
Kralupák v budoucnosti?
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Vážení přátelé a sportovní fanoušci! 
Je radostí konstatovat, že sport v Kralupech n. Vlt.

kvete. V loňském i v letošním roce jsem navštívil –
zván i nezván – několik desítek sportovních akcí,
závodů, setkání či utkání ve městě i v okolí a znovu
jsem se utvrdil v názoru, že péče i finance investované
do volného času dětí i dospělých, nejsou zbytečné.
Zároveň jsem si i uvědomil, jak těžké a vlastně i velmi
neobjektivní je z těch mnoha adeptů – nadšených
sportovců – vybrat nejlepší, kteří nejvíce vynikají, ty,
kteří jsou špičkami ve sportu. Ale lze vůbec poměřit
basketbalistku s turistou, či třeba kajakáře od divoké
vody s šachistou? Šalamounská otázka. Ale stejně
hrdý, jako je dospělý a ostřílený vodák na svůj výsle-
dek na mistrovství republiky, může být i ten malý kluk,
co vyhrál svůj první bod na šachovnici v okresní sou-
těži dospělých. 

Berme proto soutěž o nejlepšího kralupského
sportovce opravdu jako oslavu radosti z úspěchu
a vzdání holdu Kralupákům sportujícím. Již samotná
nominace mezi úzký kruh dobrých a nejlepších je
důkazem jejich výjimečnosti a zápalu. I toho, že si jejich výkonů trenéři či spoluhráči váží natolik, že
je „vystřelili“ mezi elitu kralupských sportovců. Kdo kdy sportoval, tak ví, že sport je o přátelství
(třeba do konce života), o důvěře a pomoci, o zápalu pro věc i o zodpovědnosti. Ale také o rivalitě,

soupeření, ctižádosti a osobní
hrdosti. I takovéto lidské a  cha -
rakterové vlastnosti chce naše
anketa vyzvednout. Nejsou na to
parametry, tabulky ani výsled-
kové časy. A jako všechno ve
sportu: někoho výsledek hlaso-
vání rozjásá a někdo odejde
možná trochu zklamán. 

Těm vítězům moc gratuluji,
zaslouží si úspěch. Těm zklama-
ným přeji ještě více píle, potu
a nadšení. A kdo vydrží, s tím se
třeba za rok potkáme u stupňů
vítězů! 

Petr Holeček 
starosta města

Kralupy nad Vltavou

Držitelé Poháru starosty města Kralupy nad Vltavou
2008 Lukáš Kolc (závodník v ledovém korytu - Red Bull Crashed Ice)
2009 Vojtěch Stránský (orientační závody horských kol - MTBO)
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Důležité je porozumět 
filosofii Ankety!

Téma uvedené v titulku vracíme na scénu k odborné i laické sportovní veřejnosti neustále.
A máme pocit, že se to vyplácí. A je to přesně tak, jak říkají mnohdy psychologové, pocit je důleži-
tější než skutečnost. Pokud člověk cítí podporu, dobrou náladu, vzrůstající sílu empatie, je schopen
podat nadstandardní výkon. Je to jako ve sportu, když se daří a cítíte, že se Vám věří, jste schopni
věcí, které byste si „v blbé náladě“ nedovolili. A v příjemné atmosféře se mnohem lépe a účelněji pro
tělo i duši regeneruje…

Stojíme na prahu slavnostního vyhlášení výsledků třetího ročníku ankety Sportovec Kralup nad
Vltavou. Dovolíme si malé bilancování, do kterého jsou započítány všechny tři ročníky 2008, 2009
i ten letošní 2010. V úhrnu bylo
již natočeno 57 nominačních
medailónků, které představily
v pěti hlavních soutěžních
kategoriích tyto sportovní
odvětví: v kategorii Jednotli-
vec do 15 let včetně se před-
stavilo 13 druhů sportů z 15
nominací (kanoistika, judo,
tenis, turistický závod, basket-
bal, lyžování, volejbal, mini-
káry, rychlobruslení a ženský
lední hokej, plavání a moderní
pětiboj a vodní motorismus).
V kategorii Jednotlivec od 16
let do 50 let včetně bylo před-
staveno 10 druhů z 15 nomi-
nací (kanoistika, hokejbal, ledové koryto, futsal, racketlon, hokej, turistický závod, MTBO – orientační
závody horských kol, jezdectví, parkurové skákání, naturální kulturistika a fitness). V kategorii Jed-
notlivec od 51 let včetně se prezentovalo 5 druhů sportů z 9 nominací (stolní tenis, vzpírání, judo,
klub vodních sportů a sportovní střelba). V kategorii Kolektiv do 15 let včetně se uvedlo 5 sportů
z 9 nominací (kanoistika, basketbal, lední hokej, volejbal a turistický závod). V kategorii Kolektiv
nad 16 let bylo odprezentováno zatím 5 druhů sportů z 9 nominací (turistický závod, basketbal,
lední hokej, fitness aerobic a volejbal).

Karikaturista Pavel Rychtařík to s námi táhne od začátku a nejen, že zhmotnil úžasně Kralupáka,
ale i ke každému galavečeru nakreslil sérii kreslených vtipů, kterých je v součtu už kolem 30. Pavel
propůjčuje svým skvělým kresleným humorem galavečeru originální tvář.  Kralupák má na krku už
druhý komiksový příběh, který najdete na zadní straně Almanachu. Tento příběh říká z plných
komiksových plic to samé, o čem pojednává tento článek, Almanach Sportovec Kralup nad Vltavou
i celý slavnostní galavečer. 

Příjemnou zábavu …. a možná přijde i Martin Procházka ;-)

Jménem přípravného výboru ankety Sportovec Kralup nad Vltavou, Jindřich Kohm
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ORGANIZAČNÍ TRIO GALAVEČERA
SE ZPOVÍDÁ Z EMOCÍ

Již třetím rokem pro vás připravuje v kompletním balení anketu o nejlepší  sportovce
Kralup nad Vltavou organizační trio ve složení: Lenka Procházková,  Jan  Špaček a Jindřich
Kohm. Emoční sondou do jejich nasazení při zajišťování všeho,  čím se dnes celý večer budete
těšit, jsou jejich tři fejetony, které vám  přinášíme v úvodu Almanachu ankety Sportovec Kra-
lup nad Vltavou 2010.

LENKA PROCHÁZKOVÁ

Se Sportovcem žijeme

Už třetím rokem věnuji já a mí kole-
gové, Jindra Kohm a Jan Špaček, první
čtyři měsíce v roce většinu svého vol-
ného času přípravám akce Sportovec
Kralup nad Vltavou. Mnohokrát jsem sly-
šela otázku, proč je právě tato akce tak
gala a po všech stránkách, především po
té finanční, tak náročná. A já vždy odpo-
vídám stejně. Kdo jiný než sportovci si
takovou akci zaslouží. To oni naše město
reprezentují a mnohdy nejen na krajské
či republikové úrovni, ale také na evrop-
ské či světové. A vždycky výborně.
A proto se domníváme, že je potřeba tyto výborné výsledky ukázat všem a ocenit je.

Akci Sportovec považuji za srdeční záležitost, byla jsem u nápadu a zrodu akce a jsem u ní i nyní.
Každá minuta hotové akce je část z každého z nás tří, proto je taková, jaká je a dovolím si říci, obrov-
ská a úspěšná. Ano, úspěšná! A rok od roku více! První rok byl ve znamení přesvědčování. Přesvěd-
čovali jsme oddíly, potažmo veřejnost, aby se do ankety zapojily, přesvědčovali jsme potenciální
sponzory. Nyní už si dovolím říci, že všechno, co jsme udělali, bylo asi dobře, protože Sportovec
nastartoval zde v Kralupech tradici a začal si získávat příznivce.

Jací jsme my, je i Sportovec

Všichni tři se pro Sportovce snažíme udělat co nejvíce, a proto se každý rok pokoušíme pře-
kvapit něčím novým. V loňském roce jsme vydali Almanach kralupského sportu za rok 2008 a 2009,
a také jsme kralupskému sportu dali maskota „Kralupáka“. A právě i Kralupák je součástí nás tří.
Všechno to, co Kralupák dělá a jak vypadá, je naše společná fantazie, naše myšlenky a představy.
Postavičku 25 cm vysokou, kterou namaloval karikaturista Pavel Rychtařík a následně ušila skupina
zdravotně postižených ze ZTP Cesta Jeviněves, nyní může vlastnit každý kralupský sportovní oddíl
či klub. 

Mezi mé aktivity v akci Sportovec Kralup patří jednání se sponzory, stavba rozpočtu – což je
vždy velmi sporná úloha, protože peněz není nikdy dost, náplň zábavné části programu, PR a mar-
ketingové práce, ceny a diplomy a na závěr mediální výstupy a vyúčtování akce. Také Síň slávy a vše,
co je s ní spojeno. 

