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LETNÍ TÁBOR
Letní tábor TOM 3511 se uskutečnil od 16. do 23. srpna 2014 na tábořišti „Na
sluneční stezce“, které jsme nedaleko Bratřic měli pronajaté od pacovských tomíků.
59 účastníků tábora mělo stále co dělat – mimo zajišťování chodu tábora, získávání
tábornických dovedností, her, soutěží,
táboráků, poznávání okolí, nás čekala i
celotáborová hra „Ve stopách Julese
Verna“ – hned na počátku vzniká 8 týmů –
kteří jsou rozlišeni barevnými barety a
šerpami. Černí zabezpečují kuchyň,
zásobování a kompletní program, červení
tvoří rodiče a děti. Zbylých šest barev jsou
šestičlenné soutěžní týmy – zelení, modří,
bílí, žlutí, hnědí a fialoví.
Hlavním motivem hry bylo: Popusťte uzdu
své fantazie, tak jako to udělal na konci 19. století jeden z prvních
vědeckofantastických spisovatelů. Kdo v té době pomyslel na takové věci, které jsou
dnes naprosto běžné – přes telefon, fax, přenos obrazu, po dobytí pólu, letadlo,
ponorku či cestu na Měsíc. Pokusíme se spolu projít myšlenkou velkého spisovatele,
pokusíme se realizovat některé jeho nápady a navázat na podněty mnoha jeho
vynálezů.
Celotáborová hra měla 7 etap a v každé se plnily 2 úkoly, které tematicky souvisely s
vybranými knihami.
První etapou to bylo „5 neděl v balonu“, kde v první
části létaly nafouklé balónky a ve druhé pak to byl
běh zarostlým lesem
– nutno dodat, že
všechny
balóny
přečkaly
cesty
houštinami, neboť je
týmy střežily jako
oko v hlavě.
Druhá etapa byla
inspirována knihou
„20000
mil
pod
mořem“ – v první části bylo nutno vydržet bez
vzduchu pro případ problémů ponorky Nautilus a ve
druhé
musely
týmy
ponorku
postavit.
Třetí etapa byla „Ocelové město“ – první část byla
snadná i složitá zároveň – střelba za horizont,
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zkuste někam házet, když nevíte, kam to letí. Druhá část plně naplňovala úvodní
motto o fantazii a tak se sestrojovalo dělo, které musel vystřelit a skutečně to tři týmy
dokázaly.
Čtvrtá etapa je „Cesta na měsíc“ – nejdříve je úkolem vyskočit co nejblíže k měsíci,
to zvládají všichni, pak následuje úkol těžší – sestrojit raketu – ta sice má jet po
provázku šikmo dolů, ale rozhodně to nebylo nijak lehké – při snaze dosáhnou co
nejrychlejší čas, se na měsíc dostávají jen čtyři stroje.
Pátá etapa je inspirována knihou „Cesta kolem světa za 80 dní“ – nejdříve je nutno
dokázat běžecké schopnosti a za 80 vteřin zdolat co největší vzdálenost, jako druhý
úkol je ve vytyčeném prostoru uniknout zraku pronásledovatelů a vydržet v úkrytu 80
minut – přestože les je pročesáván, je na konci plných 11 přeživších.
Šestá etapa je „Tajuplný ostrov“ – jako první je úkolem potopit Nautilus a tak týmy
