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Vážení přátelé a přátelé sportu obzvláště! 
I když se v současnosti anket, žebříčků a růz-

ných porovnání a srovnávání všeho a všech obje-
vuje více než je zdrávo, vyhlašování a oceňování
sportovců Kralup nad Vltavou bych asi vyňal
z tohoto množství. Snad proto, že se tak v minu-
losti v našem městě nečinilo, snad proto, že je
radostí ocenit člověka v něčem výjimečného, cíle-
vědomého a úspěšného. A snad také proto, že
sportem dnes bojujeme proti pohodlnosti, civili-
začním chorobám a nemocem. 

Podíváme-li se na složení sportovních oddílů
a sportovních odvětví ve městě, jsem překvapen
pestrostí a různorodostí sportů. Sporty kolektivní,
u nás masově pěstované sporty individuální,
sporty letní i zimní, sporty absolutně nové a začí-
nající i sporty tradiční a klasické. A co provozova-
telů a nadšenců se těmto činnostem věnuje! Je
radost potkávat lidi, kteří sportují, vyrážejí do
sportovních zařízení nebo se projíždějí či alespoň procházejí. Pohyb je člověku vrozen a potřebu-
jeme ho. I proto naše město podporuje v masové míře - finančně i organizačně - sportování, hlavně
dětí a mládeže. Největší tíha a zodpovědnost na činnosti sportovních oddílů však leží na dobro-

volných funkcionářích a trenérech. Ti hlavně
musí přitáhnout zájemce o sport a ve svém vol-
ném čase se jim věnovat. Věřte, že toto je do
dneška hodně nedoceněná práce a já jsem rád,
že i jim se kralupská anketa věnuje.

Vůbec vnímám toto porovnání sportů
a sportovců města i jako velkou propagaci
pohybu, a také připomenutí nám všem ve
městě, jaké skvělé a úspěšné jedince a kolek-
tivy zde máme, ale i kdo všechno se o ně stará
a kdo patří mezi – možná nenápadné –
legendy kralupského sportování. Všichni oce-
nění a připomenutí jsou pak jen částí těch
mnoha dalších sportů a věřím, že v příštích
letech se dostane v anketě prostor i pro ně. 

Přeji proto této anketě další léta úspěšného
hledání talentovaných a nadšených sportovců.
Zároveň děkuji i organizátorům akce Sporto-
vec Kralup nad Vltavou za organizaci ankety
a přípravu galavečera s vyhlášením vítězů. Vám
všem pak přeji hezké zážitky a uspokojení
z pohybu a dobrý pocit ze sebe samého. 

Petr Holeček
starosta města Kralupy nad Vltavou 

„Sportem dnes bojujeme proti pohodlnosti,
civilizačním chorobám a nemocem", tvrdí
starosta města Petr Holeček, který stál u zrodu
nové tradice oceňování sportovců všech
věkových kategorií v Kralupech nad Vltavou.
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komise a tudíž i města Kralupy nad Vltavou. Na rozdíl od ostatních akcí města, Sportovec neměl
v rozpočtu na rok 2009 ani haléř. Začali jsme shánět sponzory. Psal se konec února 2009, a my jsme
neměli na účtu ani třetinu předpokládaných finančních prostředků. Jak čas plynul, naše představy
o galavečeru nabíraly na maximalismu a prostředků se nedostávalo. Rozhodli jsme se jednat vabank.
Všechno nebo nic! 

Jindřich Kohm: Kdo se někdy pustil do jakéhokoliv projektu, kde je zapojeno více lidí či subjektů,
se možná dovede vcítit a porovnat, co zorganizování takové monstr akce, a to ve volném čase,
obnáší. Nyní se Vám představují tři lidé, kteří na sebe vzali hlavní zodpovědnost za přípravu slav-
nostního večera, ale nezištně tento úzký tým podporovaly další desítky lidiček, které oslovila filo-
sofie sbližování různých oddílů i příznivců sportu, a vzali ji rovněž za svou. Neměli jsme nouzi
o nápady ani nasazení, aby vše dopadlo podle našich představ. Byla jasná vize, chyběly jenom
peníze :-). A jen Lenka ví, jak dlouho po úspěšné a chválené akci ještě laborovala, aby skončil roz-
počet na nule. 

Splnil první ročník slavnostního večera Vaše očekávání?

Jan Špaček: Odpověď na tuto otázku navazuje na otázku předešlou. Člověk v životě mnohokrát
řekne - již nikdy více - potom vidí výsledek své námahy, který předčí očekávání, rychle zapomene
na to nepříjemné a jde do toho znovu. Tím chci říct, že výsledek loňského galavečera mě osobně
opravdu nadchl a považuji ho za velikou a zdařilou propagaci sportu jako takového, nejen v Kralu-
pech, ale i v celém regionu.

Lenka Procházková: Sama za sebe
musím říci, že I. ročník byl nad moje
očekávání. Do poslední chvíle jsem
netušila, že se naše sny, představy
a chtíč splní. 

Jindřich Kohm: Určitě. Při prvních
diskusích přípravného výboru jsem
zdůrazňoval, že „předáním igelitky
s věcnou cenou, pod zářivkou na
Městském úřadu, žádnou tradici
nenastartujeme“. Na show jsou však
potřeba peníze, a tak jsme stále byli
jak na houpačce, do kterých nápadů
se můžeme pustit a do kterých už ne.
Byla to opravdu hra vabank, vsadili
jsme vše na úspěch! Vyšlo nám to
náramně. Nebojím se říct, že v rámci
historie Kralup nad Vltavou se jed-
nalo o unikátní společenský večer. Na
obřím plátně bylo promítnuto na
dvacet medailónků nominovaných
sportovců, dokázali jsme připome-
nout vynikající sportovce ve veteránském věku, které mladší generace neměly možnost dosud zare-
gistrovat. Zkrátka věřím, že se nám podařilo položit masivní základní kámen pro tradiční každoroční
apolitickou akci kralupské sportovní veřejnosti, a to nepřehlédnutelně napříč politickým spektrem!

Rozhovor s hlavními organizátory Sportovce Kralup nad Vltavou

MYŠLENKA Z ČISTÉHO NEBE
Pohled do zákulisí příprav slavnostního vyhlášení ankety Sportovec Kralup nad Vltavou

vám přinášíme v podobě troj rozhovoru se členy přípravného výboru galavečera: Lenkou
Procházkovou, Janem Špačkem a Jindřichem Kohmem.

Kde se narodila myšlenka na uspořádání ankety Sportovec Kralup n. Vlt.?

Jan Špaček: Myšlenka na uspořádání ankety Sportovec Kralup vznikla v prosinci 2008. První nápad
padl na schůzce s Lenkou Procházkovou. Po přednesení návrhu na jednání Sportovní komise

v lednu 2009 byl tento návrh jednohlasně
odsouhlasen, a pak již byl jen „malý krůček“
k jeho realizaci.

Lenka Procházková: Myšlenka uspořádání
slavnostního vyhlášení Sportovce roku
vyšla, jak se říká, „z čistého nebe“. Jednoho
dne, bylo to těsně před vánočními svátky
roku 2008, jsme se s předsedou Sportovní
komise Janem Špačkem sešli a myšlenku
přednesli. Nevím, kdo z nás dvou to jako
první vyslovil, ale tak, jako ve spoustě jiných
věcí, i nyní jsme byli za jedno. S Honzou
realizujeme společně i městské oslavy Dny
Kralup, tak nám bylo jasné, že i tuto akci
„uděláme“ minimálně spolu. Po přelomu
roku byla už tato myšlenka patřičně tzv. ule-
želá a přednesla se Sportovní komisi. Vývo-
jem situace k nám přibyl další partner, Jindra
Kohm.

Jindřich Kohm: V prosinci 2008 na hokejbalovém galavečeru mě po akci přišel Honza pochválit za
moderátorský výkon a ledabyle éterem prohodil: „Už vím, kdo bude moderovat Sportovce Kralup!“.
Myšlenka setkání všech místních sportovců na společenské akci se mi moc líbila, stejně jako Hon-
zovi naše galavečerní show, a tak jsem cítil velkou výzvu pokusit se po třináct let vypiplávané know
how, samozřejmě v upravené podobě, dát do služby k prospěchu celého kralupského sportu. Na
moderování jsem v žádném případě zálusk neměl, lákalo mě se na akci podílet coby režisér a scé-
nárista. 

Jak spletitá byla cesta od nápadu k jeho realizaci?

Jan Špaček: Nazvat tuto cestu „spletitou“, je opravdu pro pobavení. Kdo to nezkusil, neuvěří. Po
loňském galavečeru mě napadala jediná myšlenka – již nikdy více.

Lenka Procházková: Spletitost cesty je jen těžko popsatelná. Ten, kdo realizuje jakékoliv akce, asi
ví, o čem mluvím a ten, kdo nikdy nezažil – nepochopí. I přes to, že Sportovec roku je akce Sportovní

Jan Špaček (1954): narodil se v Jablonci nad
Nisou, ve městě, které patřilo a patří k baštám spor-
tovního dění v ČR. Aktivně dělal lehkou atletiku, fotbal
a lyžování. Osud ho zavál do Kralup nad Vltavou. Je
vyučencem bývalého Kaučuku, dnešního SYNTHOSU,
ve kterém pracuje takřka 40 let v různých technických
funkcích. V Kralupech je znám jako dlouholetý aktivní
hráč fotbalu a volejbalu. Po ukončení aktivní kariéry se
věnoval výchově sportovní mládeže. Od roku 1993 je
členem a od roku 1996 předsedou sportovní komise při
MěÚ v Kralupech nad Vltavou. Nápad s vytvořením
ankety Sportovec Kralup se zrodil v prosinci roku 2008
a okamžitě byl sportovní komisí schválen a „rozjety“
přípravy. Vznikl přípravný tým (Jan Špaček, Jindra
Kohm, Lenka Procházková), který za vydatné pomoci
ostatních členů sportovní komise a vedení města
zvládl přípravu a v „hekticky“ krátké době se podařilo
zajistit vše potřebné. A protože se akce dle názoru
všech podařila, je letošní rok logickým pokračováním
loňského.

