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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 1. 11. 2021: celkem 279 (žáci 49, žákyně 25, dorostenci 11, 
dorostenky 17, junioři 8, juniorky 14, muži 71, ženy 67, senioři 10, seniorky 7). 

 
Turistický zpravodaj 5/2021 
 
Vydává: KČT Kralupy nad Vltavou 
Internet:  www.kralupska-turistika.cz 
E-mail:  kct.kralupy@seznam.cz 
  

http://www.kralupska-turistika.cz/
http://www.kralupska-turistika.cz/
mailto:kct.kralupy@seznam.cz
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Oddílová liga TZ  

 
V listopadu a v prosinci se uskutečnily již dvě 
kola oddílové ligy turistických závodů, které 
jsou zaměřeny na ověření znalostí, 
správnost a rychlost zapisování do průkazů. 
Nejlépe si zatím po dvou kolech vedou: 
Vítek Dostál, Veronika Slabá, Jaroslav 
Beran, Kateřina Popová a Zdeněk Vejrosta. 
 
 

 

 
 
 
 

Výlet s obtisky listů 

V sobotu 20. listopadu 2021 se uskutečnil výlet po zajímavostech Kralup - jdeme ke 
studánkám. První navštěvujeme ve stráni Hrombaba a druhou v Podhájí - nejstarší 
studánku v Kralupech, kterou jsme jako kralupská turistika před 20 lety pomáhali 
vrátit k životu. Výlet je doplněn o obtisky listů, které vytváříme pomocí kopíráku, 
sádla a očouzení svíčkou a následně barvíme. Výlet se všem 22 účastníkům líbil. 
 

TURISTICKÉ ZÁVODY 

ODDÍLOVÉ AKCE 

http://www.kralupska-turistika.cz/
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Brigáda 2021 
 
V sobotu 4. prosince 2021 proběhla oddílová brigáda - uklízíme ubytovny, pracujeme 
na základně a uklízíme větve v lesíku pod základnou, který máme v patronátu Čisté 
město. Počasí je od rána zimní - chumelí a chumelí. Sešlo se nás 40 a odpracovali 
jsme 94,5 hodiny.   

 
  

http://www.kralupska-turistika.cz/
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Předvánoční vycházka - krmení zvířátek 
 
V sobotu dopoledne vyrážíme na předvánoční procházku s nadílkou pro zvířátka. 
Jdeme Dvořákovou stezkou do Nelahozevsi, zde na kopec do lesa - krmení pro 
zvířátka a chvilka pro kreslení - naše nadílka a pochutnávající si zvířátka. Dolů  
k silnici, přes Vltavu po potrubním mostě Šijusaka a pak již podél Vltavy do Kralup. 
Bylo nás 14 v počasí kolem 0 °C.  

 

 Vánoční atmosféra 
 
O tři předvánoční schůzky navozujeme vánoční atmosféru vlastním tvořením – 
poprvé jsou to stromečky ze zelených čtvrtek, podruhé svícny z jablíček a mlsů a 
potřetí děláme lodičky ze skořápek a svíček – včetně jejich pouštění na tůni pod 
naší turistickou základnou. 

 
 
 

  

http://www.kralupska-turistika.cz/
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Fotosoutěž na téma „Kralupská turistika“ 
 
V roce 2021 soutěž proběhne ve třech kategoriích: 
I. Akce TOM a KČT Kralupy nad Vltavou (na fotografiích musí být na akci TOM a KČT 
viditelně zachyceni členové KČT Kralupy n. Vlt. Výjimkou jsou akce KČT Kralupy n. 
Vlt. pořádané pro veřejnost – tam postačuje, jsou-li na fotografii zachyceni 
účastníci akce) 
II. Sportovní akce (organizovaná KČT Kralupy n. Vlt. nebo zařazená v plánu akcí KČT 
Kralupy n. Vlt.) 
III. Turistická momentka (volná fotografie z výletů a dovolených) 
Prosíme, dodržujte kategorie. Zaslané fotografie, které tematicky nezapadají do 
vyhlášených kategorií, nemohou být do fotosoutěže zařazeny. 
 
