
Rok 2000 – 2009 
 
 
Rok 2000 
 
Počet členů 185  
 
 
Rok 75. výročí kralupské turistiky (25.3.) 
Rok 30.výročí činnosti TOM (2.9.) 
 
1.1. probíhá první ročník „Novoročního sprintduatlonu“ – účast 13 lidí 
29.1. Zimní přechod Nedvězí – 54 lidí 
17.2. získáváme kolaudační rozhodnutí na stodolu 
19.2. – 25.2. proběhl zimní tábor na Kusalínu 
5.3. proběhla Uzlařská regata – účast 34 lidí 
25.3. proběhla brigáda pod základnou 
1.4. proběhlo oblastní kolo TZ 
8.4. pochodu Do Okoře bez oře se účastní 1128 lidí 
Velikonoce trávíme poznáváním České Kanady 
1. 5. pochod  Dvořákova Nelahozeves – účast 187 lidí + 58 lidí se účastní stavby stanu 
7.5. se natáčel videošot o TZ 
4.6. spolupořádáme Dětský den s KaSS Vltava - na akci přišlo více než 600 lidí 
7.6. Hostibejcké schody -  74 lidí 
23. - 25.6. pořádáme mistrovství ČR v TZ. Start je na Paloučku, trať probíhá pod koupalištěm, cíl je  
na turistické základně, 
5.7. – 15.7. proběhl letní tábor v Nejdku 
29.7. – 5.8. pořádáme Přechod Velké a Malé Fatry 
19.8. – 26.8. proběhl vodácký tábor – sjíždíme řeku Vltavu 
Nový DEP – Pochod Českou republikou – vede ing. Miroslav Kasík 
16.9. pochodu Toulky veltruským parkem se účastní 224 lidí 
30.9. pomáháme při oslavách 150 let ČD – na našich soutěžích se vystřídá 450 dětí 
7.10. dalším „Kralupským pochodem“ je OPM (Orientační pochod městem) – účast 83 lidí 
15.10. pořádáme autobusový zájezd do Jetřichovic 
TOM 3510 se v listopadu účastní Posledního puchýře v Jindřichově Hradci  
17.12. je další zájezd autobusový zájezd, tentokrát míříme na Kokořínsko 
 
Účast na všech akcích KČT pro veřejnost  je 3444 lidí 
 
Základna – dokončeny nátěry fasády celého baráku a stodoly, vyzděna loďárna + osazeny nové 
vrata, opraven plot mezi koupalištěm a základnou + vysázen břečťan 
 
 
Rok 2001  
 
1.1. proběhl „Novoroční Sprintduatlon“ 
15.1. proběhla VH KČT – složení výboru – Katka Malá , Zdeněk Slabý, Kamil Sodomka, Aleš 
Stárek , Zdeněk Vejrosta 
27.1. proběhl Zimní přechod Nedvězí za účasti 58 lidí 
10.2. proběhla Uzlařská regata – účast 28 lidí 
25.2. – 2.3.  Zimní tábor se koná  ve Vítkovicích v Krkonoších  
16.3. zemřel autor sloganu „Do Okoře bez oře“ prof. Stanislav Šturz  (92 let) 
18.3. proběhla exkurze na letiště 
31.3. pořádáme Oblastní kolo TZ 



