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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 19. 2. 2016 - celkem 290 (žáci 47, žákyně 39, dorostenci 4, 
dorostenky 15, junioři 29, juniorky 11, muži 73, ženy 60, senioři 8, seniorky 4). 

 
 
 
 

Turistický zpravodaj 1/2016 
  

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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V pondělí 22. Prosince 2015 se uskutečnila oddílová 

Vánoční schůzka – mezi 17:30 až 19.30 klubovna 

skutečně ožila – sešlo se nás tady 71. 

V úvodu to byla soutěž „Jak šel oddílový rok“ – 44 

otázek - výhodu mají ti s pravidelnou docházkou, 

navíc se hodí i dobrá paměť. Vítězí z pohledu od 

okna levá strana klubovny. Probíhá tradiční vánoční 

kinder loterie a dárek pro neznámého od neznámého. 

Následuje klasické rozdávání dárků a je jich pod 

stromečkem požehnaně. Rozbalují se dárky, pojídá 

se cukroví, popíjí se limonády, vánoční drbání nebere 

konce. 

Postupně se pak loučíme, přejeme si hezké vánoce a míříme k domovům. 

 
  

ODDÍLOVÉ VÁNOCE  
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Letošní zimní oddílový tábor se 

uskutečnil od 31. ledna do 7. února 

2016 v Albrechticích v Jizerských 

horách - tradičně v penzionu Marie. 

Hlavní náplní bylo lyžování na 

sjezdovkách Tanvaldského Špičáku, 

krátké vycházky po okolí, bobování,... 

Jeden den jsme věnovali návštěvě 

Liberce – Severočeskému muzeu a 

plaveckému bazénu, kde bylo hlavní 

náplní prokázat plavecké dovednosti, 

relaxovat ve vířivkách a řádit na 

tobogánech. Jeden půlden byl věnován exkurzi ve výrobně hraček Detoa a muzeu 

zdejších sportovních hvězd.  

Večery pak byly věnovány hrám. Tradičně tábor doprovázela celotáborová hra - 

tentokráte s názvem "Cesta šesti kontinenty". Bylo nutné plnit řadu všemožných 

úkolů podle světadílu – „Austrálie“ – pohyb po sněhu jako klokani a koaly, „Afrika“ – 

rozehřívání sněhu vlastním teplem, „Amerika“ – prokázání přesnosti hodu koulí pro 

odražení nájezdníků, „Antarktida“ – stavba sněhové věže pro upoutání pozornosti, 

„Asie“ – šerpovský výstup a sjezd velehor, „Evropa“ – absolvování Vasova běhu. 

ZIMNÍ TÁBOR 
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Poslední lednovou sobotu roku 2016 se konal 

již 41. ročník pochodu „Zimní přechod Nedvězí“, 

který připravil KČT a TOM 3511 Kralupy nad 

Vltavou.  

Skoro jarní počasí čekalo 42 účastníků a 4 

pejsky. Delší trasa (20 km) na kterou se vydalo 

7 účastníků, začínala Pod Houskou a vedla 

přes Beškovský vrch do Beškovského dolu, kde 

se připojila ke kratší 12 km trase. Odtud už se šlo 

po společné trase přes Dražejov na vrchol 

Nedvězí (458 m).  

Letos byl nádherný výhled na tradiční Bezděz, 

Starý Bernštej, Vrátenskou horu, Ralsoa či Říp, 

bylo také vidět Sedlo, Klíč i Ještěd. ¨ 

Z vrcholu se pokračovalo přes Panenský hřeben a 

Vrabcov okolo přírodní rezervace Mokřady horní 

Liběchovky do Rozprechtic. Odtud už to byl jenom 

kousek do Dubé, tradičního cíle tohoto pochodu. 

Cestou domů čekal na všechny účastníky již 

tradiční odznak a diplom pochodu. 
 
