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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… 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Turistický zpravodaj 3/2013 
 

Vydává: KČT Kralupy nad Vltavou 
Internet:  www.kralupska-turistika.cz 
E-mail:  kct.kralupy@seznam.cz 
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Letní tábor TOM 3511 Vltavský Paprsek - Kralupy 
nad Vltavou 

Letošní letní stanový tábor jsme uskutečnili od 
5. do 13. července 2013 a to na tábořišti 
Vlnovka na louce u Puchverku, nedaleko 
Sušice. Přípravy na celotáborovou hru „Poklad 
San Silvera“ již dopředu prozradily, že bude 
mít pirátskou tématiku a tak se děti i rodiče 
mohli připravit a o množství doplňků nebyla 
rozhodně nouze.  

Po vyvěšení vlajek (státní, oddílové, KČT a 
asociační a pirátské) již mohlo začít velké 
dobrodružství na rozbouřených mořích. 
Čtyřicet sedm účastníků tábora několikrát 
denně pádilo na pirátský nástup, neboť 
opoždění znamená zápis do černé skříňky.  
V úvodu vznikají pirátské posádky, vymýšlí se 
jejich názvy a malují vlajky – ty pak jako 
odměna za vítězství stoupají po každé etapě 
na stožár k ostatním. 

Posádky musí prokázat schopnosti pirátů – vyrábět berli, s kterou absolvují závod 
jako jednonozí, pomocí vytýčené 
trasy jdou poslepu, vyrábí škunery, 
plují s nimi po vodě, unikají při 
pronásledování mezi útesy, bojují 
s bezvětřím, ochraňují lodní deník 
před vodou, nechávají se navigovat 
v neproniknutelné mlze, vztyčují 
stěžeň, obsazují neznámé ostrovy, 
bojují s ostatními piráty a v závěru 
podle indicií hledají místo 
s pokladem. 

Tábor si užili jak vedoucí, tak děti a 
posádky Pirátů z Černé perly, 
Lebkounů, Černých pasažérů, Pirátů  
z Bermudského trojúhelníku, Krvavých krevet či společenství kapitána Česneka a 
jeho drsných pirátek bojují za co nejlepší umístění.  

PROBĚHLÉ AKCE 
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Hrajeme i spoustu dalších her – využíváme i zádveřní vak pro hru Dog´o, Indiaca, 
Ringo či Brenbal. Vyrážíme do okolí – na zříceninu Kašovic a Rabí. Zvládáme 
návštěvu kontroly z hygieny a jsme poctěni i návštěvou kralupského starosty. 

Vyšlo nám počasí a tábor se obešel bez větších úrazů, celotáborová hra byla 
vyrovnaná a napínavá až do konce a tak nezbývá, než konstatovat, že se tábor 
povedl a těšit se na další.  
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Cyklodovolená 2013 

Tentokrát byla vybrána lokalita Orlické hory, vzhledem k počtu předběžně 
přihlášených byl vybrán hotel Praha v Deštné v Orlických horách – nakonec závazně 
bylo potvrzeno 18 účastníků.  

V Orlických horách se nám podařilo pokořit všechny významnější kopce, Velkou 
Deštnou (nejvyšší vrchol Orlických hor) dokonce 3x pokaždé jinou trasou.  

Program byl volen tak, aby se vyřádili, jak méně zdatní, tak i namakanci. Namakanci 
najeli tak cca 330km a ti co jezdí na pohodu přibližně 130km. Nejdelší trasu, kterou 
jsme absolvovali všichni, byla 65km s převýšením asi 500m. 

Projeli jsme cca 80% Jiráskovi cesty (celá není sjízdná), navštívili jsme: 

Masarykovu chatu, Jiráskovu chatu, Zemskou bránu, nejvýznamnější turistické 
atrakce Rychnova nad Kněžnou (Kostel, zvonice, Muzeum hraček, Plachetkův 
památník, pivovar), Aquapark Žamberk, skanzen Villa Nova, kostel Neratov 
s prosklenou střechou, zámek Častolovice s oborou a mnoho dalších atraktivních 
míst.  

