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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 3. 12. 2016 - celkem 297 (žáci 50, žákyně 42, dorostenci 4, 
dorostenky 15, junioři 30, juniorky 11, muži 73, ženy 60, senioři 8, seniorky 4). 

 
 
 

Turistický zpravodaj 6/2016 
  

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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29. listopadu 2016 proběhlo vyhlášení ankety Dobrovolník Středočeského kraje 2016 

- mezi 12 oceněných se dostal i Zdeněk Vejrosta. Navržen byl ústředím Asociace 

TOM, jako dlouholetý předseda Rady turistických závodů, hybatel turistického 

závodění a vedoucí kralupských 

tomíků. 

  

Z. Vejrosta řekl: „Je to pro mě 

významné ocenění, ale nikdy bych na 

něj nedosáhl bez obrovské pomoci 

lidí, kteří se mnou v kralupské 

turistice spolupracují - je to ocenění 

pro nás všechny.“ 

  

DOBROVOLNÍK STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
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Ve čtvrtek dne 6. 10. 2016 provedl Klub 

českých turistů, odbor Kralupy nad Vltavou 

přislíbené přemístění dvou map z lokality 

Na Františku na nové místo - na rozcestí u 

podchodu pod hlavní silnicí. 

 

Do práce se zapojilo sedm členů TOM 

3511 Vltavský paprsek a za nepříznivého 

počasí bylo za tři hodiny vše hotovo. 

 
 

V sobotu 26. listopadu 2016 provedl KČT Kralupy a 

jeho TOM 3511 Vltavský paprsek vysbírání odpadků 

v prostoru okolo řeky Vltavy v Kralupech, na cestách 

a loukách okolo městského koupaliště a turistické 

základny. Odpracovalo se 125,5 hodiny a podílelo 

se na tom 51 členů oddílu, zlikvidováno bylo na 10 

pytlů odpadků, včetně pneumatik, plastových 

kanystrů, zářivek. Akce se uskutečnila jako 

poděkování městu za podporu turistických aktivit 

v průběhu roku. 

  

Práce probíhaly i na naší základně, kde se vyhrabalo listí, posekala se celá základna, 

přistřihnul se břečťan, jsou prořezané větve na stromech a keřích, vyvezený hnojník 

a uklizené hřiště 

.  

  

 

 

.  

BRIGÁDA 

PŘEMÍŠTĚNÍ MAP 
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V pátek 11. listopadu 2016 proběhlo na 
základně slavnostní vyhlášení našich 
dlouhodobých soutěží – Turistický závod, 
běhání a kola. 

 
V klubovně se sešlo více než tři desítky 

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 2016 měli tuto čest: 

∙ Jan Vejrosta, který se stala Závodníkem TZ 

∙ Václav Klomínský, který se stal Běžcem roku 

∙ Romana Vejrostová, která se stala Bikerem roku  

 

Mnoho úsměvů vyvolaly fotky ze všech tří 

oblastí. Poté již volné povídání, občerstvení 

– prostě pohodička.  

 
  

VYHLÁŠENÍ 2016: TZ, MTB, RUN 
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TZ Letiny 

V sobotu 5. listopadu se konal první závod Plzeňského poháru 

v Turistických závodech pro rok 2017 – příjemná trať, chladné, ale 

slunečné počasí. 

Startují i tři závodníci TOM-KČT Kralupy a všichni získávají zlatou 

medaili, což proti Kralovickým borcům vždy potěší. Zvítězili: Jan 

Vejrosta (muži A), Romana Vejrostová (ženy B), Zdeněk Vejrosta 

(muži B).  

 

 

1. závod Středočeského poháru 2017 - Týnec n.S. 

V sobotu 12. listopadu 2016 se 

uskutečnil první závod Středočeského 

poháru 2017 - mrazivé počasí, lehce 

posněžíno. 

Závodí nás za TOM-KČT Kralupy 42 a 

získáváme 29 medailí. Vyhráli jsme 13 

ze 14 kategorií - zlato získali: Klára 

Homolková, Václav Machek, Adéla 

Buncová, Marek Vacek, Klára Buncová, 

Vojtěch Kozelka, Helena Pavlů, Jakub 

Hofman, Zdeněk Karhan, Adéla Nejedlá, Jan Vejrosta, Romana Vejrostová a Zdeněk 

Vejrosta 

 

 
Rio závod - Kralupy 

V neděli 20. listopadu 2016 proběhl na základně 

cvičný turistický RIO závod - pořádáme ho pro 

jednání Rady TZ, a když už stojí (realizačně ho má 

na starosti Helča) je přístupný i pro členy oddílu. 

Nakonec je 42 závodníků a nás z oddílu je 24. 
 

  

TURISTICKÝ ZÁVOD 
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Velká kunratická 

Druhá listopadová neděle patří tradičně Velké kunratické a opět se zde ukazují naše 

dresy - je nás tady 8. Závod tentokráte doprovází chladné počasí - je pod nulou, ale 

svítí sluníčko.  

