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ZIMNÍ ZÁBOR

Letošní zimní oddílový tábor se
uskutečnil od 8. do 14. března
2015
v
Albrechticích
v
Jizerských horách - tradičně v
penzionu Marie. Hlavní náplní
bylo lyžování na sjezdovkách
Tanvaldského Špičáku, krátké
vycházky po okolí, bobování.
Jeden
den
jsme
věnovali
návštěvě Liberce - (dinopark a
plavecký bazén), kde bylo hlavní
náplní relaxovat ve vířivkách a
řádit na tobogánech. Velký ohlas
měla návštěva výrobny hraček Detoa a vlastní tvoření v kreativních dílnách.
Večery pak byly věnovány hrám. Tradičně tábor doprovázela celotáborová hra tentokráte s názvem "Tučňáci", ve stylu těchto zvířat. Bylo nutné plnit řadu
všemožných úkolů – „Kam patříme“ - vymyslet název a pokřik týmu / „Lov ryb“ –
sbírání ryb do zobáků z kolíčků / „Jako sochy“ – sněžná podoba tučňáka / „Chůze“ –
zdolávání úseku chůzí se svázanýma tkaničkami / „Vajíčko“ – záchrana vajíček před
chladem / „Rychlý přesun“ – jízda po bříšku / „Navigace“ – navedení tučňáka po
slepu / „Obrana“ – chránění vybraného tučňáka před koulemi. Bojovalo pět týmů – Ti
Chundelatí, Létající tučňáci, Hladovky, Šáláci, Pan Tučňák a jeho zvířátka. Všichni se
úkolů zhostili výborně a vítězného pokřiku se dočkaly všechny týmy.
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DO OKOŘE BEZ OŘE

V sobotu 28. března 2015 se uskutečnil již 44. ročník populárního turistického
pochodu Do Okoře bez oře. Počasí hned po ránu pozlobilo mrholením a na Okoři i
solidním deštěm, postupem času se vyjasňuje a vykoukne i sluníčko.
Cíl byl tradičně pod hradem Okoř,
kde byl připraven cíl akce, hry a
soutěže pro nejmenší s řadou
nových
atrakcí,
občerstvení,
možnost vyrobit si svojí originální
placky, vyzkoušet si geokešing,
práci s buzolou či praporkovou
abecedu. Účastníci dostávali v cíli
diplom, placku pochodu a pohled
k 90 letům kralupské turistice.
Jezdil historický motorák Hurvínek, fungovala autobusová doprava na vlaky do
Zákolan. Více než padesát pořadatelů z KČT Kralupy a TOM 3511 Vltavský paprsek
zabezpečovalo hladký průběh akce.
Oficiálně se registrovalo 1017 účastníků - ze startu v Kralupech a Zákolanech. Řada
účastníků vyrazila i z jiných míst a přihlásila se k pochodu v cíli akce. Novinkou byla
letos běžecká turistika.
Během akce bylo možnost přispět na Sportovní klub vozíčkářů, po úředním otevření
pokladničky bylo zjištěno, že od účastníků akce bylo vybráno 1.495 Kč, k tomu náš
KČT přidal za každého účastníka 1 Kč tj. 1.017 Kč. Celkově jsme tak Sportovnímu
klubu vozíčkářů přispěli částkou 2.512 Kč.

3
© KČT Kralupy nad Vltavou | www.kralupska-turistika.cz

SPORTOVEC KRALUP 2014

V pátek 20. března 2015 proběhlo v kulturním středisku Vltava slavnostní vyhlášení
ankety Sportovec Kralup 2014. Sešlo se více jak 200 nominací a do finálového
večera se probojoval v kategorii kolektivů od 16 let Outdoor tým TZ TOM-KČT
Kralupy a v kategorii jednotlivců Zdeněk Vejrosta rovněž za Turistický závod /
Outdoor running. Do konečného vyhlášení nebyly výsledky známy a tak se postupem
času odkrývala rouška tajemství, až konečné výsledky spatřily světlo světa a nám se
zdály téměř neuvěřitelné.
2. místo – TOM–KČT Kralupy / Outdoor running – turistický závod
1. místo – Zdeněk Vejrosta - Turistický závod/Outdoor running
Pohár starosty města za rok 2014 získal Outdoor running tým – turistický závod
TOM–KČT Kralupy
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ODDÍLOVÁ LIGA 2014/2015
Proběhl další ročník oddílové ligy TZ – pět měsíců,
pět závodů v tělocvičně. Prvotní je ověření
naučených znalostí, naučení správného a rychlého
zapisování do startovních průkazů, důležité je i
udržování týmového ducha.
Turistický závod probíhá v roce 2015 pod záštitou
Českého olympijského výboru v rámci aktivity
Česko sportuje a tak vždy nejlepší závodník
kategorie v každém závodě, který doposud triko
nevyhrál, jej získává. Dvacet triček tak má své
majitele. Celkem v celém seriálu běhalo 82
závodníků.
Nejmladší žactvo
15 závodníků, 1 závodník plný počet závodů, 5
závodníků minimálně 3 závody
1/ Áďa Buncová 2/ Marek Špaldoň 3/ Vojta Kouřil
Mladší a starší žactvo
16 závodníků, 9 závodníků plný počet závodů, 14 závodníků minimálně 3 závody
1/ Klárka Buncová 2/ Kačka Popová 3/ Vojta Kozelka
Dorostenky a ženy
23 závodníků, 3 závodníci plný počet závodů, 17 závodníků minimálně 3 závody
1/ Blanka Rosáková 2/ Terka Popová 3/ Romča Vejrostová
Dorostenci a muži
28 závodníků, 7 závodníků plný počet závodů, 18 závodníků minimálně 3 závody
1/ Jan Nýna Vejrosta 2/ Zdeněk Vejrosta 3/ Vejtek Procházka

