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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. 9. 2016 - celkem 295 (žáci 48, žákyně 42, dorostenci 4, 
dorostenky 15, junioři 30, juniorky 11, muži 73, ženy 60, senioři 6, seniorky 4). 

 
 
 

Turistický zpravodaj 4/2016 
  

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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Jsme tým - outdoor tým, přijeď za námi - do Rioparku, přijď si zkusit - 
Turistický závod, neváhej - přijeď - zkus to - čekáme Tě. 
 
Takto jsme začínali přípravu na závody - od února se rozbíhají jednání, shání se 
peníze, připravují se materiály. Upřesňujeme rozsah, vymýšlíme doprovodné aktivity, 
zapojujeme všechny ty, co mají prezentovat, do příprav - vznikají originální učební 
pomůcky pro turistický závod, vymýšlí se design průkazů, pamětních listů, triček.  
 
Jsou nakresleny kvízové listy pro mladší účastníky, uháčkováno na 150 odměn 
(hořce, kočičky, panáčci). Natáčíme videa, připravujeme fotoknížky a listy 
jednotlivých disciplín turistického závodu. 
 
Prezentovat budeme od pondělí 15. srpna do pátku 19. srpna, což je druhý týden 
chodu olympijského parku - na začátku si nikdo z nás nedovede představit, co nás 
čeká, kolik může být zájemců,… Vše nakonec předčí všechna očekávání - naše 
aktivity jsou plné, neustále někdo závodí, vysvětlujeme co je Klub českých turistů a 
Asociace TOM, obsluhujeme učební a herní prvky, běží video a fotoprezentace, testy 
na počítačích, na všechno dozírá náš maskot „Ken“. 
 
 Všech 17 účastníků prezentace – z toho 8 členů oddílu (Zdeněk Vejrosta, Klára 
Buncová, Jakub Humhej, Hana Pavlů, Helena Pavlů, Kateřina Popová, Tereza 
Popová, Daniel Sosnovec) je neustále v permanenci. Skladba lidí se ukázala jako 
skvělá volba - ze všech sršela pohoda, energie a zapálení pro společnou věc. Jak 
nám řekla jedna z účastnic „Vy jste ten nejmilejší stánek v olympijském parku“.  

 
Na trati minizávodu se 

odehrává každý den 

celá řada soubojů - 

mezi dětmi z 

olympijských táborů, 

mezi členy rodiny a 

příbuzenstva - mnohdy 

vyhecované tím, aby 

tatínkové dokázali, že 

jsou nej. Účastní se i 

řada dobrovolníků z 

parku, těch co 

zabezpečují jiné sporty, 

potěší účast i mnohých 

babiček a dědečků (ty jsou unešeni zejména z her), závodí mezi sebou vojáci při dni 

armády. Na trati provádíme i v angličtině, neboť více jak 200 zájemců je cizinců - 

zaevidovali jsme 17 států, od spousty Holanďanů, Němců až po velmi vzdálené 

Kanaďany, Australana či návštěvníky ze Saudské Arábie. Nejsilnějším závodnickým 

zážitkem je však účast slepého chlapce, kterého mamka s babičkou navigují hlasem 

- dokáže po zvuku hodit všechny tři míčky, dokáže se naučit uzel, ač mu jsou některé 

OLYMPIJSKÝ RIOPARK – LIPNO 2016 
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kontroly zapovězeny, poskakuje držící se jisté ruky, po trati. V cíli sklízí bouřlivý 

potlesk, řadu odměn a mě se při rozhovoru s ním tlačí slzy do očí. V úterý 16. srpna 

přijíždí za námi předseda KČT Vráťa Chvátal, předseda Asociace TOM Tomáš 

Novotný a odpoledne za námi, na naší prezentaci přichází i předseda Českého 

olympijského výboru Jiří Kejval. Jeho 15 minutová návštěva je oceněním naší práce - 

mluvíme o turistice, Turistickém závodě, o spolupráci sportů mezi sebou, mezi sporty 

a ČOV a olympijské myšlence. Terka Popová mu vysvětluje, co je to Turistický závod 

- a na panu Kejvalovi je vidět, že poslouchá se zaujetím. Následuje předání našeho 

prezentačního trika a společné focení.  

