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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 30. 11. 2014) – celkem 278 (žáci 38, žačky 43, dorostenci 
14, dorostenky 8 junioři 29, juniorky 17, muži 63, ženy 52, senioři 10, seniorky 4). 

 
 

Příspěvky na rok 2015 a časopis Turista půjdou hradit od 3. 12. 2014  u Zdeňka Vejrosty (pondělí 17-
18 v klubovně, středa 17 - 18 v klubovně, čtvrtek 16.45 - 17.15 v klubovně), či po domluvě na tel. 
736506821.   Na rok 2015 je výše příspěvků stanovena takto: (jde o příspěvky na ústředí a oblast 
KČT, náš odbor si žádnou část příspěvků nenechává a navíc ještě platí příspěvek TJ – ohledně 
pojištění): 
 
Člen TOM                                                      200,- Kč 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
KČT  
junioři, senioři a invalidní důchodci                         120,- Kč 
Dospělí členové                                               200,- Kč 
Rodinná známka (mimo členů TOM)                               400,- Kč 
Děti – nečlenové TOM                                          120,- Kč 
----------------------------------------------------------------------------------------  
Časopis TURISTA                                                            370,- Kč 

 
 

Turistický zpravodaj 6/2014 
 

Vydává: KČT Kralupy nad Vltavou 
Internet:  www.kralupska-turistika.cz 
E-mail:  kct.kralupy@seznam.cz 
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20. října je tu tradiční brenbalový turnaj. Na hřišti Veltrus se schází 4 týmy – z toho 

jsou tři naše – máme totiž 36 hráčů a také řadu podporovatelů v čele s Romíškem, 

Fandou, fotografkou Šárkou a spoustou příbuzenstva. 

  

Hraje se systémem – semifinále, poražení pak boj o 3. místo a vítězové finále a boj o 

přeborníka Kralupska. 

Semifinále 1. Kralupy 1 – Kralupy 2 46:39 velmi vyrovnaný souboj, kdy se daří 

střídavě oběma týmům, ale na konci jsou šťastnější Kralupy 1. 

Semifinále 2. Kralupy 3 - Velrusy 37:45 výborně rozehraný zápas a udržení Veltrus 

na pálce, pár špatných odpalů a zbytečných spálení maří sen o kralupském finále. 

Boj o 3. místo Kralupy 2 - Kralupy 3 68 : 24 jednoznačná převaha, oslabení Kralup 3 

o Vojtu P. (nevolnost), nemožnost pálit a Nýnův „houmran“ dávají utkání jasný ráz 

  

Finále Kralupy 1 - Veltrusy 46 : 

38 opatrný výkon na pálce, 

získání náskoku, který se díky 

výborným příhozům daří udržet 

až dokonce. 

Konečné pořadí:  

1. Kralupy 1  

2. Veltrusy  

3. Kralupy 2  

4. Kralupy 3 

Vítězství i díky podpoře 

ostatních týmů a tak vítězství 

patří všem v oddíle. 

 

V závěru proběhlo tradiční vyhlášení, focení a předání poháru vítěznému týmu. Na 

jaře budeme opět obhajovat vítězství, tentokráte na domácím hřišti za koupalištěm. 

 
  

BRENBAL VELTRUSY 
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V sobotu 22. listopadu 2014 proběhla brigáda na naší 

turistické základně - odpracovalo se 179 hodin a 

podílelo se na tom 64 brigádníků. 

 

Vygruntovala se 

klubovna, posilovna a 

obě naše ubytovny. Vyhrabalo se listí, posekala se 

celá základna, přistřihnul se břečťan, živý plot před 

barákem, jsou prořezané větve na stromech, 

uklizené hřiště, přehozená lavice se stolem u 

ohniště. 

Díky patří všem, kteří pomohli a i městu za 

přistavení kontejneru, kam jsme vše naložili. 

