
 

 

 

 

                        

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Zahájení jarních kilometrů 2017 - 62. ročník 

25.3.2017 
 

Připravil VV KČT Jihočeského kraje a KČT České Budějovice. Účast byla přes 

120 účastníků. Zahájení akce byl přítomen starosta Veselí nad Lužnicí. Ceny do soutěže 

věnovali město Veselí nad Lužnicí, Jihočeská centrála cestovního ruchu, Jihočeský krajský 

úřad, Krajské ředitelství lesy ČR, KČT oblast Jihočeský kraj. Počasí nám přálo. V cíli byla 

zajištěna dostatečná kapacita v restauraci Vlkov. Je jenom velká škoda, že se do této tradiční 

akce nezapojí více turistů. Nenáročná trasa vedla z nádraží Veselí nad Lužnicí po NS –okolo 

Veselských rybníků a SPR Píšečný přesyp do Vlkova.  

 

Jiří Franc 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



1.4.2017 Celostátní konference KČT v Praze 

V sobotu 1. dubna 2017 se v prostorách VŠE v Prazem, uskutečnila celostátní konference 

KČT. Jednání bylo přítomno 71 delegátů z 74 pozvaných a též několik vzácných či 

mimořádných hostů. Ministryně pro MMR Ing. Karla Šlechtová, předseda KST Ing. Peter 

Dragúň, starosta Svazů skautek a skautů ČR Ing. Josef Vyprachtický a další pozvaní hosté. 

Za oblast KČT Jihočeského kraje se jednání zúčastnili Mgr. K. Markvart, J. Franc, P. Brtník, 

Ing. K. Festa. Celodenní program konference byl jako každoročně bohatý a taktéž diskuze 

k předkládaným zprávám. V průběhu roku připravili odbory 10044 akcí pro členy, kterých se 

zúčastnilo 193.056 účastníků, dále 2065 akcí pro veřejnost s účastí 231.989 zájemců. 

V rámci dobrovolnická činnosti bylo odpracováno 32.813 hodin. Více informací na webových 

stránkách KČT. 

Jiří Franc 

 

    
 

         



 

45. ročník Wandertag in Freistadt - 2. 4. 2017 

Tradiční turistické akce - pochodu IVV okolo města Freistadt na trasách 7, 10, a 20km se 

zúčastnili i turisté z Jihočeského kraje. Nejpočetněji byl zastoupen odbor KČT České 

Budějovice. Akce byla velmi dobře připravena, dobré zázemí, kontroly, značení 

(doporučujeme všem pořadatelům KČT k návštěvě). Po celý den přálo počasí. Protože to 

máme z Jihočeského kraje nedaleko využíváme  toho a naplánuje se i návštěva jiných 

zajímavých míst. Na oplátku turisté z Rakouska jezdí na akce IVV do Strakonic či Českých 

Budějovic nebo Volar. 

Jiří Franc 

 
 

 
  



 
 
 
  

 

6. - 8. 4. 2017 České Budějovice 

Návštěvníci Travelfestu měli možnost navštívit expozice turistických oblastí a cílů, 

měst, regionů, infocenter, podnikatelských subjektů a dalších společností působících 

v cestovním ruchu. Odborníkům pak byla určena dvoudenní konference Travelcon. 

Veletrh probíhal společně s festivaly Gastrofest a Febiofest. Letošní první ročník 

Travelfestu, nástupce Jihočeského Kompasu, se konal v duchu „Jižních Čech 

pohodových“ a na své si zde přišel opravdu každý. V rámci celodenního programu 

veletrhu cestovního ruchu TravelFest se představila řada známých osobností. 

Nechyběl zde například známý cestovatel a rybář Jakub Vágner, Blanka Milfaitová, 

držitelka několika prestižních ocenění nejen za nejlepší marmeládu na světě či Daniel 

Přibáň, náčelník expedice „Trabantem až na konec světa“. 

 

Nedílnou součástí Travelfestu byla dvoudenní odborná konference Travelcon, 

historicky největší konference věnované problematice turistického ruchu na jihu Čech. 

Organizátorem fóra, plného přednášek, workshopů, diskuzí, trendů a novinek, byla 

Jihočeská centrála cestovního ruchu ve spolupráci s Destinační společností 

Českobudějovicko – Hlubocko. Partnerem akce je Jihočeský kraj a agentura 

CzechTourism. 

 

Travelcon byl určen ubytovatelům, poskytovatelům různých turistických služeb, 

pracovníkům infocenter, měst a obcí i dalším zástupcům různých subjektů přímo 

působících v sektoru cestovního ruchu v Jihočeském kraji. Podnikatelům v turismu, 

hotelnictví, gastronomii, dopravcům, majitelům restauračních zařízení, zábavních 

atrakcích nebo cestovních kanceláří. Ti všichni zde měli velký prostor nejen k výměně 

vlastních zkušeností, ale dostali i možnost načerpat nové vědomosti přímo z úst 

významných kapacit tohoto oboru. 