 

Ve středu 17. srpna v podvečer se koná exhibice našeho závodu - přišla se na nás 

podívat celá řada dětí a rodičů co, měli již náš minizávod za sebou, zastavovali se 

kolemjdoucí a dorazili i dva fotografové vyslaní ČOV. Startovalo 19 závodníků a 

výkony byly skutečně špičkové - všichni obdrželi zlatou medaili olympijského 

Rioparku - vítězi byli Klára Buncová, Radek Šebesta, Tereza Popová, Tomáš Fúsek 

a Linda Rechtoriková. Po více než deseti hodinách se snažíme o večerní aktivní 

odpočinek - v centrálním parku skáčeme z ČEZ věže, jezdíme na simulátoru serfu, 

běžíme 50 metrový Škoda běh, tleskáme ve Fan zóně, jezdíme na kole ve stánku 

O2, hrajeme minipinec,… Vyrážíme ke svítícímu Zátopkovi, na stezku do Korun 

stromů, na Bobovku. Všichni si odnáší plno zážitků - většinou jsou spokojeni s tím, že 

bylo u nás plno a že se propagace podařila. Čísla hovoří za vše, 6800 účastníků, 

kteří prošli našimi aktivitami - z toho 2457 závodníků. To vše za 5 dní. Je nám jasné, 

že svojí zásluhu na tom má Český olympijský výbor, vedení KČT a Asociace TOM. 

Protože všechno jednou končí - i my se s Rioparkem loučíme provoláním „Jsme tým 

- outdoor tým“.  
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Letní tábor TOM 3511 se uskutečnil 

od 6. do 13. srpna 2016 na tábořišti 

nedaleko Bratřic u Pacova.  

33 účastníků tábora mělo stále co 

dělat - mimo zajišťování chodu 

tábora, získávání tábornických 

dovedností, her, soutěží, táboráků s 

kytarou, poznávání okolí nás čekala 

i celotáborová hra „Stavba pacifické 

železnice“ - hned na počátku vzniká 

7 part - které si dávají jména, malují vlajky a „vyrábějí koně“ – nad vše dohlíží 9 

šerifů. Celotáborová hra měla 10 etap a měla přiblížit dobu, kdy se utvářela Amerika. 

Některé etapy byly zaměřené na zručnost, jiné na rychlost či kreativitu – luštili jsme 

indiánské písmo, přenášeli vodu, jezdili s dostavníkem, pozorovali karavanu, lovili 

zvěř či prokazovali umění s ohněm. Hra se vydařila a nejlépe se nakonec s 

nástrahami vypořádaly dvě party – Rychlíci (Helča, Marek, Adéla) a Kovbojové 

Pacifiku (Blanca, Elina, Jakub R.). 
 

  

TÁBOR – STAVBA PACIFICKÉ ŽELEZNICE 
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Stejně jako minulý rok, i letos 

jsme vyrazili s nejmenšími 

oddílovými Tomíky na tábor pro 

rodiče a děti. Naším útočištěm se 

od 6. do 13. 8. stala krásná 

roubená chalupa v Mařenicích, s 

velkou oplocenou zahradou. 

Téma celotáborové hry bylo 

„Profese, aneb ten dělá to a ten 

zas tohle“ a celá se nesla v 

duchu různých povolání a profesí. 

Každý měl masku a při každé etapě jsme si vyzkoušeli jinou profesi-první pomoc, 

záchrannou misi, stavbu zdi, vymetání komína, sádrování, ochutnávku surovin na 

vaření. Nechyběly ani oblíbené ranní rozcvičky nebo hledání pokladu a mimořádná 

stezka odvahy, která vedla podzemním náhonem. Děti si taky vyzkoušely jízdu na 

koni, které jsme měli v sousedství. Dospělí tradičně večer ladili program a jídelníček 

na další den a střídali se v kuchyni i v nákupech. 

Protože nám táborníci povyrostli a za ten rok jim zesílily nožky, tak jsme každý den 

chodili na výlety po okolí, nechyběla oblíbená výprava na bývalou vojenskou 

pevnost, navštívili jsme zámek Lamberk, byli jsme se koupat v potoce a vrcholem byl 

9-ti kilometrový výlet do Německa, do skalního města, cestou jsme hráli „Grizzlyho“ a 

„Bombu“.I letošní tábor se povedl ke spokojenosti dětí i dospělých a těšíme se zase 

za rok na další.  

 
  

TÁBOR RODIČE A DĚTI 
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Po páteční přípravě lodí se v sobotu 

2. 7.  ráno  schází na kralupském 

nádraží parta nadšených vodáků a 

vyráží vlakem směrem na jih. V 

Praze se připojuje zbytek účastníků 

a v kompletním počtu 26 osob + 

jeden pes jedeme do Sušice. 

První den už na řeku nejedeme a tak 

se někdo koupe, někdo trénuje na 

místím jezu a téměř všichni pak 

vyrazí do města. Druhý den pluje 

naše flotila 11 lodí + jednoho raftu 

do Horažďovic s kulturní zastávkou na hradu Rabí, na kterém se účastníme prohlídky 

zahrnující výstup na věž. Třetí den pokračujeme do Strakonic, kde čtvrtý den 

dopoledne jdeme na exkurzi do měšťanského pivovaru. Odpoledne jedeme do 

kempu u vesničky Štěkeň. Pátý den se plavíme do kempu na soutoku Otavy a 

Blanice poblíž Putimi. Odtud se šestý den ráno posouváme do Písku na plovárnu u 

Václava. Tam stavíme stany a vyrážíme do města. Chtěli jsme na věž kostela, ale z 

kapacitních důvodů je tato prohlídka umožněna jen některým. Nicméně všichni se 

procházíme historickým centrem města a projdeme se po starém kamenném mostě 

dobře známém z KPČ. Sedmý den je poslední den naší plavby a tak poblíž Vrcovic 

naposledy vystupujeme z lodí. 

