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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 2. 2. 2017: celkem 327 (žáci 55, žákyně 57, dorostenci 6, 
dorostenky 18, junioři 15, juniorky 11, muži 81, ženy 68, senioři 10, seniorky 6). 

 
 
 

Turistický zpravodaj 1/2017 
  

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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Ve čtvrtek 22. 12. 2016 se uskutečnily oddílové vánoce - v klubovně se nás objevuje 

43, panuje příjemná atmosféra, pojídá se cukroví, hraje se Fištroniáda - vítězí trojice 

Terka, Vojta Š. a Hanďa. Následuje rozbalování oddílových dárků, které jsme 

nanosili k betlémku. Pak je již čas na dárky z pod stromečku. Všichni jsou spokojeni 

a je nám fajn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tradiční (letos podvanácté) poslední 

proběhnutí se za poměrně zimního počasí (-3 

st.C) sešlo 14 běžců. Těsně po 14. hodině 

míříme na kolečka. Všichni se usmívají, 

povídá se – prostě pohodička. Někdo zvládá 

jedno kolečko (1850 metrů), někdo dvě 

kolečka (3700 metrů) a ti nejběhavější pak 

kolečka tři (5550 metrů). 

Na turistické základně se rozdávají pamětní 

lístky, přípitek a pak již vzhůru k 

Silvestrovským oslavám a roku 2017 – celkem se uběhlo 53,5 kilometru. 

  

SILVESTROVSKÉ KOLEČKO 

ODDÍLOVÉ VÁNOCE 
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1. leden je již tradičně spjat s Novoročním 
sprintduatlonem. Teplota 3 stupně pod nulou, 
poprašek vymrzlé mlhy. Na startu se sešlo 16 
novoročních nadšenců, kteří se pustili do 
boje s ostatními a sami se sebou. Startovalo 
se ve 4 kategoriích.   
 
Výsledky jednotlivých kategorií:  
Kategorie – holky do 15 let   
1. Klára Buncová (2003): 8.35                     
1.28 / 4.58 / 2.09  
Kategorie – kluci do 15 let   
 1. Matouš Váňa (2007): 10.09                     
1.47 / 6.20 / 2.02 
2. Vojtěch Šustr (2006): 12.11                     
1.47 / 7.29 / 2.55 
   
Kategorie – holky nad 15 let   
1. Tereza Popová (1998)              6.59                      1.18 / 4.05 / 1.36 
2. Iveta Szalaiová (1966)               7.08                      1.29 / 3.58 / 1.41 
3. Romana Vejrostová (1965)        7.39                      1.44 / 3.59 / 1.56  
4. Kateřina Popová (2002)             7.54                     1.24 / 4.31 / 1.59  
5. Lucie Pázlerová (1988)             10.06                     1.53 / 5.12 / 3.01 
 
Kategorie – kluci nad 15 let   
1. Michal Kvasnička (1987)        5.59            1.03 / 3.29 / 1.27 
2. Jan Vejrosta (1991)                   6.08            1.12 / 3.25 / 1.31 
3. Jakub Humhej (1997)                6.46            1.23 / 3.56 / 1.27 
4. Zdeněk Vejrosta (1961)            6.52            1.30 / 3.42 / 1.40 
 5. Daniel Sosnovec (1998)            7.09            1.17 / 4.17 / 1.35 
6. Petr Pop (1971)                         7.25            1.30 / 4.11 / 1.44 
7. Marek Váňa (1978)                   7.33            1.35 / 4.24 / 1.34 
8. Kamil Sodomka (1981)          11.16            4.06 / 4.23 / 2.47 
  

NOVOROČNÍ SPRINTDUATLON 



4 
© KČT Kralupy nad Vltavou | www.kralupska-turistika.cz 

 

28. ledna 2017 se uskutečnil 42. ročník Zimního 
přechodu Nedvězí - celkem 53 účastníků, z toho 
30 oddílových. Sníh, klouzání, kluzákování - vše 
bylo moc fajn. 
Jde se z Chudolaz či Medonos přes jednu z 
dominant Kokořínska NEDVĚZÍ - tradičně není 
velká viditelnost - odměnou pro všechny je 
diplom a odznak akce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZIMNÍ PŘECHOD NEDVĚZÍ  
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Lívancový běh - leden 2017 

První letošní lívanec byl ve znamení mrazu - teplota na startu kolem -10 st.C. Oddíl 

reprezentují čtyři běžci, bojují, přežívají chladno a jejich doběh byl v pořadí Kaďa, 

Eda F., Terka, Zdeněk. Podporu nám dělá Popik, který vše i fotodokumentuje.  

