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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 3. 2. 2020: celkem 272 (žáci 41, žákyně 31, dorostenci 9, 
dorostenky 15, junioři 10, juniorky 13, muži 71, ženy 66, senioři 9, seniorky 7). 

 
 
 

Turistický zpravodaj 1/2020 
  

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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Fotosoutěž Klubu českých turistů  

Vyhodnocení 13. ročníku fotosoutěže  
(rok 2019)  

Třináctého ročníku fotosoutěže se zúčastnilo 23 členů KČT. Celkem se ve třech 
kategoriích sešlo 90 fotografií.  

A jak to dopadlo?  

Akce TOM a KČT Kralupy nad Vltavou (26 fotografií) 

Hodnotitel – fotoateliér Tylšarovi – Kralupy nad Vltavou  

1. Vyletí ptáček – Jan Vejrosta  

2. Konečně jaro – Jan Vavřík  
3. Duch ve skalách – Tomáš Fúsek  
 
Sportovní akce TOM a KČT Kralupy nad Vltavou (9 
fotografií) 

Hodnotitel – Jan Špaček / předseda sportovní komise 
města Kralupy nad Vltavou  
 
1. Toto není reklama – Jan Vejrosta  
2. Medailové žně – Zdeněk Vejrosta  
3. Selfie ze stupňů vítězů MMTZ – Klára Buncová  
 
Turistická momentka (55 fotografií) 

Hodnotitel – Vlasta Kašpar  
 
1. Odpolední pastva – Jaroslav Vavřík  
2. Pro radost – Romana Vejrostová  
3. Skotská Eywa – Petr Pop  

Cena "okem" předsedy: TOM 3511 – Jakub Hofman 
Cena originality: Led nebo sklo – Eliška Kozelková 
 
Všechny fotografie si lze prohlédnou na www.kralupska-turistika.cz/tom ve 
fotogaleriích. 

  

FOTOSOUTĚŽ  

http://www.kralupska-turistika.cz/tom
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Silvestrovské kolečko 

Na tradiční (letos patnácté) poslední 

proběhnutí se za příjemného počasí (+7 st. C) 

vyrazilo 20 běžců + 1 pejsek a tak těsně 

po 14 hodině míříme na kolečka. Všichni se 

usmívají, povídá se – prostě pohodička. 

Někdo zvládá jedno kolečko (1850 metrů), 

někdo dvě kolečka (3700 metrů) a ti 

nejběhavější pak kolečka tři (5550 metrů). 

Na turistické základně se rozdávají pamětní 

lístky, přípitek a pak již vzhůru k Silvestrovským oslavám a roku 2020 – celkem se 

uběhlo 62,9 kilometru.  

 
  

Novoroční sprintduatlon 2020 

1. leden je již tradičně spjat s Novoročním 

sprintduatlonem - letos se běží již po 

jednadvacáté. Jsou 3 stupně nad nulou, svítí 

sluníčko a je "blátivý film". Na startu se sešlo 16 

novoročních nadšenců, kteří se pustili do boje s 

ostatními a sami se sebou. Startovalo se ve 4 

kategoriích.   

Zvítězili: holky do 15 let - Eliška Beranová, kluci 

do 15 let - Jakub Stádník, holky 15 let a starší - Tereza Popová, kluci 15 let a starší - 

Jan Kareš. 
  

ODDÍLOVÉ AKCE  
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Oddílové mistrovství - Člověče nezlob se a Prší 
  

V neděli 5. ledna 2020 se konal další ročník oddílového mistrovství ve hře Člověče 

nezlob se a v karetním Prší. Bojuje se v klubovně 

o každé políčko, o každé zajetí do domečku a v 

kartách o každý "bodík". 

  

Oddílovým mistrem v 17. ročníku hry Člověče 

nezlob se pro rok 2020 se mezi 19-ti hráči stává a 

1. místo získal Vojta Kozelka, 2.místo Martin 

Slabý, 3.místo Petr Pavlů 

 

Oddílovým mistrem v 16. ročníku v karetním Prší 

se pro rok 2020 se mezi 18-ti karbaníky stává a 1. 

místo získává Klárka Buncová, 2.místo Kamil 

Sodomka, 3.místo Eliška Beranová 
  



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

Lesní golf 
  
Mrazivé nedělní dopoledne je na základně svědkem 3. ročníku Lesního golfu - 19 

jamek po základně a v lesíku prověřuje všechny a vítězi jsou: kluci do 15 let- 

Kryštůfek , holky do 15 let - Eliška S., kluci nad 15 let - Petr Pa., holky nad 15 let - 

