
Rok 1990 – 1999 
 

V těchto letech se nejvíce rozvíjí činnost TOMů. 
Velkým rozvojem prošly turistické závody ( TZ, dříve TZM, TBZ …) V této historii jsou uvedené 
pouze dílčí hlavní úspěchy. Historii závodů bude věnována zvláštní kapitola. 

 
2 oddíly (TOM 3504 a 3505 – pod vedením manželů Šatavových a Petra Svobody) odešly ve druhé 
polovině roku 1990 do Junáka 
V KČT zůstávají 4 oddíly TOM. TOM 3503 – Antonín Vejrosta, TOM 3509 – Aleš Stárek , TOM 
3510  - Václav Petr,  TOM 3511 – Zdeněk a Romana Vejrostovi 
Začátkem roku 1991 členové TOM 3509 přešli pod TOM 3511. TOM 3503 postupně utlumuje 
činnost.  
 

 
Rok 1990 
 
počet členů  100 
 
21.2. 1990 se začala psát novodobá historie KČT Kralupy nad Vltavou 
 
Nový výbor pracuje ve složení – A.Stárek, ing.Z.Vejrosta, A.Vejrosta, M.Janků, V.Petr, Z.Slabý, 
ing. B.Vacek 
 
V lednu pořádá ing. Miroslav Kasík přejezd na běžkách s názvem „Hraniční hory“ 
V lednu se koná 15. ročník Zimního přechodu Nedvězí 
1. – 4.2. – účast na Zimním srazu turistů v Jizerských horách v Jablonci nad Nisou 
10.2. pořádáme autobusový zájezd pro TOMíky do Bedřichova 
16.3. – 20.3. – účast na zimním přejezdu slovenských hor – Nízké Tatry + Velká Fatra 
24.3. pořádáme v Rusavkách okresní kolo TBZ 
Účast na pochodu „Do Okoře bez oře“ byla 330 lidí 
21.4. pořádáme pro TOMíky výlet do Černuce s vyjížďkou na koních 
29.4. – 30.4. – pořádá TOM 3510 první vandr a to na Střelu, kam později jezdí celkem pravidelně 
25.5. – 26.5. – pomáháme roztockým tomíkům s pořádáním krajského kola TBZ 
15. – 17.6. účast TOM 3510 na DEP v Provodíně 
Na začátku července zavítá TOM 3510 na Šumavu a poprvé nahlíží za bývalou „železnou oponu“ 
Letní tábory probíhají v Plasech (TOM 3511), v Rádle u Jablonce (TOM 3505) 
19. – 21.10. účast TOMů na DEP „Toulky spadaným listím“ v Kladně 
Účast na Velké Kunratické 
Akce pro dospělé pořádají ing. Miroslav Kasík, Miroslav Janků, Richard Gruss a ing. Miroslav 
Volejník 
Ing. Zdeněk Vejrosta má v rámci Rady mládeže na starosti turistické závody 
 
 
Rok 1991 
 
 
10. ročníku Novoročního Okoře se účastní 51 turistů 
19.1. se účastní ing. Z.Vejrosta, A.Stárek a V.Petr setkání vedoucích TOM v Hradci Králové 
16.3. pořádáme okresní kolo v TZM (dříve TBZ) 
V rámci pochodu „Do Okoře bez oře“ se koná výstava z díla Jaroslava Foglara. Účast 831 lidí 
25.5. pořádáme krajské kolo v TZM na Debrnu 
21. – 23.6. účast na Přeboru ČR v TZM ve Slavičíně. Aleš Stárek je vedoucím krajské delegace 
V červenci (4.7. – 13.7.) pořádáme první zahraniční autobusový zájezd  - Dolomity 1991. Akci vede 
Václav Petr 



