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Vážení přátelé a sportovní fanoušci! 
Po roce máme opět zhodnotit a vyzvednout

některé z mnoha Kralupáků, kteří dělají městu čest
svými výsledky v různých sportovních disciplínách
a v soutěžích. Jejich počet je opět velký, zájem
o pohyb a sport je u nás ve městě nadále příkladný.
V Kralupech se pro sportování – na různých výkon-
nostních úrovních – nabízí téměř tři desítky spor-
tovních odvětví. Máme zde kvalitní sportoviště
a mnohá další budujeme či rekonstruujeme.
V mnoha sportovních oddílech jsou připraveni tre-
néři - nadšenci - kteří se věnují dětem i dospělým.
Většinou zadarmo a rádi. Město samo přispívá nemalou částkou na dětský a mládežnický sport, propa-
guje sportovní soutěže a pomáhá i s organizací mnoha sportovních akcí. Přesto mám dojem, že chuť ke
sportování, hlavně u menších dětí a jejich rodičů, opadá. A když poslouchám stesky učitelů tělocviku nad
fyzickou kondicí většiny žáků a studentů, nad jejich neobratností, nad nezájmem o pobyt na horách či na
školních výletech, kde se musí hýbat, tak je mi z toho trochu smutno. Proto beru toto zamyšlení i něco jako
apel na současné a budoucí rodiče. Porozhlédněte se po širokém spektru nabídky kralupského sportu
a vyberte pro své ratolesti sport – nebo sporty – které je budou dobře vychovávat a formovat. Kde najdou

opravdové kamarády a kde si zlepší fyzic-
kou formu - a možná i sebevědomí. Je
opravdu hodně na rodičích, jak budou své
děti motivovat, na jejich obětavosti
a hlavně důslednosti, která je ke sportu
přivede – a hlavně udrží. A vám ostatním,
které ke sportu nemusím nutit ani pře-
svědčovat, přeji, aby pohyb byl jen a jen
radostí, adrenalinem i uspokojením
z vlastních schopností i schopností
a šikovností třeba celé sportující rodiny. 

Ale zpátky k samotnému hodnocení. 
I letos bylo klání nelehké a komise

neměla při výběru z nominací snadnou
práci. Objevila se v nich jména již oceně-
ných stálic i jména nových, šikovných a cti-
žádostivých holek a kluků. Vybraným

a oceněným sportovcům a týmům pak, samozřejmě, moc gratuluji. Zasloužili se o vítězství sami. Svou
pílí, nadšením i pevnou vůlí. Přeji jim i ostatním nominovaným mnoho dalších úspěchů na poli sportov-
ním i v životě vůbec. A aby se stali i vzory pro své vrstevníky a budoucí sportovce ve městě. 

PS: Možná se s nimi v budoucnu setkáme v Síni slávy!? 
Petr Holeček 

starosta města Kralupy nad Vltavou
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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) 
2010  BK Junior Kralupy „ženy A“ (basketbal)
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Nikdo z nás nelétá
na baron prášilovské kouli!

Za organizační trio galavečera ankety Sportovec Kralup nad Vltavou posílám všem jeho
návštěvníkům i živé show nezúčastněným čtenářům již třetí almanachové AVE! Třetí alma-
nachové, ale již čtvrté galavečerní! 

Přijde nám až neuvěřitelné, jak ten čas rychle letí, ale když se ohlédneme, tak si dovolím jmé-
nem svým, Lenčiným i Honzovým sebevědomě prohlásit, že je za námi vidět kus poctivé práce. Než
se z vítací formy vrhnu střemhlav do obsahu, připomenu titulky předcházejících dvou almanacho-

vých zdravic: Bez zlatých vlasů
děda Vševěda (2009) a Důležité je
porozumět filosofii ankety (2010).
Aktuální nadpis a poselství tohoto
příspěvku se zařazuje po bok jeho
předchůdců. Čtenáře prosím
o pozorné čtení a následné
zamyšlení se nad jeho obsahem.
Ideálním naplněním pisatelova
záměru by pak bylo i šíření níže
uvedených myšlenek. 

Anketa Sportovec Kralup nad
Vltavou má oslavovat sport, spo-
jovat sportovce a jeho příznivce,
seznamovat i inspirovat. V žád-
ném případě nemá vést k tupému
a vyhrocenému soutěžení v uka-
zatelích, které nejdou porovnat,
nemá vzbuzovat nenávist či
závist, jak může být někdo přede
mnou a jak může někdo chybět
v nominaci a jak to, že… Pravidla
ankety jsou jasná – a když se budu
chtít vyhnout politicky zprofano-
vanému termínu transparentní,
tak napíšu průzračná jak roman-
tická studánka. Problém je, že ne
každý je chápe nebo zná či je
ochoten se nad nimi zamyslet.
A my, pořadatelé a organizátoři
tohoto podniku s ideály, se sna-
žíme tato pravidla vysvětlovat při
mnoha příležitostech, např. na tra-
dičních novoročních setkáních
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všech sportovních oddílů. Nyní nám přibude velmi cenný komunikační nástroj, a to oficiální webové
stránky ankety Sportovec Kralup nad Vltavou www.kralupak.cz, na kterých bude vše, co je spojo-
váno s anketou, podrobně z mnoha úhlů pohledu vysvětlováno. Vždy je však klíčový styčný
 důstojník – proto organizovaní kralupští sportovci, na otázky typu „kdo koho nominoval, upřed-
nostnil či nenominoval, a tedy opomenul nebo dokonce ignoroval“, hledejte nejprve odpovědi
u vedení svých oddílů… 

Dovolte mi vybrat určité „pravidlové gró“, aby i ti, zatím filosofií ankety nedotčení, pochopili.
V první fázi se uskutečňuje tzv. první nominační kolo. To se skládá ze tří proudů a jeho účelem je
jakýmsi pomyslným sítem zachytit
všechny úspěchy kralupských spor-
tovců za předešlý rok. Prvním
proudem (a to tím nejzásadnějším!) je
oficiální nominace sportovního klubu,
který si sám určí, které jednotlivce či
družstva sám preferuje při sestavování
nominací (napříč kategoriemi, kolek-
tivy i jednotlivci!). Toto doporučení
zkušených se pro organizační výbor
ankety stává jedním z klíčových uka-
zatelů při sestavování finálních nomi-
nací. Je škoda, že většina sportovních
oddílů ve městě není schopna nomi-
novat i sportovce, kteří se věnují stej-
nému druhu sportu, ale třeba na vyšší
úrovni a již mimo naše město, mimo
domácí klub. Vždyť i když dotyčný(á) nepůsobí v domácím oddílu, představuje velký propagační
potenciál daného sportu! Proto tu jsou další proudy, které mají důsledně pokrýt zdroje odborníky
a zasvěcenými záměrně či nezáměrně opomenuté. Proto je oslovována i veřejnost, která se uka-
zuje být tím nejlepším sportovním arbitrem. Její tipy vedou mnohdy k detektivnímu pátrání, neboť
často nejsou pečlivě zaznamenané, ale mají bezesporu svůj veliký význam. Poslední nominační
instancí je organizační výbor ankety, který má také slušný přehled o sportovním dění a je dalším fil-
trem pro odchytávání sportovních úspěchů. Při kompletování nominací a vyvolení „oficiálně nomi-
nované devatenáctky“, která je poctěna větší porcí slávy než ostatní, vychází organizační výbor
ankety z výše uvedené metodiky. Svou roli hraje i to, jak si vedl a jak byl obsazen ten který sport
v minulých ročnících ankety. Smyslem celého snažení je také představovat různá sportovní sdružení
a aktivity ve městě, ne jen „tupě dekorovat vavříny ty nejlepší z nejlepších“ (řečeno s určitou nad-
sázkou!). Berte na tomto malém prostoru výše zmíněné jako určitou indicii k pochopení. Možná
srozumitelnější kontext najdete již nyní na webu www.kralupak.cz.

