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

Činnost TOM 3511 Vltavský paprsek je podpořen z nadačního fondu Veolia

Stav členské základny k 31. 8. 2020: celkem 273 (žáci 41, žákyně 31, dorostenci 9,
dorostenky 15, junioři 10, juniorky 13, muži 71, ženy 66, senioři 10, seniorky 7).
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ODDÍLOVÉ AKCE
Letní turistický čtyřlístek – minitábor TOM 3511 Vltavský paprsek
Čtyři dny – od úterý do pátku (7. – 10.
července 2020) probíhal Letní turistický
čtyřlístek – minitábor TOM 3511 Vltavský
paprsek – čtyři dny turistiky, táboření, her a
zábavy. V úterý 7. července 2020 proběhl první
den našeho letního turistického čtyřlístku - na
programu jsou rukodělné aktivity - výroba
čtyřlístku z moduritu a odlévání otisků rukou ze
sádry, pohybové aktivity - hledání míst pomocí
indicií, měšťani a pasák, oddychové aktivity rébusy, petang, kroket a stavba věže.
Druhý den letního turistického čtyřlístku proběhl ve středu 8. července 2020 dopoledne jedeme na kole do Veltruského parku na obhlídku pavilónů, na zmrzlinu a
cestou zpět absolvujeme naší MTB časovku v
Žížalách - ujeli jsme 18 kilometrů. Během
oběda na základně začíná pršet, ale ani to nás
neodradí od vyjetí na vodu - Vltavu brázdí raft,
3 vydry a 3 paddleboardy - jezdíme hoďku a
půl, pak úklid, převlečení, teplý čajíček a pro
pobavení pár her a testíků.
Čtvrtek 9. července 2020 je třetím dnem
našeho letního turistického čtyřlístku dopolední pochmurné počasí trávíme v History
- archeo parku Ledčice - stáváme se archeology - procházíme strojem času, střílíme
z luku, odkrýváme hrob s kostrou, brousíme kameny, drtíme obilí a zapalujeme oheň
pomocí křesadla - bylo to fajn. Již za lepšího
počasí putujeme naučnou stezkou u Ledčic
a Mnětěžskou alejí, kde kreslíme zážitky z
archeoparku. Odpolední hraní Itálie na
základně. Večer pak stavění stanů a oheň s
buřty, povídání o oddíle a zpívání písniček
za doprovodu tří kytar. Spaním na základně
dnešní den končí.
Letní turistický čtyřlístek otvírá poslední den
- pátek 10. července 2020 - probouzíme se
do krásného rána a teplota stále stoupá. Po
snídani zaznívá heslo dne "Citius altius, fortius" a naše netradiční olympiáda začíná běh s taškou, trojskok pozadu, hod holinkou, hod míčem mezi nohama, střelba na
kruh, střelba poslepu, míření ze shora, hod válečkem na cíl, vrh papírovou koulí, běh
v kruhu, švihadlo. Následuje oběd, balení stanů, vodní lítání, Divoký západ,....... Na
závěr rozdání diplomů a snad zůstanou všem jen hezké vzpomínky na oddílovou
akci, na které se nás objevilo 25.
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Dvořákova Nelahozeves 2020 (24. ročník)
V sobotu 5. září 2020 probíhá 24.ročník turistického pochodu Dvořákova
Nelahozeves - akce přeložené kvůli koronaviru ze svého tradičního termínu 1.
května. Účast byla tentokráte nižší než v předchozích letech (98 účastníků - 85
pochodníků a 13 lidí podílejících se na realizaci akce), ale ti co vyrazili do okolí
Kralup na výlet, byli určitě spokojeni - příjemné počasí s krátkou bouřkou, zelená
příroda, pohoda s přáteli. V cíli čeká všechny diplom, placka pochodu, dobrá výživa
od Hamé a pro děti navíc odměny od Středočeských vodáren. V cíli čekají na
všechny rovněž hry a soutěže, možnost navštívit klubovnu turistického oddílu a opéci
si buřty. Poděkování patří i městu Kralup nad Vltavou za podporu akce.
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Kralupské kolo 2020
V neděli 13. září 2020 pořádáme 15 ročník Kralupského kola, Závodu se zúčastnilo
38 závodníků a minimálně stejný počet doprovodu -závod zabezpečovalo 18
pořadatelů. Bojovné výkony, suprové počasí, hlasité povzbuzování, vyhlášení s
medailemi a spoustou cen.
V jednotlivých kategoriích zvítězili:
Odstrkovadla a přídavná kolečka: Matyáš Blecha
Nejmladší žákyně: Eliška Havlínová
Nejmladší žáci: Mikuláš Bohata
Mladší žákyně: Eliška Juříčková
Mladší žáci: Petr Kolář
Starší žákyně : Eliška Sodomková
Starší žáci: Vojtěch Kolář
Juniorky: Tereza Popová
Junioři: Zdeněk Karhan
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Soutěž ve stavbě stanu
24. ročník soutěže Stavba stanu se uskutečnil v době od 7. do 14. září 2020 – bylo
vypsáno pět termínů a kdo měl zájem, tak se mohl zapojit. Soutěží se v postavení a
složení klasického stanu „Áčko“. Do stavění se zapojilo 33 zájemců, pro některé to
byla jejich první stavba, naopak vítězové předvedli skutečný koncert. V kategorii do
10-ti let zvítězila dvojice Anežka Váňová – Veronika Slabá (čas 06:03), v kategorii
11-14 let byla nejlepší dvojice Matouš Váňa – Václav Machek (čas 03:09) a v
kategorii 15 let a starší dominovala dvojice Tereza Popová – Jan Vejrosta v
absolutně nejlepším čase 01:01

