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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 12. 12. 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 8/2017 
  

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 sobotu 28. 10. 2017 jsme na základně 

vysadili Lípu republiky, jako odkaz pro 

příští generace. Po dlouhodobých 

přípravách tak vstupujeme do roku oslav - 

oslav 100 let republiky a 130 let KČT. 

Schází se nás 106 a to i za účasti 

představitelů státu a KČT - lípu sází 

senátor a starosta Kralup Per Holeček, 

předseda středočeské oblasti KČT Jiří Laibl a mladí členové oddílu - Klára Buncová 

a Petr Plicka.  

Během písniček pak u ohně zaznívají naše plány oslav, povídáme, opékáme buřty. 

 

 
  

LÍPA REPUBLIKY – 28. 10. 2017  
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Turistický závod - 1. závod Poháru Středočeského kraje a 
veřejný závod  

Kralupy nad Vltavou  

V sobotu 4. 11. 2017 proběhlo v Kralupech nad 
Vltavou 1. kolo Středočeského poháru TZ. 117 
závodníků bojovalo o co nejlepší umístění a co 
nejlepší výchozí pozici v poháru pro sezonu 2018. 
Po ránu bylo mrazivo, ale na vyhlášení svítilo i 
sluníčko.  

 

Získáváme 28 medailí (11 – 9 – 8) 
 
1. místo: Vít P., Eliška B., Matyáš, Vašek, Ondra Š., Klárka B., Kuba H., Helča, 
Adam, Terka a Nýna.  
2. místo: Jára B., Radek, Áďa B., Kačka Po., Vojta K., Luku, Vávra, Jana A. a 
Zdeněk.  
3. místo: Ála P., Klárka H., Kuba P., Peťko, Slonča, Kaďa, Makča a Popik.  

Celkem nás z oddílu startuje 71.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TURISTICKÝ ZÁVOD  
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Záţitková turistika na ZŠ Václava Havla 
 
V rámci Dne otevřených dveří se naše akce setkala s 
ohlasem. Realizujeme mini turistický závod, celkový 
počet účastníků závodu je 147, dále probíhá kreslení 
turistických značek a drobné hry - karty v kruhu, ruka / 
noha a balancování s míčkem. 
 
Celkem se nás na realizace akce podílí 16. 

 

 

 

72 hodin – dobrovolnická akce 

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

Kralup se TOM 3511 Vltavský paprsek a KČT Kralupy přihlásil dočištění 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 odvod 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.  

 

BRIGÁDY  
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Brigáda 

Tak jak jsme slíbili a zavázali se v projektu Čisté město, tak jsme i dne 3. 12. 2017 

v rámci dopolední brigády, dočistili lesík pod turistickou základnou a tenisovými 

kurty. Pracovalo nás 38 – dětí mládeže a dospělých. 

V rámci brigády jsme shrabali i celou základnu. 
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V pátek 3. 11. 2017 se uskutečnilo slavnostní vyhlášení našich soutěží  V běžecké 

tour, které se zúčastnilo 318 běžců, medailové pozice obsadili v kategorii mladí a 

nadějní - 1. Klára Buncová, 2. Hana Pavlů, 3.Kuba Procházka  

v kategorii žen - 1. Tereza 

Popová, 2. Helena Pavlů 3. Kačka 

Popová, v kategorii mužů - 1. Jan 

Vejrosta, 2. Jan Vavřík 3. Aleš 

Procházka 

 V MTB tour, které se zúčastnilo 

104 cyklistů, medailové pozice 

obsadili v kategorii mladí a nadějní 

- 1. Klára Buncová, 2. Vašek 

Machek, 3.Kuba Procházka  

v kategorii žen - 1. Romana Vejrostová, 2.Tereza Popová, 3. Kačka Popová  

v kategorii mužů - 1. Jan Vejrosta, 2. Zdeněk Vejrosta 3. Zdeněk Karhan   

Běžecká liga : 1. Zuzana Procházková 2. Romča Vejrostová 3. Eda Frey 

Biker : 1. Romča Vejrostová, 2. Jan Vejrosta, 3. 

Zdeněk Vejrosta 

Závodník TZ - zapojilo se do ní 116 členů, kteří v 

sezoně 2017 reprezentovali TOM-KČT Kralupy na 

turistických závodech. 

1.Vojtěch Kozelka  2.Helena Pavlů  3.Jan Vejrosta 

4.Klára Buncová 5.Katka Popová 

MTB - Běh – Turistické závody / vyhlášení 2017 
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Velká Kunratická 2017 

 V neděli 12. listopadu 2017 se konal 

84. ročník legendární Velké Kunratické. 

Tři kopce, tři potoky - to charakterizuje 

tento závod.  Počasí je příjemné a na 

náš start svítí i sluníčko, jen bláta je víc 

než jindy. 