 

 

 

  

ZIMNÍ PŘECHOD NEDVĚZÍ  



5 
© KČT Kralupy nad Vltavou | www.kralupska-turistika.cz 

 

V neděli 14. února 2016 se uskutečnil jubilejní 20. 

ročník kralupské uzlařské regaty – 58 účastníků 

představovalo nový rekord v účasti. 

V základní části vázal každý dvakrát a počítal se lepší 

čas.– mezi nejmladšími zvítězila Adéla Buncová, před 

Klárou Homolkovou a Lucií Gaškovou, v kategorii 11 - 

14 let zvítězila Kateřina Popová před Hanou Pavlů a 

Klárou Buncovou. Mezi nejstaršími pak zvítězil Jan 

Vejrosta, který časem 18,83 získal i putovní pohár, 

druhé místo obsadila Tereza Popová a třetí pak 

Zdeněk Vejrosta.  

V uzlování poslepu zvítězila rovněž Jan Vejrosta. Vyřazovací závody vyhrála 

Kateřina Popová, která právě ve finálovém duelu vytvořila časem 20,62 vteřiny nový 

rekord kategorie 11-14 let. 

Padla celá řada osobních rekordů a zejména u nejmladších účastníků byl vidět 

značný pokrok při vázání všech uzlů. 

Uzlařskou regatu navštívila i Česká televize – program Déčko, která zde natáčela 

svůj dokument pro pořad pro děti a mládež.  
 

  

UZLAŘSKÁ REGATA 2016  
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Cyklojízda na Říp 

Tradiční zimní cyklojízda na Říp se koná v neděli 27. prosince. Letošní zima je 

teplotně vysoce nad normálem a teplota leze až na 10 stupňů a svítí sluníčko. Jede 

nás rekordních deset : Milan K., Romíšek, Zdeněk, Karel, Martin CH., Martin S., 

Pepa, Hebe, Michal B. a jeho 

Rozárka. Nejprve terénkem 

až k Mlčechvostům, dál 

volíme silnici – na Spomyšl, 

Jeviněves, lesy do Ctiněvsi. 

Cestu volíme okolo Řípu do 

Rovného a Vražkova. Zde se 

odpojují Blešáci – jedou do 

Ctiněvsi, k pivovaru. Ostatní 

jedou na Velvary a pak do 

Kralup. Ujeli jsme 56 

kilometrů a bylo to fajn. 
 

 

Silvestrovské kolečko 

Na tradiční (letos jedenácté) 

poslední proběhnutí roku, se za 

poměrně zimního počasí (-3 st.C) se 

spoustou sluníčka, schází 18 běžců 

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 

MTB  

BĚHY  
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nejběhavější pak kolečka tři (5550 metrů). 

Na turistické základně se rozdávají pamětní lístky, každý dostává PFko a malou 

dobrůtku. Na závěr přípitek a pak již vzhůru k Silvestrovským oslavám a roku 2016 – 

celkem se uběhlo 77,7 kilometru – tak to všichni dnešní „běhavci“ budou mít určitě 

štěstí po celý nový rok 

 

Novoroční sprintduatlon - 17. ročník 
1. leden je již tradičně spjat s Novoročním 

sprintduatlonem teplota okolo nuly a místy 

zbytečky sněhového poprašku. Na startu 

se sešlo 13 novoročních nadšenců, kteří se 

pustili do boje s ostatními a sami se sebou. 

Startovalo se ve 3 kategoriích.  

  

 

Celkové výsledky:  

Kategorie - kluci do 15 let:   1. Vojtěch Šustr - 10:55 

Kategorie - holky nad 15 let:  1. Tereza Popová 7:18, 2. Romana Vejrostová - 7:36 

Kategorie - kluci nad 15 let:   1. Michal Kvasnička 5:40, 2. Jan Vejrosta 5.57, 3. 

Jakub Humhej 6.47       
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Lívancový běh – leden 2016 
Je tu Lívancový běh, tentokrát se 

konal 9. ledna. Jedeme třemi auty. 