  

PODZIMNÍ BRIGÁDA 
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V pátek 7. 11. proběhlo na základně slavnostní 

vyhlášení našich dlouhodobých soutěží – 

Turistický závod, běhání a kola. 

V klubovně se sešlo 29 lidiček, kteří mohli 

sledovat vyhlášení jednotlivých kategorií, 

předání diplomů, cen (podrobné výsledky jsou 

k nalezení v jednotlivých sekcích netu).  

Jedním z vrcholů pak bylo zavěšení dresů ke 

stropu – pro rok 2014 měli tuto čest 

– Terka Popová, která se stala Závodníkem TZ 

– Jan Koldinský, který se stal Běžcem roku 

– Karel Šimek, který se stal Bikerem roku 

 

 

Mnoho úsměvů vyvolalo předání koruny Karlovi od Romíška pro „změnu“ panování, 

fotky ze všech tří oblastí. Poté již volné povídání, občerstvení – prostě pohodička.  

   

VYHODNOCENÍ SEZONY – BIKE A BĚŽECKÝ 

VEČER / ZÁVODNÍK TZ 
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Mistrovství České republiky smíšených dvojic v TZ 

 

V sobotu 4. října 2014 se konalo v Mikulášovicích 

Mistrovství ČR smíšených dvojic. Tratě byly 

kvalitně připraveny – vedly v části národního 

parku a nedaleko státních hranic s Německem, 

kvalitní azimuty, kontrola X s určováním pozice na 

mapě, 3 km na bílé a téměř 5 km na červené trati, 

a pak již cíl. Závodu přálo i počasí a babí léto bylo 

fantastické. Tradičně skvělé zázemí, zařazení do 

projektu Česko sportuje pod záštitou Českého olympijského výboru, celá řada 

sponzorů a podpora města. 

 

Z našeho oddílu se do mistrovských soubojů zapojilo 19 dvojic. Medailově úspěšní 

jsme byli v kategorii součtu věku nad 70 let, kde dvojice Romana a Zdeněk Vejrostovi 

obsadila stříbrnou pozici.  

 

  

TURISTICKÝ ZÁVOD 
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Pacovské dovádění 
 

V pátek 10. října 2014 v 18 hodin vyjíždíme od 

Zimáku.V busu je veselo a cesta utíká poměrně rychle a i na 

dálnici je volno. V sobotu 11.října 2014 vstáváme na osmou – 

je poměrně teplo. Snídáme a na devátou hurá do busu – 

jedeme na prohlídku hradu Kámen – hradní expozice a 

expozice motorek. Pak již ke škole a na závod – na kultovní 

závod „Pacovské dovádění“. Nasazujeme do závodu 38 

závodníků – od nováčků, kteří zde sbírali cenné zkušenosti, 

až po borce, kteří si dělali ambice na přední umístění.  

Vyhlášení nám pak přineslo tato umístění:  

1x 1 místo – Luku 5x2.místo: Deli, Terka, Kryštof, Romíšek a Nýna  

6x3. místo: Honza Bl., Áďa B., Kačka Po., Vojtik, Aladin a Bambus. 

Pak se již vyráží na tradiční Pacovskou pizzu 

V 17.30 se připravujeme na výsadek – máme tři party – mladší s Romíškem a 

Zdeňkem – jdou cca 14,5 km. Starší pak na dvě skupinky pod vedením Vávry cca 17 

km a vedením Nýny též cca 17 km. Pak posezení u ohně s kuřetem a Jezevci. 

V neděli vstáváme v ½ osmé, balení, úklid a míříme na procházku na Malý a Velký 

Blaník. Svítí sluníčko a tak z rozhledny je i něco vidět. Pak již domů, kde jsme ve 

13.15. 
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Český Brod – TZ 
 

V sobotu 8. listopadu 2014 se uskutečnil první závod Středočeského poháru 2015. 

