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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 19. 10. 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 7/2017 
  

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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V neděli 17. září 2017 se konal 12. ročník závodu pro děti a mládeţ - Kralupské kolo. 

Závodu se i přes ranní mlhu zúčastnilo 40 mladých cyklistů. Stejně bylo i rodičů, 

prarodičů a ostatního příbuzenstva, kteří vytvářeli závodu bouřlivou kulisu. 

Potěšitelná je účast těch co vše zabezpečovali - 17 lidí z oddílu, a tak vše klapalo - 

od startu, přes hlídání trati, cíl, občerstvení, ceny aţ po úklid. 

V jednotlivých kategoriích zvítězili: Odstrkovadla a přídavná kolečka: Aneţka Černá 

Nejmladší ţákyně: Nikola Kášová Nejmladší ţáci: Petr Kolář Mladší ţákyně: Barbora 

Nováková Mladší ţáci: Adam Ševčík Starší ţákyně: Simona Tichá Starší ţáci: 

František Arnot Juniorky: Michaela Tichá Junioři: Vojtěch Ţemlička. 

 

 

72 hodin – jedna z největších dobrovolnických akcí v České republice – jako jediní z 

Kralup se TOM 3511 Vltavský paprsek a KČT Kralupy přihlásil do čištění lesoparku 

pod turistickou základnou a tenisovými kurty -  Úkol splněn! Během krásných tří 

podzimního dnů se nám podařilo dovyčistit 

celý úsek lesoparku.  V 51 účastnících 

jsme celkem odpracovali 134, 25 hodiny a 

společnými silami jsme tak zkrášlili kus 

naší přírody. Děkujeme všem zúčastněným 

a také městu Kralupy n. Vlt., které nám 

zdarma poskytlo velkokapacitní kontejner 

na odvoz bioodpadu - a že ho nebylo 

zrovna málo. Při vší té práci jsme si užili i 

legraci a to za to stojí. 

Na závěr jsme přijali závazek - patronát 

nad danou částí lesoparku.  

KRALUPSKÉ KOLO  

72 HODIN – DOBROVOLNICKÁ AKCE  
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Projekt Zážitková turistika na DG a SOŠE Kralupy 

Ve středu 13. 9. 2017 se uskutečnila jedna z prvních akcí projektu Rady Turistických 

závodů "Zážitková turistika" - osm členů TOM - KČT Kralupy uspořádalo na 

kralupském gymnáziu a obchodní akademii tři hodinové bloky pro tři třídy celkem se 

zúčastnilo 83 studentů - náplní bylo seznámení se s Turistickým závodem a 

absolvování krátkého závodu, kreslení turistických značek podle šablon a oblíbená 

oddílová hra Měšťani. Naplněn byl tak cíl projektu – propagace vlastní činnosti, 

Turistického závodu a seznámení s našimi střešními organizacemi – Asociací TOM a 

Klubem českých turistů. 

  

Mezinárodní mistrovství  
Bílovec 16. 9. 2017  

V sobotu 16. září 2017 se uskutečnilo v Bílovci Mezinárodní mistrovství TZ – z oddílu 
je nás 18 v reprezentaci České republiky a i my jsme pomohli k drtivému vítězství v 
hodnocení států.  

TURISTICKÝ ZÁVOD 
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1. - Lucka Čiperová / 2. - Helča Pavlů / 3. - Eli Kozelková a Adéla Nejedlá / 4. - Jakub 
Hofman, Zdeněk Karhan a Terka Popová / 5. – Eliška Došková, Kája Váňová, Jan 
Vejrosta a Zdeněk Vejrosta / 6. - Áďa Buncová, Vojta Kozelka a Kačka Popová / 7. - 
Ondra Škrabálek a Romča Vejrostová/ 8. - Klárka Buncová / 10. - Vojta Proschl.  

 
Čtyři medaile jsou velikým úspěchem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistrovství České republiky smíšených dvojic v TZ  
Lovosice 23. 9. 2017  

Mistrovství České republiky smíšených dvojic proběhlo v Lovosicích 23. 9. 2017 – 

běhalo se na úbočí Lovoše a závod byl neskutečně vyrovnaný. Přesto jsme to 

dokázali – návrat opět s medailí. V nejprestiţnější kategorii 31–70 let obsadila Terka 

Popová s Janem Vejrostou bronzovou pozici – SUPER.  

