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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 25. 5. 2014) - celkem 270 (žáci 38, žačky 39, dorostenci
13, dorostenky 8, junioři 29, juniorky 16, muži 62, ženy 51, senioři 10, seniorky 4).
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VELIKONOCE VE SLOVENSKÉM RÁJI

Ve středu 17. dubna večer nastupuje 22 účastníků do vlaku.
Lehátkovým vozem odjíždíme do Popradu a odtud
osobáčkem do Vydrníku. Ve čtvrtek v půl osmé ráno
nasazujeme batohy na záda a kráčíme do kempu
v Podlesku, kde budeme následující čtyři dny ubytováni,
abychom mohli podnikat výpravy do Slovenského ráje.
Za čtyři dny jsme
prošli všechny doliny
v okolí Podlesku a
nachodili více než 100
km.
Počasí
přálo
během celého pobytu, a tak se Velikonoční
poznání Slovenského ráje opravdu vydařilo.
Každý bude určitě rád vzpomínat na tuto
romantickou krajinu našich sousedů
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PROBĚHLÉ AKCE

Do Okoře bez oře
V sobotu 5. dubna 2014 se uskutečnil již 43. ročník
populárního turistického pochodu Do Okoře bez
oře. Počasí bylo tentokráte příjemné, poměrně teplo,
jen sluníčko se schovalo za mraky. Cíl byl tradičně pod
hradem Okoř, kde byly připraveny, hry a soutěže pro
nejmenší s řadou nových atrakcí, občerstvení, kolotoče,
houpačky, možnost vyrobit si svojí originální placku.
Účastníci dostávali v cíli diplom, placku pochodu a
propagační materiály.
Fungovala autobusová doprava na vlaky do Zákolan,
Na padesát pořadatelů z KČT Kralupy a TOM 3511
Vltavský paprsek zabezpečovalo hladký průběh akce.
Oficiálně se registrovalo1287 účastníků - ze startu
v Kralupech a Zákolanech. Řada účastníků vyrazila i z jiných míst a přihlásila se k
pochodu v cíli akce.
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Dvořákova Nelahozeves
Jak každý správný turista ví, tak 1. května se
koná
turistický
pochod
Dvořákova
Nelahozeves. Tento ročník potěšil hojným
počtem malých turistů a to nejen těch pěších,
ale i těch co se teprve vezou kočárkem.
Celkový počet všech od těch nejmenších i po
ty starší věkem, ale nikoli duchem a aktivitou,
se vyšplhal na úctyhodných 258 účastníků.
V cíli se mohli radovat nejen z tradičního
diplomu, ale krásné nové placky pochodu,
čerstvě
vylisované
od pilného Nýny. Každý mohl využít turistickou
základnu k odpočinku a opečení buřtíků. Radost
z pochodu nikomu nezkalily ani odpolední
bouřkové přeháňky a tak se těšíme příští rok ve
stejný den na viděnou.
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TURISTICKÝ ZÁVOD
Mistrovství Středočeského kraje a soutěž ve stavbě
stanu
V sobotu 29. března 2014 se uskutečnilo
Mistrovství
Středočeského
kraje
v
Turistickém závodě - outdoor runningu. Byl
to závod skutečně „rekordní“ - 209
závodníků, z toho 98 závodníků TOM-KČT
Kralupy - to historie nepamatuje. Rovněž
účast na stanu je rekordní - 95 účastníků.
Všichni bojují ze všech sil a je to vidět i ve
výsledcích - nejlepším oddílem se stává
právě náš TOM-KČT Kralupy nad Vltavou - získáváme 23 (9-9-5) medaile.
Na závody dorazili závodníci z oddílů TOM-KČT Kralupy, TOM Český Brod, TYSAN
Týnec n.S., TOM Vodolka, SKOB Kralupy, TOM Mikulášovice, TOM Rapšach, TOM
Suchdol n.L., Junák Uherské Hradiště, Přátelé přírody-Upírci z Libčic a Kralup, ZŠ
Kynšperk)
Mistry Středočeského kraje se z TOM-KČT Kralupy nad Vltavou stali:
Přípravka: Vanda a Linda Zázvorkovi
Nejmladší žáci: Jan Blahůšek
Nejmladší žákyně: Kamila Zázvorková
Mladší žáci: Vojtěch Kozelka
Mladší dorostenci: Daniel Sosnovec
Mladší dorostenky: Tereza Popová
Starší dorostenci: Jakub Humhej
Muži A: Vít Procházka
Ženy A: Blanka Rosáková
Do stavby a složení stanu (klasické A) se zapojilo
rekordních 95 soutěžící, 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
bylo téměř ideální - sluníčko, teplo a téměř
bezvětří.
Absolutního vítězství dosáhla dvojice z KČT Kralupy - Blanka Rosáková a Jan
Vejrosta s časem 1 min 10 vteřin.
© KČT Kralupy nad Vltavou | www.kralupska-turistika.cz