7.4. pochodu Do Okoře bez oře“ se účastní  829 lidí 
22.4. ve spolupráci s městem pořádáme akci „Cyklostezka“ – deštivé počasí přilákalo 51 lidí 
1.5. proběhl další ročník pochodu Dvořákova Nelahozeves – účast  282 lidí 
26.5. pomáháme našemu sponzorovi zajišťovat Zaměstnanecký den České rafinérské 
6.6. Hostibejckých schodů se účastní 77 lidí 
10.6. – 13.6.proběhla mezinárodní turistická akce s názvem Eurorando, našim „úsekem“ prošlo 
1064 lidí, na turistické základně proběhla tisková konference, KČT Kralupy byl vyhodnocen jako 
jeden z nejlepších pořadatelů této mezinárodní akce. 
18.7. – 22.7. proběhl vodácký tábor na řece Berounce 
12.8. - 25.8. Letní tábor proběhl ve Skalce u Příbrami 
15.9. se pochodu Toulky veltruským parkem zúčastnilo 127 lidí 
5. – 7.10. proběhla brigáda na základně a v lesoparku pod základnou 
Pořádáme přechody pohoří pod názvem „Slovenská trilogie“ : 5. – 8.5. Martinské hole + Malá 
Magura, 5. – 8.7. – Malé Karpaty, 27.9. – 1.10. – Kremnické vrchy 
4.11. pořádáme autobusový výlet na Kokořínsko 
TOM 3510 se v listopadu účastní akce Za Posledním puchýřem v Hořicích v Podkrkonoší 
25.11. a 9.12. pořádáme výlety za OTO Kralupsko 
 
Účast na všech akcích KČT pro veřejnost  je 2986 lidí 
 
 
Rok 2002 
 
Počet členů 269  
 
 
V tomto roce je vydán OTO Kralupsko 
 
1.1. proběhl „Novoroční Sprintduatlon“ 
V lednu se koná Fotbálek na sněhu – rekordním střelcem se stává Aleš Stárek 
26.1. Zimní přechod Nedvězí – účast  39 lidí 
10.2. pořádáme autobusový zájezd na hory – cílem je Bedřichov 
24.2. proběhla Uzlařská regata – účast  44 lidí 
3.3. – 8.3. proběhl zimní tábor ve Vítkovicích v Krkonoších 
23.3. pořádáme Mistrovství Středních Čech v TZ 
29.3. účast na FICC v Praze – pořádáme ukázkový TZ 
30.3. – 31.3. proběhlo velikonoční putování v Českém Středohoří 
6.4. proběhl 30.ročník pochodu „Do Okoře bez oře“ - vydána výroční TZ, almanach, účast 1395 lidí 
Na jaře proběhl „První odraz“ spojený s pojídáním švestkových knedlíků 
1.5. Dvořákova Nelahozeves - rekordní účast 324 účastníků (stav k roku 2014) 
29.5. účast na slavnostním otevření Cyklostezky do Chvatěrub 
2.6. spolupořádáme Dětský den s KaSS 
5.6. proběhl 5. ročník Hostibejkých schodů  -účast 76 lidí 
29.6. – 14.7. proběhl autobusový poznávací zájezd do Norska 
8. – 11.8. proběhl vodácký tábor na řece Jizeře 
13. – 14.8. město Kralupy zasáhly ničivé POVODNĚ 
Byl zrušen tábor v Mikulášovicích, pochod Toulky Veltruským parkem a oddílový Triatlon 
31.8. proběhlo MČR TZ ve štafetách v České Lípě – v kategorii mužů zvítězila štafeta ve složení 
Zdeněk Vejrosta, Jiří Káš a Vít Procházka, v kategorii žen pak štafeta ve složení Veronika 
Vondrušková, Lenka Jindřichová a Lucie Čiperová. 
6.-7.9. pořádáme MMTZ na Lutovníku 
v rámci MMTZ bylo vybráno 3150,- Kč na pomoc městu  
26.10. – 30.10. Podzimní prázdniny proběhly v Českém Švýcarsku 
TOM 3510 se v listopadu účastní akce Za posledním puchýřem v Poličce 



Na podzimních brigádách  bylo odpracováno 727 hodin jako pomoc městu po povodních 
Někteří členové KČT dostávají ocenění města Kralupy nad Vltavou za pomoc při odstraňování škod 
po povodních. 
V zimních měsících byly pravidelné středy v bazénu a úterky v tělocvičně. 
Vydávány tištěné „Informace pro sponzory“ 
Účast na všech akcích KČT pro veřejnost  je 2562 lidí 
 