Letní tábory probíhají v Mezholezích (TOM 3511) a putovní pak podél Berounky (TOM 3510) 
21.9. pořádáme autobusový zájezd do Jizerských hor do okolí Smědavy 
Začaly práce na turistické základně 
Josef Mazur se účastní cykloakce „Přes republiku za 4 dny“ 
Účast na akci „Za posledním puchýřem“ v Děčíně 
Účast na Velké Kunratické 
Nejvíce turisticky náročných akcí vede Josef Mazur 
 
 
Rok 1992 
 
 
28.3. pořádáme okresní kolo v TZM 
Cíl pochodu „Do Okoře bez oře“ se přesouvá na louku pod hrad Okoř, kde je až do současné doby 
20. ročníku tohoto pochodu se zúčastnilo 517 lidí 
25.4. – A.Stárek dělá hlavního rozhodčího na krajském kole TZM v Komárově 
V květnu pod vedením V.Petra pořádáme dvoudenní autobusový zájezd do Teplicko-adršpašských 
skal a Broumovských stěn 
26. – 28.6.1992 – pořádáme Přebor ČR v TZM na Lutovníku 
Druhý zahraniční zájezd pod vedením Aleše Stárka míří ve dnech 3.7. – 11.7. do Rakouska do 
Stubaiských a Ötztalských Alp. Během akce zdolávají účastníci 1 či 2 „třítisícové vrcholy“ 
Letní tábor TOM 3511 probíhá v Sutomi v Českém středohoří 
Začíná éra podzimních nepravidelně se střídajících „Kralupských pochodů“ – jako první je to dne 
5.9. Dvořákova Nelahozeves (účast 79) a 17.10. Velvarský Tolar (účast 124) 
4. – 6.9. – účast na Semináři KČT na chatě Čeřínek 
17.9. vznik turistické oblasti – Kladno – Mělník – předsedou se stává Aleš Stárek 
Účast na akci „Za posledním puchýřem“ v Krnově 
Účast na Velké Kunratické 
Zástupce TOM a VHT v turistické oblasti dělá Zdeněk Slabý 
 
 
Rok 1993 
 
počet členů 93 
 
Naposledy se koná  „Novoroční Okoř“ – posledním byl 12. ročník, který jsme nazvali „První český 
pochod“ 
V lednu účast vedoucích TOM na ustavujícím sněmu ATOMu 
6.3. pořádáme autobusový zájezd do Bedřichova 
16.3. proběhla Valná hromada. Byl zvolen nový výbor.  Předsedou se stává Antonín Vejrosta, 
hospodářem Miroslav Janků a členy Zdeněk Slabý, ing. Zdeněk Vejrosta, Aleš Stárek, Václav Petr, 
ing. Bohumil Vacek 
Účast na pochodu „Do Okoře bez oře“ byla 616 lidí 
TOM 3511 pořádá zimní tábor v Josefově dole a Velikonoce ve Valdeku 
TOM 3510 pořádá 3 vandry – jarní do Českého ráje, velikonoční na Střelu a májový do Brd 
V červnu pořádáme autobusový zájezd na Líšeňské pochody 
12.6. na mezioblastních závodech (předchůdce Českého poháru) v TZM (Mladějov) vítězí A.Stárek 
v kategorii mužů 
26.6. na Přeboru ČR v TZM v Mikulášovicích získává Aleš Stárek historicky první medaili 
(bronzovou) v nově zavedené kategorii mužů 
TOM 3510 od 1. do 11.7. prochází s batohem na zádech Jeseníky 
TOM 3511 pořádá  letní cyklotábor po Českém krasu a Křivoklátsku a letní tábor v Dolech u 
Lukavce 
Začíná éra vodáckých putování oddílů TOM – TOM 3510 sjíždí v červenci řeku Berounku 



