
Klub českých turist ů Tábor 

Vás zve na své 

dubnové akce 
k 125. výro čí založení K ČT Tábor 

 

Sobota 21. dubna 
Vycházka na Chlum 

(historicky první akce K ČT Tábor znovu po 125 létech 
spojená se vzpomínkou na Jana Dome čku) 

 

Pěší trasa: 10 km: Tábor, žst. – Kotnov – Klotoky – Chlum – Harrachovka 
(občerstvení v restauraci) – lávka u Harrachovky – Domečkovo 
zátiší – Čelkovice – Tábor, Křižíkovo náměstí 

Sraz:  v 9:00 h před žst. Tábor (odchod po příjezdu vlaků) 
  Lze se připojit cca v 9:30 h u Kotnova před Bechyňskou bránou 
─────────────────────────────────────────────────────────────── 

Neděle 29. dubna 
První organizovaný výlet do P říběnic 

znovu po 125 létech  
 

Pěší trasa: 16 km: Tábor, Čelkovický most – studánka Eleonora – levobřežní konec 
Švehlova mostu – les Pintovka – Vlčí důl, horní rozcestí – Hnojná 
Lhotka – Dražičky – Příběnice (zřícenina) – Příběnické podhradí 
(občerstvení v restauraci) – Velký Chabrov – Dvůr Karolín – 
Malšice – Malšice žst. 

Sraz:  Tábor, pravobřežní konec Čelkovického mostu 9:20 h, 
  společně lze vyjít už v 9 h od žst. Tábor (po příjezdu vlaků) 
Návrat:  Předpokládaný návrat do Tábora vlakem v 16:51 h (16:32 h z Malšic) 
Alternativy: Zájemci se mohou z Příběnického podhradí individuálně vrátit po červené 
  turistické značce proti proudu Lužnice zpět do Tábora – celkem 21 km. 
  Lze se také vrátit historicky věrně stejnou cestou zpět – celkem 22 km. 
─────────────────────────────────────────────────────────────── 
Informace: Richard Černý, e-mail: richard.cerny@kct.cz, tel. 730 574 526 
Podrobnosti o hlavních akcích, přehled všech veřejných akcí KČT Tábor, informace 
o odboru a možnostech členství na webové adrese www.kct-tabor.cz 
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