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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 18. 2. 2018: celkem 284 (žáci 45, žákyně 32, dorostenci 9, 
dorostenky 17, junioři 12, juniorky 12, muži 77, ženy 66, senioři 9, seniorky 6). 

 
 
 

Turistický zpravodaj 1/2018 
  

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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I letos probíhal další ročník fotosoutěže. Soutěží se ve 3 kategoriích: Akce TOM a 
KČT Kralupy nad Vltavou, Sportovní akce, Turistická momentka.  

Jedenáctého ročníku se zúčastnilo 9 členů KČT (Zdeněk Vejrosta, Romana 

Vejrostová, Jan Vavřík, Jaroslav Vavřík, Lucie Vavříková, Peter Vaněk, Vítězslav 

Vaněk, Petr Pop a Eva Popová). Celkem se sešlo 34 fotografií. 

Akce TOM a KČT Kralupy nad Vltavou:  
1 místo: Táborová hra (Dračice) - Zdeněk Vejrosta          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turistická momentka 
1. místo: Co se to na nás žene? 
- Romana Vejrostová 

 

 

 

 

 
 

 
Sportovní akce TOM a 
 KČT Kralupy nad Vltavou 

1. místo: Do cíle - Zdeněk Vejrosta 

FOTOSOUTĚŽ 2017  
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Cena originality: Moeraki Boulders - Jan Vavřík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena "okem" předsedy: Hazmburk - Jaroslav Vavřík   
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V sobotu 27. ledna 2018 se 

uskutečnil 43. ročník Zimního 

přechodu Nedvězí. Počasí je 

plačtivé a většiny trasy 

mrholí, ale jinak je to fajn. 

Jde se z Vojtěchova přes 

jednu z dominant Kokořínska 

NEDVĚZÍ - tradičně bez 

viditelnosti - odměnou pro 

všechny je diplom a odznak 

akce. 

 
 

7. - 11. 2. 2018  - připravujeme a realizuje úvod Olympijského festivalu v Brně. Naše 

expozice má název Zážitková turistika a prezentuje Turistický závod, Asociaci TOM a 

Klub českých turistů. Jsou zde panely s informacemi - včetně minizávodu, je zde 

koutek her, včetně velkého Špilberku a všichni si mohou vyzkoušet namalovat 

turistickou značku. 

  

Zájem je velký, a tak se všichni mají 

co otáčet, přesto jsme si našli čas 

vše prolítnout - hrajeme curling, 

jedeme na lyžích, sedíme v bobu, 

zkoušíme "Sáblíkovou". Jedním z 

vrcholů je naše prezentace na 

hlavním pódiu, fotka ve festivalovém 

deníku.  

ZIMNÍ PŘECHOD NEDVĚZÍ  

OLYMPIJSKÝ FESTIVAL BRNO 2018 
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V neděli 4. února 2018 se uskutečnil 22. ročník 

kralupské Uzlařské regaty. V základní části 

vázal každý dvakrát a počítal se lepší čas. Mezi 

nejmladšími zvítězil Radek Amaseder před 

Eliškou Sodomkovou a Matyášem Zemanem, v 

kategorii 11 - 14 let zvítězil Ondřej Škrabálek 

před Vaškem Machkem a Vojtěchem Šustrem. 

Mezi nejstaršími pak zvítězila Klára Buncová, 

která časem 19,94 získala i putovní pohár, 

druhé místo obsadila Bára Vaňáková a třetí pak 

Zdeněk Vejrosta.  

V uzlování poslepu zvítězila Tereza Popová. 

Vyřazovací závody vyhrála Barbora 

Vaňáková. Padla celá řada osobních rekordů a 

zejména u nejmladších účastníků byl vidět značný pokrok při vázání všech uzlů.  

Silvestrovské kolečko 

Na tradiční (letos potřinácté) 

poslední proběhnutí za téměř jarního 

počasí (+13 st.C) vyrazilo 30 běžců. 

A tak 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 2018 – celkem se uběhlo 94,35 kilometru. 

ODDÍLOVÉ AKCE  

UZLAŘSKÁ REGATA  
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Novoroční sprintduatlon 2018 

1. leden je již tradičně spjat s 

Novoročním sprintduatlonem, teplota je 8 

stupňů nad nulou a je blátivo. Na startu 

se sešlo rekordních 19 novoročních 

nadšenců, kteří se pustili do boje s 

ostatními a sami se sebou. Startovalo se 

ve 4 kategoriích.   

Zvítězili: holky do 14 let - Klára 

Šimralová, kluci do 14 let - Jakub 

Procházka, holky 15 let a starší - Tereza Popová, kluci 15 let a starší - Adam Basl.  

 

Mistrovství oddílu - Člověče nezlob se a Prší 

V neděli 7. ledna 2018 se konal další ročník oddílového mistrovství ve hře Člověče 

nezlob se a v karetním Prší. Bojuje se v klubovně o každé políčko, o každé zajetí do 

domečku a v kartách o každý "bodík". 

Oddílovým mistrem ve 15. ročníku hry Člověče nezlob se pro rok 2081 se mezi 23-mi 

hráči stává a 1. místo získal Petr Plicka, 2. místo Kamil Sodomka, 3.místo  Eliška 

Kozelková 

Oddílovým mistrem ve 14. ročníku v karetním Prší se pro rok 2018 se mezi 25-ti 

karbaníky stává a 1. místo získává Kamil Sodomka, 2. místo Romana Vejrostová, 3. 