Super počasí a dobrá parta, to vše umocnilo dokonalý zážitek z Orlických hor. 
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Mistr sportu - Vít Procházka 

Dne 15. června 2013 byl slavnostně předán titul Mistr sportu - Turistický závod, Vítu 
Procházkovi. Předání bylo uskutečněno při Mistrovství České republiky v Havířově. 
Jmenovaný splnil k tomuto datu podmínky pro získání tohoto ocenění (70 
mistrovských bodů). 

Vít Procházka je držitelem řady titulů a medailových umístění na Mistrovstvích České 
republiky a v Českém poháru. 

Rekapitulace medailí: 

Český pohár - jednotlivé závody - 6x zlato, 7x stříbro, 5x bronz 

Český pohár - celkově - 3x zlato, 2x stříbro, 1x 4. místo 

Mistrovství ČR - 2x zlato, 4x stříbro 

Mezinárodní mistrovství - 2x zlato, 2x bronz 

Mistrovství ČR štafet - 5x zlato  

TURISTICKÝ ZÁVOD 
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Běžecké časovky - Training Run Tour 

Pokud rádi běháte a chcete si běžeckou přípravu zpestřit ostřejším tréninkem, ještě 

stále máte dost času zapojit se do běžeckého oddílového poměřování TOM 3511, 

které je, stejně jako časovky MTB, otevřené široké veřejnosti. Od března do 31. 10. 

2013 je vypsáno 9 běžeckých časovek v okolí Kralup nad Vltavou. Tyto tratě si 

můžete zaběhnout kdykoliv se Vám zachce a kolikrát budete chtít. Po absolvování se 

přihlásíte pod svým profilem na stránkách běžecké ligy (http://www.kralupska-

turistika.cz/beh/) a dosažený čas si zapíšete. Jediné, co zjistíte, je Vaše aktuální 

pořadí. Časy se odtajní až po skončení tour, kdy budou vítězové oceněni na 

závěrečném vyhlášení. 

 

Časovky MTB  -  Tréninková MTB Tour 

Tratě časovek jsou uveřejněny na webu TOM a je na každém, kdy si je zajede – dle 

chutě, počasí apod. Nejsou dlouhé, zvládne je každý buď tempem smrt, nebo na 

pohodu. Jsou umístěny v Kralupech nebo jeho blízkém okolí, aby byly v dosahu i pro 

lenochy a mohl si je zájemce projet i když má málo času. Soutěž je otevřena všem 

zájemcům – i nečlenům 

Po celou dobu jsou tajné časy, za které se časovky absolvují. Je známé pouze 

pořadí a časy se odtajní ke konci sezóny – zpravidla v říjnu. No a hned je vidět, kdo 

jak měl v průběhu roku najeto. 

Na Tréninkovou Tour jsme získali finanční prostředky od města a budou využity na 

závěrečné vyhlášení jak MTB, tak běhů. Časovky jsou vlastně při tréninku takové 

intervaly a v průběhu roku si může každý porovnat, jak na tom je. Nebo si to zajet 

volně s rodinkou a udělat si takovou domácí soutěž. Více informací 

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

   

  

 
  

BĚŽECKÉ A MTB ČASOVKY 
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OSTATNÍ ODDÍLOVÉ AKCE 

 
Zpívání s kytarou - červen 

Na páteční večer bylo naplánováno zpívání s kytarou, poprvé letos venku u ohýnku. 

Počasí nám přálo, bylo teplo, svítilo sluníčko a sešli jsme se v nečekaně velkém 

počtu, což bylo super! Nejdřív se chvíli povídalo, opékaly se buřty, a pak už se Honza 

se Zuzkou chopili kytar a začalo se hrát. Zazpívali jsme si starší oddílové písničky, 

ale i populárního Kozla, nebo Jarošovský pivovar, a došlo i na Kamilkou tolik 

prosazované Buráky. Naučili jsme se novou písničku Běhání (text na melodii písničky 