 

 

 

Lívancový běh - únor 2017 

Je tu první sobota v měsíci a ve čtyřech (Eda, Terka, Nýna a Zdeněk) vyrážíme na 

lívancový běh do Stromovky - je ledovka, a tak je to "uklouzané". Bez pádu jsme v 

cíli, rychlý lívanec, čaj a spokojeni odjíždíme domů. 

 

 

  

BĚH  
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Zimní TZ večerník 2017 

V pondělí probíhal Zimní TZ večerník - teplota okolo 0 st. C, 

sněhová pokrývka s ledovým podkladem a poletující sníh. 

Postupně se šeří a s tratí dlouhou 1750 metrů nakonec 

bojuje 25 závodníků. Boje jsou vyrovnané a všichni, včetně 7 

rozhodčích a organizátorů si zaslouží pochvalu.  

Vítězové kategorií : rodiče a děti - Vítek P. s mamkou Věrkou 

/ modrá kluci - Vašek / bílá kluci - Vojtik / bílá holky -Klárka B. 

/ červená kluci - Kuba H. / červená holky - Helča. 

 

 

 

Oddílová liga TZ - leden 2017 

Ve středu 8. února 2017 se konalo 4. kolo oddílové ligy TZ v Kralupech, za účasti 61 

závodníků. V jednotlivých kategoriích vítězí Vašek - nejmladší žactvo, Petr Pl . - 

mladší a starší žactvo, Klára S. - červená holky a Nýna - červená kluci. Závod je 

zařazen v cyklu závodů Česko sportuje, který je projektem Českého olympijského 

výboru. 

 

 

 

 

 

 

 

  

TURISTICKÝ ZÁVOD  
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Oddílové mistrovství - Člověče nezlob se a Prší 

V neděli 8. ledna 2017 se konal další ročník oddílového mistrovství ve hře Člověče 

nezlob se a v karetním Prší. 19 borců bojovalo v klubovně o každé políčko, o každé 

zajetí do domečku a v kartách o každý 

"bodík". 

 Oddílovým mistrem ve 14. ročníku hry 

Člověče nezlob se pro rok 2017 stává a 1. 

místo získal Jan Vejrosta, 2.místo Hanďa 

Pavlů, 3.místo  Marek Vacek 

Oddílovým mistrem ve 13. ročníku v 

karetním Prší se pro rok 2017 stává a 1. 

místo získává Terka Popová, 2.místo Petr 

Pavlů, 3.Adéla Buncová 

 

Velvary leden 2017 

V sobotu 14. ledna proběhl výlet do Velvar (muzeum hraček 

a betlémů), a pak zmrzlou cestou po zelené značce do 

Kralup - bylo nás 19. Cestou spousta koulování, klouzání a 

sem tam nějaký pád.  

 

Šikovné pracky - panáčci z provázků 

Páteční podvečer (27. 1. 2017) patří šikovným / 

je nás tady třináct / - pod vedením Kláry S. se 

učíme z provázků vázat panáčky - nakonec se 

všem podařilo něco "nauzlovat", kromě panáčků 

i další přívěsky na klíče. 

 

 

  

ODDÍLOVÉ AKCE  
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Vyhodnocení 10. ročníku fotosoutěže  
(rok 2016) 

Desátého ročníku fotosoutěže se zúčastnilo 12 členů KČT (Zdeněk Vejrosta, Romana Vejrostová, Jan 
Vavřík, Jaroslav Vavřík, Lucie Vavříková, Tomáš Fúsek, Květa Fúsková, Peter Vaněk, Václav 
Klomínský, Jaroslav Joura, Jan Vejrosta a Popovi). Celkem se ve 3 kategoriích sešlo 58 fotografií. 