Počasí bylo příjemné a zdaleka 

nepřipomínalo listopad – sluníčko nás 

doprovázelo celý den. Z oddílu vyráží 49 

závodníků a sklízíme řadu medailí a bodů do 

celkového hodnocení Středočeského 

poháru. Získáváme 29 medailí z toho 13 

zlatých – paráda. V hodnocení oddílů 

získáváme plný počet bodů v bílém i 

červeném poháru. 

 

Naše umístění:  
 
nejmladší žačky  1. Áďa B., 2. Lucka G. 
nejmladší žáci 1. Marek Š.,  5. Venda, 6. Vojta Kouř. 
mladší žáčky  1. Hanďa, 2. Eli K., 3. Klárka 
mladší žáci  1. Vojta Koz., 2. Honza Bl., 3. Petr Pl., D. Eda Č.L. 
starší žačky  1. Deli, 2. Blanca Č.L., 3. Kačka Po., 4. Slonila, 5. Helča 
starší žáci  2. Jakub Ho. 
mladší dorky  1. Áďa N., 3. Danča, 4. Ája L., 5. Kája 
mladší dorci  1. Vojta P., 2. Zdeněk K. 
starší dorky  1. Terka, 2. Kačí 
starší dorci  1. Bambus, 3. Dan, 4. Vítek V., 5 Kuba K., 6. Škvírka 
ženy A 1. Lenka P., 2. Luku, 4. Petra G., 5. Kikina, 6. Jitka Č., 7. Lucka  

8. Věra S. 
muži A 1. Vejtek, 2. Nýna, 3. Tomek, 5. Karda, 6. Vávra, 7. Michal B.   

9. Martin V. 
ženy B  1. Romíšek 
muži B  1. Zdeněk, 2. Karel, 4.Pepa   
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Oddílový duatlon 
V neděli se uskutečnil další ročník oddílového 

duatlonu. Organizace se ujal Karel a vypsal tratě 

na poloviční distanci, což se osvědčilo a hned nás 

bylo více než v loňském roce. I přes pozdější 

říjnový termín se nakonec sešlo 13 závodníků - 

Zdeněk, Romča, Karel, Hebe, Michal B, Nýna, 

Katka M., Popik, Kačka Po., Terka Po., Albert, 

Kačí a Ája L.. Chladnější počasí s mlhou a trocha bláta – to nemohlo nikoho odradit 

od bojovného výkonu. Na start se postavilo 7 single závodníků a 3 týmy. Tratě na 

„našich“ tratích, kolečka pod základnou a kolo do Veltrus. 

Parametry tratě jsou následující: 1,62 km běh / 12,75 km kolo / 2,68 km běh 

Držitelem putovního dublonového talíře se stal Hebe. 

 

 
Nohejbal 

Až 1. listopadu se uskutečnil další „Bleší“ nohejbalový 

turnaj – letos je to již VII. ročník. Počasí přeje, je 

příjemně – na roční dobu je teplo a ke konci i 

sluníčko. Schází se tři týmy – bude se hrát každý 

s každým na dva vítězné sety do 15-ti bodů. Od 

prvního do poslední míče se bojuje ze všech sil, 

s řadou napínavých situací, světových míčů, minel a neskutečně dlouhých výměn. 

Všechny tři utkání končí 2:1, což svědčí o vyrovnanosti dnešního turnaje.  

  

1. Pepa, Michal, Hebe 

2. Karel, Zdeněk 

3. Pazzi, Nýna, Tomáš (Mimino) 

  

ODDÍLOVÉ AKCE  
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Oddílový Halloween 
 

Rok se s rokem sešel a je tu opět oddílový halloween, v pořadí třetí. Z oddílu je nás 

tu 48 a dalších 13 většinou z řad rodičů. Dlabeme dýně, někdo sám, někdo ve dvojici 

a je u toho hodně zábavy. Po chvilce už svítí u 

pergoly první lampičky a stále jich přibývá až je 

zábradlí plné. Pak se vrháme na přinesené 

občerstvení a už se připravuje první venkovní 

hra – Podepíšu se, ale... Děcka mají za úkol 

sehnat všech 7 podpisů od svítících dýní, 

roztroušených po celé základně. Ty se 

podepisují podle jistého klíče, na který je třeba 

přijít popř. mít štěstí. Druhá hra je také 

opakovačka z prvního ročníku – stojíme v kruhu, 

rozdělíme si čísla od 1 do 6 a házíme kostkou. 

