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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 8. 7. 2018: celkem 284 (žáci 45, žákyně 32, dorostenci 9, 
dorostenky 17, junioři 12, juniorky 12, muži 77, ženy 66, senioři 9, seniorky 6). 

 
 
 

Turistický zpravodaj 3/2018 
  

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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V úterý 1. května 2018 proběhl jiţ 22. ročník 

našeho tradičního pochodu Dvořákova 

Nelahozeves. Na turistické základně jsme v cíli 

mohli přivítat 257 účastníků všech věkových 

kategorií i několik pejsků. Počasí bylo trochu 

větrné, ale převáţně slunečné, na výlet ideální. 

V cíli na kaţdého čekal tradiční diplom, placka 

pochodu, spousta razítek a moţnost zakoupení 

turistických vizitek či známek.  Účastníci si mohli vyzkoušet projekt Záţitkové turistiky 

(mini turistický závod, kreslení turistických značek, hry). A jako kaţdý rok jich spousta 

vyuţila moţnost opečení vlastních buřtů a odpočinku na turistické základně. Velký 

dík patří všem organizátorům. 

 
  

DVOŘÁKOVA NELAHOZEVES  
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Ve středu 6. června 2018 proběhl za krásného letního počasí v rámci „Dnů Kralup“ 

již 21. 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 radní města Kralupy nad Vltavou a předseda sportovní komise Jan 

Špaček.  

Při tomto ročníku výběhu na místní kopec se 187 

schody, jehož se zúčastnilo celkem 133 

závodníků, padl nový traťový rekord v kategorii 

dívky 17-20 let. Novou držitelkou rekordu se stala 

Eliška Čechová, která vylétla do schodů 

v nádherném čase 1:22. Většina závodníků se 

zúčastnila akce již po několikáté, ale stejně jako 

v minulých ročnících přišla řada nových 

nadšenců, kteří se rozhodli vyběhnout schody 

poprvé. Po 21 letech existence závodu zůstal 

pouze jediný běžec, který se aktivně zúčastnil 

všech ročníků, a tím je Zdeněk Vejrosta z 

pořádajícího Klubu českých turistů Kralupy nad 

Vltavou. Počet závodníků, kteří se postavili na start závodu více jak desetkrát 

v jeho historii, vzrostl na potěšitelných 26 věrných borců. 

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 podpořilo finančně.  
  

HOSTIBEJCKÉ SCHODY  
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V neděli 24. 6. 2018 jsme uspořádali 4. ročník Hostibejckého krosu. Na kolečku 

(1000 m) závodilo 7 dětí. Na okruhu (5600 m / 140 m) se prohánělo 23 závodníků a 

závodnic. Ti podle svého vlastního uváţení absolvovali 1 aţ 3 okruhy. Tratě byly 

suché, a tak si všichni mohli do tréninkových deníčků zapsat pěkné časy.  

  

V jednotlivých kategoriích zvítězili:  

kluci: Viktor Němec 

dívky: Adéla Kohoutová 

M1: Jakub Hofman 

W1: Iveta Szalaiová 

M2: Zdeněk Karhan 

W2: Andrea Furstová 

M3: Jakub Fejtek 

W3: Eva Hnízdilová 
  

HOSTIBEJCKÝ KROS  
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1. závod ČP - TZ / Rapšach 12. 5. 2018 

12. května 2018 se rozeběhl seriál 

republikových závodů Českého 

poháru – v Rapšachu nás čekal 

kvalitně připravený závod, který 

prověřil jak fyzickou připravenost, tak 

i znalosti. Závodu se zúčastnili i 

závodníci TOM-KČT Kralupy a svými 

výkony se nenechali zahanbit, snaha 

byla u všech, ale ne všem se dařilo, 

ale tak jiţ to ve sportu chodí.  

 

Vybojovali jsme, 4 medaile, v hodnocení oddílů pak 1. místo v červeném poháru. 

Nejvíce se dařilo a medaili získali:  

 

1. místo: mladší dorostenci  – Jakub Hofman, starší dorostenky – Helena Pavlů 

2. místo: ţeny B – Iveta Szalaiová a 3. místo: ţeny A – Blanka Rosáková 

 
 

2. závod Českého poháru - Karviná 

 

V sobotu  19. května 2018 jsme v Karviné bojovali na 

druhém závodě českého poháru v Turistických závodech. 

Z oddílu nás závodí 32 a daří se nám zejména v červeném 

poháru - opět vítězíme. Získáváme i 5 medailí - zlatou 

Klárka Buncová a stříbrnou pak Vojta Kozelka, Helča Pavlů, 

Adam Basl a Lucka 

Čiperová. Potěšilo i 5 

nových postupů na 

Mistrovství ČR.  

 
 
  

TURISTICKÝ ZÁVOD  
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ČP TZ Otrokovice 

V sobotu 2. června 2018 jsme absolvovali třetí závod Českého 

poháru v TZ - tentokráte v Otrokovicích - startuje nás 28. 

