
doporučenou trasu 11 km přes Písky a Křivoklát do Roztok, kde se 

v Hotelu Roztoky zúčastníme programu Podzimního setkání. Celkem nás 

tedy čeká cca 13 km. Alternativně je možné se ze Zbečna vrátit zpět do 

Roztok vlakem ve 12:46 hodin. 

Kdo nemá zájem o návštěvu Hamousova statku, může odjet z Roztok 

v 10:31 hodin do Křivoklátu, prohlédnout si městečko, případně i hrad 

nebo si projít některý z vycházkových okruhů okolo hradu a poté po žluté 

značce dojít do Roztok a zde se zúčastnit programu Podzimního setkání. 

 

ÚHRADA SEMINÁŘE 
Semináře se může zúčastnit cca 50 účastníků. Oblast hradí část nákladů na 

seminář maximálně dvěma zástupcům z každého odboru. Zbytek nákladů 

nebo náklady za ostatní účastníky hradí vysílající odbor nebo sám účastník 

(rozhodnutí je v kompetenci jednotlivých odborů).  

 

 Cestovné, část ubytování a část stravování hradí vysílající odbor KČT 

(nebo sám účastník) 

 vstupné do Hamouzova statku platí Středočeská oblast 

 vstupné na hrad Křivoklát si hradí každý sám 

 

 zástupce odboru / ostatní účastníci 

Ubytování s polopenzí 

Pátek / Sobota (večeře – snídaně) 150,- / 450,- Kč 

Sobota / Neděle (večeře – snídaně) 150,- / 450,- Kč 

Nedělní oběd   50,- /   50,- Kč 

 

Informativní vstupné 

hrad Křivoklát (dospělí / senioři)  160,- / 110,- Kč 

Podzimní setkání – základní startovné 30,- Kč 

Podzimní setkání rozšířené startovné, včetně Hamousova statku  50,- Kč 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

OBLASTNÍ VÝBOR STŘEDOČESKÉ OBLASTI KČT 

A PROGRAMOVÁ RADA STŘEDOČESKÉ OBLASTI 

 
si Vás dovolují pozvat na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

 
PROGRAMOVÝ SEMINÁŘ V ROZTOKÁCH       

U KŘIVOKLÁTU 

 

 
ve dnech 24. – 26. listopadu 2017 

 

 
Informace a dotazy 

 

p. Miloš Hukauf 774 229 918 kondor.kolin@seznam.cz 

 

p. Jiří Laibl 724 396 319 kct.laibl@seznam.cz 
 

 

mailto:kondor.kolin@seznam.cz
mailto:kct.laibl@seznam.cz


PROGRAM SEMINÁŘE 
 

Pátek: 
17:00 – 19:30 příjezd, ubytování rekreační středisko Ludmila 

19:30   zahájení semináře  
20:00 večeře v restauraci, společné posezení v salonku  

Sobota: 
07:30 – 08:30 snídaně 

Dopolední program: 
09:30 odchod na  nádraží Roztoky 

10:11 odjezd vlaku do Zbečna (směr Beroun) 

10:31 odjezd vlaku do Křivoklátu (směr Rakovník) 

10:30 – 11:15  prohlídka Hamousova statku 

11:15 – 14:00 11 km dlouhá trasa Podzimního setkání 

14:00 – 16:00 účast na Podzimním setkání v Hotelu Roztoky 

Odpolední a večerní program: 
od 16:00 budou průběžně vydávány odborům přelepky a  

 ostatní tištěné materiály oblasti 

17:00  zahájení odpoledního programu semináře 

17:00 – 18:30 informace z ÚV KČT (Laibl, Hoke) 

 informace z porady sekretářů (Darebná) 

18:30 – 19:30 večeře  

20:00 – 20:30 Volební konference KČT – oblastní i celostátní 

20:30 – 22:00  Program oblasti: 

 Oslavy 15+100+130, Středočeská desítka speciál 2018 

 Jarní a Podzimní sraz turistů Středočeské oblasti 

 Turistické léto, ocenění odborů, diskuse nad programem 

22:00 –  ??:?? Volná zábava (v případě zájmu promítání „Sokotra,  

 Galapágy Indického oceánu“)  

Neděle: 
07:30 – 08:30 snídaně 
 

Dopolední program: 
08:30 – 12:00 informace z komise značení (Mašínová)  

 dokončení bloku Program oblasti, podle zájmu 

 procházka po Roztokách 

 prezentace turistických akcí odborů v roce 2018 

12:00 – 13:00 oběd 

13:30 ukončení semináře 

 

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘE 

v Roztokách u Křivoklátu 

UBYTOVÁNÍ 
Ubytování je pro účastníky semináře zajištěno v rekreačním středisku 

Ludmila v Roztokách u Křivoklátu (viz plánek). Pokoje jsou třílůžkové, 

sociální zařízení na pokoji. Auta lze zaparkovat před rekreačním 

střediskem. 

 

PŘÍSTUP 
Vzdálenost od vlakového nádraží cca 2,0 km. Z nádraží se vydejte vpravo 

po žluté značce směr Roztoky u mostu a Křivoklát. U mostu žlutou značku 

opustíte, přejdete hlavní silnici a jdete ulicí stále rovně okolo hospody U 

mostu (zelená fasáda) stále rovně souběžně s řekou Berounka. Cestou 

minete dvě odbočky vlevo, Vy ale pokračujete stále rovně až na kraj obce. 

Za cedulí konec obce máte po pravé straně velké parkoviště. Hned za ním 

uvidíte žlutý rozcestník cyklotrasy č. 303 a odbočku doprava k hospodě U 

Jezzu. Vydáte se po ní, minete zmíněnou restauraci, po levé ruce máte 

dřevěný plaňkový plot a za ním už je areál rekreačního střediska 

s restaurací Ludmila (č.p. 149).  
 

Od vlaků s příjezdem od Berouna v 16:45, 17:42 a 18:34 a od 

Rakovníka v 17:14 a 19:02 zajistíme přepravu zavazadel (v omezené 

míře i osob) do místa ubytování. 

 

STRAVOVÁNÍ 
V pátek večer je zajištěna večeře, v sobotu snídaně a večeře, v neděli pak 

opět snídaně a oběd. Stravování je v restauraci rekreačního střediska. 

Nápoje si každý hradí sám. Restaurace je otevřena do cca 22:00 hodin, 

velcí jedlíci si mohou na vlastní náklady objednat druhou večeři . 

Sobotní oběd je individuální v rámci turistické vycházky a Podzimního 

srazu buď v Hotelu Roztoky, nebo v některé z restaurací v Křivoklátě.  

 

SOBOTNÍ PROGRAM 
Sobotní dopoledne věnujeme poznávání okolí Roztok, Křivoklátu a 

Zbečna. Ráno se vydáme pěšky na nádraží v Roztokách, odkud pojedeme 

vlakem do Zbečna. Odjezd vlaku je v 10:11 hodin. Ve Zbečně si zaplatíme 

startovné Podzimního setkání turistů Středočeské oblasti KČT, prohléd-

neme si Hamousův statek  (prohlídka je v ceně startovného) a absolvujeme 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


