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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.
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PROBĚHLÉ AKCE
Kralupské kolo
V neděli 22. září 2013 se již poosmé konalo Kralupské kolo – závod, který pořádáme.
Počasí bylo tentokráte chladnější, na cestách bláto a mokrá tráva. Závodu se
zúčastnilo 59 cyklistů – jde o třetí nejvyšší účast v historii.
Potěšitelná je větší účast těch co vše zabezpečovali – 15 lidí z oddílu a tak vše
klapalo – od startu, přes hlídání trati, cíl, občerstvení, ceny až po úklid.
Za oddíl startovalo 25 závodníků a dvě oddílové maminky jako doprovod. Všichni si
zaslouží poklonu, za pomoc oddílu svojí účastí a uspěli jsme i výsledkově – 3x
1.místo – Honzik Bl., Monika a Míša B., 3x 2.místo – Terka, Kikina a Nýna, 3x
3.místo – Toník S., Dan a Jituš.
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Velvarský tolar
V sobotu 19. října 2013 - po dvouleté
přestávce - opět přivítalo královské město
Velvary účastníky turistického pochodu
Velvarský tolar.
Pro 4. ročník této nepravidelné podzimní
akce pro veřejnost pořádaný KČT Kralupy
nad Vltavou a TOM 3511 Vltavský paprsek v
osvědčené spolupráci s Městským muzeem
Velvary a za podpory města Kralupy nad
Vltavou byly připraveny dva starty - „tradiční“
u kralupského nádraží a „nový“ ve velvarském muzeu, kde byl zároveň průchozí cíl.
Nízké ranní teploty kolem nuly a především hustá mlha trochu komplikovaly putování
šedesátce startujících z Kralup - „pláně“ a bahnité cesty nad Hostibejkem,
Lutovníkem a v okolí Velvarského háje se tak hlavně pro „prvopochodníky“ staly
místem, kde bylo snadné „zakufrovat“. Mlha se začala rozpouštět až kolem poledne,
kdy se na doporučené trasy pochodu od 9 do 24 kilometrů vydávali i poslední
startující z Velvar; odpoledního sluníčka a pěkných výhledů do krajiny si tak užili
především pochodníci na delších trasách. Hlavní trasy pochodu vedly po zelenočerveném okruhu turistických značek přes Kralupy - Velkou Bučinu - Velvary - Chržín
- Sazenou a Nelahozeves a bylo jen na účastnících, pro kterou z nich se rozhodnou.
V průchozím cíli na všech 108 pochodníků čekaly účastnické listy, různé propagační
materiály a suvenýry, oblíbená razítka z trasy pochodu a především opravdový
velvarský tolar. Všem byla umožněna bezplatná prohlídka muzea, a kdo navíc zdolal
54 schodů a vystoupal na Pražskou bránu, mohl si (podle intenzity okolní mlhy)
odnést pohled na Velvary z jiné perspektivy a nebo se potěšit dílky vystavenými
v rámci letošního Velvarského výtvarného salónu na téma Renesance.
K úspěšnému průběhu celé akce přispěla podpora města Kralupy nad Vltavou a
velká vstřícnost a součinnost ing. Jitky Kůrkové z Městského muzea Velvary - všem
děkujeme!
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TURISTICKÝ ZÁVOD
Mistrovství České republiky smíšených dvojic v TZ
V sobotu 21. září 2013 se konalo v okolí kempu
Paris, nedaleko Suchdolu nad Lužnicí Mistrovství
ČR smíšených dvojic. Tratě byly kvalitně
připraveny - zajímavé "serpentiny", kvalitní
azimuty, kontrola X s netradičními pohledy na
KPČ.
4,1 km na bílé a téměř 6 km na červené trati a
pak již cíl. Závodu přálo i počasí a slibované
přeháňky se přeháněly asi někde jinde.
.Z našeho oddílu se do mistrovských soubojů
zapojilo 11 dvojic a jedna smíšená dvojice s
TOM Mikulášovice..
Medailově úspěšní jsme byli v kategorii součtu
věku 31 - 70 let, kde Blanka Rosáková spolu s
členem TOM Mikulášovice vybojovala 2.místo. Stejnou pozici obsadila v kategorii
nad 70 leti Romana a Zdeněk Vejrostovi, a tak bylo na vyhlášení komu fandit.
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Mistrovství České republiky štafet
V sobotu 5.října 2013 jsme pořádali Mistrovství ČR štafet. Dlouhodobá příprava tratí,
zázemí, jednání se sponzory, příprava závodníků – to byl základ pořadatelského
úspěchu a protože štěstí přeje připraveným – tak nám vyšlo i počasí.
Tratě byly kvalitně připraveny a dokázaly prověřit připravenost závodníků. Z TOMKČT Kralupy se do soubojů o mistrovské tituly zapojilo jedenáct štafet.
V kategorii žáků dosáhla na bronzovou medaili trojice Jan
Blahůšek, Vojtěch Kozelka a Jan Vrska. V kategorii žákyň jsme
obsadili 4., 5. a 8.místo. V kategorii žen obsadila naše třetí
štafeta páté místo a druhá ženská štafeta ve složení Lucie
Čiperová, Tereza Popová a Zuzana Procházková získala
bronzovou medaili. Lenka Pechová, Romana Vejrostová a
Blanka Rosáková pak ve stejné kategorii získala stříbrnou
medaili. Ve štafetách mužů startovaly od nás čtyři štafety –
bohužel dvakrát z toho byla diskvalifikace. Další dvě štafety však
dosáhly již na medaili – štafeta Jan Blecha, Jan Vejrosta a Karel
Šimek získala bronzovou medaili. Vítězství, zlatou medaili a
mistrovský titul získala štafeta ve složení Tomáš Kolmistr, Jan Koldinský a Vít
Procházka - v napínavém souboji tak dokázala zopakovat svůj loňský triumf.
Poděkování patří všem nejen našim závodníkům, ale i organizátorům, rozhodčím a
pomocníkům, bez nichž by nic takového nešlo uspořádat.
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Pacovské dovádění
Sešel se rok s rokem a jsme zase v Pacově.
V pátek 11. října 2013 v 18 hodin vyjíždíme za
deště od Zimáku. V busu je veselo a cesta utíká
poměrně rychle až na chvílemi ucpanou dálnici.
V Pacově již neprší – starší se vrhají do víru
maloměsta a mladší drbou ve škole.……. Spát
jdeme ve 23 hodin, ale mnozí drbou ještě hodně
po půlnoci.
V sobotu 13 .října 2012 vstáváme v půl osmé –
za okny je vidět i sluníčko a je poměrně teplo.
Snídáme a ve čtvrt na devět hurá do busu –
jedeme na prohlídku zříceniny hradu Choustník.
Pak již ke škole a na závod – na kultovní závod
„Pacovské dovádění“. Nasazujeme do závodu
31 závodníků – od nováčků, kteří zde sbírali
cenné zkušenosti,
až po borce, kteří
si dělali ambice na
přední
Vyhlášení nám pak přineslo tato umístění:

