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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 11. 2. 2015) - celkem 289 (žáci 40, žákyně 44, dorostenci
13, dorostenky 11, junioři 29, juniorky 10, muži 68, ženy 59, senioři 9, seniorky 6).
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FOTOSOUTĚŽ 2014
Osmého ročníku fotosoutěže se zúčastnilo 9 členů KČT (Zdeněk Vejrosta, Romana
Vejrostová, Jan Vavřík, Jaroslav Vavřík, Lucie Malíková, Zuzana Procházková,
Václav Klomínský, Zdeňka
Veselá a Zbyněk Veselý).
Celkem se ve 4 kategoriích
sešlo 52 fotografií.
A jak to dopadlo?
Akce TOM a KČT
1. místo: Jan Vavřík - Ráno pod
Tatrami
2. místo: Zdeněk Vejrosta Zasněženou krajinou
3. místo: Lucie Malíková Cestou necestou
Turistický závod, MTB a běžecké závody
1. místo: Zdeněk Vejrosta - Na trati
2. místo: Václav Klomínský - Mladý závodník
3. místo: Zdeněk Vejrosta - Úspěch
Individuální turistika a cestování
1. místo: Jaroslav Vavřík - Vodopádek
2. místo: Lucie Malíková - Plumlov
3. místo: Václav Klomínský - Výsledek klíněnky
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Živá příroda
1. místo: Jaroslav Vavřík - Uprostřed močálu
2. místo: Jaroslav Vavřík - Propletený strom
3. místo: Václav Klomínský - Kopretina na hřebenu

Cena originality: Jan Vavřík - Na stráži
Cena "okem" předsedy: Václav Klomínský - Výsledek klíněnky
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ZIMNÍ PŘECHOD NEDVĚZÍ
V sobotu 31. ledna 2015 se konal jubilejní 40. ročník „Zimního přechodu Nedvězí“,
který připravil KČT a TOM 3511 Kralupy nad Vltavou. Příjemné počasí nalákalo 55
účastníků a 5 pejsků.
Všichni účastníci vystoupili v Zakšíně a po
červené značně vystoupali ke zřícenině Pustý
zámek. Někdo pokračoval hned dál, někdo se
zdržel prohlídkou této pískovcové zříceniny.
Mezi 10. a 11. hodinou všichni vystoupili na
vrchol Nedvězí, kde byla pěkná vrstva sněhu.
Kdo stihnul dřívější čas, měl možnost krásného
rozhledu do okolí. Kromě tradičního Bezdězu,
Starého Pernštejna, Vrátenské hory či Řípu bylo
vidět Sedlo, Klíč a dokonce i vrchol Ještědu.
Později se trošku zatáhlo, ale i tak patřili letošní výhledy k těm povedenějším.
Kdo si zvolil delší trasu, pokračoval Beškovským dolem k Panské Vsi, kde měl
možnost pozorovat ionosférickou observatoř. Odtud už pokračovala cesta okolo
koupaliště
Černý
rybník
do
Dubé.
Delší
trasa
měřila
17
km.
kratší 12,5 km. Cestou domů čekal na všechny účastníky odznak a diplom pochodu.
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ODDÍLOVÉ AKCE
Předvánoční procházka
V neděli 14. prosince 2014 se uskutečnila Předvánoční
vycházka okolím s nadílkou pro zvířátka. V deset hodin se
nás u lávky schází 12 a za mírného mrholení jdeme podél
vody a Dvořákovou stezkou do Nelahozevsi, jdeme
okouknout nový nadjezd a pak již vzhůru po červené na
Hleďsebskou stráň. Nacházíme tiché lesní zákoutí a
vyndáváme vánoční nadílku pro zvířátka – lojové kuličky,
slunečnici, oříšky, semínka, mrkve, jablíčka, tvrdé
rohlíky,…… ať se mají fajn.
O kus dál hra se sbíráním číselných řad a pak již dolů za
neustálého mrholení na Miřejovický most a podél vody na
základnu. Po deseti kilometrech jsme zde těsně před
jednou.

