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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 16. 07. 2021: celkem 279 (žáci 49, žákyně 25, dorostenci 
11, dorostenky 17, junioři 8, juniorky 14, muži 71, ženy 67, senioři 10, seniorky 7). 

 
Turistický zpravodaj 2/2021 
 
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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Dvořákova Nelahozeves 
Sobota 1. května 2021 byla dnem 25. ročníku turistické akce Dvořákova 

Nelahozeves. Covidová omezení zasáhla i do příprav a realizace akce - start je 

individuální, cíl je pouze průchozí bez tradičního ohně na opékání buřtů, bez her a 

soutěží pro děti. Všech 127 účastníků akce opatření chápe a přizpůsobuje se jim. 

Odměnou je jim zcela nový diplom akce a suvenýr - propisovačka "pochod 

Dvořákova Nelahozeves". 

  

Hostibejcké schody 
Ve středu 2. června 2021 proběhl již 24. ročník tradiční sportovní akce, kterou pro 

všechny její příznivce uspořádal Klub českých turistů Kralupy nad Vltavou a TOM 

3511 Vltavský paprsek. V jejím průběhu vládla příjemná soutěživá atmosféra a to i 

přes omezení způsobená 

koronavirem. V letošním roce 

neproběhlo tradiční vyhlášení, ale 

všichni závodníci dostali pamětní list, 

sladkost a malou pozornost, aby byla 

dodržena všechna hygienická 

opatření. Závodu se zúčastnilo 

celkem 118 závodníků, hodně z nich 

se zúčastnilo akce již po několikáté, 

ale stejně jako v minulých ročnících 

přišla řada nových nadšenců, kteří se 

rozhodli vyběhnout schody poprvé.  

  

AKCE PRO VEŘEJNOST  
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MTBO – orientační závody na kole okolím Kralup 
V neděli 20. června 2021 proběhl již 16. ročník MTBO – závodu dvojic na kolech po 

okolí Kralup nad Vltavou. Tentokráte se jezdí hvězdicovitým způsobem – pro každou 

další kontrolu si závodníci musí zajet do prostoru startu a cíle. Časový limit je 2,5 

hodiny – závod není náročný svým profilem, ale supertropický den dělá vše velice 

náročné. 

Výsledky:  dívky: 1. M.Brondičová a D.Musilová 2. A.Johanidesová a A.Maračková 3. 

K.Malá a L.Havlíčková 

kluci: 1. J.Bulín a D.Maraček 2. J.Vejrosta a M.Slabý 3. D.Kolář a V.Kolář  

smíšené dvojice: 1. K.Buncová a P.Plicka 2. M.Kolářová a P.Kolář 3. R.Vaňurová a 

M.Košťák 

Nejlepší dvojicí kralupského KČT se stali – Jan Vejrosta a Martin Slabý 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hostibejcký kros 

 

V neděli 27. června 2021 proběhl 7.ročník 

běhu Hostibejckého krosu – dětské trasy 

měřily 1 kilometr a trasy pro dospělé pak 5, 

10 či 15 kilometrů. Na start se postavilo 34 

závodníků. 

V jednotlivých kategoriích 

zvítězili:   kluci: Jaroslav Beran  /  dívky: 

Eliška Beranová  /  M1: Jakub 

Stádník  /  W1: Petra Stádníková  /  M2: 

Lukáš Pokorný  /  W2: Radka 

Vaňurová  /  M3: Marcel Šulej  
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Krajské závody 
 Sobota 22. 5. 2021 a pondělí 24. 5. 2021 – to byly dny, kdy se uskutečnily krajské 

závody – v sobotu to bylo Mistrovství Středočeského kraje a v pondělí druhý závod 

Středočeského poháru – spolu se sobotním závodem vzniká tak celkové pořadí 

krajského poháru.  

Mistry Středočeského kraje se z oddílu stávají: 

nejmladší žákyně Markéta Váňová /nejmladší 

žáci - Jaroslav Beran / mladší žákyně - Eliška 

Beranová / mladší žáci - Antonín Siegl / starší 

žáci - Václav Machek / starší dorostenci - 

Vojtěch Kozelka / ženy A - Helena Pavlů / muži 

A - Jan Vejrosta / ženy B - Radka Vaňurová / 

muži B - Zdeněk Vejrosta - celkový počet 

medailí 30 (11-9-10)  

Pohár Středočeského kraje: Náš oddíl obhajuje pozici nejlepšího oddílu v kraji a z 

oddílu se vítězi Středočeského poháru stávají: nejmladší žákyně Markéta Váňová 

/nejmladší žáci - Jaroslav Beran / mladší žákyně - Eliška Beranová / mladší žáci - 

Antonín Siegl / starší žáci - Václav Machek / starší dorostenky Klára Buncová / starší 

dorostenci - Vojtěch Kozelka / ženy A - Kateřina Popová / muži A - Jan Vejrosta / 

ženy B - Radka Vaňurová / muži B - Zdeněk Vejrosta - celkový počet medailí 31 (11-

11-9) 

  

  

TURISTICKÝ ZÁVOD  
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Mistrovství České republiky  

  

V sobotu 12. června 2021 proběhlo ve Frýdku Místku Mistrovství České republiky v 

Turistickém závodě. Oddíl nakonec odjíždí reprezentovat 20 závodníků - všem za to 

velké poděkování. Bojujeme a odráží se to i na našich umístěních. Získáváme 5 

medailí a 10 postupů na MMTZ ¨- zařazení do reprezentace. Stříbrnou medaili získali 

a vícemistry ČR jsou - Jaroslav Beran (mladší žáci) / Vojtěch Kozelka (starší 

dorostenci) / Jakub Hofman (muži A). Bronzovou medaili získává Petr Plicka (starší 

dorostenci) / Blanka Rosáková (ženy A). Navíc máme i dvě čtvrtá místa - Eliška 

Beranová (mladší žákyně) / Radka Vaňurová (ženy B ) a jedno 5.místo - Jan Vejrosta 

(muži A). V červeném poháru získáváme 3. místo. 
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Stavba stanu  
  
Soutěž ve stavbě stanu – to je jedna z pravidelných oddílových soutěží, která měla 

letos již 25. ročník. Dvojice usilují o co nejlepší čas ve stavbě a složení stanu „A“. 

Letos se zapojilo 45 lidí a v jednotlivých kategoriích jsou tito vítězové: 

Kategorie 2011 a mladší: Jaroslav Beran a Štěpán Homolka 3.45   /   Kategorie 

2007-2010 : Eliška Beranová a Eliška Sodomková 1.48   /   Kategorie 2006 a starší: 

Blanka Rosáková a Kristina Nejedlá 1.13 

 

  

ODDÍLOVÉ SOUTĚŽE  
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Sobota 15. května 2021 je výletním dnem - 

mezi Benátkami nad Jizerou a Milovicemi 

putujeme okolo ohrad a pátráme po zdejších 

obyvatelích - zubry sice nevidíme, ale za to 

vidíme hodně divokých koní a to i krásně 

zblízka. Pomocí dalekohledů pozorujeme i 

pratury s jejich mohutnými rohy. Suprové 

počasí dotváří poznávací 10 kilometrový výlet s 

25 účastníky. 

 

ODDÍLOVÉ AKCE 


