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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 30. 9. 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 4/2018 
  

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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Pro letošní vodu byla vybrána Lužnice – termín od 1. do 7. července 2018 se ukázal jako 
dobrý – vody bylo vcelku dost, počasí přálo, vodáků okolo nás pomálu.  

Vyráželo se ze Suchdola nad Lužnicí a cílem byla Bechyně – 118 kilometrů. Postupně se 
probojováváme dál a dál – spoustu věcí sjíždíme, občas taháme a 3x se cvakneme. Místa 
noclehů – postupně spíme na Majdaleně, na Hamru, ve Veselí nad Lužnicí, v kempu Pohoda 
u Roudné, na Harachovce u Tábora a u Bechyně. Naše slušivé kloboučky stále volají do  
  

VODÁCKÁ EXPEDICE LUŽNICE 2018  
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Letní tábor TOM 3511 probíhal od 19. do 26. srpna 2018 v osadě Slunce nedaleko 
Chválkova. Perfektní počasí, padesátka účastníků, pohoda – celotáborová hra se jmenuje 
Egypťané a 15 etap prověřilo všech 8 soutěžících dynastií, které zastřešoval faraon 
Zdenchámon I., Romiopatra, bůh Anubis a družina věrných.  

Tahali jsme lodě Nilem, poznávali bohy, stali se písaři, luštili jsme hieroglyfy, ukrývali jsme se 
před lupiči, vyráběli jsme hrocha, amulet, lovili zvěř na obživu, počítali mrtvé, dělali jsme 
mumie, vyráběli jsme formy na cihly, stavěli pyramidy, šili jsme sandály, vyráběli jsme vějíř a 
vyzdobovali svého faraona.  

Stihli jsme úzkokolejkou navštívit Jindřichův Hradec, zahrát si spoustu osvědčených, ale i 
nových her. 

 

 

 
 

  

LETNÍ TÁBOR CHVÁLKOV 2018 - EGYPŤANÉ  
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Český pohár v TZ 2018 
V celkovém hodnocení 
Českého poháru (závody v 
Rapšachu, Karviné, 
Otrokovicích a Kralupech 
n.Vlt.) máme 3 prvenství - 
mladší dorostenka Klára 
Buncová, mladší dorostenec 
Jakub Hofman, starší 
dorostenka Helena Pavlů. K 
tomu získáváme i stříbro v 
ženách A – Blanka Rosáková a 
v ženách B – Iveta Szalaiová. 
 

V hodnocení oddílů – 
červeném poháru vítězíme! 

 
 
 

Mistrovství republiky – štafety 

V sobotu 15. října 2018 se v Mikulášovicích uskutečnilo Mistrovství České 
republiky štafet v Turistickém závodě. Tratě prověřily nejen běžecké, ale i 
dovedností schopnosti všech tří členů štafety. Do závodu nastoupilo i 5 
štafet našeho oddílu TOM-KČT Kralupy.  

 
Naše umístění:  
Kategorie ženy:  
3. místo získala štafeta Eliška Kozelková 
/ Hana Pavlů / Kateřina Popová                                      
Štafeta Lucie Čiperová / Helena Pavlů / 
Blanka Rosáková byla diskvalifikována. 
 
Kategorie muži:  
3. místo získala štafeta Jan Vavřík / Zdeněk Karhan / Jakub Hofman                                                      
7. místo obsadila štafeta Vojtěch Kozelka / Zdeněk Vejrosta / Petr Pavlů. 
Kategorie žáci:  
5. místo obsadila štafeta Václav Machek / Ondřej Škrabálek / Marek Vacek.  

TURISTICKÝ ZÁVOD  
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Mistrovství republiky – long 
 

V sobotu 15. října 2018 se v Mikulášovicích uskutečnilo premiérové 

Mistrovství České republiky v dlouhém Turistickém závodě. Trať 12 

kilometrů i s výběhem na Tanečnici prověřily zejména běžecké schopnosti. 

Do závodu nastoupilo i 9 závodníků našeho oddílu TOM-KČT Kralupy a 

vůbec si nevedli špatně.  

 

Naše umístění: kategorie 

ženy: 5. Romana Vejrostová 7. 

Lucie Čiperová, 10. Andrea 

Němcová, 16. Kateřina Malá 

kategorie muži: 3. Jan 

Koldinský, 5. Jakub Hofman, 

11. Jan Vavřík, 15. Zdeněk 

Karhan, 16. Zdeněk Vejrosta 

 

 

Mezinárodní mistrovství v turistickém závodě 
 

V sobotu 22. září 2018 se ve slovenské 

Oščadnici koná Mezinárodní mistrovství TZ 

- do české reprezentace se probojovalo i 

11 závodníků TOM KČT Kralupy a i oni 

přispěli k vítězství České republiky. 

 

Získáváme 4 medaile - zlato získal Jakub Hofman, stříbro Lucie Čiperová a 

bronz Helena Pavlů a Iveta Szalaiová. 

 

V reprezentaci dále byli : Eliška Beranová, 

Eliška Kozelková, Hana Pavlů, Vojtěch 

Kozelka, Kateřina Plicková, Romana 

Vejrostová a Milan Fogl 

Vedoucí České výpravy byl Zdeněk 

Vejrosta a v roli bodyguarda našeho repre 

Médi Jan Vejrosta.   
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V neděli 16. září 2018 se 

konal 13. ročník závodu pro 

děti a mládež - Kralupské 

kolo. Počasí bylo příjemné, 

přesto se závodu zúčastnilo 

43 mladých cyklistů.  

 

Potěšitelná je účast těch co 

vše zabezpečovali - 14 lidí z 

oddílu, a tak vše klapalo - od 

startu, přes hlídání trati, cíl, 

občerstvení, ceny až po úklid.  

Za oddíl startovalo 22 závodníků. Všichni si zaslouží poklonu, za pomoc 

oddílu, svoji účast a uspěli jsme i výsledkově (11 medailí) 

 

6x 1. místo – Josefína Vyoralová, Nikola Kášová, Eliška Beranová, Hana 

Pavlů, Kateřina Popová, Zdeněk Karhan 

 

3x 2. místo – Aleš Pavlů, Míša Amasederová, Matouš Váňa 

 

2x 3. místo – Anežka Váňová, Nicolas Vršínský 

 
  

KRALUPSKÉ KOLO  
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5 kamínků vltavského náhrdelníku 

 
V neděli 9. září 2018 proběhl oddílový cyklovýlet - Pět kamínků 

vltavského náhrdelníku. Projíždíme Miřejovice,Vepřek, Staré a Nové Ouholice a 

Novou Ves. Krásné počasí, 20 kilometrů, jeden menší pád, žraločí ploutev, jeden 

defekt a 11 snědených nanuků - prostě super výlet. 

 

 
 

 

VÝLET  


