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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 23. 3. 2017: celkem 327 (žáci 55, žákyně 57, dorostenci 6, 
dorostenky 18, junioři 15, juniorky 11, muži 81, ženy 68, senioři 10, seniorky 6). 

 
 
 

Turistický zpravodaj 2/2017 
  

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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Letošní zimní oddílový tábor se uskutečnil od 

12. do 19. února 2017 v Albrechticích v 

Jizerských horách - v penzionu Marie. Hlavní 

náplní bylo lyžování na sjezdovkách 

Tanvaldského Špičáku, krátké vycházky po 

okolí, bobování atd. 

Jeden den jsme věnovali návštěvě Liberce – 

naší nejstarší ZOO a plaveckému bazénu, 

kde bylo hlavní náplní relaxovat ve vířivkách a řádit na tobogánech a klouzačce. 

Jeden půlden byl věnován kreativním dílnám ve výrobně hraček Detoa.  

Večery pak byly věnovány hrám. Tradičně tábor doprovázela celotáborová hra - 

tentokráte s názvem "Výstup na Matterhorn". Bylo nutné plnit řadu všemožných 

úkolů při výstupu na vrchol a splnit úkol pro bezpečný návrat.   

Počasí bylo suprové - 5 dní sluníčko a azurové nebe, ale i závěr byl fajn a tak jsme 

odjížděli domů naprosto spokojení. 
  

ZIMNÍ TÁBOR 
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V neděli 26. února 2017 se uskutečnil 21. ročník kralupské uzlařské regaty. V 

základní části vázal každý třikrát a počítal se lepší čas. Mezi nejmladšími zvítězila 

Klára Homolková, před Radkem 

Amasederem a Eliškou 

Sodomkovou, v kategorii 11 - 14 

let zvítězila Klára Buncová před 

Adélou Buncovou a Hanou Pavlů. 

Mezi nejstaršími pak zvítězil Jan 

Vejrosta, který časem 20,07 získal 

i putovní pohár, druhé místo 

obsadil Zdeněk Vejrosta a třetí pak 

Tereza Popová. 

V uzlování poslepu zvítězil Petr 

Pavlů. Vyřazovací závody vyhrál Jan Vejrosta. Padla celá řada osobních rekordů a 

zejména u nejmladších účastníků byl vidět značný pokrok 

při vázání všech uzlů. 

 

 
  

UZLAŘSKÁ REGATA 
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Oddílová liga TZ 2016 / 2017 
 

Proběhl další ročník oddílové ligy TZ - pět měsíců, 

pět závodů v tělocvičně. Prvotní je ověření 

naučených znalostí, naučení správného a rychlého 

zapisování do startovních průkazů, důležité je i 

udržování týmového ducha.  

Do celkového hodnocení se počítají tři lepší výsledky 

z pěti závodů.  

Celkem v celém seriálu běhalo rekordních 86 

závodníků. Velice mrzí, že je i dost těch, co nemohli 

oddíl podpořit a nenašli si ani jednou chvilku čas. 

 

Cvrčci 

7 závodníků, 2 závodníci plný počet závodů, jde hlavně o seznámení se závody. 

Nejmladší žactvo: 

9 závodníků, 3 závodníci plný počet závodů, 6 závodníků minimálně 3 závody. 

Vítězství v jednotlivých závodech - 5x Václav Machek 

Celkové pořadí: 1. Václav Machek, 2. Radek Amaseder, 3. Matyáš Zeman 

Mladší a starší žactvo: 

13 závodníků, 5 závodníků plný počet závodů, 11 závodníků minimálně 3 závody. 

Vítězství v jednotlivých závodech - 3x Hana Pavlů 1x Klára Buncová a Petr Plicka. 

Celkové pořadí: 1. Hana Pavlů, 2. Klára Buncová, 3. Vojtěch Kozelka 

Dorostenky a ženy: 

27 závodnic, 8 závodnic plný počet závodů, 10 závodníků minimálně 3 závody. 

Vítězství v jednotlivých závodech - 2x Tereza Popová a 1x Klára Slabá, Helena 

Pavlů a Kateřina Popová. 

Celkové pořadí: 1. Tereza Popová, 2. Helena Pavlů 3. Romana Vejrostová  

Dorostenci a muži: 

30 závodníků, 6 závodníků plný počet závodů, 14 závodníků minimálně 3 závody. 

Vítězství v jednotlivých závodech - 3x Jan Vejrosta, 2x Zdeněk Vejrosta 

Celkové pořadí: 1. Jan Vejrosta, 2. Zdeněk Vejrosta, 3. Jan Vavřík 

TURISTICKÝ ZÁVOD 
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Turistický závod - Středočeský pohár - Český Brod 
 

V sobotu 18. 3. 2017 se v lesích u Českého Brodu konal 2. závod Středočeského 

poháru - startovalo nás 39, vybojovali jsme 24 medailí - z toho 10 zlatých (Štěpánek, 

Klárka H., Hanďa, Vojtik, Deli, Jakub Ho., Adéla N., Kaďa, Romíšek a Zdeněk). Všem 

co bojovali za oddíl, patří velký dík - s předstihem jsme si zabezpečili Středočeský 

pohár.  

