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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 24. 3. 2014) - celkem  267   (žáci 36, žačky 39, dorostenci 
13, dorostenky 8, junioři 29, juniorky 16, muži 61, ženy 51, senioři 10, seniorky 4). 

 
 
 
 

Turistický zpravodaj 2/2014 
 

Vydává: KČT Kralupy nad Vltavou 
Internet:  www.kralupska-turistika.cz 
E-mail:  kct.kralupy@seznam.cz 
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2. - 9. března – Albrechtice v Jizerských horách – 
penzion Marie 

Letošní zimní tábor se uskutečnil od 2. do 9. března 2014 v 
Albrechticích v Jizerských horách – tradičně v penzionu 
Marie.  

 
Celkem se zúčastnilo 36 členů oddílu. Hlavní náplní bylo 
lyžování na sjezdovkách Tanvaldského Špičáku, letošní zima 
neumožnila trávit čas bobováním a jinými sněžnými 
aktivitami, tak zbyl čas i na procházky okolím 

Jeden den jsme věnovali návštěvě Liberce – Ještědu a 
plaveckému bazénu, kde bylo hlavní náplní relaxovat a řádit na tobogánech.  

 
Večery pak byly věnovány hrám. Tradičně tábor doprovázela celotáborová hra - 
tentokrát s názvem "Ztracená expedice", kdy bylo nutné plnit řadu všemožných úkolů 
– záchrana během, sněžní psi, boj s lupiči, přijmutí zprávy, plán okolí, záchrana 
zraněného, lov tuleňů, správný uzel a závěrečná etapa s nalezením expedice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ZIMNÍ TÁBOR 
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Výlet do Českého Středohoří – BOREČ – dýmající 

vrch – místo které nezamrzá 

V neděli 9. února míříme na výlet nedaleko Lovosic. Schází se 

nás 24. Vlakem jedeme přes hodinku a v 9.45 vycházíme po 

modré od lovosického nádraží, přes město - kolem Deli 

výrobny, přes náměstí, podchody a pak již silničkou a 

betonovým chodníkem stále mírně vzhůru. Stáčíme se do vsi 

Vchynice a stále po modré (po pravé straně máme Lovoš a 

před sebou Milešovku). Úvozem a krajem pole si krátíme cestu 

k Režnému Újezdu, místu kde začíná naučná stezka Boreč – 

hlavní bod našeho výletu. 

Hned od nultého zastavení opět stoupáme a pro nás 

překvapivě po ledu a uklouzaném sněhu, hned je 

tak postaráno o dobrodružství. Značka naučné 

stezky a cedule jednotlivých zastavení nás vedou 

vzhůru, přes krásnou vyhlídku až k teplým 

výdechům – zde svačinka, vrcholové razítko, 

zkoumání teplých výdechů, hledání Borečky vzácné. 

Pak již míříme dolů, o sklouznutí není nouze. 

V Režném Újezdě bereme kurz na Lovosice, Lovoš necháme na jindy. Silnicí pod 

dálnici a pak již známou cestou stále z kopečka do Lovosic, u mladších se již 

„ozývají“ nohy a tak cukrárna v Lovosicích mnohé zachraňuje. Pomalý přesun na 

vlak, „fandění“ Sáblíkové pomocí sledování zpráv na netu, na nádraží telefonování 

domů kdy dorazíme, drobné nákupy a pak již na perón. Vlak je prázdný a tak se 

pohodlně dostáváme domů a v nohách 

máme 14,5 kilometru. 

 

 

 

 

PROBĚHLÉ AKCE 
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Uzlařská regata 2014 

V neděli 23. února 2014 se uskutečnil 18.ročník 

kralupské uzlařské regaty – počtem zájemců patřil 

tento ročník mezi průměrné, špičkové časy 

v základní části a ve vyřazovacích závodech byly 

však na vynikající úrovni. Neuvázání bylo výjimkou a 

lze jej přičíst snaze dosáhnout co nejlepší čas. 

 

Tři kola základního uzlování určili pořadí v jednotlivých 

kategoriích – mezi nejmladšími dominovala Adéla Buncová – 

TOM Kralupy, v kategorii 11 – 14 let Eliška Došková - TOM 

Kralupy a mezi nejstaršími pak Bára Vaňáková – TOM 

Kralupy, která své již desáté vítězství v řadě a celkově 

jedenácté korunovala časem 17,25 vteřiny. 

V uzlování poslepu zvítězila Blanka Rosáková – TOM 

Kralupy, vyřazovací závody pak s přehledem vyhrála Bára 

Vaňáková – TOM Kralupy. Padla celá řada osobních rekordů 

a zejména u nejmladších účastníků byl vidět značný pokrok. 
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Oddílová liga TZ 

Tradiční zimní závody a příprava na letní sezonu došly do svého finále – 5 závodů 

v tělocvičně bylo zaměřeno na opakování jednotlivých disciplin, získání návyků při 

zápisů do průkazu a utužení závodního kolektivu. 