I ostatní výkony ukázaly sílu oddílu – 2x 4. místo, 1x 5. místo a 3x 6. místo. Celkem 

nás startovalo 30.  
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Pacovské dovádění 

O víkendu 6. - 8. 10. 2017 jsme se 
zúčastnili 23. ročníku regionální akce 
Pacovského dovádění. 
V pátek - jedeme busem do Pacova - 
volný program a povídání.  

V sobotu - běţíme závody - daří se a je 
z toho 8 medailí a celá řada dalších 
kvalitních umístění. První končí Vojta 
Kozelka, druhou příčku obsazují Klárka 
Buncová, Kuba Hofman, Honza Vejrosta 
a Lucka Čiperová. Na třetím místě je 
Vašek Machek, Peťka Plicka a Kačka 
Popová - večer a v noci výsadek v 5 
partách a s kilometry dle dohody. 

V neděli - jedeme na rozhlednu Kovářka a na malé muzeum kovářství. 
Celkem nás bylo 38.  

 

 

 

Mistrovství České republiky štafet 2017  
Oblátek 14. 10. 2017  

V sobotu 14. října 2017 se na Oblátku v údolí Střely uskutečnilo Mistrovství České 
republiky štafet v Turistickém závodě.  

Tratě prověřily nejen běţecké, ale i dovedností schopnosti všech tří členů štafety. Do 
závodu nastoupilo i 10 štafet našeho oddílu TOM-KČT Kralupy.  

Naše umístění:  
Kategorie žákyně:  

1. místo a titul Mistryň ČR získala štafeta Eliška Kozelková / Hana Pavlů / Klára 
Buncová  
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Kategorie ženy:  
3. místo získala štafeta Helena Pavlů / Tereza 

Popová / Helena Pavlů / Kateřina Popová             
4. místo získala štafeta Iveta Szalaiová / 

Romana Vejrostová / Lucie Čiperová                       
7.místo získala štafeta Monika Vajnerová / Jitka 

Černá / Kristýna Nejedlá                          

Kategorie žáci:  
3. místo získala štafeta / Ondřej Škrabálek / 

Petr Plicka / Vojtěch Kozelka                                      
6. místo získala štafeta Marek Vacek / Vašek 

Machek / Vojtěch Šustr  

kategorie muži:  
4. místo získala štafeta Kryštof Vávra / Vojtěch 

Proschl / Jakub Humhej                                          
5. místo získala štafeta Kryštof  Daniel 

Sosnovec / Jan Vejrosta / Jakub Hofman,  6.místo získala štafeta  Zdeněk Vejrosta / 
Vítězslav Vaněk / Zdeněk Karhan, 10. místo získala štafeta Petr Pavlů / Petr Pop / 

Milan Fógl 
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MTB České středohoří 2017 
 

Neděle 24. 9. 2017 byla jako stvořené pro pořádné bajkování – to vše přinesl tento 

závod – mokré počasí, teplota nic moc a hlavně spousta bahna. Těţká – ale 

nádherná trať, skvělí pořadatelé i značení. 

Na start se staví 5 borců z oddílu – Zdeněk Karhan, Jan Vejrosta, Zdeněk Vejrosta, 

Romana Vejrostová, Martin Slabý. 

V cíli jsme téměř k nerozeznání, jak jsme od bláta.Parametry závodu : 45 km a 1000 

metrů převýšení. 

 

 
 
 

Oddílový duatlon 2017 

O státní svátek - ve čtvrtek 28. 9. 2017 se uskutečnil další ročník oddílového 

duatlonu - startuje 29 závodníků a vše klape, včetně fantastického počasí. 

 Na dětských tratích ( běh 0,55 km / kolo 1,5 km / běh 0,95 běh ) vítězí mezi holkami 

Klára Šimralová, mezi kluky Jakub Procházka a ve dvojicích Aleš a Vítek Pavlů. 

MTB  

ODDÍLOVÉ AKCE 
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 Na naší klasické trati (běh 1,7 km / kolo 13 km / 

běh 2,35 km) vítězí mezi ţenami Romana 

Vejrostová, mezi muţi Aleš Procházka a ve 

dvojicích Kačka a Petr Popovi. 

 Drţitelem putovního talíře se stal Aleš Procházka.  

 

Tréninkové tour - MTB a běh 

Na základě spolupráce mezi kralupskou 

turistikou a ČPZP proběhla část MTB, tak i 

běžecká část - obě měly 9 etap, kde si šlo 

prověřit svojí zdatnost a poměřit se 

s ostatními – pro každou etapu byl vypsán i 

Den pro veřejnost – kdy účastníci dostávali 

letáčky a drobnost od ČPZP. 