Určitě není zanedbatelné, že při čtyřech galavečerech bylo promítnuto již šestasedmdesát nomi-
načních medailónků sportovců a sportovních klubů, kteří přiblížili zajímavosti a atraktivitu svého
sportu divákům. Jsem přesvědčen o tom, že všem, kteří jsou fanoušky svátku kralupských spor-
tovců, se po čtyřech slavnostních večerech velmi rozšířilo vědomí o pestrosti sportovního vyžití
v našem městě a začali nově registrovat individuality či sportovní kluby, o jejichž existenci neměli
ani tušení. A to je možná ten nejpodstatnější smysl celého našeho snažení. Učme se přát úspěch dru-
hým, náš život pak může dostat zcela jiný rozměr! A berme soutěžení s nadhledem a přijímejme
vavříny s pokorou… 

Jménem organizačního výboru ankety Sportovec Kralup nad Vltavou, Jindřich Kohm

Kralupák si už získal důvěru i u těch nejmenších.  
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LENKA CÍSLEROVÁ
Sportovec Kralup nad Vltavou se koná již čtvrtým rokem, jaké změny mezi jednotlivými roč-
níky vidíte Vy, jako organizátor, a jakých změn si mohli všimnout čtenáři Almanachu a náv-
štěvníci galavečerů Sportovce Kralup?

Jako organizátor více veřejných akcí konajících se v Kralupech vím, že úspěch je závislý nejen na
zájmu a účasti veřejnosti, ale především jejich kladných ohlasech a pocitech z prožití krásných chvil
a zážitků. Sama za sebe mohu říci, že vždy, když připravuji další a další akci, snažím se přemýšlet
o nějakých třeba i malých změnách v programu, které by nalákaly veřejnost a dodaly trochu šťávy
a překvapení. Ne jinak je tomu při Sportovci Kralup. 

Teprve až při přípravě letošního ročníku si ty neuvěřitelné pokroky uvědomuji. Nejde o to, že
jsme chtěli při každém ročníku překvapit nějakou tou novinkou nebo překvapením, ale jde o to, že
nyní, po čtyřech letech, je cesta Sportovce tak připravená, že naopak máme více nápadů a myšle-

nek, než nám pokryje finanční rozpočet. Jde už nyní a tzv. seriál, kte-
rému se vývojem stávajícího děje scénář nabízí. 

Jaký ročník byl pro Vás nejzajímavější a který Vás nejvíce bavil? 
Máme za sebou tři hotové ročníky a v době, kdy píši tuto myšlenku,

vrcholí přípravy čtvrtého. Každý rok byl a bude i dále něčím zajímavý,
ale jsem přesvědčena, že pro mne bude vždy nejzajímavější právě ten
rok první. Nejde o to, že první ročník byl programem nejchudší a vzni-
kal s velkými porodními bolestmi, ale jde o to, že vznikla myšlenka,
která se nám podařila zhmotnit v tradici.

Co lze od Sportovce v budoucnu ještě očekávat? Chystáte nějaké
změny?

Jak jsem již výše psala, Sportovec je pro mne již takový velmi kva-
litní a neokoukatelný, snad i nekončící seriál… A co lze dále očekávat?
Snad děj, který bude stále zajímavý, neomrzí diváky a udrží jejich pozor-
nost. A jak už to u seriálů bývá, změny budou, ale nic se předem nesmí
prozradit.

Co pro Vás znamená Sportovec Kralup?   
Za prvé, Sportovec je pro mne především spolupráce s Honzou

a Jindrou a za druhé, Sportovec je srdeční záležitost plná práce
a diskuzí, která mne stále baví. Lenka Císlerová
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Přípravný výbor ankety pracuje od samého počátku vzniku ankety Sportovec Kralup nad Vltavou 
ve stejném složení: (zleva) Jindřich Kohm, Lenka Císlerová a Jan Špaček.

ROZHOVORY
S ORGANIZAČNÍM TRIEM ANKETY

Přípravný výbor ankety Sportovec Kralup nad Vltavou zůstává i na prahu spuštění čtvrté
galavečerní show neměnný, tvoří ho: Lenka Císlerová (dříve Procházková), Jan Špaček
a Jindřich Kohm. Rozhovory jsou znovu nejen sondou do zákulisí příprav Sportovce Kralup,
ale i jeho emoční pamětí.
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JAN ŠPAČEK
Sportovec Kralup nad Vltavou se koná již čtvrtým rokem, jaké změny mezi jednotlivými
 ročníky vidíte Vy, jako organizátor, a jakých změn si mohli všimnout čtenáři Almanachu a náv-
štěvníci galavečerů Sportovec Kralup?

Je zcela viditelné, že každým rokem dochází v anketě Sportovec Kralup nad Vltavou a násled-
ném galavečeru k zásadním změnám. Jsem velmi rád, že ke změnám pozitivním. Každý ročník
ankety přinesl něco nového, zajímavého, něco, co přispělo ke zvýšení úrovně a atraktivitě celého
projektu. Ať už to byl Almanach nebo maskot KRALUPÁK. Celý organizační tým zastává jednotný
názor – každý nový ročník musí přijít s něčím jiným, inovativním, s něčím, co by sportovní oddíly
i veřejnost zaujalo. To je asi jediná cesta, aby v dnešní době tento projekt byl neustále aktivní a kon-
kurenceschopný v tom velikém množství různých kulturních a společenských akcí.

Jaký ročník byl pro Vás nejzajímavější a který Vás nejvíce bavil?
Každý ročník byl svým způsobem zajímavý, každý byl jiný a u každého jsem se bavil. A hlavně –

baví mě to, že se bavili, baví a věřím tomu, že se budou bavit i v budoucnu všichni ostatní. To je
přeci to nejvyšší uznání pro organizátory akcí, když jim všichni zúčastnění přijdou poděkovat,
 pochválit, někdy i trochu pokritizovat, ale hlavně - všichni jsou zaujati, baví se a navíc mohou
 prezentovat svou práci v oddílech, práci sportovců, oddílů a v neposlední řadě také práci mnoha
dobrovolných poctivých funkcionářů, trenérů a bafunářů, bez kterých by to krásné hnutí – sporto-
vání – nebylo vůbec možné.

Co lze od Sportovce v budoucnu ještě očekávat? Chystáte nějaké změny?
Jak jsem již předeslal v předchozí odpovědi, v každém ročníku došlo ke změnám. I v letošním

ročníku chystá organi-
zační výbor změny
a novinky. Velkou změ-
nou v organizaci galave-
čera je to, že vyhlašování
nejlepších sportovců
Kralup se odehraje
v kině Vltava a po tomto
vyhlášení proběhne na
sále KD Vltava AFTER
PARTY včetně občer-
stvení, na které DJ Viktor
Voljanskij opráší disko-
tékové šlágry 60. – 90.
let a čeká nás také svě-
telná show skupiny LOS
ŽONGLOS. Další, a řekl
bych zásadní změnou, je
otevření webových strá-
nek Sportovce Kralup, na kterých bude zobrazena celá historie ankety a bude sloužit k široké infor-
movanosti, komunikaci, diskuzi a možnostem spolupráce a tím k vylepšování celého projektu do
budoucna.