Vánoční schůzka
V sobotu 20. prosince se uskutečnila oddílová Vánoční
schůzka – mezi 16.30 až 19.30 klubovna skutečně ožila –
sešlo se nás tady 74.
V úvodu to byla soutěž „Jak šel oddílový rok“ – 24 otázek
(z každého měsíce dvě) + 1 bonusová. Vítězí s 19ti
správnými odpověďmi – Kačí a Ája, další je se 16ti Klára
S.a Vejtek. Pomyslnou bronzovou pozici obsadila s 15ti
správnými odpověďmi Lenka V.
Novinkou je letos
dárek
pro
neznámého od
neznámého.
Každý
přináší
jeden dáreček k druhému stromečku – tam
se pak vybírá od nejmladších po nejstarší.
Následuje klasické rozdávání dárků a je
jich pod stromečkem požehnaně. Rozbalují
se dárky, pojídá se cukroví a drbání nebere
konce.
Postupně se pak loučíme, přejeme si
hezké vánoce a míříme k domovům.
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Psí útulek Lešany
V neděli 28. 12. deset odvážlivců, které
neodradilo mrazivé počasí, vyráží do
kralupského útulku pro pejsky. Neseme
jim nějaké ňamky a pohlazení. Vyrážíme
v půl desáté od lávky a za svitu
mrazivého sluníčka jdeme cestičkou
kolem studánky do polí, kde nás kromě
mrazu vítá i vítr. V útulku, pod dohledem
p. Kolkové, všechny pejsky obdarujeme
nějakými piškotkami a jinými dobrotami.
Prohlédneme si celý areál a rychle
vyrážíme
zpátky
domů,
tentokrát
cestičkou pod hřbitovem. I přes mrazivé počasí se vycházka vydařila a dobrý pocit
nás hřál celou cestu domů.

Oddílové mistrovství v Člověče nezlob se a karetní
hře Prší

V neděli 11.ledna 2015 se koná 12. oddílové
mistrovství v Člověče nezlob se a 11.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 i v Prší.
Oddílovým mistrem v Člověče nezlob se se
pro rok 2015 stává Kikina, 2.místo Karda,
3.Lenka V., 4.Škvírka, 5.Ája L., 6.Blanca,
7.Kolďa, 8.Deli, 9.Nýna, 10.Bubák.
Oddílovým mistrem v karetním Prší se pro rok
2015 se stává Áďa N., 2.místo Škvírka, 3. Ája
L., 4. Vávra, 5. Bubák, 6. Albert, 7.Nýna,
8.Zdeněk, 9.Terka Po., 10.Luku.
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Uzlařská regata 2015
V neděli 15.února 2015 se uskutečnil již 19.
ročník kralupské Uzlařské regaty – počtem
39 zájemců patřil tento ročník mezi průměrné,
časy v základní části a ve vyřazovacích
závodech byly však na vynikající úrovni.
Neuvázání bylo výjimkou a lze jej přičíst
snaze dosáhnout co nejlepší čas.
Tři kola základního uzlování určila pořadí
v jednotlivých kategoriích – mezi nejmladšími
zvítězil Marek Špaldoň, v kategorii 11 – 14 let
zvítězila Kateřina Plicková a mezi nejstaršími
pak Zdeněk Vejrosta, který časem 19,44
získal i putovní pohár a sesadil po deseti letech z trůnu Báru Vaňákovou.
V uzlování poslepu zvítězila právě Bára Vaňáková, která s přehledem vyhrála i
vyřazovací závody
Padla celá řada osobních rekordů a zejména u nejmladších účastníků byl vidět
značný pokrok při vázání všech uzlů.
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BĚŽECKÉ AKCE