Předseda sportovní komise při MÚ Jan Špaček
zahajuje historicky první galavečer kralupského sportu.
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Mnoho ohlasů na první ročník vyhlášení ankety bylo pozitivních, setkali jste se
i s negativními? 

Jan Špaček: Těch negativních bylo opravdu jen velmi málo. Drtivá většina ohlasů byla pozitivní,
a i to byl jeden z důvodů, proč jsem do toho šel i letos.

Lenka Procházková: Nevím, jestli
se se zápornými ohlasy setkali mí
partneři, Jindra Kohm a Honza Špa-
ček, ale ke mně se žádný takový
ohlas nedonesl. Naopak jsem od lidí,
kterých si nesmírně vážím a oceňuji
jakoukoliv jejich kritiku, slyšela, že
právě tato akce byla jedna z nejzda-
řilejších akcí města Kralupy nad Vlta-
vou.

Jindřich Kohm: Řekl bych to takto:
vysvětlovat NEPOCHOPENÍ je vyčer-
pávající, ale bohužel pro nás, orga-
nizátory, nezbytné. Snažíme se ke
všem aktům, spojeným s nomina-
cemi a hlasováním, přistupovat
naprosto transparentním způso-
bem. Nikdy se ale nedostaneme
k ideálnímu stavu, aby všechny

oddíly spolupracovaly a nenechaly se „na kolenou prosit“, aby poskytly informace o svých úspěších
a nedej Bože ještě k tomu fotografie či materiály, použitelné k dalšímu mediálnímu zpracování.
Nechci prozrazovat konkrétní negativní reakce k anketě a nominacím, ale pár jsem jich osobně
registroval. Ovšem tyto „traviče studní“ bohatě převálcovala lavina nadšení a uznání nad odvede-
nou prací všech, kteří první ročník „v akci Z“ připravili. 

Co to pro Vás obnáší, být součástí organizačního tria, které nese odpovědnost za celý
projekt?

Jan Špaček: Podle hesla: “Co sis nadrobil, to si také sněz!“, jsem do toho svým způsobem „musel“ jít.
Ale už jenom ten pocit, že vzniká něco pro propagaci sportu, pro zviditelnění činnosti mnoha lidí,
kteří se sportu věnují, ať už jako aktivní sportovci nebo jako trenéři, funkcionáři či sponzoři, tak to
už stojí za ten čas a námahu. Vždyť sport je přeci součástí každodenního života nejen našeho města,
ale i celé společnosti. A navíc - bezvadná spolupráce s ostatními členy přípravného výboru. O tu
radost ze spolupráce s těmito nadšenci nemohu přeci přijít! 

Lenka Procházková: Nejsem si jistá správností této otázky. Myslím si, že tato otázka by měla znít
asi takto: „Co to obnáší být partnerem/partnerkou či manželem/manželkou jednoho z tria organi-
začního týmu, který nese odpovědnost za celý projekt?“ Říkám to proto, že i přes veškerou dřinu to
dělat chceme a baví nás to. Znovu opakuji: kdo nezažil – nepochopí. A protože všichni tři máme
zaměstnání, Sportovec spolkne po dobu 4 měsíců veškerý náš zbývající volný čas.

Jindřich Kohm: Hraji kolektivní sport, často se motám v horách, profesně řídím kolektiv pracov-
níků. Mám rád teamovou atmosféru, kdy se jeden člověk musí stoprocentně spolehnout na dru-

hého. Možná si někdo může myslet, že přeháním, ale většina našich úkolů je rozdělena a následně
do sebe zapadá. Také jsem hodně zvažoval, zda se pustit do tohoto martýria znovu. Hnacím moto-
rem pro mě byla rozdělaná práce. První ročník se povedl, ale etablovat pravidla, mediálně „prodat“
nastřádaný materiál a posichrovat tradici, je běh na delší trať. S Honzou i Lenkou se mi spolupracuje
dobře a vážím si jich také proto, že i názorové neshody dokážeme civilizovaným způsobem vyko-
munikovat a dojít k akceptovatelnému konsensu. Co mě trápí, je byrokratická mašinérie Městského
úřadu, za kterou se schovávají i někteří, kompetencemi obdaření lidé, kteří možná „úspěch a zásluhy
jiných“ hůře snášejí… A to myslím zcela vážně, neboť z mnoha stran slýchám „zákulisní“ informace
o názorech lidí, kteří by asi byli nejradši, kdyby se galavečer sportu nekonal nebo aby proběhl zcela
mimo podporu města, což mi přijde naprosto absurdní, když vezmeme v potaz cílovou skupinu
akce - „nesmírně širokou sportovní obec“ a její nosné myšlenky! 

Ve stejné sestavě připravujete i druhý ročník. Objevily se v rámci příprav i nějaké zásadní
změny oproti premiéře?

Jan Špaček: Určitě. Protože patřím k lidem pořád s něčím nespokojeným, šel jsem do příprav letoš-
ního ročníku s tím, že bude ještě lepší a na vyšší úrovni, než ten loňský. A že ke změnám došlo, to
je pravda. Vznikl almanach, maskot kralupského sportu, v přípravě jsou nové webové stránky pro
sport v Kralupech. Cením si svým způsobem i toho, že došlo během příprav i k drobným názorovým
neshodám, což svědčí o tom, že všichni z přípravného výboru k věci přistoupili maximálně zodpo-
vědně a snaží se přinést další nápady, se kterými se ne vždy ostatní ztotožnili.

Lenka Procházková: Musím zdůraznit,
že samozřejmě nastaly změny. I přes
vydařenost loňského ročníku jsme do
letošního ročníku šli s tím, že změny
budou a jak jinak, než k lepšímu.
16. dubna Vás o tom přesvědčíme.

Jindřich Kohm: Změny v rámci kontinu-
ity vývoje, to je to, co mě opravdu baví
a naplňuje. Při prvním ročníku jsem oslo-
vil karikaturistu Pavla Rychtaříka, aby ke
každé kategorii vymyslel kreslený vtip,
který ji uvede. Získali jsme tím originální
image i skvělý dar, v podobě zarámova-
ného originálu vtipu, pro vítěze  jed -
notlivých kategorií. Při ustavování
pří pravného výboru II. ročníku ankety
jsem přednesl několik podnětů, které jsem označil, pro mě, za prioritní. Jednalo se o Almanach,
vytvoření maskota kralupského sportu i pokračování spolupráce s Pavlem Rychtaříkem. Lenku
i Honzu nadchnula myšlenka maskota, a tak se zrodil Kralupák, který se Vám blíže představí i na
stránkách tohoto Almanachu. Lenka přišla s excelentním nápadem na vytvoření plyšové podoby
maskota. V myšlence Kralupáka cítím velký potenciál, však sami uvidíte i uslyšíte. Bohužel peníze na
webové stránky v tuto chvíli už nezbyly. Ty také považuji za zásadní médium pro stále větší popu-
larizaci a zjednodušení spolupráce při organizaci ankety. Pevně věřím, že případný zisk ze vstupného
bude převeden na tento investiční záměr. Webové stránky Sportovec Kralup nad Vltavou nutně
potřebuje!

Šéfka organizačního výboru Sportovce Kralup n. Vlt. 
Lenka Procházková v posledních přípravách 
před spuštěním show. Lenka Procházková (1980): narodila se

v Kladně. Od malička žije v nedaleké vesnici Kozi-
nec, kde je členem SDH Kozinec. Vystupovala vždy
jako aktivní člen. Několik let se jí dařilo vést i mladé
požárníky, se kterými úspěšně absolvovala něko-
lik krajských závodů. Do Kralup přišla před 3,5 roky,
kde si našla místo v kanceláři u starosty města.
A protože práce ze židle není zdaleka představa
jejího pracovního nasazení, podílí se na organizo-
vání některých městských akcí. Mezi její práce patří
každoroční Dny Kralup, Oceňování občanů
k výročí povýšení Kralup na město, v r. 2008 Oslavy
mostu T. G. Masaryka, Sportovec Kralup a jiné.
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Jaká je spolupráce s místními sportovními oddíly, které se podílejí na nominacích do
jednotlivých oceňovaných kategorií?

Jan Špaček: Stejná, jako po celý rok. Jsou sportovní oddíly, které spolupracují aktivně, včas a per-
fektně dodají vyúčtování a ostatní požadované informace. A jsou oddíly, ze kterých tyto informace
dostat, je téměř nadlidský výkon. Bohužel, někteří jedinci si neuvědomují, že bez finanční podpory
MěÚ by většina oddílů neexistovala. A pokud obdržím od někoho dotaci, je přeci samozřejmostí tyto
dotace řádně a včas vyúčtovat. A stejná situace je i v případě spolupráce s vyhlašováním ankety
sportovec Kralup, s návrhy nominací, poskytováním informací o nominovaných a o jednotlivých
akcích.

Lenka Procházková: Tato otázka je spíše na Honzu Špačka, to je ta spojka v jednání. Mně hodno-
cení nepřísluší.