50 let TOM
V pondělí 21. září 2020 proběhlo setkání u příležitosti 50 let činnosti Turistických
oddílů mládeže (TOM) v Kralupech nad Vltavou - zaznívají slova z historie, zaznívá
starý oddílový pokřik, květinová vzpomínka na zakladatele prvního oddílu - Jiřího
Špeldu a Antonína Vejrostu, přípitek, písnička a pak již vzpomínání a povídání. Tak
vzhůru do další padesátky.
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TURISTICKÝ ZÁVOD
Mistrovství České republiky Long 12. 9. 2020
V neděli 12. 9. 2020 probíhá v Mikulášovicích třetí ročník dlouhého závodu - longu. Z
oddílu startuje šestice nadšenců - trasa přes 10 kilometrů. Získáváme i medaili v
kategorii mužů končí Jakub Hofman na stříbrné pozici.

Mistrovství České republiky smíšených dvojic v TZ 12. 9. 2020
V sobotu 12. září 2020 probíhaly v Mikulášovicích Turistické závody - Mistrovství
České republiky smíšených dvojic a v longu. Z oddílu nás startuje 25 - 23 se nás
zapojuje do smíšených dvojic. Pro někoho je to získávání zkušeností, pro někoho boj
o medaile, ale hlavně příjemně strávený čas se sportem a kamarády. Ve smíšených
dvojicích získáváme bronzovou medaili v kategorii do 30 let (součet věku závodníků)
- získávají jí Klára Homolková a Petr Plicka.
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Mistrovství České republiky v Turistickém závodě, Kraslice 2020
V sobotu 19.9.2020 jsme bojovali na Mistrovství ČR v TZ - závod probíhal v okolí
Kraslic. Startuje nás 21 a dalších pět pomáhá se závody. A jak jsme dopadli?
DOBŘE - přivezli jsme jednu zlatou medaili a titul mistra ČR (Jakub Hofman), jeden
bronz (Lucie Čiperová), dvě čtvrtá místa (Eli Beranová, Terka P.opová ) a 4x 5.místo
(Štěpa Homolka, Blanka Rosáková, Jan Vavřík a Petr Plicka)
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