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 Č. j.  0283 / 2017 – Nov      V Praze dne  4. 8. 2017 
 
Oblastem a odborům KČT 
 
 

Zapojení do projektu Měsíc věží a rozhleden 
 
 
Vážení turisté v oblastech a odborech, 

 rádi bychom Vás pozvali k zapojení do projektu Měsíc věží a rozhleden. Tento projekt zahájilo před 

5 lety jihočeské Pohádkové království a KČT se k němu loni koncem roku připojil. 

 Měsíc věží a rozhleden je ohraničen dvěma státními svátky a trvá od 28. září do 28. října. Cílem 

akce je zdůraznění věží a rozhleden jako turistických cílů. Můžete uspořádat pochod k některé z nejbližších 

rozhleden ve Vašem okolí. Pro zdůraznění Měsíce věží a rozhleden je významnější uspořádání výstupu na 

rozhlednu v den zahájení nebo zakončení Měsíce, ale zapojit se můžete výstupem kdykoli v průběhu celého 

Měsíce. Pro větší propagaci Měsíce je žádoucí pozvat k výstupu na rozhlednu starostu nebo jinou veřejnou 

osobnost samosprávy, sportu či kultury. Na závěr Měsíce dne 28. 10. se můžete zapojit k oslavě založení 

republiky máváním českou vlajkou z rozhledny ve 14 hodin do 4 světových stran po dobu 4 minut. 

 Zapojení do této akce nám prosím napište na níže uvedené mailové adresy. Kromě mediálního 

zveřejnění Vaší akce získáte od realizátora projektu 10 map věží a rozhleden zdarma. 

 Pro některé věže a rozhledny (viz seznam) jsou vytištěny speciální 4pohledy („čtyřpohledy“). Při 

získání razítka (stačí jedno) z věže nebo rozhledny, zobrazené na 4pohledu, po dobu Měsíce, můžete takový 

4pohled zaslat do slosování o horské kolo a další ceny, které budou vylosovány na veletrhu cestovního 

ruchu Holiday World v Praze. 

 Některé věže a rozhledny, uvedené v seznamu, nejsou běžně přístupné, je nutno si přístup ověřit a 

případně domluvit předem. Realizátor projektu Vám může poskytnout předem pro účastníky pochodu 

4pohledy, mapy rozhleden, turistické známky a turistické vizitky se slevou 10 % a při objednávce nad 400 Kč 

s poštovným zdarma. 

 Z Vašeho pochodu a výstupu na věže a rozhledny nám prosím pošlete několik fotek a počet 

účastníků. 

 V letošním roce si můžete organizaci Měsíce věží a rozhleden vyzkoušet – v roce 2018 můžete se 

závěrem Měsíce oslavit také 100 let republiky ve Vašem městě nebo obci. 
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