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Časopis Turistický zpravodaj je občasník Klubu českých turistů v Kralupech nad 
Vltavou. Přináší informace o akcích jím pořádaných a připravovaných a informuje i o 

dalších zajímavých akcích v okolí. 

Turistický zpravodaj si můžete stáhnout ze stránek Klubu českých turistů 
v Kralupech nad Vltavou nebo si ho nechat zasílat e-mailem. 

 
 

Kralupskou turistiku podporují  

 
 
 
 
 
 
 
Stav členské základny k 14. 09. 2021: celkem 279 (žáci 49, žákyně 25, dorostenci 
11, dorostenky 17, junioři 8, juniorky 14, muži 71, ženy 67, senioři 10, seniorky 7). 

 
Turistický zpravodaj 3/2021 
 
Vydává: KČT Kralupy nad Vltavou 
Internet:  www.kralupska-turistika.cz 
E-mail:  kct.kralupy@seznam.cz 
  

http://www.kralupska-turistika.cz/
mailto:kct.kralupy@seznam.cz
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Vodácká expedice Berounka 

Od čtvrtka 15. do neděle 18. 

července 2021 sjíždíme Berounku. 

Vyráží nás 16 - máme 3 kanoe, 1 

raft, 1 Pálavu, 1 paddleboard a 2 

doprovodná auta. 

Zvládáme úsek mezi jezem 

Bukovec a kempem Višňová v 

délce 65 km (4,4 + 21,6 + 21,9 + 

17,1 km). 

Počasí nám navzdory předpovědím 

přeje, a tak si užíváme sluníčka, 

jezů, cákání, koupání a pohody. Večer povídání u ohně. 

Poslední den doháníme i jedno cvaknutí a jedny utopené brýle.  

PRÁZDNINOVÉ AKCE  
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Olympijský festival Praha 
Turistická linka Praha – Tokio 

 

Pod tímto sloganem, který byl 

pojítkem všech turistických aktivit 

v rámci Olympijského festivalu 

v Praze, který probíhal v rámci her 

XXXII. Olympiády TOKYO 2020 se 

uskutečnila prezentace turistiky, 

kterou zabezpečovala kralupská 

turistika 

Samotná prezentace probíhala od 

23. července do 1. srpna 2021, 

přičemž jedna z výzev končila až 

s posledním dnem olympiády. 

 

Vznikají propagační nástěnky, dolaďuje se design startovních průkazů a pamětních 

listů, společného oblečení, vznikají obrázky do soutěže Krásy vlasti, ladí se výzva 

Vystup na svůj vrchol, shánějí se rekvizity k turistice I. republiky, a zejména se ladí 

„Japonská chvilka“ kterou se chceme přenést až do Japonska. 

Již dva dny před zahájením festivalu se v areálu Olympu v pražské Stromovce 

buduje turistické zázemí všech aktivit – se zahájením tak již všechno klape a u všech 

14 realizátorů (Zdeněk Vejrosta, Tomáš Fúsek, Romana Vejrostová, Blanka 

Rosáková, Jan Vejrosta, Marie Wagnerová, Klára Buncová, Andrea Fúsková, Ondra 

Fúsek, Tereza Popová, Kateřina Popová, Václav Machek, Helena Pavlů, Hana 

Pavlů) mizí předstartovní horečka. Nasazuje se úsměv, ze všech srší pohoda, 

energie a zapálení pro společnou věc. 

Ve stánku turistiky vysvětlujeme co je náplní činnosti Asociace TOM a KČT, 

rozdáváme materiály o 

činnosti obou spolků. 

Trať mini turistického závodu 

je stále plná – všichni 

získávají doprovod, který jim 

objasňuje, o co jde a v čem 

závod spočívá – v cíli 

získávají pamětní list, placku 

Turistického závodu, píšťalku 

s logem TZ a háčkované 

hračky.  

Závod absolvoval i 

olympijský vítěz z Londýna 

2012 David Svoboda a byl 

skutečně vzorným posluchačem a úspěšným závodníkem.  
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V poznávací soutěži Krásy vlasti se poznávají české památky (Říp, Pravčická brána, 

Trosky a Karlštejn) a jubilejní účastníci získávají obrazovou publikaci o České 

republice. 

Expozice „Od Náprstka po současnost“ přibližuje na osmi panelech historii KČT od 

založení až po současnost – od roku 1888, přes spoluzakládání ČOV, chaty KČT až 

po Asociaci TOM, hry, výlety, turistický závod. Je zde celá řada historických i 

novodobých rekvizit a dvě figuríny – historická představující Vojtu Náprstka a 

současná představující závodnici TZ. 

V části Turistická značka se lze seznámit s historií a současností značení a 

namalovat si svojí turistickou značku. 