Co pro Vás znamená Sportovec Kralup? 
Spoustu práce, běhání, shánění, zajišťování, ještě více času, to vše na úkor rodiny - odměnou je

ale velmi dobrý pocit z akce, která slouží k prezentaci něčeho tak nádherného, jako je sport a spor-
tování. A to je pro mne za tuto práci tou největší odměnou.

Martin Procházka byl uveden do Síně slávy kralupského sportu Janem Špačkem (vlevo), starostou města
Petrem Holečkem a virtuálním hostem večera Robertem Zárubou.

JINDŘICH KOHM
Sportovec Kralup nad Vltavou se koná již čtvrtým rokem, jaké změny mezi jednotlivými roč-
níky vidíte Vy, jako organizátor, a jakých změn si mohli všimnout čtenáři Almanachu a náv-
štěvníci galavečerů Sportovec Kralup?

V historii ankety vidím tři obrovské skoky. První byl od nápadu k realizaci prvního ročníku. Když
to hodně zjednoduším, tak v tento moment přešlo know-how populárních hokejbalových galave-
čerů do služeb široké sportovní veřejnosti. Byla nastavena dramaturgie večera s televizními medai-
lónky nominovaných sportovců, načrtnut způsob podávání nominací a hlasování. 

Druhý obří skok znamenal předěl mezi prvním a druhým ročníkem. Do druhého dějství totiž
vstoupil na scénu úžasný maskot kralupského sportu - Kralupák – nositel a obhájce „donquijotské“
filosofie celého snažení. Podařilo se zrealizovat vydání prvního Almanachu ankety, koncipovaného
nejen jako doprovod druhého ročníku, ale i jako paměť ročníku premiérového. 

A tím třetím veleskokem by mělo být slavnostní spuštění webových stránek www.kralupak.cz,
bez kterých bych udržení stávající úrovně ankety a její další rozvoj viděl jako nemožný! Právě zpětná
vazba od mnoha návštěvníků galavečerů nám potvrzuje, že diváci změny k lepšímu také vnímají
a nebojím se říct, že si je i užívají. Jsem moc zvědavý, s jakým ohlasem se setká letošní experiment
organizačního výboru Sportovce, přesunout slavnostní část večera z divadelního sálu KD Vltava do
prostorů kina… Miluji výzvy! 
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Jaký ročník byl pro Vás nejzajímavější a který Vás nejvíce bavil?
Je logické, že z pohledu scénáristy a režiséra (s výraznou podporou kolegů z organizačního tria

Lenky Císlerové a Honzy Špačka), musíte mít v rukávu stále nějaká překvapení a inovace, aby pro-
gram nesklouzl do rutinních sfér. Manévrovací prostor je však omezen kostrou či chcete-li struktu-
rou večera, kterou tvoří pevně dané nominační kategorie a ostatní již tradiční ceremonie. Tato
šablona je nezbytná a Vy musíte hledat cesty k ozvláštnění daného. 

Nejvíce jsem si užil vtipně opakované uvedení Martina Procházky do Síně slávy kralupského
sportu, jeho dojetí a užasnutí nad tím, jakou show jsme byli schopni v Kralupech rozehrát. Jeho
pohled na „nagánské“ oslavy olympijského zlata v bytě rodičů, stejně jako překvapení nad uvede-

ním do Síně slávy Robertem Zárubou – to bylo pro mě jedinečné!
Obecně si užívám natáčení nominačních medailónků s nej-

menšími sportovci, ale i se seniory. Je úžasné, co se všechno
dozvíte a skoro vždy panuje skvělá atmosféra. Mezi silné

momenty uplynulých ročníků patří zasloužené velko-
lepé potlesky Elišce Krejčové a vzdání holdu Václavu

Syrovému, těsně před jeho smrtí, které bylo velmi
dojemné a nikdy na něj nezapomenu. Vloni mě

hodně bavili Brejkdens Bradrs, ke kterým
jsem byl z počátku skeptický. Ovšem

nebyl jsem paličák, nechal věci ote-
vřené a do jejich zakomponování do
programu jsem šel na 100 % - a ono
to pak fantasticky vyšlo! 

Co lze od Sportovce v budoucnu
ještě očekávat? Chystáte nějaké
změny?

Když připravujete aktuální roč-
ník, již si pod čáru píšete nápady pro
ten příští, protože všechny podněty,
které v týmu organizátorů Sportovce
Kralup nad Vltavou obstojí, nelze do
toho aktuálního ročníku vměstnat.
No, a dokud budou ty poznámky
pod čarou stále v počtu hojném, tak
nikdo nemusí mít o budoucnost

ankety strach. Na pátý ročník máme již popsanou takovou malou tapetu ☺. Pokud se sport udrží
jako jedna z hlavních volnočasových aktivit – a já věřím, že udrží, protože i naše akce se k tomu
snaží ze všech sil přispět - bude témat, inspirací a podnětů pro různá překvapení, změny a inovace
vždycky dostatek. Příští rok se dostaneme na malou jubilejní metu 5 let existence ankety a tento roč-
ník by měl být speciální. Těšte se na to a držte nám palce, ať to vyjde!

Co pro Vás znamená Sportovec Kralup? 
Potvrzování mé životní filosofie, že Don Quijote nebyl pomatenec, ale člověk, který šel cestou

hodnou obdivu – blázna z něho totiž udělali ti lidé, kteří mu záviděli jeho svět! Důležité je, v jaké
hodnoty v životě věříte! Realizace ankety s filosofií, kterou nese, je jedna z možných cest, jak šířit ve
společnosti pozitivní hodnoty. A víte, co? Perfektní odpovědí na tuto otázku je text skladby „Píseň
o Kralupákovi“, tak si ho na straně 25 přečtěte ☺.  

Hodně hustě nám to loni vyšlo! Spokojený úsměv rejži
s bodyguardy z Brejkdens bradrs ☺.

fo
to

: Z
de

ňk
a 

Pe
tro

vi
čo

vá
VÝSLEDKY LOŇSKÉ ANKETY 9

VÝSLEDKY ANKETY
SPORTOVEC KRALUP NAD VLTAVOU 2010
Jednotlivec do 15 let včetně

Jednotlivec od 16 do 50 let včetně

Jednotlivec od 51 let

Kolektiv do 15 let včetně

Kolektiv nad 16 let včetně

Trenér roku

Pohár starosty města Kralupy nad Vltavou

Cena kralupské veřejnosti

2010 1. Čermáková Terezita BK Junior Kralupy „ženy A“ basketbal
2010 2. Kysela Jan TJ Kralupy „kadetky“ volejbal
2010 3. Vejrosta Zdeněk KČT turistické závody
2010 4. Kříž Roman HK Kralupy 4. třída lední hokej

2010 1. Brázda, Šupolík, Zapletal kanoistika
2010 2. Outdoor team KČT turistický závod
2010 3. HK Kralupy 4. třída lední hokej

2010 1. Stránský Vojtěch SKOB Kralupy MTBO
2010 2. Kadlecová Petra FIT Centrum Petry Kadlecové naturální kulturistika a fitness
2010 3. Vejrostová Romana KČT turistické závody horských kol
2010 4. Hájková Karolína Jezdecký klub Mělník jezdectví, parkurové skákání
2010 5. Husák Patrik HC Sparta Praha lední hokej

