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Milí přátelé,  
jako každý rok dostáváte i letos do rukou zimní zpravodaj našeho turistického oddílu. Najdete 
v něm jako vždy tradiční zimní víkendové akce (LP Krušných a Jizerských hor a LP Šumavy) plus 
jednu akci „variabilní“ – tentokrát běžkařský víkend v Krkonoších, jehož termín se ale posouvá až 
do období končící zimy, takže si na horách budete moci užít i jarního sluníčka.. Do zpravodaje je 
zařazeno tradičně i několik zimních akcí jiných pražských oddílů, které vám mohou být inspirací 
pro trávení volného času o vánočních svátcích či na začátku nového roku.  
V roce 2020 nás po loňských a letošních oslavách 100 let republiky a 130 let KČT, 130 let od 
zahájení vydávání časopisu Turista a 130 let turistického značení čeká sice rok bez oslav, ale zato 
rok s hezkým číslem, ve kterém navážeme nejen na tradiční lyžařské přejezdy, Májové toulky a 
Šumavskou stovku, ale i na vydařené letošní a předloňské cyklistické a pěší Velikonoce – tentokrát 
budeme pobývat na Třebíčsku (vzhledem k brzkému datu Velikonoc však patrně bez kol). 
Co se týče činnosti našeho oddílu v letošním roce, bylo připraveno celkem 16 převážně 
víkendových turistických akcí, ale i jednodenních výletů, jichž se zúčastnilo asi 380 turistů. 
Bohužel nás ale v uplynulém roce potkala i smutná událost – navždy odešel jeden ze zakládajících 
členů našeho oddílu, celoživotní nezdolný turista, organizátor nezapomenutelných turistických akcí 
a velký milovník Šumavy, ale hlavně kamarád a přítel Jan Stráský. Rozloučili jsme se s ním 
18. listopadu v Prachaticích, ale v našich vzpomínkách jistě zůstane stále. 
Jako vždy na konci roku samozřejmě velice děkuji všem obětavým organizátorům akcí za jejich 
práci na přípravě a organizaci vícedenních zájezdů i jednodenních výletů. A děkuji též všem členům 
oddílu, kteří se aktivně podílejí na činnosti oddílu a přispívají k přátelské atmosféře na všech našich 
turistických i společenských akcích. 

Několik pravidelných poznámek:  
 Členská schůze a přátelské setkání členů oddílu se bude konat ve čtvrtek 16. ledna od 18 hodin 

v restauraci Krušovická chalupa na Vyšehradě (viz http://www.krusovicka-chalupa.com/ a 
pozvánka na str. 6). 

 Na internetu nás stále najdete na stránkách http://kct-banka.webnode.cz/. Stránky jsou 
pravidelně aktualizovány a najdete na nich program oddílových akcí i propozice nejbližších 
výletů. Nezapomeňte, že můžete posílat odkazy na své fotografie z výletů či jiných akcí nebo 
přispět odkazem do rubriky Zajímavé odkazy. Na tyto webové stránky můžete posílat i své 
náměty na výlety, zážitky z akcí apod. To vše prostřednictvím Evy Jablonské ml. 
(ejablon@seznam.cz). Sami můžete vkládat své pozvánky a náměty do rubriky Byli jsme, viděli 
jsme zveme – https://kct-banka.webnode.cz/kniha-navstev/. 

 Pravidla pro přihlašování na zájezdy a způsoby placení zůstávají stejné jako v předešlých 
letech. Na akce se můžete přihlašovat tak jako dosud u Petra Adama. Platit můžete buď u Petra, 
nebo bezhotovostně na číslo účtu TJ Banka 41532011/0100. Při placení platebním příkazem je 
nutno uvést variabilní symbol příslušné akce a do zprávy pro příjemce uvést jméno/jména, za 
koho platíte. Pokud se budete přihlašovat na více akcí současně a platit je bezhotovostně, 
proveďte platbu za každý zájezd jednotlivě, aby bylo zřejmé, o jakou akci se jedná. 

 Platbu je třeba uskutečnit co nejdříve po přihlášení – nejlépe do 10 dnů, protože při velkém 
zájmu je Petr Adam v případě, že nezaplatíte včas, oprávněn poskytnout vaše místo dalšímu 
zájemci. Jde nám o to, aby ti, co se přihlásí, ale nezaplatí, zbytečně neblokovali místa ostatním. 