Celkem se Oddílové ligy 2013/2014 zúčastnilo 76 závodníků, z nichž 21 absolvovalo 

všech pět závodů. 

 

Mezi nejmladším žactvem bylo konečné pořadí mezi 12-ti účastníky následující: 

1. Kamila Zázvorková          2. Jan Blahůšek                     3. Adéla Buncová 

Mezi mladším a starším žactvem bylo konečné pořadí mezi 15-ti účastníky 

následující: 

1. Eliška Došková          2. Helena Pavlů                     3. Kateřina Plicková 

Mezi dorostenkami a ženami bylo konečné pořadí mezi 22-ti účastnicemi následující: 

1. Blanka Rosáková          2. Tereza Popvá                     3. Romana Vejrostová 

Mezi dorostenci a muži bylo konečné pořadí mezi 25-ti účastníky následující: 

1. Jan Vejrosta               2. Zdeněk Vejrosta                 3. Jan Vavřík 

 

 

Sportovec Kralup 2013 

V pátek 21. března 2014 proběhlo v kulturním středisku Vltava slavnostní vyhlášení 
ankety Sportovec Kralup 2013. 

 Náš KČT nominoval do ankety Vojtěcha Kozelku za 
Turistické závody / outdoor running – kategorie do 15ti let a 
veřejností byl nominován Zdeněk Vejrosta rovněž za 
Turistický závod / outdoor running v kategorii nad 51 let.  

 

Do konečného vyhlášení nebyly výsledky známy a tak se 
postupem času odkrývala rouška tajemství, až konečné 

výsledky spatřily světlo světa.  

Vojtěch Kozelka    -    2.místo  
Zdeněk Vejrosta    -    2. místo  

Vojtěch Kozelka dostal nejvíce hlasů zaslaných do hodnocení Sportovce Kralup 2013 
a získal tak „Cenu veřejnosti“  
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Lívancový pohár 2013 / 2014 

V pondělí 10. 2. proběhlo nejen vyhlášení výsledků a udělení bodů ze 4. lívancového 

běhu, ale také jsme vyhlásili, a tím uzavřeli, Lívancový pohár 2013 / 2014. Ten se 

skládal ze 4 závodů – Lívancových běhů, které pořádá Sri Chinmoy Marathon Team 

v pražské Stromovce a to od listopadu do února. Celá soutěž byla pojata zejména 

jako zpestření běžecké přípravy přes zimní období.  

Průměrně nás bylo na závodech bezmála 18 napříč věkovým spektrem! Nikoho 

z přihlášených neodradilo chladno a jednou dokonce ani čerstvě napadaný sníh nebo 

ledovka. Ocenění vč. diplomu dostal každý, kdo se zúčastnil alespoň 1x a navíc mohl 

každý účastník ochutnat napečené lívance od Romči a Vejtka. 

Celkové výsledky vč. účasti, nasbíraných bodů v lívancového poháru a lívancového 

diplomu si můžete prohlédnout po kliknutí na odkazy pod článkem. 

Nejvíce odběhnutých Lívanců (všechny 4) má 5 borců: Terka P., Kačka P., Deli, 

Zdeněk a Vejtek a nejvíce se nás sešlo na lednovém Lívanci – rovných 20. 

Zajímavostí je i to, že Zděnda s Romčou na Lívanec jezdili na kole a Honza Kol. s 

Vaškem běželi vždy z Lívance podle Vltavy do Kralup po svých. 

 

 

 

 

 

 

  

BĚŽECKÉ AKTIVITY 
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Jarní běžecké klasiky - Palestra Kbelská 10 a 
Pečecká 10 

Palestra Kbelská 10 a Pečecká 10 jsou 

jedny z prvních závodů jara v rámci 

poháru Mizuno Running Cupu. Ani letos 

na těchto závodech nechyběla oddílová 

účast. Zejména na "Palestru" letos 

vyrazila poměrně velká skupina. 

 Závodníků bylo z oddílu nakonec 16: Jan 

Vavřík, Jan Koldinský, Eduard Frey, Peter 

Vaněk, Karel Šimek, Tomáš Kolmistr, 

Zdeněk Vejrosta, Lenka Pechová, Václav 

Klomínský, Zuzana Procházková, Helena Pavlů, Hana Pavlů, Petr Plicka, Kateřina 

Plicková, Eliška Došková a Pavlínka Kolářová. Největší úspěch zaznamenala právě 

Pavlína Kolářová, která doběhla na 3. místě v juniorkách v závodě na 5 km. Dětské 

závody proběhly na okruhu v parku ve Kbelích, na ostatní čekala tradiční 10 km 

trasa, na kterou se vydalo cca 1200 závodníků. Počasí na závod ideální, takže opět 

padaly osobní rekordy a velmi kvalitní časy. 