Hodně času též spolkne spoluúčast na koncepci programu samotného večera, organizační čin-
nost během slavnostního programu a samozřejmě mediální výstupy reflektující přípravy a vyznění
celého večera.

Všechnu tuto činnost se snažím dělat na více jak 100 procent a je to, doufám, vidět.

Opět překvapíme

Při letošním ročníku nám přibyla ještě jedna příjemná povinnost. Jako tým jsme se dohodli
s Městem, že necháme zaregistrovat logo Kralupáka ochrannou známkou. A tak během několika
málo měsíců se Kralupák stane oficiálním logem kralupských sportovců. Díky této registraci získá
Kralupák jistý punc a prestiž, kterou nyní ještě postrádal.

A co tato změna přinese? Logo budeme moci používat, aniž bychom se obávali, že nám je někdo
„ukradne“ a využije jeho nyní už společenský postoj. A protože jsme to my, kdo s ním chce dále
nakládat a pracovat, museli jsme tento krok udělat. Také jsme začali jednat se společností Atletico,
s.r.o., jedním z partnerů ankety Sportovec Kralup, a ta nám vydá kolekci sportovních oděvů a dal-
ších předmětů s logem Kralupáka. Trička, cyklodressy, nápotníčky, čelenky, mikiny, ale také hrnečky,
přívěšky na klíče a šňůrky na krk, to je jen málo z toho, co nám tato kolekce Kralupáka nabízí. 

Vybrat si můžete například na www.sportivo.cz – Fanshop Kralupák. Opravdu to za to stojí!
Na závěr přeji všem sportovcům nominovaným na cenu Sportovce Kralup nad Vltavou 2010

mnoho štěstí a další úspěchy, a všem ostatním přeji krásný večer a hodně zábavy.
A budu se těšit zase za rok na Sportovci Kralup nad Vltavou 2011.

Lenka Procházková je srdcem manažerských
a administrativních úkonů spojených s pořádáním ankety.

Bez mnoha dobrovolníků, kteří pracují bez honoráře, by bylo pořádání galavečera nemyslitelné.
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JAN ŠPAČEK

Jaká je moje hlavní úloha? 

Jsem jeden z trojlístku lidí,
kteří přípravě celé události SPOR-
TOVEC Kralup nad Vltavou věnují
všechen svůj volný čas. Tak, jak
tomu bývá, každý z nás plní při
organizaci svoji roli. Práce nás
všech je stejně zodpovědná, jako
každá jiná a neuvážené či nezda-
řilé kroky mohou ohrozit nejen
úspěšnost a práci všech ostat-
ních, ale i celý galavečer.

Na tuto akci uvolňuje část
finančních prostředků i Spor-
tovní komise a mým úkolem je
tyto prostředky uhájit a získat.
Další jednání spojená s finan-
cemi je oslovování a získávání
sponzorů. A protože tento úkol

je čas od času obtížnější a na hranici lidských sil, jsem velmi
rád, že k částečnému financování letošního ročníku nám
pomohlo i Město Kralupy nad Vltavou.

Mezi mé další povinnosti patří komunikace a spolupráce
se všemi kralupskými oddíly. Dá se říci, že jsem vlastně spojka
mezi oddíly a samotnou akcí, protože všechno se vším souvisí
a bez oddílů bychom tuto akci asi neudělali. Každý rok oslo-
vuji a vyzývám sportovní oddíly k oficiální nominaci svých
favoritů na ocenění. Někdy se tato práce zdá být jako boj
s větrnými mlýny a tak se podle toho i cítím. Ale jak stoupá
popularita ankety, rok od roku se zvyšuje i zájem oddílů spo-
lupracovat. 

Jsem rád a těším se, že se díky této akci našel jeden den
v roce, kdy se sejde celá sportovní veřejnost, a my poznáme sportovce, kteří si díky svým sportov-
ním výsledkům tento moment slávy bezpochyby zaslouží. 

Mimo sportovců samotných se ocenění mohou dočkat i trenéři, manažeři či vedoucí družstev.
Domníváme se totiž, že na úspěchu jednotlivců, potažmo oddílů, mají právě ONI svou zásluhu
a podíl. 

Co jiné sporty? 

Když přemýšlím nad tím,
zda jsou v Kralupech zastou-
peny všechny základní sporty,
domnívám se, že vše je, jak má
být a město Kralupy nad Vlta-
vou s velkou podporou sportu
ze strany MěÚ v této oblasti
jistě nestrádá. 

Slova na závěr:

Předchozí dva ročníky jsou
důkazem velkého úspěchu,
a to i přes počáteční nedůvěru
mnoha lidí. Já sám jsem pře-
svědčen o tom, že celá tato
akce je smysluplná a je veli-
kým přínosem pro kralupský
sport. A to, že o této anketě
a galavečeru vědí za hranicemi
našeho regionu, jen potvrzuje
mé přesvědčení.

A protože Sportovec Kra-
lup nad Vltavou svou tradici už
nastartoval, je mi ctí být u toho
a těšit se na další a další tváře
kralupského sportu.

"Jsem rád a těším se, že se díky této akci našel jeden den v roce, kdy
se sejde celá sportovní veřejnost, a my poznáme sportovce, kteří si
díky svým sportovním výsledkům tento moment slávy bezpochyby
zaslouží", říká Jan Špaček.  

Poděkování Městu Kralupy nad Vltavou za podporu sportu v letech
2006-2010 učinil jménem Sportovní komise a přípravného výboru
Sportovce Kralup Jan Špaček. Ocenění převzal na loňském galavečeru
starosta města Petr Holeček.  
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JINDŘICH KOHM

Proč se podílím na organizaci galavečera kralupských sportovců?

O TRAVIČÍCH STUDNÍ. Při žádané stručnosti dnešní doby ve vyjadřování by asi nejvýstižnější
odpověď zněla: Protože jsem přesvědčený, že toto konání má smysl. Osobně si ale kladu jiné otázky.
Například, proč se vedoucí funkcionáři některých kralupských sportovních oddílů nezúčastnili velké
únorové schůzky všech sportovních organizací působících ve městě pořádané Sportovní komisí,
ač byli s dostatečným předstihem několikrát vyzváni? Proč nereagují na výzvy k nominaci svých
svěřenců, proč je nezajímají možnosti, jak pro svůj oddíl získat finance od Města a zviditelnit jeho

činnost? Proč je způsob organizace
ankety kritizován a napadán lidmi, kteří
rovněž odmítají možnost osvěty na toto
téma a přes pozvání se nezúčastnili ani
jednoho ze dvou ročníků slavnostního
vyhlášení ankety? 

Člověk je už nějaký ten pátek na
světě, tak ví, že hledání smysluplných
odpovědí na výše zmíněné otázky nemá
příliš smysl. Naštěstí je těchto „travičů
studní“ menšina a pozitivní vlna ohlasů
od návštěvníků galavečerů a sportovní
veřejnosti přináší organizátorům velké
osvěžení a dostatečný přínos blahodár-
ných tekutin z pramenů čistého nadšení,
radosti a entuziasmu ze snahy oslavit
SPORT jako smysluplnou volnočasovou
aktivitu!

V ANKETĚ NEJDE O VÍTĚZSTVÍ!
Prostřednictvím tohoto fejetonu nechci
plakat, protože k tomu nemám žádný
důvod. Chci se pokusit zapůsobit na lidi

rozumné a soudné vysvětlením filosofie ankety Sportovec Kralup nad Vltavou zase z trochu jiné
perspektivy. Dnešní každodenní svět se nám, hlavně kvůli způsobu prezentace médii a reklamním
oblbováním, scvrkává na žebříčky doslova všeho druhu. Když se člověk stihne nad barevnými grafy
či ikonickými klikyháky zamyslet nad původem zdroje informací, většinou jen zakroutí hlavou. Ale
onen mediální paskvil už klepe na komnaty jeho podvědomí a stává se součástí osobnosti mnohdy
i proti jeho vůli. Kečupová kultura zkrátka nepřeje rajským jablíčkům v neslisovaném stavu :-). Filo-
sofií ankety Sportovec Kralup nad Vltavou je představit veřejnosti celou škálu sportovních odvětví,
které Kralupáci provozují. Samozřejmě, že měřítkem k získání oficiální nominace musí být i výkon-
nost a dobrý výsledek ve sportovních kláních, ale i zde je poměřování „co je větší úspěch“ relativní.
Po skončení loňského druhého ročníku ankety jsem ve foyer čelil lehce vyhrocené diskusi, jak mohl
jeden sportovní tým hrající ligu X, porazit v konečném pořadí tým soutěžící v soutěžích Y. Není toto
opravdu šum a fuk? Když se člověk pokusí popoletět alespoň kousek k úrovni ptačí perspektivy,
musí si říct, že takový problém je opravdu vyšumělý šumák! Přece nejvíce je, že se zástupci spor-
tovních klubů mohou sejít na společenské akci se smysluplným programem, užít si s rozumem
a empatií napětí vyhlašování cen, shlédnout medailónky nominovaných sportovců a sportovních

kolektivů, užít si scénáristických bonbónků a bonusů, zatleskat veteránům a lidem, kteří sportu
zasvětili život, pobavit se animovanými epizodami ze života největšího kralupského sportovce Kra-
lupáka… Celá kulturně sportovní show se navíc odehrává na velké společenské úrovni, s patřičnou
noblesou a zábavným doprovodným programem. 

