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. 7. 2017: celkem 335 (žáci 58, žákyně 57, dorostenci 7,
dorostenky 19, junioři 15, juniorky 11, muži 83, ženy 69, senioři 10, seniorky 6).
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HOSTIBEJCKÉ SCHODY 2017
Ve středu 7. června 2017 uspořádal Klub českých turistů Kralupy nad Vltavou a
TOM 3511 Vltavský paprsek v pořadí již 20. ročník „Běhu do hostibejckých
schodů“. V letošním roce provázelo celou akci proměnlivé počasí. V průběhu akce
vládla příjemná soutěživá atmosféra a závodníky i pořadatele přišli podpořit v
průběhu závodu radní města Kralupy nad Vltavou a předseda sportovní komise Jan
Špaček a zastupitel města Dušan Randák.
Tradičního výběhu na místní kopec - se 187 schody - se
v letošním roce zúčastnilo 225 závodníků. Jedná se o
historicky nejvyšší účast na této akci. Většina
závodníků se zúčastnila akce již po několikáté, ale i
letos se opět našlo několik nových nadšenců, kteří se
rozhodli vyběhnout schody poprvé.
Slavnostní vyhlášení proběhlo za účasti Jana Špačka a
Dušana Randáka. První tři závodníci v jednotlivých
kategoriích obdrželi medaile, diplomy a drobné ceny.
Poděkování patří městu Kralupy nad Vltavou, které
akci částečně podpořilo finančně.
Vítězové jednotlivých kategorií:












předškoláci: Petr Kolář – 2:10
děvčata do 9 let: Beáta Štětinová - 2:23
chlapci do 9 let: Vojtěch Kolář - 1:57 / nový rekord kategorie
děvčata 10-13 let: Alexandra Kopecká - 2:25
chlapci 10-13 let: Václav Pokorný - 1:32
dívky 14-16 let: Helena Pavlů 1:53
hoši 14-16 let: Vojtěch Richtr - 1:13
dívky 17-20 let: Petra Nová - 1:50
hoši 17-20 let: - Josef Novák - 1:12
ženy nad 20 let: Lucie Chytrá - 1:38
muži nad 20 let: Michal Kvasnička - 1:14
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MTBO 2017
V neděli 18. června 2017 se uskutečnil v okolí
Kralup

nad

Vltavou

již

12.

ročník

MTB

orientačního závodu dvojic na horských kolech.
Počasí závodníkům přálo, hřejivé sluníčko a
suché cesty - 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
16 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 Jan
Blecha a Josef Blecha z domácího týmu a v kategorii MD - smíšené dvojice pak
Romana Vejrostová a Zdeněk Vejrosta rovněž z domácího týmu - tato dvojice
získala i putovní pohár pro nejlepší dvojici KČT Kralupy nad Vltavou.
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Brenbal - turnaj 21. 6. 2017
Ve středu 21. června 2017 proběhl další brenbalový turnaj -opět hrají 3 týmy:
Veltrusy a dva naše.
Je vedro a tak minerálky a barel s vodou
sehodí.
Hraje se s nadšením a daří se nám získáváme 1. a 2. místo.
Výsledky : Kralupy 1 - Veltrusy

79 : 56

Kralupy 1 - Kralupy 2 77 : 69
Kralupy 2 - Veltrusy

84 : 42

Obhajujeme "putovní pohár", závěrečné focení a po dvou hodinách jdeme domů.

Hostibejcký kros 2017
V neděli 25. 6. 2017 jsme uspořádali 3.
ročník Hostibejckého krosu. Na kolečku
(800 m) závodilo 10 dětí. Na okruhu
(5400 m/ 140m) se prohánělo 30
závodníků a závodnic. Ti podle svého
uvážení absolvovali 1 až 3 okruhy v
teplém a slunečném počasí. Tratě byly
suché, a tak si všichni mohli do
tréninkových deníčků zapsat pěkné časy.
V jednotlivých kategoriích zvítězili:
Kluci: Adam Opluštil
Dívky: Tereza Prollová
M1 Aleš Procházka
W1 Zuzana Procházková
M2 Michal Michálek
W2 Andrea Furstová
M3 Jakub Fejtek
W3 Vladěna Hrstková
V oddíle máme 6 medailí - 2x zlato (Zuzka P. a Aleš P.), 2x stříbro (Zuzana
K.,Romča),2x bronz (Jakub P. a Nýna)
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TURISTICKÝ ZÁVOD
Český pohár TZ - Týnec nad Sázavou
Je za námi další pohárový závod - v Týnci nad
Sázavou.
Obrovské poděkování všem za snahu, výsledky a
reprezentaci oddílu.
V bílém poháru 2. místo a v červeném poháru 1.místo.
7 medailí - 3x zlato - Vojtik, Kačka Po., Lucka Č. - 2x
stříbro - Ádéla B., Nýna - 2x bronz - Eli K., Kaďa. K
tomu dalších 8 pódiových umístění a 6 postupů na
Mistrovství ČR

