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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 4. 4. 2016 - celkem 290 (žáci 47, žákyně 39, dorostenci 4, 
dorostenky 15, junioři 29, juniorky 11, muži 73, ženy 60, senioři 8, seniorky 4). 

 
 
 

Turistický zpravodaj 2/2016 
  

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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V sobotu 2. dubna 2016 se uskutečnil již 

45. ročník populárního turistického 

pochodu Do Okoře bez oře. Počasí bylo 

sice po ránu mrazivé, postupem času se 

výrazně otepluje a vše doprovází 

sluníčko.  

Cíl byl tradičně pod hradem Okoř, kde 

byl připraven průchozí cíl akce, hry a 

soutěže pro nejmenší, občerstvení, 

možnost vyrobit si svojí originální placky, vyzkoušet si geocaching, práci s buzolou či 

různé šifry. Účastníci dostávali v cíli 

diplom, placku pochodu - byla možnost 

zakoupit si výroční turistickou známku, 

nálepku či vizitku akce. 

Oficiálně se registrovalo 1371 účastníků 

- ze startu v Kralupech a Zákolanech. 

Řada účastníků vyrazila i z jiných míst a 

přihlásila se k pochodu v cíli akce. 

 

  

DO OKOŘE BEZ OŘE 
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V pátek 1. dubna 2016 proběhlo v kulturním středisku Vltava slavnostní vyhlášení 

ankety Sportovec Kralup 2015.  

Sešlo se více jak 200 nominací a do finálového večera se probojoval v kategorii 

kolektivů do 16 let Outdoor tým 

TZ TOM-KČT Kralupy – štafeta 

žákyň Helena Pavlů – Eliška 

Došková – Klára Buncová  a v 

kategorii jednotlivců nad 50 let 

 Romana Vejrostová 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 byly pro 

nás pohádkou. 

 

1. místo – štafeta žákyň TOM-KČT Kralupy / Helena Pavlů – Eliška Došková – 

Klára Buncová  

1. místo – Romana Vejrostová - Turistický závod / Outdoor running 
 

 

  

SPORTOVEC KRALUP 2015 
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Pohár Ústeckého kraje Mikulášovice TZ 

V neděli 13. března 2016 se uskutečnil v Mikulášovicích Pohár Ústeckého kraje v 

Turistickém závodě - outdoor runningu. Zima, pouhé 2 st. C, studený vítr, mlha – 

zejména ta dělala největší problém na azimutových úsecích. 

Závodu se zúčastnilo i 8 závodníků TOM-KČT Kralupy, kteří tento závod pojali jako 

trénink a přípravu na Mistrovství Středočeského kraje. Vybojovali jsme 7 medailí (4 - 

3 - 0). 

 

Naše umístění: 

Nejmladší žákyně: 1. Adéla Buncová 

Starší žákyně: 2. Hana Pavlů, 4. Klára Buncová 

Mladší dorostenky: 1. Helena Pavlů 

Starší dorostenci: 1. Zdeněk Karhan 

Ženy B: 2. Romana Vejrostová  

Muži B: 2. Zdeněk Vejrosta 

 

 
 

Mistrovství Středočeského kraje TZ Kralupy nad Vltavou 

V sobotu 19. března 2016 se 

uskutečnilo Mistrovství 

Středočeského kraje v 

turistickém závodě - outdoor 

runningu. Závod byl skutečně 

hojně obsazen (198 

závodníků) 

Z našeho oddílu TOM-KČT 

Kralupy – účast 106 členů 

(závodníci, pořadatelé, 

kontroly), všichni bojují ze všech sil a je to vidět i ve výsledcích - jsme opětovně 

nejlepším oddílem v rámci Mistrovství Středočeského kraje a získáváme 21 (8-8-5) 

medailí. 

TURISTICKÝ ZÁVOD 
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Na závody dorazili závodníci z mnoha oddílů (TOM-KČT Kralupy, Junák Český Brod, 

Skaut Týnec nad Sázavou, TOM Mikulášovice, Přátelé přírody-Upírci z Libčic a 

Kralup, ZŠ Kynšperk, TOM Lovosice). 

Závod navštívil člen vedení KČT pan Petr Teringl, který všem závodníkům na 

stupních vítězů poblahopřál a předal medaile. 

