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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 7. 7. 2019: celkem 304 (žáci 56, žákyně 38, dorostenci 12, 
dorostenky 19, junioři 11, juniorky 12, muži 70, ženy 69, senioři 11, seniorky 6). 

 
 
 

Turistický zpravodaj 3/2019 
  

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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Turistický závod – Mistrovství ČR v TZ  
V sobotu 22. června 2019 se do Palkovic sjela špička závodníků v outdoor runningu – 
turistickém závodě.  
Mistrovství České republiky 
probíhalo v okolí sjezdovky u obce 
Metylovice a trať skutečně prověřila 
připravenost všech závodníků – do 
bojů zasáhlo i 19 závodníků TOM-
KČT Kralupy. Jejich výkony byli 
bojovné a dovezli jsme kompletní 
sadu medailí (zlato starší dorostenec 
Jakub Hofman, stříbro nejmladší 
žákyně Klára Homolková a bronz 
mladší dorostenka Klára Buncová). V 
hodnocení poháru oddílů mezi 
dorostem a dospělými jsme na 3. 
místě. 
  

 
Turistický závod – Český pohár v TZ  

V celkovém hodnocení Českého poháru (závody v Pacově, Bílovci, Kralovicích a Palkovicích) 
máme 4 medaile - stříbro mají nejmladší žákyně Klára Homolková a starší dorostenec Jakub 
Hofman. Bronz získává nejmladší žákyně Eliška Beranová a žena A Blanka Rosáková .V 
hodnocení oddílů – červeném poháru získáváme druhé místo. 
 
  

TURISTICKÝ ZÁVOD 



3 
© KČT Kralupy nad Vltavou | www.kralupska-turistika.cz 
 

 

Hostibejcké schody 
  
Ve středu 5. června 2019 proběhl za 

krásného letního počasí v rámci „Dnů 

Kralup“ již 22. 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 závodníky i 

pořadatele přišel podpořit zastupitel 

města Kralupy nad Vltavou a předseda 

sportovní komise Jan Špaček. 

Závodu se zúčastnilo celkem 151 

závodníků, hodně závodníků se zúčastnilo 

akce již po několikáté, ale stejně jako v 

minulých ročnících přišla řada nových 

nadšenců, kteří se rozhodli vyběhnout 

schody poprvé.  

Slavnostní vyhlášení proběhlo za účasti Jana Špačka. První tři závodníci v jednotlivých 

kategoriích obdrželi medaile, diplomy a drobné ceny. Poděkování patří městu Kralupy nad 

Vltavou, které akci částečně podpořilo finančně. 

 

  

AKCE PRO VEŘEJNOST 
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MTBO  
  
 V neděli 16. června 2019 se 

uskutečnil v okolí Kralup 

nad Vltavou další ročník 

MTB orientačního závodu 

dvojic na horských kolech. 

Závod uspořádal KČT 

Kralupy nad Vltavou.  

 

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 20 

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.  

 

 V kategorii D - děvčata zvítězila dvojice Aneta Johanidesová a Zuzana Holinková, v kategorii 

M - kluci stanuli na nejvyšším stupni Jan Bulín a David Maraček a v kategorii MD - smíšené 

dvojice pak vítězí Zuzana Kohlová a Radek Grabmüller.  

Putovní pohár pro nejlepší dvojici KČT Kralupy nad Vltavou získává Jan Vejrosta a Zdeněk 

Karhan. 
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Hostibejcký kros 
  
V neděli 23. 6. 2019 jsme uspořádali 5. ročník Hostibejckého krosu. Na kolečku (1000 m) 

závodilo 6 dětí. Na okruhu (5600 m / 140 

m) se prohánělo 19 závodníků a závodnic, 

Ti podle svého vlastního uvážení 

absolvovali 1 až 3 okruhy. Tratě byly suché, 

a tak si všichni mohli do tréninkových 

deníčků zapsat pěkné časy.  

V jednotlivých kategoriích zvítězili:  

kluci: Jakub Stádník     dívky: Adéla 

Kohoutová 

M1: Jan Němec            W1: Iveta Szalaiová 

M2: Milan Fógl             W2: Radka Vaňurová 

M3: Jakub Fejtek 
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MTB 50 Bezděz 
 

V neděli 19. 5. 2019 se konal 14. ročník MTB 50 

Bezděz - pod hlavičkou KČT MTB startuje 10 

závodníků. 

Všichni dosahují cíle - jsou v pořádku a to je 

hlavní - užívají si sluníčka a těší se na vyhlášení, 

které je pro nás zlatou tečkou. Romana 

Vejrostová ovládla svojí kategorii Z50+ a 

jednoznačně vítězí - je to již její čtvrté vítězství 

za sebou a "fan club" našich závodníků je hodně slyšet. 

  

MTB  
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 : 

Venkovní hry na základně 
V sobotu 1. června se mezi 13 - 15 hodinou schází na základně za nádherného počasí desítka 

hráčů - na programu je petang, mollky, kubb, kroket, mikádo, věž. 

 

MTB časovka - MKČ 
Ve čtvrtek 30. května 2019 proběhla v pořadí již čtvrtá letošní časovka MTB - 2,5 kilometru 

boje s časem a s jedním blátivým úsekem. Čtrnáctka cyklistů bojuje a snaha je oceněna 

drobností sponzora Tour - zdravotní pojišťovnou ČPZP a množstvím blátivých teček. 

 

Hmyzí domečky 

V minigrantovém řízení společnosti Veolia jsme byli úspěšní s naším programem pro přírodu 

- v pondělí 24. 6. 2019 tak skládáme a instalujeme hmyzí domečky na naší základně. Největší 

radost z nich mají ti nejmladší. 

 
 

ODDÍLOVÉ AKCE  