 
Rok 2003 
 
Počet členů 288 
 
1.1. proběhl „Novoroční Sprintduatlon“ 
11.1. pořádáme autobusový zájezd na Mísečky 
25.1. Zimního přechodu Nedvězí se účastní 57 lidí 
8. – 9.2. proběhla brigáda v lesoparku pod základnou 
16.2. navštívil redaktor Mladé fronty Uzlařskou regatu – účast 37 lidí 
23.2. – 28.2. zimní tábor proběhl opět ve Vítkovicích v Krkonoších 
29.3. pořádáme Mistrovství Středních Čech v TZ tentokráte na  Hostibejku 
5.4. Pochodu „Do Okoře bez oře“ se účastní 970 lidí 
17. – 20.4. – velikonoční prázdniny trávíme poznáváním Žďárských vrchů 
22. – 25.4. proběhla brigáda v lesoparku pod základnou 
1.5. Dvořákova Nelahozeves  – účast 236 pochodníků + 42 účastníků akce Stavba stanu 
8.5. proběhla výměna turistické mapy na Františku 
V květnu proběhla výuka horolezení pod vedení ing. Jiřího Kohla  
24.5. spolupořádáme s KaSS  Dětský den s názvem „Celý den Dětský den“ - účast 610 dětí 
11.6. se běhu Do Hostibejckých schodů účastní  99 běžců – až do roku 2012 nejvyšší účast 
23.6. proběhlo slavnostní otevření Dobrodružného hřiště které bylo vybudováno za pomoci grantu 
Středočeského kraje. 
3. – 9. 8. cílem vodáckého tábora je řeka Ohře 
16. – 24.8. Letní tábor proběhl na chatě Pencovka v Krkonoších 
V Mikulášovích  13. září získává první titul Mistr ČR v TZ smíšených dvojic – v kategorii do 30-ti 
let Jana Řádová + Jan Vejrosta a v kategorii nad 70 let  Romana a Zdeněk Vejrostovi  
27.9. pořádáme Den otevřených dveří – přišlo 166 zájemců 
4. – 5.10. proběhl vandr „Posázavská stezka“ 
25. – 29.10. Podzimní prázdniny trávíme v Jiřetíně pod Jedlovou 
11.10.  pořádáme autobusový zájezd – navštěvujeme Hradec Králové (obří akvárium), Kunětickou 
horu, Hrádek u Nechanic a hřebčín Kladruby 
11.11. vzniká nová turistická oblast – Střední Čechy 
V listopadu spolupořádáme akci „Za posledním puchýřem“ – startem v Kralupech prošlo 330 lidí 
15.11. na Františku dáváme nový stojan na turistickou mapu 
22. – 23.11. proběhla brigáda v lesoparku pod základnou 
29.11.proběhl cestopisný večer – povídání o Mexiku (Jiří Káš + Tereza Vondrová) 
14.12. pořádáme autobusový zájezd k Máchovu jezeru 
 
Začínají pravidelné fotbálky na základně 
 
Na podzim jsme odpracovali 70 hodin při čištění poslední kralupské studánky 
Za celý rok bylo odpracováno 616 hodin jako pomoc městu po povodních 
Vydávány tištěné „Informace pro sponzory“ 
 
Účast na všech akcích KČT pro veřejnost  je 2750 lidí 
 
 



