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Příspěvky 2016
Základní
•
•
•

je jedno, zda je ATOM či KČT – 250 Kč
případné rodinné (to se netýká členů ATOM) – 500 Kč
junioři a senioři mimo ATOM – 200 Kč

Rozšířené
•
•
•

je jedno, zda je ATOM či KČT – 650 Kč
-případné rodinné (to se netýká členů ATOM) – 900 Kč
junioři a senioři mimo ATOM – 600 Kč

TOP
•
•
•

je jedno, zda je ATOM či KČT – 1400 Kč
-případné rodinné (to se netýká členů ATOM) – 1600 Kč
junioři a senioři mimo ATOM – 1350 Kč

Výhody členů
Základní členství
·
·
·
·
·
·

členský průkaz KČT se slevami Eurobeds a Sphere Card (10.000 slev)
úrazové pojištění člena
slevy na jízdné od ČD (IN karty a Km banka)
slevy na vybraných akcích KČT
slevy na mapy KČT
příspěvky a slevy na ubytování na chatách KČT
Rozšířené členství

·
·

roční předplatné časopisu Turista
sleva 50% na konkrétní výstroj (např. triko, bunda)
TOP členství

·
·
·

poukázka na 1 libovolnou mapu KČT zdarma
poukázka na 1 turistického průvodce Soukup a David zdarma
dárek – konkrétní turistická potřeba (např. nůž)

·

Vyšší stupeň obsahuje výhody nižšího stupně členství

2
© KČT Kralupy nad Vltavou | www.kralupska-turistika.cz

TURISTICKÝ ZÁVOD

Závod TZ Středočeského poháru 2016
V sobotu 7.listopadu 2015 se uskutečnil ve Všestudech první závod Středočeského
poháru 2016, jehož pořadatelem jsme byli my TOM-KČT Kralupy nad Vltavou.
Na závody se sjeli borci z Týnce nad Sázavou, Českého Brodu, Kynšperka,
Mikulášovic, Libčic a samozřejmě i my závodníci z Kralup nad Vltavou.
Všem našim 98 závodníkům, rozhodčím a pomocníkům patří poděkování za
příkladný přístup k oddílu. Celkem závodilo 140 lidí.
Naše medailové úspěchy:
1. Místo – Václav Machek (nejmladší žáci), Adéla Buncová (nejmladší žákyně),
Ondřej Škrabálek (mladší žáci), Eduard Česnek Lomas (starší žáci), Eliška Došková
(mladší dorostenky), Zdeněk Karhan (starší dorostenci), Tereza Popová (starší
dorostenky), Jan Vejrosta (muži A), Lucie Malíková (ženy A), Zdeněk Vejrosta (muži
B), Romana Vejrostová (ženy B)
2. Místo – Klára Homolková a Maxmilián Fek (přípravka), Lucie Gašková (nejmladší
žákyně), Vojtěch Kozelka (starší žáci), Kateřina Popová (starší žákyně), Daniel
Sosnovec (starší dorostenci), Daniela Šimůnková (starší dorostenky), Jakub Humhej
(muži A)
3. Místo – Marek Špaldoň (mladší žáci), Jakub Hofman (starší žáci), Hana Pavlů
(starší žákyně), Blanca Česnek Lomas (mladší dorostenky), Vojtěch Proschl (starší
dorostenci), Karolína Váňová (starší dorostenky), Jan Kareš (muži A), Lenka
Pechová (ženy A), Josef Blecha (muži B), Iveta Szalaiová (ženy B)
Dvacetosm medailí (11-7-10) znamená i průběžnou první pozici po prvním závodě
Středočeského poháru oddílů.