 Nejpozdější termín přihlášení je uveden u každé akce – tento termín je nutno chápat i jako 
nejzazší termín zaplacení, to znamená, že tento den již musí být platba i na účtu (v případě 
bezhotovostní platby je tedy třeba podat příkaz nejpozději dva dny před tímto termínem!). 

 Forma strukturovaného členství zůstává stejná jako v předešlých letech, v souvislosti 
s mírným zvýšením předplatného za časopis Turista a zvýšením příspěvků na oblast se mírně 
zvedají členské příspěvky u rozšířeného a TOP členství (viz poslední strana zpravodaje).  

V novém roce vám přejeme hlavně zdraví, radost ze života a mnoho krásných turistických zážitků. 

Za výbor KČT – odbor Banka Praha Jitka Straková 
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KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ 

ZZIIMMAA  22002200  

14. 12. 2019 Vánoční výlet do Muzea M. D. Rettigové pěší, 11-16 km 

Vedoucí akce: Eva Přibilová 

Doprava: autobus, vlak 

Odjezd: 8.30 hodin Smíchovské nádraží, zastávka D (před nádražím), autobus 317  

Návrat: vlakem v 16.00 hodin ze zastávky Všeradice s přestupem v Zadní Třebáni 
(příjezd do Prahy, Hlavní nádraží v 17,12 hodin) 

Trasa a 
program: 

Kytín – rozcestí Stožec – Všeradice (11–16 km dle zvolené varianty – viz 
podrobné propozice) 
návštěva Muzea a galerie M. D. Rettigové, jehož součástí je i stálá expozice 
Muzea české vesnice 

Mapy: KČT č. 38 Hřebeny a Slapská přehrada 

Přihlášky: přihlášky a případné dotazy přímo u Evy Přibilové – e-mail: 
eva.pribilova@seznam.cz, telefon 603 874 692 

Poznámka: přihlášky nejpozději do 8. 12. (je nutno zajistit mimosezonní otevření muzea a 
zjistit počet zájemců o oběd) 

 

10. 1.–12. 1. 2020 LP Krušných hor Lenka a Martin Kolářovi 

víkend:  výlety na běžkách po dobře upravovaných trasách Krušnohorské lyžařské magistrály  

Trasy: sobota:  z Abertam do Abertam kolem Mílova [26 km] 
neděle:  přechod z Abertam přes Jelení do Přebuzi – dle možností [22,5 km] 
obě základní trasy je vždy možné prodloužit nebo zkrátit  

Doprava: autobus  

Ubytování: Abertamská chata v Abertamech – dvou- až pětilůžkové pokoje, vybavená 
kuchyňka, společenská místnost (http://www.abertamskachata.cz) 

Stravování: z vlastních zásob a v místních restauracích; k dispozici dvě kuchyňky 

Mapy: zimní mapy Krušných hor, lyžařské běžecké mapy Krušné hory střed a Krušné 
hory západ 

Odjezd: v pátek 10. 1. v 17.00 hodin, stanice metra Dejvická – záliv pro autobusy před 
prodejnou Rossmann (výstup směr hotel Diplomat, ale blíže výstupu z metra)  

Návrat: v neděli 12. 1. kolem 19.00 hodin na stejné místo 

Cena: 950 Kč pro členy KČT Banka Praha, 1000 Kč pro členy jiných oddílů 

Var. symbol: 001, účet TJ Banka 41532011/0100 

Přihlášky: nejpozději do 2. 1. 2020 (kapacita zájezdu je maximálně 40 účastníků) 
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24. 1.–26. 1. 2020 LP Jizerských hor Jitka Straková 

víkend:  výlety na běžkách po Jizerské magistrále v okolí Bedřichova, Hrabětic a Kristiánova 

Trasy: sobota: z Hrabětic přes rozhlednu Královka a kolem Josefodolské přehrady do 
chaty Muhu 

neděle:  z Bedřichova kolem Olivetské hory do České chalupy 
základní trasy cca 20–25 km, možnosti prodloužení či zkrácení všech tras; při 
dobrých sněhových podmínkách bude nedělní trasa upravena do méně 
frekventované oblasti 

