
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 na hrad Kost si hradí každý sám 

 

 zástupce odboru / ostatní účastníci 

Ubytování s polopenzí 

Pátek / Sobota (večeře – snídaně) 150,- / 500,- Kč 

Sobota / Neděle (večeře – snídaně) 150,- / 500,- Kč 

Nedělní oběd   70,- /   70,- Kč 

 

Informativní vstupné 

hrad Kost (dospělí / senioři)  120,- / 90,- Kč 

Podzimní setkání – základní startovné 30,- Kč 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBLASTNÍ VÝBOR KČT STŘEDOČESKÁ OBLAST 

A OBLASTNÍ PROGRAMOVÁ RADA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

si Vás dovolují pozvat na 

 
14. PROGRAMOVÝ SEMINÁŘ  

v LIBOŠOVICÍCH 

 

 
který se uskuteční ve dnech 23. až 25. listopadu 2018 

 

 

 

 

 

 
Informace a dotazy: 

 

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

 

p. Jiří Laibl 602 400 907 predseda@sokct.cz 
 

 

mailto:kondor.kolin@seznam.cz


PROGRAM SEMINÁŘE 
 

Pátek: 
17:00 – 18:30 příjezd, ubytování podle rozvrhu pořadatele 

18:30   zahájení semináře  
 večeře v restauraci, společné posezení v salonku 

 beseda s pracovníkem CHKO Český ráj  

Sobota: 
07:30 – 08:30 snídaně 

Dopolední program: 
09:30 okružní trasy k hradu Kost a zpět do  

 Libošovic včetně prohlídky hradu nebo vlastní trasa 

 Podzimního setkání turistů viz Sobotní program 

10:00 – 12:00  prohlídka hradu kost – plánovaná prohlídka 

14:00 – 16:00 účast na Podzimním setkání v Hotelu Český ráj  

Odpolední a večerní program: 
17:00 – 18:30 budou průběžně vydávány odborům přelepky a  

 ostatní tištěné materiály 

17:00 – 18:30 informace odborů o GDPR (pan Hoke) 

18:30 – 19:30 večeře  

20:00 – 20:30 informace předsedy o činnosti oblasti v příštím období 

20:30 – 22:00  program oblasti: 

 průběh oslav 15+100+130,Středočeská desítka speciál 

 (pan Laibl)  

 zhodnocení pěti akcí k patnáctému výročí SO KČT  

 (pan Hukauf) 

 ocenění odborů a jejich akcí v roce 2018 (pan Hukauf) 

 Jarní a Podzimní sraz turistů Středočeské oblasti 2019 

 Volná zábava  

Neděle: 
07:30 – 08:30 snídaně 
 

Dopolední program: 
08:30 – 12:00 zpráva předsedy k činnosti oblasti v roce 2018 

 informace sekretářky oblasti 

 informace z komise značení a CHKO 

 informace ze semináře pěší turistiky v Semilech  

 dokončení bloku Program oblasti 

 prezentace turistických akcí odborů v roce 2019 

11:30 – 12:00 oběd – ukončení Semináře 

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘE v LIBOŠOVICÍCH 
 

UBYTOVÁNÍ 
Ubytování je pro účastníky semináře zajištěno v  Hotelu Český ráj a 

Penzion Černá růže. Rozdělení účastníků bude až na místě podle účasti. 
 

PŘÍSTUP 
Vzdálenost od vlakového nádraží Libošovice je 0,5 km po modré značce 

až do středu obce ke kostelu. Vpravo od kostela se nachází Hotel Český 

ráj. Zde bude prezentace od 17:00 hodin a ubytování účastníků.  
 

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

opět snídaně a oběd. Stravování je v rámci polopenze a bude v restauraci. 

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

Sobotní oběd je individuální v rámci turistické vycházky a Podzimního 

setkání buď v Hotelu Český ráj, nebo v některé z restaurací u hradu. 

Protože je po sezóně, počítejte s tím, že bude minimální nebo omezená 

možnost stravování. 
 

SOBOTNÍ PROGRAM 
Sobotní dopoledne věnujeme poznávání okolí Libošovic. 

Doporučené trasy pro účastníky Semináře: 
 

5 km – z Hotelu Český ráj v Libošovicích půjdete po červené na hrad 

Kost. Odtud po modré značce a cyklostezce č. 4010 kolem bývalé 

Semtínské lípy do cíle Podzimního setkání v Hotelu Český ráj. 
 

8 km – z Hotelu Český ráj v Libošovicích půjdete po modré značce přes 

Vesec na rozcestí Plakánek. Odtud po žluté značce na hrad Kost. Cesta 

zpět z hradu je po modré značce a cyklostezce č. 4010, kolem bývalé 

Semtínské lípy do cíle Podzimního setkání v Hotelu český ráj. 
 

13 km – z Hotelu Český ráj v Libošovicích půjdete na zdejší vlakové 

nádraží. Potom pokračujete přes Nepřívěc na Sobotecké náměstí. Po 

prohlídce náměstí sejdeme po zelené značce na vlakové nádraží, zde 

opustíme zelenou značku a po žluté značce přes Osek a Střehom přijdeme 

na hrad Kost. Z hradu pokračujeme po modré značce a cyklostezce č. 4010 

kolem bývalé Semtínské lípy do cíle Podzimního setkání v Hotelu Český 

ráj. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