6

1. závod Českého poháru v TZ - Tišina u Kožlan
První květnovou sobotu se uskutečnil v lesích
nedaleko Kožlan první závod Českého poháru v
Turistickém závodě - outdoor runningu. Závodu se
zúčastnili i závodníci TOM-KČT Kralupy a na poměrně
náročné trati se za velice chladného počasí nenechali
zahanbit. Vybojovali jsme 13 nových postupů na
Mistrovství České republiky, 8 medailí a vítězství
červeném poháru.
Nejvíce se dařilo a medaili získali:
1. místo: Mladší dorostenci - Dan SOSNOVEC, Muži
A – Vít PROCHÁZKA
2.
místo:
Mladší
dorostenky
–
Tereza
POPOVÁ, Starší dorostenci – Kryštof VÁVRA, Muži B – Karel ŠIMEK
3. místo: Nejmladší žáci - Jan BLAHUŠEK, Ženy A – Zuzana PROCHÁZKOVÁ, Muži
A – Jan KOLDINSKÝ

2. závod Českého poháru v TZ – Karviná
Druhý díl českého poháru v Turistickém závodě - outdoor runningu se odehrává 17.
května 2014 v Karviné. Cesta na závody O.K., povodně se místu závodu vyhýbají a
tak můžeme bojovat za čest oddílu, o postupy na Mistrovství české republiky a o co
nejlepší umístění. Závodu se zúčastnilo 33 závodníků TOM-KČT Kralupy a za
chladného a vlhkého počasí si vedli velice slušně. Vybojovali jsme 8 nových postupů
na Mistrovství České republiky, 5 medailí a druhé místo v červeném poháru.

Nejvíce se dařilo a medaili získali:
1. místo: Mladší dorostenky – Tereza
POPOVÁ Mladší dorostenci - Dan
SOSNOVEC, Muži A – Vít
PROCHÁZKA
3. místo: Mladší žákyně – Klára
BUNCOVÁ, Mladší dorostenci - Dan
SOSNOVEC, Ženy A – Blanka
ROSÁKOVÁ, Muži A – Jan
VEJROSTA
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BĚŽECKÉ AKTIVITY
Běh veltruským parkem
16. ročník Běhu veltruským parkem se vrátil na
louku před zámkem a přinesl oddílu 7
medailových úspěchů (2 – 5 – 0) . Celý den
panovalo teplé počasí a slibované přeháňky
zůstaly jinde.
Startovalo se dle věkových kategorií - od těch
nejmladších (Rodiče s dětmi - 50m) až po
Vytrvalce - 10km. Celkem se závodu zúčastnilo
více jak 300 závodníků a oddílová účast byla
velice hezká – 26.
Naše výsledky:
Předškolačky I. (60 m) - 5.Linda Zázvorková 15,7
Předškoláci I. (60 m) - 7.Toník Siegl 16,7
Dívky II. (200 m) - 6.Adéla Buncová 39,6
10.Lucka Gašková 42,0 14.Vanda Zázvorková
47,2
Dívky III. (500 m) - 2.Eli Kozelková 1:48,0
4.Kamča Zázvorková 1:50,9 6.Klára Buncová
1:54,1 12.Hana Pavlů 2:01,6
Kluci III. (500 m) - 4.Honza Blahůšek 1:45,0
5.Vojta Kozelka 1:49,5
Dívky IV. (800 m) - 10.Deli Došková 3:15,2
11.Helena Pavlů 3:16,0 12.Kačka Popová 3:23,5
DNF.Blanca Česnek Lomas
Dívky VI. (1500 m) - 1.Terka Popová 6:13,4
2.Kačka Popová 7:14,5
Kluci VI. (1500 m) - 2. Jakub Bambus Humhej
5:18,0
Ženy I. (2,8 km) - 1.Terka Popová 12:19,7 6.-7. Deli Došková a Helena Pavlů 14:38,9
13.Blanka Česneková 17:46,6
Muži (2,8 km) - 5.Jakub Humhej 10:43,5 14.Jan Nýna Vejrosta 12:05,6 15.Petr Pop
12:24,4
Ženy II. (5,5 km) - 14.Martina Sieglová 31:18,6, 20.Katka Malá 43:21,4
Ženy II. – veteránky (5,5 km) - 2.Romana Vejrostová 29:27,3
Muži vytrvalci - veteráni I. (10 km) - 2.Eda Frey 45:55,0 4.Zdeněk Vejrosta 50:03,0
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Běžecký happening
V neděli 4. května se na základně uskutečnil druhý ročník
oddílového běžeckého "svátku" - Běžecký happening.
Každý si mohl mezi 8.00 do 20.00 zaběhnout libovolný
počet kilometrů na 3 různých trasách. Akci přálo počasí, i
přes velmi chladné ráno bylo nakonec přes celý den na
běh ideální počasí. Celkem se akce zúčastnilo 29 běžců a
naběhalo se 420,11 km - někdo přišel ráno, odpoledne či
se objevil přes den několikrát. Každý to tak mohl pojmout
podle svého - běh na pohodu, trénink na závody, lámání
osobních rekordů počtu uběhnutých km za 1 den, atd. I
přes korekci vzdálenosti nejdelšího okruhu se naběhalo
celkem více kilometrů než v loňském roce.