Doprava: autobus  

Ubytování: chata Muhu, Lučany nad Nisou, dvou- až šestilůžkové pokoje, společenská 
místnost s televizí, restaurace (https://kamsi.cz/chata-muhu/detail/5727, 
https://www.facebook.com/pg/chatamuhu/about/?ref=page_internal) 

Stravování: snídaně i večeře jsou v ceně zájezdu, přes den občerstvení na trasách 

Mapy: zimní mapy Jizerských hor a Jizerské magistrály 

Odjezd: v pátek 24. 1. v 17.30 hodin, stanice autobusu u metra Vltavská  

Návrat: v neděli 26. 1. kolem 19.00 hodin na stejné místo 

Cena: 1100 Kč pro členy KČT Banka Praha, 1150 Kč pro členy jiných oddílů 

Var. symbol: 002, účet TJ Banka 41532011/0100 

Přihlášky: nejpozději do 15. 1. 2020 (kapacita zájezdu je maximálně 50 účastníků) 

 

7. 2.–9. 2. 2020 LP Šumavy Josef Stráský 

víkend:  výlety na běžkách po šumavské bílé stopě dle aktuálních sněhových podmínek 

Trasy: trasa 1:  České Žleby – Strážný – Knížecí Pláně – Kvilda [16–40 km] 
trasa 2:  (Mauth) – Finsterau – Kvilda [12–40 km] 
trasa 3: Prášily – jezero Laka – Železná Ruda [18–35 km] 
je připraveno několik variant – vždy s možnostmi zkrácení či prodloužení, 
trasy na jednotlivé dny budou upřesněny dle aktuálních sněhových podmínek 

Doprava: autobus  

Ubytování: chata TJ Banka Libínské Sedlo, nocleh ve vlastních lůžkovinách či spacích 
pytlích (poplatek za zapůjčení lůžkovin 50 Kč); případně apartmány Ambra 
(http://www.chalupaambra.cz/ – toto ubytování si zájemci zajistí sami 

Stravování: z vlastních zásob, k dispozici plně vybavená kuchyňka  

Mapy: Bílá stopa na Šumavě, zimní mapy Šumavy  

Odjezd: v pátek 7. 2. v 17.30 hodin, MHD metro Radlická – odjezdy autobusů 

Návrat: v neděli 9. 2. kolem 20.00 hodin do Stodůlek nebo na Smíchov  

Cena: 900 Kč pro členy KČT Banka Praha, 950 Kč pro členy jiných oddílů  
(pro případné účastníky-nečleny KČT 1000 Kč) 

Var. symbol: 003, účet TJ Banka 41532011/0100 

Přihlášky: nejpozději do 29. 1. 2020 

Poznámky: nezapomeňte průkaz KČT – bez toho nemůže být poskytnuta sleva na 
ubytování!; podrobnosti k ubytování mimo chatu na dotaz 
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13.–15. 3. 2020 Za jarním sluníčkem do Krkonoš Beruna Kopoldová 

víkend:  výlety na běžkách v oblasti Pece pod Sněžkou, Černé hory a Velké a Malé Úpy 

Trasy: sobota: Javořím dolem na Kolínskou boudu – běžecké okruhy kolem Černé 
hory – Lesní bouda – Pec pod Sněžkou 

neděle: Velká Úpa – Portášky – Pěnkavčí vrch (běžecké okruhy) – Malá Úpa – 
Spálený mlýn – Velká Úpa 

Doprava: individuální (parkoviště u chaty), dobré autobusové spojení z Prahy (zastávka 
autobusu je cca 100 m od chaty) 

Ubytování: chata Pro-Agro ve Velké Úpě, dvou- až čtyřlůžkové pokoje, kompletně 
vybavená kuchyňka, společenská místnost s televizí  

Stravování: z vlastních zásob a v restauracích, k dispozici kuchyňka; občerstvení na trasách 

Mapy: zimní mapy Krkonoš 

Cena: 580 Kč (ubytování na dvě noci včetně poplatků)  

Var. symbol: 004, účet TJ Banka 41532011/0100 

Přihlášky: nejpozději do 21. 2. 2020  

 

10. 4.–13. 4. 2020 Velikonoce na Třebíčsku Lenka Kolářová 

čtyřdenní velikonoční víkend:  pěší turistika v okolí Třebíče a na moravské Vysočině 

