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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 12. 1. 2023: celkem 274 (žáci 49, žákyně 41, dorostenci 8, 
dorostenky 7, junioři 13, juniorky 14, muži 58, ženy 64, senioři 16, seniorky 4). 

 
Turistický zpravodaj 1/2023 
 
Vydává: KČT Kralupy nad Vltavou 
Internet:  www.kralupska-turistika.cz 
E-mail:  kct.kralupy@seznam.cz 
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Silvestrovské kolečko 2022 

Silvestr 2022 a tradiční poslední proběhnutí - již osmnácté, to je Silvestrovské 

kolečko. Celkem se akce zúčastnilo 25 lidí a 2 pejsci. Za teplého počasí (+17 °C) jsme 

absolvovali 72,15 kilometrů. 

 

 

 

Novoroční sprintduatlon - 24. ročník 

1. leden je již tradičně spjat s Novoročním sprintduatlonem - letos se běží již 

počtyřiadvacáté. Je jarních 13 stupňů nad nulou. Na startu se sešlo rekordních 25 

novoročních nadšenců, kteří se pustili do boje s ostatními a sami se sebou. Startovalo 

se ve 4 kategoriích. 

Zvítězili: holky do 15 let - Markéta Váňová, kluci do 15 let - Daniel Barger, holky 15 

let a starší - Tereza Málková, kluci 15 let a starší - Zdeněk Karhan. 

 

 

PROBĚHLÉ AKCE 

http://www.kralupska-turistika.cz/
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Nadílka zvířátkům 
V neděli 11. prosince 2022 vyrážíme dát 
do lesa nadílku zvířátkům - je mírně pod 
nulou a popojíždíme vlakem do 
Nelahozevse. Odtud nás vyráží 18 na 
Hleďsebské stráně. Hry s lístky a pak již 
dáváme do lesa mrkev, zelí, jablíčka, 
slunečnici, zrní, ořechy, lojové kuličky, 
salát. Další hra s lístky a pak již k 
infocentru - zde "dostáváme" od zvířátek 
na oplátku lízátko. Kupujeme dobroty, 
pití, svařák. Pak již Dvořákovou stezkou 
do Kralup a před půl dvanáctou se u lávky 
loučíme. 

 
  

Oddílové vánoce 2022 
Ve čtvrtek 22. prosince 
2022 se koná oddílová 
vánoční schůzka - 
posezení s cukrovím, 
písničky s kytarou, hraní 
Fištroniády s turistickou 
tématikou, dárek od 
oddílu svým členům, dárek 
od neznámého, 
rozbalování dárků pro 
oddíl. 

ODDÍLOVÉ AKCE 

http://www.kralupska-turistika.cz/
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Oddílové mistrovství - Člověče nezlob se a Prší 2023 
V neděli 8. ledna 2023 se konal další ročník oddílového mistrovství ve hře Člověče 
nezlob se a v karetním Prší. Bojuje se v klubovně o každé políčko, o každé zajetí do 
domečku a v kartách o každý "bodík". 
Oddílovým mistrem v 19. ročníku hry Člověče nezlob se pro rok 2023 se mezi 27 hráči 
stává a 1. místo získává Marek Váňa, 2. místo Viki Zdenka Kakalejčíková, 3. místo 
Žofka Dostálová. 
Oddílovým mistrem v 18. ročníku v karetním Prší se pro rok 2023 mezi 25 karbaníky 
stává a 1. místo získává Radka Vaňurová, 2. místo Kamil Sodomka, 3. místo Jan 
Vejrosta.  
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Zimní večerník 2023 
V pondělí 9. ledna 2023 v podvečer proběhl tradiční oddílový večerník - ten zimní je 
oblíben pro padající soumrak a tmu. Závod absolvovalo 59 účastníků. 
V hlavních kategoriích zvítězili: 
Děti s doprovodem - Žofka Dostálová / modrá trať - Linda Bínová / bílá trať – Jára 
Beran / červené holky - Klárka Buncová / červení kluci – Vašek Machek / bez času – 
Jan Vejrosta a Zdeněk Vejrosta / vzdálený večerník – Maruš Wagnerová, Jan Vavřík a 
Tomáš Mrázik. 

 

 
Tříkrálový online TZ  
V pátek 6. ledna 2023 proběhl 
celorepublikový internetový závod - 
pomocí online testů šlo o prověření 
znalostí z KPČ, turistických a 
topografických značek a dřevin. 
Do závodu se zapojilo na 200 závodníků z 
20 oddílů - z našeho oddílu se zúčastnilo 
60 členů. Nikdo nepropadl a byla i řada 
nul. 
Mezi absolutní špičku se prosadila v 
kategorii dorost a dospělí (ročník 2008 a 
starší) prvním místem Kateřina Popová s 
0 trestných a časem 50 sekund. Navíc byla 
Tereza Málková na 4. místě a Zdeněk 
Karhan na 5. místě. 
V kategorii žactva (ročník 2009 a mladší) byl Jaroslav Beran na 4. místě, Eliška 
Beranová na 7. místě a Markéta Váňová na 8. místě. 
 

ÚSPĚCHY V TURISTICKÝCH ZÁVODECH 

http://www.kralupska-turistika.cz/
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Zimní přechod Nedvězí    
Termín: sobota 28. ledna 2023 
odjezd v 8:00 od zimního stadionu v Kralupech nad Vltavou 
návrat zpět z Dubé ve 14:15 
Trasa:  
základní: Rozprechtice – Dražejov - Nedvězí – Dubá (11 km) 
Delší trasy si volí účastníci dle svých sil, schopností a stavu 
terénu 
Cena: 70 Kč člen KČT Kralupy nad Vltavou / 120 Kč ostatní 
Odměnou je pamětní lístek a placka akce. 
 
 

Uzlařská regata  
Termín konání: neděle 26. února 2023 od 9:30 
Místo konání:  turistická základna KČT, Ke Koupališti 182, Kralupy n. Vlt. 
Kategorie: 
- super nejmladší (předškoláci)/ nováčci  - můj první uzel  
- nejmladší (ročník 2013 a mladší) - ambulanční, škotový, zkracovačka 
- mladší (ročník 2009 – 2012) - ambulanční, škotový, zkracovačka, lodní, rybářský, 
dračí  
- starší (ročník 2008 a starší) - ambulanční, škotový, zkracovačka, lodní, rybářský, 
dračí 
Rekordy: 
počet účastníků  58  rok 2016 
nejlepší časy           - mladší  13.30   Kateřina Popová   rok 2012 
   - starší  20.62  Kateřina Popová   rok 2016 
   - nejstarší 16.56  Barbora Vaňáková  rok 2013 
Váže se v pořadí ambulanční uzel (šátek) / škotový uzel (šátek a provázek) / 
zkracovačka (provázek na zemi) / lodní uzel (provázek) / rybářský uzel (dva 
provázky) / dračí smyčka (provaz okolo těla). 
Doprovodné soutěže: 
Vázání poslepu - 6 uzlů bez rozlišení kategorie 
Play off - vyřazovací závody - přímé souboje nejlepších 
 
 

PŘIPRAVUJEME 

http://www.kralupska-turistika.cz/