2010 1. Štěpán Martin SKI klub Kralupy lyžování
2010 2. Martínková Marie TJ Kralupy plavání a moderní pětiboj
2010 3. Převrátil Petr Klub vodních sportů vodní motorismus
2010 4. Burian Lukáš Škoda Mladá Boleslav minikáry
2010 5. Jančová Michaela HC 2001 Kladno ženy a PZ Kladno 8. třída lední hokej a rychlobruslení

2010 1. Krejčová Eliška TJ Kralupy stolní tenis

2010 2. Škvaro Josef Sportovní střelecký klub Slaný
a ČATHS Olomouc sportovní střelba

2010 3. Gross František Klub vodních sportů vodní motorismus

2010 1. Fitness Aerobic - Reissová, sestry Cihlářovy aerobic
2010 2. BK Junior Kralupy „ženy A“ basketbal
2010 3. TJ Kralupy „kadetky“ volejbal

BK Junior Kralupy „ženy A“ basketbal

TJ Kralupy „kadetky“ volejbal
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ČTYŘI OTÁZKY PRO MODERÁTORY
ALEŠ ŠVARC

Jako moderátor provázíte galavečer Sportovec Kralup nad Vltavou již čtvrtým rokem. Jaké
změny ze své pozice vnímáte mezi jednotlivými ročníky?

Každý rok je tzv. vychytanější a doladěnější do pokud možno nejmenších detailů. Nicméně je
dobré, že vždy zůstává trochu prostoru na okamžité improvizace a překvápka, bez kterých by se
mohl „dokonalý večer“ zdát někomu i mírně nudný… Doufám, že tuto velkou výhodu budu vnímat
i na letošním - trochu jiném - ročníku. Díky, Jindro, i celý realizační týme!

Jaký ročník byl pro Vás nejzajímavější, který Vás nejvíce bavil a co nejvíce bavilo Vás?
Každý rok je něčím, ať už plánovaným nebo neplánovaným, zajímavý. Konkrétně bych asi nic

neuváděl, nicméně se každý rok (pravidelně) bavím u úvah mé moderátorské partnerky Hanky nad
tím, zda se ten či onen doplněk hodí
k tomu nebo k něčemu jinému (v její
i mé garderobě). My muži prostě
vidíme spoustu věcí jinak… a tímto
se omlouvám jejímu muži za každo-
roční brakování jeho šatníku ve
snaze upravit si mě Hankou k obrazu
svému.

Scénář celého večera obdržíte
vždy jen několik dní před konáním
akce. Je něco, co si přejete, aby
scénář obsahoval? A naopak
neobsahoval?

Rozhodně pauzy na svačinu ☺,
případně bych měl ještě jedno přání
- Hanka mi každý rok říká, že by si
strašně ráda zazpívala před tak
početným publikem… On to nikdo

neví, a kdyby to šlo, rád bych jí to někdy splnil. Program je ale nabitý a pověstná umělecká skulinka
žádná… a to diváci nevědí, o co přicházejí.

Připravujete se na tuto akci a popřípadě jak?
I přesto, že moderování v Rádiu Relax a účast i na jiných akcích je moje práce i koníček, jsem

vždycky před začátkem galavečera (a nejen tam) mírně nesvůj. Možná proto teď prozradím zásadní
moderátorský fígl, kterého se léta držím. Nejdůležitější je první věta, když ta se povede bez zaško-
brtnutí a ztráty myšlenky, je všechno v pohodě, pokud ne, je všechno v … špatně, a už se to může
táhnout celým večerem. Takže první větu si většinou opakuji do poslední chvíle a pak už to jde nebo
naopak nejde tak nějak samo. 

HANA BOZDĚCHOVÁ

Jako moderátorka provázíte galavečer Sporto-
vec Kralup nad Vltavou již čtvrtým rokem. Jaké
změny ze své pozice vnímáte mezi jednotlivými
ročníky?

Každý rok je pro mě jiný. A nejen pro mě - i Spor-
tovec roku jako akce prochází různými proměnami
a stále více se - z mého pohledu - propracovává. Asi
každý, kdo je součástí příprav a samotného galave-
čera, si po jeho uskutečnění hluboce oddychne.
V ten samý okamžik už ale má v hlavě další varianty
a vychytávky pro budoucí ročník! Vždy je prostor
pro zlepšení, ale zároveň je důležité umět žít sou-
časností. Myslím, že anketa Sportovce v Kralupech
stále získává na popularitě, nominovaných spor-
tovců přibývá a já se domnívám, že jejich ocenění
před ostatními je tím správným zadostiučiněním
a motivací do dalších výkonů. A o to právě všem,
kteří se do toho s takovou vervou pustili, jde. 

Jaký ročník byl pro Vás nejzajímavější, který Vás
nejvíce bavil a co nejvíce bavilo Vás?

Zavzpomínám… Nejzajímavější pro mě byl určitě první ročník - vše bylo nové a neprobádané!
Ale také jsem asi nejvíce bojovala s trémou, i když ta se přirozeně dostavuje vždy. Baví a líbí se mi
to, s jakým elánem a energií organizátoři pracují a postupně dotahují detaily. Také spolupráce s mým
kolegou Alešem je pohodová a zábavná. Vsadím se, že ani tentokrát neopomene zmínit moje sty-
listické zásahy (barva kravaty apod.). Narážky na toto téma slýchám opakovaně už od prvního roč-
níku! 

Scénář celého večera obdržíte vždy jen několik dní před konáním akce. Je něco, co si přejete,
aby scénář obsahoval? A naopak neobsahoval?

S podobou scénáře jsem naprosto spokojena – díky, Jindro! Bývá opravdu detailně vypraco-
vaný. S časem dodání už tradičně méně – promiň, Jindro! ☺. Je pochopitelné, že ke změnám dochází
do poslední vteřiny před zahájením, takže velké plány a přípravy proslovů se většinou moc nevy-
plácí. Improvizace to jistí. 

Připravujete se na tuto akci a popřípadě jak?
Určitě. Psychická příprava je nevyhnutelná, i když 80 % je posléze improvizací. Ráda se ale

dopředu něco dozvím o všech kandidátech na Sportovce roku v různých kategoriích, proto se sna-
žím zhlédnout medailonky jednotlivých sportovců a předpřipravit si otázky pro potencionální
vítěze. Do poslední chvilky nám není prozrazeno, kdo je vítězem, na to jsou organizátoři oprávněně
přísní. I my jsme tedy do poslední chvíle napjati! 

No a fyzická příprava se také nesmí zanedbat – viď, Aleši ☺. U mě to obnáší čas strávený u kadeř-
níka a také úpravu delší než obvyklé 3 minuty na vykouzlení hezčího obličeje. No, a samozřejmě sla-
dění všech doplňků - kravatu Aleše nevyjímaje! 

Aleš Švarc

Hana Bozděchová
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NOMINACE
V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH
ANKETY SPORTOVEC
KRALUP NAD VLTAVOU 2011

nominovaný
sportovec

sportovní
odvětví oddíl největší úspěchy r. 2011

Berková
Kateřina

moderní
pětiboj

a plavání

TJ Kralupy - 1. a 3. místo MČR v moderním pětiboji, kategorie dívky, jednotlivci,
U13; 

- 3. místo Letní i Zimní přebor Stř. kraje v plavání - 100 m znak.

