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 Č. j.  0139 / 2016 – Nov      V Praze dne  5. 2. 2016 
 
 

Informace oblastem - únor 2016 
 
Vážení přátelé, 
 
posílám Vám před oblastními konferencemi několik informací. 
 

1.   Počty delegátů na celostátní konferenci 
Celostátní konference bude jednodenní – v sobotu 2. dubna 2016 v Praze na Fakultě tělesné 

výchovy a sportu University Karlovy v Praze – Vokovicích. 1 km od školy je nová stanice metra Nádraží 
Veleslavín. 

V tabulce Vám přikládám počty delegátů, které vycházejí z počtu členů oblasti k 1. 12. 2015. 
Na oblastních konferencích prosím zvolte nejen delegáty ústřední konference, ale také jejich 
náhradníky. Seznam zvolených delegátů a náhradníků prosím vyplňte do přiložené další tabulky. 

 

2.   Dočasné průkazy KČT 
Na přání oblastí jsme vytvořili dočasné průkazy KČT, které můžete vyplňovat těm novým 

členům, kteří potřebují průkaz ještě dříve, než jej na ústředí vytiskneme a zašleme odboru nebo oblasti 
a než se tedy ke členovi dostane. Není povinnost tento náhradní průkaz vystavovat všem novým 
členům, vystavte jen v případě, když nový člen bude chtít čerpat slevy na chatách. 

 

3.   Evropský strom roku 
Lípa v Tatobitech vyhrála anketu „Strom roku 2015“ v ČR a postoupila tak do soutěže 

„Evropský strom roku 2016“. Pokud chcete lípu z Tatobit podpořit, hlasujte do 29. 2. 2016 na webu 

www.treeoftheyear.org. Z každé mailové adresy je možno poslat jeden hlas. 
 

4.   Rozhledna roku 2016 
Do 29. února bude možno hlasovat také o nejkrásnější rozhlednu v soutěži, vyhlášené 

Klubem přátel rozhleden (KPR). KČT má mezi nominovanými rozhlednami obnovenou 
rozhlednu Hýlačka u Tábora. 

 
 

S pozdravem 
 
 
        Ing. Mojmír Nováček 
        generální sekretář KČT 
       tel. 736 754 095, e-mail novacek@kct.cz 

http://www.treeoftheyear.org/