Program 
a trasy: 

pěší turistika na Třebíčsku – údolí Oslavy a Bílého potoka, Mohelenská step  
(+ bohaté možnosti KPČ) – předběžný program: 
pátek: variabilní program podle času příjezdu a zájmu: delší varianta – kolem 

severní části Dalešické přehrady; zkrácená varianta – Třebíč a pěší 
okruhy z Třebíče (Račický okruh nebo Za výhledy na Pekelný kopec) 

sobota:  údolím divoké Oslavy do Náměšti nad Oslavou 
neděle:  Mohelenská step 
pondělí: údolím Bílého potoka z Velké Bíteše do Domašova 

Ubytování: Domov mládeže VOŠ a SŠ Třebíč (nově zrekonstruovaný) – dvou- a 
třílůžkové pokoje, v každém patře je kuchyňka vybavená ledničkou, varnou 
konvicí, sporákem a mikrovlnnou troubou; sociální zařízení společné na 
každém patře https://www.szstrebic.eu/sluzby-pro-verejnost  

Stravování: z vlastních zásob nebo možnost polopenze (125 Kč/den)  

Doprava: individuální – auto, vlak, autobus 

Cena: pouze ubytování: 600 Kč (200 Kč/noc) 
ubytování s polopenzí: 600 + 375 = 975 Kč  

Var. symbol: 005, účet TJ Banka 41532011/0100 

Přihlášky: u Petra Adama nejpozději do 20. 3. 2020 (telefon: 267 094 118, e-mail: 
adam@sudop.cz)  

Mapy: Třebíčsko, Okolí Brna – Ivančicko, Velkomeziříčsko 

Poznámky: při přihlašování uveďte, zde máte zájem o polopenzi  
podrobné propozice budou všem přihlášeným zaslány po uzavření přihlášek 
v druhé polovině března 
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VVYYBBRRAANNÉÉ  VVÁÁNNOOČČNNÍÍ,,  ZZIIMMNNÍÍ  AA  JJAARRNNÍÍ  AAKKCCEE  KKČČTT  PPRRAAHHAA  

25. 12. 2019 (středa) Mezi rybou a ptákem 

První vánoční výlet po Praze pro ty, kteří chtějí trochu vytrávit „mezi rybou a ptákem“. 

Pořadatel: KČT – odbor Trilobit Barrandov 
Start: Jinonice – stanice metra B 8,00–10,00 hodin 
Trasa a program: dle itineráře, který obdržíte na startu (10–25 km) 
Podrobnější informace viz https://kct.cz/akce/mezi-rybou-a-ptakem-54403 

 

26. 12. 2019 (čtvrtek) Na Štěpána – Vánoční Nebušice 

Druhý vánoční výlet po Praze pro ty, kteří se chtějí „vánočně“ projít. 

Pořadatel: KČT – odbor Praha-Karlov 
Start: Nebušice – nám. Padlých (autobusová zastávka) 9,00–12,00 hodin 
Trasa a program: dle itineráře, který obdržíte na startu (7–15 km) 
Podrobnější informace viz https://kct.cz/akce/na-stepana-vanocni-nebusice 

 

31. 12. 2019 (úterý) Silvestrovskou Prahou za historií 

Tradiční silvestrovský výlet po Praze v rámci celostátní akce Novoroční čtyřlístek. 

Pořadatel: KČT – odbor Vojty Náprstka 
Start: Národní divadlo (piazzeta) 11,30–13,00 hodin 
Trasa a program: dle itineráře, který obdržíte na startu (8–10 km) 
Podrobnější informace viz https://kct.cz/akce/silvestrovskou-prahou-za-historii-novorocni-
ctyrlistek-2020 

 

1. 1. 2020 (středa) Pražský novoroční vejšlap – Kladenskou tabulí 

Tradiční novoroční pochod v rámci celostátní akce Novoroční čtyřlístek. 