Kohoutová
Nikola

tenis I. ČLTK Praha - finále na MČR v Jablonci, postup na Master Nike Junior Tour
a následné finále v prestižním turnaji v Prostějově; 

- 1. místo na Olympiádě české mládeže v deblu ČR (za Stř. kraj);
- 5. místo na žebříčku ČR (několik 1. míst na turnajích A třídy),

mezinárodní turnaje Slovensko, Černá Hora, Maďarsko;
- v letošním roce na základě úspěchů zařazena do Střediska

vrcholového tenisu.

Nová
Lucie

volejbal TJ Kralupy - reprezentant ČR - volejbal;
- hráčka extraligy kadetek za Plzeň;
- 3. místo Olympiáda mládeže - volejbal.

Svítek
Adam

judo TJ Kralupy - 1. místo Ostsee cup; 
- 2. místo MČR; 
- nominace na Olympiádu mládeže do družstva středočeského kraje,

na Olympiádě neprohrál ani v jednom utkání.

Šindelářová
Juliana

in-line slalom
a alpské
lyžování

SKI klub
Kralupy 

- Mistryně ČR 2011 
v in-line slalomu - 
kategorie předžákyně;

- vítězka Českého poháru 2011
v in-line slalomu - kategorie 
předžákyně;

- Mistryně Středočeského 
kraje 2011 
v obřím slalomu - 
kategorie předžákyně.

ALMANACH ANKETY SPORTOVEC KRALUP NAD VLTAVOU 201112

nominovaný
sportovec

sportovní
odvětví oddíl největší úspěchy r. 2011

Forman
Miroslav

lední hokej HC Sparta
Praha

- v sezóně 2011-2012 vstřelil již 5 extraligových branek;
- opora juniorského týmu HC Sparta Praha 2010-2011.

Stránský
Vojtěch

MTBO SKOB Sokol
Kralupy

- 1. místo ve třech závodech Českého poháru;
- 3. místo v závodě World Ranking Event;
- 7. místo v závodě Světového poháru.

Štěpán
Martin

alpské
lyžování

SKI klub
Kralupy

- 3. místo Mistrovství ČR v superkombinaci - kategorie mladší junioři;
- 4. místa Mistrovství ČR v obřím slalomu a super G - kategorie mladší

junioři;
- 1. místo v republikovém žebříčku 

kategorie mladší junioři 
ve všech disciplínách;

- člen juniorského reprezentačního 
družstva ČR.

Tuháček
Zdeněk

silový trojboj
a benčpres

TJ Kralupy -
oddíl silového

trojboje

- Mistr Čech v benčpresu 3/2011, 
Sedlčany;

- 2. místo na oblastním mistrovství 
v trojboji 2/2011, Sokolov;

- 6. místo na mistrovství ČR v trojboji 
4/2011, Nymburk.

Vejrostová
Romana

horská kola MBT Kralupy - 1. místo v ženské kategorii 
v kultovním závodě 24 hodin 
MTB-Liberec, které se pořádalo 
jako MČR;

- medailové umístění na: 
Author 50 Bezděz, Winter Brdy, 
MTBO cyklotrek Kokořínskem, 
MTBO Kralupy.

Kategorie: JEDNOTLIVEC do 15 let včetně

Kategorie: JEDNOTLIVEC 16 – 50 let včetně

nominovaný
sportovec

sportovní
odvětví oddíl největší úspěchy r. 2011

Krejčová
Eliška

stolní tenis - 2. místo čtyřhra 06/11 ME veteránů Liberec.

Škvaro
Josef

střelec - 1. místo Českého poháru;
- 2. místo na Mistrovství ČR.

Veselý Ivan,
PhDr.

benčpres TJ Kralupy -
oddíl silového

trojboje

- Mistr Evropy v benčpresu masters 10/2011, Hamm, Německo;
- 3. místo na MS v benčpresu masters 4/2011, Rödby, Dánsko;
- 2. místo na Mistrovství ČR 2/2011, Jemnice.

Kategorie: JEDNOTLIVEC od 51 let 
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nominovaný 
oddíl / team

sportovní
odvětví největší úspěchy r. 2011

BK Kralupy Junior -
mladší dorostenky

basketbal - kvalifikace do ligy starších dorostenek; 
- 1. místo mezinárodní turnaj Evropy ve Španělsku;
- kapitánka Andrea Procházková je dle statistik České basketbalové

federace již 2. rok nejlepší střelkyní ligy v ČR.

Rugby club
Kralupy nad Vltavou,

tým Havrani U7 

ragby - regionální turnaje oblastního přeboru Čech kategorií U7 – U13:
Říčany 25. 9. 2011 - 1. místo; Tatra Praha 2011 - 1. místo;
Kralupy 9. 10. 2011 - 2. místo.

Šupolík, Zapletal,
Koblencová

vodní slalom - 1. místo MČR ve slalomu 3 krát K1.

Kategorie:
KOLEKTIV do 15 let včetně

Kategorie:
KOLEKTIV od 16 let včetně

nominovaný 
oddíl / team

sportovní
odvětví největší úspěchy r. 2011

BK Kralupy, ženy A basketbal - 2. místo v 1. lize žen 2010/2011;
- 1. místo v 1. lize v rozehrané sérii 2011/2012.

Outdoor tým
KČT Kralupy

turistický závod
Outdoor running

- 1. místo v kolektivech – Český pohár;
- 1. místo v kolektivech – Mistrovství ČR;
- 1. místo v kolektivech – Mezinárodní TZ.

Volejbalový oddíl -
Kadetky

volejbal - 2. místo liga kadetek 2010/2011;
- prozatím 1. místo v lize kadetek 2011/2012.

nominovaný
trenér

sportovní 
odvětví oddíl největší úspěchy oddílu a jiné zásluhy r. 2011

Bělíková
Blanka

aerobik SK FIT FOR YOU - 1. místo Velká cena Kutné Hory - sestava Karla Gottová -
celorepubliková soutěž (sólo komerční aerobic) 04/2011;

- 1. místo Pastelky - pódiová skladba, soutěž v pódiových
skladbách - Hradec Králové - celorepubliková soutěž 05/2011;

- 1. místo Poděbradská Vánočka - Tereza Nová - sestava
Kadeřnice (sólo komerční aerobic) celorepubliková soutěž
12/2011.

Johanides
Milan

vodní slalom TJ Kralupy - dlouholetý člen odd. kanoistiky, má největší zásluhu
na umístění žáků oddílu na celorepublikových soutěžích.
Zúčastnil se všech důležitých akcí oddílu.

Kysela
Jan

volejbal TJ Kralupy
volejbal

- 8. místo Mistrovství ČR st. žákyň;
- 2. místo liga kadetek;
- 1. místo KP st. žákyň;
- 3. místo Olympiáda.

Pátek
Otakar

hokej HK Kralupy,
TJ Sokol Zeměchy

- za celoživotní aktivní přístup 
ke sportu – hráč, trenér, 
funkcionář.

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: TRENÉR ROKU

nominovaný sportovní odvětví oddíl

Jaroslav Froněk kanoistika TJ Kralupy 

Síň slávy kralupského sportu

Mimořádné ocenění

nominovaný sportovní odvětví největší úspěchy oddílu a jiné zásluhy r. 2011

Fitnes center
Hanky Šulcové Praha -

Zuzana Reissová,
Radka a Tereza Cihlářovy

sportovní aerobik,
team, senior

- 1. místo - první nominační závod na ME Kladno (27. 3.); 
- 1. místo - druhý nominační závod na ME Brno (9. 4.);
- 1. místo - první nominační závod na MS Havlíčkův brod (14. 5.); 
- 1. místo - Mistrovství Evropy - Itálie, Torino (24. 6.);
- 1. místo - MČR Praha (31. 9.);
- 1. místo - Mistrovství světa - Austrálie, Gold Coast (18. 10.). 