nosí jen v rukou vodu. Druhý úkol je vyhlášen tajně a úkolem je zachránit se po
výbuchu sopky na okolních skaliscích – týmy musí prokazovat rychlost, znalost okolí
a
musí
mít
i
správnou
taktiku.
Závěrečná sedmá etapa je z méně známé knihy „Oceánem na kře ledové“ na
začátku je potřeba se zachránit skokem z kry a následně plout na voru, který se
pohybuje pomocí moře, vyráběného z pet lahví. Trasa je mírně do kopce a tak týmy
mají s úkolem co dělat a jedna posádka končí dokonce v moři.
Nejlépe se nakonec s nástrahami „Verneovek“ vypořádal tým žlutých (na které skoro
všichni volají „májky“) ve složení Honza P., Elina, Kuba R., Áďa B., Ája L. a Kryštof.
Tábor se nám vydařil a tak se už těšíme na další naše akce.
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CYKLODOVOLENÁ JIZERKY
Letošní cyklodovči, která byla v lokalitě Jizerských hor, se zúčastnilo 20 lidiček.
Zázemí jsme měli v hotelu Na vyhlídce v Kořenově.
Projeli jsme Jizerky křížem krážem. Zdolali jsme snad všechny rozhledny v okolí
(Štěpánka, Královka, Cimrmanův maják, Černou studnici, Slovanka, Bramberk,
Špičák), navštívili jsme vodní nádrže Souš, Josefův Sůl i Protrženou přehradu.
Zkusili jsme si Singl trek pod Smrkem, navštívili Aquapark v Jablonci, pivovar
Hendrich ve Vrchlabí, sklárnu s pivovarem v Harrachově a koukli se i na Mamutí
můstek. Prostě jsme projeli, co se dalo.
Počasí sice nebylo vždy ideální, ale celkovou spokojenost s cyklodovčou to nemělo
šanci zkazit.
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KRALUPSKÉ KOLO
V neděli 21. září 2014 se již podeváté
konalo Kralupské kolo – závod, který
pořádáme. Počasí bylo poměrně teplé a
slunečné, po deštích však bylo na
cestách bláto a v zatáčkách klouzající
mokrá tráva. Závodu se zúčastnilo 61
cyklistů – jde o třetí nejvyšší účast
v historii.
15 lidí z oddílu pomohlo se zabezpečením, a tak vše klapalo – od startu, přes hlídání
trati, cíl, občerstvení, ceny až po úklid.
Za oddíl startovalo 20 závodníků. Všichni si zaslouží poklonu, za pomoc oddílu svojí
účastí a uspěli jsme i výsledkově – 4x 1. místo – Honzik Bl., Terka s Kačí a Míša B.,
1 x 2.místo – Kačka Po. a 2x 3.místo – Andrea L. a Nýna.
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TURISTICKÝ ZÁVOD
Štafety – Mistrovství České republiky
V sobotu 6. září 2014 se uskutečnilo Mistrovství České republiky ve štafetách –
Turistický závod. Místem závodu byly Palkovice v Moravskoslezském kraji.
Organizátoři nikoho nešetřili, a tak náročné tratě s výběhy po loukách za slušné
intenzity sluníčka (převýšení 185 metrů na trati 4,4 km) daly zabrat všem.
Za oddíl startuje 11 štafet – moc díky všem co běželi či pomáhali s dopravou.
Tradičně

