TURISTICKÝ ZPRAVODAJ
Klub českých turistů Kralupy nad Vltavou a TOM 3511 Vltavský paprsek Kralupy nad Vltavou
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http://tom3511.unas.cz
e-mail :
kct.kralupy@seznam.cz

Akce a výlety pořádané naším KČT a TOM :
Proběhlo :
leden 2010
6.ledna 2010
9.ledna 2010
16.ledna 2010

Oddílová liga TZ
TOM 3511 - hraní v klubovně
TOM 3511 – České filmové loutky a muzeum miniatur

Připravujeme :
leden 2010
30.ledna – 6.února 2010

Jarní prázdniny TOM 3511 – Albrechtice v Jizerských horách

únor 2010
10.února 2010
13.února 2010
14.února 2010
21.února 2010

Oddílová liga TZ
TOM 3511 – oddílové mistrovství v Člověče nezlob se a Prší
TOM 3511 - Muzeum modelové železnice na zámku Trmice
Uzlařská regata – viz přiložené propozice

březen 2010
20.března 2010
27.března 2010
31.března – 4.dubna 2010

Středočeský pohár v TZ – Doksy u Kladna
Turistický závod – Mistrovství Středočeského.kraje
Velikonoční zájezd do Toskánska

Další akce pro veřejnost v roce 2010
10.dubna 2010
1.května 2010
2.června 2010
27.června 2010
19.září 2010
16.října 2010

Do Okoře bez oře
Dvořákova Nelahozeves
soutěž ve stavbě stanu
Hostibejcké schody
MTBO – orientační závody okolím Kralup
Kralupské kolo
Velvarský tolar

Získávání financí na činnost

Každoročně se snaží kralupská turistika přicházet s něčím novým, navazovat na tradiční a úspěšné věci, vytvářet
podmínky pro turistiku všech - zejména pak dětí a mládeže. Angažujeme se v klubové činnosti, v pořádání výletů, táborů,
poznávacích zájezdů, turistických závodů, v různých sportovních aktivitách, horských kolech, ochraně přírody,.....
Na všechno jsou potřeba finance - roky se snažíme jednat s městem, sponzory, podáváme granty, provozujeme
ubytovnu,..... v podstatě jen díky tomu je naše aktivita tak různorodá a lze přispívat na činnost.
Finanční zdroje však vysychají - alespoň co se týká možností nových grantů, kde prorazit proti charitám a
hendikepovaným je skoro nemožné, možnosti financí od sponzorů byly už i letos výrazně slabší a situace pro další rok
není lepší - stále slyšíme jen krize, krize,.. Na finance od města je stále více zájemců a proto jsme i zde zvýšili svojí
aktivitu, ale připravovaný rozpočet města na rok 2010 je v oblasti sportu a volnočasových aktivit o dost slabší.

Musíme si však pomoci, nikdo nám bez zeptání a naší snahy nic nedá.
Víte-li o možném sponzorovi, aktivitě či jiné činnosti, která by nám mohla pomoci k financím či nějakému materiálu prosím neváhejte a přijďte s nápady a možnostmi.

Jednou z posledních aktivit, ohledně financí, do které se výbor KČT a vedení oddílu pustilo je nákupní systém Lyoness
a získávání financí přes něj. Zde patří poděkování všem, kteří se do něj zapojili a pomáhají nám tak v nové cestě k
financím. Tento zdroj financí nám můžou pomoci uskutečňovat skutečně všichni.

V případě nejasností můžete kontaktovat Zdeňka Vejrostu - tel. 736506821, domluvit si schůzku, či přijít na základnu do klubovny (Ke Koupališti 182).
Za turistiku Kralupy - Zdeněk Vejrosta

KČT Kralupy nad Vltavou vyhlašuje IV. ročník fotosoutěže s turistickou tematikou
„Turistická momentka“
V roce 2010 soutěž proběhne ve čtyřech kategoriích:
I.
II.
III.
IV.

