Klub českých turistů oblast Jihočeský kraj z.s.

Klub českých turistů České Budějovice, z.s.
Klub českých turistů při TJ Tatran Volary, z.s.

pořádají

v sobotu

21. března 2020

65. ročník celokrajského setkání turistů
ZAHÁJENÍ JARNÍCH KILOMETRŮ

S

TURISTICKOU SAZKOU
pod záštitou

starosty města Volary

Odjezd: ze Strakonic jednotkou GW Trein Os18102 odjezd v 7.10 hod. (příj. VO 9.16 hod.),

z Písku osobním Os 8027 v 6.51 hod. (příj. 7.17), přestup na osobák Os 18002
v Číčenicích odjezd v 7.39 hod. (příj. VO 9.17 hod.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------z Tábora rychlíkem Vltava Ex331 v 7.19 hod. (příj. ČB 8.02 hod.)
z Českých Budějovic společně osobním vlakem GW č. 8103 v 8.13 hod. do Volar
z Č.Krumlova osobním vlakem č. 8103 v 9.01 hod., přestup Černý Kříž (příj. 10.35)

Start: železniční stanice Volary, výdej sázenek od 9.20 do 11.00 hod.
Trasa: od nádraží po zeleně trase na náměstí k TIM u kostela, odbočit vpravo, kolem
plovárny a železniční tratě k lesu stále po zelené až do lesa „na Rozvodí“ 900 m.n.m.
(to ještě není vrchol stoupání), opustit zelenou a odbočit vlevo po cyklotrase č.1055.
Na křižovatce, kde cyklotrasa odbočuje ostře vpravo zpět ji opustit, a pokračovat rovně
po lesní cestě přes železniční trať k hlavní silnici II. třídy č. 141. Po ní cca 100 metrů
vpravo a hned lesní cestou vzhůru do kopce 1,2 km až na kvalitní lesní hospodárnici.
Zde ostře vlevo do kopce, po 100 metrech vlevo a po žluté pásové značce a
červeném psaníčku nejprve krátce zvolna do kopce a pak skopce až do cíle na
náměstí. Tj. okruh proti směru hodinových ručiček. Komu je to málo, může si u Kalvárie
přidat odbočku ke Kalvárii a k vyhlídce pod Kamenáčem. Okruh včetně napojení
k nádraží cca 13 km .
Turistická sazka : tradičně zaměřena na KČT, vlastivědu, přírodu, výročí roku 2020 a
na okružní trase v místě nejvíce vzdáleném od Volar.
Každý soutěžící přebírá cenu osobně. Domů spěchající soutěžící ztrácí jakýkoliv nárok.

Cíl: společenský sál radnice, Volary, Náměstí 25 (naproti hotelu Bobík)

Příjem vyplněných sázenek do 13.00 hod. Slavnostní zahájení a vyhodnocení sazky
14.05 hod., ne však dříve, než dorazí většina vedoucích skupin jednotlivých OKČT.

Návrat z Volar:
Odjezdy vlaku směr Černý Kříž a Č. Budějovice v 15.28, 17.26, 19.21 hod.
Odjezdy vlaku směr Číčenice (ČB nebo Písek) v 14.45, 16.45, 18.45 hod.
odjezdy vlaku směr Strakonice v 14.47, 16.47 a 18.47 hod.
Informace :

Ing. Jiří Peltan  608 853 511, peltan@seznam.cz
Bc. Dana Nasková  607 107 401, Dana.Naskova@seznam.cz