Lucka P. Celou akci provázela příjemná atmosféra. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zimní přechod Nedvězí 2020 

V sobotu 25. ledna 2020 proběhl 45. ročník Zimního přechodu Nedvězí - tradiční 

akce kralupské turistiky, který vznik jako zimní setkání turistů okresu Mělník.  Teplota 

pod nulou se drží celý den, po sněhu však není ani památka. Vycházíme ze Zakšína 

přes Pustý zámek a Panenský hřeben na Nedvězí - viditelnost je však mizerná, je 

zataženo a sedá si mlha. Před Dražejovem se trasa dělí na kratší (12 km) jde přes 

Pramenný důl do Dubé, delší (20 km) pak přes Beškov, Plešivec, Nedamov rovněž 

do Dubé. Akce se nám vydařila 
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Klub českých turistů Kralupy nad Vltavou 

a 

Turistický oddíl mládeže 3511 Vltavský paprsek 

pořádají 24. ročník akce 

 

UZLAŘSKÁ REGATA 
 

Termín konání: neděle 16. února 2020 od 9.00 hod 

Místo konání:  turistická základna KČT Kralupy n. Vlt., Ke 

Koupališti 182, Kralupy n. Vlt. 

 
 

 

 

Kategorie 

– super nejmladší (předškoláci): můj první uzel  

– nejmladší (ročník 2010 a mladší): ambulanční, škotový, zkracovačka  

– mladší (ročník 2006 – 2009): ambulanční, škotový, zkracovačka, lodní, 

rybářský, dračí  

– starší (ročník 2005 a starší): ambulanční, škotový, zkracovačka, lodní, 

rybářský, dračí 

 

Rekordy 

počet účastníků: 58, rok 2016 

 

nejlepší časy - mladší  13.30   Kateřina Popová   rok 2012 

   - starší 20.62  Kateřina Popová   rok 2016 

   - nejstarší 16.56  Barbora Vaňáková  rok 2013 

  

PŘIPRAVUJEME  
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Dosavadní držitelé poháru: 

 

 1997 Kateřina Malá (KČT Kralupy n.Vlt.)   40.55 

 1998 Zdeněk Vejrosta (KČT Kralupy n.Vlt.)     41.25 

 1999 Zdeněk Vejrosta (KČT Kralupy n.Vlt.)    31.90 

 2000 Barbora Vaňáková (KČT Kralupy n.Vlt.)     29.44 

 2001 Zuzana Jílková (KČT Kralupy n.Vlt.)   20.08 

 2002 Ondřej Chobot (Zálesák Kolín)      20.46 

 2003 Zuzana Jílková (KČT Kralupy n.Vlt.)   22.70 

 2004 Zdeněk Vejrosta (KČT Kralupy n.Vlt.)     24.87 

 2005 Barbora Vaňáková (KČT Kralupy n.Vlt.)     26.95 

 2006 Barbora Vaňáková (KČT Kralupy n.Vlt.)     23.20 

 2007 Barbora Vaňáková (KČT Kralupy n.Vlt.)     21.36 

 2008 Barbora Vaňáková (KČT Kralupy n.Vlt.)     21.54 

 2009 Barbora Vaňáková (KČT Kralupy n.Vlt.)     20.77 

 2010 Barbora Vaňáková (KČT Kralupy n.Vlt.)     21.84 

 2011 Barbora Vaňáková (KČT Kralupy n.Vlt.)     18.91 

 2012 Barbora Vaňáková (KČT Kralupy n.Vlt.)     18.69 

 2013 Barbora Vaňáková (KČT Kralupy n.Vlt.)     16.69 

 2014 Barbora Vaňáková (KČT Kralupy n.Vlt.)     17.25 

 2015 Zdeněk Vejrosta (KČT Kralupy n.Vlt.)     19.44 

 2016 Jan Vejrosta (KČT Kralupy n.Vlt.)   18.83 

 2017 Jan Vejrosta (KČT Kralupy n.Vlt.)   20.07 

 2018 Klára Buncová (KČT Kralupy n.Vlt.)   19.94 

 2019 Kateřina Popová (KČT Kralupy n.Vlt.)  19.12 

 

Váže se v pořadí: ambulanční uzel (šátek) / škotový uzel (šátek a provázek) / 

zkracovačka (provázek na zemi) / lodní uzel (provázek) / rybářský uzel (dva 

provázky), dračí smyčka (provaz okolo těla). 

 

Doprovodné soutěže: 

Vázání poslepu  - 6 uzlů bez rozlišení kategorie 

Play off    - vyřazovací závody – přímé souboje nejlepších 