FIGURUJE V TOM KOHM? TAK TO BUDE JEN O HOKEJBALU! Tento nadpis odstavce jsem zvo-
lil záměrně. Věřím, že ti, co se v té bulvárně prázdné glose poznají, mohou přehodnotit své stano-
visko způsobené nedostatkem informací. Také mám na srdci říct, že není možné, aby na jakýchkoli
pozicích figurovali lidé objektivní a takzvaně nezaujatí. Takový kádrový profil se může objevit jako
kometa v politice, než opoziční kolegové s novináři najdou další kostičky do puzzlového obrazu
duše Dušínovy a idylického nezávisláka pošlou k šípku ocejchovaných. Trojčlenný výbor Sportovce
Kralup, který celou anketu probudil k životu, se nebrání žádným názorům a impulsům z řad veřej-
nosti a oddílů, naopak po nich volá. Vždy je ale dobré, když člověk chtivý diskuse udělá alespoň
základní krok a seznámí se s dostupnými informacemi, například ohledně pravidel nominací a hla-
sování. Pak se lépe diskutuje. Přátelský tón otevírá dveře víc, než agrese vybuzená zaručenými hos-
podskými drby :-).  

POCHVALY VŽDY JAKO ŠAFRÁNU! Nikdo nám nevymaže z paměti, stejně jako z televizního
archivu, dojemné uvedení zasloužilých sportovců do Síně slávy kralupského sportu, šťastné pohledy
oceněných náctiletých či upřímný smích nad sportovními eskapádami maskota kralupských spor-
tovců Kralupáka, zrozeného z radosti
právě pro účel pohodové lidské
komunikace, z pera domácího karika-
turisty Pavla Rychtaříka. Pozitivních
vyznění nabízí anketa o nejlepší spor-
tovce Kralup nad Vltavou mnohem
více než těch negativních. Oba druhy
zpětné vazby, pochvala i kritika, zůs-
távají v naší paměti uloženy stejně
dobře, jako jmění v pověstných švý-
carských bankách. A nic na tom
nemění ani fakt, že pochvaly se nám
dostává v množství pověstného
šafránu. Ale právě pochvaly od vel-
kých osobností sportovní scény
našeho města za organizaci sportov-
ního galavečera mají na naši psychiku
mnohem větší dopad než pokoutné
rozprskávání pomluv za zavřenými
dveřmi… 

SPORTU ZDAR A TOMU 
KRALUPSKÉMU ZVLÁŠŤ!

PS: A prosím Vás, nikdo se
netvařte tak vážně, že umíte porovnat
neporovnatelné… A když přece,
běžte radši na skleničku s Baronem
Prášilem a zanotujte si :-)

„Vítězství jsou  sice kořením života sportovců avšak hlavní
filosofií domácí ankety není vítězit, ale představit, sbližovat a
inspirovat,“ říká  Jindřich Kohm. 

Režisér a scénarista večerů kralupské sportovní slávy
a televizních medailónků nominovaných sportovců si rád
alespoň na chvilku odskočí  z temného režisérského koutku
na červený koberec.
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NOMINACE
V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH
ANKETY SPORTOVEC
KRALUP NAD VLTAVOU 2010

kategorie: JEDNOTLIVEC do 15 let včetně

nominovaný
sportovec ročník sportovní odvětví oddíl největší úspěchy r. 2010

Lukáš
BURIAN

1998 minikáry ŠKODA 
MLADÁ 

BOLESLAV

mistr ČR
vítěz Evropského poháru
vítěz ČR

Michaela
JANČOVÁ

1997 rychlobruslení
a lední hokej

HC 2001 
KLADNO ŽENY

a
PZ KLADNO 

8. TŘÍDA

4 medaile ZOH mládeže Liberec
reprezentace ČR v hokeji

Marie
MARTÍNKOVÁ

2000 plavání
a 

moderní pětiboj

PLAVÁNÍ 
A MODERNÍ 

PĚTIBOJ 
TJ KRALUPY

mistryně ČR v moderním pětiboji 
v kategorii do 10 let
vítězka Českého poháru mládeže
v moderním pětiboji do 10 let    
1. místo 100 m prsa Zimní pohár ČR

Petr 
PŘEVRÁTIL

2001 vodní 
motorismus

KLUB VODNÍCH 
SPORTŮ

1. místo Mistrovství ČR
5. místo Mistrovství světa
2. místo Mistrovství světa družstev

Martin
ŠTĚPÁN

1995 lyžování SKI KLUB 
KRALUPY

1. místo v závodech Českého poháru
2. místo v závodech Českého poháru
21. místo na neoficiálním MS žáků
2010 ve Vancouveru 

ALMANACH ANKETY SPORTOVEC KRALUP NAD VLTAVOU 201010

kategorie: JEDNOTLIVEC 16 – 50 let včetně

nominovaný
sportovec ročník sportovní odvětví oddíl největší úspěchy r. 2010

Karolína 
HÁJKOVÁ

1994 jezdectví,
parkurové

skákání

JEZDECKÝ
KLUB MĚLNÍK

1. místo 
v celoročním výkonnostním žebříčku
2. místo 
Mistrovství republiky kategorie pony B

Patrik 
HUSÁK

1990 lední hokej SPARTA PRAHA účast v Evropské lize a Spenglerově
poháru v dresu HC Sparta Praha

Petra 
KADLECOVÁ

1979 Naturální
kulturistika

a fitness

FIT CENTRUM
PETRY 

KADLECOVÉ

1. místo ME v Itálii
4. místo MS v Barceloně 
mistryně ČR

Vojtěch
STRÁNSKÝ

1990 MTBO
orientační

závody
na horských

kolech

SKOB KRALUPY 1. místo klasika, krátká trať, štafeta 
3. místo sprint na juniorském ME 
v MTBO vítězství
3. místo klasika na juniorském MS 
v MTBO 
juniorský mistr ČR v MTBO

Romana 
VEJROSTOVÁ

1965 Turistické 
závody 

a závody 
na horských

kolech

KLUB ČESKÝCH
TURISTŮ

TJ KRALUPY

vítězka Českého poháru 2010
2. místo Mistrovství ČR 
ve 24 h maratonu MTB
1. místo MTB 24hodin v Berouně, 
MTB 24 ve Vimperku, MTB 50 Bezděz

kategorie: JEDNOTLIVEC od 51 let 

nominovaný
sportovec ročník sportovní odvětví oddíl největší úspěchy r. 2010

František
GROSS

1946 vodní 
motorismus

KLUB VODNÍCH
SPORTŮ

2. místo Modrá vlajka
11. místo cílová plavba Praha

Eliška 
KREJČOVÁ

1927 stolní tenis STOLNÍ TENIS
TJ KRALUPY

3. místo v jednotlivcích 
MS 2010 v Číně

Josef
ŠKVARO

1941 sportovní
střelba

SPORTOVNÍ
STŘELECKÝ

KLUB SLANÝ
a ČATHS 

OLOMOUC

mistr ČR ve střelbě
v kat. tělesně postižených
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kategorie: TRENÉR ROKU

nominovaný
trenér ročník sportovní 

odvětví oddíl největší úspěchy oddílu a jiné zásluhy 
r. 2010

Terezita 
ČERMÁKOVÁ

1950 basketbal BK KRALUPY Dlouholetá úspěšná trenérka družstva žen BK
JUNIOR Kralupy, které hraje 1. ligu ČR. 
V sezóně 2009/2010 se družstvo žen
probojovalo do play off a v sezoně 2010/2011
opět hraje o postup do nejvyšší soutěže
ženského basketbalu v ČR.

Roman 
KŘÍŽ

1971 lední hokej HK KRALUPY Dlouholetý trenér mládeže v HK Kralupy.
Jeho 4. třída HK dosáhla v roce 2010 těchto
úspěchů:
1. místo v Krajském přeboru přípravek 
Středočeského kraje
1. místo v turnaj o Pohár hejtmana 
Středočeského kraje
6. místo Grand Prix Vyškov

Jan
KYSELA

1950 volejbal VOLEJBAL
TJ KRALUPY

Dlouholetý trenér družstva. Pod jeho vedením
dosáhlo družstvo v roce 2010 těchto výsledků:
1. místo v Krajském přeboru kadetek 
a postup do 1. ligy ČR kadetek, 
ve které po první půlce skončily 
na 2. místě.
Starší žákyně dosáhly pod jeho vedením: 
1. místo v Krajském přeboru starších žákyň
a průběžné 4. místo v Českém poháru.