Jindřich Kohm: S některými vynikající, s jinými opravdu děsná. Ale pevně věřím, že právě letošní
ročník rozboří další pomyslné bariéry některých nedůvěřivců k této anketě a v Kralupech už nebude

žádný předseda oddílu,
který by ji bojkotoval,
a tím poškozoval všechny
členy svého oddílu. A také
věřím, že se rozšíří a eta-
bluje hlavní myšlenka
večera, že není důležité
být vítězem ankety, kde se
porovnávají „jablka s hru-
škami“, ale být součástí
celku, který propaguje
a oslavuje sport jako
smysluplnou volnočaso-
vou aktivitu. Víte, co mě
udělalo největší radost při
natáčení letošních medai-
lónků? Když jsem u vzpě-
rače Václava Tomšíka viděl
nad jeho televizí zavěše-
nou zarámovanou foto-

grafii z jeho loňského uvedení do síně slávy. A také to, když se mě basketbalistka Gábina Ernatová
po rozhovoru zeptala, zda bude zase mezi hosty ten sympatický pán, vzpěrač, který basketbalové
dámy bavil skoro celý večer premiérového ročníku. Přátelé sportu, toto je právě ten skutečný smysl
ankety, přihořívá?

Máte nějakou příhodu, spojenou s organizací Sportovce, na kterou nezapomenete?

Jan Špaček: Loni při zahájení jsem měl pronést slavností zahajovací proslov. Při generálce v pohodě,
pečlivě „sesumírované“ a připravené. A večer - během několika vět - jsem se v textu ztratil a byl
z toho celkem trapný „blábol“. Dodnes mi při vzpomínce na tuto příhodu naskakuje husí kůže.

Lenka Procházková: Jednoho dne, v době, kdy přípravy už vrcholily, a my nevěděli, co dříve, mi
zavolal ředitel Kulturního střediska Vltava Martin Odvody, že se ve velkém sále propadla podlaha.

Nemusím popisovat, jak v šoku jsem byla a jak se naše myšlenky začaly hroutit. Vše už bylo téměř
uvařené: vytištěné plakáty, rozeslané pozvánky s místem konání v KD Vltava, domluvená projekce
a technické zázemí. Nešlo než okamžitě jednat. V jeden moment mne napadla další dvě místa, kde
by galavečer bylo možné konat. Uplynuly těžké dvě hodiny, když mi Martin zavolal znovu. Teprve
v ten moment mi došlo: bylo 1. dubna, a tedy „APRÍL“. Martine, nezapomněla jsem. Boj se každého
1. dubna, protože toto se nezapomíná a já Ti to vrátím. Až to nebudeš očekávat, vrátím Ti to.

Jindřich Kohm: Skvělé příhody jsou spojené
s natáčením televizních medailónků s nejmen-
šími sportovci. Zmíním ale příhodu, která je
smutná, ale ve svém významu je dalším dokla-
dem smysluplnosti naší snahy. Loni se otevřela
„provizorní síň slávy“ ve vstupních prostorách
plaveckého bazénu a haly. Starostou města do
ní byl symbolicky uveden jako první, již vážně
nemocný, vzpěrač Václav Syrový, který se slav-
nostního večera nemohl zúčastnit. Při rozho-
voru několikrát opakoval, jak si nesmírně váží
toho, že na něj nebylo zapomenuto a vidí kolem
sebe nadšené mladé lidi, kteří dokázali uznat
a ocenit kvality tohoto vynikajícího sportovce.
Pan Syrový koncem března zemřel. Čest jeho
památce!

První dva ročníky ankety Sportovec Kralup
jsou zásadně spojeny s Vašimi jmény, co
bude dál, za rok, za dva, za tři?

Jan Špaček: Věřte mi, že bych to také rád věděl.
Po letošních přípravách opět tradiční „již nikdy
více“, po galavečeru, který se, jak tomu pevně
věřím, vydaří, opět hurá do toho. Vše se však bude odvíjet od výsledku komunálních voleb na pod-
zim letošního roku. A i když nebudu v příštích obdobích v přípravném výboru, věřím tomu, že se
najdou jiní, kteří budou v této, podle mne velmi dobře nastavené a zahájené tradici, pokračovat.
Laťka je nastavena hodně vysoko, přesto věřím, že příští ročníky budou také perfektní a budou spl-
ňovat nejvyšší kritéria.

Lenka Procházková: Hrozně moc bych si přála vědět, co bude příští rok. Chtěla bych Kralupům slí-
bit, že Sportovec Kralup bude i příští rok. To ale nedokážu. Člověk neví dne ani hodiny. Co ale můžu
občanům slíbit, že pakliže to bude v mojí moci, udělám proto vše, aby i v dalších letech měli spor-
tovci svůj den slávy.

Jindřich Kohm: Je potřeba, aby i slepý viděl, že oddíly o podobnou akci stojí! Spojení sportovních
oddílů totiž tvoří velikou část kralupské veřejnosti. Rád bych se podílel organizačně i na dalších roč-
nících ankety. Myslím, že by bylo logické i spravedlivé, aby lidé, kteří podobný podnik připravují,
dosáhli alespoň na finanční kompenzaci nákladů do akce vložených. Také se může stát, že po vol-
bách nezůstane na radnici kámen na kameni a nějaký novodobý Šaman si ze Sportovce roku třeba
udělá vlastní byznys... :-( Pokud ale rozpočet akce zůstane na stávající cifře, tak asi budeme muset
pokračovat v nezměněné sestavě :-)

Jindřich Kohm (1976): odmalička Kra-
lupák, posledních deset let pracuje ve sta-
vebně-obchodní firmě MONTAKO s.r.o.,
pátým rokem na pozici vedoucího obchod-
ního oddělení. V Kralupech je znám jako
zakladatel a president Amatérských Hokej-
balových Lig. V roce 2000 byl šéfem prvního
mistrovství světa, které se konalo v našem
městě. Jednalo se o juniorský hokejbalový
šampionát za účasti osmi týmů, včetně
Kanady a USA. Za organizaci šampionátu
byl vyznamenán bronzovým certifikátem
mezinárodní hokejbalové federace ISBHF.
V roce 2007 převzal od starosty města oce-
nění za „dlouholetou práci s mládeží a roz-
voj hokejbalu ve městě“. Je aktivním členem
sportovní komise při MÚ. Do příprav ankety
Sportovce Kralup jej zatáhl Jan Špaček,
který vycítil využití tvůrčího potenciálu pre-
sidenta AHL při účasti na velkolepých hokej-
balových galavečerech.

Režisér a scénarista večera Jindřich Kohm 
vyhlašuje vítěze divácké ankety.
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Pravidla hlasování a kategorie II. ročníku ankety Sportovec Kralup nad Vltavou 2009

BEZ ZLATÝCH VLASŮ DĚDA VŠEVĚDA
Nejtěžší bývá vždy úvodní nastavení pravidel a vymyšlení celkového systému, aby měl hlavu

a patu. Po premiérovém vyhlášení ankety Sportovec Kralup nad Vltavou 2008 se neobjevil žádný
zásadní důvod, který by vedl organizační výbor galavečera k zásahům do systému pravidel hlaso-
vání. Jednotlivé nominace krystalizují sbíráním
informací od dvou zdrojů: předsedů klubů či hlav-
ních funkcionářů oddílů a kralupské veřejnosti.
Udělení nominace ve své podstatě znamená, že by
se na žádného ze sportovců či kolektivů, kteří
dosáhli úspěchů v roce 2009, nemělo zapome-
nout. Píšeme nemělo, neboť systém nemůže být
v tomto ohledu dokonalý. Pokud oslovený
zástupce sportovního oddílu nereaguje na výzvy
k podání oficiální nominace sportovce či kolektivu
a kralupská veřejnost dotyčný úspěch rovněž
nepřipomene, tak je docela možné, že selže
i poslední záchranný mechanismus, filtrační síto
členů přípravného výboru, kteří jsou sice schopni
leccos zachránit, ale třemi, stále dorůstajícími vlasy
Děda Vševěda, rozhodně nedisponují.

Stále dokola je potřeba opakovat, že slav-
nostní večer kralupských sportovců nemá rozdě-
lovat, ale spojovat. Není důležité, kdo vyhraje jednotlivé kategorie, ale celková prezentace oddílů,
jejich úspěchů, propagace sportu jako celku a vytvoření báječné atmosféry, která bude inspirovat
 nejmladší sportovce a potěší zaslou žilé veterány. 

Klíčovým faktorem k udělení nominací je oficiální nominace jednotlivých oddílů a sportovních
klubů. Zodpovědní funkcionáři mají sami určit, který úspěch sportovců svého oddílu považují za nej-
větší. Jejich preference pak velmi pomáhá při sestavování finálních nominací. Organizátoři večera

věří, že příští sezónu již budou spolupracovat všechny
kralupské oddíly. Ovšem jak se říká, že vše je v lidech, tak
je to z velké části pravda. Ani sebelépe sepsaná pravidla,
osvěta ani osobní vysvětlování nezabrání tomu, aby se
„zodpovědný funkcionář“ na sestavení nominace nevy-
kašlal. Nepodání nominace pak ve svém důsledku
poškodí úspěšné členy oddílu, kteří si mohli slavnostní
večer kralupského sportu užít coby nominovaní. 

Toto vše je běh na dlouhou trať. Každý, kdo bude mít
dotaz či připomínku k nominacím či způsobu hlasování,
bude mít brzy veškeré informace přístupné na webu kra-
lupského sportu www.kralupak.cz. Samozřejmě budeme
rádi i za konstruktivně kritické podněty.

Přípravný Výbor
Sportovce Kralup nad Vltavou

Skvělí moderátoři večera, Aleš Švarc z Rádia
Relax a Hanka Bozděchová, odmoderují
galavečer i letos.

Blanka Rosáková je hvězdičkou
turistických závodů. I letos je velkou
aspirantkou na některé z ocenění.



