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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 9. 12. 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 6/2018 
  

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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Sobotní dopoledne (24.11.2018) bylo 

vyhrazeno oddílové brigádě - uklízí se v 

klubovně, gruntují se obě ubytovny, 

vyhrabává se listí a odtahuje se do 

kontejneru, ořezávají se keře a našel se i 

čas na úklid našeho patronátního lesíka 

pod základnou. 

Na brigádě se nás sešlo 46 a bylo 

odpracováno 122,5 hodiny. 

 
  

LISTOPADOVÁ BRIGÁDA 
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Velká Kunratická 

 

V neděli 11. listopadu 2018 proběhl již 85. ročník 

legendární Velké Kunratické - i tentokrát na něj 

vyráží i kralupská turistika - běží nás 5 - Vávra, 

Kaďa, Nýna, Zdeněk a Romíšek. Počasí je 

obstojné, atmosféra prímová, 

 
 

 
Praţská domovská znamení 

V neděli 18. listopadu 2018 se účastníme "pátracího výletu" Pražská domovní 

znamení - 40 míst na Malé straně a v okolí Petřína - tvoříme 4 skupiny a již 

brouzdáme ulicemi a pátráme. Každý volí svůj postup a hledá odpovědi na 

otázky. Cíl je na Petříně - svačina, návštěva bludiště a pak již díky ČD složitější cesta 

domů. Výlet byl moc fajn. 
 

Adventní svícny 

V pátek 30. listopadu 2018 proběhlo v klubovně tvoření adventních svícnů. Příprava 

a vedení akce patřilo Helče a Slonče. Holky se úkolu zhostily na výbornou a tak 

všech 25 účastníků je na advent připraveno. 
 

  

ODDÍLOVÉ AKCE 
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Silvestrovské kolečko 

 

pondělí 31. prosince 2018 

 

Poslední,  (ale pro někoho možná vůbec první) proběhnutí v roce 2018.  
 

Sraz je mezi 13.50 a 14 -tou hodinou na turistické základně kralupské 
turistiky – Ke Koupališti 182, Kralupy nad Vltavou – pak se již společně vyběhne 
na okruh délky 1850 metrů. Počet absolvovaných kol (1 / 2 / 3) záleží pak již jen 
na Vás. 

 
Po doběhu se můžete těšit na pamětní lístky a společný přípitek. 

 
 

  

POŘÁDÁME 
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Klub českých turistů Kralupy nad Vltavou 

a 

Turistický oddíl mládeže 3511 Vltavský paprsek 

 

 

pořádají 20. ročník akce 
 

Novoroční sprintduatlon 
 
 

 
 
 
 
 
 

běh 375 metrů - kolo 1500 metrů - běh 375 metrů 
 

Termín konání: úterý 1. ledna 2019, ve 13.30 hod.  
 

Místo konání: turistická základna KČT Kralupy nad Vltavou 
Ke Koupališti 182, Kralupy nad Vltavou 

 
Kategorie - kluci / děvčata do 15 a nad 15 let (rozhoduje rok narození) 

 
Rekordní časy  

 

Děvčata do 15 let  Kateřina Šimková  8.06  1. 1. 2012 

Kluci do 15 let  Jan Kareš   6.32  1. 1. 2005 
Děvčata nad 15 let  Tereza Popová  6.59  1. 1 .2017 
Kluci nad 15 let  Vít Procházka  5.28  1. 1. 2012 
 

Rekordní účast   -   1. 1. 2018  –  19 startujících 
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KČT Kralupy nad Vltavou pořádá XII. ročník fotosoutěţe na téma „Kralupská 
turistika“  
 
V roce 2018 soutěž probíhá ve třech kategoriích:  
 

I. Akce TOM a KČT Kralupy nad Vltavou (na fotografiích musí být na akci TOM 
a KČT viditelně zachyceni členové KČT Kralupy nad Vltavou. Výjimkou jsou akce KČT 
Kralupy nad Vltavou pořádané pro veřejnost – tam postačuje, jsou-li na fotografii 
zachyceni účastníci akce)  

II. Sportovní akce (organizovaná KČT Kralupy nad Vltavou nebo zařazená v 
plánu akcí KČT Kralupy nad Vltavou)  

III. Turistická momentka (volná fotografie z výletů a dovolených nepořádaných 
KČT Kralupy nad Vltavou)  
 
Pravidla fotosoutěže:  

• Je otevřená pro všechny členy KČT Kralupy nad Vltavou bez omezení.  