je

nás

nejvíc,

a

tak

povzbuzujeme, co to jde. Někdy se na
nás usměje štěstí, jindy máme smůlu,
ale tak to již na závodech chodí.
Ani z letošních štafet – již 18-tého
ročníku – jsme se nevrátili bez medaile
– vybojovali jsme tři bronzy a ani
ostatní štafety si nevedly špatně, čehož
dokladem jsou i dvě čtvrtá místa a další
umístění v desítce.
O medaile se zasloužili:
Žáci: Eduard Česnek Lomas – Petr Plicka – Vojtěch Kozelka
Žákyně: Kateřina Popová – Klára Buncová – Eliška Došková
Ženy: Iveta Szalaiová – Romana Vejrostová – Tereza Popová

Mezinárodní mistrovství
V sobotu 13. září 2014 se uskutečnilo v Bátovcích (Slovenská republika) Mezinárodní
mistrovství – Evropský pohár v turistickém závodě. Právo reprezentovat má vždy 8
nejlepších závodníků příslušné kategorie, do týmu České republiky se probojovalo i
17 kralupských závodníků. Tratě v Bátovcích byly po deštích hodně promáčené a
bahno prověřilo opravdu každého. Všichni naši reprezentanti podali bojovný výkon, a
to se projevilo i v konečných výsledcích.
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Naše umístění:
1. místo Kamila Zázvorková (nejmladší žákyně)
2. místo Tereza Popová (mladší dorostenky), Zdeněk Vejrosta (muži B)
3. místo Daniel Sosnovec (mladší dorostenci), Blanka Rosáková (ženy A), Jan
Vejrosta (muži A)
4. místo Romana Vejrostová (ženy B)
5. místo Adéla Nejedlá (mladší dorostenky)
6. místo Albert Málek (starší dorostenci), Lucie Malíková (ženy A)
8. místo Kateřina Popová (mladší žákyně), Eliška Došková (starší žákyně)
11. místo Jakub Humhej (starší dorostenci)
12. místo Klára Buncová (mladší žačky), Kryštof Vávra (starší dorostenci), Lenka
Pechová (ženy A)
Disk Jan Blahůšek (nejmladší žáci)
6 medailí ( 1 – 2 – 3) je obrovským oddílovým úspěchem.
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MTB

Vožický marathon MTB
V sobotu 9. srpna 2014 se uskutečnil 12. ročník Vožického MTB maratonu – poprvé
s naší účastí – trasa 42 km s převýšením 790 metrů.
Perfektní organizace, hezké zázemí v zámeckém parku, příjemní pořadatelé, krásná
trať – to byla kulisa, která musela potěšit každého –
z KČT MTB Kralupy startuje trojice Romana Vejrostová,
Zdeněk Vejrosta a Milan Košťák.
Medailové umístění zaznamenává Romana Vejrostová
v kategorii Z2 (ženy nad 40 let), která končí na 3. místě
a získala originální „pohár“ a spoustu cen.

Cross country Řež
Prognózy počasí byly v předvečer závodu skvělé, a tak cestu podél Vltavy na 11.
ročník Cross Country Řež bereme jako vyhlídkovou rozjížďku. Ve 12 hodin již
nervózně přešlapujeme ve startovním areálu a sluníčko slibuje, že nám při závodě
trochu zatopí. Servisní vozidlo Alči s Michalem dorazilo také včas. Úderem třinácté
hodiny je i přes organizační rozpaky odstartováno. Jede se ve vlnách dle ročníků,
takže už úvodní kolečko v areálu Polepšovny ducha
dovoluje všem závodníkům pustit do pedálů své
tempo a s nikým se zbytečně nepostrkovat. Úvodní
úsek je v tomto ročníku pozměněný, a tak nás po
příjemném sjezdu řežským lesíkem očekává první
prvek cross country - krátký úsek schodů. Někteří
seskakují z kol a snáší je dolů, "praví bojovníci" to ale
bez problémů zdolávají v sedlech. Následuje pár
metrů podle Vltavy a už se trasa šplhá lesem vzhůru.
Všichni

své

stroje

vedou,

je

tam

spousta

nepříjemných schodů a pařezů. Závodní peloton
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prosviští Řeží a opět sjíždí k vodě. Za kamenným lomem nás ale pořadatel zase
ženě strmě vzhůru. Nahoře nás čeká klasická lepivka na podmáčeném poli, ale
šlapem, co se dá. Pár zatáček v řežských planinách a máme za sebou první 13,5 km
kolo ze tří. Už víme, co nás čeká a tak jedem co nám síly stačí. Hebeho však v
polovině druhého kola zrazuje technika, a tak se zármutkem a prasklou pružinkou v
přehazce ze závodu odstupuje. Do cíle tak statečně dojede v barvách KČT MTB
Kralupy jen Pepa. Únětické pivko, klobáska, vyhlášení, tombola a jede se domu. V
nohách 50 km (někteří) a srdci další super cyklistický zážitek.