Zdeněk 
VEJROSTA

1961 turistické 
závody

KLUB ČESKÝCH
TURISTŮ

Předseda TJ Kralupy, předseda KČT
a vedoucí oddílu mládeže Vltavský paprsek.
Vede přípravu kolektivů žactva, dorostu 
i dospělých v rámci turistických závodů, 
kde patří mezi špičku.
V roce 2010 obdržel vyznamenání Stříbrný
hořec za 20 let práce v oblasti tur. závodů.

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.

kategorie: KOLEKTIV do 15 let vč.

nominovaný 
oddíl / team

zastoupené 
ročníky

sportovní
odvětví největší úspěchy r. 2010

HK KRALUPY
4. TŘÍDA

2000 lední hokej 1. místo v Krajském přeboru přípravek – 
Středočeský kraj
1. místo v turnaji o Pohár hejtmana Stř. kraje
6. místo Grand Prix Vyškov

KANOISTIKA
TJ KRALUPY

Brázda – Šupolík -
Zapletal

1997 kanoistika 1. místo  MČR ve slalomu družstev

KLUB ČESKÝCH
TURISTŮ KRALUPY

Vaněk – Špáda - Vávra

1996 - 1998 turistické 
závody

1. místo ve štafetě a titul mistrů ČR

kategorie: KOLEKTIV od 16 let 

nominovaný 
oddíl / team

zastoupené 
ročníky

sportovní
odvětví největší úspěchy r. 2010

BK JUNIOR
KRALUPY

1994 - 1996 basketbal Družstvo žen BK JUNIOR Kralupy hraje 1. ligu.  
V sezóně 2009/2010 se družstvo žen 
probojovalo do play off a hraje o postup 
do nejvyšší soutěže ženského basketbalu v ČR.

FITNESS AEROBIC
Reissová – Cihlářová -

Cihlářová

1988 - 1991 fitness Mistryně republiky, Evropy a světa 2010

VOLEJBAL 
TJ KRALUPY

1995 - 1996 volejbal 1. místo v Krajském přeboru kadetek 
postup do 1. ligy ČR
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Tři otázky pro moderátory
Vážení čtenáři již 2. vydání Ročenky neboli Almanachu Sportovce Kralup nad Vltavou.

Když jsme se zabývali myšlenkou, čím bychom vás mohli v letošním ročníku při čtení tohoto
Almanachu zaujmout, uvědomili jsme si, že stejně, jako se stala tradicí anketa Sportovce Kra-
lup nad Vltavou, stalo se tradicí i moderování tohoto večera duem Bozděchová - Švarc. A tak
mi dovolte toto již tradiční moderátorské duo představit a položit jim tři otázky.

Hana Bozděchová
Působí jako redaktorka Kralupského televizního zpravodajství a lektorka anglického jazyka.

Momentálně na mateřské dovolené (syn Tobiáš 5 let, dcera Berta 2 roky). Absolvovala VŠ - obor
andragogika (titul Bc. v r. 2008). Bydlí v Kralupech nad Vltavou a ve své práci se věnuje regionální
problematice.  A když je řeč o sportu - miluje plavání, cyklistiku, squash, badminton, sjezdové
a běžecké lyžování a jógu. 

Aleš Švarc
Už 15 let působí jako ranní budíček na Rádiu Relax. Součástí jeho prací by mělo být rozdávání

dobré nálady a předávání pozitivní energie prostřednictvím rádiových vln. Ale jak Aleš sám říká:
„Jako hrdý otec dvou krásných dětí bych tu energii leckdy sám hodně potřeboval“. A tak dělá to, co
ho baví a to samé přeje i nám všem.

Sportovec Kralup nad Vltavou má za sebou již 2 ročníky a Vy jste byl/-a jejich sou-
částí. Jak tuto akci a samotný galavečer
vnímáte?

Hanka: Velmi intenzivně vnímám příprav-
nou fázi galavečera, moderování na pódiu pak už
moc vnímat nestíhám. Moc mě ale těší vidět nad-
šené tváře sportovců všech generací, kteří si jdou
pro cenu. Myslím, že se tento večer pomalu, ale
jistě, stává jedním z motivačních motorů kralup-
ských sportovců.

Aleš: Myslím, že v každém městě (regionu)
je mnoho sportovních osobností, které město
reprezentují svými výkony, a velmi často se stává,
že „málokdo“ o nich ví. Díky podobným akcím
mají šanci se alespoň trochu zviditelnit a dostat
se do povědomí. Z tohoto pohledu se mi jeví
každá aktivita (kohokoliv) jako velký přínos.

Při samotném vyhlášování nejlepších
sportovců Kralup n. Vlt. potkáte mnoho
sportovců, utkvěl Vám v paměti některý
z nich, např. díky reakci na cenu či rozho-
vor apod.?

Hanka: Mně osobně vždycky uchvátí skvělá stolní tenistka paní Eliška Krejčová, která je  na -
vzdory svému věku stále aktivní a úspěšnou sportovkyní. Ojedinělou reakci při předávání ceny si
nevybavuji, nikdo ji zatím neodmítl :-). Vzpomínám si na jednoho z malých hokejistů, který na mé
otázky odpovídal jen: "Ano" nebo "Ne". Typický muž!

Aleš: Asi nejvíc mě zaujala paní Eliška Krejčová a to konkrétně její výkony (vzhledem k věku). Při-
znám se, že když jsem si pár minut před jejím uvedením do Síně slávy znovu uvědomil, jakou má
energii a vitalitu, v duchu jsem smeknul pomyslný klobouk. A pak, samozřejmě focení s basketba-
listkami - při mé výšce vznikla jedna z mých památečních fotografií, se kterou se všude chlubím.

Kolik času strávíte samotnou přípravou moderování této akce? A je moderování této
akce pro Vás náročné?

Hanka: Psychická příprava je dlouhá - trémy se asi nikdy zcela nezbavím. Necelý měsíc před
galavečerem, po obdržení scénáře, se setkám s Alešem a probíráme krok po kroku jednotlivé
momenty večera. Ačkoliv se při přípravě snažíme předvídat celý průběh večera, realita je pak samo-
zřejmě odlišná. I to má ale své kouzlo - je to večer plný překvapení, který uběhne tak rychle, že bez-
prostředně po jeho uplynutí nejsem vůbec schopna cokoliv zhodnotit! 

Aleš: Vzhledem k tomu, že mám za sebou silnou oporu a zároveň podporu kolegyně Hanky,
není příprava až tak náročná. Daleko horší je domluvit se s ní na oblečení, barvě kravaty, košile atd.
To je pro mě rok co rok velmi vysilující, ale zatím jsem to vždy přežil… Vše ostatní je otázkou
 obvyklých pracovních schůzek celého teamu před akcí, ke které je vždy perfektně zpracován scé-
nář (díky Jindro!).

Lenka ProcházkováHanka Bozděchová

Aleš Švarc 
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Doprovodný program galavečera Sportovec Kralup nad Vltavou

HVĚZDA A HVĚZDIČKY
NA PRKNECH VLTAVY

Na galavečerech kralupských sportovců si již zahrála čtyři zajímavá hudební tělesa: kla-
sická zábavovka KOSÍ BRATŘI a středočeští rockeři SPUPS při premiérovém ročníku, loni se
sportem sympatizující veřejnost potěšil PĚVECKÝ SBOR DVOŘÁKOVA GYMNÁZIA a doslova
všechny přítomné strhla energická produkce kapely ABBA WORLD REVIVAL. Letos připravili
organizátoři galavečera ve spolupráci s KaSS ještě těžší kalibr! Součástí slavnostního večera
bude koncert KAMILA STŘIHAVKY se skupinou LEADERS. Roztomile by se měli připlést do
oficiální části programu i antigravitační brejkaři BREJKDENS BRADRS! 