Petra
Kadlecová

kulturistika
a fitness

- 1. místo Mistrovství světa Natural Olympia (Reno Nevada USA,
11. 11. 2011);

- 1. místo Mistrovství Evropy (České Budějovice 4. 6. 2011);
- 1. místo Mistrovství ČR (Třinec 21. 5. 2011).
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Aeroklub Kralupy
e-mail: lksz@seznam.cz; www - http://lksz.sweb.cz

AFC Kralupy nad Vltavou - futsal
Ing. Petr Listík, e-mail: AFC.Kralupy@seznam.cz;
PListik@seznam.cz; www -
http://sweb.cz/AFC.Kralupy

AHL Kralupy nad Vltavou - hokejbal
Jindřich Kohm, e-mail: donquijote@seznam.cz;
Ing. Martin Baráth, e-mail: ahliga@email.cz;
www - http://kralupy.cz/hokejbal/
Adresa: Pražská 200, Kralupy nad Vltavou

Aikido Dojo Kralupy nad Vltavou
Petr Ibl, e-mail: ibl.p@seznam.cz;
www - http://www.aikidokralupy.cz
Adresa: tř. Legií 386, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Aikido Klub Kralup
Karel Slapnička, e-mail: slapnickak@seznam.cz;
www - http://www.ac-kralupy.estranky.cz
Adresa: tělocvična DDM V Zátiší

ASPV TJ Kralupy
Mgr. Jaroslava Czechmanová, 
e-mail: czechmanova@dgkralupy.cz
Adresa: Mostní 812, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Badminton Kralupy
Bohumil Dufek, e-mail:
badminton@badmintonkralupy.cz;
www - http://www.badmintonkralupy.cz
Adresa: Victor, spol. s r.o., U Kněžské Louky 4, 130 00
Praha 3

Basketbalový klub Kaučuk Kralupy n. Vlt.
Jakub Žák, e-mail: jakubzak@volny.cz;
Luboš Truhlář, e-mail: lubos.truhlar@bkkralupy.cz;
www - http://www.bkkralupy.cz
Adresa: U Cukrovaru 1089 – sportovní hala, Kralupy
n. Vlt.

Basketbalový klub Kralupy junior
Radana Hniličková, e-mail:
radana.hnilickova@post.cz;
www - http://www.bkkralupyjunior.cz
Adresa: sportovní hala, U Cukrovaru 1089,
Kralupy nad Vltavou

HK Kralupy nad Vltavou
Jindřich Micka, e-mail: jindrich.micka@volny.cz;
Pavel Štibran, e-mail: stibran@karneval.cz;
e-mail: info@hkkralupy.cz;
www - http://www.hkkralupy.cz
Adresa: Mostní 812, Zimní stadion, Kralupy n. Vlt.

FBC Kralupy nad Vltavou - florbal
Filip Prantl, e-mail: fifex@seznam.cz;
Ing. Jiří Cimler, e-mail: fbckralupy@centrum.cz,
jiricimler@centrum.cz;
www - http://www.fbckralupy.cz/
Adresa: Hůrka 1054, Kralupy nad Vltavou

FIT FOR YOU, o.s.
Mgr. Blanka Bělíková, e-mail: fitforyou@centrum.cz;
PhDr. Václav Bělík, e-mail: vaclav.belik@seznam.cz;
www - http://www.fitforyou.cz
Adresa: Chvatěruby 80, Kralupy nad Vltavou

FK Čechie Kralupy
Jan Jirák, e-mail: T1000@atlas.cz;
e-mail: fkcechie@seznam.cz;
www - http://www.fkcechiekralupy.cz
Adresa: U Stadionu 945, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Fotbalový klub Junior Kralupy nad Vltavou, o.s.
Jan Jirák, e-mail: T1000@atlas.cz;
Bohumil Běhounek, e-mail:
fk.junior.kralupy@seznam.cz;
www - http://www.fkjuniorkralupy.cz
Adresa: U Stadionu 945, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Fotbalový klub Kaučuk Kralupy
Pavel Vokoun, e-mail: skrine.vokoun@pavoky.cz;
Milan Repka, e-mail: hafre@seznam.cz;
Adresa: V Olších 498, 278 01 Kralupy nad Vltavou

HC Kralupské pumy - hokej
Jindra Roubíková, e-mail: jindraroubik@seznam.cz,
hcpumy@seznam.cz;
Vladimír Student, e-mail: studentv70@seznam.cz;
Adresa: Mostní 812, 278 01 Kralupy nad Vltavou

JUDO kids Kralupy
Jaroslav Holeček, e-mail: holecek-jaroslav@seznam.cz;
Katarína Hronová, e-mail: hronovak@seznam.cz;
www - http://www.judokidskralupy.euweb.cz
Adresa: Tomáškova 698, Kralupy n. Vlt.

ADRESÁŘ SPORTOVNÍCH ODDÍLŮ
A ORGANIZACÍ V KRALUPECH
NAD VLTAVOU

KaKr plavecký oddíl Kralupy
Ing. Jan Šára, e-mail: plavanikralupy@seznam.cz;
Ing. Jana Motyčková, e-mail: motyckoj@seznam.cz;
www - http://www.plavanikralupy.unas.cz
Adresa: Krytý bazén, U Cukrovaru 1089,
Kralupy nad Vltavou

Klub českých turistů
Ing. Zdeněk Vejrosta, 
e-mail: zdenek.vejrosta@kaucuk.cz;
www - http://www.kralupy.cz/kct/
Adresa: Ke Koupališti 182, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Klub vodních sportů Kralupy nad Vltavou
Ing. Petr Horák, e-mail: horak@petr.cz;
Jiří Kramer, e-mail: kramer@kvs.cz;
Adresa: nábř. Jana Rysa, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Korejské bojové umění sebeobrany TaeKwon-Do,
škola OhDoKwan
Zdeněk Adamojurka, 
e-mail: ohdokwan@seznam.cz;
www - http://www.ohdokwan.cz
Adresa: ZŠ Komenského náměstí

Moderní pětiboj
Petr Martínek, e-mail: nartinek.p@gmail.com;
Adresa: Dřínov 12, 277 45 Úžice

MTB Kralupy nad Vltavou (při KČT)
Milan Košťák, e-mail: milan.kostak@seznam.cz;
www - http://www.kralupy.cz/kct/mtb.html
Adresa: Mostní 812, Kralupy nad Vltavou 278 01

Rugby Club Kralupy nad Vltavou
Pavel Hrubý, e-mail: phruby@rckralupy.com;
Hana Hrubá, e-mail: hhruba@rckralupy.com;
www - http://www.rckralupy.com
Adresa: U Rybníka 20, 277 45 Úžice

Šachový oddíl TJ Kralupy
Jiří Korbel, e-mail: jirikorbel@seznam.cz;
Ing. František Seiner, e-mail:
frantisek.seiner@karneval.cz;
www - http://www.kralupy.cz/sachy/
Adresa: Mostní 812, 278 01 Kralupy nad Vltavou

SKI-KLUB Kralupy
Ing. Pavel Gelbič, e-mail: gelbic@centrum.cz;
Mgr. Martin Štěpán, e-mail:
martin.stepan@aspekt.hm;
Adresa: Lidická 54, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Sportovní klub orientačního běhu
Ing. Jiří Kohl, e-mail: kohlj@cbox.cz;
www - http://skobkralupy.unas.cz
Adresa: Jodlova 16, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Tělocvičná jednota SOKOL Kralupy n/Vlt.
Kateřina Procházková,
e-mail: katka.prochazkova@seznam.cz;
Miluše Pokorná, e-mail: pokornypm@seznam.cz;
www - http://www.sokol.kralupy.cz:80/
Adresa: Jodlova 16, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Tiger Jiu Jitsu, o.s.
Radek Jelínek, e-mail: radek.jelinek@tiger-jiujitsu.cz, 
info@tiger-jiujitsu.cz;
www - http://www.tiger-jiujitsu.cz
Adresa: Tělocvična Judo, Tomáškova 698, Kralupy
n. Vlt.