Startujeme v hlavním běhu – přes tři kopce s legendárním Hrádkem, tři potoky a 

téměř nekonečnou závěrečnou rovinkou. 

Nejlépe se z oddílu dařilo Honzovi K.., který dosáhl času těsně nad 15 minut.  

Ženy – Hrádek 

PROCHÁZKOVÁ Zuzana - 19:23.9  

VEJROSTOVÁ Romana - 21:00.9 

Muži – Hrádek 

KOLDINSKÝ Jan - 15:03,4 

KVASNIČKA Michal - 16:59.7 

VEJROSTA Jan - 17:39.0 

KARHAN Zdeněk - 18:26.9 

VEJROSTA Zdeněk - 19:19.7 

FREY Eduard - 22:10.9 

 

 
Lívancový běh - prosinec 2016 

Je tu náš další Lívancový běh, tentokrát 

se konal 3. prosince. Jedeme třemi auty. 

Na startu je pro zimu tentokráte méně 

běžců - výhodu to v cíli má velkou - jde si 

přidat lívanec. Běžela se tradičně 2 

kolečka (Matyáš a Radek jedno) – 

celková délka 3,2km (2 míle) a závod 

jsme všichni zvládli se ctí a někteří i 

s úsměvem. Teplota pod nulou, ale se sluníčkem. 

 

Oddíl reprezentovalo 10 běžců : Matyáš, Radek, Bambus, Eda F., Zdeněk, Nýna, 

Helča, Hája, Klárka B. a Jana A.  
  

BĚŢECKÉ ZÁVODY 



7 
© KČT Kralupy nad Vltavou | www.kralupska-turistika.cz 

 

Kočárky a přes Dolany do Kralup 
 

V sobotu 22. října 2016 pořádáme oddílový 

výlet – je nás 26 – nejdříve míříme do 

nového kralupského muzea kočárků. Je to 

docela príma – mladší prohlíží a diví se, 

starší prohlíží a vzpomínají. Jsme tu 

hodinku a pak již dále – okolo hřbitova na 

křižovatku a pak silničkou dolů, ke hřišti – 

chvilku pohrání, sváča a již podle vody – 

hra s kartičkami a již vidíme kralupský 

most. Hezké počasí se láme a začíná pršet 

– naštěstí jsme již doma a tak to nevadí. 

Rozchod a máme za sebou příjemných 10 

kilometrů.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ODDÍLOVÉ AKCE 



8 
© KČT Kralupy nad Vltavou | www.kralupska-turistika.cz 

Nohejbalový turnaj 2016 
 

23. října 2016 se uskutečnil ročník dalšího 

Blešího“ nohejbalového turnaje – tentokráte je 

to již IX ročník. Počasí je zpočátku „mlhovné“ a 

hřiště klouže. Schází se pět týmů – bude se 

hrát každý s každým na dva vítězný sety do 11 

bodů. Od prvního do poslední míče se bojuje 

ze všech sil, s řadou napínavých situací, 

světových míčů, minel a neskutečně dlouhých 

výměn. Turnaj je hodně vyrovnaný a o pořadí 

rozhodují jen poměry míčů.  

1. Nýna, Káďa, Zdeněk 

2. Pepa, Michal, Hebe 

3. tým nečlenů 

4. Pazzi, Kamil, Lucka P. 

5. Jiřka, Petr Pa., Marek Vá. – odstoupení 
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Šikovné pracky 
V pátek 4. listopadu se nás v klubovně schází šestnáct. Pod vedením Janďy 

Kašparové budeme vyrábět panenky z vlny. Všem se daří, vznikají černošky, holky s 

afrem, panáčci a Zdeňkovi vyšla mrkev. Po hodince a půl se s výtvory rozcházíme 

domů.   

Mikulášská schůzka 2016 
V pondělí 5. prosince 2016 proběhla Mikulášská schůzka - bylo nás 25. Vyráběli jsme 

zvířátka na prsty (ovečka, medvěd, prasátko), vymýšleli názvy písniček se zvířátky, 

dalším výrobkem byl svícínek z jablíčka, svíčky a mašličky. Veršovali jsme o 

Mikuláši, čertovi a andělovi. Nakonec od čerta Kamila všichni dostávají lízátko.  
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Novoroční sprintduatlon – 18. ročník 
 

neděle 1. ledna 2017 
ve 13.30 hod. 

 
 

běh 375 metrů - kolo 1500 metrů - běh 375 metrů 
 

Místo konání: turistická základna KČT Kralupy nad Vltavou 
Ke Koupališti 182, Kralupy nad Vltavou 

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

 
 

Rekordní časy  
 
 

Děvčata do 15 let  Kateřina Šimková  8.06  1.1.2012 
Kluci do 15 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 

PŘIPRAVUJEME 
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