Připravena je celá řada her a kvízů. Výzva 

„Vystup na svůj vrchol“ je aktivitou během 

celé olympiády – zvolit si svůj vlastní kopec 

a vystoupit na něj.  

Zlatým hřebem je však Japonská chvilka – 

přenášíme děti z Olympijských táborů a 

další účastníky do Japonska – zdravíme se 

s nimi japonsky, děláme pro ně rituál 

vycházejícího slunce s nasazením čelenky, 

chodí mezi nimi gejši Klarikami, Helikami, 

Marikami s dobrotami, předvádí se tradiční japonské sumo, kde zápasí Haňosumos, 

Nýnasumos, Helosumos s rozhodčím Ondrasakim či Blankasawou – je u toho plno 

smíchu. Nakonec opět japonské loučení a společné foto. Naše gejši a sumisti chodí 

po celém areálu, zvou k nám a tak spousta lidí se s nimi fotí včetně známých 

osobností – např Roman Šebrle.  

Zejména v ranních 

volných chvilkách 

vzorně fandíme 

našim 

reprezentantům a 

tak i my máme lví 

podíl na medailích. 

V areálu zkoušíme 

bobový trenažer, 

hrajeme badminton, 

odpalujeme na 

baseballu, jezdíme 

na kajaku, hrajeme 

tenis, plaveme 

v protiproudu, 

šermujeme, střílíme 

z luku, patujeme na golfu, zkoušíme rugby, hrajeme florbal, korfbal či trénujeme 

překonávání překážek na kole. 
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Olympijský festival byl rozhodně šancí pro zviditelnění turistiky, naší expozicí prošlo 

na 4000 návštěvníků – z toho mini TZ absolvovalo 1590 závodníků, 631 se jich 

zapojilo do Krás vlasti a 105 jich splnilo výzvu „Vystup na svůj vrchol“. 

  



6 
© KČT Kralupy nad Vltavou | www.kralupska-turistika.cz 
 

 

Letní tábor SAFARI 2021 
 

Osm dní na Safari – komu se 

to poštěstí. Tomíci z 

Vltavského paprsku si užívali 

svůj tábor u Vysoké Srbské a 

celotáborová hra se nesla 

právě v Safari tématu. 

Hlavy zvířat – přehozy s 

vlastnoručně malovaným 

zvířetem – lovecké klobouky - 

to je oblečení navozující tu 

správnou atmosféru. 

Nejmladší děti jsou papoušky 

a ostatní pak různými 

zvířátky – jsou tu antilopy, 

kakadu, plameňáci, lišky. Vyskytuje se tu i lev, žirafa, koala, gorila, tukan, zebra, 

slon, hroch, nosorožec či gepard. 

Jednotlivé etapy jsou běhací – útěk před pytláky, sledování stopy, odchyt zvěře // 

tvořící – mláďata, stopy, žirafa // etapy vyžadující postřeh a šikovnost – lovec, 

pastviny, napajedlo, opice, úkryty // noční etapa - ptáci // etapa Safari deník pak 

provází celou hrou. 

Samozřejmě hrajeme i další hry, máme stezku odvahy i s návštěvou lišky, děláme 

oheň chodíme do lesa, …… 

Na tábor nám zůstala celá řada krásných vzpomínek, zápisky v Safari deníčku, 

mnoho a mnoho fotek https://tom3511-vylety.rajce.idnes.cz/Tabor_Safari_2021/ a 

souhrnné táborové video https://www.youtube.com/watch?v=tueiBW5D08I. 

 
  

https://tom3511-vylety.rajce.idnes.cz/Tabor_Safari_2021/?fbclid=IwAR0sLHAEu_yydvOj_CmARUZfgvYXljdZpn8MGukK98QGqX1mtmEQM5KLg_I
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DtueiBW5D08I%26fbclid%3DIwAR16z4b05yFxd43mJXSLpKIoEQ8VBQtnVthx9bHScmvuC81F9pnVqV4Otc4&h=AT2RLqsErTUm_7I6NAgKRcQBuvnIgsGdcYI9R3_7U6prqJNx5LyWZocwOkxhnwEq3Tkqnx11XbZmdQq-cTn6NwcaVrCzahRVh50i0g_zgot1OiMf2jKjaRfmKALSgJbjNQkK&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0Ti78eAbmNqjXhIE3IOFiMjssI8Jl0dRO3zfpo5KUnxanr6hBX7g7aoWYURHpemhHNLMdtb69VDrcxU9qZ2DuvWppdh6CYr_0JiQNEHKpHS3JqYHCbS1TahDv7HgdHFvEam-WngW_8LDOsDfqIcO3xs3AxT2uK40kGE2wBwF2FiLU
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