TJ Ardea - Vodní motorismus
František Pešek, e-mail: tjardea@seznam.cz ,
pesekf@volny.cz;
Kamil Řezníček, e-mail: reznicea@seznam.cz;
Adresa: Vltavská 11, 278 01 Kralupy nad Vltavou

TJ Kaučuk oddíl Krasobruslení
ak.soch. Josef Majrych, e-mail:
majrychjosef@seznam.cz;
www - http://www.krasokralupy.cz
Adresa: Mostní 812, 278 01 Kralupy nad Vltavou

TJ Kralupy oddíl Kanoistiky
Jaroslav Froněk, e-mail: jaroslav.fronek@iex.cz;
www - http://kralupy.cz/sport/kanoe/
Adresa: Mostní 812, 278 01 Kralupy nad Vltavou

TJ Kralupy, oddíl tenisu
Ing. Antonín Jiroušek, Mgr. Josef Hrdina;
e-mail: teniskralupy@seznam.cz;
Adresa: Kuzmínova, 278 01 Kralupy nad Vltavou

TJ Kralupy, oddíl volejbalu
Jan Kysela, e-mail: kysela@szdc.cz;
Petr Slapnička, e-mail: petrsl@email.cz;
www - http://www.kralupskevolejbalistky.org
Adresa: Mostní 812, 278 01 Kralupy nad Vltavou

TJ Kralupy, silový trojboj
Zdeněk Tuháček, e-mail: zdenek.tuhacek@gmail.cz;
Adresa: Mostní 812, 278 01 Kralupy nad Vltavou

TJ Kralupy - Stolní tenis
Lucie Hynková, e-mail: lucie.hynkova@seznam.cz;
Adresa: Mostní 812,
278 01 Kralupy nad Vltavou
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SÍŇ SLÁVY KRALUPSKÉHO SPORTU
OTEVÍRÁ „DRUHÉ DVEŘE“
Síň slávy kralupského sportu má v současné době devět laureátů, jsou jimi:

MIROSLAV ČTVRTNÍČEK (fotbal); ELIŠKA KREJČOVÁ (stolní tenis); MARTINA LIPTÁKOVÁ (basket-
bal); LUBOMÍR NÁCOVSKÝ (sportovní střelba); PAVEL PETŘIKOV (judo); MARTIN PROCHÁZKA (lední

hokej), VÁCLAV SYROVÝ (vzpírání); LUBOŠ ŠUDA (kickbox) a VÁC-
LAV TOMŠÍK (vzpírání). Pocta pro sportovce, kteří již dosáhli
svých životních sportovních úspěchů a významnou měrou se
zasloužili o sportovní reprezentaci nejen města Kralupy nad Vlta-
vou, ale i České republiky ve světě, byla organizačním výborem
po důkladných diskusích rozšířena o tak zvané „Druhé dveře“ do
Síně slávy. Jimi budou do společnosti těch nejlepších z nejlep-
ších na poli sportovního zápolení zváni největší srdcaři, kteří

zasvětili svůj život nezištné práci pro to, aby dali možnost sportovat a vyniknout jiným. Filosofií
„Druhých dveří“ je symbolické ocenění lidí, kteří nesklízeli vavříny na světovém sportovním fóru,
ale věnovali se rozkvětu určitého sportovního odvětví, budování jeho zázemí nebo měli obrovský
podíl na růstu hvězdiček či dokonce hvězd sportovního nebe. 

WWW.KRALUPAK.CZ
Pro vytvoření webových stránek ankety Sportovec Kralup nad Vltavou dostali důvěru dnes čer-

ství vysokoškoláci, absolventi kralupského Dvořákova gymnázia, Tomáš Břinčil a Lucie Kepplová,
pracující pod vlastní značkou Design Studio 7.net.

Webové stránky se stanou nejen přehledným archivem již
uskutečněných ročníků ankety, ale i důležitým rozcestníkem
informací. Pravidla ankety, nominační i hlasovací formuláře
a mnoho dalších užitečných informací spojených se sportov-
ním životem na Kralupsku, budou součástí obsahu webu. 

Organizační výbor ankety Sportovce Kralup dělá
v současné době vše pro to, aby webové stránky
www.kralupak.cz byly v nejbližší době plně funkční – a to jak
po stránce technické, tak i obsahové. Držte nám palce – výsled-
kem bude naše společná radost!

VYFOŤTE KRALUPÁKA NA CESTÁCH
Již loni jsme měli tuto myšlenku, která však „v zápalu boje“ zůstala nevyslovena. Napravujeme

to touto cestou letos. Není snad v Kralupech sportovní oddíl, který by z předcházejících galavečerů
nevlastnil alespoň jednu postavičku našeho milého maskota Kralupáka. A touto cestou vám chceme
říct, že Kralupák moc rád cestuje a poznává nové kraje, lidi, zvyky… Berte ho s sebou a foťte. Nej-
originálnější snímky – a nemusí být z dalekých krajů, ale klidně i z naší překrásné domoviny – nám
pošlete na email kralupak@mestokralupy.cz. Na pátém galavečeru Sportovce Kralup (2013) vyhlá-
síme a odměníme vítěze. 



SÍŇ SLÁVY KRALUPSKÉHO SPORTU 23ALMANACH ANKETY SPORTOVEC KRALUP NAD VLTAVOU 201122

SÍŇ SLÁVY KRALUPSKÉHO SPORTU
MIROSLAV ČTVRTNÍČEK
(* 3. listopadu 1931, † 19. června 2006)

Je jediným známým kralupským fotbalistou, který procestoval,
mimo Itálie, celou Evropu v reprezentačním dresu nebo pod hlavič-
kou pražské Sparty.

V Kralupech prožil většinu svého, na sport velice plodného, života.
S fotbalem začínal jako žák, hrál tu v období války i za dorost. Později o jeho

dalším životě roz-
hodla tato událost:
po zranění brankáře „A“ mužstva Kralupy
Jirky Svobody při přátelském zápase
(původně M. Čtvrtníček hrál v poli jako halv.
spojka či křídlo) ho nahradil ve „svatyni“
a zůstal v ní po celou dobu své sportovní
kariéry, i když v jejím průběhu koketoval
i s výkonnostním hokejem.

Bylo to v době, kdy tehdejší SK Kralupy
nad Vltavou úspěšně startoval v krajské
soutěži a následoval postup do divize - to
byl v tehdejší době až neuvěřitelný úspěch,
protože na konci války bylo hřiště v dezo-
látním stavu po bombardování a v roce
1947 se přes fotbalový stánek převalila
povodeň. Postup do divize se povedl přes
mužstvo Kročehlav, které bylo jasným favo-
ritem. Na finálový zápas tehdy přišlo 3 500
platících diváků, což bylo v té době na kra-
lupské poměry naprosto nevídané.