Turistické závody 2015
Sezona 2015 byla sezonou úspěšnou – v krajském poháru jsme obhájili pozici
nejlepšího oddílu a v jednotlivých kategoriích jsme získali 33 medailí – z toho 13
zlatých. Na Mistrovství Středočeského kraje, které proběhlo 21. 3. 2015
v Kralupech jsme získali 26 medailí a 10 titulů Mistr Středočeského kraje.
Český pohár se uskutečnil v Uherském Hradišti, Bohumíně, Kralupech n.Vlt. a
v Českém Brodě – ani v celorepublikové konkurenci jsme se neztratili – v celkovém
hodnocení získali 1. Místo a tím i Český pohár Tereza Popová (mladší dorostenky) a
Vít Procházka (muži A). Stříbrnou příčku získal Vojtěch Kozelka (mladší žáci) a Klára
Buncová (mladší žákyně). Bronzová pozice patřila mezi staršími žákyněmi Elišce
Doškové. V oddílových soutěžích jsme v bílém poháru (žákovské kategorie) obsadili
2. Místo a v červeném poháru (kategorie dorostu a dospělých) pak 1. Místo.
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Mistrovství České republiky v supersprintu skončilo naším obrovským úspěchem
– přes kvalifikaci se dostalo do finále 18 našich závodníků – z toho pak bylo 5
medailí. Zlato a mistrovský titul získal mezi muži Jan Vejrosta. Stříbrnou medaili
získala mezi žákyněmi Hana Pavlů a mezi ženami Petra Gottliebová. Bronzovou
medaili získala mezi žákyněmi Kateřina Popová a mezi muži Jan Kareš.
Mistrovství České republiky navázalo na úspěchy a získáváme dvě zlaté medaili a
mistrovské tituly – Klára Buncová (mladší žákyně) a Tereza Popová (starší
dorostenky), jednu stříbrnou medaili – Vojtěch Kozelka (mladší žáci) a jednu
bronzovou medaili – Romana Vejrostová (ženy B).
V hodnocení oddílů získáváme v bílém i červeném poháru 2. Místo.
Mezinárodní mistrovství – Mikulášovice 12. 9. 2015
V sobotu 12. září 2015 se uskutečnilo v Mikulášovicích – Mezinárodní mistrovství
v turistickém závodě. Právo reprezentovat má vždy 8 nejlepších závodníků příslušné
kategorie, do týmu České republiky se probojovalo i 15 kralupských závodníků a dva
startovali v reprezentaci Peru.
1. místo: Daniel Sosnovec (starší dorostenci), Vít Procházka (muži A)
2. místo: Helena Pavlů (starší žákyně)
3. místo: Tereza Popová (starší dorostenky), Romana Vejrostová (ženy B)
4. místo: Adéla Buncová (nejmladší žákyně), Ondřej Škrabálek (nejmladší žáci),
Vojtěch Kozelka (mladší žáci), Zdeněk Karhan (mladší dorostenci)
5. místo: Klára Buncová (mladší žákyně), Eliška Došková (starší žákyně)
6. místo: Blanca Česnek Lomas (starší žákyně), Vojtěch Proschl (mladší dorostenci)
8. místo: Eduard Česnek Lomas (mladší žáci), Zuzana Procházková (ženy A)
10. místo: Jan Blahůšek (mladší žáci), Vítězslav Vaněk (starší dorostenci)
5 medailí (2 – 1 – 2) je obrovským oddílovým úspěchem.
Mistrovství České republiky – štafetyTZ – 19. 9. 2015 Lovosice
Do závodu nasazujeme 11 štafet a ve všech kategoriích jsme úspěšní – dokonce 3x
titul Mistr ČR.
Štafeta žáci: 3. Místo / Vojtěch Kozelka – Jakub Hofman – Eduard Česnek Lomas
Štafeta žákyně: 1. Místo / Helena Pavlů – Klára Buncová – Eliška Došková
Štafeta muži: 1. Místo / Tomáš Kolmistr – Jan Koldinský – Vít Procházka
Štafeta ženy: 1. Místo / Lucie Malíková – Lucie Kosinová – Tereza Popová.
Mistrovství České republiky smíšených dvojic v TZ – 3. 10. 2015 Velký Újezd u
Olomouce
Z našeho oddílu se do mistrovských soubojů zapojilo 20 dvojic. Medailově úspěšní
jsme byli v kategorii součtu věku do 30 let kde dvojice Helena Pavlů a Zdeněk
Karhan obsadila stříbrnou pozici. Dále jsme obsadili 2x 4.místo a 2x 5.místo
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Proběhly i dvě oddílové soutěže – v oddílové lize, která probíhá přes zimu
v tělocvičně dokázali zvítězit :
Nejmladší žactvo – Adéla Buncová / Mladší a starší žactvo – Klára Buncová /
Dorostenky a ženy – Blanka Rosáková / Dorostenci a muži – Jan Vejrosta
V soutěži závodník TZ za sezonu 2015 obhájila své prvenství (mezi 111 našimi
závodníky) Tereza Popová, další místa obsadili – Vít Procházka, Klára Buncová,
Eliška Došková a Vojtěch Kozelka. Absolutně nejvíce bodů za sezonu získala Klára
Buncová.