KAMIL STŘIHAVKA 

Počátky Kamilovy pěvecké kariéry můžeme hledat v 80. letech, kdy Kamil, fascinován ortodoxní
bluesovou muzikou, objíždí tehdejší kluby s kytarou, foukací harmonikou a vlastními písničkami
a koncertuje za pivo a párek. Současně si na vlastní kůži vyzkouší nelehké řemeslo barových hudeb-

níků v tříletém angažmá barového zpě-
váka. Tady k němu přicházejí i první
profesionální nabídky a ta, pro kterou se
nakonec rozhodne, je od severočeské
heavymetalové skupiny Motorband. S ní
získává nejen zkušenosti rockového
frontmana, ale blíže se seznamuje i se
studiovou prací. V roce 1989 vycházejí
první singly Motorbandu a kapela začíná
v sousedním Německu pracovat na svém
debutovém albu, které se na tuzemském
trhu objeví v roce 1990 pod názvem
Made In Germany. Posléze ovšem Kamil
zjišťuje, že razantní heavy metal není
právě tím hudebním stylem, který by mu
byl nejbližší, kterému by se chtěl natr-
valo věnovat, a krátce poté Motorband
opouští. Znovu nabytá muzikantská svo-
boda je ale komplikována závažným
onemocněním hlasivek, při kterém se

lékaři shodují, že s největší pravděpodobností už nebude Kamil nikdy zpívat. Ten tomu ovšem
odmítne uvěřit a naordinuje si absolutní hlasový klid. Velkolepé vítězství přinese rok 1992. Hrozba
nemocných hlasivek je zažehnána a krom toho za Kamilem přichází hitmaker Ota Balage s nabíd-
kou spolupráce a s kompletně připravenou autorskou deskou. Kamil sice už v té době uvažuje

o založení společného projektu s teplickým basistou a dávným kamarádem Zdeňkem Mazačem,
který se už tehdy má jmenovat No Guitars!, ale záměr odloží, a tak v roce 1992 vychází první anglicky
zpívané album all stars bandu BSP. Úspěšný singl I Don‘t Know zapisuje do širokého posluchač-
ského povědomí jak jméno
Kamila Střihavky, tak jeho chara-
kteristický hlas a expresivní pro-
jev. O dva roky později, v roce
1994, přichází projekt BSP s dru-
hým, tentokrát česky zpívaným
albem, které úspěch toho prv-
ního ještě podtrhne. 

V témže roce učiní Kamil také
další zásadní krok své hudební
kariéry, přijímá roli Ježíše
v českém nastudování slavného
muzikálu Andrewa Lloyd Webera
a Tima Rice Jesus Christ Super-
star. Postupem času se stane
doslova symbolem této inscenace, která se v pražském divadle Spirála dočká neuvěřitelných 1288
repríz a podle mínění zástupců britských majitelů práv se v ní Kamil stane jedním z vůbec nejlep-
ších světových Ježíšů za bezmála třicetiletou historii tohoto muzikálu. Ježíš ovšem není úplně první
muzikálovou rolí Kamila Střihavky, který už před ním stačil muzikálové pódium ozkoušet v původní
muzikálové inscenaci Milana Svobody Pěna dní, zkomponované na motivy románu Borise Viana.
Ježíš ovšem znamenal zásadní průlom v Kamilově kariéře a natrvalo ho zapsal do povědomí všech.
V roce 1995 představuje první album - společný projekt se Zdeňkem Mazačem No Guitars! V poz-
měněné sestavě pak zjara 1998 vydává kapela své druhé album No Guitars…? Kapela pak kon-

certně působí do roku 2000, kdy ji
Kamil rozpouští. Únava si vybírá svou
daň a po derniéře Jesus Christ Super-
star v červnu 1998 se Kamil jen na
krátký čas objeví v muzikálové
Rusalce, aby se posléze věnoval bez-
mála ročnímu nezbytnému odpo-
činku. Na muzikálovou scénu se pak
navrací na prknech divadla Ta Fan-
tastika v původním českém muzikálu
Johanka z Arku. V čase takříkajíc
mimohudebním už sice pověsil na
hřebík kombinézu automobilového
závodníka, ale s o to větší chutí

obléká dres prvního českého fotbalového klubu FC Spark a vyjíždí na led do útoku po boku hoke-
jových veteránů jako Richter, Hrdina či Pouzar v barvách klubu HC Stars. Po dobu 7 let jsme se mohli
těšit na Kamila Střihavku v hlavní roli muzikálu Excalibur s hudbou Michala Pavlíčka, který je Kami-
lovi šit přímo na tělo.

Nyní lze Kamila vidět v muzikále Robin Hood, OIDIPUS TYRANUS, Johanka z Arku a Jesus Christ
Superstar.

Zdroj: www.osobnosti.cz a bandzone.cz/strihavka  
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Jsme dva hodně vostrý hoši, který se nebojej ukázat světu, že tepláky ... to je základ fšeho!!! To, že
máme neskutečnej talent na neskutečný taneční kreace, tak to v nás objevil náš děda... to byl hodně
dobrej brejkař. Ten když to roztočil na zábavě v Blažimi, tak to byl pořádnej hukot, kterej byl slyšet až do
Hřivic. Naše vystoupení jsou plný věcí, který absolutně popíraj zákony gravitace jako točky na hlavách
či stojky na nohou. Roztáčíme to už vod roku 2004, ale náš extrémní talent objevila až soutěž Českoslo-
vensko má talent 2010, kde sme porotu svejma trikama doslova rozklepali... Jinak sme ze Žatce a na to
sme taky kuref***sky hrdí! Brejkdens Bradrs

BREJKDENS BRADRS

Totálně nás baví bejt v postavách našich
alter-eg :-):-) Brejkdens Bradrs jsou jedni
z mnoha postav, kterýma jsme si prošli, když
jsme natáčeli pro regionální televizi pořady
Žatecká Prda, Vobjektíf a VyKalení. Tyhle
pořady jsme s bandou kámošů točili od roku
2001 do 2009 a parádně jsme si to užívali.
Spousty našich videí najdete na ww.you-
tube.com, stačí jen do vyhledávače zadat
Žatecká prda :-) Známe se od roku 1995, kdy
jsme se poznali na tréninku aikida a to nás
taky drží do teď. Vždy nás bavilo dělat si
prdelky, takže to byl jen krok, k tomu rozjet
naše skeče nejen v telce, ale i na veřejnosti...

Pepíno a Šimi
zdroj: www.brejkdensbradrs.cz

SÍŇ SLÁVY KRALUPSKÉHO SPORTU
Pocta pro sportovce, kteří již dosáhli svých životních sportovních úspěchů a významnou měrou

se zasloužili o sportovní reprezentaci nejen města Kralupy nad Vltavou, ale i České republiky ve
světě. To je hlavní definice či filosofie Síně slávy.
Trvalá expozice složená z medailónků sportovců,
kteří se dočkali této pocty, se nachází ve vstupních
prostorách sportovní haly na Cukrovaru. V loňském
Almanachu ankety Sportovec Kralup nad Vltavou
2008 a 2009 jsme vám přinesli medailónky prvních
šesti sportovců uvedených do Síně slávy
kralupského sportu, kterými byli: ELIŠKA KREJČOVÁ
(stolní tenis); MARTINA LIPTÁKOVÁ (basketbal);
PAVEL PETŘIKOV (judo); VÁCLAV SYROVÝ (vzpírání);
LUBOŠ ŠUDA (kickbox); VÁCLAV TOMŠÍK (vzpírání).
Na galavečeru 2009 byli do Síně slávy uvedeni:

LUBOMÍR NÁCOVSKÝ a MARTIN PROCHÁZKA. Medailónek sportovního střelce L. Nácovského vám
níže přinášíme, o M. Procházkovi se dočtěte na jiných místech tohoto Almanachu. 
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NÁCOVSKÝ LUBOMÍR (* 26. 5. 1935 - † 10. 3. 1982)

Československý olympionik, sportovní střelec

Narodil se v Kralupech. Vystudoval Střední průmyslovou školu chemickou v Praze a po maturitě
nastoupil do n. p. Barvy a laky v Kralupech n. Vlt., kde pracoval dlouhá léta jako mistr provozu. Svou
sportovní kariéru začal po návratu ze základní vojenské služby jako člen Svazarmu. V Kralupech nad
Vltavou nebyla střelnice, a tak příležitost ke střelbě z pistole dostával jen na soustředěních. Denně
však po zaměstnání trénoval doma zaměřování, tak důležité v jeho hlavní disciplíně – rychlopalbě
na olympijské siluety, kdy se série pěti ran střílí ve
stále kratších intervalech. 

Jeho první mezinárodní úspěch přišel na
Hrách XVIII. olympiády 1964 v Tokiu, z 2 x 30 ran
nastřílel z rychlopalné pistole 590 bodů, které
znamenaly bronzovou medaili. Po Hořínkově
stříbrné v Melbourne byla druhou pro českoslo-
venské střelce, přitom jen dva body chyběly
Nácovskému k nejvyššímu stupni. 