Kategorie: jednotlivec 16 - 50 let včetně

Nominace Sport Sportovní výsledky

Lukáš RED BULL Účastník závodů série Red Bull Crashed Ice –Světový pohár
KOLC CRASHED ICE 2. místo v závodě Red Bull Crashed Ice v Praze 

Blanka TURISTICKÝ 1. místo Mistrovství ČR mladších dorostenek
ROSÁKOVÁ ZÁVOD 2. místo společný stíhací závod Mistrovství ČR st. a ml. dorostenek

2. místo společný stíhací závod Mistrovství ČR starších a mladších
dorostenek ve štafetách, 1. místo Mezinárodní mistrovství ČR
1. místo Středočeský kraj, 1. místo Středočeský pohár, 1. místo Ústecký
kraj, 1. místo Ústecký pohár, 1. místo Liberecký kraj
1. místo kraj Vysočina, 1. místo Praha, 1. místo ČP mladších dorostenek
Ani v jednom individuálním závodě v roce 2009 nebyla poražena

Jan HOKEJBAL Člen výběru reprezentace České republiky
STŘESKA 1. místo na MS v hokejbale v Plzni – titul se podařilo získat 

po 11 letech. V současné době je v ČR registrováno 34 500 hráčů,
pouze 25 nejlepších mohlo reprezentovat na tomto MS. 

Patrik HOKEJ Hráč juniorského extraligového týmu Sparta Praha.
HUSÁK Umístil se na 6. místě kanadského bodování mezi obránci v nejvyšší

juniorské soutěži v České republice. 
Pozván na několik reprezentačních srazů reprezentace ČR „20“

Vojtěch MTBO – 3. místo na MS juniorů v Belgii ve sprintu
STRÁNSKÝ ORIENTAČNÍ 2. místo v ČP juniorů

ZÁVODY HOR- 5. místo MS juniorů – krátká a klasická trať
SKÝCH  KOL Člen A týmu juniorského reprezentačního týmu
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NOMINACE NA SPORTOVCE 
KRALUP NAD VLTAVOU 2009
Kategorie: jednotlivec do 15 let včetně

Nominace Sport Sportovní výsledky

Martin LYŽOVÁNÍ 2. místo slalom na zimní olympiádě dětí a mládeže v Liberci 
ŠTĚPÁN (1 x za 2 roky)

3. místo obří slalom na zimní olympiádě dětí a mládeže v Liberci 
(1 x za 2 roky)
2. místo obří slalom na SKIINTERKRITERIUM v Říčkách
9. místo slalom na SKIINTERKRITERIUM v Říčkách
45. místo obří slalom TROFEO TOPOLINO,Panarota-Itálie
6. místo super G mistrovství ČR Špindlerův Mlýn
4. místo v Českém poháru
Člen reprezentačního týmu ČR žáků

Nikola TENIS 1. místo přebor Praha
KOHOUTOVÁ 1. místo Evropský turnaj Zentiva Cup

3. místo mistrovství ČR družstev
3. místo semifinále singl + debl
2. místo finále debl v Chrudimi
1. místo debl v České Kamenici
1. místo singl + debl v Českém Brodu
1. místo singl v Hradci Králové
4x vítězka turnajů vyšší starší žactvo
Nominace Českého ten. Svazu pro reprezentaci Stř. kraje na LOH dětí 
a mládeže, 3. místo v ČR
6. místo v celostátním umístění v kat. ml. žákyň

Daniel JUDO 3. místo na Mistrovství české republiky v dorostu
ŠTROP 1. místo v Krajském přeboru

1. místo na Mezinárodním turnaji v Brně
1. místo na Mezinárodním turnaji v Aue a Schwerinu (Německo)
3. místo na Mezinárodních turnajích v Berlíně, Rostocku a Kufsteinu

Anička KANOISTIKA 1. místo Mistrovství české republiky žáků 3x K1
KOBLENCOVÁ 2. místo Mistrovství české republiky žákyň K1

2. místo v Českém poháru žákyň K1

Katka VOLEJBAL Nejlepší hráčka družstva starších žákyň volejbalu, které si vybojovalo 
ŠVÉDOVÁ postup na finálový turnaj mistrovství ČR – 8 nejlepších žákovských

týmů

ROZŠÍŘENÍ PRODEJNÍCH PLOCH

OTEVÍRACÍ DOBA: 
PO – PÁ 7:00 – 17:00

SO 7:30 – 12:00

UCELENÁ NABÍDKA PRO STAVBU, BYT, DŮM a ZAHRADUUCELENÁ NABÍDKA PRO STAVBU, BYT, DŮM a ZAHRADU

Lobeček 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: +420 315 721 805-6, fax: +420 315 721 807
e-mail: info@montako.com, www.montako.com

STAVBA, BYT, DŮM, 
nebo ZAHRÁDKA 
- důvod pro návštěvu 

MONTAKANově i půjčovna 

stavebních strojů 
a nářadí 
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Kategorie: jednotlivec od 51 let včetně

Nominace Sport Sportovní výsledky

František KLUB 3. místo modrá vlajka ČR – najeté km
GROSS VODNÍCH 4. místo dálkové plavby ČR – najeté km

SPORTŮ 3. místo cílová plavba – krajský přebor
2. místo cílová plavba Žernoseky

Eliška STOLNÍ 2. místo na Mistrovství Evropy veteránů 2009 v Chorvatské Poreči
KREJČOVÁ TENIS ve čtyřhře ve své věkové kategorii

2. místo na Mistrovství Evropy veteránů 2009 v Chorvatské Poreči 
ve dvouhře ve své věkové 

Václav TOMŠÍK VZPÍRÁNÍ 2. místo na MS veteránů v Austrálii v kat. 70-75 let

Kategorie: kolektiv do 15 let včetně

Nominace Sport Sportovní výsledky oddílu

VOLEJBAL VOLEJBAL 1. místo krajský přebor žákyň
STARŠÍ Postup do finálového turnaje mistrovství ČR -nejlepších 8 žákovských

ŽÁKYNĚ týmu v ČR

HK Kralupy HOKEJ 3. třída HK Kralupy – přípravka
V neoficiálním přeboru Středočeského kraje získali 1. místo 
bez jediné porážky

KOBLENCOVÁ KANOISTIKA 1. místo Mistrovství české republiky žáků 3x K1
ŠUPOLÍK

ZAPLETAL

Kategorie: kolektiv od 16 let 

Nominace Sport Sportovní výsledky oddílu

KLUB ČES- TURISTICKÝ 1. místo na Mistrovství ČR jednotlivců a štafet
KÝCH TURISTŮ ZÁVOD 1. místo v Českém poháru v kolektivech

Studio ATAK AEROBIC 1. místo na MS tříčlenných družstev ve sportovním aerobicu 
Zuzana na Martinique

REISOVÁ 1. místo na ME tříčlenných družstev ve sportovním aerobicu 
ve Španělsku
1. místo na MČR tříčlených družstev ve sportovním aerobicu

ŽENY BK BASKETBAL 2. místo v základní části 1.ligy ČR v sezóně 2009-2010, účast družstva 
JUNIOR „A“ v PLAY OFF o postup do extraligy žen (nejvyšší soutěž v ČR)



Kategorie: TRENÉR ROKU

V této kategorii jsou oceňováni nejen trenéři, ale i předsedové klubů, vedoucí družstev, manažeři oddílu a další
výkonní členové oddílu, kteří se významnou měrou podílí na úspěšné činnosti klubu/oddílu/družstva apod.

Nominace Sport Sportovní výsledky 

Jan VOLEJBAL Dlouholetý trenér mládežnických družstev oddílu volejbal.
KYSELA Pod jeho vedením se daří družstvům děvčat pravidelně probojovávat

do nejvyšších republikových soutěží. V sezóně 2009/2010 se družstvo
starších žákyň probojovalo mezi 8 nejlepších týmů na finálový turnaj
mistrovství ČR. Současně s trénováním je již několik let předsedou
volejbalového klubu TJ Kralupy n.Vlt. Je zároveň dlouholetým
trenérem výběru středočeského kraje v žákovských kategoriích.

Terezita BASKETBAL Dlouholetá trenérka družstva žen BK JUNIOR Kralupy, hrajícího 1. ligu 
ČERMÁKOVÁ (druhá nejvyšší soutěž v ČR). V sezóně 2009/2010 se družstvo žen

probojovalo do play off a hraje o postup do nejvyšší soutěže ženského
basketbalu v ČR.