Author Pražská padesátka
V sobotu 20. září 2014 se konala Pražská padesátka – závod z Dejvic na Okoř a
přes Šárku zpět. Sluníčko, bláto, 800 závodníků – to byla kulisa letošního
16. ročníku.
Z našeho MTB KČT Kralupy startuje 5 závodníků – Karel Šimek, Zdeněk Vejrosta,
Romana Vejrostová, Josef Blecha a Milan Košťák. Do cíle se dostávají všichni
v pořádku a bonbónkem je 3. místo Romany Vejrostové v kategorii ženy C a pak i
dva tombolové úspěchy (lahev a helma).
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BĚH

Rozdělovský čtvrtmaraton
Ve čtvrtek 14. 8. 2014 vyrazili Vávra s Luku na Kladno zúčastnit se Rozdělovského
čtvrtmaratonu. Počasí bylo na srpen chladnější, nicméně na běh ideální a tak po
krátkých problémech se zapomenutým telefonem ve vlaku se v klidu přihlašujeme,
převlékáme a rozcvičujeme. Stejně jako minulý rok i letos dostáváme na památku
tričko. Trať dlouhá 10 548,75 metru se klikatí
v lese

mezi

Kladnem-Rozdělovem

a

Vinařicemi a po rovině se běží spíše
výjimečně.

Převažují

pasáže

mírného

stoupání a klesání se dvěma prudšími
výběhy. Dle GPS je převýšení přibližně 200
m. Atmosféra závodu i samotná trať je moc
pěkná a závod jsme si oba užili.
Výsledky:
Vávra – 54:23 – 50.místo v kategorii
Luku – 58:16 – 8.místo v kategorii

Jesenický maraton
23.

srpna

uskutečnil

se
horský

Jeseníkách

v

maraton.

Na

výběr byly 2 varianty - maraton se
startem na Ramzové či půlmaraton
ze Červenohorského sedla s cílem
na Skřítku, obě trasy však velmi
náročné, ale za to atraktivní. Na
závod

se

naštěstí

umoudřilo

počasí, po pátečním dešti a ranní mlze se zvledla mlha a bylo krásně slunečno, takže
člověk mohl obdivovat na hřebenech krásy Jeseníků. Trasa závodů vedla přes
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všechny známá místa - Šerák -> Keprník -> Vřesová studánka -> Červenhorské
sedlo -> Švýcárna -> Praděd -> Ovčárna -> Jelení studánka. Trasa, která se
standardně chodí cca 2 dny, se dá "prolétnout" za několik hodin. Půlmaratonu se
zúčastnila Lucka Čiperová celé maratonu pak Honza Kol.
Naše výsledky:
půlmaraton
Marcel Hokr - 2:34:06 (211. místo/ 343)
Lucka Čiperová - 2:41:58 (240. místo/ 343)
maraton
Honza Kol. - 4:55:39 (95. místo / 227)

Baroko maraton
6. září proběhl další ročník Baroko maratonu, jednoho z nejoblíbenějších závodů v
republice mezi běžci. Všechny trasy od 4,2 km po maraton probíhaly v krásném
prostředí kralovicka a kolem řeky Střely,
se startem a cílem v Plasech. I letos je
poměrně slušná oddílová účast: 10 km Zuzka P., Zuzka K., Tomík, Věrka a
nakonec ukecaná Lenka, 1/2 maraton Honza

Kol.,

Peter

a

Vašek.

Ze

zdravotních důvodů se nakonec musel
omluvit Vejtek. Na závod ideál počasí, po
ránu

celkem

chladno,

k

poledni

už

sluníčko pěkně připalovalo. Po závodech vesměs každý volí individuální plán odjezd domů, na chatu či zkusit štěstí v lese na houbách.
Výsledky:
10 km (250 závodníků)
Zuzka P. - 59:31 (111./22.)
Zuzka k. - 1:02:45 (142./31.)

1/2 maraton (375 závodníků)

Věrka - 1:29:02 (241./66.)

Honza Kol. - 1:41:21 (28./13.)

Lenka - 1:29:50 (243/67.)

Vašek - 1:42:58 (35./17.)

Tomík - 1:29:50 (244/69.)