O čtyři roky později na Hrách XIX. olympiády
1968 v Mexiku obsadil ve stejné disciplíně nástře-
lem 588 bodů sedmé místo. To už se však mohl
pochlubit stříbrnou medailí z Mistrovství světa
1966 ve střelbě z velkorážní pistole. Po Olympijských hrách v Mexiku nastalo jeho nejúspěšnější
období. V roce 1969 se stal mistrem Evropy v rychlopalbě družstev a ve standardní pistoli družstev,
v soutěži jednotlivců vybojoval třetí místo ve střelbě z velkorážní pistole. Následující rok 1970 byl
zase dvojnásobným mistrem světa jednak opět v olympijské rychlopalbě družstev, jednak ve vel-
korážní pistoli družstev, ve střelbě jednotlivců z velkorážní pistole byl znovu třetí, v rychlopalbě jed-
notlivců skončil na čtvrtém místě. Na Hrách XX. olympiády 1972 v Mnichově už nominován nebyl,
v rychlopalbě ho však výborně zastoupil Ladislav Falta, který získal stříbrnou medaili. 

Úspěchy :
1964 - 3. místo OH Tokio rychlopalná pistole jednotlivců 2 x 30 ran
1966 - 2. místo MS velkorážní pistole jednotlivců
1968 - 7. místo OH Mexiko rychlopalná pistole jednotlivců 2 x 30 ran
1969 - 1. místo ME rychlopalná pistole družstev 2 x 30 ran                             

1. místo ME standardní pistole družstev
3. místo ME velkorážní pistole jednotlivců

1970 - 1. místo MS rychlopalná pistole družstev 2 x 30 ran 
1. místo MS velkorážní pistole družstev
3. místo MS velkorážní pistole jednotlivců
4. místo MS rychlopalná pistole jednotlivců 2 x 30 ran                      

Lubomír Nácovský se jako člen reprezentačního týmu pistolářů účastnil vrcholných meziná-
rodních soutěží až do poloviny 70. let, ovšem v individuálních soutěžích už na své výsledky z Her
olympiády nenavázal.

Po ukončení sportovní kariéry se dál věnoval sportu rekreačně, rád lyžoval, bruslil, plaval, jezdil
na kole, hrál volejbal i nohejbal a velmi si oblíbil tenis, který hrával na tenisových kurtech n. p. Barvy
a laky. Hodně času a energie věnoval výstavbě tenisových kurtů v Lobečku, ale už si na nich neza-
hrál.

ROBERT ZÁRUBA 
O MARTINU PROCHÁZKOVI

Říká se, že nelze vstoupit dvakrát do téže řeky. Při loňském galavečeru byl za své nepří-
tomnosti uveden do Síně slávy kralupského sportu hokejista Martin Procházka – bez diskusí
nejslavnější a nejúspěšnější sportovec s kořeny v Kralupech nad Vltavou. Bohužel se tak stalo
za jeho nepřítomnosti, v důsledku kumulace více událostí. Organizátoři ankety se letos
pokusí o relativizaci slavného výroku řeckého filosofa Hérakleitose z Efesu. Jestli se to podaří,
všichni uvidíme 8. 4. 2011 v sále KD Vltava. Pokud by to z nějakých důvodů nevyšlo, můžete
se alespoň potěšit malým speciálem věnovaným Martinu Procházkovi, ve kterém hraje hlavní
roli nejuznávanější hokejový komentátor Robert Záruba. 

ROBERT ZÁRUBA
UVÁDÍ MARTINA PROCHÁZKU DO SÍNĚ SLÁVY

„Jsem rád, že mohu uvést Martina Procházku do jakékoliv síně slávy, třeba té hokejové, protože
v té asi má své velké místo. Pro mě to byl vždycky hráč, který předvede na ledě něco zvláštního,
a který je schopen pobláznit diváky a je schopen si je získat právě tím, co proslavilo český hokej, a to
je výborná hra na obou dvou
koncích hřiště. Klasika levého
křídla, kterou Martin s tím
svým číslem „20“ výborně
zvládl. A pak to jsou vzpo-
mínky, které na něj mám,
a které vždycky patřily k tako-
vým výrazným okamžikům
sezóny. Já si vzpomínám, mys-
lím, že to bylo ve čtyřiadeva-
desátém, kdy hrálo Kladno
sérii play off s Českými Budě-
jovicemi a Martin Procházka
jeden ten zápas tak ovládl, že
jsme se s tehdejším budějo-
vickým trenérem Vrbou po
zápase bavili prakticky jenom
o něm. A to byl takový první
výrazný moment, kdy se Mar-
tin Procházka tak trochu
vyčlenil z trojice Vejvoda -
Patera - Mikolášek – tedy později Procházka, kdy se stal zvláštní jednotkou ve slavné Blue line, v té
modré řadě. Potom jsem měl ještě mnohokrát pocit, že Martin, který byl vždycky spojovaný do dvo-
jice P+P (Patera – Procházka), je schopen se trochu vydělit a osamostatnit, ale vždycky to bylo s pod-
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porou Pavla Patery. Ti dva k sobě asi nějak tajemně patří a tím, jak spolu hrají sedmnáct, osmnáct
let bok po boku s krátkými přestávkami, tak tím ta jeho kariéra dostala takovou rychlejší akceleraci. 

Pamatuji si zápasy, kdy Martin najednou z kombinace s takovou svou zvláštní rychlostí a schop-
ností hru neuvěřitelně individuálně zrychlit, tak se ještě jakoby dostal někam dál a byly to vůbec ty
nejkrásnější chvíle, které on pro český hokej udělal. Asi ta vůbec nejlepší byla ve finále mistrovství
světa ve Vídni v roce 1996, které Martin Procházka rozhodl 18,8 sekundy před koncem svým vítě-
zným gólem. Pamatuji si, že v tomto zápase se dostával do šancí a s neuvěřitelnou lehkostí pře-
cházel přes kanadskou obranu, prakticky sám byl schopen vytvořit tlak na bránu, ale neměl střelecké
štěstí, až nakonec dal zlatý gól. Martin tímto gólem odstartoval zlatou éru českého hokeje a pak
v ní byl pořád účasten, pořád byl nějakou součástí vítězného národního mužstva. Martin Procházka
i tím počtem gólů, které v národním týmu dal – nejvíc ze všech od rozdělení Československé fede-
race, má být uváděn do jakékoliv síně slávy, ale hlavně do té hokejové.“

ROZHOVOR S ROBERTEM ZÁRUBOU
O MARTINU PROCHÁZKOVI

vedl Jindřich Kohm

Zeptám se na postavení Martina
Procházky v kontextu historie
českého hokeje?

Martin Procházka je zlatý hoch
českého hokeje, patří mezi hráče, kteří
těch zlatých medailí mají úplně nejvíc,
patří do slavného útoku Blue line, kte-
rému jsme tak říkali jednak kvůli kla-
denským modrým dresům, ale také
kvůli tomu, že v těch tréninkových
sadách národního týmu Patera s Pro-
cházkou vždycky dostávali modré dresy
z nějakého zvláštního důvodu. Martin
patří mezi tvůrce těch nejúžasnějších
momentů v dějinách českého i československého hokeje a výborně završil řadu slavných nositelů
čísla „20“ v národním týmu, ale i v klubovém, takže ze všech ohledů Martin Procházka je jedna z nej-
výraznějších postav v historii. A je hrozně těžké ocenit to postavení ještě v době, kdy je hráč aktivní,
kdy hraje a kdy jeho kariéra, samozřejmě logicky po těch mnoha letech a vynikajících sezónách,
má trochu stagnaci. Již není na tom vrcholu logicky, ale pořád ještě má ten hráč lize co dát, v tako-
véto fázi je hrozně těžké burcovat nebo vzbuzovat to uvědomění si, jaký význam takový hráč pro
historii hokeje má.

Tři milníky nebo majstr štychy, akce spojené s Martinem Procházkou, které se Vám teď
vybaví?

Číslo jedna je vítězný gól ve finále Mistrovství světa 1996. Číslo dvě by byl asi gól v play off
Mistrovství světa 2001, tam myslím byly ty góly dva a byly hrozně důležité, byly navíc na mistrovství,
kde Martin s Pavlem Paterou nebyli úplně tím nejlepším útokem národního mužstva, ale dokázali
dát gól v pravou chvíli. A gól číslo tři nebo spíš řekněme, měli jsme situaci, měli jsme play off a teď
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bych řekl nejlepší turnaj, kde Martin Procházka s Pavlem Paterou a Vladimírem Vůjtkem na
Mistrovství světa 1997 excelovali. V té zlaté éře českého hokeje jsme neměli turnaj, kde by jeden
útok tak ovládl celou soutěž, jako tenkrát Martin, Pavel Patera a Láďa Vůjtek. Martin Procházka hrál
v tom útoku fantasticky nejen dopředu, ale jako vždy i výborně dozadu a z druhé vlny byl schopen
se zúčastňovat všech kombinací. Já vím, že překřížení, které Pavel Patera s Martinem Procházkou
předváděli u nás, ve švédské lize na Mistrovství světa dělalo hlavně soupeřům ze zahraničí strašné
 problémy a i tou schopností improvizace
vyhovění si na ledě. Prostě tohle všechno
dodávalo té řadě, ať už hrál napravo skoro
kdokoli, vždycky takovou zvláštní sílu,
takovou zvláštní magii. Na Mistrovství
světa 1997 v Helsinkách ta magie fungo-
vala nejsilněji a soupeři si s ní prakticky
nevěděli rady. Byl to krásný zážitek pozo-
rovat hru téhle řady a Martina Procházky
v devadesátém sedmém. Vůbec nevadí, že
jsme tenkrát skončili bronzoví, byl to záži-
tek!    