Zdeněk KLUB 3x mistr ČR – jednotlivci, stíhací závod, štafety
VEJROSTA ČESKÝCH 1. místo Českého poháru

TURISTŮ 2. místo Mistrovství ČR smíšených dvojic
Držitel titulu Mistr sportu
Jako trenér vede týmy TOM-KČT v turistickém závodě a to jak
žákovský, tak i kolektiv nad 16 let, které celkem získaly v Českém
poháru a na Mistrovství ČR 29 medailí – z toho 11 titulů
Je vedoucím turistického oddílu mládeže 3511 Vltavský paprsek,
předsedou KČT Kralupy, předsedou TJ Kralupy
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Ohlédnutí za I. ročníkem ankety Sportovec Kralup nad Vltavou 2008

SPORTOVEC KRALUP NAD VLTAVOU 2008
V pátek 17. dubna 2009 proběhl v Kulturním a společenském středisku Vltava první galavečer kra-

lupského sportu. Sedm cen bylo připraveno pro vítěze jednotlivých kategorií. Pět bylo v rukou dva-
cetičlenné poroty, která tajným hlasováním určila pořadí. O jedné ceně rozhodovala sama kralupská
veřejnost formou hlasování anketními lístky. Udělení posledního ocenění bylo plně v kompetenci sta-
rosty města Petra Holečka, který vybral držitele svého poháru ze všech nominovaných sportovců.
Otevřena byla, za zvuků fanfár z Libuše, Síň slávy kralupského sportu. Hlavní scénu kralupského kul-
turního stánku ovládlo
obří promítací plátno se
zadní projekcí, světelný
park, vystavěný domácí
prověřenou agenturou
Rockweb a červený ko-
berec z nelahozevského
zámku, který byl ne-
zbytnou dekorací pro
nástup vítězů. Skvělí
moderátoři, Aleš Švarc
z rádia Relax a Hanka
Bozděchová, známá ja-
ko redaktorka Kralup-
ského televizního zpra-
vodajství, se spolu
s návštěvníky sportov-
ně-společenské akce
podíleli na vytvoření
skvělé atmosféry. Ohla-
sy od zúčastněných jsou
zatím velmi pozitivní,
takže je hodně nadějné,
že se v roce 2010 dočká-
me pokračování této
„společensko-sportovní
estrády.“ Záměr pořada-
telů, přiblížit si úspěchy
různých oddílů a spo-
lečně propagovat sport
jako alternativu volno-
časové aktivy a připo-
menout postupně spor-
tovce, kteří proslavili
naše město, byl napl-
něn. Kteří sportovci si letos vystoupají po červeném koberci pro nejvyšší ocenění?



UDÉLENÉ CENY A POŘADÍ 
V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH 
SPORTOVCE
KRALUP NAD VLTAVOU 2008 

Jednotlivci do 15 let včetně:

1. Roman Matula (kanoistika)
2. Daniel Štrop (judo)
3. Nikola Kohoutová (tenis)
4. Blanka Rosáková (turistický závod)
5. Magda Šlehoferová (basketbal)

Jednotlivci od 16 do 50 let: 

1. Jan Střeska (hokejbal)
2. Michal Pešek (kanoistika)
3. Lukáš Kolc (jízda na bruslích 

v ledovém korytě)
4. Vladimír Vymětalík (futsal)
5. Ivan Souček (racketlon)

Jednotlivci nad 51 let:

1. Eliška Krejčová (stolní tenis)
2. Václav Tomšík (vzpírání) 
3. Stanislav Myšík (judo)

Kolektiv do 15 let včetně:

1. Koblencová, Matula, Šupolík 
(kanoistika) 

2. družstvo starších minižákyň 
BK Kralupy junior (basketbal)

3. osmá třída HK Kralupy (lední hokej)

Kolektiv od 16 let: 

1. ženy „A“ BK Kralupy junior (basketbal)
2. OUTDOOR TEAM (turistický závod)
3. junioři HK Kralupy (lední hokej). 

Pohár starosty: 

Lukáš Kolc (jízda na bruslích 
v ledovém korytě)

Cena kralupské veřejnosti:

Blanka Rosáková (turistický závod)
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OHLASY I. ROČNÍKU ANKETY SPORTOVEC KRALUP NAD VLTAVOU

„Myslím si, že akce je to velmi hezká a mohla by se z toho stát pěkná tradice. Je pravda, že si to spor-
tovci zaslouží. A budeme doufat, že třeba pro mladé sportovce to bude také trochu motivace, aby se
věnovali více sportu, protože, bohužel, mladá generace má ke sportu čím dál víc dál. Jako dlouholetý
sportovec to dokážu ocenit“. Ing. Marek Czechmann, člen RM

„Velkou úctu a poděkování si zaslouží všichni, kteří anketu a celý galavečer připravovali a podíleli se
na zdárném průběhu. Nerad bych na někoho zapomněl, ale práci několika jedinců musím vyzdvihnout.
Jindra Kohm: organizátor, režisér a scénárista ankety a galavečera, autor myšlenky medailonků, které
sklidily absolutorium. Lenka Procház-
ková, která veškerou činnost koordino-
vala, zajišťovala propagaci, ceny,
odměny a další věci. Zuzka Brožová, bez
jejíž mravenčí práce by nevznikly žádné
medializační články, rozhovory, tabla
do síně sportovních tradic. Velký dík
patří Zbyňku Krátkému, který dosud
odvádí pro naše město obrovský kus
poctivé práce, mnohdy nedoceněné.
Tito organizátoři odvedli ve svém vol-
ném čase obrovský kus poctivé práce
a zaslouží si uznání nás všech.“

Jan Špaček, předseda Sportovní
komise při MěÚ, člen organizačního

výboru galavečera

„Říkal jsem, udělejme galavečer
sportu, aby měl šmrnc. Bylo pódium,
světla, projekce, televizní medailónky.
Tím, že bychom předali pár sportovcům
věcnou cenu v igelitce pod zářivkou na Městském úřadě, bychom žádnou tradici nenastartovali, a také
bychom nikoho nenadchli. Nadšení celého organizačního týmu přineslo výsledek, ze kterého můžeme
mít skvělý pocit“.

Jindřich Kohm, režisér a scénárista galavečera

„Nápad uspořádat tento galavečer byl skvělý. Celý večer jsem se opravdu bavil a nezbývá než smek-
nout před organizátory, jak si s celým průběhem poradili. Jednalo se o první ročník a já věřím, že se z této
příjemné akce stane letitá tradice, jelikož kralupský sport si zaslouží právě tuto formu zviditelnění. Byla
to oslava celého kralupského sportu a dle ohlasů si troufám tvrdit, že si i všichni zúčastnění přišli na své.“

Jan Střeska (hokejbal), vítěz kategorie jednotlivec 16-50 let 

„Je to pro mě určitě velký úspěch a taky pocta, být oceněn jako jeden z nejlepších sportovců Kralup.
A taky jsem moc šťastný, protože být takhle oceněný hned na prvním ročníku, je super.“

Lukáš Kolc (jízda na bruslích v ledovém korytě), držitel Poháru starosty města 

První místo v kolektivu do 15 let včetně získali
kanoisté Matula, Koblencová, Šupolík.

Mezi kolektivy nad 16 let kralovaly prvoligové
ženy kralupského basketbalového áčka.

Veteránskou kategorii nad 51 let ovládla
dvaaosmdesátiletá stolní tenistka Eliška Krejčová.

Tři nejlepší seniorští sportovci Kralup roku 2008
(zleva) Michal Pešek, Jan Střeska a Lukáš Kolc.

Filozofií sportovního galavečera je setkávání generací
sportovců. Na snímku Lukáš Kolc (vlevo) oslavuje vítězství
v kategorii Pohár starosty města s veteránem Václavem
Tomšíkem.
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PRVNÍCH ŠEST IKON KRALUPSKÉHO SPORTU V SÍNI SLÁVY

Síň slávy kralupského sportu
SÍŇ SLÁVY KRALUPSKÉHO SPORTU - Pocta pro sportovce, kteří již dosáhli svých životních

sportovních úspěchů a významnou měrou se zasloužili o sportovní reprezentaci nejen města Kra-
lupy nad Vltavou, ale i České republiky ve světě. To je hlavní definice či filosofie její myšlenky. 

Určitě je zde třeba zmínit, že není úmyslem organizátorů uvést všechny osobnosti kralupského
sportu do Síně slávy najednou. Oproti loňskému ročníku se podařil posun ve zřízení trvalé expozice
medailónků sportovců, uvedených do Síně slávy, ve vstupních prostorách plaveckého bazénu
a sportovní haly na Cukrovaru. Nyní si můžete připomenout prvních šest kralupských sportovců,
uvedených do síně slávy na historicky prvním vyhlášení ankety Sportovec Kralup nad Vltavou.
Autorkou medailónků je Zuzana Brožová.

ELIŠKA KREJČOVÁ
(* 11. září 1927)

Původem z Kralup nad Vltavou, kde také celý život žije.
Narodila se jako Fürstová do rodiny živnostníka a ženy
v domácnosti. V rodině byla nejmladší ze tří dětí a jediná
dcera. Vystudovala Obchodní školu v Praze. Poté několik let
pracovala jako úřednice na tehdejším Národním výboru.
Později přešla do ČKD Sokolovo do odboru plánování.
V roce 1949 se vdala za řezníka a uzenáře O. Krejčího. 

Začátky její sportovní budoucnosti patří do rodiny.
S trénováním začala již v šesti letech pod dohledem otce
a starších bratrů. Po domácích zkušenostech navštívila
v osmi letech TTK Kralupy, kde i přes první zkoušku pora-
zila obě nejlepší kralupské hráčky. Nějakou dobu ještě hrála
a trénovala v místním klubu, když si jí při přátelském utkání
všimli z AC Sparty Praha. Zde ji trénoval Dr. Preissig a po
protektorátu, kdy nastal boom stolního tenisu, patřila už Eli-

ška Krejčová mezi nejlepší hráčky v Československu. Brzy si jí proto také všimli reprezentační trenéři.
V roce 1946 získala v Bratislavě svůj první individuální titul – s Andreadisem ve smíšené čtyřhře.
O rok později, při mistrovství republiky, již zcela opanovala a získala titul z dvouhry, čtyřhry i smí-
šené čtyřhry. Poprvé reprezentovala ČSR na MS 1947 v Paříži a s družstvem získala bronz. Deset let
pak kralovala československému stolnímu tenisu a patří do zlaté poválečné generace sportovců,
i když bez zlaté medaile na MS. Reprezentaci opustila v roce 1957 a po delší přestávce se zapojila
až v roce 1985 do veteránských soutěží, kde navázala na své předchozí úspěchy. Získala několik
medailí na Mistrovství světa a Mistrovství Evropy. Je veteránskou mistryní Evropy 1997 ve dvouhře
v kategorii do 70 let. V roce 2007 na ME v Rotterdamu získala zlatou medaili ve čtyřhře. Dnes je nej-
lepší českou veteránkou podle počtu medailí a bodů získaných na MS a ME. Z evropských šampi-
onátů má osm medailí (2 – 2 - 4) a ze světových šest (0 – 2 - 4). Ještě do roku 2008 vedla oddíl
dětských stolních tenistů na ZŠ Třebízského. Dnes již své svěřence netrénuje, ale sama ještě stále

hraje a účastní se mnohých závodů a soutěží.
„Nemám potřebu vyhrávat nebo reprezentovat, ale

baví mě hrát a být s lidmi, kteří mají rádi sport tak, jako já.“
Jediným problémem, který paní Elišku začíná trápit, jsou
její nemocné oči. I přes tento drobný nedostatek oplývá elá-
nem a vitalitou. Jejím životním krédem je verš Svatopluka
Čecha: „Sláb jenom ten, kdo ztratil v sebe víru, a malým ten,
kdo zná jen malý cíl.“

MARTINA LIPTÁKOVÁ
(* 27. září 1965)

Rodačka z Kralup nad Vltavou. Rozená jako Zítová.
Narodila se jako starší dcera aktivním sportovcům. Její
maminka dodnes vede přípravku basketbalu mládeže při
BK Kralupy.