• Do každé ze soutěžních kategorií může účastník zaslat maximálně 3 fotografie.  

• Soutěžní fotografie může být černobílá nebo barevná, a to buď v digitální 
podobě, kdy podmínkou je fotografie v plném rozlišení včetně zachovaných metadat 
(informace o obrázku) nebo zhotovená na klasickém fotomateriálu, popř. vytištěná na 
kvalitní tiskárně na fotografickém papíře ve formátu 13 x 18 cm.  

• Zasílejte pouze snímky zhotovené v roce 2018.  

• Soutěžní fotografie v digitální podobě, jejichž rozlišení neumožní kvalitní tisk na 
fotopapír o rozměru 13 x 18 cm, nebudou do fotosoutěže zařazeny.  

• U soutěžních fotografií zaslaných do fotosoutěže pouze v digitální podobě bude 
zajištěn pouze standardní tisk na fotografický papír o rozměru 13 x 18 cm bez záruky 
výsledné kvality, která je důležitá vzhledem k tomu, že fotografie budou hodnoceny v 
tištěné podobě!  

• Ke každé zaslané soutěžní práci uveďte následující údaje – soutěžní kategorie, 
název snímku a jméno oblasti, kde byla pořízena.  

• V případě zaslání fotografií v digitální podobě uveďte do e-mailu jméno a adresu 
autora, každou fotografii pojmenujte názvem snímku (např. „Svítání v horách.jpg“) a 
uveďte soutěžní kategorii a jméno oblasti, kde byla pořízena.  

• V případě snímků v papírové podobě napište na zvláštní papír jméno a adresu 
autora a k tomu doplňte seznam názvů snímků. Je to z toho důvodu, aby „porotci“ 
posuzující fotografie neznali jméno autora a nebyli tím nijak ovlivněni. Vlastní fotografie 
pak popisujte na rubu měkkou tužkou nebo je opatřete štítky s vypsanými údaji.  
 
Uzávěrka soutěže je v pondělí 7. ledna 2019, přičemž pro přijetí do soutěže rozhoduje 
datum poštovního razítka na obálce či osobní předání, v případě digitálních snímků 
datum odeslání fotografií. Vyhlášení proběhne na turistické základně v rámci Uzlařské 
regaty (neděle 17. února 2019).  
 
Pro účely publikování výsledků na internetu posílejte všechny soutěţní fotografie 
v digitální podobě Peteru Vaňkovi na jeho e-mail: peter.vanek@email.cz, a to 
nejpozději v den uzávěrky fotosoutěže.  
  

FOTOSOUTĚŢ 
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 1. ledna 2019 - Novoroční sprintduatlon            

 17. února 2019 - Uzlařská regata            

 Březen – říjen 2019    časovky pro veřejnost (běh a MTB)     

 30. března 2019 - Mistrovství Středočeského kraje - TZ        

 30. března 2019 - Stavba stanu                                               

 6. dubna 2019 - Do Okoře bez oře                        

 května 2019 - Turistický pochod Dvořákova Nelahozeves      

 5. června 2019 - Hostibejcké schody                                       

 16. června 2019 - MTB - orientační závod dvojic na kolech        

 23. června 2019 - Hostibejcký kros                                         

 15. září 2019 - MTB Kralupské kolo                                      

 31. prosince 2019 – Silvestrovské kolečko     

 

PLÁNOVANÉ AKCE PRO VEŘEJNOST PRO ROK 2019 