- Akce TOM a KČT
- Turistický závod / závody MTB
- Individuální turistika a cestování
– Živá příroda (zvířátka, rostliny, stromy…)

Prosíme, dodržujte kategorie !
Pravidla fotosoutěže:
o
o
o
o
o
o
o
o

Je otevřená pro všechny členy KČT Kralupy nad Vltavou bez omezení.
Do každé ze soutěžních kategorií může účastník zaslat maximálně 3 fotografie.
Minimální formát soutěžní fotografie je 13 x 18 centimetrů - barevná i černobílá.
Snímky pořízené digitálním fotoaparátem musejí být vytištěny na kvalitní tiskárně a nebo zhotoveny na
klasickém fotomateriálu.
Snímky v digitální podobě se do soutěže nepřijímají, stejně tak i diapozitivy.
Zasílejte pouze snímky zhotovené v roce 2010.
Každá soutěžní práce musí obsahovat soutěžní kategorii, název snímku a jméno oblasti, kde byl pořízen.
Jméno a adresu autora napište na zvláštní papír a k tomu doplňte seznam s názvy snímků. Je to z toho
důvodu, aby „porotci“ posuzující fotografie neznal jméno autora a nebyl tím nijak ovlivněn.

Fotografie popisujte na rubu měkkou tužkou a nebo je opatřete štítky s vypsanými údaji. Budete-li používat k popisu
fotografií fix apod., proložte fotografie volnými listy papíru, ať nedojde k otištění textu na líc fotografií.

Uzávěrka soutěže je v pondělí 8.11.2010, přičemž pro přijetí do soutěže rozhoduje datum poštovního razítka na obálce
či osobní předání.
Výherci jednotlivých kategorií budou odměněni.
Výsledky fotosoutěže budou vyhlášeny nejpozději 29. listopadu na našich internetových stránkách www.kralupy.cz/kct .
Soutěžní fotografie zůstávají majetkem KČT Kralupy (při zachování autorských práv) a nevracejí se.
Kontakt : Aleš Stárek

Novoroční sprintduatlon 2010
1.leden byl již pojedenácté spjat s Novoročním
sprintduatlonem. Teplota byla nad nulou, blátivo, ale
čerstvě
poprášeno
sněhem.
Na startu se sešlo jedenáct novoročních nadšenců, kteří
se pustili do boje s ostatními, sami se sebou a blátíčkem
na trati.

Kategorie - holky do 15 let
---------------Kategorie - kluci do 15 let
1. Vítek Vaněk 8:58
Kategorie - holky nad 15 let
1. Romana Vejrostová - 8:23
2. Martina Vaňková - 9:19
Kategorie - kluci nad 15 let
1. Jan Kareš - 6:19
2. Michal Blecha - 6:26
3. Vít Procházka - 6:26
4. Jan Vejrosta - 6:54
5. Josef Blecha - 7:02
6. Jan Vavřík - 7:18
7. Zdeněk Vejrosta - 7:19
8. Peter Vaněk - 7:38

Ocenění Řádem Stříbrného hořce
Na sněmu Asociace TOM, který se uskutečnil v sobotu 16. ledna 2010, byl oceněn nejvyšším asociačním vyznamenáním
Řádem Stříbrného hořce Ing. Zdeněk Vejrosta, za dvacetiletou koordinaci a vedení Turistických závodů.
Řád Ing. Zdeňku Vejrostovi předal předseda Asociace TOM Mgr. Tomáš Novotný a předseda Klubu českých turistů PhDr.
Jan Stráský.
Řád Stříbrného hořce (ŘSH) zřídilo předsednictvo Asociace TOM k 1. lednu 2004 k ocenění významných osobností hnutí
TOM i osob, které nejsou členy Asociace TOM, ale významně se angažovaly v její prospěch nebo všeobecně pracovaly
významným způsobem pro cíle našemu hnutí blízké.

Zimní přechod Nedvězí
Na sobotu 23. ledna připadl již 35. ročník „Zimního přechodu Nedvězí“. Počasí se však k jubilejnímu ročníku příliš
přívětivě nezachovalo. Ráno se teplota pohybovala okolo –8°C . Přesto u autobusu čekalo 30 účastníků. Cesta tentokrát
díky lednovému počasí byla docela náročná. Zledovatělé silnice, hluboký sníh a velká zima udělaly z tohoto ročníku jeden
z nejtěžších. Bohužel k tomu patřil i minimální mlhou „zastřený“ rozhled z vrcholu.
Delší trasa měřící 20 km začínala v Chudolazech a vedle přes Vidim a Osinalice na vrch Nedvězí vysoký 458 m.
Kratší trasa v délce 12 km pak vedla z Medonos a přes Osinalice.
Jelikož ve stejný den, částečně po stejné trase putovali turisté z Mělníka a Neratovic, byl vrchol neustále obležen turisty.
Z vrcholu se pak pokračovalo do Zakšína či do Dubé, odkud pak odjížděl autobus zpět do Kralup. Cestou domů čekal na
všechny účastníky odznak a diplom pochodu.

