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Akce a výlety pořádané naším KČT a TOM :
Proběhlo :
24. – 25.7.2010
7.srpna 2010
7. – 8.srpna 2010
28.srpna 2010

MTB - 24 MTB Beroun – Zdejcina
TOM 3511 – Kolešovka (změna termínu)
MTB – Giant Vimeprská 24 MTB
TOM 3511 - Minivýlet - Sazená

Připravujeme :
září 2010
4.září 2010
5.září 2010
18.září 2010
18.září 2010
18.září 2010
19.září 2010
25.září 2010

Mistrovství ČR v TZ – štafety – Hradec Králové
TOM 3511 – oddílový triatlon
MTB – Cyklobraní Kooperativy – Jevišovka
MTB – Author Praţská padesátka - Praha Dejvice
Mistrovství ČR v TZ – smíšené dvojice - Koţlany
Kralupské kolo – akce pro veřejnost
Mezinárodní mistrovství v TZ - Keţmarok

říjen 2010
9.října 2010

MTB – Nova Author cup – Josefův důl

Předání finanční podpory Hrádku nad Nisou
"Vážený pane Vejrosto,
Paní Vachková, které jsme předali včera Váš finanční dar, neměla slov a téměř plakala dojetím. KČT
Hrádek nad Nisou o záplavách přišel o vše, protože měli zázemí ve škole, která utrpěla velké škody.
Nikdy prý finanční dar nedostali a jedinou podporu, kterou mají je město.
Mám Vám vyslovit poděkování a vděk za pomoc."
S pozdravem Lenka Procházková, kancelář starosty Kralup nad Vltavou

Letní tábor Mezholezy
V termínu od 1. do 10. července 2010 se uskutečnil letní tábor TOM 3511. Místem
konání byly Mezholezy - místo, kde před více neţ 25 lety vznikl název našeho oddílu
- Vltavský paprsek.
Letošním táborem prošlo 27 členů oddílu. Náplní byli hry, soutěţe, tábornické
dovednosti, výlety po okolí, koupání a celotáborová hra "10 dní s Ferdou" - zde bylo
nutno se přiblíţit k Ferdovým dovednostem - v běhu, ve vodě, při práci, při
uměleckých výkonech, šikovnosti a odvaze.
Boje byly napínavé, vţdy se bojovalo o co nejlepší pozici a prestiţ - celkovým
vítězem se stal Škvírka - Petr Špáda.

Vodácké expedice Ohře 2010
Letošní voda se koná po sedmi letech na Ohři - v termínu 31. července aţ 6. srpna 2010 - za solidního počasí i přes
občasné deště, za dostatku vody - po nás však dosti nadstav.
Jede nás rekordní počet 13 lodí a 25 lidiček, od zkušených vodáků aţ po nováčky a tak tomu přizpůsobujeme rychlost a
délku tras. Vyráţíme z Tršnice u Chebu, cíle v Kynšperku jsme nedosáhli - končíme asi 6 kiláčků před - v Okounově.

Postupně spíme v Kynšperku, Černém mlýně, Lokti, na Hubertusu v Radošově a v Okounově.
Postupně se probojováváme dál a dál, nakonec je z toho 96 kilometrů - spoustu věcí sjíţdíme, občas se cvakneme, ale
nálada je dobrá se spoustou záţitků - komu kdy skočí uţovka do lodi.

Ortika 24 MTB series 2010

To je název seriálu pěti čtyřiadvacetihodinových závodů na horských kolech - místy konání byl Liberec, Bystřička,
slovenská Ţilina, Beroun a Vimperk.
Pro zařazení do seriálu bylo podmínkou absolvovat alespoň 3 závody, přičemţ do celkového hodnocení se počítaly
nejlepší čtyři závody.
Do celkového hodnocení seriálu se podařilo proniknout i dvěma závodníkům MTB KČT Kralupy. Romana a Zdeněk
Vejrostovi absolvovali závod v Liberci, který byl zároveň mistrovstvím republiky a dále závod v Berouně a Vimperku. Ve
všech si uţili nepřízně počasí a spousty bláta
Celkové hodnocení:
Kategorie VW (ţeny veteránky) - 2. místo Romana VEJROSTOVÁ (při zisku 2. místa a titulu vicemistryně České
republiky a dvou vítězstvích - Beroun a Vimperk)
Kategorie VM (muţi veteráni) - 6. místo Zdeněk VEJROSTA