 

 

 
Turistický závod - Mikulášovice 

 

V neděli 19. 3. nás osm jede do Mikulek, závodí nás 

7 a vedeme si suprově - 7 medailí z toho 4 zlaté 

(Kačka Po., Kaďa, Nýna a Zdeněk). I počasí nám 

přálo a celý závod a i Mikulášovická míle proběhly 

bez deště.  



6 
© KČT Kralupy nad Vltavou | www.kralupska-turistika.cz 

Mistrovství Středočeského kraje 

V sobotu 25. 3. proběhlo v naší režii 

Mistrovství Středočeského kraje v TZ a 

doprovodná akce stavba stanu. 

Celý den v jednom kole - 106 lidí na 

stanu a 227 závodníků 

I nám se daří - 19 medailí a 

plno postupů. Celkem nás z oddílu 

závodí více jak 90 !!! 

Mistři Středočeského kraje se stali - 

Adéla Buncová, Klára Buncová, Karolína 

Váňová, Zdeněk Karhan, Jan Vejrosta a 

Zdeněk Vejrosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Středočeský pohár 
 

Tři závody - v Týnci nad Sázavou, v Českém Brodě a 

Kralupech nad Vltavou určily letošní pořadí 

Středočeského poháru. 

Prvenství mezi oddíly jsme obhájili a splnili tak  svůj cíl 

v úvodu sezony. 

Vybojovali jsme 32 medailí a Středočeský primát mají: 

Klára Homolková, Vašek Machek, Adéla Buncová, 

Klára Buncová, Vojtěch Kozelka, Helena Pavlů, Jakub 

Hofman, Adéla Nejedlá, Zdeněk Karhan, Jan Vejrosta, 

Romana Vejrostová a Zdeněk Vejrosta.  
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Winter run 2017 

 
V sobotu 25. února 2017 se uskutečnil v Praze na Ladronce běh Winter run - Praha 2017.  Z 

oddílu vyrážíme 4 - Eda F., Kaďa, Romíšek a Zdeněk - všichni běžíme trať 8,4 km. Závod byl 

príma a na trati nás povzbuzovalo po celou dobu sluníčko, Čepsulka a lední medvěd. 

 

Lívancový běh březen 2017 
 

Konečně na nás vykouklo sluníčko a my jsme měli pocit, že jaro už je tady. Vyběhli 

jsme jako každou první sobotu v měsíci v 9 hodin a 7 minut po krátkém citátu a 

chvilce ticha, ale v docela jiném složení než obvykle. Vyjeli jsme v počtu 4 (2x Terka, 

Albert a Ríša) za dobrodružstvím s autem a navigací. Štěstí nám přálo, a tak jsme 

zvládli dorazit včas, uběhnout si po ránu dvě míle s úsměvem a dojíst zásoby 

lívanců, které byly po našem výkonu ještě chutnější. 

Tak doufáme, že se k nám v červenci (v dubnu budeme všichni na Okoři a pak jsou 

tu Turistické závody) přidá početný zástup milovníků lívanců a ranního sluníčka!  

 

 

BĚH 
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Palestra Kbelská 10 / 2017 

31. ročník běžeckého závodu v Praze Kbelích - fantastické počasí / sluníčko a 18 st. 

C. Z oddílu lze ve výsledkové listině najít 4 oddílové členy:  

Eda F. 46:01  /  Zdeněk V. 49:30  /  Pešajda  53:23  /  Pavlína 1:09:51 

 

Mikulášovická míle 

V neděli se nás 7 zúčastnilo závodu Mikulášovická míle (jako 

doprovodná akce TZ) - závod vedl terénem s převýšením a 

jeho skutečná délka byla 1,34 km. 

V kategorii kluků 10 - 14 let končí Vojta Š. těsně 4. Stejnou 

kategorii děvčat vyhrává Hanďa. Mezi ročníky 2002 a starší 

končí Kačka P. druhá a Romíšek na 5. místě. mezi kluky pak 

3. Kaďa, 4. Zdeněk a 5. Nýna, který běžecky podporoval 

Hanďu. 

 

 

 

Jarní běh Europlantu 2017 

V úterý odpoledne vyráží čtveřice Romíšek, Zdeněk, Terka Po., Kaďa na Jarní běh 

Europlantu - 4,6 kilometru běhu v krásném prostředí v Šárce, okolo Džbánu. Trať je 

moc fajn, výkony odpovídají nasazení, fyzičce a vůli. Pětikilový pytel brambor je 

tradiční odměnou pro každého běžce.  
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Výprava do země nikoho 

V neděli 5. 3. 2017 se uskutečnila předjarní výprava do "Země nikoho" - vyrazili jsme 

na Hleďsebské stráně, náplní bylo plno her a soutěží. Opečení buřtíků a přechody 

přes Vltavu po potrubním mostě Šijusaka bylo příjemným zpestřením krásného dne 

plného sluníčka. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brigáda 12. 3. 2017 

 

V neděli 12. března 2017 proběhla na základně brigáda. Sešlo se nás 40 a vše co 

bylo naplánováno se stihlo - úklid loďárny, dohrabání listí, vyčištění pergol, úklidy v 

klubovně a ve stodole, čistící práce a práce na osvětlení pergoly. 

 

  

ODDÍLOVÉ AKCE 
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PŘÍPRAVUJEME  
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