Koho číslo padne, může se posunout o jedno 

místo po směru hodinových ručiček. Kdo objede celé kolo, vyhrává. Pak už je tu 

loučení, dýně jsou odnášeny svými autory domů, kde budou pár dní připomínat 

dnešní večer, a následuje úklid. Tak zase za rok 

 



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

 

81. Velká kunratická 2014 

Druhá listopadová neděle patří tradičně Velké kunratické a opět se slušnou 

oddílovou účastí - 13 závodníků. Velký boj začal již před samotným závodem, 

samotné přihlášení na závod bylo poměrně náročné, ale vše se nakonec povedlo. 

Závod doprovází klasické podzimní počasí, sluníčko se sice neukázalo, ale i tak bylo 

na závod a běh příjemně. Máme tentokrát zastoupení hned v několika kategoriích - 

od dětských po hlavní závod přes legendární Hrádek. Nejlépe se tradičně dařilo 

Vítkovi, který zvládl hlavní trať pod 15 minut. 

 

Kluci mladší 

KOUŘIL Vojtěch - 01:41.0 

 

Ženy - Hrádek 

PECHOVÁ Lenka - 19:39.7  

KOHLOVÁ Zuzana - 20:17.9 

VEJROSTOVÁ Romana - 20:27.8 

 

 

Muži - Hrádek 

PROCHÁZKA Vít - 14:57.7 

KLOMÍNSKÝ Václav - 15:17.8 

KOLDINSKÝ Jan - 15:32.5 

KOLMISTR Tomáš - 17:28.9 

LINHART Jan - 18:41.3 

VEJROSTA Jan - 18:51.1 

VEJROSTA Zdeněk - 19:35.1 

FREY Eduard - 21:21.5 
  

  

BĚH 
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0. ročník Hostibejckého krosu 
 

I přes nemilé deštivé počasí se na tréninkovém 

proběhnutí Hostibejckého krosu setkalo hned 8 

běžců a běžkyň. Na trať vyznačenou fáborky a 

šipkami vyrazili v minutových rozestupech. 

Blátivých 5600 m s převýšením necelých 130 m 

dalo zabrat všem bez rozdílu, všichni ale podali 

hezké výkony. Děkuju všem zúčastněným a 

doufám, že příště se už sejdeme ve větším počtu 

(a za hezčího počasí) – a třeba při závodní příležitosti. 

  

Holky – 5600 m 

1. Terka Popová 

0:34:19 

2. Romča Vejrostová 

0:35:20 

3. Káťa Malá 0:54:07 

Kluci – 5600 m 

1. Vašek Klomínský 

0:27:27 

2. Petr Pop 0:39:18 

 

 

Kluci 11200 m 

1. Honza Koldinský 

0:57:43 

2. Eda Frey 1:09:36 

3. Zdenda Vejrosta 

1:10:27 

 

 

Moldavský půlmaraton 
17. listopadu proběhl první ročník Moldavského půlmaratonu. Trasy od 6-ti do 21 km 

vedly kolem SC Bourňák a Moldavy v Krušných horách. Na závod panovaly celkem 

složité podmínky - zima, místy hustá mlha a vítr. Trasa jako taková však byla velmi 

pestrá a rozhodně se na ní člověk 

nenudil. Bahnité úseky, kopce, rychlé 

úseky po zpevněných cestách. Na první 

ročník to pořadatelé i přes drobné 

nedostatky zvládli pěkně, i konkurence v 

hlavním závodě byla vysoká. Závodu se 

např. zúčastnil český reprezentant OB 

Tomáš Dlabaja či trailový specialista 

Tomáš Bystřický. Nejvíce se dařilo 

Zuzce K. s Merinkou, která v tzv. Cani 

crossu na 12 km (běh se psem) doběla na skvělém 3. místě. 
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Výsledky:  

cani cross - 12 km 

Zuzka K. + Meri - 1:06:10 (3. místo v Ženách)  