Romana Vejrostová (TOM-KČT Kralupy nad Vltavou)
Dne 12. Září 2015 splnila Romana Vejrostová podmínky pro získání titulu Mistr
sportu
(70 mistrovských bodů).
Romana Vejrostová je držitelem následujících titulů a medailových umístění na
Mistrovstvích České republiky a v Českém poháru.
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MTB
MTB sezona 2015
Sezona 2015 byla sezonou, kde naši „závodníci“ nastoupili k 27 závodům, mimo
naše domácí závody (MTBO a Kralupské kolo), byl nejpočetněji zastoupen závod
Author 50 – Český ráj – Branžež, kde nás startovalo devět.
Nejvíce závodů objel Martin Chomát, největší úspěchy zaznamenala Romana
Vejrostová, která se ve své věkové kategorii dokázala dvakrát dostat na stupně
vítězů – na Author 50 – Český ráj obsadila 3. Místo a na Vožickém maratonu 2.
Místo.
Jako pořadatelé zajišťujeme červnové orientační závody MTBO a zářijové Kralupské
kolo. Oba závody se povedly a potěšitelná je účast jak členů oddílu, tak i příchozích.
V oddílové soutěži Biker 2015 zvítězil a loňské vítězství obhájil Karel Šimek před
Romanou Vejrostovou a Martinem Chomátem.
Skoro celoroční akcí pro veřejnost je tréninková tour – 9 různorodých etap, do
kterých se zapojilo 65 závodníků. V kategorii do 15-ti let „ Mladí a nadějní“ zvítězila
Kateřina Popová před Markem Vackem a Janem Pulcem, mezi ženami Romana
Vejrostová před Zdenkou Veselou a Luku Malíkovou, mezi muži Michal Blecha před
Janem Vejrostou a Zdeňkem Vejrostou.
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BĚHY
Běžecká sezóna 2015
Rok 2015 byl co do běžeckých závodů ještě výraznější po všech stránkách než ten
loňský, povedlo se tak na pár závodech umístit i na stupních vítězů. Zúčastnili jsme
se celkem přes 60 závodů a to včetně zahraničí - Německo, Polsko a Slovensko. I
letos bylo rozhodně během roku z čeho vybírat, přes krátké závody až po horské
maratony.
Běžeckou ligu vyhrál Jan Koldinský, mezi jeho nejvýraznější úspěchy určitě patřilo
vítězství na Yardiádě, celkové etapové 3. místo v kategorii v Tatry Running Tour či
celkové 3. místo na Barokomaratonu. Nejvíce opět "táhla" Velká Kunratická,
legendárního závodu přes 3 kopce se zúčastnilo z oddílů 13 závodníků.
Běžecká Run Tour proběhla v podobném duchu jako loňský rok, objevilo se pár
nových etap, jinak vše zůstalo jako loňský rok. V celkovém pořadí v mužích zvítězil
Vít Procházka, v ženách Zuzana Procházková, v "Mladých a nadějných" Barbora
Havlíčková.
Poprvé jsme uspořádali i vlastní běžecký závod - 1. ročník Hostibejckého krosu,
kterého zúčastnilo 22 závodníků a závodnic.
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ODDÍLOVÉ AKCE
Podzimní brigáda - 2015
V sobotu 21. listopadu 2015 proběhla brigáda na naší turistické základně odpracovalo se 123,5 hodiny a podílelo se na tom 59 brigádníků.
Vygruntovala se klubovna, posilovna a obě naše ubytovny, vyvezlo se nepotřebné do
sběrného dvora. Vyhrabalo se listí, posekala se celá základna, přistřihnul se břečťan,
jsou prořezané větve na stromech a keřích, vyvezený hnojník a uklizené hřiště.
Díky patří všem, co pomohli a i městu za přistavení kontejneru, kam jsme vše
naložili.