Dalším „Kralupským pochodem“ je akce Směrem k Řípu pořádaná dne 18.9. 
Turisté zamířili v září na Dachstein 
TOM 3511 na podzim míří do Prysku 
Účast na akci „Za posledním puchýřem“ ve Dvoře Králové 
30.11.93 se opět mění složení výboru. Nový výbor pracuje ve složení – ing.Z.Vejrosta, A.Vejrosta, 
A.Stárek,  Z Slabý, P. Pavlů 
Antonín Vejrosta po letech končí v Radě mládeže České republiky 
Během podzimu došlo k přestěhování klubovny z dřeváku na turistickou základnu 
 
 
Rok 1994 
 
počet členů 109 
 
15.1. pořádáme autobusový zájezd na Mísečky 
12.2. pořádáme autobusový zájezd do Bedřichova 
Po mnoha letech se start pochodu „Do Okoře bez oře“ přesouvá ze Sokoliště k DDM, kde je až do 
roku 1999. Účast 464 lidí 
15. – 17.4. probíhá republiková konference KČT a členem VV (později ÚV) KČT (vrcholného 
orgánu KČT) se na 4 roky stává Aleš Stárek. V těchto letech se stává i členem Rady mládeže 
TOM 3510 pořádá velikonoční vandr na Kokořínsko 
7.5. pořádáme na Lutovníku závod Českého poháru v TZ 
TOM 3510 zavítá v červnu na Svojšický slunovrat 
17. a 18.6. došlo k setkání „po letech“ členů Big-pál klubu 
V červenci (pod vedením A.Stárka a V. Petra) ve dnech 3. – 16.7. míří  členové KČT na zahraniční 
zájezd do Norska 
Letní tábor TOM 3511 probíhá ve Chválkově 
TOM 3510 v rámci podzimních prázdnin míří do Líšného v Českém ráji 
První vítězství v celkovém hodnocení Českého poháru v TZ získávají v kategorii  st. dorostenci  
Vladimír Siegl a MartinVaněček a v kategorii ženy pak Lenka Jindřichová 
První titul Mistr ČR v TZ – získává hlídka mladších dorostenců ve složení Lukáš Hartl a Josef 
Benda 
„Kralupským pochodem“ je akce Směrem k Řípu pořádaná dne 10.9. za účasti 121 turistů 
V září pořádáme dvoudenní autobusový zájezd do Moravského krasu 
Dalším „Kralupským pochodem“ jsou Toulky zlatem podzimu – účast 120 dětí 
TOM 3510 se účastní na akci „Za posledním puchýřem“ v Žamberku 
Josef Benda a Lukáš Hartl jsou na VH TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou vyhlášeni nejlepšími 
sportovci TJ 
Nejvíce výletů pro dospělé pořádá Václav Malý 
V Kralupském Zpravodaji vychází každý měsíc „Tip na výlet“ 
A.Stárek zastupuje v letech 94 – 96  všechny oddíly TOM  v Parlamentu České republiky 
v poradním sboru parlamentního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu 
poslance Jiřího Karase 
 
 
Rok 1995 
 
počet členů  118 
 
14.1. pořádáme autobusový zájezd do Bedřichova 
V lednu probíhá 20.ročník Zimního přechodu Nedvězí – účast 44 lidí 
Na jaře vzniká turistická oblast „Dolní Povltaví a Kladensko“ 
18.2. členové ÚV KČT Aleš Stárek (KČT Kralupy nad Vltavou) a ing. Jaroslav Matula (KČT Baník 
Ostrava) na výjezdním zasedání v Beskydech vymýšlejí figurku „Toulavého náprstka“ 



