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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 (ke 14. 1. 2014) - celkem  263   (žáci 34, žačky 39, dorostenci 
12, dorostenky 8, junioři 29, juniorky 16, muži 61, ženy 51, senioři 10, seniorky 3). 

 
 
 
 

Turistický zpravodaj 1/2014 
 

Vydává: KČT Kralupy nad Vltavou 
Internet:  www.kralupska-turistika.cz 
E-mail:  kct.kralupy@seznam.cz 
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Mikulášská schůzka 

V sobotu odpoledne proběhla Mikulášská schůzka – sešlo se 

nás 30. Nejprve proběhla hra s luštěním venku, pak již hurá 

do klubovny – probíhá rýmování s Mikulášem, čertem a 

andělem. Pak následují soutěže se sfoukáváním svíček 

pomocí balónků, tahání Mikulášů a čertů. Mezi tím pojídání 

čokolády a ořechů. 

Hlavní soutěží je „Anděl“ vyrobeno je 22 andělů (každý má 

své kouzlo) a každý má pět hlasů pro své favority. Vyhlášení 

je prokládáno písničkami s kytarou v podání Terky. 

 
Vánoční schůzka 

V sobotu 21.prosince se uskutečnila oddílová Vánoční schůzka – mezi 16.30 až 20-
tou hodinou klubovna skutečně ožila – sešlo se nás 67. 

V úvodu to byl souboj přísloví holky / kluci – ten 
zvládají lépe holky a drtivě vítězí, následuje již 
tradiční vánoční kinder loterie a pak již hlavní 
hra – do ní se zapojují všichni – „prezentace 
měsíce“ / skupinky jsou dány podle měsíce 
narození a tak po chvilce příprav pochodují 
klubovnou 3 králové (leden), uklízí se sníh 
(únor), rostou „sniehulenky“ (březen), prohání 
se pomlázka (duben), přichází lásky čas 
(květen), rozdává se vysvědčení (červen), hurá 
na dovolenou (červenec), češe se ovoce 
(srpen), a zase do školy (září), dlabou se dýně a 
pouští draci (říjen), padá listí (listopad) a houpe 
se ježíšek (prosinec). Nakonec je vyhodnocen 
jako nej květen, ale dobří byli všichni. 

Konečně se rozdávají dárky, kterých se mnozí 
nemohou dočkat, pod stromečkem je jich plno a 
po chvíli již každý rozbaluje – nakonec všichni 

přítomní dostávají od oddílu „rouru“ na krk. Přejeme si hezké vánoce a pak již 
k domovům.  

PROBĚHLÉ AKCE 
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Oddílové mistrovství v Člověče nezlob se a karetní 

hře Prší 

První sobotu roku 2014 – 5.1.2014 - se uskutečňuje 

11.oddílové mistrovství v Člověče nezlob se a 10. 

mistrovství v karetní hře Prší. 

Schází se nás 22 – nejdříve je to člověče – dvě kola určují, 

kdo bude ve finále a kdo bude bojovat o další pořadí. 

Stejné je to pak v Prší. 

Oddílovým mistrem v Člověče nezlob se se pro rok 2014 

se stává Nýna. 

Oddílovým mistrem v karetním Prší se pro rok 2014 se 

stává Zdeněk. 

 

Výlet na Levý Hradec a do Roztok 

Sraz je v 9.25 na nádraží a 15 nás vyráží vlakem do Žalova. Vystoupáme vzhůru, 
porovnávání kostela s naší pamětí s pohledem z KPČ, výhled na řeku a pak již dolů a 
proti proudu Vltavy za neustálého povídání - po chvíli jsou tu již Roztoky a my míříme 
do muzea – čeká nás výstava Čokoláda a jako druhá pak Jů a Hele. 

Na nádraží je dost času a tak 
honička po celé nádražní hale. 
Pak již vlakem domů a 
v Kralupech jsme ve 14.15 

Počasí bylo suprové – teplo a 
nádherně svítící sluníčko. 
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Zimní přechod Nedvězí 
 

V sobotu 25. ledna se konal již 39. ročník 
„Zimního přechodu Nedvězí“, který připravil KČT a 
TOM 3511 Kralupy nad Vltavou. Příjemné zimní 
počasí nalákalo 54 účastníků a s nimi i 4 čtyřnohé 
kamarády. Naposledy byla takto velká účast v roce 
2003.  

Delší trasa v délce 23,5 kilometru pro zdatné 
turisty začínala pod hradem Kokořín. Na ostatní 
účastníky pak čekala kratší trasa v délce 12 
kilometrů. Cestou jsme potkali několik stád muflonů 
či zahlédli srnky a i divočáka. 

Na vrcholu Nedvězí se potkávali turisté jak z Kralup, tak z Mělníka či 
Neratovic. Příjemné slunečné počasí a teplota okolo –4°C umožnila po několika 
letech velmi slušný výhled po okolí. 