umístění.

5x2.místo : Honzik Bl., Vojta P.,Terka, Cůca, Nýna
2x3.místo : Bambus a Hebe
Těsně pod stupni vítězů - na 4. místě skončili – Elina,
Deli, Honza V. a Karda
Pak se již vyráží na tradiční Pacovskou pizzu.
V 17.30 se připravujeme na výsadek – máme dvě party
– mladší s Romíškem a Zdeňkem –
jdou cca 8 km. Starší pak pod
„vedením“ Vávry cca 15 km. Pak
posezení u ohně s kuřetem a Jezevci.
V neděli vstáváme v sedm, balení,
úklid a míříme na Český Šternberk –
prohlídku máme v 9.15. Výklad i
průvodkyně jsou fajn a docela dáváme
pozor. Po prohlídce pár jedinců stíhá i
klobásu a pak již domů, kde jsme
v 11.45 a míříme domů.
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Turistický závod – Týnec nad Sázavou
V sobotu 9. listopadu 2013 se uskutečnil první závod Středočeského poháru 2014.
Počasí bylo příjemné a zdaleka nepřipomínalo listopad.
Z oddílu vyráží 36 závodníků a sklízíme řadu medailí a bodů do celkového
hodnocení Středočeského poháru. Potěšitelná je radost z výkonu nováčků a ze
snahy všech zúčastněných zabojovat pro oddíl..
Naše medailové umístění:
Přípravka: 1.Václav Machek a Vojtěch Kouřil
Nejmladší žákyně: 1. Adéla Buncová
Nejmladší žáci: 1. Jan Blahůšek
Mladší žáci : 1. Vojtěch Kozelka 2. Jakub Hofman
Mladší žákyně: 1. Kateřina Popová 2. Eliška Kozelková 3. Hana Pavlů
Starší žákyně: 1. Eliška Došková
Mladší dorostenci: 1. Daniel Sosnovec
Mladší dorostenky: 2. Adéla Nejedlá 3. Kateřina Šimková
Starší dorostenci: 2. Jakub Humhej
Ženy A: 1. Zuzana Kohlová 2. Petra Gottliebová
Muži A: 1. Jan Vejrosta 2. Jan Kareš
Ženy B: 1. Romana Vejrostová 3.Věra Šimková
Muži B: 1. Karel Šimek 3. Zdeněk Vejrosta