Týden na to se na chlup stejný závod 

konal v Pečkách. Za oddíl vyrazil 

Honza Kol. s Peterem a Lenča jako 

doprovod. Trasa tradiční jako roky 

předtím - cesta tam na Cerhenice, 

otočka a cesta zpět, na trase mírné 

vlny a kopce, tentokrát na závod 

sluníčko, ale za to občas nepříjemný, 

ale ne nějak silný vítr. Podmínky na 

závod však téměř ideální a jak Honza, 

tak Peter si vylepšili své nejlepší časy 

na 10 km. 

Oba závody spojovalo mnoho věcí - nejen běžecký pohár, atmosféra, trasy či počasí, 

ale např. oba závody startovali čeští olympionici - Dana Zátopková s Ondřejem 

Synkem a v Pečkách David Svoboda. Obou závodů se také zúčastnil známý 

sportovní redaktor České televize Vojtěch Bernatský. 
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FOTOSOUTĚŽ 2013 

Sedmého ročníku fotosoutěže se zúčastnilo 15 členů KČT (Zdeněk Vejrosta, 

Romana Vejrostová, Jan Vavřík, Jaroslav Vavřík, Lucie Malíková, Zuzana 

Procházková, Václav Klomínský, Vít Procházka, Jan Koldinský, Jiří Kohl, Zdeňka 

Veselá, Zbyněk Veselý, Peter Vaněk, Jaroslava Vaňková a Vítězslav Vaněk). Celkem 

se ve 4 kategoriích sešlo 72 fotografií. 

Do kategorie „Akce TOM a KČT“ bylo zasláno 10 fotografií, do kategorie „Turistický 
závod a MTB“ 9 fotografií, do kategorie „Individuální turistika“ 30 fotografií a do 
poslední kategorie „Živá příroda“ 23 fotografií. 

A jak to dopadlo? 

Kategorie „Akce TOM a KČT“  

1. místo: Zdeněk Vejrosta - Pirátka 
2. místo: Zbyněk Veselý - Zurčící krása 
3. místo: Zbyněk Veselý - Velikáni 

 

 

 

 

 

Kategorie „Individuální turistika“ 

1. místo: Jan Vavřík - Západ slunce na Sněžce 
2. místo: Václav Klomínský - Nevzdám se 
3. místo: Jaroslav Vavřík - Podzimní Lutovník 
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Kategorie „Turistický závod a MTB“   

1. místo: Zdeněk Vejrosta - Bez rozdílu věku 
2. místo: Zdeněk Vejrosta - Tak kam? 
3. místo: Václav Klomínský - Gratulujeme 

 

 

 

Kategorie „Živá příroda“ 

1. místo: Jan Vavřík - Bílá Opava 
2. místo: Zdenka Veselá - Vrabčák 
3. místo: Vít Procházka - Čápi na Měsíci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stejně jako v minulém ročníku byly vyhlášeny cena originality, ve které zvítězila 
fotografie Zdeňka Vejrosty s názvem Afrika a cena "okem" předsedy, kterou získal 
Václav Klomínský s fotografií Svítání. 

Všechny fotografie si můžete prohlédnout na internetových stránkách Klubu českých 
turistů Kralupy nad Vltavou (www.kralupska-
turistika.cz/kct/index.php?page=fotosoutez2013). 
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PŘÍPRAVUJEME 
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Dálkový - turistický  pochod  a cyklo  jízda 
 

43.ročník 
 

 

 
Start - Kralupy n. Vlt. - od nádraží ČD  6,15 - 

10,30 

Minimální trasa na Okoř je 14 km + geotrasa GPS, ostatní dle vlastní volby 

Trasy cyklo: start od 8 do 10.30    30, 55 km či dle vlastní úvahy 

 
Start - Zákolany - od nádraží ČD    8,00 - 10,30 

Minimální trasa na Okoř je 7 km + geotrasa, ostatní dle vlastní volby 

STARTOVNÉ - 20 Kč (jednotné pro všechny trasy) 
Vyrazíte-li na pochod z jiného místa, či mimo dobu startu – máte možnost se přihlásit k akci 

v cíli pochodu 

CÍL - OKOŘ     9 – 15 hod 
               (louka pod hradem) 

 

Do diplomů Vám budou zapsány km, které jste ušli na Okoř a které 
ujdete do cíle svého putování. 
 

V cíli diplom, placka pochodu, stanoviště soutěží pro děti, GeoEvent, 
možnost občerstvení, kolotoče a houpačky. 
 

Smluvní autobusová přeprava z cíle do Zákolan                
Na setkání s Vámi se těší pořadatelé z KČT Kralupy n. Vlt.  
a Turistického oddílu mládeže 3511 Vltavský paprsek 

  

  
 


