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V roce 2023 pokračujeme potřetí v novém konceptu Středočeské desítky. K získání odznaku bude 
zapotřebí účast na vybraných turistických akcích pořádaných odbory KČT ve Středočeské oblasti KČT 
a návštěva NOVÝCH individuálních cílů ve Středočeském kraji. Budeme také pokračovat ve vydávání 
turistických vizitek a fotonálepek k jednotlivým akcím a cílům. Soutěž o turistické vybavení bude po-
kračovat, opět budou ve hře poukázky na nákup sportovního vybavení a oblečení. Losování proběhne 
opět na poslední turistické akci Středočeské desítky 2023, na Podzimním setkání.

PODMÍNKY PLNĚNÍ

K ZÍSKÁNÍ ODZNAKU A K ZAŘAZENÍ DO SLOSOVÁNÍ JE POTŘEBA
	 1.	 Zakoupit	si	Turistický	pas	Středočeské	desítky	2023
	 2.	 Navštívit	minimálně	6	z	10	předepsaných	míst	 (kdykoliv	v	 rámci	otevírací	doby	daného	

místa,	individuálně	v	průběhu	roku	2023)
	 3.	 Zúčastnit	se	3	z	5	níže	uvedených	turistických	akcí
	 4.	 Na	uvedených	místech	a	akcích	si	nezapomeňte	dát	razítko	do	Turistického	pasu
	 5.	 V	případě	„nouze“	lze	jednu	turistickou	akci	nahradit	návštěvou	dvou	individuálních	míst	

(tj.	razítka	z	8	míst	+	2	razítka	z	pochodů)

Po získání potřebného počtu razítek si na některé z níže uvedených turistických akcí vyzvedněte 
odznak. Na poslední akci – Podzimním setkání si nechte odstřihnout kupon, který bude zařazen do 
slosování. Pokud víte, že se nebudete moci poslední akce zúčastnit, zašlete splněný záznamník na 
adresu Jiří Laibl, Blahoslavova 1505, 269 01 Rakovník. Kupon Vám odstřihneme a do slosování Vás 
zařadíme. Odznak Vám též můžeme poslat poštou (pokud přiložíte známky na zaslání zpět). Po doho-
dě lze vše vyřídit i individuálně (napište, zavolejte: kct.laibl@seznam.cz nebo 602 400 907). 
Distribuci fotonálepek na daná místa zajišťuje Středočeská oblast KČT, (Jiří Laibl – kct.laibl@seznam.cz). 
Nemáme, ale křišťálovou kouli, abychom věděli, že někde fotonálepky dojdou. Od okamžiku objed-
nání trvá cca týden (a v případě že se musí dotisknout tak tři týdny), než se nová várka doručí. Proto 
prosíme, pokud zjistíte, že někde fotonálepky nejsou, dejte nám na výše uvedený e-mail zprávu. Vám 
už sice nepomůžeme, ale dalším turistům už ano. 

AKCE ZAŘAZENÉ DO STŘEDOČESKÉ DESÍTKY 2023
 11. 03. 2023 Smetanovou stezkou (Loučeň)
 07. 04. 2023 K pramenům Rokytky, pochod Františka Znamenáčka (Říčany)
 22. 04. 2023  Jarní sraz turistů Středočeské oblasti KČT (Zdice)
 30. 09. 2023 Po stopách dřevěných zvoniček (Slaný)
 25. 11. 2023  Podzimní setkání turistů Středočeské oblasti KČT (zatím není určeno)

MÍSTA ZAŘAZENÁ DO STŘEDOČESKÉ DESÍTKY 2023
 1. Vlastivědné muzeum Jesenice u Rakovníka
 2. Muzeum Českého krasu – Muzeum Hořovicka
 3. Muzeum Podblanicka, zámek Vlašim
 4. Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
 5. České muzeum Stříbra – Hrádek
 6. Podlipanské muzeum v Českém Brodě
 7. Památník krále Jiřího z Poděbrad
 8. Památník Vojna Lešetice
 9. Regionální muzeum Mělník
 10. Muzeum Benátecka
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