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Informace pro oblasti a odbory KČT 
 
Vážení přátelé, 
 Nyní, začátkem prázdnin, bych Vás chtěl informovat o novinkách v Klubu českých turistů. 
 
 

1.   Seminář Sekce ochrany přírody 
V příloze Vám zasíláme pozvánku a přihlášku na každoroční seminář Sekce ochrany přírody KČT. Seminář se 
bude letos konat v Brdech, s ubytováním v Příbrami – Svaté Hoře. Termín konání semináře se proti 
původnímu termínu z důvodu konání voleb posunul na 19. – 21. 10. 2018. Přihlášku účastníků z Vaší oblasti 
prosím zašlete pořadatelům semináře do 31. 8. 2018. 
 
 

2.   Seminář sekretářů oblastí a seminář pro přípravu Stanov KČT 
Tradiční seminář sekretářů oblastí se bude konat v dřívějším termínu, než byl obvyklý začátek listopadu a 
bude spojen s plánovaným seminářem pro přípravu Stanov KČT.  

 Seminář sekretářů oblastí:   sobota 20. 10. 2018 
 Seminář pro přípravu Stanov KČT neděle 21. 10. 2018 
Oba semináře se budou konat v Praze, pravděpodobně na FTVS, kde bychom také zajistili ubytování pro 
účastníky obou seminářů. 
Nebudeme zde omezeni kapacitou jednací místnosti jako na sekretariátu KČT, proto se obou seminářů 
může zúčastnit více zástupců oblastí. 
Již předem počítejte s oběma termíny, podrobné informace přijdou počátkem září. 
 
 

3.   Změna generálního sekretáře KČT 
Na základě rozhodnutí ústředního výboru KČT dojde od 1. srpna 2018 ke změně na funkci generálního 
sekretáře KČT. Novým GS se stane pan JUDr. Petr  HRUBEC, tel. 736 754 104, e-mail: hrubec@kct.cz.  
 
 

4. Bonusy pro rozšířené a TOP členství 
V souladu s pravidly pro rozšířené a TOP členství v KČT mohou získat tito členové v roce 2018 bonusy 
(kromě jiných): 

 Fleece vesta (stejná jako v roce 2017) 

 Vařič Soto Amicus 
Fleecových vest máme vyrobených 100 kusů v různých velikostech dámských (S až XXL) i pánských (S až 
XXXL). Pro včasné objednávky budou k dispozici všechny velikosti. Pro dámské a pánské vesty je letos stejná 
cena. 
Cena za vestu je 1000 Kč pro členy s rozšířeným a TOP členstvím a 1200 Kč pro členy se základním 
členstvím. Cena vařiče je 600 Kč.  
Tyto výrobky objednávejte přes ústředí KČT, objednávky zasílejte průběžně na adresu kct@kct.cz. 
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5. Různé 
Hlasování o Strom roku 2018 
Nadace Partnerství vyhlásila finále soutěže Strom roku 2018. Svůj hlas může každý dát jednomu z 12 
finalistů soutěže do 25. září 2018. Více informací je v přiložené tiskové zprávě nebo na www.stromroku.cz. 
 

Sleva pro členy KČT 
Cestovní kancelář MAYER + CROCUS nabídla členům KČT slevy pro letní zájezdy „s lehkou turistikou“. Více 
v přiloženém letáku, sleva činí 2.000 Kč pro účastníka zájezdu – člena KČT a jeho doprovod. 
 
 
 
Přeji Vám úspěšnou letní turistickou sezónu, byť současné počasí léto příliš nepřipomíná. 
 
Ing. Mojmír Nováček, končící generální sekretář KČT, 736 754 095, novacek@kct.cz 
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