OSTATNÍ ODDÍLOVÉ AKCE

Veltruským parkem na kole
V neděli 11. 5. 2014 se uskutečnil oddílový
výlet na kolech do veltruského parku – vyráží
se v 10.30 od základny, podél koupaliště a
přes zahrádky ke kanálu a na parkoviště u
kempu Obora. Okukujeme Laudonův pavilon a
je tu první soutěž – předávání balonku mezi
dvojicemi na kole (vítězí Nýna a Petr Pl.),
pokračujeme podle vody a u plynovodu do
aleje – zde nás při sprinterských klání chytá
krátký deštík. Přestávku na jídlo a průzkum
děláme u Sfingy a Egyptského kabinetu.
Pokračujeme k pavilonu Marie Terezie a zde soutěž s jízdou a vynášením kola
(mnozí jej na schod nemůžou ani vyzvednout). Vracíme se k soše boha Marta a pak
další soutěž – jízda pomalosti – nejdéle vydrží Nýna a Deli.
Okukujeme pavilon Přátelství, Dórský pavilon, daňky a chundelaté ovce v parku a u
zámku máme sraz s Romíškem, která za námi jede rovnou z práce.
Při návratu jedeme na limču do občerstvení „Vedle pily“ – je to tu fajn. Pak již
k základně a rozjezd domů.
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3D planetárium
Píše se neděle, je 8 hodin ráno a téměř všichni jsme shromážděni na kralupském
nádraží. Opět se čeká na posledního opozdilce, Kardu. V 8:11 odjíždíme do Prahy a
stále jsme všichni. V 9:15 vyrážíme z Hlavního nádraží směr Plzeň. Po cestě se
kocháme památkami, jako jsou Točník a Žebrák, sledujeme pobřeží Berounky, kterou
budeme v létě sjíždět a v neposlední řadě hrad Karlštejn. Po výstupu z vlaku
zapojíme své orientační smysly, které bohužel nestačí, proto vyndáváme mapu a
GPS, vždyť jsme přece turisti. Na místě jsme s předstihem, proto si jdeme
prohlédnout expozici ještě před promítáním filmů.
Účastníci vyšší než 140 cm si mohli vyzkoušet gyroskop a ti menší zase start rakety
nebo práci s robotickou rukou. Z filmů jsme si odnesli zajímavé poznatky např. jaký je
rozdíl mezi kosmonautem a astronautem. U fontány se zastavujeme na točenou
zmrzku a čekáme na odjezd domů. Výlet dopadl líp než skvěle. Ač se počasí
zezačátku zdálo pochmurné, celý den svítilo sluníčko. Děkujeme za hojnou účast
všem 27 výletníkům, a těšíme se na příště.
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PŘÍPRAVUJEME

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

11

MTB orientační závod dvojic - 9. ročník
Termín: neděle 22. 6. 2014
Pořadatel: KČT MTB Kralupy nad Vltavou
Trasa: okolí Kralup nad Vltavou - dle mapy
Prezentace: základna KČT – Klubu českých turistů v Kralupech n.Vlt., Ke Koupališti
182, 8.30 – 9.30
Přihlášky: do 19. 6. 2014 na http://kralupska-turistika.cz/mtb/mtbo/, v případě
nenaplnění kapacity (max. 120 závodníků) závodu i přímo u prezentace.
Startovné: 50,- Kč / osoba splatné při prezentaci. Členové KČT Kralupy a sponzoři zdarma
Délka trasy: vzdušná vzdálenost trasy dle volby postupů
Start: z turistické základny - 10.00 hodin, ve vlnách
Cíl: turistická základna KČT
Časový limit: Časový limit pro absolvování trasy je 3 hodiny. Uzavření cíle je 3,5
hodiny od startu poslední hlídky
Kategorie: mužské dvojice (M), dámské dvojice (D), smíšené dvojice (MD)
Kola: doporučujeme horská či treková kola
Mapové podklady: mapa bude barevná se zakreslenými kontrolami a popisem
umístěných kontrol. Mapa Podřipsko – KČT č.9
Občerstvení: po dojezdu do cíle
Ceny: první tři dvojice v každé kategorii. Nejlepší hlídka složená z členů KČT Kralupy
získá putovní pohár. Vyhlášení výsledků bude 4,5 hodiny od startu poslední hlídky –
v případě dojezdu všech dvojic do cíle dříve, bude i vyhlášení dříve.
Závod je určen od věkové hranice 10-ti let (záleží na uvážení rodičů). Děti 10-14
let musí jet ve dvojici s osobou starší 15-ti let včetně písemného souhlasu
zákonného zástupce.
Kontaktní osoby:
Šimek Karel, Všestudy 11
mobil: 736 506 774
karel.simek@klikni.cz
Ing.Vejrosta Zdeněk, Mládežníků 677, 278 01 Kralupy nad Vltavou
mobil: 736 506 821
zdenek.vejrosta@synthosgroup.com
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