 

Hlavními tématy přednášek bylo například: otázky komunikačních trendů v cestovním 

ruchu, aktivního marketingu, sociálních médií, digitálních technologií a jejich 

efektivního cílení, nových směrů v cestovním ruchu a řada dalších. To vše by mělo 

účastníkům konference umožnit další zefektivnění jejich práce. 

 

Mezi 60 vystavovateli  na výstavišti České Budějovice nechyběl Klub českých turistů, 

který zde byl též zastoupen. Na stánku měli možnost návštěvníci získat informace 

o činnosti KČT, dále kalendáře akcí KČT, informaci o chatách, našem slevovém 

systému či další, individuální informace. 

 

Jiří Franc 



   náš stánek na Travelfestu 

 

 

 

13. 5. 2017 Bloudění s GPS 

Turistická vycházka k uctění zázraku 100. výročí – zjevení Panny Marie u portugalské Fatimy 

Výlet připravil cvičitel pěší turistiky ing. Jiří Peltan KČT České Budějovice.Na výlet  jsme 

vyrazili turisté vlakem ráno 7:09hodin do Číčenic , zde jsme  přestoupili na vlak směr Volary 

do stanice Chroboly.Od zastávky přes vesnici jsme došli ke kostelu Narození Panny Marie a 

lesní pěšinou ke kapli Panny Marie Lurdské.Ochutnali jsme svatou vodu a účastníci vyslechli 

pověst o zázraku.Vrátili jsme se nazpět okolo kostela a podél Chrobolského potoka jsme se 

vydali k lesu.Míjeli jsme přírodní památku Tisy u Chrobol vlevo od cesty. 

Tisy jsme nezahledli, jen pěkné mohutné buky na skalnatém výběžku. Za památkou začala 

cesta stoupat a začalo pršet a po chvíli bouřit.Fatimský slunečný zázrak se nekonal, 

zapomněli jsme se vroucně pomodlit. Chvilku jsme se schovávali v krmelci, když přešel 

nejprudší déšť pokračovali jsme k ranči Lažisťko.Désť opět zesílil. Chvíli jsme se schovávali 

na zápraží a povídali s pani Evou Homrovou.Nebavilo nás čekat a obtěžovat cizí lidí tak jsme 

opět vyrazili do deště.Cestou přes pastviny jsme došli do Jelemku. Odtud po MTZ přes Starý 

Bolech k lesu a následně sestupem na rozcestí Nad Kandlovým mlýnem, pokračovali jsme 

stále po MTZ okolo Strachotínského mlýna do Prachatic na AN. Odtud busem domů. Akce 

se zúčastnilo 7 turistů, ušli jsme 13 km, bylo teplo a přes polovinu cesty pršelo. 

Jiří Peltan 
 

  



Husinecký rodinný výšlap 

Dne 27. května 2017 pořádal Odbor Klubu českých turistů Prachatice, první ročník 

Husineckého rodinného výšlapu. Za nádherného počasí si trasu,  která vedla okolo 

Husince, prošlo 55 účastníků, z toho bylo 32 dětí. Na trase bylo 14 zastávek 

s otázkami. Správné odpovědi se zaznamenávaly na kartičku, kterou dostali účastníci, spolu 

s mapkou a popisem trasy na startu. V cíli si mohl každý zkontrolovat, jak v testu 

obstál.  Jednalo se vesměs o otázky o přírodě, o Husinci a jeho okolí. Pro děti byly 

připraveny drobné odměny.  

Rostislav Skotnica 

           
 

    
 
 
 
 
 
 
 



Bolestné kameny - Písek 

Výlet připravil a vedl vedoucí pěší turistiky Josef Šinágl. Do Písku turisté přijeli vlakem 

z Českých Budějovic. Z nádraží se vydali pěšky do centra města, navštívili IC a dál se vydali 

po ČTZ na TIM U vodáka, zde je začátek trasy. Po značené trase Bolestných kamenů došli 

turisté až na vyhlídku píseckých lesníků, konec cesty. Pokračovali po MTZ na vrchol Jarníku 

s rozhlednou. Dále sestoupili na chatu Živec (zde využili možnosti občerstvení) a okolo obory 

se vydali nazpět do města. Cestou přes historický kamenný most, okolo kostela a hřbitova, 

kde jsou pohřbeny významné osobnosti na nádraží. NS Bolestné kameny má 14 zastavení: 

1 - Nedostatek lásky, 2 - Výčitky svědomí, 3 - Vyloučení, 4 - Rozpad rodiny a vztahů, 5 -

 Ztráta důvěry a víry, 6 - Opuštěnost, 7 - Deprese, 8 - Násilí a nenávist, 9 - Závist, 10 - 

Rozchod partnerů, 11 - Zrada, 12 - Ztráta zaměstnání, 13 - Nemoc, 14 - Smrt blízkého. Na 

vyhlídce Naděje je kovový kotouč o průměru 2,5 m s proskleným středem. Jednotlivé 

kameny váží 5 až 7 tun. Jsou různých tvarů s kovovým terčem s názvem místa. 

Výletu se zúčastnilo 21 turistů a ušli 17km. Můžeme všem doporučit návštěvu tohoto místa. 

Josef Šinágl 
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