
OBLASTNÍ VÝBOR STŘEDOČESKÉ OBLASTI KČT 
A PROGRAMOVÁ RADA STŘEDOČESKÉ OBLASTI 

 
si Vás dovolují pozvat na 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. 
 

PROGRAMOVÝ SEMINÁŘ  
V LIBĚCHOVĚ U MĚLNÍKA 

 
 

ve dnech 26. – 28. listopadu 2021 
 
 
 
 

Informace a dotazy 
 

 
p. Jiří Laibl 602 400 907 kct.laibl@seznam.cz 

 
 
 

PROGRAM SEMINÁŘE 
 

PÁTEK: 

17:00 – 20:00 příjezd, ubytování v SOU Liběchov (Boží Voda 230) 
19:00   večeře, průběžně dle příjezdu účastníků 
20:00 zahájení semináře 
20:00 – 21:30 seznámení s programem 
 informace z ÚV KČT (Hoke) 
 informace z celostátní konference (naši delegáti) 
 informace z porady sekretářů (Darebná) 
 informace z komise značení (Mašínová) 
21:30 - ??:?? společné posezení  

SOBOTA: 

08:00 – 09:00 snídaně 
 

Dopolední program: 
09:00 – 16:00 účast na Podzimním setkání  
 (popřípadě individuální výlet do Mělníka) 
 

Odpolední a večerní program: 
od 15:30 průběžný vydej přelepek, kalendářů a ostatních materiálů  
 zástupcům odborů 
17:00  zahájení odpoledního programu semináře 
17:00 – 18:30 Střednědobý plán KČT 2021-2025 (Hoke, Vorel, Laibl) 
 Volební konference KČT 2022 (Hoke) 
 Oblastní kalendář 2023 – obsah, zpracování (Laibl) 
 20 let oblasti v roce 2023 (Laibl) 
18:30 – 20:00 večeře  
20:00 – 22:00 Středočeská desítka (Laibl) 
 Jarní sraz turistů Středočeské oblasti (Laibl) 
 Podzimní setkání turistů Středočeské oblasti (Laibl) 
 OTO Brdy (Laibl) 
 Školení vedoucích turistiky (Bican, Laibl) 
 Setkání mládeže, aktivity mladých (Nousek) 
22:00 –  ??:?? Volná zábava (v případě zájmu promítání)  
 
 
 



NEDĚLE: 

08:00 – 09:00 snídaně 
 

Dopolední program: 
09:00 zahájení nedělního programu semináře 
09:00 – 12:00 diskuse nad programem (všichni) 
  Ocenění pořadatelů jubilejních ročníků pochodů 
 prezentace turistických akcí odborů v roce 2022 
12:00 ukončení semináře 
12:00 – 13:00 oběd 
 

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘE V LIBĚCHOVĚ 

UBYTOVÁNÍ 
Ubytování je pro účastníky semináře zajištěno v SOU Liběchov (viz 
plánek). Pokoje jsou 2-4 lůžkové, sociální zařízení na chodbě. Auta lze 
zaparkovat v areálu nebo před SOU Liběchov. 
 
PŘÍSTUP 
Vlakem 
Vzdálenost od vlakového nádraží je cca 2,5 km. Z nádraží se vydejte 
vpravo po silnici do Liběchova, před zámkem narazíte na turistický 
rozcestník. Vydejte se vlevo po zelené TZ směr Liběchov kempink a 
Tupadly. SOU je cca 350 metrů na zelené TZ za rozcestím Boží Voda. 
V případě potřeby pro Vás na nádraží zajedeme, domluvte se předem s p. 
Laiblem – mobil 602 400 907. 
Autobusem 
Z Liběchova je to do místa ubytování cca 1,6 km. Zastávka je před 
zámkem. Zde je též turistický rozcestník, od kterého se vydáte po zelené 
TZ směr Liběchov kempink a Tupadly. SOU je cca 350 metrů na zelené 
TZ za rozcestím Boží Voda. 
Ze Želíz je do místa ubytování cca 600 metrů. Od zastávky v Želízech se 
vydejte po silnici zpět směrem Liběchov. Odbočte druhou ulicí vpravo 
(první je ke koupališti). Po levé ruce budete míjet parkoviště, pak přejdete 
můstek. Za ním narazíte na zelenou TZ po které pokračujete vlevo až 
k učilišti. 
 
 

Autem 
Z Liběchova jeďte po silnici č. 9 do Želíz. Na kraji obce míjíte předražené 
soukromé parkoviště u Čertových hlav (vlevo). Pokračujete dál a zabočíte 
do první ulice vlevo. Minete veřejné parkoviště (po levé ruce), přejedete 
můstek a za ním po cca 300 metrech vpravo uvidíte SOU Liběchov. 
 
STRAVOVÁNÍ 
V pátek večer je zajištěna večeře, v sobotu snídaně a večeře, v neděli pak 
opět snídaně a oběd. Stravování je v jídelně SOU Liběchov. Nápoje 
zajišťuje oblast, bude k dispozici točené pivo Rakovnický bakalář 11°, 
rozlévané limonády. Nápoje si každý hradí sám. Sobotní oběd je 
individuální v rámci účasti na Podzimním srazu v sokolovně Liběchov 
(polévka v rámci startovného, za úplatu řízek s bramborem, točené pivo, 
rozlévané limonády).   
 
SOBOTNÍ PROGRAM 
Sobotní dopoledne doporučujeme účast na Podzimním setkání turistů 
Středočeské oblasti KČT, popřípadě je možná individuální návštěva 
Mělníka. Doporučujeme okruh Václava Levého (cca, 11 km, začátek 
v Liběchově), nebo na trasách připravených KČT Mělník (start v Mělníce 
na autobusovém nádraží.  
 
ÚHRADA SEMINÁŘE 
Semináře se může zúčastnit cca 40-45 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) 
 Startovné Podzimního setkání turistů Středočeské KČT si hradí každý 

sám 
 
 zástupce odboru / ostatní účastníci 
Ubytování s polopenzí 
Pátek / Sobota (večeře – snídaně) 100,- / 300,- Kč 
Sobota / Neděle (večeře – snídaně) 100,- / 300,- Kč 
Nedělní oběd   50,- /   100,- Kč 