Pochodu „Do Okoře bez oře“ se zúčastnilo pouze 325 lidí, což byla historicky nejnižší účast 
Jarní tábor TOM 3511 probíhá ve valašské chalupě na Kusalínu 
TOM 3510 tráví jarní prázdniny v Rokytnici nad Jizerou 
11.3. pořádáme oblastní kolo v TZ 
TOM 3511 míří na Velikonoce do Paříže 
27.5. pořádáme akci „Táta, máma a já“ v rámci celostátní akce „Za toulavým náprstkem“ za účasti 
190 lidí 
16.6 získávají Antonín Vejrosta a  prof. Stanislav Šturz  „Odznak Vojty Náprstka“ – nejvyšší 
turistické vyznamenání 
Letní tábor TOM 3511 probíhá na Puchverku 
Letní dovolenou pro dospělé turisty v Kašperských horách pořádá Václav Malý 
V srpnu sjíždí tomíci z oddílu TOM 3510 řeku Ohři a TOM 3511 navštěvuje Benátky 
9.9. se pochodu Směrem k Řípu účastní 55 turistů 
ing. Zdeněk Vejrosta je vedoucím české delegace na MMTZ v Holíči 
TOM 3510 koncem září míří do Roháčů 
21.10. pořádáme pochod Toulky Zlatem podzimu – účast 119 dětí 
TOM 3510 se účastní na akci „Za posledním puchýřem“ v Telči 
16.11. odstoupil Aleš Stárek z funkce předsedy oblasti Dolní Povltaví a Kladensko 
17.12. pořádáme hokejový zápas mezi TOMy 
Na VH TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou byl nejlepším sportovcem vyhlášen Jiří Káš a nejlepším 
kolektivem TOM 3511 
Veřejné uznání KČT získávají Josef Benda, Jaroslav Bláha, Lukáš Hartl, Eva Holá, ing. Oldřich 
Holý, Miroslav Janků, Václav Malý, Petr Pavlů, Václav Petr, Svatopluk Slabý, Zdeněk Slabý, Aleš 
Stárek, ing. Zdeněk Vejrosta, Romana Vejrostová, ing. Miroslav Volejník 
Akce pro dospělé pořádá Vladimír Malý 
V tomto roce jsme začali provozovat turistickou ubytovnu  v areálu naší základny 
 
 
Rok 1996 
 
počet členů 185 
 
V podchodu kralupského nádraží je umístěna naše nástěnka 
V lednu pořádáme turnaj TOMů v ping-pongu 
Jarní tábor TOM 3511 probíhá opět ve valašské chalupě na Kusalínu 
V březnu pořádáme další hokejový zápas mezi TOMy 
Účast na pochodu „Do Okoře bez oře“ byla 385 lidí 
8. 6. pořádáme závod Českého poháru v TZ na Lutovníku 
TOM 3510 se ve dnech 7.7. – 14.7. účastní 32. ročníku přechodu Nízkých Tater , když před tím 
putuje po Slovenském rudohoří 
Letní tábor TOM 3511 probíhá v Dolech u Lukavce 
TOM 3511 sjíždí řeku Ohři a TOM 3510 řeku Vltavu 
Letní dovolenou pro dospělé turisty pořádá Václav Malý, turisté putují po tzv. Moravské bráně 
Aleš Stárek je vedoucím české delegace na MMTZ ve Zlíně 
2.11. probíhají Toulky Zlatem podzimu za účasti 167 dětí 
TOM 3510 v rámci podzimních prázdnin uskutečňuje přechod Orlických hor 
TOM 3510 se účastní na akci „Za posledním puchýřem“ v Lokti 
V prosinci pořádáme další hokejový zápas mezi TOMy 
Akce pro dospělé pořádají Vladimír Malý a Jaroslav Bláha 
 
13.7. zemřel dlouholetý vedoucí oddílu TOM, předseda odboru, turistický funkcionář , držitel 
Odznaku Vojty Náprstka a hlavně kamarád Antonín Vejrosta „Tory“ 
 
 



