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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 11. 11. 2018: celkem 284 (žáci 45, žákyně 32, dorostenci 9, 
dorostenky 17, junioři 12, juniorky 12, muži 77, ženy 66, senioři 9, seniorky 6). 

 
 
 

Turistický zpravodaj 5/2018 
  

Vydává: KČT Kralupy nad Vltavou 
Internet:  www.kralupska-turistika.cz 
E-mail:  kct.kralupy@seznam.cz 
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V pondělí 22. října 2018, proběhlo za účasti 
65 lidí, na turistické základně KČT 
Kralupy slavnostní setkání u Lípy republiky u 
příležitosti 100 let republiky a 130 let KČT. 

Zazněla státní hymna, vyhodnotil se závazek 
- 4971 zájemců navštívilo během roku oslav 
našich 40 akcí pro veřejnost. Závěrem 
proběhlo předání pamětních stříbrných 
medailí ke 130 letům KČT třinácti členům 
kralupské turistiky (Jaroslav Bláha, Klára 

Buncová, Tomáš Fúsek, Kateřina Malá, Vladimír Malý, Helena Pavlů, Petr Pop, 
Tereza Popová, Kamil Sodomka, Peter Vaněk, Jan Vejrosta, Zdeněk Vejrosta, 
Romana Vejrostová) 

  

LÍPA REPUBLIKY  
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V pátek 2. listopadu 2018 se v klubovně 
kralupské turistiky uskutečnilo 
vyhlášení našich celoročních soutěží. 
 
V Tréninkové tour - běh vítězí 
v kategorii mladí a nadějní Jakub 
Procházka, mezi ženami Romana 
Vejrostová a mezi muži Jakub Hofman. 
9 etap absolvovalo 191 běžců 
V tréninkové tour - MTB vítězí 
v kategorii mladí a nadějní Jakub 
Procházka, mezi ženami Romana 
Vejrostová a mezi muži Jan Vejrosta. 9 
etap absolvovalo 64 cyklistů. 
 
V soutěži Závodník TZ se mezi 118 borci stává vítězem Helena Pavlů před Jakubem 
Hofmanem a Klárou Buncovou. 
Nejlepším Bikerem se stává Romana Vejrostová před Janem Vejrostou a Zdeňkem 
Vejrostou. Celkem se do celoroční soutěže zapojilo 39 našich členů. 
Nejlepším běžcem se stává Eduard Frey před Janem Vavříkem a Romanou 
Vejrostovou – zde je zapsáno 35 našich běžců. 
 
Vítězové tří závodních kategorií ke stropu zavěšují své dresy a příjemný večer 
pokračuje fotkami, občerstvením a povídáním. 

 

  

VYHLÁŠENÍ CELOROČNÍCH SOUTĚŢÍ  
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Mistrovství ČR -smíšené 
dvojice / Frýdek Místek 

 

V sobotu 13. 10. 2018 proběhlo ve 

Frýdku Místku Mistrovství ČR smíšených 

dvojic. Oddíl reprezentuje 9 statečných, 

všichni bojují a oddíl je vidět. Vracíme se 

sice bez medaile, ale ostudu jsme určitě 

neudělali.  

 

 

 

 

 

Středočeský pohár / Týnec nad Sázavou 
 

4. listopadu 2018 se rozeběhl Středočeský pohár TZ - v Týnci nad Sázavou. Závodu 

se zúčastnilo i 37 závodníků TOM-KČT Kralupy. Všichni bojují za čest oddílu - 

získáváme 26 medailí - z toho 8 zlatých (Klára Homolková, Vojtěch Kozelka, Hana 

Pavlů, Adam Basl, Helena Pavlů, Jan Vejrosta, Romana Vejrostová a Zdeněk 

Vejrosta. 

 
 

  

TURISTICKÝ ZÁVOD  
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Bikerská 30 Velvary 

V sobotu 6. října 2018 proběhla ve Velvarech Bikerská 30, závod horských kol.  

I na našich 6 bikerů čekaly za krásného počasí 3 okruhy. Do cíle doráží všichni v 

solidních časech a nakonec jsou z toho i jedny stupně vítězů - Jan Vejrosta končí 

mezi muži A na 3. místě.  

 

Dovádění na základně 

Od pátku do neděle (5 .- 7. 10. 2018) probíhalo na základně "Dovádění" - organizace 

se ujala Helča Pavlů a skutečně se toho stihlo hodně. 

VÝLETY A DALŠÍ AKCE  
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V pátek na základně hrajeme 

kámen-nůžky-papír-HOP a hra 

se hodně líbí. V lese za skoro 

tmy hra truhly. V klubovně pak 

Co mám na lžičce, stránka s 

dinosaury a hádanky. V sobotu 

se jde za hraní do Nelahozevsi 

na zámek - prohlídka s 

kostýmy, dílničky. Na základně 

pak otisky a obrysy listů, hra 

osmitisícovky a s přicházejí 

tmou pak výsadek. U ohně pak buřty a závěrečný ohňostroj. Zasloužený spánek a 

nedělní úklid.  

Všichni, kdo se zúčastnili Dovádění, si to určitě užili. 

Nohejbalový turnaj 

V neděli 7. října 2018 se uskutečnil 11. nohejbalový turnaj. Na základně se schází 4 
týmy. Boje propukají - mnoho světových úderů, ale i minel.  

1. Pepa, Michal, Nýna                    2. Kaďa, Petr Pa. +1  

3. Kamil + 2                                     4. Lucka P., Radka V., Andrea N. + 1  
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Výlety za poznáním - z Libčic do Kralup 

V neděli 21. 10. 2018 se uskutečnil výlet za poznáním okolí - jde nás 23 a trasa je z 

Libčic do Kralup. Nejdříve výstup na Liběhrad - průzkum, sběr šnečích ulit a kreslení 

představy hradu, pak okolo Hašlerovy vily do Dolan. Chvíle dovádění na hřišti  a u 

vody kreslení koní. V Kralupech končíme u mostu, je 13.30 a máme za sebou 9 

kilometrů 

 
 

Turistický Halloween 2018 

Turistický halloween, v pořadí sedmý, probíhá v pátek 25. října 2018 - schází se nás 

tady 44 a spousta v převlecích či strašidelně namalovaných. Dlabeme dýně, někdo 

sám, někdo ve dvojici či ve skupince - je u toho hodně zábavy. Vydlabané dýně 

snášíme k pergole a tak večerních světýlek a strašidel přibývá. Průběžně 

konzumujeme přinesené občerstvení.  

Pak už je tu loučení, některé dýně zůstávají svítit na základně, jiné dýně jsou 

odnášeny svými autory domů, kde budou pár dní připomínat dnešní večer.  