Někteří ještě tento den odpoledne odjíždějí vlakem domů a zbytek výpravy je stejným 

způsobem následuje osmý den. 

Potkali jsme po cestě spoustu jezů z nichž většina byla, alespoň v jednom člověku, 

sjízdných. Ostatní musíme koníkovat, či si lodě podat a tak přenášíme za celý týden 

pouze jedenkrát. Kromě jednoho živějšího jezu je "cvaknutí se" spíše výjimečným 

jevem. Všichni si tak užíváme poklidnou plavbu po krásné řece. I počasí nám vyšlo 

skvěle a proto se už všichni těší na 

příští rok. 

3.7. - Sušice - Horažďovice - 16,4 km 

4.7. - Horažďovice - Strakonice - 17,2 

km 

5.7. - Strakonice - Štěkeň - 10,6 km 

6.7. - Štěkeň - Soutok u Putimi - 12,6 

km 

7.7. - Soutok u Putimi - Písek - 5,5 km 

8.7. - Písek - Vrcovice - 8,5 km 

Celkem 70,8 km  

VODA OTAVA 2. – 9. 7. 2016 
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MTBO 2016 
V neděli 19. června 2016 se uskutečnil v okolí Kralup nad Vltavou již 11. ročník MTB 

orientačního závodu dvojic na horských kolech. Počasí závodníkům přálo, oblačno, 

ale i hřejivé sluníčko, prostě pravé cyklistické počasí. 

 

Start a cíl byl na turistické základně u koupaliště. Od deseti hodin vyráží dvojice na 

trať. Startuje se v kategoriích M - kluci, D - děvčata a MD - smíšené dvojice. V 

letošním ročníku bylo pro závodníky připraveno v okolí Kralup celkem 20 kontrolních 

stanovišť. Na startu dostala každá dvojice mapu se zakreslenými kontrolami, slovní 

popis ke všem kontrolám a startovní průkaz pro zaznamenání absolvovaných kontrol. 

Postup mezi nimi byl libovolný a každá dvojice si jej volila sama. 

 

Pro pořadí v cíli byl 

rozhodující počet bodů 

ze správně označených 

kontrol ve startovním 

průkazu a čas strávený 

na trati. Za překročení 

časového limitu pak 

byla dvojice 

penalizována - za 

každou započatou 

minutu se odečítal 

jeden bod. 

V cíli dostali všichni pití 

a sušenku. Nejvíce však vyhlíželi závodníci dojezdy svých soupeřů, aby věděli, jak si 

stojí v pořadí své kategorie. Navzájem se probíraly postupy mezi jednotlivými 

kontrolami a porovnával počet kontrol, bodů a najetých kilometrů. Pořadatelé zvládli 

celou organizaci závodu, včetně slavnostního vyhlášení na výbornou. 

V kategorii D - děvčata zvítězila dvojice Markéta Matoušková - Michaela Matoušková 

z týmu BTK Eurobike Praha, v kategorii M - kluci stanuli na nejvyšším stupni David 

Maraček – Jan Bulín z týmu Maranello a v kategorii MD - smíšené dvojice pak 

Lenka  Vejrostová a Petr Liška z týmu Měcholupské lišky.. Putovní pohár pro nejlepší 

dvojici KČT Kralupy nad Vltavou získala dvojice Jan Vejrosta a Martin Slabý. 

PROBĚHLÉ AKCE PRO VEŘEJNOST 
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Uznání patří všem závodníkům a těm co se podíleli na organizace celé akce. 

Poděkovat se sluší samozřejmě sponzorům, kterými pro letošní rok byli f Dexter, 

Elektro – Viola Rakovník, VaV sport, město Kralupy nad Vltavou a KČT Kralupy nad 

Vltavou.  