Starosta města Petr Holeček a předseda Sportovní komise při MÚ Jan Špaček uvedli první sportovce do
Síně slávy kralupského sportu.
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Již od 6 let se věnovala sportu. Zpočátku běhu na lyžích a orientačnímu běhu při Domě dětí
a mládeže, od 11 let se věnuje basketbalu v kralupském oddíle. Za Kralupy se také stává několika-
násobnou přebornicí kraje. Díky velkým fyzickým předpokladům odchází po základní škole studo-
vat Sportovní gymnázium do Prahy, Nad štolou.  Od 14 let se stává členkou střediska vrcholového
sportu Sparty Praha, kde projde všechny mládežnické kategorie. V 15 letech ji Sparta vybírá do juni-
orek, později hraje za ženy. Současně je vybrána do reprezentace Československa v juniorské kate-
gorii, kde v roce 1984 získává 3. místo na Mistrovství Evropy juniorek. Při svém působení v pražské
Spartě se družstvo s Martinou Liptákovou drží na prvních třech příčkách 1. ligy (dnešní extraligy
ženského basketbalu). V roce 1992 je na vrcholu své sportovní kariéry. Ve 26 letech odjíždí na letní
Olympijské hry do Barcelony za tehdejší Československo. Po velkých a dramatických zápasech končí
reprezentantky na krásném 6. místě za Španělskem, Kubou, Čínou, Ruskem a Amerikou. Při těchto
utkáních porazily družstva z basketbalových velmocí jako např. Brazílie nebo Kanady. Po skončení
na Spartě ve 29 letech se Martina Liptáková navrací zpátky do Kralup nad Vltavou, kde ještě něko-
lik let hraje extraligu ženského basketbalu. Nejlepší výkon kralupského basketbalu žen je 2. místo
1. ligy v roce 1997/1998 a 1998/1999. V roce 1996/1997 získalo družstvo 3. místo. Vrcholový sport
definitivně opouští ve 32 letech. Nadále však u basketbalu zůstává, a to při výchově mládeže v kra-
lupském basketbalovém oddíle, kde trénuje mladší i starší žákyně.

V civilním zaměstnání pracuje v rodinném podniku v pohostinství. Je čestnou občankou města.
Jako člověk je spíše realista, který stále bojuje a neusíná na vavřínech. Její životní krédo zní: „Nikdy
není tak špatně, aby nebylo ještě hůř.“

PAVEL PETŘIKOV
(* 1. července 1959)

Narodil se ve Slaném a dětství prožil v Kralupech, kde
dodnes žije jeho maminka a starší sestra. Kromě toho má
i nevlastního bratra. Dětství měl poměrně složité. Maminka
zůstala po smrti otce záhy sama, a tak měla mnoho starostí
s výchovou svých dětí. Malý Pavel Petřikov hrával fotbal za
Čechii i hokej za Kaučuk. K tomu se posléze přidalo judo.
Vše však bylo časově velmi náročné, proto byla potřeba
volba. A judo to vyhrálo pro svoji individualitu. Říká: „Chtěl
jsem být sám sobě odpovědný za výsledky. K judu mne při-
vedla náhoda. Jeden spolužák se pochlubil, že chodí na
judo a já jsem příště šel s ním. Já vytrval, on skončil.“

Jeho objevitelem je kralupský judista J. Maršálek a přá-
telé judisté M. Němeček, F. Bělohubý a také P. Slapnička,
který velkou měrou přispěl k tomu, čeho v judu dosáhl. Ve
14 letech přešel do oddílu Slávie vysokých škol, což bylo
tehdy středisko vrcholového sportu. Zde zůstal 5 let.  V roce

1978 obdržel povolávací rozkaz do Dukly Banská Bystrica, dalšího střediska vrcholového sportu.
Zde se sportem zůstal až do roku 1988. V tomto období se odehrála asi nejúspěšnější judistická
kariéra.  V roce 1978 na Mistrovství Evropy Juniorů získal 7. místo a několikrát se umístil na světo-
vých pohárech.  V roce 1981 se umístil na 3. místě na ME, dále na 2. místě na MS. Během kariéry
získal řadu dalších umístění na světových pohárech, medaile na ME, bramborovou medaili na MS,
ale i například v roce 1980 na Olympijských hrách v Moskvě skvělé 5. místo. Na OH v Soulu v roce

1988 skončil na 7. místě. V roce 1988 přešel do Hradce Králové a za něj vybojoval 3. místo na ME
a 9. místo na OH 1992 v Barceloně. Zde také ukončil svou reprezentační kariéru.  Mimo všechna
umístění vybojoval Mistra ČSSR i ČR v hmotnosti do 60 kg, 65 kg a 73 kg. Po skončení kariéry pokra-
čoval jako reprezentační trenér žen a hned na ME družstev v roce 1992 obsadily historicky nejlepší
výsledek - 3. místo. Jako reprezentační trenér žen dlouho táhl českou reprezentaci. Získal s nimi
medaile na ME i MS. 

Dnes pracuje jako šéftrenér odboru sportu Ministerstva vnitra ČR. Vozí medaile, jak ze světo-
vých pohárů, tak umístění z vrcholných soutěží. Syn Pavel Petřikov ml. (22let), kterému je Pavel Petři-
kov st. trenérem, se stal loni na podzim Mistrem Evropy do 23 let a předtím obsadil 9. místo na OH
2008 v Pekingu. Kromě toho vlastní Pavel Petřikov ml. 5. místo z MS juniorů, 5. místo z ME juniorů
a 7. místo z ME seniorů. Životní krédo nemá. Říká: „Zdraví je základem všeho - ať ve sportu, v osob-
ním životě, v zaměstnání, v podnikání a jinde. Můžete mít v životě hodně peněz, ale zdraví si za ně
nekoupíte. A bez něj nezmůžete nic.“

VÁCLAV SYROVÝ
(* 11. června 1934 - † 25. března 2010)

Od dětství žil s rodiči v Kralupech nad
Vltavou, kde začala jeho sportovní i umě-
lecká cesta. Od svého mládí byl velmi
sportovně všestranný. Chodil do Sokola,
kde dělal atletiku. Zároveň hrál závodně
fotbal. V 15 letech si jeho atletického
nadání všiml Otakar Jandera, který ho
dovedl do Rudé Hvězdy Praha, za kterou
začal vrhat koulí a házet diskem. Držel
okresní rekordy ve vrhu koulí (14,10 m)
a v hodu diskem (47 m).

V dorosteneckém věku si při fotbale přivodil zranění kolen, jehož následky ho provázejí celým
životem. Po operaci se vrátil ke sportu, ale již nemohl dělat atletiku. Přihlašuje se tedy do oddílu
vzpírání v Kralupech, kde trénuje pod vedením Václava France. V té době si také dodělal kurz zub-
ního laboranta a nastoupil do zaměstnání.  Již po půlročním vzpěračském tréninku vynikal velmi
dobrými výkony. Ve 20 letech, když se blížila základní vojenská služba, se sám vydal na Klárov
v Praze, kde v té době sídlila vzpěračská základna UDA. Na místě byl schopen předvést velmi kva-
litní výkony před již známými vzpěračskými jmény, jako jsou Belza, Pšenička, Šrámek, Burgerk a další.
Tak se podařilo, že v roce 1954, aniž by měl za sebou jediný závod, byl přijat do armádního vzpě-
račského družstva UDA jako vzpěrač těžké váhy. Zde, po jednom roce tréninku, překonal první
československý rekord - v tahu. Ač hendikepován svými koleny, neustále se zlepšoval. Za svou vzpě-
račskou kariéru překonal 24 československých rekordů, 7x vyhrál mistrovství ČSSR. Byl 5x účastní-
kem Mistrovství světa. Jeho největšími úspěchy byla dvě 3. místa na ME, 4. místo na MS ve
Stockholmu a 8. místo ve víceboji na OH v Římě v roce 1960 (5. v nadhozu). Jeho osobní rekordy
jsou: 151,2 kg v tahu, 130,5 kg v trhu a 172,5 kg v nadhozu. Jeho sportovní kariéra, bohužel, velmi
rychle v roce 1963 skončila, protože se výrazně zhoršil stav jeho nemocných kolen. Pokračoval tedy
v práci zubního laboranta a přihlásil se do malířského kroužku v Kralupech pod vedením pana Kun-
toše. Od té doby se o umění začal zajímat - navštěvuje výstavy, studuje publikace věnující se zná-
mým umělcům, zajímá se o jejich pohnuté životní osudy a začíná se svými prvotinami. V roce 1969
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se stěhuje do Cvikova na sever Čech. Nemoc kolenou se zhoršuje, za což může i jeho nadváha. Na
doporučení lékařů zhubne během 6 měsíců 55 kg na konečných 87 kg. Jeho velkou zálibou se stane
vytrvalostní běh. K jeho běžeckým úspěchům patří 4 x zaběhnutý marathón, přičemž jeho nejlepší
čas ve 39 letech jsou 3 hodiny a 39 minut. V 70. letech a na začátku 80. let pokračuje ve své tvůrčí
činnosti. Tvoří především africké dřevěné masky dle vlastních návrhů.