 

Mistry Středočeského kraje se z TOM-KČT Kralupy nad Vltavou stali:  

 

Nejmladší žáci: Václav Machek 

Nejmladší žákyně: Adéla Buncová 

Mladší žáci: Ondřej Škrabálek 

Starší žáci: Vojtěch Kozelka 

Starší žákyně - Hana Pavlů 

Starší dorostenci: Zdeněk Karhan 

Starší dorostenky: Tereza Popová 

Muži A: Jan Vejrosta 
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Při vyhlášení byl slavnostně předán titul Mistr sportu –Turistický závod 

Romaně Vejrostové.  
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V sobotu 19. března 2016 se uskutečnil jubilejní 20. ročník soutěže ve stavbě a 

složení stanu (klasické A). 

 

Do stavby stanu se 

zapojilo 109 soutěžících, 

kteří byli rozděleni do 

třech věkových kategorií. 

Všichni se snažili o co 

nejlepší výsledek, i když u 

mnohých to byly jejich 

první pokusy.  

Fandilo se všem, kteří se 

do souboje s časem pustili 

a i počasí akci přálo. 

 

Kdo zvítězil? V kategorii do 10 let 

dvojice Adéla Buncová a Lucie 

Gašková, v kategorii 11-14 let Hana 

Pavlů a Klára Buncová, v kategorii 15 

let a starší pak Zuzana Kohlová a 

Petra Gottliebová.  
  

STAVBA STANU 
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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. 

Do celkového hodnocení se počítají tři lepší výsledky z pěti závodů. Podařilo se 

sehnat i několik cen, soutěž o ně byla vypsána vždy předem – 500 Kč poukázku do 

Hervis sportu vybojovala v žactvu Klárka Buncová, dárkové balíčky na červené trati 

Terka Popová a Honza Vejrosta. 500 Kč poukázku od firmy Husky vybojovala 

v nejmladším žactvu Áďa Buncová. 

Celkem v celém seriálu běhalo 73 závodníků a ještě navíc 6 malých špuntíků. 

Nejmladší žactvo: 

12 závodníků, 2 závodníci plný počet závodů, 8 

závodníků minimálně 3 závody. Vítězství v 

jednotlivých závodech - 5x Adéla Buncová 

Celkové pořadí: 1. Adéla Buncová, 2. Lucie 

Gašková, 3. Václav Machek 

Mladší a starší žactvo: 

13 závodníků, 5 závodníků plný počet závodů, 

11 závodníků minimálně 3 závody. Vítězství v 

jednotlivých závodech - 2x Kateřina Popová / 1x 

Klára Buncová, Hana Pavlů a Vojtěch Kozelka 

Celkové pořadí: 1. Hana Pavlů, 2. Kateřina 

Popová, 3. Vojtěch Kozelka 

Dorostenky a ženy: 

23 závodnic, 5 závodnic plný počet závodů, 13 závodníků minimálně 3 závody. 

Vítězství v jednotlivých závodech - 4x Tereza Popová a 1x Klára Slabá 

Celkové pořadí: 1.Tereza Popová, 2. Klára Slabá 3. Romana Vejrostová 

Dorostenci a muži: 

25 závodníků, 6 závodníků plný počet závodů, 15 závodníků minimálně 3 závody. 

Vítězství v jednotlivých závodech - 4x Zdeněk Vejrosta / 1x Jan Vejrosta 

Celkové pořadí: 1. Zdeněk Vejrosta, 2. Jan Vejrosta, 3. Jan Vavřík 

 

  

ODDÍLOVÁ LIGA 2015/2016 



9 
© KČT Kralupy nad Vltavou | www.kralupska-turistika.cz 

 

Winter run Praha 2016 
V sobotu 20. února 2016 se v Praze běží 

závod ze seriálu Winter run – počasí není nic 

moc – chladno a silný vítr ještě zvětšuje pocit 

zimy. 

Běžíme 8 kilometrů v parku Ladronka (dvě 

kola) – nakonec je to 8,35 kilometru – všichni 

bojujeme, co to jde – naše výsledky:  

 

121. Eda Frey M60 / 11 38:17 

133. Jan Vejrosta M30 / 89 38:36 

272. Zdeněk Vejrosta M60 / 18 43:22 

368. Romana Vejrostová Z60 / 3 46:39 

  

Po závodě rychlé občerstvení, rychlé 

převlečení a jen tak tak stíháme vyhlášení – 

zvláště když máme komu tleskat – velká gratulace. 

 

Mikulášovická míle 
V neděli 13. března 2016 se v rámci Turistických závodů běží i 

závod „Mikulášovická míle“. Počasí chladné mlhavé, trať v délce 1340 metrů – 

občas rovinka, občas dolů a i výživný kopec. Na start nás nastupuje všech osm – 

vybíháme najednou, jinak lze startovat během závodu kdykoliv. 