Pravidla fotosoutěže: 
● Je otevřena pro všechny členy KČT Kralupy nad Vltavou bez omezení. 
● Do každé ze soutěžních kategorií může účastník zaslat maximálně 3 fotografie. 
● Soutěžní fotografie může být černobílá nebo barevná, a to buď v digitální podobě, 

kdy podmínkou je fotografie v plném rozlišení včetně zachovaných metadat 
(informace o obrázku) nebo zhotovená na klasickém fotomateriálu, popř. 
vytištěná na kvalitní tiskárně na fotografickém papíře ve formátu 13 x 18 cm. 

● Zasílejte pouze snímky zhotovené v roce 2021. 
● U soutěžních fotografií zaslaných do fotosoutěže pouze v digitální podobě bude 

zajištěn pouze standardní tisk na fotografický papír o rozměru 13 x 18 cm bez 
záruky výsledné kvality (fotografie budou hodnoceny v tištěné podobě!) 

● Ke každé zaslané soutěžní práci uveďte následující údaje – soutěžní kategorie, 
název snímku a jméno oblasti, kde byla pořízena. 

● V případě zaslání fotografií v digitální podobě uveďte do e-mailu jméno a adresu 
autora, každou fotografii pojmenujte názvem snímku (např. „Svítání  
v horách.jpg“) a uveďte soutěžní kategorii a jméno oblasti, kde byla pořízena. 

● V případě snímků v papírové podobě napište na zvláštní papír jméno a adresu 
autora a k tomu doplňte seznam názvů snímků. Je to z toho důvodu, aby „porotci“ 
posuzující fotografie neznali jméno autora a nebyli tím nijak ovlivněni. Vlastní 
fotografie pak popisujte na rubu měkkou tužkou nebo je opatřete štítky  
s vypsanými údaji. 
 

Uzávěrka soutěže je v pondělí 10. ledna 2022, přičemž pro přijetí do soutěže 
rozhoduje datum poštovního razítka na obálce či osobní předání, v případě 
digitálních snímků datum odeslání fotografií. Vyhlášení proběhne v nejkratším 
možném termínu po vyhodnocení fotografií. 
Pro účely publikování výsledků na internetu posílejte všechny soutěžní fotografie  
v digitální podobě Zdeňku Vejrostovi na jeho e-mail: vejrost.ovi@tiscali.cz a to 
nejpozději v den uzávěrky fotosoutěže. 
Výherci jednotlivých kategorií budou odměněni. 
 
Výsledky fotosoutěže budou zveřejněny na našich internetových stránkách 
www.kralupska-turistika.cz/kct. Soutěžní fotografie zůstávají majetkem KČT 
Kralupy (při zachování autorských práv) a nevracejí se. 
Kontakt:       Zdeněk Vejrosta       vejrost.ovi@tiscali.cz 736506821 

http://www.kralupska-turistika.cz/
http://www.kralupska-turistika.cz/kct
http://www.kralupska-turistika.cz/kct
http://www.kralupska-turistika.cz/kct
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Silvestrovské kolečko 

Pátek 31. prosince 2021 
Poslední, (ale pro někoho možná vůbec první) proběhnutí v roce 2021. 
Sraz je mezi 13.50 a 14 hodinou na turistické základně kralupské turistiky. 
Ke Koupališti 182, Kralupy nad Vltavou – pak se již společně vyběhne na okruh délky 
1500 metrů. 
Počet absolvovaných kol (1 / 2 / 3) záleží pak již jen na Vás. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novoroční sprintduatlon 
 
běh 375 metrů - kolo 1500 metrů - běh 375 metrů  
 
Termín konání: sobota 1. ledna 2022 ve 13.30 hod.  
Místo konání: turistická základna KČT Kralupy nad Vltavou, Ke Koupališti 182, 
Kralupy nad Vltavou 

  
Kategorie - kluci / děvčata do 15 a nad 15 let (rozhoduje rok narození) 

  
Rekordní časy  
Děvčata do 15 let         Kateřina Šimková        8.06          1. 1. 2012 
Kluci do 15 let              Jan Kareš                      6.32          1. 1. 2005 
Děvčata nad 15 let        Tereza Popová           6.59          1. 1. 2017 
Kluci nad 15 let            Vít Procházka               5.28          1. 1. 2012 
 
Rekordní účast   -   1. 1. 2019  –  21 startujících 

 

PŘIPRAVUJE SE 

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