Rok 2004 
 
Počet členů 303 
 
1.1. proběhl Novoroční Sprintduatlon 
v lednu se Sněmu ATOMu v Ostravě účastní Zdeněk Vejrosta a Aleš Stárek 
24.1. Zimní přechod Nedvězí se účastní 28 lidí 
1. – 8.2. proběhl zimní tábor v chatě  Pencovka v Krkonoších 
22.2. proběhl další ročník Uzlařské regaty - účast 47 lidí 
28.2., 30.3. a 24.4 se pořádají „Cykloakce s názvem „Putování za Menhiry“, které vede Zbyněk 
Veselý 
13. – 14.3 brigády pod základnou se účastní 56 lidí a je odpracováno 295 hodin 
27.3. Pořádáme Mistrovství Středních Čech v TZ 
3.4. Pochodu „Do Okoře bez oře“ se účastní 941 lidí 
7. – 12.4. proběhla velikonoční výprava do Slovenského ráje 
1.5. pochodu Dvořákova Nelahozeves se účastní 194 pochodníků 
15.5. pořádáme na turistické základně závod Českého poháru v TZ – celkem 515 účastníků  
23.5. Spolupořádáme Dětský den s KASS za účasti 240 lidí 
29.5. Spolupořádáme Zaměstnanecký den České rafinérské 
9.6. Hostibejcké schody – účast 47 lidí, na kopec vyběhl 500. účastník 
1. – 10.7. proběhl letní tábor v Údolí srnek u Pacova 
20. – 25.7. se koná přechod pohoří Čergov a poznávání NP Pieniny  
22. – 28.8. se koná vodácký tábor na Berounce 
v září na MMTZ jsme vyhlášeni jako nejlepší oddíl  
2.10. pořádáme akci pro veřejnost s názvem „Orientační pochod městem – účast 149 lidí 
27. – 31.10.Podzimní prázdniny se konaly Krušných  horách v městečku Pernink 
12. – 14. 11. účast na pochodu „Za posledním puchýřem“ v Brně Medlánkách 
20.- 21.11. brigády pod základnou se účastní 63 lidí a je odpracováno 326 hodin 
11.12. proběhl na základně Cestopisný večer „Korsika“ (Jiří Káš + Tereza Vondrová) 
30.12. se konala 2000. akce oddílu TOM 3511 
 
V rámci „Sportovec okresu“ získává 9. místo Outdoor team 
Z výboru KČT koncem roku odstoupil Zdeněk Slabý. Na jeho místo byl v roce 2005 zvolen Zbyněk 
Veselý 
V letech 2004 – 2006 je A.Stárek členem komise kultury, cestovního ruchu a propagace města 
Ing.Zdeněk Vejrosta se stává členem sportovní komise města Kralupy nad Vltavou 
V roce 2004 proběhla Certifikace ubytovny. Získáváme nejvyšší možné dvě hvězdičky. 
Na pomoc Vysokým Tatrám po větrné smršti bylo zasláno 3511,- Kč 
Ve spolupráci s Městem Kralupy na Vltavou vydána brožura „Turistické značené cesty Kralupsko“,  
kterou vytvořil Aleš Stárek 
Byl vytištěn barevný plakát KČT Kralupy nad Vltavou – zpracoval Jiří Káš 
Vydávány tištěné „Informace pro sponzory“ 
 
 
Rok 2005  
 
Počet členů 302 
 
80. výročí kralupské turistiky (25.3.) 
35 let činnosti TOM (2.9.) 
 
1.1. proběhl Novoroční Sprintduatlon 
22. ledna proběhl již 30. ročník Zimního přechodu Nedvězí, přišlo 45 lidí, vydána samolepka 
29.1. proběhl zájezd do Bedřichova 



12. – 19.2. zimní tábor proběhl na Šumavě – základnou bylo městečko Prášily 
27.2. proběhla Uzlařská regata  - účast 35 lidí 
19.3. Proběhla celoměstská úklidová akce „Kralupský „Kukavůz“ – účast 61 lidí, odpracováno 120 
hodin 
24. – 27.3. Velikonoce jsme trávili v Českém ráji v Sedmihorkách 
2.4. Pochodu Do Okoře bez oře se účastní 1149 lidí 
9.4. proběhlo Mistrovství Středních Čech v TZ 
1.5. se konal pochod Dvořákova Nelahozeves - účast 255 lidí 
5.6. V rámci Dnů Kralupy pořádáme akci pro veřejnost MATUP za účasti 73 lidí  
8.6. Běhu do Hostibejckých schodů se účastnilo  67 lidí 
18.6. Spolupořádáme Den dětí pro Českou rafinérskou 
2.7. – 17.7. pořádáme autobusový zájezd do Norska na Lofoty  
30.7. – 6.8. proběhl letní tábor v Puchverku 
13. – 20.8. se konal vodácký tábor – splouváme řeku Sázavu, navštěvujeme památné místo známé 
z knih Jaroslava Foglara – Sluneční zátoku  
24.9. spolupořádáme pochod k 1100 let Budče 
24.9. Pořádáme Mistrovství ČR v TZ smíšených dvojic 
27.9. – 2.10. pořádáme přechod Bukovských vrchů 
26. – 30.10. Podzimní prázdniny trávíme v Moravském krasu v Jedovnici 
5. – 6.11. pořádáme brigádu v Janově pro ATOM – štípeme dříví na celou zimu 
12. – 13.11. proběhla tradiční podzimní brigáda – účast 59 lidí odpracováno 304 hodin 
10.12. na základně se koná cestopisný večer „Peru“ (Jiří Káš + Tereza Vondrová) 
 