Silvestrovské kolečko 2014
Na tradiční poslední proběhnutí se nás za poměrně zimního
počasí (-3 st.C a sníh) schází 19 běžců, 2 chodci a 5
přihlížejících, a tak těsně po 14. 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
(5550 metrů). Na základně
se
rozdávají
Kolďovy
pamětní lístky a každý dostává malou dobrůtku.
Pak již vzhůru k Silvestrovským oslavám a roku 2015 – celkem se uběhlo 66,6
kilometru.
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Teplický půlmaraton
I poslední dny v roce patří běžeckým závodům, tentokrát konkrétně Teplickému
půlmaratónu. Po vzoru Prahy se opět jedná o tvz. city trail. Trasa byla opravdu pestrá
- technické pasáže, schody, poměrně dlouhé stoupání, část ve městě, člověk se
cestou nenudil. Pěkný dojem ze závodu kazilo bohužel mizerné značení trasy, často
tak člověk brzdil na křižovatkách a hledal cestu, někteří i bloudili. Přálo nám počasí,
byl sice mráz, ale sluníčko, trasa tak byla pěkně tvrdá, bláto dnes opravdu nehrozilo.
Na závod vyrazila osvědčená trojice - Honza s Vaškem na trasu půlmaratónu, Zuzka
s Merinkou na 10 km a opět se velmi dařilo. Zuzka doběhla 3. v kategorii, Honza se
držel v čelní skupině, nakonec z toho bylo 4. místo se 40sekundovou ztrátou na
vítěze a Vašek doběhl také na skvělém 8. místě. Parádní běžecký závěr letošního
roku.

Novoroční sprintduatlon - 16. ročník
1. leden je již tradičně spjat s Novoročním sprintduatlonem – 3 stupně nad nulou,
břednoucí sníh. Na startu se sešlo pouze 8 novoročních nadšenců, kteří se pustili do
boje s ostatními a sami se sebou. Startovalo se ve 3 kategoriích.

Celkové výsledky:
Kategorie - holky do 15 let: 1. Kateřina Popová - 9:03
Kategorie - holky nad 15 let:
Kategorie - kluci nad 15 let: 1. Michal
Kvasnička - 6:40

1.

Romana

Vejrostová

-

8:01
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PŘÍPRAVUJEME
Turistický závod - Mistrovství Středočeského kraje

Kralupy nad Vltavou – Ke Koupališti 182 – Turistická základna

sobota 21. března 2015
Sraz v 9 hodin
Závodí se v kategoriích od nejmladšího žactva až po dospělé, je vypsána i kategorie
rodiče a děti.
Akce se koná za podpory města Kralupy nad Vltavou a je zároveň Mistrovstvím
Středočeského kraje.

Stavba stanu
Během Turistického závodu bude probíhat v cíli doprovodná akce - soutěž dvojic ve
stavbě a složení klasického stanu „A“
Doba konání: od 9.30 do 12.30 na turistické základně v Kralupech n. Vlt.
Kategorie:
do 10 let (2005 a mladší)
11-14 let (2001 - 2004)
15 let a starší (2000 a starší)
Rozhoduje rok narození staršího člena dvojice
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Dálkový - turistický pochod a cyklojízda
44.ročník
sobota 28. března 2015
Start - Kralupy n. Vlt. - od nádraží ČD
6,15 - 10,30
Minimální trasa na Okoř je 14 km + geotrasa GPS, ostatní dle vlastní volby
Trasy cyklo: start od 8 do 10.30, délka: 30 km či dle vlastní úvahy
Běžecká turistika: start v 10.30, délka: 16 km či 8 km
Start - Zákolany - od nádraží ČD: 8,00 - 10,30
Minimální trasa na Okoř je 7 km+geotrasa GPS, ostatní dle vlastní volby
STARTOVNÉ - 20 Kč (jednotné pro všechny trasy)
Vyrazíte-li na pochod z jiného místa, či mimo dobu startu – máte možnost se přihlásit
k akci v cíli pochodu
CÍL - OKOŘ

9 – 15 hod

(louka pod hradem)
Do diplomů Vám budou zapsány km, které jste ušli na Okoř a které ujdete do cíle
svého putování.
V cíli diplom, placka pochodu, stanoviště soutěží pro děti, GeoEvent, možnost
občerstvení, kolotoče a houpačky.
Souběžně bude probíhat na louce Řemeslný jarmark
Připravuje se doprava historickým vlakem „Hurvínek“
do Zákolan a případně i Noutonic a zpět
Smluvní autobusová přeprava z cíle do Zákolan
Na setkání s Vámi se těší pořadatelé z KČT Kralupy n.Vlt.a Turistického oddílu
mládeže 3511 Vltavský paprsek
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