Pořadatel: KČT – odbor Klub přátel a milovníků výletů 
Start: Roztoky u Prahy, žel. stanice 9,00–10,30 hodin 
Trasa a program: dle itineráře, který obdržíte na startu (7–30 km) 
Podrobnější informace viz https://kct.cz/akce/prazsky-novorocni-vejslap-kladenskou-tabuli  

 

21. 3. 2020 (sobota) Za jarním sluníčkem 

Zahajovací pochod jarní turistické sezony v Praze a tradičních akcí Prahou turistickou a Prahou 
cykloturistickou – hvězdicové trasy v délce 6–25 km, viz https://kct.cz/akce/za-jarnim-
slunickem-zahajeni-jarni-sezony-pzp-52   

 

Ve čtvrtek 16. ledna 2020 v 18,00 hodin se uskuteční 
ČLENSKÁ SCHŮZE a PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ, 

tentokrát v restauraci Krušovická chalupa na Vyšehradě  
(5. května 798/62, Praha 4-Nusle, kousek od stanice metra C Vyšehrad, 

tramvaj 18, autobus 193 zastávka Palouček)  
http://www.krusovicka-chalupa.com/  

Srdečně vás všechny zveme. 
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Přihlášky na akce a platby 

Kdykoli po telefonické domluvě u Petra Adama – SUDOP, Praha 3, Olšanská 1a, místnost 201; 
telefon: 267 094 118, e-mail: adam@sudop.cz 
Prosíme, dodržujte termíny přihlášení a plateb za akce (viz úvodní informace na druhé straně 
zpravodaje). Nejzazší termín přihlášení a zaplacení je uveden u jednotlivých zájezdů – je to 
zpravidla středa 10 dní před konáním akce, u některých akcí i dříve – dle požadavků ubytovatele (je 
to z důvodů možnosti stornovat autobus a ubytování bez velkého penále při nedostatečné účasti, 
případně „přeorganizovat“ zájezd na akci s individuální dopravou). Při přihlášení či platbě po 
tomto termínu bude k ceně zájezdu připočítáno 50,- Kč a zájezd je třeba zaplatit hotově.  
Při platbě bankovním převodem je též třeba se telefonicky či mailem přihlásit u Petra Adama a 
říci, že budete platit bezhotovostně. Na platebním příkazu je nutno vždy uvést variabilní symbol 
zájezdu a platbu provést s takovým předstihem, aby platba došla na účet TJ Banka nejpozději 
v den uvedený u zájezdu jako nejzazší termín přihlášení (to znamená, že příkaz je třeba podat 
alespoň dva dny před tímto termínem). 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

Platební a stornovací podmínky na akcích KČT Banka Praha  
1) Platbu za akci je nutno uskutečnit co nejdříve po přihlášení (do 10 dnů), respektive nejpozději do 

termínu uvedeného u zájezdu, jinak jsme oprávněni nabídnout vaše místo dalšímu zájemci. 

2) Odřeknete-li z jakýchkoliv důvodů účast na akci, vrátíme vám účastnický poplatek po vyúčtování 
celého zájezdu, a to snížený o částky uvedené v tabulce (% jsou z ceny akce). Storno-poplatek 50 % 
se účtuje ode dne uzavření přihlášek na zájezd (tj. termín uvedený u každého zájezdu jako nejzazší 
termín zaplacení = zpravidla středa 10 dní před odjezdem), 100% storno-poplatek se účtuje 5 a 
méně dnů před odjezdem (tj. zpravidla od pondělí daného týdne). Pokud se odhlásíte ze zájezdu, u 
kterého nebylo předem zaplaceno ubytování či záloha na něj, hradíte pouze podíl na dopravě a 
částka za ubytování vám bude vrácena. 

3) V případě nemoci účastníka okamžitě ohlášené a doložené neschopenkou či jiným potvrzením od 
lékaře se platí pouze základní storno-poplatek. 

4) V případě, že se z vážných důvodů odhlásíte z plně obsazeného zájezdu, kde jsou evidováni 
náhradníci, platíte pouze základní storno-poplatek a na vaše místo nastoupí náhradník dle pořadí 
přihlášení. 

5) Storno-poplatek neplatíte pouze v případě, že za sebe zajistíte náhradníka sami, a to po předešlé 
dohodě s Petrem Adamem, který vám podá informaci, že náhradníci „došli“ (při naplněném 
zájezdu), nebo se vámi zajištěný náhradník stane automaticky místo vás účastníkem zájezdu 
(v případě ne zcela naplněného zájezdu).  

6) Při neuskutečnění akce či odmítnutí vaší účasti ze strany pořadatele se neplatí žádné stornovací 
poplatky. 