 

Všichni dle svých sil, se snahou – výsledky jsou následující: 

Kategorie 10 let (2006 a mladší): 

3.Adéla Buncová 2006 9.18 min. 

Kategorie 11 – 14 let (2002 – 2005): 

2.Hana Pavlů 2003 9.15 min. 

3.Klára Buncová 2003 9.18 min 

Kategorie 15 let a starší (2001 a starší) – kluci : 

3.Jan Vejrosta 1991 5.55 min. 

BĚHY  
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4.Zdeněk Karhan 1999 6.07 min 

8. Zdeněk Vejrosta 1961 7.24 min. 

Kategorie 15 let a starší (2001 a starší) – holky : 

2.Helena Pavlů 2001 7.10 min. 

3.Romana Vejrostová 1965 8.00 min. 

 
 

Palestra Kbelská 10 
Na tradičním otvíráku běžecké sezóny nemohl chybět náš oddíl. Na závod vyrazila 

pětice kvalitních oddílových běžců otestovat si tak formu po zimní spánku a přípravě. 

Oproti letem minulým popularita závodu poměrně hodně stoupla, vše probíhalo 

celkem bez problémů, byť to byl chaos a fronty na výdej čísel a čipů. Došlo k 

nepatrné změně trasy, byť to byla vesměs rovina, rozhodně drobné kopečky ve 

druhé půlce závodu závodníky potrápily. Panovaly celkem příjemné podmínky, občas 

fouknul mírný vítr proti. Všem se závod vydařil a vládla v týmu spokojenost s výkony. 

 

Naše výsledky: 

  

91. Jan Koldinský - 37:50 

404. Eduard Frey - 44:36  

512. Jan Vejrosta - 46:52  

593. Zuzana Procházková - 

47:26 

896. Zdeněk Vejrosta - 52:24 
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Roztoky – Řež 

V sobotu 27. února 2016 se uskutečnil oddílový výlet, schází se nás 20 a vlakem 

vyrážíme v 9.42 směr Praha, konkrétně do Roztok. Zde míříme do muzea – jdeme na 

výstavy „Hodiny ze Schwarzwaldu“ a „Mozaika“ – hodiny jsou fajn a zaujaly zejména 

ty, kde místo kukaček je scéna řezník zabíjí dobytče. 

Těsně před jedenáctou vyrážíme k přívozu do Klecánek, ten nám ujíždí a tak si 

čekání krátíme házením tenisáky a hlavně svačinou.  

Z Klecánek míříme na vyhlídku nad řekou – vzdušnou čarou je to jen kousek, ale po 

značce je to docela daleko, zpět jdem zkratkou plnou bláta, ale i tuto nástrahu 

zvládáme a pak nás již čeká cesta po proudu Vltavy a po červené značce – pod 

lomem, okolo Husince do Řeže. Cestou povídání, házení kamenů, mávání a volání 

ahoj na parník (ten nám na oplátku zatroubí). Přes lávku docházíme na nádraží 

v Řeži, mnozí již nemůžou a lavičky jsou jim vysvobozením. Vlak nám přijíždí za 10 

minut a po chvilce jsme již v Kralupech – loučíme se ve 14.15 a jdeme k domovům 
 

  

ODDÍLOVÉ AKCE  
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Šikovné pracky – velikonoční zápichy 
 

V neděli 20. 3. 2016 – se uskutečnily 

jarní šikovné pracky – tématem byly 

velikonoce a vyráběly se velikonoční 

zápichy.  

Pod vedením Jany Kašparové nás 

pracovalo 16 – stříhání, lepení, 

dokreslování, ……. A už jsou tu zápichy 

ve tvaru vajíček, zajíčků, kytiček, 

motýlků, ježečků,…. Všichni zvládli něco 

vyrobit. 

Celou dobu si povídáme, smějeme a mlsáme velikonočního beránka a medovník. 
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Zpívání s kytarou 
V sobotu 9. dubna 2016 – mezi 17.30 až 19 hodinou se uskutečnilo pod vedením 

Terky další zpívání s kytarou (kytary hrály nakonec dokonce tři – Albert, Terka a 

Zdenda K.) – pro mrholení jsme seděli v pergole a oheň jsme měli v krbu. Sešlo se 

nás 12, ale užili jsme si to. Písnička střídala písničku, sem tam do toho pečený buřtík, 

chleba či maršmeloun. 
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Dvořákova Nelahozeves 

PLÁNOVANÉ AKCE 
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