Rok 1997 
 
počet členů  196 
 
9.3. se koná 1.ročník Uzlařské regaty za účasti 50 závodníků 
Účast na pochodu „Do Okoře bez oře“ byla 410 lidí 
19.4. pořádáme oblastní kolo TZ 
V dubnu proběhla v Kralupech oblastní konference KČT 
V rámci Velikonoc míří TOM 3511 na zámky na Loiře 
1.5. se koná se 1.ročník obnoveného pochodu Dvořákova Nelahozeves za účasti 101 turistů. 
Součástí je doprovodná akce „Soutěž ve stavbě stanu“ za účast 46 soutěžících, tato akce je součástí 
pochodu až do roku 2011 
15.6. se koná autobusový zájezd do Tiských stěn za účasti 54 turistů 
Letní dovolenou pro dospělé turisty pořádá Václav Malý v Rychlebských horách 
Letní tábory TOM 3511 probíhají ve Slovenském ráji a ve Chválkově 
TOM 3510 míří na Zakarpatskou Ukrajinu 
29.8. pořádáme historicky první mistrovství ČR TZ ve štafetách na Lutovníku 
První titul Mistr ČR TZ ve štafetách získávají : muži – Zdeněk Vejrosta, Josef Blecha, Tomáš Fúsek 
ženy : Veronika Vondrušková, Květa Zrzavá, Lenka Jindřichová 
Aleš Stárek je vedoucím české delegace na MMTZ v Púchově, ing. Zdeněk Vejrosta vykonává 
funkci hlavního rozhodčího 
Začíná éra „Triatlonu“ 
Podzimní prázdniny tráví TOM 3510 v Jizerských horách 
Pochod  Toulky Veltruským parkem 27.9. nahrazuje dřívější Toulky zlatem podzimu – účast 156 
lidí 
TOM 3510 se účastní na akci „Za posledním puchýřem“ v Zábřehu na Moravě 
Akce pro dospělé pořádá Václav Malý 
Sběratelé sirkových nálepek vydávají nálepku k MČR ve štafetách 
V rámci programu „ Vytažení dětí a mládeže ze šedi sídlišť a nabídnutí protihodnot civilizačním 
chorobám – drogám a vandalství“ pořádáme během roku 9 akcí za účasti 1021 lidí 
Ing. Zdeněk Vejrosta dostává ocenění starosty v rámci oslav 95-ti let města Kralupy nad Vltavou 
Aleš Stárek se na necelé 2 roky stává členem vedení ÚV KČT 
 
 
Rok 1998 
 
počet členů  173 
 
21.4. pořádáme oblastní kolo TZ 
Jarní tábor TOM 3511 probíhá ve valašské chalupě na Kusalínu 
TOM 3511 tráví Velikonoce v Albrechticích 
Při pochodu „Do Okoře bez oře“ je přivítán 20.000 účastník. Účast 754 lidí 
Pochod „Dvořákova Nelahozeves“ přivítal 124 účastníky 
V červnu se koná se 1. ročník běhu do schodů pod názvem „Hostibejcké schody“ – účast 81 běžců 
Spolupořádáme Dětský den s KaSS Vltava za účasti více než 800 dětí 
Ing. Miroslav Kasík vede „Kralupáky“ na akci „Pochod okolo ČR“ 
Letní tábor probíhá v Údolí srnek u Pacova 
TOM 3510 pořádá v červenci přechod Moravskoslezských Beskyd 
TOM 3511 pořádá v srpnu přechod Polských Beskyd 
Letní dovolenou pro dospělé turisty pořádá Václav Malý v Podyjí 
26.9. se koná pochod Toulky veltruským parkem se účastní 137 lidí 
Aleš Stárek je vedoucím české delegace na MMTZ v Orlové 
26. – 27.9. pořádáme akci Železný muž (3800 m plavání, 180 km kolo a maratón ). Zdeněk Vejrosta 
jediný dokončuje závod v čase 15:51.46 hod. 