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

8

BĚŽECKÉ AKTIVITY

Vyhlášení Běžecké ligy 2013
8. listopadu proběhlo vyhodnocení dalšího ročníku Běžecké ligy 2013. Letos poprvé
proběhla od března 2012 do konce října 2013 po vzoru MTB i Tréninková Run Tour běžecké etapy byly do 5 km v nejbližším okolí. Letošní ročník byl poznamenán
povodněmi, které se přes Čechy přehnaly na přelomu května a června. Některé
etapy tak byly dost dlouhou dobu nepřístupné. V ženské kategorii zvítězila Romana
Vejrostová se ziskem 416.45 bodů, mužskou kategorii ovládl Vít Procházka se
ziskem 600 bodů (do hodnocení se počítalo vždy 6 nejlepších etap z 9).
Běžecká liga proběhla v podobném duchu jako loňský rok. Novinkou letošního roku
bylo rozhodně běžecké triko od firmy Dexter, které svým výrazným designem bylo a
je pěkně "vidět". Objevili jsme opět několik krásných, byť náročných závodů a budou
jistě inspirací i do dalších let. Byl to vydařený rok, a i když jsme často nedosáhli na tu
pěkně znějící "bednu" a končili v hlouby startovního pole, vedli jsme si určitě se ctí.
Na bedně nakonec byli: Blanka Rosáková (1. místo Běh veltruským parkem), Pavlína
Kolářová (2. místo Běh veltruským parkem, 1. místo Dřínovský kros), Lenka Pechová
(1. místo Běh Zlončickou roklí) a Vít Procházka (2. místo Přebor SAZBO).

Lívancový běh 11/2013
Pro letošní zimní sezónu jsme připravili tzv. Lívancový pohár. Jde o součet bodů ze
3. nejlepších Lívancových běhů ze 4 možných. Tyto běhy se konají vždy první sobotu
v měsíci a do poháru jsou zařazeny běhy od listopadu do února. Není to přímo
ideální běžecké období, ale na jaře se nám to může jen hodit.
A hned na první (listopadový) lívanec nás
jelo rekordních 17. Přitom počasí spíš
nabádalo zůstat v posteli a nevystrčit ani
nos – natož někam běžet, pršelo. Leč
kralupští turisté nejsou z cukru a tak v 8
hodin nasedáme do aut (kromě Zděndy,
který jede na kole) a vyrážíme vstříc
mokré Praze. v 9:07 vyrážíme na trať.
Někteří běží jen jedno kolo neboli jednu
míly neboli 1,6km a Ti starší 2 kola. Na
samotný závod již neprší, ale trať je
mokrá a na rekordy to zrovna nebude. Nejhezčí a nejhlasitější doběh předvádí Lenka
V. s Tomíkem a je vidět, že si to hezky užili. V cíli si každý dáváme teplý lívanec a
čaj, převlékáme se do suchého a děláme společnou fotku.
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80. Velká Kunratická
Letos jsme nic neponechali náhodě a na závod se přihlásili
hned po otevření internetových přihlášek. Ukázalo se to jako
správná volba, protože během 10 hodin byly kapacity
hlavních tratí zaplněné. S oddílu nás nakonec vyráží 11 Honza, Vítek, Zuzka P., Vašek, Zuzka K., Zdeněk, Romča,
Nynka, Pešajda, Pavlína a Eda Frey. Startujeme ve 2
skupinách cca po hodině, takže si vzájemně fandíme a
pohlídáme věci. Počasí celkem přeje, příjemný podzim,
nakonec i se sluníčkem. Při startu druhé naší skupiny se
však zatahuje a začíná pršet, cestou domu už leje, ale to nás
zase tak už netrápí. Trasa je místy poměrně blátívá, vydatné jsou především brody,
kde je dost vody, rozhodně tak bylo na co koukat. Nejlépe se zadařilo Vítkovi, který
prolétl trať za 14:12 a skončil na skvělém 70. místě s téměř z dvou tisíc závodníků.