Podle vody domů
Pod tímto názvem se uskutečnil v neděli 29. listopadu 2015 oddílový výlet. Je jen
škoda, že nás vyrazilo jen 14. Vlakem jedeme do Mlčechvost a pak již k Vltavě a proti
proudu k Vepřku. Počasí není nic moc – fouká vítr a mrholí, to nám však nebere
dobrou náladu a „pošťuchujeme se“
Ve Vepřku jdeme kousek od řeky ke
zvoničce a k místnímu kostelíku podívat se
na Hrob v dáli. Pak již opět k řece, okolo
Starých Ouholic. Míjíme vrak lodi a chvíli
pobudeme na hřišti v Miřejovicích. Vltavu
přecházíme přes silniční most a již známou
cestou jdeme okolo kanálu, pod zahrádkami,
pod potrubním mostem k základně, kde je cíl
našeho výletu.
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Mikulášská schůzka
V pátek 4. prosince 2015 probíhala v klubovně akce spojená s Mikulášem – sešlo se
nás pouhých 18, což opravdu není mnoho. Ti co však přišli, si to určitě užili.
Na začátku děláme z jablíček svícínky a prasátka – povedlo se nám to, následuje
výroba řetězů do klubovny a pak již zaznívají mikulášské a vánoční písničky v podání
Terky.
Z her je to luštění kvízu od Lenky – luštíme jméno čerta, Mikuláše a anděla. V
týmech je to pak vyjmenovávání věcí patřících k mikulášskému svátku – tým, který
neví, ztrácí jednoho vylosovaného člena. Opět pár písniček a pak závěrečné hraní.
V trojicích scénky (čert, Mikuláš a anděl) – jako písnička – jako básnička – jako
pantomima – jako číňani – jako blázni. Je u toho plno legrace a v 19 hodin se
rozcházíme k domovům.
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Nadílka pro zvířátka
V neděli 13. prosince 2015 se uskutečnila tradiční Předvánoční vycházka okolím s
nadílkou pro zvířátka. V deset hodin se nás pod Hostibejkem schází 20 a vyrážíme
na Hostibejk – u muchomůrky a na hřišti první souboje (znalosti muchomůrek a běh s
překážkou). Pokračujeme okolo polí, sešup na Lutovník a v lese hra s lístečky –
schovávání, hledání,…. Vítězí Klárka a Hanďa s 5-ti body.
V lese u potůčku vyndáváme vánoční nadílku pro zvířátka – lojové kuličky, slunečnici,
oříšky, semínka, mrkve, jablíčka, tvrdé rohlíky, zelí,…… ať se mají fajn.
Přes sv.Jana a Lešanský háj – hrajeme Grizllyho a počítanou schovku. Z
Nelahozevse k Šijusaka, přecházíme most a za mrholení, ze kterého je v závěru
chvilkový liják docházíme po osmi kilometrech ve 13 hodin na základnu.

Zvířátka děkují za nadílku těmto lidem:
Lenča, Petr L., Nýna, Zdeněk, Romíšek, Hája, Helča,
Víťa, Ála, Věrka P., Petr Pa., Klárka, Áďa B., Dan, Vojta
Š., Bambus, Jakub K., Vojta K., Eli K. a Matyáš

Zvířátka z Lutovníku

Moc a moc děkujeme všem z oddílu Vltavský paprsek, kteří nám
dnes donesli do lesa dobroučkou vánoční nadílku. Pozorovali jsme
Vás za stromy, hned jsme se seběhli a pochutnávali jsme si.
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PLÁNOVANÉ AKCE

31. prosince 2015 - Silvestrovské kolečko
Poslední (ale pro někoho možná vůbec první) proběhnutí v roce 2015.
Sraz je mezi 13.50 a 14 -tou hodinou na základně – pak se již společně vyběhne na
okruh délky 1500 metrů. Počet bsolvovaných kol záleží pak již jen na Vás. Bude-li
sníh, můžete vyrazit i na běžkách. Po doběhu se můžete těšit na „Kolďovy“ pamětní
lístky. Zajišťuje Zdeněk.

1. ledna 2016 - Novoroční sprintduatlon - 17. ročník
Sraz na 13.15 – ve 13.30 startujeme. Pokud to počasí dovolí
bude trasa tradiční (330 metrů běh – 1500 metrů kolo a
330 metrů běh) – zvládnout se dá zcela bez problémů.
Kdo může přijede na kole, případně si ho zapůjčí od
ostatních startujících. Pocit, že jste překonali sami
sebe a přišli, stojí za to. Pro všechny věkové kategorie.

30. ledna 2016 - Zimní přechod Nedvězí - 41. ročník
Sraz v 7.50 u zimáku – odjezd v 8 hodin na Kokořínsko. Sebou :
svačina, pití, pláštěnka, teplé oblečení, dobré boty, 50,- Kč na
autobus (nečlenové 100,- Kč) , kapesné,...

KČT Kralupy nad Vltavou pořádá IX. ročník fotosoutěže s turistickou tematikou
„Turistická momentka“
Uzávěrka soutěže je v pondělí 18. ledna 2016, přičemž pro přijetí do soutěže
rozhoduje datum poštovního razítka na obálce či osobní předání. Vyhodnocení
proběhne v pondělí 15. února 2016.
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