Tratě jsou vcelku náročné, zejména prudké výběhy a seběhy, 

včetně dusného počasí. 

Získáváme 3 medaile - zlato mezi mladšími dorostenci Kuba 

Hofman a bronz pak ségry Buncovy - Adélka mezi mladšími 

ţákyněmi a Klárka mezi mladšími dorostenkami. V červeném 

poháru jsme na 2. místě.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
130 let KČT - mini TZ 

Ukázkový mini turistický závod z projektu Záţitkové turistiky se uskutečnil v rámci 

oslav 130 let KČT dne 11.6.2018 v Praze, v zahradě Kinských pod Petřínem. 

Příjemné počasí - 63 závodníků z řad účastníků pochodu na Petřín (mimo jiné i 

předseda KČT Vráťa Chvátal a mistr světa v dlouhém biči Láďa Šín) a 9 pořadatelů z 

TOM 3511 Vltavský paprsek. 
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V sobotu 16. června 2018 se do Kralup nad Vltavou sjela špička závodníků v outdoor 

runningu – turistickém závodě. Kralupští turisté přivítali závodníky, kteří si na vrchol 

sezony vybojovali postup – a to z celé České republiky.  

 

Mistrovství České republiky probíhalo na 

Hostibejku a prověřilo připravenost všech 

172 závodníků – závodilo se ve 14 

kategoriích a do bojů zasáhla i dvacítka 

domácích závodníků z TOM – KČT Kralupy. 

Jejich výkony byli skvělé a podařilo se nám 

získat 5 mistrovských titulů – ovládli jsme 

komplet dorostenecké kategorie – mladší 

dorostenky Klára Buncová, mladší dorostence Jakub Hofman, starší dorostenky 

Helena Pavlů a starší dorostence Adam Basl, páté zlato přidala v kategorii ţen nad 

35 let Lucie Čiperová – to vše znamenalo jednoznačné vítězství v hodnocení poháru 

oddílů mezi dorostem a dospělými. 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY TZ – KRALUPY  
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Navíc nám patří i dvě bronzové příčky - v kategorii 

mladších dorostenek Eliška Kozelková a v 

kategorii Ţeny A Blanka Rosáková.  

Druhým závodem bylo Mistrovství České republiky v TZ – supersprintu, v kvalifikaci 

bojovalo o postup do odpoledního finále 161 závodníků – to se podařilo vţdy jen 10-ti 

nejlepším ve 4 kategoriích. Postup získalo 7 domácích závodníků – a ve společné 

kategorii dorostenek a ţen jsme vybojovali další mistrovský titul – zaslouţila se o to 

Blanka Rosáková.  

V celkovém hodnocení Českého poháru máme 3 prvenství - mladší dorostenka Klára 

Buncová, mladší dorostenec Jakub Hofman, starší dorostenka Helena Pavlů. K tomu 

i stříbro v ţenách A – Blanka Rosáková a v ţenách B – Iveta Szalaiová.  

Mistrovství České republiky se konalo pod záštitou starosty města Petra Holečka a 

společnosti Synthos.  
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MTB 50 Bezděz 2018 

V neděli 20. 5. 2018 se 

konal  13. ročník MTB 50 

Bezděz - pod hlavičkou KČT 

MTB startuje 12 závodníků. 

Všichni dosahují cíle - jsou v 

pořádku a to je hlavní. Máme 

dva časy pod 2 hodiny - Martin 

a Nýna. Zlatou tečkou je pak 

umístění Romíška - vítězí ve 

své kategorii a při vyhlášení je 

"fan club" opět slyšet.  

 
MTBO 2018 

V neděli 17. 6. 2018 jsme pořádali jiţ 13. ročník kralupského MTBO – orientačního 

závodu dvojic na horských kolech. 16 kontrol postavil Milan Košťák a své síly přišlo 

změřit 24 dvojic – z toho jich bylo 7 z našeho KČT a ve 3 dalších jsme měli své 

zastoupení. 

Zadařilo se a získáváme pro oddíl 2x 2.místo a 1x 3.místo. Drţitelem putovního 

poháru pro nejlepší dvojici z našeho KČT se stává Nýna s Martinem S. 

 

 

  

MTB 
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Schůzka na kole 

Pondělní schůzka (14. 5. 2018) byla věnována kolu - máme schůzku na kole a je i 

den pro veřejnost naší MTB časovky. 

Zvládáme dovednostní soutěţe - jízdu do kola a předávání míčku, následuje naše 

časovka na trase "Ingolštadu" a na závěr je to miniorienťák dvojic na kole. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hry na základně 

 
V neděli odpoledne (3.6.2018) máme na základně venkovní hry - je nás 14 a hrajeme : Kubb, 

Petanque, Kroket, Mollky a Věţ.   

ODDÍLOVÉ AKCE 
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