STANU STANU
V sobotu 21. března 2015 se uskutečnil
19. ročník soutěže ve stavbě a složení
stanu (klasické A). Do stavby stanu se
zapojilo rekordních 119 soutěžících,
kteří byli rozděleni do třech věkových
kategorií. Všichni se snažili o co nejlepší
výsledek, i když u mnohých to byly jejich
první pokusy.
Atmosféra byla skvělá a fandilo se
všem, kteří se do souboje s časem
pustili. Počasí akci přálo, bylo téměř
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ideální - sluníčko, teplo a téměř bezvětří.
Kdo zvítězil? - V kategorii do 10 let dvojice Adéla Buncová a Lucie Gašková,
v kategorii 11 – 14 let Kateřina Popová a Klára Buncová, v kategorii 15 let a starší
pak Lucie Kosinová a Jan Blecha.

TURISTICKÝ ZÁVOD

Mistrovství Středočeského kraje TZ Kralupy nad
Vltavou
V sobotu 21. března 2015 se uskutečnilo Mistrovství Středočeského kraje v
Turistickém závodě. Byl to závod skutečně rekordní - 210 závodníků, z toho 100
závodníků TOM-KČT Kralupy (a navíc v kategorii s doprovodem dalších 20) - to
skutečně historie nepamatuje. Z našeho oddílu všichni bojují ze všech sil a je to vidět
i ve výsledcích - jsme opětovně nejlepším oddílem v rámci Mistrovství Středočeského
kraje a získáváme 26 (10-9-7) medailí. Mistry Středočeského kraje se z TOM-KČT
Kralupy nad Vltavou stali:
Nejmladší žáci: Ondřej Škrabálek
Nejmladší žákyně: Adéla Buncová
Mladší žáci: Jan Blahůšek
Starší žákyně: Eliška Došková
Mladší dorostenci: Vojtěch Proschl
Mladší dorostenky: Petra Nová
Starší dorostenci: Vítězslav Vaněk
Starší dorostenky: Tereza Popová
Muži A: Vít Procházka
Muži B: Zdeněk Vejrosta
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Pohár Středočeského kraje - Týnec nad Sázavou
V neděli 29. března 2015 se uskutečnil poslední závod poháru Středočeského kraje v
Turistickém závodě - outdoor runningu. 48 závodníků TOM-KČT Kralupy bojovalo o
co nejlepší umístění.
Všichni bojují ze všech sil a je to vidět i ve výsledcích, získáváme spoustu medailí.
Vítězové závodu 29. 3. 2015 z TOM-KČT Kralupy:
Nejmladší žákyně: Adéla Buncová
Mladší žáci:Vojtěch Kozelka
Starší žákyně: Eliška Došková
Mladší dorostenky: Adéla Nejedlá
Starší dorostenci: Jakub Humhej
Starší dorostenky: Tereza Popová
Muži A: ¨Vít Procházka
Ženy A: Lucie Malíková
Ženy B: Romana Vejrostová

Středočeský pohár - Turistický závod 2015
Letošní pohár Středočeského kraje se skládal ze tří závodů. Do celkového
hodnocení se počítaly lepší dva závody. První závod se uskutečnil 8. 11. 2014
v Českém Brodě, druhý pak 21. 3. 2015 v Kralupech nad Vltavou a poslední pak
29. 3. 2014 v Týnci nad Sázavou.
Naše medailová umístění:
Nejmladší žákyně: 1. Adéla Buncová, 3. Lucie
Gašková
Nejmladší žáci: 1. Ondřej Škrabálek, 3. Marek
Špaldoň
Mladší žákyně: 1. Klára Buncová, 2. Eliška
Kozelková, 3. Hana Pavlů
Mladší žáci: 1. Vojtěch Kozelka, 2. Jan
Blahůšek, 3. Petr Plicka
Starší žákyně: 1. Eliška Došková, 2. Kateřina
Popová, 3. Helena Pavlů
Starší žáci : 2. Jakub Hofman
Mladší dorostenky: 1. Adéla Nejedlá, 2.
Andrea Lhotská, 3. Daniela Šimůnková
Mladší dorostenci: 1. Vojtěch Pröschl, 2.
Zdeněk Karhan
Starší dorostenky: 1. Tereza Popová, 3. Kateřina Šimková
Starší dorostenci: 1. Albert Málek, 2. Vítězslav Vaněk
Ženy A: 1. Lucie Malíková, 2. Lucie Kosinová, 3. Lenka Pechová
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Muži A: 1. Vít Procházka 2. Jan Vejrosta, 3. Tomáš Kolmistr
Ženy B: 1. Romana Vejrostová, 2. Kateřina Malá
Muži B: 1. Zdeněk Vejrosta, 2. Karel Šimek 3. Milan Fógl
Největší radost je z hodnocení pro nejlepší kolektiv Středočeského kraje, kde
získáváme maximální počet bodů.
Hodnocení oddílů: 1. TOM-KČT Kralupy nad Vltavou