Naše výsledky:
Vít Procházka - 00:14:12
Václav Klomínský - 00:15:11
Jan Koldinský - 00:15:38
Jan Vejrosta - 00:18:28
Pavlína Kolářová - 00:19:30
Zuzana Procházková - 00:19:58
Zuzana Kohlová - 00:20:10
Zdeněk Vejrosta - 00:20:17
Lenka Pechová - 00:20:28
Romana Vejrostová - 00:20:45
Eduard Frey - 00:22:17 (pozdní start)
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OSTATNÍ ODDÍLOVÉ AKCE
Přátelský turnaj v brenbalu
Podzimní turnaj ve Veltrusech již patří mezi
tradiční náplň jedné z říjnových pondělních
schůzek a letos to vyšlo na 14.10. V 16:00
se scházíme na základně, nakládáme věci
do Nýnova vozu a početná skupina cyklistů
vyráží směr Veltrusy. Na fotbalovém hřišti
ve Veltrusech, kde se turnaj koná, se nás
schází i s podporou rodičů a přátel ke
čtyřiceti. Po krátkém rozházení a
rozchytání trenér rozděluje týmy s tím, že
žlutý tým je mírně silnější, ale i červený by
měl mít šanci uspět. Turnaj začíná jako vždy soubojem kralupských týmů.
1. zápas Kralupy I – Kralupy II 96 : 29
2. zápas Veltrusy – Kralupy II 60 : 64
3. zápas Veltrusy – Kralupy I 68 : 73
Závěrečný zápas ještě může úplně zamotat s konečným pořadím turnaje. Pokud by
vyhrály Veltrusy, měl by každý z týmů jedno vítězství a jednu prohru a přišlo by na
řadu sčítání skóre. Leč tým Kralupy I neponechává nic náhodě a v první části, kdy je
na pálce si vybuduje slibný náskok. Ten se mu podaří tak tak udržet a zaslouženě
slaví triumf.
Předání trofeje a vyhlášení
výsledků opět probíhá před
nastoupenými družstvy a končí
podáním
rukou
na
důkaz
respektu a poděkování všem
soupeřům. A my poprvé slyšíme,
že Veltrusy jsou na 3. místě a
obě kralupská družstva jsou před
nimi. Historicky poprvé tedy
porážíme
domácí
v obou
zápasech a tak je cesta domů za
pěkného šera veselá. Ve středu
na posledním podzimním nácviku
na závěr oslavujeme naše vítězství tradičně rychlými špunty a piškotovými
medailemi.

Díky všem za podporu a předvedené výkony v roce 2013!
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Halloween
Poslední den v říjnu se opět v našem
oddíle
slavil
Halloween.
Dorazilo
spoustu dětí, ale i dospělých a vesměs
všichni měli na sobě strašidelný převlek
nebo alespoň pomalované obličeje.
Každý se při příchodu podepsal na
„Zrůdný list“ a ještě za světla jsme začali
dlabat a vyřezávat dýně a vytvářeli jsme
z nich krásné lucerny, které nám po
celou akci svítily u pergoly. Potom jsme
se šli ohřát do klubovny a kdo chtěl, dal
si čaj. Mezi hrami se zobalo přinesené občerstvení, kterému dominovaly pavoučí
chlebíčky a perníkový hřbitov a nakonec jsme se šli ještě provětrat ven a snažili se
v území vymezeném čtyřmi svítícími dýněmi najít členy svého týmu jako např.
pavouky, upíry nebo duchy. Všem se akce líbila a tak se můžeme těšit na přehlídku
dalších zajímavých masek a tématického občerstvení příští rok.
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