Projekt byl úspěšný do MTB části se zapojilo 

104 cyklistů  http://kralupska-turistika.cz/mtb/liga-final.php a do běžecké pak 

318 běžců  http://www.kralupska-turistika.cz/beh/index.php?page=tours  - 

mnozí absolvovali i všechny etapy obou částí.  

Potěšitelná je 

zejména účast dětí 

a mládeže.  

http://kralupska-turistika.cz/mtb/liga-final.php
http://www.kralupska-turistika.cz/beh/index.php?page=tours
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LÍPA REPUBLIKY - 
KRALUPY N/VLT 

odkaz budoucím generacím 

 
slavnostní vysazení Lípy republiky proběhne dne 28. října 2017 v 17 hodin 

areál turistické základny, Ke Koupališti 182, Kralupy nad Vltavou 

 

zahájení oslav 100 let republiky a 130 let KČT 
 

po slavnostním vysazení následuje posezení u ohně s drobným pohoštěním,  

opékání buřtů, zpívání s kytarou a představení dalšího průběhu oslav 

 
 

 

  

PLÁNOVANÉ AKCE 

http://www.kct.cz/cms/sites/default/files/users/user1/foto/loga/100-130-let.jpg
http://www.kct.cz/cms/sites/default/files/users/user1/foto/loga/100-130-let.jpg
http://www.kct.cz/cms/sites/default/files/users/user1/foto/loga/100-130-let.jpg
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POZVÁNKA NA TURISTICKÝ ZÁVOD 4. 11. 2017 

 
1. Název: Pohár Středočeského kraje 2018 a veřejný závod  

2. Vyhlašovatel: Rada Turistických závodů  

3. Technická organizace (pořadatel): TOM 3511 Vltavský paprsek a KČT Kralupy n.Vlt.    

4. Termín a místo konání: sobota 4. listopadu 2017  

5. Kategorie a délka tratí:  

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 

 

 

Má-li závodník z kategorie dospělí B zájem startovat v mladší kategorii dospělí A, bude mu to 

umožněno, ale pouze po celou sezónu (tzn., začne-li závodit v kategorii dospělí A, musí takto 

dokončit i celou sezónu, to samé platí, začne-li závodit v kategorii dospělí B). 

 
6. Termín a adresa pro přihlášky:  
Do 1. 11. 2017 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 (Zdeněk Vejrosta) 

 
 

7. Funkcionáři závodu: 
 
ředitel závodu: Zdeněk Vejrosta 
hlavní rozhodčí: bude určen dodatečně 
stavitel tratě:  členové KČT Kralupy nad Vltavou 
počtářská komise: členové KČT Kralupy nad Vltavou 
8. Podmínky účasti a vybavení hlídek: 

Za zdravotní způsobilost u závodníků do 18 let plně odpovídá vedoucí závodníků, u starších 

18 let nese odpovědnost každý závodník sám. Každý závodník musí mít s sebou průkaz 

pojištěnce, od mladšího žactva buzolu. Další vybavení dle pravidel a soutěžního řádu. 

 

9. Úhrada nákladů:  

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

a stravování. 

 

10. Doprava na místo konání TZ:  

Kralupy nad Vltavou jsou železničním uzlem směr - Praha, Kladno, Neratovice, Slaný, 

Roudnice nad Labem, Velvary. Autobusové spojení z Prahy, Mělníka, okolních obcí. 

Místo startu je od nádraží ČD vzdálené cca 2,5 km. 

 

mailto:vejrost.ovi@tiscali.cz
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Prezentace je na turistické základně KČT - Ke Koupališti 182, Kralupy nad Vltavou. 

 

11. Prezentace:  

Sobota 4. 11. 2017 od 8.30 do 9.30 na turistické základně Ke Koupališti 182, Kralupy 

nad Vltavou. Kontaktní telefon: 736 506 821 

 

12. Zdravotní služba:   

V prostoru turistické základny Ke Koupališti 182, Kralupy nad Vltavou. 
 

B. Technická ustanovení 
Závodí se podle Soutěžního řádu a pravidel TZ – umístěného na www.turisticky-zavod.cz 

 

C. Schvalovací doložka 
Tento rozpis byl schválen dne: 27.9.2017 

 

 

 

                

http://www.turisticky-zavod.cz/