Peter - 2:09:02 (200./19.)
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118. Praha – Běchovice
Běchovice - Praha - silniční závod na 10 km s velmi dlouhou tradicí. Běhá se bez
přerušení od roku 1897. Start je také tradiční, začíná se vždy u kilometrovníku číslo
13 na Českobrodské ulici v Běchovicích. Jedna se o nejstarší běh v Evropě a po
Bostonském maratonu druhý na světe. Ani letos nechyběla na tomto prestižním
závodu oddílová účast - Honza Kol., Honza Linhart a Peter.
Na závod panuje téměř letní počasí, bez proti větru - což je pro tento závod naprosto
klíčové. Takže jsou téměř ideální podmínky pro lámání osobních rekordů. Což
následně potvrdily i letošní velmi rychlé časy. Ženskou trať ovládla známá česká
olympionička v běhu na lyžích - Eva Vrabcová Nývltová.
Naše výsledy:
10 km (2156 klasifikovaných závodníků)
Honza Koldinský - 39:50 (209. místo)
Honza Linhart - 49:28 (1085. místo)
Peter Vaněk - 49:37 (1122. místo)
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VÝLET
Prvohory
V neděli 28. září 2014 jsme se vydali za cílem
vzdáleným 300 milionů let - do doby dnes nazývané
karbon, která je součástí prvohor. V té době se v
mokřadech ukládaly kmeny stromových přesliček,
plavuní a kapradin a tím daly základ mocným vrstvám
černého uhlí.
V nedalekých Otvovicích, kde je naším cílem halda
bývalého dolu Jan (těžbu ukončil v roce 1928), se uhlí
dobývalo pravděpodobně už od druhé poloviny 17.
století.
Vyrážíme vlakem, přesně tedy náhradní autobusovou
dopravou, a po chvíli se nás již všech 27 dává do hledání.
Probíráme se hromadami hlušiny, rozbíjíme ji, či pouze pozorně obracíme jednotlivé
kameny s cílem najít pěkný
„otisk“ kapradiny, přesličky či
plavuně - ať už to bude list,
šištice,
kůra.

pěkná
V

„větev“

tvrdých

nebo

červeno-

černých kamenech tu lze nalézt
i

„zlatý“

pyrit,

takže

ťukot

kladívek neustává a naše pocity
se rychle střídají - očekávání napětí - zklamání či překvapení
a radost.
Podle objemu a tíhy našich batůžků však není po poledni (kdy se vydáváme na
zpáteční cestu k domovům), nikdo, u koho by převážil pocit zklamání či smutku všichni si domů vezeme krásné „úlovky“.
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PŘIPRAVUJEME

7. LISTOPADU – VYHODNOCENÍ SEZONY – BIKE A
BĚŽECKÝ VEČER / ZÁVODNÍK TZ
Vyhodnocení sezony 2014 – Biker roku, Tréninková tour, Běžecká liga,
Zádovník TZ.
Fotky, povídání, občerstvovačka.
Od 18-ti hodin v klubovně – srdečně jsou zváni bikeři, běžci a závodníci
TZ všeho věku.
Ohodnocení dostanou pozvánku i mejlem.
Zazní informace k našim soutěžím pro sezonu 11/2014 - 10/2015

22. LISTOPADU – BRIGÁDA
Tradiční podzimní brigáda, – proběhne mezi 9.30 – 14 hodinou.
Náplní jsou práce na základně, kolem základny. V případě většího počtu
lidí i práce na ubytovně.
Všichni zájemci jsou vítáni, každá ruka přiložená k dílu pomůže,
abychom odvedli co nejvíc práce. Vlastní nářadí (zejména hrábě a
kolečka) vítáno.

ODDÍLOVÁ LIGA
V tělocvičně ZŠ V. Havla – vchod z boční ulice, závod na cca 20 minut.
Startuje se mezi 18.30– 19.45
První závod proběhne 12. listopadu 2014
Jedná se o zimní tréninkovou přípravu na závody.
.
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