Vydány turistické známky – Kralupy – most TGM , 80 let kralupské turistiky a 1100 let Budče 
Začíná éra závodů v MTB 
Sportovec Středočeského kraje – hlídka Michal Blecha a Jan Vejrosta získávají 2. místo v hlasování 
veřejnosti 
Ve spolupráci s Městem Kralupy nad Vltavou vydána brožura Historie a současnost kralupské 
turistiky, kterou připravil Aleš Stárek 
Jako propagační předmět byla připravena propiska – připravil ing. Zdeněk Vejrosta 
Vydány tištěné informace pro sponzory + listy kralupské turistiky 
 
Účast na všech akcích KČT pro veřejnost  je 2072 lidí 
 
 
Rok 2006  
 
Počet členů 303 
 
 
1.1. proběhl Novoroční Sprintduatlon 
28.1. se konal Zimní přechod Nedvězí – účast 30 lidí 
12.2. se konal 10.ročník Uzlařské regaty za účasti 31 lidí 
19. – 24.2. zimní tábor proběhl ve Vítkovicích v Krkonoších 
V měsíci březnu se konají tzv. Šikovné pracky – 3.3. Drátkování, 10.3. Malování na hedvábí a  
17.3. skládání origami 
1.4. se jde „popětatřicáté“ na Okoř – účast 1455 lidí  – jsme vybráni mezi 18 akcí v celé ČR 
s názvem „Rozhýbej své srdce s Coca Colou“ 
 25.3. proběhlo Mistrovství Středních Čech v TZ 
12. – 16.4. Velikonoční prázdniny trávíme ve Francii – navštěvujeme zámky na Loiře 
1.5. se koná 10. ročník pochodu Dvořákova Nelahozeves – účast 134 lidí 
3.6. proběhl první ročník Vejtek Cupu ve fotbale 
4.6. spolupořádáme s KaSS Vltava Dětský den – účast 550 lidí 
7.6. Běhu Do Hostibejckých schodů se účastní  66 lidí 



10.6. V rámci Dnů Kralup pořádáme MATUP – účast 86 lidí 
25.6. MTB pořádá 1. ročník akce „Orientační závod dvojic“ 
15.7. zavítal do Kralup nad Vltavou World Harmony run – Světový běh harmonie – běh, který 
štafetovým způsobem zavítal do všech evropských států a do řady zemí na celém světě.  Členové 
KČT Kralupy se připojili k této významné akci a bylo jim umožněno nést pochodeň přes území 
našeho města – od Lobče až k hranicím města směrem na Debrno.  
 
29.7. – 5.8. pořádáme vodácký tábor  - cílem je řeka Morava 
10. – 20.8. proběhl letní tábor – místem pobytu byla Velká Bukovina u Chválkovic 
15. – 17.9. na MMTZ v Košicích je hlavním rozhodčím A.Stárek 
24.9. MTB pořádá akci pro veřejnost „Kralupské kolo“ 
27.9. – 1.10. pořádáme přechod Strážovských vrchů  
7.10. Pořádáme akci pro veřejnost Velvarský Tolar  - účast 102 lidí 
26. – 29.10. trávíme podzimní prázdniny na Šumavě v Horní Vltavici 
Celkem jsme odpracovali 301 hodin v rámci úklidu pro město. 
 