Z vrcholu pak cesta vedla do cíle pochodu, který byl v městečku Dubá a 
v Zakšíně. 
Cestou domů čekal na všechny účastníky odznak a diplom pochodu. 
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Silvestrovské kolečko 

Na tradiční poslední proběhnutí se nás za 

poměrně zimního počasí (-2 st.C a 

poprašek vymrzlé inverze) schází 15.) a tak 

těsně po 14-té hodině míříme na kolečka. 

Všichni se usmívají, povídá se – prostě 

pohodička. Někdo zvládá jedno kolečko 

(1850 metrů), někdo dvě kolečka (3700 

metrů) a ti nejběhavější pak kolečka tři 

(5500 metrů). Na základně se rozdávají 

Kolďovy pamětní lístky. Na přípitek padají 

dvě lahve šampáňa, společná fotka a pak již 

vzhůru k Silvestrovským oslavám a roku 2014.  

 

Novoroční sprintduatlon 

1. leden je již tradičně spjat s Novoročním sprintduatlonem – 3 stupně nad nulou, 

kluzký podklad. Na startu se sešlo 8 novoročních nadšenců, kteří se pustili do boje 

s ostatními a sami se sebou. Stejně velký byl i počet přihlížejících. Startovalo se 

pouze ve 2 kategoriích 

 

Celkové výsledky: 

Kategorie – holky nad 15 let:  1. Iveta Salaiová 7.04  

Kategorie – kluci nad 15 let:   1. Jan Vejrosta 6.20 

 

 

 

  

BĚŽECKÉ AKTIVITY 
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PŘÍPRAVUJEME 

OPRAVA ROZCESTNÍKU 

 

Počátkem roku 2014 došlo k "pádu rozcestníku" zřejmě 

únavou materiálu a za pomoci některých okolo jdoucích. 

Oprava nebyla možná, a tak byl po telefonické dohodě 

sekcí značení dodán na naši turistickou základnu nový 

rozcestník. 

 
  
V neděli 12. 1. 2014 se šestice kralupských turistů pouští 
do přepravy rozcestníku Na František, vrtání díry, 
betonování a likvidace pahýlu po starém rozcestníku. Je 
přesně 9 hodin a dílo je hotovo - snad bude rozcestník 
sloužit turistům co nejdéle. 
 
 
 
 

 
 

1. února 2014 - Lívancový běh – Praha Stromovka 

 Vejtek a Tomík Vás opět zvou na Lívancový běh, který je zařazen do oddílového 

lívancového poháru – běžecký závod dlouhý 3,2 km (1,6 km pro děti do 12 let), při 

kterém každý soutěží především sám se sebou. Je určen pro všechny věkové 

kategorie, pro běžce pomalé i rychlé, zkušené, občasné i začínající – zkrátka pro 

každého, kdo běhá pro radost. Na každého čeká v cíli teplý lívanec se skořicí! Závod 

se započítává do Běžecké ligy TOM 3511. 

Sraz je v 7.55 u základny a odjezd auty, start v 9.07 v pražské Stromovce. Návrat 

kolem 11.00 do Kralup s rozvozem domů. 
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12. února - Oddílová liga TZ – 4. kolo    
 

V tělocvičně ZŠ Václava Havla (Revoluční) – vchod z boční ulice, závod na cca 10 
minut. Startuje se mezi 18.30 – 19.45. 
 
 

14. února - Cestopisný večer „Národní parky západu 
USA“  
Od 18 hodin na základně bude vyprávět Pepa Benda o svém putování.  
 
 

23. února - Uzlařská regata - 19. ročník soutěží ve 
vázání uzlů 
 
 Kategorie  – mladší ( ročník 2004 a mladší ) 
                             Ambulanční, škotový, zkracovačka  

  
   – starší (ročník 2000 – 2003) 
                             Ambulanční, škotový, zkracovačka, lodní, rybářský, dračí  

  
   – nejstarší (ročník 1999 a starší) 
                 Ambulanční, škotový, zkracovačka, lodní, rybářský, dračí 

  

  

1. března - Palestra Kbelská 10   

 

I v roce 2014 bude Palestra Kbelská 10 prvním závodem seriálu MIZUNO RUNNING 
CUP, který bde slavit své desáté jubileum a Mizuno prý připravuje k tomuto "výročí" 
řadu překvapení. 
Garantem akce pro oddíl je Honza Koldinský 
 
 

2. - 9. března - Zimní tábor – Albrechtice v Jizerských 
horách – penzion Marie 

Vleky se nachází cca 150 metrů od chaty – jedná se o Ski areál Tanvaldský Špičák. 
V plánu je i návštěva bazénu v Liberci, vycházky po okolí, případně další aktivity. 

Na čem se dá jezdit: boby, sáňky, kluzák 
běžky  
sjezdovky  

  snowboard  


