
Oficiální ukončení cykloturistické sezóny 2021
Tradiční jihočeské rozloučení s cyklistickou sezónou 2021 bude letos spojeno 
s pěším putováním Zlatou stezkou a cyklistickou projížďkou po Eurovelo 13

KČT Volary ve spolupráci s Nadací Jihočeské cyklostezky  
a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu zve všechny pěší a cyklo příznivce na akci 

Z Volar na kole i pěšky
Sobota 9. 10. 2021

Zahájení akce - prostor před hotelem Bobík 
09:45  registrace účastníků cykloturistického a pěšího výletu
10:00   přivítání účastníků, poté odjezd skupiny cyklistů, (okruh 45 km, Volary – CT125 – Soumarský most – 

CT1036 –Hliniště – EV13 – Mlaka, N.Údolí – 1024 – Stožec, Soumarský most – CT125 – Volary)
10:20  odjezd autobusu do Arnoštova se skupinou pěšáků (trasa13 km, Arnoštov – Volary)
14:00 – 16:00  postupný návrat účastníků, na které bude čekat teplá polévka
16:00 – 17:00  ukončení akce, odjezd autobusů 

S ohledem na možné vrtochy říjnového počasí budou  připraveny i zkrácené trasy, akce bude 
ukončena ve volarském bazénu, proto nezapomeňte plavky a ručník.  

Pro registrované účastníky vstup do bazénu zdarma. V areálu bazénu na vás bude čekat teplá 
polévka a stánek s propagačními materiály a suvenýry. Kdo nebude mít zájem o bazén, může se 

zúčastnit netradiční komentované prohlídky města.

Zajištěna bezplatná doprava účastníků cyklobusy do Volar z:
1) Blatná (6:15 / 6:30) - Strakonice (7:00 / 7:20) -Písek (7:45 / 8:15) - Protivín (8:30 / 8:35) - Volary (9:30) 

Kontakt Strakonice, Blatná: jaroslav.basta@mu-st.cz, T: 602 240 936, J. Bašta
Kontakt Písek, Protivín: osobně na Infocentru Sladovna, T: 606 082 991 - M. Sládek

2) Tábor (6:30 / 7:00) - Soběslav (7:30 / 7:45) - Veselí n. L. (8:00 / 8:10) - Volary (9:30)
Kontakt: dol.jos@seznam.cz, T: 721 377 654, J. Doležal 

3) České Budějovice (8:00 / 8:30) - Volary (9:30) 
Kontakt: nadace@jihoceske-cyklostezky.cz, T: 602 451 749 - V. Votřel 

Pozn.: 1. čas v závorce = přistavení, 2. čas = odjezd            
Nutná rezervace míst na uvedených kontaktech nejpozději do 6. 10. 2021.
Při rezervaci rozlišujte pěší / cyklo.
Bližší informace o trasách a mapy obdržíte při registraci.

Akce se koná za každého počasí, účast je na vlastní nebezpečí.

Kontakt na organizátora: 
Dana.Naskova@seznam.cz, T:607 107 401, D. Nasková (KČT) 

nadace@jihoceske-cyklostezky.cz, T: 602 451 749, V. Votřel (NJC)
 


