TURISTICKÝ ZPRAVODAJ
Klub českých turistů Kralupy nad Vltavou a TOM 3511 Vltavský paprsek Kralupy nad Vltavou

8 / 2010 (175.číslo)
http://www.kralupy.cz/kct
http://tom3511.unas.cz
e-mail :
kct.kralupy@seznam.cz

Akce a výlety pořádané naším KČT a TOM :
Proběhlo :
30.října 2010

TOM 3511 – výlet do Drážďan

Připravujeme :

listopad 2010
20.listopadu 2010
27.listopadu 2010

TOM 3511 – Cimrmanovské odpoledne
Brigáda na základně a pod základnou – od 9 do 15 hodin.

prosinec 2010
3.prosince 2010
8.prosince 2010
12.prosince 2010
20.prosince 2010
26.prosince 2010
28.prosince 2010
31.prosince 2010

TOM 3511 – Mikulášský podvečer
TOM 3511 – oddílová liga TZ – 2. kolo – tělocvična ZŠ Sídliště
TOM 3511 – Staré pověsti české v Národním muzeu v Praze
TOM 3511 - oddílové Vánoce
MTB – cyklojízda na Říp – sraz v 9.30 hod. na základně
TOM 3511 – Vánoční ZOO a možná i návštěva útulku pro opuštěná zvířata
TOM 3511 – Silvestrovské kolečko – sraz mezi 13.50 -14.00 na základně

leden 2011
1.ledna 2011

Novoroční sprintduatlon – akce pro veřejnost – viz přiložené propozice

Velvarský tolar
V sobotu 16. října 2010 uspořádal KČT Kralupy nad Vltavou a TOM
3511 Vltavský paprsek ve spolupráci s Městským muzeem Velvary a
za podpory města Kralupy nad Vltavou turistický pochod Velvarský
tolar.
Po krásném, slunečném týdnu tu máme sobotní velmi nepříznivou
předpověď počasí ve znamení deště a též ráno bylo v Kralupech i
na dalších místech, odkud se k nám někteří pochodníci vydali,
přeháňkové či pošmourně mrholivé. Ale kdo se nezalekl, byl
odměněn! A to nejen tím, co ho čekalo v cíli pochodu - Městském
muzeu ve Velvarech, ale i počasím, které nám přes všechny
nepříznivé předpovědi nakonec přálo - bylo příjemně „turisticky“ nepršelo, nefoukalo a kolem jedenácté všem 106 účastníkům
alespoň na chvíli na cestu zasvítilo i sluníčko. Ale to předbíháme - vraťme se na start ke kralupskému nádraží,
odkud se vydala na doporučené trasy od 9 do 24 kilometrů většina účastníků. Plně „pěšácká“ byla pouze
okružní trasa 24 kilometrů, ty ostatní navazovaly ve Velvarech a nebo v Nových Ouholicích na vlak. Potěšilo
nás, že se na trasy pochodu vydali též dva cyklisté a jedna „princezna koloběžka“. V průchozím cíli na
všechny čekaly účastnické listy, pohled Velvar, různé propagační materiály, oblíbená razítka z trasy pochodu
a pro ty mladší i nějaká drobnost či sladkost. Všem byla umožněna bezplatná prohlídka muzea a kdo se
nezalekl 54 schodů a vystoupal i na Pražskou bránu, odnesl si pohled na Velvary i z jiné perspektivy.
Kromě pěkného počasí ke zdaru celé akce přispěla podpora města Kralupy nad Vltavou, vstřícnost a
součinnost ing. Jitky Kůrkové z Městského muzea Velvary a sponzorovi akce - zdravotní pojišťovně METALALIANCE - všem děkujeme!

Brigáda na základně a pod základnou
V sobotu 27.listopadu 2010 proběhne opět velká brigáda na základně a pod základnou – jednak pro
kralupskou turistiku a jednak pro město, jako poděkování za podporu činnosti.
Brigáda proběhne v době od 9.00 do 15.00 hod.
Pracovní oblečení, nářadí (kolečko, hrábě, vidle,….) vítáno.

Příspěvky KČT na rok 2011

Blíží se konec roku 2010 a s tím je vždy spojeno vybírání příspěvků na další rok.
Na rok 2011 je výše příspěvků stanovena takto (jde o příspěvky na ústředí a oblast, náš odbor si
žádnou část příspěvků nenechává a navíc ještě platí příspěvek TJ – ohledně pojištění) :
Člen TOM
Junioři, senioři a invalidní důchodci
Dospělí členové
Rodinná známka (mimo členů TOM)
Děti – nečlenové TOM
Časopis TURISTA

200,- Kč
120,- Kč
200,- Kč
400,- Kč
120,- Kč
350,- Kč

Příspěvky se vybírají od 27.11.2010 do 10.1. 2011 u Z. Vejrosty či A.Stárka.
v sobotu 27.11. při brigádě na základně, dále pak v pondělí 29.11., 6.12., 13.12. 2010, 3.1.2011 a
10.1.2011 v době od 18.00 do 18.15 hod. v klubovně na turistické základně v ulici Ke Koupališti 182.

Výbor KČT Kralupy nad Vltavou

Při vybírání příspěvků nahlaste prosím změny (pokud k nějakým došlo) v adrese, zdravotní
pojišťovně či e-mailové adrese. Dále prosíme o odpověď na níže uvedené otázky.
1. Co očekáváš od kralupské turistiky ?
2. Co ti v kralupské turistice chybí ?
3. Co má udělat kralupská turistika pro to, abys jsi se více účastnil našich akcí ?
4. Můžeš něco udělat v získávání finanční či materiální pomoci kralupské turistice - zapojení v
systému Lyoness ?
5. Bude-li někdy v kralupské turistice 500.000,- navíc - jak s nimi naložit ?

První závod Středočeského poháru 2011 – Týnec nad Sázavou
Příjemné počasí, hezká trať, žádný stres – to charakterizuje první závod sezóny 2011, který se tradičně koná již na
podzim roku předchozího.
Startuje 37 závodníků z Kralup. Je to hezké číslo a to je jistě stejné množství lidiček v záloze. Daří se poměrně všem,
samozřejmě chybičky jsou ale v rozumné míře. Radost z úspěchu mají zejména ti nejmladší, a tak jsou jim medaile určitě
povzbuzením.

Naše úspěchy:
1. místo – Terka P., Blanka, Vejtek, Romíšek, Zdeněk
2. místo – Helča, Áďa N., Kačka Š., Vojta J., Honza Kol., Peter
3. místo – Kačka P., Danča, Kryštof, Kikina, Karda, Zuzka P., Petr P., Iveta