A jak to dopadlo? 

Akce TOM a KČT Kralupy nad Vltavou (13 fotek) 

1. Letííím - Jan Vavřík  
2. Alejí k Řípu - Zdeněk Vejrosta  
3. Táborová stáj - Zdeněk Vejrosta 

 

 

 

 

 

 

Sportovní akce TOM a KČT  

Kralupy nad Vltavou (11 fotek) 

1. Mládí na MTBO - nová krev - Zdeněk Vejrosta  
2. Číslo 24 - Jan Vejrosta  
3. Příprava na závod - Zdeněk Vejrosta 

 

 

 

 

 

  

FOTOSOUTĚŢ 2016  
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Turistická momentka (34 fotek) 

1. Na řece Vydře - Jaroslav Vavřík  
2. Pavlovské vrchy - Lucie Vavříková  
3. Ptačí oblouk - Jan Vavřík 

 

 

 

 

Cena "okem" předsedy: Drama na svahu - Jaroslav Vavřík  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Cena originality: - Vltavský paprsek - Popovi 
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Klub českých turistů Kralupy nad Vltavou 

a 

Turistický oddíl mládeže 3511 Vltavský paprsek 

 

pořádají 21. ročník akce 

 

UZLAŘSKÁ REGATA 
 

Termín konání: neděle 26. února 2017 od 9.00 hod 

Místo konání: turistická základna KČT Kralupy n.Vlt., Ke Koupališti 182, 

Kralupy n.Vlt. 
 
 

 

 

Kategorie: 

  super nejmladší (předškoláci): můj první uzel   

  nejmladší (Ročník 2007 a mladší): Ambulanční, škotový, zkracovačka 

  mladší (ročník 2003 – 2006): Ambulanční, škotový, zkracovačka, lodní, 

rybářský, dračí  

  starší (ročník 2002 a starší): Ambulanční, škotový, zkracovačka, lodní, 

rybářský, dračí 

 

Váže se v pořadí Ambulanční uzel (šátek) / škotový uzel (šátek a provázek) 

/ zkracovačka (provázek na zemi) / lodní uzel (provázek) / rybářský uzel 

(dva provázky), dračí smyčka (provaz okolo těla). 

 

 

Doprovodné soutěže: 

  Vázání poslepu: 6 uzlů bez rozlišení kategorie 

  Play off: vyřazovací závody – přímé souboje nejlepších  

  

PŘÍPRAVUJEME  
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Víte, že kralupskou turistiku můžete zdarma podpořit při 
nakupování přes internet? 

 

Díky portálu @GIVT dostaneme příspěvek, ať už budete nakupovat knihy, parfémy, 
elektroniku nebo Vy nezaplatíte nic navíc a nám to moc pomůže. 

 

Na našich webech www.kralupska-turistika.cz/kct  a  www.kralupska-turistika.cz/tom je 
umístěn banner, pod kterým je odkaz na nákupy přes internet, které jsou zahrnuty do 
projektu GIVT a díky kterým nás podpoříte.  

 

 

Klikněte na něj a již můžete vybírat váš e-shop, přes který nakupujete – díky naší registraci je 

již předvolen příspěvek pro TOM 3511 Vltavský paprsek – v praxi to je příspěvek pro 

kompletní kralupskou turistiku. 

Nakupujete již tak, jak jste zvyklí. 

Jestli máte zájem, můžete si, do počítače nainstalovat chytrou aplikaci, abyste pomocí GIVT 

při nákupu nezapomněli přispět – stáhnout lze přímo ze stránek https://givt.cz/aplikace 

 

Předem moc děkujeme, že nás podpoříte – vás to žádné finance nestojí a nám to moc 

pomůže. 

Zdeněk Vejrosta – kralupská turistika 

 

OSTATNÍ 

http://www.kralupska-turistika.cz/kct
http://www.kralupska-turistika.cz/tom

