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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 26. 4. 2020: celkem 272 (žáci 41, žákyně 31, dorostenci 9, 
dorostenky 15, junioři 10, juniorky 13, muži 71, ženy 66, senioři 9, seniorky 7). 

 
 
 

Turistický zpravodaj 2/2020 
  

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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Uzlařská regata 
  

V neděli 16. února 2020 se uskutečnil 
již 24. ročník kralupské Uzlařské 
regaty. V základní části vázal každý 
třikrát a počítal se lepší čas. Mezi 
nejmladšími zvítězila Veronika Slabá 
před Májou Váňovou a Viktorem 
Kášem. V kategorii 11 - 14 let zvítězil 
Vašek Machek před Eliškou 
Sodomkovou. Mezi nejstaršími pak 
zvítězila Kateřina Popová, která 
časem 18,00 získala i putovní pohár, 
druhé místo obsadil Zdeněk Vejrosta 
a třetí byl Jan Vejrosta. 
V uzlování poslepu zvítězila Barbora 
Vaňáková. Vyřazovací závody vyhrála Kateřina Popová. 
  

ODDÍLOVÉ AKCE – v době před koronavirem 
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Zimní tábor 
 

Zimní oddílový tábor se uskutečnil od 29. 
února do 7. března 2020 v Albrechticích v 
Jizerských horách - na chalupě  Klauzovka, 
kde si i sami vaříme. Hlavní náplní bylo 
lyžování na sjezdovkách Tanvaldského 
Špičáku, krátké vycházky po okolí, 
bobování. 
 
Jeden půlden byl věnován výrobně hraček 
Detoa a jejím kreativním dílnám. Jeden den 
jsme byli v Liberci – návštěva druhohor - 

Dinoparku a plaveckému bazénu, kde bylo hlavní náplní relaxovat ve vířivkách a řádit 
na tobogánech a klouzačce. 
 

Večery pak byly věnovány hrám. Tradičně 
tábor doprovázela celotáborová hra - 
tentokráte s názvem "Sněžour". Bylo nutné 
plnit řadu úkolů při hledání této legendy 
Jizerských hor. Mezi mladšími vítězí Jenda 
Němec a mezi staršími se o vítězství 
podělila Klára Buncová s Vojtou Kozelkou.  
 
Počasí bylo obstojné a sníh nám vydržel 
pod lyžemi po celou dobu.  
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Ani v této době naše činnost neustává, jen se musí přizpůsobit podmínkám a 
opatřením 
  

Nalož si 
  
Nalož si - to byla předjarní 
soutěž Asociace TOM, 
soutěž, která nabídla k 
plnění 19 úkolů všemožné 
náplně - dřepy, pití vody, 
origami, vaření, dárek, 
netradiční spaní, neotvírání 
dveří, studená sprcha, 6 
hodin v čepici, mytí rukou a 
celá řada další. Z oddílu se 
do toho po hlavě vrhla 
zejména Mája Váňová - 
nejenže hlásila jako první, 
že má splněn některý z úkolů a nakonec jich zvládla všech 19 
 
  

Pomoc potřebným 
 
Ve čtvrtek 26. 3. 2020 reaguje TOM 3511 Vltavský paprsek a KČT Kralupy na výzvu 
Centra sociálních služeb Praha - materiální podpora pro vybudování "homeles 
městečka" - vybudování stanového městečka na Císařské louce pro chudé lidi bez 
domova se zaměřením na seniory. V současné těžké době koronaviru je každá 
rychlá pomoc důležitá a tak odvážíme do Prahy 10 karimatek, spacák a stan. 
  
  
  

ODDÍLOVÉ AKCE – v době s koronavirem 
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Internetové Turistické závody  

  
20. března / 30 března / 17.dubna 2020 to byly termíny Internetového TZ, který vyšel 
z iniciativy Rady TZ a zabezpečujeme jej my - celkem startovalo v jednotlivých 
kolech 188 /216 /150. 
Z našeho oddílu se zapojilo 67 závodníků 
  
V kategorii žactva jsme sice na medaili nedosáhli, ale vše jsme si vynahradili 
v kategorii dorostu a dospělých – Kačka Popová dokázala všechny 3 závody vyhrát, 
navíc se na medailových pozicích umístil dvakrát (2. a 3. místo) Zdeněk Karhan a 
Jan Vejrosta bral stříbro a Terka Popová bronz. 
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Do Okoře bez oře 

Do Okoře bez oře 2020 je naše největší akce, která se letos nemohla konat pro 
veřejnost. Díky "pořadatelské verzi", které se nezávisle na sobě zúčastnilo několik 
dvojic či rodin, alespoň takto symbolicky proběhl 49. ročník při počtu. Budeme se 
společně těšit na příští rok.  
 

 

Velikonoční soutěž 
  
O letošní koronavirové velikonoce pořádáme internetovou velikonoční soutěž - 
"Velikonoční výrobek" - schází se 23 výtvorů a ty jsou pak 22 zájemci hodnoceny. 
Pořadí :   1. Kačka Popová   2. babi Švecová    3.Eva Popová      mezi dětmi vítězí 
Mája Váňová. 
Absolutní pořadí : 1.Kačka Po.  2. babi Švecová  3. Eva Po.  4. Mája a 
Popik  5.Radka V.  6.Romíšek a Zdeněk 7. Klára B. a Lada 8. Radka B., Venda, Veru 
S., Mamut a Slonila 9. Terka D., Jakub Z., Anežka, Mára, Košík, Martin S.,Klára S. a 
Tonda. 
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Hořcová výzva 
 

Jsme v polovině. Strkáme nohy do ledových potoků a řek, lejeme si každou hodinu 
sklenice vody na hlavu, nosíme naruby oblečení, vyhýbáme se cukru, házíme 
kostkou, spíme doma ve stanu, pleteme pomlázky, sedíme na stromě či stojíme na 
jedné noze a večer k tomu ještě pořádáme karaoke show. Rozděláváme oheň, 
chodíme okolo stromu, házíme vlaštovky, hledáme 13, vyrábíme papír,…...   To je 
jen část, ze seznam úkolů, které si na nás Hořcová výzva vymyslela. 

Hru Asociace TOM hraje více než 2000 hráčů ze 76 oddílů, od nás je nás zapojeno 
26 členů oddílu + 5 kamarádů oddílu. Stále se do hry můžete připojit i vy 
na www.horcovavyzva.cz 

 

 

 

http://www.horcovavyzva.cz/