Dělání), kterou jsme si zazpívali hned dvakrát, takže doufáme, že až budou mít 

členové oddílu srdce zjihlé a puchýře, tak vezmou triko a boty a půjdou si pěkně 

zaběhat, protože "běhání všechny smutky zahání"! V 9 končí akce a tak se děti 

pomalu rozcházejí domů. Starší ještě zůstali u ohýnku a hráli a hráli, až odehráli snad 

všechny písničky ze zpěvníku.    
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Přátelský turnaj v brenbalu 

V pondělí 17 .6. se uskutečnil vrchol naší jarní brenbalové sezóny a to přátelský 
turnaj s ASPV Veltrusy. Letní počasí vyhnalo rtuť až k 30 stupňům a tak bylo na 
louce za kralupským koupalištěm pěkné horko. 
K dispozici však byl dostatek pitné vody 
v lahvích. Nás doráží opět dostatek na 2 týmy a 
složení je následující: 

Žlutý tým: Andrea, Danča, Eda, Eliška K., Hája, 
Jakub Hof., Kačky Popová, Plicková a Šimková, 
Jakub R., Mareček, Pavlína a Verča. 

Červený tým: Áďa, Blanca, Blanka, Dan, Helča, 
Honzík Bl., Jakub Hum., Kája Váň., Kamilka, 
Lenka P., Nýna, Terka P. a Vojta K. 

ASPV Veltrusy měli tým jeden a tak se hrálo 
systémem každý s každým 1 zápas. Souboj 
našich týmů turnaj zahajuje. Díky 
nepřiměřenému rozložení sil má navrch tým 
Červených a ve hře se to projevuje zejména 
tak, že Žlutí mají velký problém díky krátkým odpalům zdolat trasu z mety č.2 na 
metu č.3. Občas jim vypomůže Vejtek, ale zápas přesto prohrávají. 

Ve druhém zápase 
nastupují opět Žlutí proti 
Veltrusům. Situace na 
odpalu s občasnou 
výpomocí se opakuje a 
výsledný stav je opět 
v neprospěch kralupských. 
Leč prali se statečně a 
slibuji, že příští turnaj se 
týmy rozdělí spravedlivěji. 

K závěrečnému zápasu 
tedy nastupují 2 
neporažené celky a mezi 
nimi se rozhodne, zda 
putovní pohár obhájíme 
nebo bude odvezen 
přespolními. První jdou na 

pálku veltruští a Červeným se celkem daří eliminovat jejich dlouhé odpaly.  
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Občas i něco chytí ze vzduchu a navíc i spalují pár soupeřů a tak do 2. poloviny 
nastupují s příznivým rozdílem -20 bodů. Na pálce hrají zodpovědně, nijak neblázní a 
neriskují a výsledkem je celkové vítězství o 21 bodů. Jak poznamenal rozhodčí 
z Veltrus, jejich hra a dobíhání do cílové mety bylo plynulejší než hra soupeře. 

Na závěr proběhlo focení, vyhlášení a předání putovního Poháru kralupska zpět do 
rukou TOM – KČT Kralupy, za což se zasloužil i celý Žlutý tým, který unavil soupeře 
před finálovým zápasem. Pochvala tedy patří všem hráčkám a hráčům! Na podzim 
se tedy vydáme tento pohár již potřetí obhajovat do Veltrus a už se moc těšíme. 
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PŘÍPRAVUJEME  

 

Běh do hostibejckých schodů 

Ve středu 4. září 2013 v čase 16 – 17:15 se  uskuteční další, již 16. ročník 

tradičního výběhu  na místní kopec Hostibejk se 187 schody. 

Akce se koná v náhradním termínu v rámci „Dnů Kralup“. 
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Turistický závod - Mistrovství České republiky štafet 

 

5. října 2013 budeme pořádat Mistrovství České 

republiky štafet.  

Závod se uskuteční v Dřínovském háji (ze 

strany obce Zlosyň). 

Prosíme co nejvíce našich členů, příznivců a 

rodičů dětí – udělejte si prosím čas a přijďte 

nám pomoci – bude třeba na 100 organizátorů, 

rozhodčích, pomocníků a dalších funkcí, bez 

kterých se závod neobejde. 

Již předem moc díky. 

 
 