Účast na všech akcích KČT pro veřejnost  je 2950 lidí 
 
 
Rok 2007 
 
Počet členů 308 
 
 
1.1. proběhl Novoroční Sprintduatlon 
12.1. na základně se koná cestopisný večer „Indie + Nepál“ (Josef Benda + Alice Štěpánková) 
27.1. proběhl Zimní přechod Nedvězí za účasti 30 lidí, byly vydány nové odznaky 
11.2. proběhla Uzlařská regata 
24.2. – 3.3. proběhl zimní tábor v Josefově dole v Jizerských horách  
24.3. proběhlo Mistrovství Středních Čech v TZ 
29.3. na základně se koná cestopisný večer  – „Durmitor“ (Lenka Vejrostová a Honza Koldinský) 
31.3. proběhl pochod Do Okoře bez oře v rámci akce Srdce v pohybu s Coca Colou, účast 1617 lidí 
v cíli byl přivítán 30.000 účastník, vybírali jsem na charitu v rámci Sluníčkové dne 
5. – 8.4. jsme v rámci Velikonoc navštívili Teplicko-Adršpašské skály 
1.5. se pochodu Dvořákova Nelahozeves účastnilo 186 lidí 
26.5. spolupořádáme Dětský den pro Českou rafinérskou 
27.5. spolupořádáme Dětský den pro město Kralupy nad Vltavou 
1. – 2.6. pořádáme Český pohár v  TZ ve Veltruském parku - ředitelem závodu je Zbyněk Veselý, 
celková účast je 370 účastníků, závod zajišťuje  92 organizátorů 
6.6. Běhu Do Hostibejckých schodů se účastní  56 lidí 
10.6.V rámci Dnů Kralup míří MATUP do Miřejovické elektrárny – účast 119 lidí 
24.6. MTB pořádá „Orientační závod dvojic“ 
24.- 24.7. je naším cílem Via Ferrata „Orla Pierč“ 
1. – 5.8. pořádáme vodácký tábor a splouváme řeku Ploučnici 
12. – 21.8. probíhá letní tábor ve Chválkově  
23.9. MTB pořádá akci pro veřejnost „Kralupské kolo“ 
20.10. proběhla akce pro veřejnost Toulky veltruským parkem – 98 lidí 
24. – 28.10. v rámci podzimních prázdnin míříme do Paříže  
16 – 18.11. se zúčastnili naši členové akce Za posledním puchýřem, který proběhl v Blansku 
24. – 25.11. proběhla tradiční podzimní brigáda 
31.12. proběhl 1. ročník akce Silvestrovské kolečko 
 
 
Proběhl 1.ročník Fotosoutěže. Do soutěže přispělo 11 lidí  a sešlo se celkem 56 fotek. 



Rok 2008 
 
Počet členů 296 
 
1.1. proběhl Novoroční Sprintduatlon 
26. 1. se Zimního přechodu Nedvězí účastní 53 lidí 
9.2. proběhl na základně cestopisný večer – Malajsie (Jiří Káš + Tereza Vondrová) 
15.2. proběhl na základně cestopisný večer – Mexiko, Guatemala, Belize  (Josef Benda) 
24.2. se Uzlařské regaty účastní  41 lidí 
1. – 8.3. proběhl zimní tábor v Jizerských horách v Albrechticích 
21. – 23.3. Velikonoce - Putování po Středohoří 
29.3. proběhlo Mistrovství Středních Čech v TZ 
5.4. Pochodu Do Okoře bez oře se účastní 1390 lidí. Akce je zařazena  do projektu „Coca Cola 
srdce v pohybu“ 
1.5. se pochodu Dvořákova Nelahozeves účastní 165 turistů 
4.6. Běhu Do Hostibejckých schodů se účastní 63 lidí 
7.6. V rámci Dnů Kralup míří MATUP k vodnímu dílu Dolany – účast 90 lidí 
22.6. MTBO pořádá „Orientační závod dvojic“ 
27.6. – 19.7. KČT pořádá ve spolupráci s CK Periskope expedici na Island 
4. – 7.8. proběhl na základně letní tábor pro nejmenší s názvem „Čtyřlístek“ 
17. – 23.8. proběhl vodácký tábor na řece Otavě 
28.9. MTB pořádá akci pro veřejnost „Kralupské kolo“ účast 52 cyklistů 
19.10.  proběhla akce pro veřejnost „OPM“  za účasti 60 lidí 
25. – 28.10. podzimní prázdniny jsou ve znamení poznávání Náchodska 
7.11. proběhl na základně cestopisný večer – Afrika (Markéta + Vašek Homolkovi) 
22.11. proběhla podzimní brigáda, bylo odpracováno 168 hodin 
12.12. proběhl na základně cestopisný večer – Čína (Petr Brož + Bohouš Tylš) 
 
