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  Dlužno však podotknout, že my jsme jako 
pořadatelská obec tentokrát účastnicky selhali. A to i 
přes tu skutečnost, že pro svoje závodníky hradí 
startovné město. Čest Kryr tak v tomto ohledu 
zachraňovaly jenom naše děti – Terezky Dolejšová a 
Rubášová, Pepík Vágner a Dan Karel Rubáš.  

  Mimo soutěž si pak vyzkoušela vyběhnout na čas 
127 schodů Schillerovy rozhledny Míša Dolejšová – 
zvládla to za 44 sekund.  

  Dětská trať – ta nešplhá k Schillerově rozhledně – 
je situována u paty Kostelního vrchu (vede z náměstí 
Československé armády ke kostelu a zpět) a měří 380 
m. Nejmladší závodníci okruh pak zdolávali jednou, 
starší ročníky jej proběhly dvakrát. 

  Tratě dospělých běžců pak byly tři:  

  První vedla z náměstí po cestě, kterou se k 
rozhledně dostanete autem – ta je dlouhá 1.270 
m.  

  Nejlepší ze startovního pole to dokázal za 
neuvěřitelných 5 minut a 12 vteřin.  

  Druhá pak je po stezičkách Kostelního vrchu; 
je sice kratší, ale výrazně strmější – měří 770 m. 
Když jsem se pak ptal účastníků závodu, která z 

tratí byla pro ně náročnější, svorně odpověděli, že ta 
delší, ať jakkoli pozvolnější. Což pro mne osobně bylo 

překvapení – já jsem k Schillerově rozhledně pěšky 
vystoupal několikrát (zbaběle jsem nikdy neběžel, 
neboť to je činnost, u které bych bídně zahynul…), 
jednou dokonce tou strmější cestou. Ušlechtilejší se 
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KRYRY 3 X JINAK ...  
… ROZHLEDNY V POHYBU 

 Kryry, 12. červen 2021 

   Za podpory města Kryry proběhl v sobotu 12. června 2021 v našem městě již třetí ročník běžeckého 
závodu „Kryry 3 x jinak“, který je součástí seriálu „Rozhledny v pohybu“. Zúčastnilo se ho letos 24 borců, z 
toho 16 dětí a 8 dospělých. Do Kryr pod Schillerovu rozhlednu dorazili závodníci z Domažlic, ze Stříbra a 
Plzně, Rokycan či Dehtár. Také ze Stodu, Bublavy nebo Stříbrné.

Dan Karel Rubáš
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
    V sobotu 12. června 2021 se v Kryrech konal třetí ročník běhu Kryry třikrát 
jinak.  Tento závod je součástí seriálu běhů Rozhledny v pohybu a je originální 
kombinací tří kratších běhů, které mají cíl u krásné Schillerovy rozhledny.  

  Na start se za teplého počasí postavilo 24 závodníků: 8 v hlavním závodě a 16 
na dětských tratích.  

  V Kryrech se závodilo v distancích 1,27 km (závod s hromadným startem) - 
770 m (intervalový běh) – 127 schodů rozhledny.  

  Děti soutěžily na okruhu ve městě pod rozhlednou. Dětské kategorie vyhráli 
Jan Štěřík (TJ Horal Stříbrná), Lucie Tromhenčuková (Ski Klub Bublava), Dan Karel 
Rubáš (Kryry), Tereza Šturmová (TJ Sokol SG Plzeň-Petřín), Vojta Zeman a Lucie 
Brichcínová (oba AC Falcon Rokycany).  

  Nejlepšími běžci v závodě mužů byli první Lukáš Kopča (TJ Baník Stříbro) v 
čase 9:33 min, druhý 
Jan Černý z Dehtár v 
čase 12:50 min a třetí 
Vlastimil Kubal ze 
Stodu v čase 14:55 
min.  

  První ženou, která 
doběhla v čase 10:53 
min, byla Soňa 
Müllerová (TJ Baník 
Stříbro), druhou byla 
Barbora Šturmová 
(Forrest Gump Team – 
10:55 min) a třetí 
Tereza Šturmová (TJ Sokol SG 
Plzeň-Petřín, 13:48 min).  

  Vítězný muž i žena vytvořili 
nové traťové rekordy.  

  Speciální poděkování patří 
členům SDH Kryry, kteří vydatně 
pomohli s organizací.  

  Závod v Kryrech byl letošním 
třetím závodem seriálu Rozhledny v 
pohybu. Pokračovat bude dalšími 
závody v Tachově na Vysoké, v 
Mariánských Lázních na Hamelice, v 
Aši na Háji, v Plzni na Krkavci a v 
Praze na Petříně. 

Ing. Roman Sladký 
Pro Sport Activities 

mi ale zdála ta varianta sice 
téměř dvakrát delší, ale 
pozvolnější. 

  Vzhůru Kostelním vrchem 
to nejlepšímu borci trvalo 4 
minuty a dvě vteřiny.  

  Poslední etapou 
tohoto závodu pak 
b y l o z d o l á n í 1 2 7 
schodů Schi l lerovy 

rozhledny. Já je chodím 
hodně dlouho, neboť pro 
jistotu prohlížím obrázky po 
zdech, které tuto pouť lemují. 

  Zvládnout se to dá ale za 
půl minuty! 

   

  Výsledky celého sobotního 
klání, v podstatě „dobytí“ naší 
kryrské princezny, najdete v 
tiskové zprávě, kterou na 
stránkách našeho časopisu 
samozřejmě uvádím.  
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I pro trénovaná těla byl výběh 
na Schillerovu rozhlednu 
vysilující záležitostí
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  Já sám bych si dovolil (mimo oficiální protokol) 
zmínit jednoho ze závodníků, který dle mého názoru 
získal absolutorium: tím je teprve devítiletá slečna 
Tereza Šturmová z TJ Sokol SG Plzeň – Petřín (do Kryr 
přijela závodit s maminkou a mladším bráškou), která 
absolvovala nejenom běh ve své dětské kategorii – ve 
které také závod vyhrála -  ale jako jediná z dětí i 
všechny trati dospělých. Tady z osmi startujících 
dokázala závod dokončit na celkovém 5. místě! 

  Co říci závěrem? Počasí přálo – 
chvílemi vysvitlo sluníčko, chvílemi 
bylo pod mrakem. Organizace byla 
tradičně prvotřídní, podle předem 
avizovaných časů startů jednotlivých 
disciplín jste si pomalu mohli řídit 
hodinky. Jediným stínem na celém 
závodě pak byl už onen jednou 
zmíněný fakt, že účast byla skutečně 
slabá. Dokonce jsem zapochyboval i o 
tom, že se příští ročník v Kryrech 
vůbec uskuteční.  

  „Pominu-li finanční ztrátu akce,“ řekl mi k tomu Ing. 
Roman Sladký, který závody ze seriálu Rozhledny v 
pohybu organizuje, „nejvíc je mi líto energie všech, kteří 
se na akci podílí – to se týká nejenom organizačního 
týmu Pro Sport Activities, ale i lidí z vašeho města. A vše 
to pak děláme pro pouhých 20 běžců.  

   

  Na druhou stranu pak vidím entuziasmus váš všech, 
kteří se na akci podílíte, a fakt, že Schillerova rozhledna 
patří mezi mé nejoblíbenější a v Kryrech to mám rád. Vše 
to mě pak utvrzuje v pokračování i příští rok.“ 

  Za rok tedy na shledanou! 

Pavel Ďuran 
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Tereza Šturmová

Fotogalerie

Video

Celkový vítěz závodu:  

Lukáš Kopča  

(TJ Baník Stříbro)
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