
 

 TURISTIKA   NA   KONI, odbor při KČT Jihočeský kraj 
 Krásetín 73, 382 03 p. Křemže, Česká republika  
tel. 0  
                              www.turistikanakoni.cz, tel. 00420 724277667, e-mail: milena.andrlova@seznam.cz 
 
  

Vážení přátelé. 
dovolujeme si členy i nové zájemce o členství srdečně pozvat na  

 

výroční členskou schůzi Turistika na koni, 
která se koná 

 

ve čtvrtek dne 28. ledna 2009 v Zoologické zahradě Ohrada u Hluboké nad Vltavou  
 
 

Program: 
 

15,00 hodin -  prohlídka ZOO s odborným výkladem ( včetně pohledu „do zákulisí „ ZOO ). 
Sraz s průvodcem je za za pokladnou ZOO. 

Účastníci si zakoupí sami vstupenku, vstupenka bude všem členům KČT 2010  včetně nově přihlášených členů proplacena . 
Kdo přijede později, zakupte si vstupenku v pokladně nebo po 16 hodině v restauraci ZOO, kde je druhý vstup do zahrady, 

 a ke skupině se v ZOO kdykoli můžete přidat. 
17,00 hodin- zahájení jednání v restauraci ZOO ( ke vchodu se dostanete po silnici vedoucí podél zámku Ohrada ) 

 
- činnost a projekty Turistika na koni v roce 2009, co se chystá na rok 2010  

(vyznamenání od Jihočeského kraje, nové stezky a údržba stezek, společné akce, „evropské“ a další projekty, expedice Banát,  
označení stanic, veletrh Turistika na koni a další „koňařské“ a propag. akce,  Kalendář akcí KČT, semináře, vzdělávání ) 

 
- vystoupení zástupce Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj 

( předpisy – doklady koní a psů, vakcinace, povinná vyšetření,  převoz vč. cest do a ze  zahraničí atd. ) 
 

-  předběžné přihlášky v rámci projektů a akcí na rok 2010, různé, diskuze, organizační věci 
( mj. další proplacení dosud neproplacených stezek  značkařům, průkazy, slevové karty, rozvrh údržby stezek atd. ) 

 
účast jako hosté přislíbili dále např.: 

 Ing. Jiří Hrabák, Ministerstvo pro místní rozvoj Praha 
 Mgr. Karel Markvart, centrála KČT Praha –  je velmi nutná účast všech značkařů  

 
S sebou vezměte: 
500 Kč – členský příspěvek na rok 2010 ( je i možnost přihlášení nových členů ) 
značkaři, kteří ještě nemají průkaz značkaře ( opravňuje k vjezdu do lesa atd. ) budou potřebovat občanský průkaz a fotografii 
pasového formátu  
 
Dále můžete přivézt informační materiály o Vaší stanici či stáji jak pro ostatní, tak i event. ve větším množství pro účely Vaší 
propagace na akcích, veletrzích a v jiných krajích 
 
Na schůzi je možno zakoupit pro Vaši vlastní potřebu, pro Vaše hosty a pro prodej na Vaší stanici: 
mapy jezdeckých stezek: 

 Jihočeský kraj , cena na schůzi 50 Kč, prodejní cena 79 Kč 
 CHKO Blanský les , cena na schůzi 50 Kč , prodejní cena 79 Kč 
 Středočeské jezdecké stezky I – III, cena každého dílu na schůzi 30 Kč, prodejní cena 50 Kč 

knihu: 
 Na koni křížem krážem po Česku ( „manuál “ a průvodce rekreačního a turistického ježdění pro začátečníky i 

pokročilé, doplněno kontakty, tipy na trasy a mapami ), cena na schůzi 170 Kč, prodejní cena 229 Kč 
 
Svou účast, prosím, potvrďte do 25.1.07 mailem nebo formou SMS  na číslo 724277667 ( jméno, počet osob, heslo 
„Hluboká“ ), děkujeme. 
 
Pokud byste nemohli přijet, je nutno členský příspěvek 500,- Kč  poslat  NEJPOZDĚJI DO KONCE LEDNA 2010 na 
účet Poštovní spořitelny Č. Budějovice č. 199527247/0300 (variabilní symbol = rodné číslo člena ) nebo složenkou na 
poštovní adresu uvedenou v záhlaví této pozvánky. 
 
Těšíme se na setkání, 
s pozdravem                                                                                  Ing. Milena Andrlová 
                                                                                                        Turistika na koni 
                                                                                                               předseda  
Krásetín, 7.1.2010 