Začíná éra turnajů v „Brenbalu“ 
KČT Kralupy se zapojuje do projektu Lyoness 
KČT vydává brožurku „Toulky okolím Kralup po celý rok“, kterou zpracovala Lenka Jindřichová 
Sportovec města - Blanka Rosáková získává 4.místo a tým TZ 2.místo. Blanka Rosáková získala 
cenu kralupské veřejnosti za nejvíce hlasů v anketě. 
 
 
 
Rok 2009 
 
Počet členů 269 
 
1.1. proběhl 10. ročník Sprintduatlon – účast 13 lidí 
16.1. proběhl na základně cestopisný večer – Himaláje + Karakoram + Indie (Josef Benda) 
24.1. Zimního přechodu Nedvězí se účastní 33 lidí 
22.2. proběhl další ročník Uzlařské regaty 
28.3. proběhlo Mistrovství Středních Čech v TZ 
4.4. Pochodu Do Okoře bez oře se účastní 1930 lidí 
8. – 12.4. Velikonoce tráví členové  poznáváním Holandska 
1.1. Turistického pochodu Dvořákova Nelahozeves se účastní 145 lidí 
3.6. Běhu Do Hostibejckých schodů se účastní 84 lidí 
3.6. v rámci Dnů Kralup se koná TZ nanečisto 
7.6. proběhla cyklojízda v rámci Dnů Kralup za účasti 50 lidí 
14.6. MTB pořádá „Orientační závod dvojic“ 
20. – 21.6. pořádáme MČR v TZ na Hostibejku a to závod jednotlivců a pak pod základnou probíhá 
stíhačka. Zdeněk Vejrosta získává titul „Mistr sportu“ v TZ 



1. – 11.7. probíhá letní tábor Na slunečné stezce u Pacova. 
18.7. proběhla akce „Na výletě s Českým rozhlasem“ – komentovaná vycházka Dolním Povltavím 
27.7. – 2.8. se koná vodácký tábor – splouvá se řeka Lužnice  
9. – 15.8. proběhla první cyklodovolená - v Jeseníkách  
20.9. MTB pořádá akci pro veřejnost „Kralupské kolo“ 56 cyklistů 
28.11. proběhla tradiční podzimní brigáda a KČT se zapojilo do projekt „Čisté město“ a vzalo si 
patronát nad „lesíkem pod základnou“. 
KČT pořádá tzv. „Šikovné ruce“ – proběhlo 6 akcí za účasti  108 lidí 
20.5. papírové hrátky, 30.5. malování na trička, 23.9. pletení z pedigu 
14.10. malování na hedvábí, 25.11. malování na kameny, 9.12. hvězdičky ze slámy, andílci ze šustí 
 
Vznikla nová verze oddílových stránek a stránek KČT – stránky spravují Peter Vaněk a Jan 
Koldinský. 
KČT vydává leták Jaroslav Seifert a Kralupy nad Vltavou,  který zpracovala Lenka Jindřichová 
Došlo k rozšíření klubovny, na základně byl zaveden internet a proběhla výměna topení a instalace 
plynového kotle. 
 
 
Účast na všech akcích KČT pro veřejnost  je 3156 lidí 
 
 
 
  

zpracoval  Aleš Stárek  říjen 2014 
 