Na startu je hodně běžců, běžela se 

tradičně 2 kolečka (Matyáš jedno) – 

celková délka 3,2km (2 míle) a 

závod jsme všichni zvládli se ctí a 

někteří i s úsměvem. Někdo to vzal 

jen jako příjemné proběhnutí, někdo 

běžel ostře. Trať byla hodně 

klouzavá a teplota pod nulou.  

 

Oddíl reprezentovalo 12 běžců : Matyáš, Michal Kv., Bambus, Dan, Eda F., Zdeněk 

K., Nýna, Vávra, Zdeněk, Peter, Petr Pl., Katka M. 

 

Zimní večerník 
Pod tímto názvem se uskutečnil večerní turistický minizávod – za šera a tmy, na 

sněhu a s teplotou pod nulou.  

Trať vede ze základny – K1 hod míčkem, pod koupalištěm – K2 turistické značky, 

k cestě od Strachova – K3 orientace mapy, v lese K4 azimutové úseky a na cestě u 

vody - K5 uzlování (vážeme ambulák), přes louku 

a v lesíku – K6 dřeviny, u tůně – K7 KPČ a u 

garáží – K8 odhad vzdálenosti, pak již přes 

základnu do cíle. 

Devět statečných a zmrzlých zajišťuje kontroly a 

trať (velké díky) – 29 závodníků pak bojuje s tratí, 

zimou a záludnou tmou. 

Výsledky: 

Rodiče a děti – 1. Eliška Sodomková, Lucka 

Pázlerová a Kamil Sodomka 

Modří – 1. Áďa Buncová a Kačka Vinšová 

Bílí – 1. Vojta Kozelka 

Červení – 1. Zdenda Karhan 
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Oddílové mistrovství v Člověče nezlob se a karetní 

hře Prší 
V neděli 10. ledna 2016 se koná 13.oddílové mistrovství v Člověče nezlob se a 

11.mistrovství v karetní hře Prší. Schází se nás 12.  

Nejdříve hrajeme člověče – rozřazovací kolo a pak již boj o pořadí. Stejné je to pak i 

v Prší. 

Oddílovým mistrem v Člověče nezlob se pro rok 2016 stává Zdeněk V., 2.místo Áďa 

B., 3.Terka Po. 4.Albert 5.Nýna 6.Romíšek, 7.Petra G., 8. Štěpánka M., 9.Ondra Š., 

10.Vojta Š a Klárka 12.Karda  

Oddílovým mistrem v karetním Prší se pro rok 2015 se stává Petra G., 2.místo Nýna 

3.Romíšek 4.Zdeněk, 5. Karda, 6. Štěpánka, 7.Ondra Š., 9.Áďa B., 10. Albert, 

11.Terka Po., 12. Klárka 

 

 
 

ODDÍLOVÉ AKCE  
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Sprašová rokle Zeměchy 
V sobotu 16. ledna 2016 se vydáváme za 

poznáním okolím Kralup – v 9.22 jedeme 

motoráčkem do Olovnice a odtud pak do 

Kralup po svých. 

První zastavení děláme u pomníku 

Jungmanna – na kterém je důkaz, že 

Olovnice se jmenovali dříve Volovice. Pak již 

na cyklostezku a po ní k rybníkům 

v Zeměchách – Cestou první soutěž 

s tenisákem – kopání. U památného stromu – 

dubu zimního zkoušíme, kolik je potřeba lidí 

k obejmutí – zvládáme to ve čtyřech.  

Pak již další tenisáková soutěž – tentokráte popohánění pomocí klacku. 