V roce 1990 je nucen odejít s těžkou artrózou kolen a silnou srdeční neurózou do invalidního
důchodu. Od tohoto momentu začíná naplno tvořit. Vyřezává masky, maluje, tvoří cínové sošky
a propracovává svoje netradiční techniky. Největší naplnění nachází ve vytváření asambláží, při-
čemž používá různé materiály: dřevo, sklo, plasty, kovy, textilie, provazy,…. 

LUBOŠ ŠUDA
(* 18. dubna 1976)

Původem z Kralup nad Vltavou, kde dodnes
žije. Má staršího bratra.

Jako každé dítě vyzkoušel řadu sportů jako
hokej, fotbal, cyklistiku nebo gymnastiku.
U ničeho však příliš dlouho nevydržel. Nakonec
zakotvil v 15 letech u posilování a z něj plynule
přešel na kickbox. Tato volba se ukázala jako ta
nejsprávnější. Nejenom pro svoji schopnost uká-
zat sílu, ale hlavně kvůli individualismu. Prvními
trenéry Luboše Šudy byli Michal Frabša – prezi-
dent Českého svazu kickboxu, dále pak Dušan
Macák, který je dodnes naším reprezentačním
trenérem. Pod tím začal Šuda v 17 letech zápasit
a již v roce 1993 získal 2. místo na Mistrovství
České republiky. Poté změnil trenéra a z Prahy se
přesunul do Lovosic k trenéru Milanu Schejba-
lovi, pod kterým trénuje dodnes. V roce 1995 již
jako profesionál boxoval o profesionální titul mistra České republiky asociace WKA a zvítězil. V roce
1996 získal titul Mistra Evropy v Praze do 79,5 kg. Tento titul pak v roce 1998 potvrdil coby Mistr
Světa. V roce 1999 v Praze obhajoba titulu profesionálního mistra světa asociace ISKA ve váze 84,5 kg
a v roce 2000 obhajoba tohoto titulu v kanadském Torontu. V profesionálním kickboxu odboxoval
celkem 43 zápasů, z nichž pouze jeden prohrál a jeden remizoval. Od roku 1998 se kromě kickboxu
věnuje také amatérskému boxu. I v něm získává řadu vynikajících umístění. V roce 1998 1. místo na
Velké ceně v Ústí, roku 1998 2. místo taktéž na Velké ceně. Od prosince 2003 zápasí v profiringu. Jeho
úspěchy jsou 2x Mistr České republiky, 1x Mistr Východní Evropy a centrální Asie, 4x titul Interkon-
tinentální titul. V současné době má za sebou v profesionálním boxu 23 utkání, ve kterých 20x zví-
tězil, 2x prohrál a 1x remizoval. Roku 2001 se účastní soutěže K1 (odvětví kickboxu v profesionálním
ringu) a končí v semifinále. V roce 2007 zápasí na K1 proti Gerri Goodridge a vyhrává. Nyní nastu-
puje v zápasech profesionálního boxu a v zápasech K1 (kickbox, ve kterém se používají boxerské
údery plus veškeré kopy nohama, včetně kolen, na všechna povolená pásma nohy, trup a hlavy).
Letos se připravuje na obhajobu titulu Mistra Evropské Unie, která ho čeká v červnu.

Luboš Šuda kromě toho, že sám trénuje minimálně 5x týdně, vede trenérsky oddíl kickboxu
v kralupském Domě dětí a mládeže, kde 2x týdně trénuje starší děti. Trenérství se věnuje i v Praze

a Lovosicích. V civilním zaměstnání je soukromý podnikatel, v současné době je i mimo jiné zastu-
pitelem města. Říká: „Box je gentlemanský sport. Je mnohem férovější než fotbal, i když tak na první
pohled nevypadá.“ Jeho krédem je: „Věřím jen sám sobě.“

VÁCLAV TOMŠÍK
(* 19. listopadu 1936)

Narodil se v Praze, později žil v Ústí nad Labem. V civilním zaměstnání pracoval celý život jako
letecký mechanik.

Se sportováním začal na střední škole v Ústí nad Labem v roce 1951 jako atlet a plavec. Na vojen-
ské škole se pak naučil jednotlivé fáze tehdejšího olympijského vzpěračského trojboje: tah – trh –
nadhoz. (Od roku 1972 je to již pouze trh a nadhoz). Od roku 1956 byl zařazen do krajského druž-
stva a od roku 1958 do 1970 vzpíral s elitou z ČKD Bohemians Praha, jako byl Pšenička, Srstka
a Syrový. Od roku 1970 působil v Kralupech v oddílu vzpírání TJ Kaučuk jako závodník a zároveň
jako jeho předseda. Po ukončení činnosti oddílu působil v pražském Olympu ve Stromovce, aby se
po letech navrátil zpět do pražské Bohemians, kde jako aktivní závodník veterán soutěží dodnes.
Vedle dosavadních již pětatřiceti zlatých
medailí, spojených s titulem mistra repu-
bliky, plejády pohárů za vítězství v řadě tur-
najů, přidal ve své sportovní kariéře do
sbírky úspěchů v Innsbrucku zlato (1992)
z mistrovství Evropy, stříbro (2001) a bronz
(1997) z evropského i světového šampi-
onátu. Je několikanásobným držitelem
medailových postů na ME a MS sportovních
veteránů.  Od Světové vzpěračské federace
se pyšní titulem Čestného uznání ČSTV III.
stupně za sportovní činnost. Od krajského
sdružení ČSTV Mělník dostal ocenění jako
Sportovec roku. V Bohemians byl dvakrát
vyhlášen jako nejlepší vzpěrač jednoty. Za
svou čtyřiapadesátiletou vzpěračskou kari-
éru se zúčastnil několika mistrovství Evropy,
mistrovství světa a mezinárodních soutěží
v Německu, USA, Francii, Slovensku, Polsku
a Rakousku. Je držitelem největšího počtu
mistrovských titulů z žijících a aktivních
sportovců ve Středočeském kraji.

Dodnes si udržuje skvělou fyzičku, kte-
rou mu mohou závidět mnohem mladší
závodníci. A to i přes úraz páteře před něko-
lika lety, kdy byla situace natolik beznadějná, že to vypadalo na ukončení jeho sportovní kariéry. Nej-
vyšší osobní výkon Václava Tomšíka je 107 kg v trhu a 142,5 kg v nadhozu (v olympijském trojboji
115 kg v tahu). Současný výkon je na 68 kg v trhu a 98 kg v nadhozu.

Nemá žádné životní krédo, ale současně dodává:  „Mám rád českou hymnu. V jejích slovech je
snad celý život. A pocit, kdy ji hrají jen pro Vás, je naprosto neopakovatelný.“
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MASKOT KRALUPSKÉHO SPORTU - KRALUPÁK
Nápad, vytvořit maskota kralupských sportovců, má v sobě velký potenciál. Postavička kariko-

vaného sportovního nadšence, pojmenovaného KRALUPÁK, snoubí nejen starou pravdu o pro-
spěchu sportu pro člověka po fyzické i psychické stránce, odkaz k tradici (třeba prostřednictvím
kaučukářského „K“), ale i pohádkovou nadsázku. Všestranně sportovně zaměřený KRALUPÁK bude
nositelem identity sportovců našeho města, ale i jeho originální pečetí na domácí i zahraniční spor-
tovní scéně. Jeho podobizna v mnoha variacích (obrázek na tričku, vycpaná postavička atd.) bude
spojována s naším městem. Pestrý život nesmrtelného KRALUPÁKA, který zná dokonale sportovní
historii našeho města, spojený s jeho aktuálními činy, rozehraje velkou hru hladící duše hravých
Kralupanů. A to nejen při galavečerech kralupského sportu, ale i dalších akcích se sportovním náde-
chem, pořádaných městem či jinými, ve městě činnými, organizacemi. KRALUPÁKA zrodilo nadšení
nelhostejných lidí k našemu městu. Narodil se z čisté radosti, úsměvů a lechtivé perspektivy jeho
blízké budoucnosti. Na porodním sálu stáli vedle sebe ruku v ruce Jindra Kohm, Lenka Procház-
ková, Jan Špaček a karikaturista Pavel Rychtařík. Nyní potřebujeme kmotry a kmotřičky, kteří pomo-
hou k jeho trvalému zhmotnění pro kralupskou veřejnost. Můžeme vytvořit něco, co bude okolní
města inspirovat, něco, co je originální, a také něco, co může spojovat naši sportovní veřejnost.
KRALUPÁKU, vítej mezi KRALUPANY! 

Podstatně více ze života jednoho z největších kralupských sportovců již brzy na 
www.kralupak.cz
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Obdivuji každého amatérského sportovce
Jeho skvělé vtipy daly originální tvář prvnímu roč-

níku slavnostního vyhlášení ankety Sportovec Kralup
nad Vltavou. I letos se Pavel nesmazatelně zapsal do
mladých dějin ankety. Na svět přivedl maskota kralup-
ského sportu, Kralupáka, nakreslil první komiks z jeho
bohatého sportovního života v našem městě a opatřil
jednotlivé soutěžní kategorie vtipnými ikonami. 