BĚŽECKÉ ZÁVODY
Borecký půlmaraton 2015
V sobotu 7. 3. jsme se vydali na první
ostřejší test nové sezóny - závod
kokořínskou krajinou ze Mšena do Velkého
Borku, kde člověk nalezne takřka vše, co se
dá na běžeckých tratích potkat – asfaltové
rovinky, polní a lesní cesty široké, úzké
stezky vysoko nad rybníkem, terénní výběhy
a seběhy, přeběh dřevěného kládového
mostku a dřevěných chodníků, průběh
skalnatým údolím Kočičina, kde se musíte
sehnout pod padlými stromy, přeskakovat z
břehu na břeh kolem písčitého koryta.
Potkat můžete studánku, jeskyni, psí
hřbitov, zkrátka romantická duše amatérského běžce plesá a plesá. A zejména plesá,
když vám vyjde takové počasí, jako vyšlo letos nám – teplo a slunečno. Z našeho
oddílu nás reprezentují Zuzka P., Eda, Zdeněk a Vejtek. Do cíle jsme se dostali
všichni zdrávi a s dobrou náladou. Velkou podporou byli Romča s Vaškem, kteří nás
na kolech doprovázeli a povzbuzovali, což bylo moc příjemné. A jak jsme dopadli?
Řekl bych velmi dobře:
Jméno Čas Pořadí v kategorii Pořadí celkem
Zuzi P. 1:59:06 4. / 23
19. / 70
Vejtek 1:28:58 12. / 109
17. / 217
Eda
1:47:05 10. / 30
101. / 217
Zdeněk 1:59:02 18. / 30
157. / 217
A my, diváci, co mají rádi napětí, si můžeme pro příští závod přát, aby Zuzka se
Zděndou startovali ve stejný čas a těšili bychom se na napínavý finiš.
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VÝLETY
Krizový štábní kryt v hotelu Jalta
Spojenecký nálet na Prahu v únoru roku 1945 po sobě na Václavském náměstí
zanechává proluku, ve které byl od roku 1953 budován ve stylu tzv. Stalinova baroka
na svou dobu velmi luxusní hotel Jalta. Tajnou součástí jeho stavby byl i
protiatomový kryt a ten se poslední únorový den stává cílem naší chorobami značně
oslabené výpravy.
Stáváme se soudružkami a soudruhem a za
zvuku budovatelských písní vstupujeme do
přísně utajovaných prostor, které v případě
válečného konfliktu měly sloužit velitelským
útvarům Československé lidové armády,
Sboru národní bezpečnosti, Lidových milicí
a případně i dalším složkám našich
tehdejších
spojenců
zapojených
do
Varšavské smlouvy. Dnes se v části tohoto
krytu nachází Muzeum studené války, které
provozuje spolek tvořený partou nadšenců
s názvem
Československé
ozbrojené
složky. Procházíme malými místnůstkami,
ve kterých jsou expozice věnované
pohraniční
a
celní
stráži,
veřejné
bezpečnosti,
radiokomunikačnímu
armádnímu vybavení, a také odposlechová místnost se zařízením pro odposlech a
možný záznam telefonních hovorů hotelových hostů.
Další dnešním cílem je Staroměstská radnici, kde máme od půl dvanácté
zamluvenou prohlídku.
V jejím rámci navštěvujeme gotickou kapli, ze které nahlédneme do „strojovny
apoštolů“ staroměstského orloje, reprezentační sály radnice - třeba ten renesanční
s malovaným kazetovým stropem nebo reprezentační Brožíkovu síň nesoucí jméno
autora dvou rozměrných pláten, které ji zdobí - Mistr Jan Hus před Kostnickým
koncilem a Volba Jiřího z Poděbrad českým králem, a na závěr ještě sestupujeme až
8 metrů pod povrch současného Staroměstského náměstí. Románské a gotické
prostory tohoto podzemí byly až do 13. století běžnými přízemními částmi domů, při
umělém zvyšování terénu, které mělo zabránit častým záplavám, se z nich pak staly
sklepy.
Do Kralup se vracíme ve čtvrt na tři a přejeme všem, kteří se pro nemoc nakonec
nemohli přidat, brzké uzdravení.
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POŘÁDÁME
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