V Zeměchách do rokle – kde mnozí byli úplně poprvé – jde o unikát pro poznání 

„struktury“ naší země – Lenča nám ukazuje půdní vrstvy, vrstvy z doby ledové 

Povídáme si o spraši a o dírách ve stěnách rokle. Z rokle vrchem a zpět dolů do 

Zeměch a stále cyklostezkou do Kralup – třetí tenisáková soutěž – posílání rukou. U 

potoka ještě soutěž tenisáků v plavbě – do cíle jich z jedenácti doráží pouze 8 – 

zvítězil Jakub Ho. 

Vtenisákové soutěži 

si vedl nejlépe 

Zdeněk. Pak se již 

postupně cestou 

přes Kralupy 

odpojujeme a ve 

12.30 je výlet u 

konce. Počasí bylo 

O.K. a v nohách 

máme příjemných 

deset kilometrů – 

celou cestu probíhá 

koulování.  
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Devátého ročníku fotosoutěže se zúčastnilo 7 členů KČT (Zdeněk Vejrosta, Romana 
Vejrostová, Jan Vavřík, Jaroslav Vavřík, Lucie Malíková, Tomáš Fúsek a Martina 
Vaňková). Celkem se ve 4 kategoriích sešlo 46 fotografií. 

A jak to dopadlo? 

Akce TOM a KČT (9 fotek) 

1. Kirkjufellsfoss - Lucie Malíková  
2. Kochání se výhledem - Jan Vavřík  
3. Věčná osamělost - Jan Vavřík 

 

FOTOSOUTĚŽ  
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Turistický závod, MTB a běžecké 
závody (3 fotky) 

1. Synchronizované házení - Zdeněk 
Vejrosta  
2. Medaile - Zdeněk Vejrosta  
3. Hlad po závodě - Zdeněk Vejrosta 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Živá příroda (18 fotek) 

1. Dravec - Jaroslav Vavřík  
2. Fialový útes - Jan Vavřík  
3. Zbytky ker - Zdeněk Vejrosta 

  



13 
© KČT Kralupy nad Vltavou | www.kralupska-turistika.cz 

Individuální turistika a cestování (16 fotek) 

1. Trosky před bouří - Tomáš Fúsek  
2. Křížek na Zhůří - Jaroslav Vavřík  
3. Podzim ve Veltruském parku - Jaroslav Vavřík 

 

Cena "okem" předsedy: Tomáš Fúsek - Podzim v Českém ráji 2 

  



14 
© KČT Kralupy nad Vltavou | www.kralupska-turistika.cz 

 

 

Mistrovství Středočeského kraje TZ – Kralupy nad 

Vltavou Mistrovství Středočeského kraje 

4. Termín a místo konání: 19. března 2016 

 Kralupy nad Vltavou - lesoparky u Vltavy 

       

5. Kategorie a délka tratí:  

Kategorie Rok narození Délka tratě 

Rodiče a děti  Děti 2006 a mladší 2 - 3 km 

přípravka 2006 a mladší 2 - 3 km 

nejmladší žactvo 2006 a mladší 2 - 3 km 

mladší žactvo 2004 – 2005 2 - 4 km 

starší žactvo 2002 -2003 2 - 4 km 

mladší dorost 2000 – 2001 4 - 6 km 

starší dorost 1998 – 1999 4 - 6 km 

dospělí A 1981 – 1997 4 - 6 km 

dospělí B 1980 a starší 4 - 6 km 

 

Závod je přístupný veřejnosti - pravidla na www.turisticky-zavod.cz 

Během Turistického závodu bude probíhat v cíli doprovodná akce   
   

STAVBA STANU 

soutěž dvojic ve stavbě a složení klasického stanu „A“ na čas  
Doba konání: od 9.30 do 12.30 na turistické základně v Kralupech n. Vlt. 

Kategorie: do 10 let (2006 a mladší) 
    11-14 let (2002 - 2005) 
    15 let a starší (2001 a starší) 
       Rozhoduje rok narození staršího člena dvojice 

  

 

PLÁNOVANÉ AKCE 

http://www.turisticky-zavod.cz/
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DO OKOŘE BEZ OŘE 

 


