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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 10. 9. 2017: celkem 335 (žáci 58, žákyně 57, dorostenci 7, 
dorostenky 19, junioři 15, juniorky 11, muži 83, ženy 69, senioři 10, seniorky 6). 

 
 
 

Turistický zpravodaj 6/2017 
  

Vydává: KČT Kralupy nad Vltavou 
Internet:  www.kralupska-turistika.cz 
E-mail:  kct.kralupy@seznam.cz 
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Letní tábor TOM 3511 probíhal od 22. do 29. července 2017 na říčce Dračici 

nedaleko Suchdola nad Lužnicí. Počasí nebylo tentokráte nic moc, přesto jsme si 

naší táborovou hru "Vydejme se na draky" užili. Bylo nás skoro padesát a vše jsme 

prožívali v království s králem, královnou, dvěma šašky, čtrnácti draky a se spoustou 

princů a princezen a i jedním drakem, který létal a příšerně řval. 

Sestavovali jsme rodokmen, kreslili erby, hráli legendy o hrdinství drakobijců, vyráběli 

zbroj, pořádali souboje, trénovali s dřevcem, schovávali se před invazí draků, honili 

draky ohnivce, sbírali dračí vejce, šli stopou - nestopou za drakem, barvili amuletní 

šňůry a vyráběli draky. 

Na draky se připravovali a bojovali s nimi slavné rody - Obříci, Dračíci, Hašlerky, 

Zmrzlinovci, Žaludobijci a Cedníci. Vítězem celotáborové hry se stal rod Hašlerek. 

Letní tábor 2017 - Dračice / Vydejme se na draky 
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Sváteční prosluněné dny jsme v malé skupině nejvěrnějších vodáckých 

dobrodruhů strávili příjemným pobytem na řeče Ohři. 12členná partička 

vyrazila ve středu 5.7.2017 ráno vlakem z Kralup do Tršnice, kde už na nás 

čekal náklaďák s našimi plavidly. Krásné počasí nevytáhlo do přírody jen 

nás, takže všude se to vodáky jen hemžilo. Občas byl skoro problém vejít 

se do kempů a tábořišť, ale zase o zážitky nebyla nouze. 

 

 

 Zato o vodu místy ano, situaci nezlepšil ani déšť, který nás zastihl dvě 

noci. Přes den nám ale počasí přálo, takže jsme si užívali letní pohodu a 

občas se vykoupali, někteří úmyslně, jiní trochu nečekaně. Nejvíc 

půleskymáků má tento rok na kontě Rosťa, který vyléval loď, ať už jel v 

posádce s Nýnou nebo s Mírou. To když nás Barča v Lokti opustila a Nýna 

se chtěl projet sám. Nenechali jsme si ujít ani krátkou návštěvu Karlových 

Varů, na oplatku nikoli na Becherovku :) Všechny jezy byly nedostatkem 

vody letos pěkně sjízdné, na mnoha místech se navíc za těch pár let, co 

OHŘE 2017 



5 
© KČT Kralupy nad Vltavou | www.kralupska-turistika.cz 

jsme tu nebyli, objevily nové vodácké propusti, takže průjezdy šly hladce a 

bez přenášení. Ani Hubertus nebyl tak divoký, jak jsme si ho z minula 

pamatovali, ale i přesto trochu pozlobil Míru a Rosťu, kteří museli vylévat a 

chytat věci. 5 dní uteklo jako voda a v neděli už končíme v Kyselce, kam 

pro nás náš oddaný řidič zase s hodinovým předstihem přijíždí. Letošní 

voda je u konce a my se těšíme, co zase vymyslíme na příští rok : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Kralupské kolo 

12. ročník 
Kralupy nad Vltavou 

Termín: neděle 17. září 2017  

Pořadatel: KČT MTB Kralupy n. Vlt. 
 

Trasa: okruhy v lese pod základnou KČT a koupalištěm 
 

Prezentace: základna KČT, v Kralupech n.Vlt., Ke Koupališti 182 
   do 9.45 hodin 

 

Kralupské kolo: závod je určen pro děti a mládež od cca 4 roků 
(ročník 2013, ale lze pod dohledem rodičů i mladší) do 23 let (ročník 
1994 ) podle kategorií. 
 

Kategorie:   

 Odstrkovadla a kola s přídavnými kolečky (ročník 2011 a mladší  

- společná kategorie) 

 ročník 2011 a mladší (nejmladší žákyně a žáci) 

 ročník 2007 – 2010   ( mladší žákyně a žáci ) 

  ročník 2002 – 2006   ( starší žákyně a žáci ) 

 ročník 1994 – 2001   ( juniorky a junioři ) 

  

Délka trasy:  
Odstrkovala a přídavná kolečka: 250 metrů (1/2 malého kola) 
nejmladší žákyně a žáci do 6-ti let: 500 metrů (1 1/2 malého kola)                   
mladší žáci a žákyně 7-10 let: 2150 metrů  (1 velké kolo)                     
starší  žáci a žákyně 11-15 let: 6450 metrů (3 velká kola)                      
juniorky 16-23 let: 6450 metrů (3 velká kola) 
junioři 16-23 let: 10750 metrů (5 velkých ko l)                      

PLÁNOVANÉ AKCE 
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Start: pod tenisovými kurty 1.skupina - 10.00 hodin,  ostatní dle 
dojezdu 1.skupiny po vyhlášení vítězů v cca 10.45 ve dvou vlnách      
 

Cíl: pod turistickou základnou KČT 
 

Klasifikace: klasifikovaný bude každý závodník (závodnice), který 
 ( -á ) absolvuje daný počet okruhů, bude mít umístěno startovní číslo 
na kole a cyklistickou přilbu po celou dobu závodu na hlavě. 
 

Kola: doporučujeme horská, treková či krosová kola 
 

Podmínka účasti: účastníci budou mít po celou dobu závodu na hlavě 
cyklistickou přilbu a upevněné startovní číslo                            
                  
Ceny:  první tři v každé kategorii 
 

Kontaktní osoby:   
 

Košťák Milan, Růžové údolí 240, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
mobil: 607 186 044; tel.: 315 723 934 po 18.00 hod.; 
Milan.Kostak@synthosgroup.com 
 

Ing.Vejrosta Zdeněk, Mládežníků 677, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
mobil: 736 506 821  
Zdenek.Vejrosta@synthosgroup.com      

Akce Kralupské kolo se koná  
za podpory města Kralupy n.Vlt. 

 
 