Pavle, můžeš se nám v kostce představit? Je přece zdvo-
řilé znát otce Kralupáka . . . 
Je mi 32 let, bydlištěm v Kralupech, Minicích. Kresleným
humorem se zabývám již řadu let. Spolupracoval jsem
a stále spolupracuji s několika časopisy. Je škoda, že dob-
rých humoristických časopisů ubývá.

„Kreslený humor“ patří k Tvým velkým koníčkům. Jak
láska ke kreslenému humoru vypadá v každodenní
praxi? 
Především je to
hodně kreslení
a zase kreslení,

nápadů je strašně moc. Už teď bych potřeboval ještě dva
náhradní životy, abych všechno, co mám v hlavě a v seši-
tech, nakreslil, nemluvě o připravovaných výstavách,
o kreslířském festivalu u nás v Kralupech, atd. Také občas
zabrousím do historie českého, nepříliš zmapovaného,
humoru. Na různých aukcích kupuji staré časopisy, knihy
a magazíny.

Jak se Ti vymýšlely vtipy se sportovní tématikou pro
první galavečer kralupského sportu? Býval jsi aktivní
sportovec, tak by to mělo být snadné nebo se mýlím?
Galavečer byl výzvou, zkusit něco, co jsem ještě nedělal.
Dopadlo to docela dobře, ale pořád je co zlepšovat. Sport
je vděčné téma na kreslení, takže mi to šlo dobře od ruky.

Který z loňských vtipů považuješ za nejvydařenější?
Mám tu sérii vtipů rád, a kdybych měl vyzdvihnout jeden
za všechny, tak vážně nevím.

Jaká témata Tě k tvorbě vtipů nejvíce inspirují, jaká
máš nejradši?
Příroda, čundry, ekologie, sport a erotika.

Těší Tě, že jsi přivedl na svět maskota kralupského
sportu, který se dokonce dočkal ztvárnění v podobě
plyšového panáčka?

Mám z něho radost. Ani ve snu by mě nenapadlo, že si ho budu moci dát vedle sebe do postele
a spokojeně usneme :o).

Práskni nám něco na Kralupáka, přeci jen máte k sobě tak blízko . . .
Jenom tak něco málo… třeba, že svoji modrou teplákovku nikdy nesundává, on v ní dokonce i spí.

Má Kralupák nějaké speciální sportovní rituály, je pověrčivý?
Nevím, jestli bych to na něj měl říkat, ale před každým závodem nebo zápasem je řádně oholen
a učesán. I když, v jeho případě, není skoro co česat.

Málo kdo, tedy kromě zasvěcených ví, že Kralupák je bratrem maskota středočeské rockové for-
mace SPUPS - Spupsáka . . . 
Ano, je to pravda, třeba se jednou v animovaném světě potkají a něco spolu dokáží.

Dá se dnes kresleným humorem živit?
Určitě ano, ale nevím kde, jestli to někdo ví, ať napoví…

Sen humoristy z oblasti jeho hlavního koníčka?
Nedělat nic jiného než kreslit a kreslit.

A jedna ryze sportovní závěrem. Kterého sportovce momentálně nejvíce uznáváš, fandíš mu,
obdivuješ ho?
Obdivuji každého amatérského sportovce, turistu, cyklistu, kterého v zimě, v dešti, prostě v nečase
potkám venku a ne jenom, když je hezky. A co se týče profesionálního sportovce a trenéra, nejvíce
si vážím pana Gustava Bubníka, protože co on v životě zažil, já doufám, že Kralupák nezažije.

Autoportrét karikaturisty Pavla
Rychtaříka, jehož kresby dávají
galavečeru kralupských sportovců punc
originality.

Maskot rockové kapely SPUPS se jmenuje
SPUPSÁK. Je nevlastním bratrem
KRALUPÁKA a je také náruživým
sportovcem. 
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Rozhovor s tvůrcem nominačních televizních medailónků, Zbyňkem Krátkým

Procházka po červeném koberci 
byla fascinující

Rozhovor s filmařem Zbyňkem Krátkým vznikl uprostřed příprav II. ročníku ankety Spor-
tovec Kralup nad Vltavou, kdy doslova tekly nervy ve studiu, aby se vše stihlo. 

Co obnáší připravit pro galavečer kralupského sportu 19 nominačních medailónků?
...no... nechat se vodit za ruku Jindrou (redaktor, scénárista, režisér i producent medailónků, pozn.
autora) a poslouchat ho na slovo. A také zapomenout na čtrnáct dní na rodinu. 

Jak jste prožíval za kamerou první ročník slavnostního vyhlášení nejlepších sportovců Kralup
nad Vltavou?
Atmosféra byla nezapomenutelná. Je fakt, že jsem se tam proběhl po červeném koberci, aniž bych
byl za cokoliv odměňován. Ale jenom se po něm projít, bylo fascinující.

Kdo z nominovaných při natáčení obou dvou ročníků na Vás udělal největší dojem a proč?
Na mě udělal dojem Jindra, když slzel na konci večera, kdy po mnoha probdělých nocích bylo jasné,
že všechno vyšlo! Bylo to fantastické, byli jsme všichni v euforii! A nemuseli jsme být ani mezi oce-
něnými, protože na takové pocity se nezapomíná, všichni jsme měli z vyvedeného večera obrovskou

radost. Z nominova-
ných sportovců si
nejvíce pamatuji na
Honzu Střesku. Ani
nevím, proč mě tak
utkvěl v paměti.
Vypadal jako abso-
lutní suverén, ale
věřím, že srdce měl
v kalhotách :-).

Kdo Vás nejvíce
zaujal při natáčení
v terénu?
Mě pokaždé fascinují
vodáci, protože já
bych do té divoké
vody nikdy nevlezl,
přestože jsem rybář
a bez vody nemůžu
být.

Zbyněk KRÁTKÝ (1966) – kameraman, režisér, střihač
Potkáváme ho v našem městě s kamerou na rameni na akcích ze všech oblastí spole-

čenského života. Již patnáctým rokem se věnuje výrobě Kralupského televizního zpravo-
dajství. V audiovizuální dílně Krátkých vzniklo za tuto dobu na 4 000 reportáží mapujících
život ve městě nad Vltavou. „Všechno jsem mohl uskutečnit jen za velké podpory svojí ženy Jany
a zpravodajského týmu, ve kterém se již vystřídala celá řada spolupracovníků“, říká Zbyněk. 

Bohatý archiv, který Videostudio Krátký
doposud vytvořilo, je jedinečným svědectvím
historie Kralup nad Vltavou – pamětí města
slavných rodáků. Z původních materiálů
vytvořil zpravodajský tým Jany a Zbyňka Krát-
kých několik dokumentů, které jsou dnes
nedílnou součástí veřejných i mnoha soukro-
mých archivů. Zmiňme alespoň ty nejúspěšnější: film Historie Kralup nad Vltavou, Povodně
2002 nebo dokument o I. mistrovství světa juniorů v hokejbalu 2000. Stále aktuální je film
„Kralupy a okolí“, který vzešel ze spolupráce s historikem Ing. Stupkou. V roce 2009 mu bylo
u příležitosti výročí povýšení městyse Kralupy na město Kralupy nad Vltavou uděleno Oce-
nění starosty města.

Štáb Kralupského Televizního Zpravodajství připravoval Sportovce Kralup nad
Vltavou i v lůně sportovního zpravodajství ČT na Kavčích horách. Jindra Kohm
vyzpovídal šéfkomentátora sportovní redakce Roberta Zárubu. Řeč se točila
hlavně okolo kralupského rodáka a zlatého hokejového kluka Martina
Procházky. 

Natáčecí záběr Zbyňka Krátkého je mimořádně široký. Mezi produkcí KTZ (Kralupského Televizního
Zpravodajství) a nominačními medailónky na galavečer sportu, natáčel Zbyněk videoklip domácí gothic
rockové formace Bratrstvo Luny „Volání mrtvých básníků“.
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Doprovodný program galavečera Sportovec Kralup nad Vltavou

ŠTAFETU PO ROCKOVÝCH SPUPS
PŘEVEZME POPOVÁ ABBA WORLD REVIVAL

Aby si návštěvníci slavnostního večera přišli na své a zároveň si ocenění sportovci mohli řádně
užít získaných cen, pokračuje program večera po oficiálních ceremoniích nespoutanou zábavou.
Loni roztančili parket zábavovými odrhovačkami KOSÍ BRATŘI. Po nich poslala do posluchačů svůj
melodický rockový set středočeská heavy rocková formace SPUPS. Ani letos nebudou návštěvníci
ochuzeni o zajímavou hudební produkci. Na prknech kralupského kulturního svatostánku to rozbalí
kapela ABBA WORLD REVIVAL. A co mohou od tohoto hudebního souboru návštěvníci očekávat?
„Originální provedení repertoáru slavné hudební formace a živou show deseti hudebníků. Jejich
repertoár zahrnuje přes třicet nejznámějších písní švédské legendární skupiny sedmdesátých let,
které byly nastudovány nejen podle studiových nahrávek, ale i podle audio a video nahrávek živých
vystoupení skupiny ABBA, což zaručuje jak přesnost hudebního provedení, tak i dokonalé vystižení
nálady a atmosféry každé jednotlivé skladby“, uvádí ve svých promo materiálech kapela. Vlastní
produkce je avizována jako dokonalá živá interpretace skladeb ABBA na špičkové úrovni, včetně
dokonalé image, dobových kostýmů a pódiové choreografie. Tak se máme jistě na co těšit!

Štafetu po SPUPS přebírá letos ABBA WORLD REVIVAL.
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