Oddíl reprezentují : Nýna, Kaďa, Eda 

F., Zdeněk a Romíšek - v tomto pořadí 

končí i náš oddílový souboj.  
 

Sametový běh 

V pátek 17. 11. 2017 jsme se vydali na Odolenu 

Vodu na Sametový běh. Trasu 5 km volí Kaďa a 

Maruš, trasu 10 km Zdeněk a Romíšek.  

Všichni běží ze všech sil - v závodě se nejlépe 

daří Maruš - končí mezi ženami na 5 km na 2. 

místě, v tombole pak má z nás štěstí Romíšek - 

vyhrává triko a Big Shocky. 

 

I přes chladno a mrholení to bylo príma. 

 

Maraton - Valencie 

V neděli 19. listopadu 2017 se běžel 37. ročník Maraton 

Valencia Trinidad Alfonso. Za nádherného počasí nás na startu 

bylo přes 19 500 běžců. Trasa se vinula nádherným městem s 

množstvím lidí kolem. Hudba se střídala s bubeníky a 

povzbuzujícími fandy. Z množství zážitků mi utkvěl hlavně úsek 

na cca 37 až 39 km, kde jsme běželi mezi davem lidí uličkou 

širokou asi 3 m za neustálého pokřiku arriba, arriba!! Vrcholem 

celého závodu byl doběh molem s modrým povrchem v délce 

BĚHY  
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asi 250 m postaveném na vodě, za ohromného povzbuzování lidí na tribunách. Byl to 

nádherný závod, který jsem si nesmírně užil, kde o čas a umístění aspoň u mne 

prakticky vůbec nešlo o.čas: 3:53:58, umístění celkově: 9013/cca 19500, v kategorii: 

322/748 

 

Ozoboti 

V neděli 5. listopadu 2017 se koná akce - OZOBOTI. V budově kralupského gymplu 

nás čekají maličké robůtky - jezdí podle našich čar, podle našich barevných příkazů. 

V závěru je ovládáme i pomocí počítačů. Bylo nás 21 a za akci patří dík Evě Popové.  

 

 

 

 

 

 

 

Podlešínská skalní jehla 

V sobotu 11. listopadu 2017 se konal 

oddílový výlet za poznání okolím - 

dnešním cílem byla Podlešínská skalní 

jehla. Cestou hra s pozorováním, 

objevujeme ještěrku - vylákalo jí ven 

sluníčko, pečeme buřty, hrajeme karty v 

kruhu a házíme kamínky na 

ODDÍLOVÉ AKCE  
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přesnost, hledání ulit - s nálezem unikátní levotočivé. Výlet se nám vydařil a užili 

jsme si ho. 

Divoký západ 

V sobotu dopoledne proběhlo oddílové 

hraní - dvě hodiny věnujeme naší karetní 

hře DIVOKÝ ZÁPAD. Sešlo se nás 16 a 

ve čtyřech 25-ti minutových blocích se 

bojuje o každý výstřel, šerifové strkají 

zločince za mříže, taktizuje se a nakonec 

vítězí Ondra před Jituš a Luckou.  

 

 

31. prosince 2017 - Silvestrovské kolečko 

Poslední  (ale pro někoho možná vůbec první) proběhnutí v roce 2017.  

Sraz je mezi 13.50 a 14 -tou hodinou na základně – pak se již společně vyběhne na 

okruh délky 1500 metrů. Počet absolvovaných kol záleží pak již jen na Vás.  Bude-li 

sníh, můžete vyrazit i na běžkách. 

 Po doběhu se můžete těšit na „Kolďovy“ pamětní lístky.   

 

1. ledna 2018 - Novoroční sprintduatlon - 19. ročník 

Sraz na 13.15 – ve 13.30 startujeme. Pokud to počasí dovolí bude trasa tradiční (330 

metrů běh – 1500 metrů kolo a 330 metrů běh) – zvládnout se dá zcela bez 

problémů.  

Kdo může, přijede na kole, případně si ho zapůjčí od ostatních startujících.  Pocit, že 

jste překonali sami sebe a přišli, stojí za to. Pro všechny věkové kategorie.  

PŘIPRAVUJEME  
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I letos probíhá další ročník fotosoutěže, nezapomeňte tak poslat své fotografie. 
Soutěž probíhá ve 3 kategorií: Akce TOM a KČT Kralupy nad Vltavou, Sportovní 
akce, Turistická momentka.  

Uzávěrka soutěže je v pondělí 8. ledna 2018, přičemž pro přijetí do soutěže 
rozhoduje datum poštovního razítka na obálce či osobní předání, v případě 
digitálních snímků datum odeslání fotografií. Vyhodnocení proběhne v pondělí 5. 
února 2018. 

Více informací na http://kralupska-turistika.cz/kct/ 

 

  

FOTOSOUTĚŢ 2017  

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