KLUB ČESKÝCH TURISTŮ – ODBOR BECHYNĚ

PLÁN AKCÍ NA ROK 2020
4.4. Bechyňské schody (47. ročník)
Tradiční aprílový závod dvojic v běhu do bechyňských zámeckých schodů
Zápis startujících 8:30 hod., zahájení, start závodu 9:00 hodin.
18.4. Toulava – slavnostní otevření pěší trasy údolím dolního toku řeky Lužice
sobota Zahájení, start akce - Planá nad Lužnicí (organizuje Toulava, bude upřesněno).

8.5. Údolím Lužnice (46. ročník) turistický pochod a cykloturistická jízda
pátek Trasy pěší: 5 – 35 km, trasy cyklo: 10 – 100 km, start od Muzea Turistiky, Široká

ulice 48, Bechyně.
Start z Bechyně od 8:00 – 10:15 hodin.
30.5. Cyklostezka Lužnice - etapová cyklojízda po cyklostezce Lužnice
sobota (organizuje spolek Cyklostezka Lužnice, bude upřesněno).
5.6. Muzejní noc + noc kostelů v Bechyni
pátek Městské muzeum, Muzeum turistiky, Alšova jihočeská galerie a Římskokatolická

farnost Bechyně
✓ Muzeum turistiky, Bechyně, Široká ul. 48
✓ volná večerní prohlídka muzea, promítání filmů s tématikou Bechyně, posezení
na dvoře u ohně s občerstvením
13.6. Údolím Židovy strouhy (10. ročník) – turistická vycházka
sobota Start z Bechyně od 8:30 – 10:00 hodin od Muzea Turistiky, Široká ulice 48

Trasy pěší: 10-15 km, údolím potoka Židova Strouha a údolím řeky Lužnice,
zážitková trasa pro děti. Cíl na soutoku Lužnice a Židovy strouhy.
5.9. Bechyňská osma (45. ročník) turistický pochod a cykloturistická jízda
sobota Start z Bechyně od 7:00 – 10:00 hodin od Muzea Turistiky, Široká ulice 48

Trasy pěší: 5 - 35 km, trasy cyklo: 10 – 100 km.
1.1.2021 Novoroční čtyřlístek – Novoroční odpolední vycházka (17. ročník)
pátek Start ve 13:00 hodin před „Hotelem U Draka“, trasy 5 – 10 km.
Akce je spojená se sbírkou na podporu aktivit pro zdravotně handicapované
občany.

Muzeum turistiky v Bechyni, Široká ulice čp. 48 (objekt bývalé synagogy)
✓ výstava exponátů z oblasti historie i současnosti turistiky – Klubu českých turistů
✓ prezentace rozhleden na území České republiky
✓ expozice o historii židovského osídlení v Bechyni a blízkém regionu
Schváleno VČS KČT – odbor Bechyně dne 14.2.2020

Informace: Petr Chaloupek – předseda odboru KČT Bechyně
Bechyně, sídl. 5. května 779, PSČ 391 65
Telefon: 737 529 220
E-mail: bechyne.kct@seznam.cz
www.kct.bechynsko.cz

