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VÁŽENÍ TURISTÉ 

Vítejte u druhého čísla našeho 

krajského zpravodaje. 

I v tomto čísle, na vás čeká 

množství informací nejen 

z jednotlivých odborů. 

Budeme rádi, když nám 

poskytnete zpětnou vazbu 

na některý z mailů uvedených 

na konci zpravodaje. 

Rostislav Skotnica 

 

 

 

 

VÝROČNÍ KONFERENCE ODBORŮ KČT JIHOČESKÁ OBLAST, Z.S. 

Od prosince 2017 do konce února 2018 probíhaly výroční členské schůze odborů KČT. Na těchto jednáních 

účastníci zhodnotili svoji činnost v roce 2017, projednali program svých akcí na rok 2018, byla jim přednesena 

zpráva o hospodaření odboru a návrhy rozpočtu na rok 2018. Bylo předáno též ocenění zasloužilým členům 

KČT k 130. výročí založení KČT a zvoleni delegáti na krajskou konferenci KČT oblasti Jihočeský kraj, z.s. 

 

Jiří Franc 
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Fotografie z členských schůzí odborů 

   

         

 

KRAJSKÁ KONFERENCE KČT OBLAST 

JIHOČESKÝ KRAJ,  Z.S. 4.3.2018 

V neděli 4.3.2018 se sešli delegáti z jednotlivých 

odborů v Českých Budějovicích v restauraci na 

Nemanické aby zde na jednání zhodnotili svoji 

činnost. Přítomen byl zástupce vedení KČT Petr 

Teringl, předseda KČT Plzeňské oblasti, člen UV 

KČT Josef Sýkora, zástupce KŘ LČR Jihočeského 

kraje Ing. Kamil Bjaček. Účastníci byli seznámeni se 

zprávou o činnosti za uplynulé období, činnosti 

TOM, značení turistických cest KKZ a hospodaření. 

Vyslechli zaměření činnosti v roce 2018,  návrh 

rozpočtu na rok 2018, zvolili své zástupce na 

celostátní konferenci KČT. V průběhu jednání bylo 

předáno ocenění jednotlivým  turistům k 130. výročí 

založení KČT a jednotlivé odbory seznámili 

přítomné s akcemi, které mají připraveny na tento 

rok 2018. 
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Fotografie z krajské konference 

 

24.3.2018  ZAHÁJENÍ JARNÍCH KILOMETRŮ S TURISTICKOU SAZKOU 

Pořadatel KČT VV Jihočeské oblasti, členové z KČT České Budějovice a Strakonice pod vedením Ing. Jiřího 

Peltana. Trasa vedla od žst. Přední Zborovice přes Sousedovice do Pracejovic a dále do Strakonic kde byl cíl 

v restauraci Jiskra. Zde též proběhlo vyhodnocení turistické sazky, která byla na trase před obcí Pracejovice. 

Sazka byla zaměřena na historii (100 let ČR, 130. výročí KČT), otázky o přírodě. Nezapomnělo se ani na otázky 

technického typu. Ceny do soutěže věnoval KÚ Jihočeského kraje, magistrát města Č. Budějovice, VV KČT 

Jihočeského kraje. Akce byla pořádána za podpory starosty obce Pracejovice Jaroslava Kubery a starosty 

Strakonic. V průběhu akce jsme se zástupcem obce Pracejovice, uctili památku u pomníčků Antonína Švehly 

a Rudolfa Berana. Trasa byla místy blátivá, což bylo náročné pro otce, kteří jeli trasu s kočárky s dětmi. Trasa 

byla dlouhá cca. 14 km. Zúčastnili se i zástupci turistů z Plzeňského kraje a Středočeského kraje. 

foto: Jiří Franc, J. Bartoš, F. Pekárek 
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7. - 8. 4. 2018  CELOSTÁTNÍ 

KONFERENCE KČT PRAHA 

Jednání se zúčastnili delegáti zvoleni na  rajské 

konferenci KČT oblasti Jihočeský kraj - Mgr. Karel 

Markvart, Ing. Jiří Fink, Pavel Brtník, Jiří Franc. Dále 

zástupce KČT oblasti Jihočeský kraj v celostátní radě 

síně slávy Ing. Josef Zeman z KČT Písek a předseda 

KČT Bechyně Petr Chaloupek se starostou města Ing. 

Pavlem Houdkem. Tento odbor byl slavnostně 

uveden do síně slávy KČT (100 výročí založení 

odboru) a společně převzali ocenění. 

Následující den byla na programu volba nového 

vedení KČT. Kandidáti nominováni z KČT 

oblasti Jihočeský kraj zvoleni- Ing. Pavel 

Přílepek z KČT Tábor do vedení KČT, Ing Jiří 

Peltan z KČT České Budějovice do  kontrolní 

komise KČT 

 

Jiří Franc, foto Pavel Brtník 

Konference probíhala na Fakultě tělesné výchovy a 

sportu Univerzity Karlovy, kde se sešlo přes sedmdesát 

delegátů, kteří pro příští čtyři roky zvolili nové vedení. 