Český pohár TZ
Sezona 2017 v outdoor runingu – Turistickém závodě má za sebou první část a s ní
skončil i seriál čtyř závodů Českého poháru – letos se běželo v Kraslicích, Brně,
Týnci nad Sázavou a v Orlové. O mety nejvyšší bojovalo 387 závodníků z 28 oddílů
– mezi nimi i 47 členů našeho oddílu.
Ze čtyř závodů se do celkového hodnocení počítaly tři lepší výsledky a tak byl seriál
závodů napínavý až do konce.
Vítězi Českého poháru se stali –
Vojtěch Kozelka (starší žáci) a
Helena

Pavlů

(mladší

dorostenky), Jan Vejrosta (muži
A)
Stříbrnou medaili získala Klára
Buncová

(starší

žákyně),

Kateřina

Popová

(mladší

dorostenky), Bronzovou medaili
pak

Jakub

Hofman

(mladší

dorostenci) a Zdeněk Karhan (starší dorostenci)
V bílém poháru máme bronz a v červeném pak zlato.
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MČR 2017 - Orlová
V sobotu 17. června 2017 se v Orlové konalo Mistrovství České republiky v outdoor
runingu – Turistickém závodě. 24 nás z oddílu vyráží bojovat o titul Mistrů České
republiky.
Všichni si zaslouží snahu za přístup, ochotu a snahu. Ne vždy může vše vyjít úplně
všechno, vytyčený plán „úspěchu/ překračujeme a tak si vyhlášení výsledků vyloženě
užíváme.
Mistry České republiky se stali – Vojtěch Kozelka (starší žáci) a Helena Pavlů
(mladší dorostenky).
Stříbrnou medaili získala Karolína Váňová (starší dorostenky) a Lucie Čiperová (ženy
B). Bronzovou medaili získává Klára Buncová (starší žákyně).
Mnohdy jsme jen kousek od medaile, ale 16 postupů na MMTZ a právo
reprezentovat Českou republiku mluví za vše.
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ODDÍLOVÉ AKCE
Hry na základně
V neděli 4. 6. 2017 odpoledne probíhají na základně
hry - počasí je proměnlivé a tak musíme jednou i utéct
do klubovny. Venku probíhají souboje v petangu,
kubbu, kroketu, molkách, pinčesu a mikádu.

Kralupský tripper
Ve čtvrtek v podvečer nás 11 vyráží na tajné místo za kralupským fantomem. Od
městského úřadu putujeme ulicemi okolo centra, jdeme na Hostibejk a pomalu
odtajňujeme kde hledat šifru a kdo je fantomem.

Den pro veřejnost - Tréninková Tour - osovka v parku - běh a MTB
V úterý 13. června 2017 pořádáme
další

den

pro

veřejnost

našich

Tréninkových Tour - tentokrát se koná
společně běžecká část i část MTB.
Osová alej ve Veltruském parku je
svědkem boje o vteřinky. Je nás 21 MTB část absolvuje 19 cyklistů a část
běžeckou pak i 15 borců.

ZAPOJTE SE V LÉTĚ DO TRÉNINKOVÝCH TOUR. Celý měsíc máte možnost si
zkusit zajet nejlepší čas na kole, nebo zaběhnout svoje maximum.
Pokud máte chuť, pojďte na časovku společně s námi:


Den pro veřejnost MTB časovka -úterý 11. července, od 18.00 do 18.30 od
startu (Lutovítova ulice - nad policií a benzinou Shell)
 Den pro veřejnost - běžecká tour,18. července, 18:00 - 18:30 popř. 18:45 dle
zájmu. Sraz na kolech v 17:25 na základně, společný odjezd v 17:30 nebo v
18:00 na startu etapy u vyhlídky na Hostibejku.
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