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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 8. 9. 2019: celkem 304 (žáci 56, žákyně 38, dorostenci 12, 
dorostenky 19, junioři 11, juniorky 12, muži 70, ženy 69, senioři 11, seniorky 6). 

 
 
 

Turistický zpravodaj 4/2019 
  

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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Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 3511 Vltavský paprsek byl v rámci vypsaných 
Minigrantů společností Veolia podpořen – díky Minigrantu se mohl uskutečnil projekt zaměřený na 

děti a mládež – Pomoc přírodě. 
Cíl projektu: Cílem projektu je vedení mládeže a získání jejich vztahu k přírodě. Péče o životní 
prostředí, patronát nad lesoparkem pod turistickou základnou a práce na turistické základně. 
Oddíl sdružuje na 150 členů všech věkových kategorií, každoročně pořádáme celou řadu akcí pro 
veřejnost, tábory  -  jednou z hlavních činností je i příroda. Pečujeme o lesopark v sousedství naší 
turistické základny a řeky Vltavy.  
Popis projektu: Tomíci z Vltavského paprsku patří mezi dlouhodobě pracující organizace se 
zaměřením na mládež. V projektu pečujeme o lesopark v sousedství naší turistické základny a řeky 
Vltavy - vyřezávání náletových křovin, likvidace padlých stromů a větví, sbírání odpadků, péče o zeleň 
na turistické základně, čištění břehu řeky a tůní, vybudování a instalace hmyzích domečků, .......  
Realizace projektu: Minigrant byl použit na nákup Aku plotových nůžek Gardena HightCut 48-Li, 
pomocí kterých je prováděna údržba na naší turistické základně a vysekávání náletových křovin 
v přilehlém lesoparku, který máme v patronátu. 
Z Minigrantu jsme nakoupili 6 hmyzích domečků, které jsme nainstalovali do různých míst naší 
turistické základny – 3 domečky byli pro nejmladší děti – které je před instalací plnily potřebnými 
přírodninami, starší děti provedli nejdříve složení domečků a posléze je i oni naplnily přírodním 
materiálem. 
Díky minigrantu se děti učí pozorovat broučky ve svém přírodním prostředí a minigrant nám pomohl 
k usnadnění práce na naší turistické základně. 
 

 

Instalace hmyzích domečků 
 

https://tom3511-ostatni.rajce.idnes.cz/Hmyzi_domecky
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Vodácká expedice Ploučnice 

Vodácká expedice Ploučnice 2019 se uskutečnila v období od 17. do 21. července 

2019 – bylo sjeto 57,2 km mezi Průrvou Ploučnice a Horní Policí s mnoha a mnoha 

meandry, množstvím stromů přes řeku, sluníčkem i závěrečný lijákem, 4 cvaknutími 

a hlavně s pohodovou atmosférou. Jelo nás 17 a poslední den 18 a vody bylo pro 

nás nakonec akorát.  

Letní tábor - Bratřice - Mexiko 

Letní tábor TOM 3511 probíhal po 9 dní - od 3. do 11. srpna 2019 na Sluneční 

stezce nedaleko Bratřic. Slušné počasí, padesátka účastníků, pohoda – celotáborová 

hra Mexiko a 11 etap prověřilo všech 12 soutěžících mexických států, které 

zastřešoval jeden rod - všichni se pro potřeby táborové hry stávají členy rodu Lopézů 

– Emanuel / Emanuela. V táboře je obrovský kaktus, stožár s mexickou vlajkou a 

originálním sombrerem – tady je sídlo vedení hry – Ciudad de México.  

  

ODDÍLOVÉ AKCE 
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Vyráběli jsme erby států, 

vyráběli jsme masky mrtvých 

- Catrina, s kterými jsme 

absolvovali večerní cestu 

okolím s mnoha úkoly, 

vyráběli jsme biče, sombréro 

a piňatu. Přenášeli 

jsme Tequilu, pekli jsme na 

ohni tortilly, kreslili obrázky 

na stély, naháněli zatoulaný 

dobytek, schovávali se před 

bandity. Vyráběli jsme 

hudební nástroje a pěli mexické písně. Hra se vydařila a vítězi se nakonec stává tým 

státu Tabasco – Klárka, Mája a Jára. 

Po celou dobu tábora hrajeme různé hry – největší ohlas má Pasák, Brenbal, 

Obležené město, Pukavec, výprava do Afriky, Měšťani, Kaprál či Lišky. Nechybí ani 

večerní ohně s písničkou, noční hra – výprava za Sněhurkou a stezka odvahy. 

Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a realizaci podíleli – Nýnovi, Helče, 

Slonile, Kátě, Blance a hlavně třem vyznamenaným – řád vařečky zlaté získal Kamil 

s Romíškem a řád kříže červeného pak získala Lucka. 

 

Po Vltavě na Mělník 

V neděli 25. srpna 2019 pro nás Kamil 

připravil vodácký výlet - jedeme na 

lodích a jednom padlleboardu z Kralup 

na Mělník - jede nás 21 - krásné počasí, 

sluníčko, plno legrace. Cestou zážitky z 

napouštění vody do kanálu, přenášení 

jezu ve Vraňanech, soulodění, házení 

míčem, soutok Vltavy a Labe - a pak již domů. Bylo to príma. 
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Kralupské kolo 

14.ročník 
                                                                                                                                                                                       

Termín: neděle 15.září 2019   

Pořadatel: KČT MTB Kralupy n.Vlt. 
Trasa: okruhy v lese pod základnou KČT a koupalištěm 

Prezentace: základna KČT,v Kralupech n.Vlt., Ke Koupališti 
182 -  do 9.45 hodin 
 

Kralupské kolo: závod je určen pro děti a mládež od cca 4 
roků 
           (ročník 2015, ale lze pod dohledem rodičů i mladší) do 23 let 
           (ročník 1996 ) podle kategorií. 
 

Kategorie:   
    Odstrkovadla a kola s přídavnými kolečky (ročník 2013 a 
mladší  - společná kategorie)      
  ročník 2013 a mladší (nejmladší žákyně a žáci) 

ročník 2009 – 2012 (mladší žákyně a žáci) 
ročník 2004 – 2008 (starší žákyně a žáci) 
ročník 1996 – 2003 (juniorky a junioři) 

  

Délka trasy:  
Odstrkovala a přídavná kolečka  -   250 metrů    (1/2 malého kola) 
nejmladší žákyně a žáci do 6-ti let  500 metrů   (1 1/2 malého kola)                   
mladší žáci a žákyně 7-10 let        -    2050 metrů        (1 velké kolo)                     
starší  žáci a žákyně 11-15 let       -    6250 metrů      (3 velká kola)                      
juniorky 16-23 let         -   6250 metrů     (3 velká kola)                         
junioři 16-23 let          10000 metrů      (5 velkých kol)                      
                

PŘIPRAVUJEME PRO VEŘEJNOST  
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Start:  pod tenisovými kurty 1.skupina - 10.00 hodin,  ostatní dle 
dojezdu 1.skupiny po vyhlášení vítězů v cca 10.45 ve dvou vlnách      
 

Cíl: pod turistickou základnou KČT 
 

Klasifikace: klasifikovaný bude každý závodník (závodnice), který 
 ( -á ) absolvuje daný počet okruhů, bude mít umístěno startovní číslo 
na kole a cyklistickou přilbu po celou dobu závodu na hlavě. 
 

Kola: doporučujeme horská, treková či krosová kola 
 

Podmínka účasti:  účastníci budou mít po celou dobu závodu na hlavě 
cyklistickou přilbu a upevněné startovní číslo                            
                  
Ceny:  první tři v každé kategorii 
 

Kontaktní osoby:   
 

Ing.Vejrosta Zdeněk, Mládežníků 677, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
mobil: 736 506 821  
Zdenek.Vejrosta@synthosgroup.com           
 

Akce Kralupské kolo se koná za podpory města Kralupy n.Vlt. 
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ZŠ Komenského ve spolupráci s KČT Kralupy pořádá 

BĚH U 

KOMENDY 
Akce je součástí běžecké tour KČT Kralupy n/Vlt 

PÁTEK 20. 9. 2019 mezi 16.00 a 

17.30 H 
START A CÍL Z CHODNÍČKU ZA NEMOCNICÍ 

Popis trasy: Startuje se z chodníčku za nemocnicí a běží se směrem 

dolů k řece a to až na nábřeží, hned za potrubím se dáme cestičkou 

vpravo až na roh, kde podběhneme potrubí (pozor na hlavu) a dáme se 

vpravo po panelové cestě až na stejnou cestu, kterou se běželo dolů. 

Zde se dáme doleva a vyběhneme kopeček do cíle. Cílovou čárou je 

znovu chodníček. Trasa je dlouhá cca 500m. Místa odbočení budou 

vyznačena. 

V cíli pro každého drobná odměna, účastnický list a dobrý pocit 

z běhu  

Kontaktní osoba: Kateřina Malá /737463263/ 

 
 

 