Ve spolupráci s DDM pořádáme 23.10. na turistické základně „Dýňobraní“ za účasti 355 lidí 
Podzimní prázdniny TOM 3511 probíhají v Krkonoších ve Velké Úpě 
TOM 3510 se účastní na akci „Za posledním puchýřem“ v Plzni 
V prosinci pořádáme hokejový zápas mezi TOMy 
První vítězství v hodnocení oddílů v rámci TZ v celé České republice získává TOM 3511 
Účast na všech akcích KČT pro veřejnost  je 2217 lidí 
Filumenisté začali pravidelně vydávat nálepky k pochodu „Do Okoře bez oře“ 
V rámci programu „Pojďme aktivně využít svůj volný čas, pojďte s nám do přírody, pojďme si 
hrát“ pořádáme během roku 11 akcí za účasti 2617 lidí 
Vzniká projekt Eurobeds 
Pod svá „křídla“ bereme TOM 1027 Mikulášovice 
Prof. Stanislav Šturz (autor sloganu „Do Okoře bez oře“) se stává „Čestným členem KČT Kralupy 
nad Vltavou“. 27.10. se dožívá 90 let 
 
 
Rok 1999 
 
počet členů 157  
 
1.1. vzniká celostátní Rada závodů – předsedou se stává ing. Zdeněk Vejrosta 
Zimní tábor TOM 3511 probíhá v Nejdku v Krušných horách 
27.3. pořádáme Oblastní kolo v TZ 
Pochodu „Do Okoře bez oře“ se po mnoha letech účastní více než  tisícovka účastníků (1037) , 
nejvíce od roku 1982. Start pochodu se přesouvá k nádraží ČD, kde je až do současnosti 
TOM 3511 tráví Velikonoce v  Novohradských horách 
Pochod „Dvořákova Nelahozeves“ přivítal 253 účastníky 
Spolupořádáme Dětský den s KaSS Vltava za účasti více než 600 dětí 
V červenci sjíždí TOM 3511 řeku Lužnici 
Letní tábor TOM 3511 se koná v Puchverku 
TOM 3510 míří do Dolomit 
TOM 3511 pořádá v srpnu putování po Roháčích, v kempu je zastihne větrná smršť 
Akce „Toulky Veltruským parkem“ se účastní 116 lidí 
Poslední vandr TOM 3510 zamíří na Křivoklátsko 
Letní dovolenou pro dospělé turisty pořádá Václav Malý v Konstantinových lázních 
28.5.  jsou spuštěny internetové stránky KČT Kralupy, které spravuje Marián Marghold 
ing. Zdeněk Vejrosta je vedoucím české delegace na MMTZ v  Ruskovcích, Aleš Stárek vykonává 
funkci hlavního rozhodčího 
První vítězství na MMTZ – juniorky – Veronika Vondrušková, ženy – Lenka Jindřichová, muži – 
Tomáš Fúsek 
25. 9. proběhlo historicky první Mistrovství ČR smíšených dvojic v TZ v Kralovicích, kde manželé 
Romana a Zdeněk Vejrostovi získávají bronzovou medaili 
10.10. probíhá akce pro děti „Otisky listů“ za účasti 34 lidí 
28.10. přestěhována turistická mapa a rozcestník od zvláštní školy  „Na František“ 
13.11. pořádáme autobusový zájezd do Českého ráje 
TOM 3510 se účastní na akci „Za posledním puchýřem“ v Ostravici 
Každý měsíc je pořádána jedna akce pro veřejnost 
Účast na všech akcích KČT pro veřejnost  je 2578 lidí 
V Kralupském Zpravodaji vycházejí každý měsíc články „Z vandrovní knihy“ 
28.12. proběhla kolaudace stodoly a vzniká nová klubovna v prostorách bývalé opravny 
elektromotorů na turistické základně 
 
Od roku 1991, kdy začaly práce na turistické základně  jsme do konce roku 1999 vybudovali novou 
klubovnu, začali provozovat turistickou ubytovnu, přestavěli stodolu pro potřeby turistiky, 



vybudovali hřiště na volejbal či nohejbal, udělali posezení za stodolou, upravili ohniště,  osázeli 
prostor novou zelení, zlikvidovali nevzhledné chlívky, začali přebudovávat loďárnu … 
Celý prostor se změnil k nepoznání. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                 zpracoval  Aleš Stárek  květen 2013 