 
Naše výsledky: 
 

  

4. Jan Vejrosta – Martin Slabý 

 

 

M/3 

   

 

  2:56:45 80 

6. Milan Košťák M/5     2:52:36 75 

7. Josef Blecha – Michal Blecha M/6     2:53:32 75 

10. Lenka Vejrostová MD/1     2:48:46 60 

14. Tereza Popová - Albert Málek MD/5     2:48:05 55 

15. Lucie Vavříková - Jan Vavřík MD/6     2:53:42 55 

18. Monika Vajnerová – Jan Kareš MD/9     2:49:39 45 

19. Kateřina Malá D/2     2:52:03 45 

22. Peter Vaněk – Vítězslav Vaněk M/9     2:33:56 35 

25. Kateřina Popová – Zdeněk Karhan MD/10     2:25:30 30 

28. Ondřej Škrabálek – Jan Škrabálek M/12     2:40:39 30 

29. Šárka Vacková - Marek Vacek MD/12     2:43:45 30 

30. Věra Šimková – Karel Šimek MD/13                   2:52:27 30 

31. Hana Pavlů – Klára Buncová D/6                   2:40:29 25 

35. Veronika Slabá – Klára Slabá D/7                   0:54:58 10 

36. Václav Kokoška M/14                   3:22:58 7 

37. Vít Pavlů – Aleš Pavlů – Petr Pavlů M/15                   1:56:02 5 
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Hostibejcký kros 
V neděli 26. 6. 2016 jsme uspořádali 2. ročník Hostibejckého krosu. Na kolečku 

(1000 m) závodilo 8 dětí. Na okruhu (5600 m/ 180m) se prohánělo 22 závodníků a 

závodnic, Ti podle svého vlastního uvážení absolvovali 1 až 3 okruhy v oblačném 

počasí. Tratě naštěstí byly poměrně suché, a tak si všichni mohli do tréninkových 

deníčků zapsat pěkné časy. 

 

V jednotlivých kategoriích zvítězili: 

Kluci  Jakub Hofman (04:08) 

Dívky  Klára Buncová (04:47) 

M1  Jan Vejrosta (29:11) 

W1  Andrea Furstová (31:13) 

M2   Zdeněk Karhan (1:02:46) 

W2  Romana Vejrostová (1:13:36) 

M3  Miroslav Proller (1:31:50) 

W3  Eva Zborníková (1:43:13) 
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Kralupské kolo 
     11. ročník 

Termín:   neděle 18.září 2016  
Pořadatel:   KČT MTB Kralupy n.Vlt. 
Trasa:  okruhy v lese pod základnou KČT a koupalištěm 
 
Prezentace: základna KČT, v Kralupech n.Vlt.,  
Ke Koupališti 182 -  do 9.45 hodin 
 
Kralupské kolo: závod je určen pro děti a mládež od cca 4 roků 
           (ročník 2012, ale lze pod dohledem rodičů i mladší) do 23 
let 
           (ročník 1993 ) podle kategorií. 
 
Kategorie: 

Odstrkovadla a kola s přídavnými kolečky (ročník 2010 a mladší  - 
společná kategorie)      

  ročník 2010 a mladší (nejmladší žákyně a žáci) 
                  ročník 2006 – 2009   ( mladší žákyně a žáci ) 
                  ročník 2001 – 2005   ( starší žákyně a žáci ) 
                  ročník 1993 – 2000   ( juniorky a junioři ) 
  
Délka trasy:  
Odstrkovala a přídavná kolečka  300 metrů (1 malé kolo) 
nejmladší žákyně a žáci do 6-ti let 700 metrů (2 malá kola)  
mladší žáci a žákyně 7-10 let  2150 metrů        (1 velké kolo)                     
starší  žáci a žákyně 11-15 let  6450 metrů      (3 velká kola) 
juniorky 16-23 let    6450 metrů (3 velká kola)  
junioři 16-23 let    10750 metrů      (5 velkých kol)                      
                
Start:  pod tenisovými kurty 1.skupina - 10.00 hodin,  ostatní dle dojezdu 1.skupiny 
po vyhlášení vítězů v cca 10.45 ve dvou vlnách      
 
Cíl: pod turistickou základnou KČT 
 
Klasifikace: klasifikovaný bude každý závodník ( závodnice ), který 
 ( -á ) absolvuje daný počet okruhů, bude mít umístěno startovní číslo na kole a 
cyklistickou přilbu po celou dobu závodu na hlavě. 
 
Kola: doporučujeme horská, treková či krosová kola 
 
Podmínka účasti:  účastníci budou mít po celou dobu závodu na hlavě cyklistickou 
přilbu a upevněné startovní číslo                            
                  
Ceny:  první tři v každé kategorii 

PLÁNOVANÉ AKCE 
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Kontaktní osoby:   
 
Košťák Milan, Růžové údolí 240, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
mobil: 607 186 044; tel.: 315 723 934 po 18.00 hod.; 
Milan.Kostak@synthosgroup.com 
 
Ing.Vejrosta Zdeněk, Mládežníků 677, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
mobil: 736 506 821  
Zdenek.Vejrosta@synthosgroup.com           
 

 
 

Akce Kralupské kolo se koná 
za podpory města Kralupy n.Vlt. 

 
 

 

 