Staronovým předsedou KČT se stal Mgr. 

Vratislav Chvátal. Na funkci předsedy byl jediným 

kandidátem, což okomentoval ve svém prvním 

projevu, ve kterém vyjádřil lítost nad tím, že se 

v řadách KČT nenašel protikandidát. Do funkcí 

místopředsedů byli zvoleni Ing. Ivan Press a Zdeněk 

Cabalka. Jako členové byli do vedení dále zvoleni Ing. 

Rostislav Kašovský, PaedDr. Jan Eichler, Ing. Pavel 

Přílepek a Ing. Zdeňka Šrédlová. Poslední tři 

jmenovaní jsou „nováčky“ v nejužším vedení KČT.  

Konference střídala poklidná témata s tématy 

vzbuzující emoce a vzrušenou diskuzi. K těmto 

tématům patřila například problematika GDPR 

ve  ztahu k činnosti KČT a schválení nových stanov. 

Stanovy nakonec nebyly schváleny s tím, že bude 

realizováno pracovní setkání, kde se zapracují všechny 

připomínky a připraví se finální návrh. Dalšími 

diskutovanými tématy bylo například zachování 

volného vstupu do našich lesů po turisticky značených 

trasách, nebo problémy související s extrémní 

návštěvností Bezručovy chaty na Lysé hoře 

v Beskydech. 
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VÝSTAVA 125 LET KČT TÁBOR 28.1.2018 

Vernisáž výstavy proběhla v společenském centru -galerie Spektrum v Sezimově Ústí, zúčastnil se starosta města 

Tábora Ing. Jiří Fišer, zástupce vedení KČT Petr Teringl, čestný předseda KČT Ing. J. Havelka, členové oblastního 

výboru KČT JčK, turisté  odboru KČT Tábor. Celým večerem provázel přítomné předseda KČT Tábor Ing. R. 

Přílepek. Po slavnostním zahájení, občerstvení a prohlídce expozice na panelech ve vestibulu kina se všichni 

odebrali do sálu kina. Zde bylo připraveno komentované promítání historických filmů a fotek z činnosti KČT 

Tábor. Výstava trvala týden, velmi pěkná propagace činnosti KČT. 

Jiří Franc 
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TURISTICKÁ VYCHÁZKA 100LET 

ČST V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

17.1.2018 

Vycházka byla zahájena na vlakovém nádraží, 

vyprávěním o příjezdu z exilu T. G. Masaryka 

20.12.1918 do Č. Budějovic a jeho návštěvy 

města. Následně účastníci prošli město po 

památkách vázajících ke vzniku a době 1. 

republiky. 

Ing. Jiří Peltan 

25.3.2018 ZAHÁJENÍ JARNÍCH KILOMETRŮ 2018 KČT TÁBOR - 29.ROČNÍK VÍTÁNÍ JARA 

NA HARACHOVCE 

Jednotlivé odbory KČT Jihočeské oblasti pořádají zahájení turistické sezóny. KČT Tábor připravil tuto akci pro své 

členy, zúčastnili se i příznivci turistiky z jiných odborů. Trasa byla náročná, podél Lužnice namrznuto a místy ještě 

stále neodstraněné popadané stromy. Památkou pro všechny účastníky v cíli restaurace Harachovka byl diplom. 

Pavel Brtník 

3.2.2018 KČT JINDŘICHŮV HRADEC –

HISTORICKÉ LESNÍ CESTY 

O tom, že turisté chodí za každého počasí, svědčí tato 

vycházka. Pro členy svého odboru připravil Ing. B. 

Nunvář zajímavou vycházku po starých lesnických 

cestách s výkladem o historii. Trasu o délce 15 km 

zdolalo 15 turistů odboru. 

Zdeněk Konopiský 



7 
 

VÝPRAVA KČT PRACHATICE NA TŘEBOŇSKO 

Na přelomu dubna a května se vypravili turisté KČT Prachatice do Třeboně. Ubytovaní byli na Domově mládeže SSRV 

Třeboň a odtud vyrážely dvě skupiny, jedna cyklistů a druhá pěších, poznávat krajinu okolo Třeboně. 

Rostislav Skotnica 

   

    

    

Zpravodaj vydává oblast KČT Jižní Čechy, z.s. Vychází nepravidelně. Toto číslo mělo uzávěrku 5.6.2018. 

Vydáváno pouze v elektronické podobě, pro vnitřní potřebu oblasti. 

Neprošlo jazykovou úpravou. 

Zpracoval: Rostislav Skotnica, kontakt: rskotnica@hotmail.com 