Těch krásných a důležitých mo -
mentů v kariéře Martina Procházky
v reprezentačním dresu je strašně moc.
Byl to Martin, kdo přiklepl ve finále
olympijského turnaje v Naganu vyhra-
nou buly Pavla Patery na zlatý gól Petra
Svobody... 

...tak tohle je více o Pavlu Paterovi, pro-
tože Pavel přihrál na všechny zlaté góly v té
zlaté éře. On přihrál na vítězný gól ve Vídni
1996, v roce 2001 na zlatý gól Moravcovi.
Měl obě přihrávky jak proti Kanadě, tak
proti Rusku v těch klíčových zápasech
v Naganu. Martin Procházka ale byl
vždycky na ledě a občas se do toho zapojil dotekem (smích Roberta Záruby), takže tihle dva zlatí
kluci mají asistence na těch nejslavnějších momentech v té nejúspěšnější éře našeho hokeje – za 100
let jsme neměli takové období. Martin se zúčastnil tohoto období, řekl bych, jako jedna z deseti
nejúspěšnějších postav vůbec. Martin jako hráč toho strašně moc dokázal a historie to jednou ocení.

Odvážná otázka na encyklopedistu nejen českého, ale i světového hokeje: Víte, kde Mar-
tin Procházka s hokejem začínal?

Martin je Kralupák, takže Martin hrál v Kralupech nad Vltavou, a to je jedna ze spádových oblastí
Kladna, takže logicky potom pokračoval na Kladně. Já jsem ho registroval až v tom kladenském
dresu, respektive poprvé jsem si ho všiml v Jihlavě, kde byl na vojně. Potom šel na zkoušku do
Toronta (NHL), vrátil se fyzicky úplně odrovnaný z prvního kempu v Torontu Maple Leafs. Vím, že
jsem tenkrát četl, že táta Martina Procházky říkal, že byl Martin tak fyzicky vyčerpaný, že ho musel
nosit do schodů, ale to byla možná jenom nějaká epizoda (smích RZ). Martin patří do Kralup, a jestli
nebude mít do deseti let v Kralupech sochu, tak tady není něco normálního… 
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Hokejová dvojčata  Pavel Patera (vlevo) a Martin Procházka
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Speciální hokejová óda
pro ROBERTA ZÁRUBU,
dnes jako reminiscence
na začátek nového českého
hokejového letopočtu

ZLATÁ ZÁŘE
NAD VÍDNÍ 1996
Jindra Ropothámo Kohm

Tuto hokejovou ódu jsem sepsal v dojetí bezprostředně po zlatém vídeňském finále, které roz-
hodl jeden z mých nejoblíbenějších hokejistů – Martin Procházka. Tento hokejový epos byl určen
pro mého kamaráda Kakyho, který v té době sloužil vojenskou základní službu a lidi, věřte nebo
ne, obdržel tuto báseň listovní zásil-
kou! Oba dva jsme totiž od malička
kovaní Kladeňáci, kteří ve slavné éře
„Blue line“ nevynechali na kladen-
ském stadionu snad jediný zápas.
U příležitosti uvedení Martina Pro-
cházky do Síně slávy kralupského
sportu mě napadlo tento elaborát
zveřejnit a prostřednictvím Almana-
chu ho věnovat Martinovi jako
takové symbolické poděkování za
neopakovatelné okamžiky nadšení
a hrdosti, které nám svými parádními
hokejovými kousky za svoji kariéru
nabídl. Toto věnování se odehrává
v době, kdy od zlatého gólu Martina
Procházky ve finále s Kanadou uply-
nulo 15 let! Věřím, že nejen Martin
Procházka ale i fanoušci fajnšmekři
objeví v básni mnoho zárubovských
parádiček...

Než si kluci oťukali
ty vídeňský ledy,
s Kabáty si zazpívali,
porazili Švédy.

Finové věřili, že Sellene
Čechy napadrť rozmele,
proti byl věšák Ujčíka,
naši zas slavit pospíchaj!

Poprvé bylo nám ouzko,
z betonu značky Norsko,
ještěže matador Stavjaňa
od modrý poslal tam banána.

Pavel, Martin s Otou
hráli si s Francií jak kočka s botou,
odevzdaným hráčům ze země Eifela,
kombinační hra řádně namlela.

Pověst horké krve v žilách Italů
utrpěla – byli jak opilci na baru,
už je to hotový, i beci v útoku góly loví
a Eddie poznal, jak to má těžký Tony*.
(*Tony Barrasso brankář Pittsburgh Penguins)

Mezitím všichni Slováci,
dávaj si inzerát na práci,
Mečiar je z vlasti vydědí,
trénovat začnou snad medvědi.

Němci si takticky vybrali nás
a tím si prakticky zlomili vaz,
rozpumpoval to celý Jirka Dopita,
chlapci ze západu troufalost odpykaj.

Co do branky všechno doskáče,
to se zeptejte beka Neckáře,
v kabině pochvala od Táty,
nad Dunajem duní Kabáti!

Osud ten je bez citu,
vybral si zase Dopitu
a ten v leže v Brně
s pacienty trne.

Náhle však oslavy ustaly v sále,
čeká nás: SEMIFINÁLE!
Nikdy v  play off historii
finále jsme nedobili.

Obavy z tvrdé Ameriky
to nejsou chlapíci na intriky,
Stevens ex hvězda Pittsburghu
nevelí hromadě brambůrků.

Když šel pykat Kysela,
hrůza na všech visela,
dotěrný Patera vyšťoural puk
a Martin do prázdný udělal ťuk.

Mrazí mě v zádech, prožívám štěstí,
Kysela plexi na trestný leští.
Co se to děje? Klepu si do čela,
už je tam další, zavěsil Kučera!

Vejvoda dvakrát, Patera jednou,
potom  i Superman musel by lehnout.
A tak přes veliký starosti
o bronz hrají mocnosti.

Teď už je na nohou celá republika
a taky nervózní, že nikdo nepolyká,
Javorové listy stejně jako lvi
chladí Šampáňa, po zlatě hladoví.

Z šedivých chmurů dostal nás Lang,
on dvakrát vykradl Josephův bank,
pak Turek neviděl Thomasův projektil,
červené světlo- to zářez kudlou byl!

Eddiho Star má však jasnou zář,
poznal to Karia tváří v tvář,
po dvou gólech mají obě strany
pravé finále – zatraceně vyrovnaný.

Zkušení kanadští matadoři 
jsou nebezpeční jako žralok v moři.
Nad celým národem teď visí bouřka,
poslední minuta přetěžká zkouška.

Vichnar si plete i čísla dresů,
ještě půl minuty těžkého stresu.
Bukač tam poslal úspěchů lovce
kladenský modrý Paterovce.

Panterův čich před brankou
vycítil šanci nevelkou,
poslal puk přímo na Procházku
a ten dal odpověď na otázku.

Odkud do světa půjde zlatá záře,
kdo spustí slzy, kdo rozesměje tváře,
hokejka a rukavice letí k zemi,
k čertu se všemi potížemi!

Otevřela bránu nám hokejová nebesa,
srdce střední Evropy hrdě zaplesá.
Muž historie svírá hlavu v dlaních,
republika řve jako jeden manik.

Jedenáct let čekání a vzdoru
a ve Vídni opět na vrcholu,
Alby zvedá pohár, vítězný zní chór:
„WE ARE THE CHAMPIONS!“
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KRALUPÁK MÁ SVŮJ FANSHOP,
VY MŮŽETE MÍT KRALUPÁKA!
Vážení sportovní přátelé,

jsme pyšní na to, že se můžeme zúčastnit takové akce, jako je
ANKETA SPORTOVEC KRALUP 2010 a ještě více nás těší to, že můžeme
do našeho dresu obléknout největšího a nejznámějšího kralupského
sportovce všech dob, sportovce z našeho města a tím není nikdo jiný než KRALUPÁK, známá komik-
sová postava. 

Při příležitosti konání ANKETY SPORTOVEC KRALUP 2010 jsme založili na našich webových strán-
kách FANSHOP KRALUPÁK, kde si může každý příznivec zakoupit sportovní oblečení, propagační
předměty a různé suvenýry, které jsou spojené s logem KRALUPÁKA.

