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Šestý ročník seriálu turistických 
akcí je za dveřmi! A to doslova!
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 soutěž
Zaujaly Vás předchozí ročníky? Chcete si doplnit sbírku ODZNAKŮ a absolventských 
turistických VIZITEK? Toužíte poznat nová místa Středočeského kraje? Máte chuť po-
koušet štěstí a SOUTĚŽIT o ceny? Pak neváhejte a pořiďte si další záznamník pro rok 
2020. Pro ty z Vás, kteří se předchozích ročníků nezúčastnili, připomínám pravidla 
soutěže. Účastník této akce si zakoupí záznamník (5 Kč), do kterého mu bude speci-
álním razítkem potvrzována účast na jednotlivých akcích. Pokud se účastník zúčastní 
alespoň pěti akcí z deseti uvedených, získá zdarma odznak STŘEDOČESKÉ DESÍTKY 
(tentokráte v barvě černo/bílé). Pro sběratele odznaků máme letos jednu novinku. 
Stříbrný suvenýrový odznak bude mít ve srovnání se zlatým odznakem prohozené bar-
vy. Bude tedy bílo/černý. Navíc 10 vylosovaných účastníků, kteří splnili podmínky od-
znaku, získá poukázky na nákup sportovního vybavení nebo oblečení. Celkem budou 
mezi těchto pět šťastlivců rozděleny poukázky v hodnotě 10.000 Kč. Každá akce bude 
mít také svou Absolventskou turistickou vizitku, která bude k dispozici v cíli každého 
pochodu. I zde chystáme novinku, počítáme s výrobou nejdelších vizitek, na které se 
vejde více obrázků z dané akce. Doprodej vizitek pak bude zajištěn na dalších akcích 
tohoto seriálu. Posledním, desátým pochodem bude Podzimní setkání turistů Stře-
dočeské oblasti KČT, které se bude konat 21. listopadu v Kutné Hoře. Zde také pro-
běhne losování a předání cen. Aktuality naleznete na webových stránkách Středočes-
ké oblasti www.sokct.cz. Záznamníky a informace získáte u pořadatelů jednotlivých 
akcí Středočeské desítky a též u Jiřího Laibla, Blahoslavova 1505, 269 01 Rakovník, 
e-mail: kct.laibl@seznam.cz, mobil: 602 400 907.
A ještě informace pro Vás, kteří jste nestačili splnit podmínky Středočeských desítek 
2015 až 2019, a přesto toužíte po odznacích z těchto ročníků. Nezoufejte, nechte 
si prázdná místa ve Vašem záznamníku orazítkovat při letošním ročníku a pak si na 
oblastním výboru vyžádejte odznak. Do vyčerpání zásob lze též ještě zakoupit zá-
znamníky z prvního až pátého ročníku a jejich podmínky lze splnit v rámci letošního 
ročníku. 

AKCE ZAŘAZENÉ DO STŘEDOČESKÉ DESÍTKY 2020
 25. 1. 2020 Zimním Polabím (Brandýs nad Labem, Čelákovice)
 8. 3. 2020 Masarykova Hluboš (Příbram, Jince, Hluboš)
 21. 3. 2020 Za Havlíčkem ze Slaného do Bílého Oujezdce (Slaný)
 4. 4. 2020 Do Okoře bez oře – Jarní sraz turistů Středočeské oblasti KČT 
  (Kralupy, Zákolany, Okoř)
 2. 5. 2020 Krušovický vejšlap (Stochov, Řevničov, Krušovice)
 30. 5. 2020 Kolečko Českým rájem (Horní Bousov)
 6. 6. 2020 Pytláckými roklemi (Říčany)
 20. 6. 2020 Mělnický hrozen (Mělník)
 31. 10. 2020 Na cestě k porážce – Po stopách bity u Rakovníka roku 1620 
  (Rakovník)
 21. 11. 2020 Podzimní setkání turistů Středočeské oblasti KČT (Kutná Hora)
Akce je pořádána za finanční podpory Středočeského kraje


