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Akce a výlety pořádané naším KČT a TOM :
Proběhlo :
Připravujeme :

březen 2011
12.března 2011
19.března 2011
20.března 2011
27.března 2011

TOM 3511 - Mělník jak ho neznáme
TZ – krajský pohár Středočeského kraje (Český Brod)
Otvírání cyklostezek – společná akce s městem
TZ – Mistrovství Středočeského kraje a finále Středočeského poháru

duben 2011
2.dubna 2011
8.dubna 2011
16.dubna 2011
17.dubna 2011
18.dubna 2011
21.dubna 2011
22.dubna 2011
23.dubna 2011

Do Okoře bez oře – jdeme „počtyřicáté“ – tradiční akce pro veřejnost
Galavečer „Sportovec Kralup 2010“
MTB - Viprhalo – orientační závod horských kol v okolí Berouna
TZ – Skalice u Litoměřic – účast na závodech Ústeckého kraje
Velikonoční pracky – výroba kornoutkového velikonočního králíčka – akce na základně
TOM 3511 – Toulání kolem Čertových hlav
TOM 3511 – Velvary jak je (ne)známe
MTB – 50 Českým rájem

Akce pro veřejnost 2011

1.května 2011
1.května 2011
8.června 2011
8.června 2011
26.června 2011
25.září 2011
1.října 2011

Dvořákova Nelahozeves
Stavba stanu
Hostibejcké schody
TZ nanečisto
MTBO
Kralupské kolo
Mistrovství ČR TZ – smíšené dvojice

Zimní přechod Nedvězí
V sobotu 29. ledna se konal již 36. ročník „Zimního přechodu Nedvězí“. Počasí
letos ukázalo svojí přívětivou tvář, a tak sluníčko provázelo celou dobu 46 účastníků
pochodu. Z organizačních důvodů jsme tentokrát šli naprosto opačně než v předchozích
letech. Autobus nás vyvezl do Dražejova a již v 9.28 byl prvním účastníkem navštíven 458
m vysoký vrchol Nedvězí. Během 5 minut se zaplnil všemi pochodníky a každý se
rozhlížel do krajiny. Čekal se nádherný rozhled, ale opak byl bohužel pravdou. Opakovala
se situace z loňského roku, kdy toho také nebylo moc vidět. Tak snad to vyjde konečně
„napřesrok“.
Z vrcholu jsme pokračovali směrem do Vojtěchova přes obec Dražejovice. Někdo
zkusil štěstí skalami a cestou viděl i nádherné stádo muflonů, někdo zase Planým dolem,
kdy mu pod nohama nádherně křupal sníh. Cíl byl letos v Ráji a každý snad byl spokojen.
Komu se trasa v délce 13 kilometrů zdála krátká, tak ještě navštívil „Pokličky“, které byly
nedaleko.
Sběratelé „kešek“ si také vyzkoušeli možnost hledání a povedlo se.
Cestou domů čekal na všechny účastníky odznak, tradiční diplom pochodu a kapesní
kalendářík na rok 2011.

Zimní tábor 2001
Letošní zimní tábor se uskutečnil od 12. do 19. února 2011 v Albrechticích v Jizerských horách.
Celkem se ho zúčastnilo 33 členů oddílu. Hlavní náplní bylo lyžování na sjezdovkách Tanvaldského Špičáku,
ale našel se čas i na bobování či výšlapy na sněžnicích. Jedno dopoledne bylo věnováno návštěvě výroby
hraček v továrně DETOA a jednou jsme vyrazili do Liberce – do plaveckého bazénu, relaxovat a řádit na
tobogánech.
Večery pak byly věnovány hrám či zpěvu při kytaře. Tradičně tábor doprovázela celotáborová hra – tentokráte
s názvem „Cesta šesti kontinenty“, kdy každý kontinent prezentoval jeden úkol spojený se sněhem

Uzlařská regata

V neděli 27. února 2011 se uskutečnil na turistické základně v Kralupech nad Vltavou již 15.
ročník Uzlařské regaty. Bylo nutné prokázat znalosti ve vázání 6 základních uzlů (ambulanční,
škotový, zkracovačka, lodní, rybářský a dračí). K dobrému umístění bylo nutné nejen uzle
správně uvázat, ale uvázat je také co nejrychleji.
V kategorii do 10 let zvítězila časem a novým rekordem kategorie 20,43 vteřiny Adéla Hrubá (v
této kategorii váží jen tři uzle), v kategorii 11 až 14 let zvítězila Tereza Popová časem 34,82
vteřiny. V kategorii 15 let a starší se strhlo nečekané drama – dva vítězné časy byly naprosto
stejné a tak rozhodlo dodatečné vázání – zde Barbora Vaňáková doslova “prouzlovala“ trať a
zvítězila novým absolutním rekordem 18,91 vteřiny stala i držitelkou putovního poháru. Získala
tak již svůj osmý triumf, z toho již posedmé v řadě za sebou.
Během regaty se uskutečnily i doprovodné soutěže - ve vázání poslepu zvítězila Blanka
Rosáková časem 39,31 vteřiny. Nejtěžší nebylo to, že na uzle nebylo vidět, ale najít poslepu
provázky a šátky. V druhé doprovodné soutěži play-off se střetli účastníci klíčem podle časů vyřazovacím způsobem zvítězila Blanka Rosáková před Zdeňkem Vejrostou.