7) V případě, že se zájezd neuskuteční a platili jste bezhotovostně na účet TJ Banka Praha, vrátí vám 
účtárna peníze na váš účet – nebude je tedy převádět na další akci. Stejným způsobem budou 
peníze vráceny po odečtení stornovacího poplatku na účet těm, kteří se akce z nějakého důvodu 
nezúčastní. Při hotovostní platbě je možno se o převedení peněz na jiný zájezd domluvit s Petrem 
Adamem. 
 

Charakter akce Základní storno-
poplatek 

10 a méně dnů  
před odjezdem 

5 a méně dnů 
před odjezdem 

víkendová akce do tří dnů 100 Kč 50 % 100 % 

akce nad tři dny 150 Kč 50 % 100 % 
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Evidence a členské příspěvky 

Stále platí několik typů členství v KČT (tzv. strukturované členství) s různými výhodami a s tím 
související výškou členských příspěvků. V souvislosti s mírným navýšením příspěvků na oblast a 
zvýšením předplatného za časopis Turista se upravují i celkové oddílové příspěvky (podrobně viz 
samostatná příloha). Všichni stávající členové mají již plastové legitimace, na které dostanou i letos 
přelepky pro prodloužení platnosti na rok 2020.  

Příspěvky je třeba zaplatit nejpozději do 31. 1. 2020 u Vlasty Pommerové (mobil 602 166 496,     
e-mail: vpommerova@seznam.cz), a to v těchto termínech:  
úterý 7. ledna 17,00–18,00 – „promítárna“ Iva Nahodila, Libická 7, Praha 2-Vinohrady; zvonit 

na zvonek PM2 (metro A Flora, tramvaje stanice Radhošťská 
nebo Orionka) 

čtvrtek 16. ledna 17,00–17,45 – restaurace Krušovická chalupa, Praha 4-Nusle, 5. května 798/62 
(před členskou schůzí) 

středa 22. ledna 16,00–17,30 – infocentrum KČT, Praha 7, Výstaviště 67 (budova za velkou 
sportovní halou, viz plánek – nové sídlo KČT Praha; metro C 
Nádraží Holešovice, tramvaje 6, 12, 17 Výstaviště Holešovice) 

čtvrtek 30. ledna 17,00–18,30 – McCafe (McDonalds), I. P. Pavlova (metro C, spousta tramvají) 

Prosíme, upřednostněte pokud možno zaplacení příspěvků v termínech mimo členskou schůzi, před 
schůzí je na to vždy méně času. V infocentru můžete získat různé materiály, informace, prospekty, 
mapy, průvodce apod. 

Jestliže nezaplatíte včas, zanikne vám po 31. lednu 2020 členství v Klubu českých turistů a váš 
členský průkaz bude neplatný (po ukončení členství je třeba ho vrátit). 

Příspěvky na rok 2020 

 
Typ členství* 

základní rozšířené** TOP 

Dospělý 400 Kč 800 Kč 1630 Kč 

Senior/zdravotně postižený 230 Kč 630 Kč 1410 Kč 

Junior 230 Kč 630 Kč 1370 Kč 

Rodina – nositel 550 Kč 950 Kč 1730 Kč 

 – člen rodiny 20 Kč 20 Kč 20 Kč 

* podrobný rozpis struktury příspěvků a členských výhod viz zvláštní příloha 
** součástí členského příspěvku v případě rozšířeného a TOP členství je předplatné časopisu Turista 

(předplatné se v souvislosti se zdražením poštovného a rozšířením o několik stran zvýšilo na 400 Kč) 
 
Výbor KČT – odbor Banka Praha  

Členové výboru Telefon E-mail 
Jitka Straková – předsedkyně, informace, 
komunikace 

222 987 898 
721 192 468 

jitkastr@volny.cz 

Jana Vojáčková – jednatel 603 316 952 Vojackova14@seznam.cz 
Vlasta Pommerová – evidence a členské příspěvky 602 166 496 vpommerova@seznam.cz
Vladimír Budil – hospodář 267 198 426 

723 419 504 
vbudil@sitel.cz 

Petr Adam – přihlášky na akce 267 094 118 
723 304 372 

adam@sudop.cz 

Eva Jablonská ml. – webové stránky 607 578 515 ejablon@seznam.cz 

Pokud jste tak dosud neučinili, zašlete nám pro další komunikaci a rozesílání informací svoji e-mailovou 
adresu (veškeré informace v průběhu roku zasíláme již pouze mailem).  