Všem, kteří se společně této akce účastní, bychom rádi nabídli možnost slevy 10% z maloob-
chodních cen uváděných na našich webových stránkách www.atletico.cz pro neregistrované  zá -
kaz níky.

Tuto slevu můžete získat na všechny výrobky mimo zboží uvedené ve výprodeji. Aktivací slevy
je registrace na webových stránkách www.atletico.cz, do poznámky v registračním formuláři je
nutné uvést text: SPORTOVEC2010 (viz tabulka níže). Tuto slevu Vám potvrdíme vždy nejpozději
do 24 hodin (v pracovní dny od 8 do 16 hod. obratem!) po odeslání registrace zpět na Vaší 
e-mailovou adresu. Následně se Vám zlevněné ceny zobrazí vždy po přihlášení do systému. 

V případě nejasností nám neváhejte volat na tel: 315 733 103 nebo psát na e-mail
jindra@atletico.cz.
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SPORTOVCI O KRALUPECH NAD VLTAVOU
Ivan Souček (racketlon, 2008): „Na jednu stranu si asi nemyslíme, že naše město je architekto-

nicky nádherné, ale myslím si, že je to příjemné město se spoustou sportovišť a možností vyžití vol-
ného času a je to tu prima!“

Jan Střeska (hokejbal, 2008): „Vážím si toho, že jsem v Kralupech hokejbal začal hrát a myslím
si, že to je sport, který tady má obrovskou popularitu, základnu a já jsem jenom hrdý, že z Kralup
pocházím!“

Vladimír Vymětalík (futsal, 2008): „V Kralupech mám spoustu kamarádů, což je důležité. Ti
kamarádi jsou sportovně aktivní, takže nemám problém si jeden den jít zahrát fotbal nebo futsal,
druhý třeba hokejbal, takže důležitý jsou ti lidé kolem nás.“

Blanka Rosáková (turistický závod, 2008): „Město je skvělé, já tady odtud nechci pryč. Takže až
budu velká, tak se tady někde chci usadit.“

Roman Matula (kanoistika, 2008): „Kralupy jsou docela pěkný město, líbí se mi tady.“

Magda Šlehofferová (basketbal, 2008): „Kralupy za moc estetické město nepovažuji, ale je tu
hodně sportovního vyžití, což je důležité. A protože tu hraji basket, tak mám k městu vztah vřelý.“ 

Daniel Štrop (judo, 2008): „Myslím, že to je krásné město, hlavně se mi tady líbí řeka, protože
jsem rybář. Řeku mám rád.“

Eliška Krejčová (stolní tenis, 2008): „Město mám ráda, bydlím tady pořád. Jen tak sem tam jsem
se na půl roku ztratila budovat pohraničí, tenkrát v nerozvážném mládí. Jinak mám ráda Kralupy,
i když říkali, že to není hezké město. Jsem patriotka a opravdu, teď se mi to město líbí více, než to
bylo dříve. Řekla bych, že vzkvétá a jsem za to ráda.“

Václav Tomšík (vzpírání, 2008): „Já jsem se v sedmdesátém roce rozvedl a dal mě dohromady
kamarád z vojny a žil jsem tady s jednou paní třicet sedm let. Uspořádání celého města, které je
v neustálé přestavbě, někdy do toho skočí příroda, jako byly zátopy v roce 2002, je dobré. To, co se
přibrzdilo, se zase dožene, myslím, že to tady jde dobře i po stránce společenské…“

Michal Vrchota (lední hokej, 2008): „Město se mi líbí, stadion máme taky docela dobrý a dobrý
je, že na malé hale budeme mít teďka hokejbal, takže můžu trénovat ještě v létě.“

Anička Koblencová (kanoistika, 2008): „Líbí se mi, že je tady docela těžký slalomový kanál a kos-
tel a památky v Kralupech.“

Karolína Voljanská (basketbal, 2008) : „Určitě je to město, kde jsem prožila celý svůj dosavadní
život, takže pro mě hodně znamená. Jsem ráda, že nyní o sobě dává město víc vědět, doufám, že to
tak bude dál. Ještě tady jsou nějaké věci, které se mi osobně nelíbí, ale věřím, že to časem půjde
a třeba moje děti budou spokojenější.“

Adéla Hurtíková (basketbal, 2008): „Mám Kralupy ráda, trávím zde mnoho volného času, cho-
dím sem do školy.“

Martin Hanžl (lední hokej, 2008): „Určitě vztah mám k městu dobrý, vyrůstám tady odmalička,
takže jsem tady spokojený“.

Jan Vavřík (turistický závod, 2008): „Líbí se mi tady, je to pěkné město. Myslím si, že se tady dá
dělat řada aktivit, je tady příroda…“

Jitka Černá (turistický závod, 2008): „Vztah mám dobrý. Mně se moc líbí, že je tady hodně pří-
rody, vždycky se dá jít někam posedět, třeba na louce a tak…“

Lukáš Kolc (2009): „Žiju tady odmala, chodil jsem tady do školy, jak na základní, tak na střední,
jsem tady rád a de facto pořád.“

Patrik Husák (lední hokej, 2009): „Žiju tady dvacet let, je to moje rodné město, jsem tady rád.
Mám tady kamarády, je tady sportovní vyžití. Cítím se tady jako doma.“

Vojtěch  Stránský (orientační závody horských kol, 2009): „Kralupy se mi líbí, prostředí na hor-
ské kolo tady není úplně ideální, nicméně na silniční kolo je tady dobré prostředí. V Kralupech jsem
vyrostl, narodil jsem se tady, chodil jsem sem jak na základní školu, tak na gymnázium, takže mám
silný vztah ke Kralupům.“
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Jan Střeska (hokejbal, 2009): „Kralupy začaly mojí hokejbalovou kariéru. Já Kralupům a lidem,
kteří se tady o hokejbal začali starat, můžu jenom poděkovat, protože díku tomu, že jsem v Kralu-
pech mohl začít hrát hokejbal a zlepšovat se, tak jsem se pak dostal na úroveň, dá se říci, celorepu-
blikového hokejbalu a posléze jsem se dostal i do nároďáku.“

Nikol Kohoutová (tenis, 2009): „Kralupy se mi celkově líbí.“

Martin Štěpán (lyžování, 2009): „Líbí se mi Kralupy, ale pár míst tady není úplně nejhezčích.“

Katka Švédová (volejbal, 2009): „Kralupy mám moc ráda, už proto, že sem chodím do školy
a hraju tady volejbal.“

Marek Němec (lední hokej. 2009): „Nejvíc se mi tady líbí stadion, pak se mi tady líbí fotbalové
hřiště…“

Tereza Kučerová (volejbal, 2009): „Spousta lidí si myslí, že Kralupy jsou ošklivé město. Představí
si Kaučuk a ošklivé ulice, ale já si myslím, že Kralupy mají hodně hezkých míst, parků a nabízejí
i hodně příležitostí sportovat a věnovat se různým koníčkům…!“

Zuzana Reissová (sportovní aerobic, 2009): „K městu mám vztah pozitivní, vyrostla jsem tady,
chodila jsem tady do školky, do školy, i na gymnázium a stále tady bydlím a myslím, že ještě dlouho
bydlet budu. Líbí se mi tady.“

Kristýna Nejedlá (turistický závod, 2009): „Žiju v Kralupech od malička, líbí se mi tu a nechci se
odstěhovat.“

Jan Koldínský (turistický závod, 2009): „Já nejsem Kralupák, jsem ze sousedství z Veltrus. Ale Kra-
lupy mám rád, chodím sem běhat, hlavně tedy k řece, to prostředí se mi líbí.“

Gábina Ernatová (basketbal, 2009): Já jsem sice Kladeňačka, ale v Kralupech jsem už patnáct
let, takže jsou moje druhé město, ale dá se říci, že možná i to hlavní. Na Kladně vyloženě jenom
bydlím, studuji, ale v Kralupech mám všechno, kamarády, basket. Kralupy jako město mám ráda.
Chodím tady na různé společenské akce, plesy… a Kralupy, jo – dobrý!“

František Gross (klub vodních sportů, 2009): „Jsem tady celý život, líbí se mi tady, je tady řeka…“

Eliška Krejčová (stolní tenis, 2009): „Jsem patriot, narodila jsem se tady, pořád tady bydlím
a vidím, jak teďka to město vzkvétá. Ke Kralupům mám opravdu dobrý vztah.“ 



Pražská 22 - Úpořiny

415 01 Teplice

Tel.: +420 417 531 393

Fax: +420 417 532 031

E-mail: tiskarna@tabuc-pack.cz

kartonaz@tabuc-pack.cz
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