Jan Kareš.  
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Stolní fotbálek 

Nedělní odpoledne (21.1.2018) je 

svědkem turnaje ve stolním fotbálku - 

pořádají Jituš s Monikou. Sedm dvojic 

bojuje systémem každý s každým. 

Někteří hru ovládají, jiní naopak jsou 

rádi za každou trefu do míčku - o to mají 

jejich zápasy bojovnější atmosféru. 

Nejvyšší kvalitu prokázal Nýna s 

Liborem, před Jituš s Moni a před 

Kardou s Vojtikem Š. 

 

Lesní golf 

V neděli dopoledne (21.1.2018) uspořádal Kamil s Luckou 

"lesní golf" - je připraven kratší okruh na základně  (6 

tyček) a delší okruh v lesíku pod základnou (13 tyček). 

  

Je nasněžíno a tak má hra romantickou atmosféru.  Na 

kratším okruhu je pořadí 1.Petr Pa. 2. Popik, 3. Zdeněk / 

na dlouhém okruhu je pořadí 1.Karda 2.Kaďa 3. Aleš a  

Kamil.   

 

 
 

Pokerový turnaj 

V neděli 28.1.2018 dopoledne proběhl pokerový 

turnaj - sedmička karbaníků téměř dvě hodiny 

bojuje o co největší počet žetonů. Vítězem se 

stává Kaďa před Kačkou Po. a Evou. 

Nejhumornější situace navozuje Vojtik Š.- je při 

nich plno smíchu. 
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Lívancový běh - leden 2018 

Lednový lívanec (6. 1. 2018) nalákal mnoho běžců svým jarním počasím - z oddílu 

nás běží 10 - Popik, Terka, Eda, Kačka P., Katka M., Kaďa, Klárka B., Zdeněk, 

Matouš a Tomek. 

Běží se fajn, sluníčko. V cíli jsou všichni v pohodě a čaj s lívancem mají svojí tradiční 

kvalitu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. kolo oddílové ligy - vyhlášení 

Ve středu 10. ledna 2018 proběhlo již 

3. kolo Kralupské ligy - 44 závodníků 

prokazuje své znalosti a rychlost 

určování. V jednotlivých kategoriích 

vítězí - Vit Pavlů, Radek Amaseder, 

Ondřej Škrabálek, Katka Popová a Jan 

Vejrosta. Závodníci s 0 trestných  (bylo 

jich 5) jsou zařazeni do losování o 

dárkový koš - nejvíce štěstí měl 

Zdeněk Vejrosta.  

  

TZ a BĚH 
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Zimní večerník 2018 

V pondělí 22. ledna 2018 probíhal Zimní TZ večerník - 

teplota okolo 0 st.C, sněhová pokrývka a poletující sníh. 

Postupně se šeří a s tratí dlouhou 1750 metrů nakonec 

bojuje 34 závodníků. Boje jsou vyrovnané a všichni, 

včetně 7 rozhodčích a organizátorů si zaslouží pochvalu. 

  

Vítězové kategorií: děti (s doprovodem) - Vítek P. / 

modrá kluci - Radek A. / modrá holky - Míša A. / bílá 

kluci - Vašek M. / červená kluci - Zdeněk K. / červená 

holky - Klárka B.  

 

 

Lívancový běh - únor 2018 

V sobotu 3. února 2018 se opět účastníme Lívancového běhu -tentokrát v sedmi. 

Našim výkonům dominuje Kuba H. - čas 12.01 a končí těsně za první dvacítkou. I 

ostatní zvládají trať dvou mílí podle svých nejlepších schopností. Počasí příjemné - 

4st.Celsia a ukazuje se i sluníčko. 
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Termín a místo konání: sobota 24. března 2018 

 

Termín a adresa pro přihlášky:  

Do 19. 3. 2018 zaslat jmenný seznam (včetně roků narození) na e-mail vejrost.ovi@tiscali.cz 
Případné opravy a doplnění lze i u prezentace. Informace na tel 736506821  
 
Úhrada nákladů:  

Startovné činí 50,-Kč za osobu, mimo kategorii Rodiče a děti. Pořadatel nezajišťuje ubytování 
a stravování. 
Prezentace:  

Sobota 24. 3. 2018 od 8.30 do 9.45 na turistické základně Ke Koupališti 182, Kralupy nad 
Vltavou.  

 
Během Turistického závodu bude probíhat v cíli doprovodná akce   

  STAVBA STANU 
soutěž dvojic ve stavbě a složení klasického stanu „A“ na čas  

Doba konání: od 9.30 do 12.30 na turistické základně v Kralupech n. Vlt. 
 

Kategorie: do 10 let (2008 a mladší) 
    11-14 let (2004 - 2007) 
    15 let a starší (2003 a starší) 
       Rozhoduje rok narození staršího člena dvojice 

  

Kategorie.  Rok narození Délka tratě 

Dospělí a děti 2008 a mladší 2–3 km 

nejmladší žactvo 2008 a mladší 2–3 km 

mladší žactvo 2006–2007 2–4 km 

starší žactvo 2004–2005 2–4 km 

mladší dorost 2002–2003 4–6 km 

starší dorost 2000–2001 4–6 km 

dospělí A 1983–1999 4–6 km 

dospělí B 1982 a starší 4–6 km 

 

PŘIPRAVUJEME  

mailto:vejrost.ovi@tiscali.cz
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