 

půlmaraton 

Honza Kol. - 01:34:33 (6. místo) 

Vašek - 02:06:14.13 (90. místo) 

Zuzka P. - 02:09:44 (107. místo) 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MTB Winter Brdy 

Tradiční zakončení bajkové sezóny se konalo 15. 11. 2014 v Letech. Technická trať, 

na listopad super počasí a žádný nával lidí je předzvěstí pohodové atmosféry 

závodu. Trať zvládáme v pohodě, Romča sice řeší defekt, ale se Zdeňkovou pomocí 

se to zvládne a scházíme se v cíli na vepřových hodech. 

 

Karel               2:29:37            169/39 

Romča            2:52:13            226/5 

Zdeněk           2:52:14            227/29 
  

MTB 
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NNoovvoorrooččnníí  sspprriinnttdduuaattlloonn  
 

 

 

 
 

běh 375 metrů – kolo 1500 metrů – běh 375 metrů 

čtvrtek 1. ledna 2015 ve 13.30 hod  
turistická základna KČT Kralupy n.Vlt. 

Kategorie  – kluci / děvčata do 15-ti a nad 15 let (rozhoduje rok narození) 

 
Rekordní časy  

Děvčata do 15-ti let  Kateřina Šimková  8.06  1.1.2012 

Kluci do 15-ti let  Jan Kareš   6.32  1.1.2005 

Děvčata nad 15 let  Iveta Szalaiová  7.04  1.1.2014 

Kluci nad 15 let  Vít Procházka  5.28  1.1.2012 

 

 

ZZiimmnníí  ppřřeecchhoodd  NNeeddvvěězzíí  
 

Termín: sobota 31. ledna 2014 
 
Odjezd autobusem v 8.00 hod. od zimního stadionu. Účast 
omezena kapacitou autobusu. Návrat okolo 16.00 hod. 
Trasa: 
Základní: Zakšín  - Pustý Zámek - Rač – Panenský hřeben 
- Nedvězí – Dražejov - Dubá 
 
delší:   Zakšín  - Pustý Zámek - Rač – Panenský hřeben - 
Nedvězí – Nad Dražejovem - Beškovský důl - rozc. U 
Kamenného vrchu  - Panská Ves - Nedamov – Dubá  
 
Délka:   12 či 17 km 
 
Cena : 
 
50,- Kč člen KČT Kralupy nad Vltavou 
100,- Kč ostatní 

PŘIPRAVUJEME 
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UUZZLLAAŘŘSSKKÁÁ    RREEGGAATTAA  
 

Termín konání: neděle 15. února 2015, od  9.00 hod  
Místo konání :  turistická základna KČT Kralupy n.Vlt. 

Ke Koupališti 182    Kralupy n.Vlt. 
 
Kategorie  – mladší ( ročník 2005 a mladší ) 
                            Ambulanční, škotový, zkracovačka  
 
   – starší-(ročník 2001 – 2004) 
                            Ambulanční, škotový, zkracovačka, lodní, rybářský, dračí  
 
   – nejstarší (ročník 2000 a starší) 

                    Ambulanční, škotový, zkracovačka, lodní, rybářský, dračí 
 
 

   Váže se v pořadí Ambulanční (šátek) škotový (šátek a provázek), zkracovačka 
(provázek na zemi), lodní (provázek), rybářský (dva provázky), dračí (provaz 
okolo těla). 
 
Doprovodné soutěže: 

Vázání poslepu  - 6 uzlů bez rozlišení kategorie 
Play off   - vyřazovací závody – přímé souboje nejlepších  

 

 

 
. 

.  
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