Roky šly dále a to už se mladý Mirek Čtvrtníček natrvalo usadil jako brankářská jednička v kádru
zdejšího celku. Byl nominován do týmu Lvíčat ČSR, složeném z hráčů kolem 20 let. Pro kluka z pro-
vinčního města to byl úspěch - i proto, že v řadách mladého mužstva byli hlavně Slováci (z českých
zemí byl v kádru pouze Hildebrand ze Slavie).

K fotbalu ho přivedl jeho
otec, dentista, který působil 35
let v čelní funkci předsedy SK Kra-
lupy nad Vltavou. Ten jeho zálibu
velice podporoval. Láska k fot-
balu mu však byla na překážku
v učení, a tak později musel opus-
tit kralupské gymnázium a pře-
stoupil do Slaného, kde také
maturoval.

Ani tehdy, když nastoupil
povinnou vojenskou službu, se
fotbalu nevzdal. Hrál za PDA
Plzeň nejen kopanou, ale také
hokej.

Po vojně začal pracovat
v Poldi Kladno a fotbal hrál za
Spojené ocelárny n.p. Kladno.
První zápas odchytal v dresu
prvoligového SONP Kladna a pod
jejich hlavičkou odehrál dalších 8
zápasů. Jeden z prvoligových
mistrovských zápasů absolvoval
i na Letné, kde sice Kladno pod-
lehlo o branku, ale jeho výkon
padl do zorného pole tehdejších
funkcionářů ČKD Spartak Praha.

R. 1957 přestoupil už jako
brankářská jednička do věhlas-
ného mužstva ČKD Spartak Praha
Sokolovo, kde zažil svá nejlepší
fotbalová léta. A protože v té
době neměl kde s rodinou žít,
bydleli přímo v tribuně sparťan-
ského stadionu. Ve Spartaku
zůstal pět let.

V roce 1962 se Mirek Čtvrtníček vrátil jako hráč do Kralup. Nejdříve do Kralup z Prahy jen dojíž-
děl, ale později, když se dostavěl zimní stadion a v r. 1969 se stal jeho prvním vedoucím, se do Kra-
lup natrvalo vrátil. I poté však fotbalu zůstal věrný – hrál za jedenáctku internacionálů pražské
Sparty, kde odehrál 250 zápasů. 

Miroslav Čtvrtníček je proslaven také díky fotografii známého fotografa Stanislava Tereby, kde
je zachycen během zápasu. Tato náhodná fotografie oblétla svět a získala vítěznou cenu na výstavě
v Haagu v r. 1959.

Známá fotografie Stanislava Tereby, zachycující Miroslava Čtvrtníčka během zápasu, oblétla celý svět a získala
vítěznou cenu na výstavě v Haagu. Autor fotografie tenkrát řekl: „Bylo to v roce 1959. Měl jsem tenkrát jedenadvacet
let, fotil jsem pro pražský večerník. Na Spartě lilo jako z konve. Na matnici fotoaparátu jsem fakt skoro nic neviděl.
Měl jsem nastavenu patnáctinu vteřiny, objektiv stopadesátku - čekal jsem, co se stane, protože nepřicházelo
v úvahu, že bych fotku do redakce nepřinesl. Pak se míč zakutálel do autu a brankář Čtvrtníček se za ním vydal.
A bylo to! Myslím, že ta fotka, se kterou jsem v roce 1959 vyhrál Grand Prix na světové výstavě novinářské fotografie
v Haagu, byla vlastně souhra náhod. Povedlo se mi zachytit situaci u branky, brankáře přes viditelné »provazy« deště
na pozadí diváckého publika s deštníky a pláštěnkami. Nedovedete si představit, jak se mi třepala kolena, když jsem
na toto setkání fotografů přijel. Procházel jsem ještě před dekorováním výstavou, viděl ty nádherné fotky, samá
slavná jména a já jen čekal, kdy už konečně někdo přijde a řekne: »Promiňte, pane Terebo, stal se omyl.« Nestal.
Velkou fotografickou cenu jsem získal.“

Zdroj: rukopis M. Čtvrtníčka 



PÍSEŇ O KRALUPÁKOVI - ZHUDEBNĚNÁ FILOSOFIE SPORTOVCE KRALUP 25ALMANACH ANKETY SPORTOVEC KRALUP NAD VLTAVOU 201124

PÍSEŇ O KRALUPÁKOVI - ZHUDEBNĚNÁ
FILOSOFIE SPORTOVCE KRALUP
„Jako řeka pulsuje věčným životem, Kralupák i Vltava s modrým trikotem…“

Filosofie či ideály Sportovce Kralup jsou k příznivcům ankety komunikovány několika způsoby:
o slavnostní galavečer jsou hlavními mediátory moderátoři ankety. Jejich projev doplňují předto-
čené televizní medailónky nominovaných sportovců, nejrůznější televizní bonusy a jiné scénáris-
tické bonbónky. Sportovním misionářem se ze všech sil snaží být maskot všech kralupských
sportovců Kralupák, který propaguje fair play přístup ke sportování svou roztomilou moudrostí pro-
střednictvím kreslených vtipů, nejrůznějších ikon i komiksů. Nyní se koncept sportovně-kulturní
galashow rozrůstá o nový rozměr – původní autorskou skladbu s názvem „Píseň o Kralupákovi“. Zpí-
vaná verze nese v sobě pokus o přenos poselství ankety „v umělecky zveršované formě“. Verze instru-
mentální se stává pomyslnou akustickou tváří, která ve svých fragmentech bude návštěvníky
provázet celým slavnostním večerem. Tento počin má na svědomí sdružení tvůrců vystupujících pod
zastřešujícím pseudonymem SIGNUMT. 

Tvůrčí vazby mezi členy hudebního uskupení SIGNUMT lze vystopovat již v roce 1998. Hlasem
skupiny je Roman Pánek, který coby frontman středočeského heavy rockového tělesa SPUPS
momentálně maká na přípravách koncertu k Xletému výročí kapely (ten se odehraje 28. 5. 2012

Píseň o Kralupákovi
Kralupák dostal činky
od maminky,
ještě když nosil plínky.

Kralupák, to je éro,
pořád sportuje
a tak nestárne mu tělo.

Dneska děti zamotávaj digitální sítě,
pod okny je málo slyšet: nahraj nebo střílej,
sklenáři už vážně asi nemají co žrát,
střepy štěstí po mičudách asi odvál čas.

JAKO ŘEKA PULSUJE VĚČNÝM ŽIVOTEM
KRALUPÁK I VLTAVA S MODRÝM TRIKOTEM.
METAFORY JEHO ŽÍTÍ U HAMBURGERŮ ZEBOU,
S VELKÝM SRDCEM UKAZUJE, KUDY CESTY VEDOU.

Hokejky, kopačky, balónky, míčky,
žíněnky, koše, doskočišť písky,
mazlivé greeny, beton i antuka,
rakety, sítě, kajaky, vzduchovka,
brusle a puk, do prázdný ťuk…
…branky, body, vteřiny,
země, voda, vzduch
a sněhu peřiny.

I Kralupák dá si vínka,
když vzpomíná na tatínka,
jak mu první boty na běhání dal.

Kralupák je věčný éro,
trikolóra líbá opocený čelo,
když korzuje městem,
které má tak rád.

I když děti zamotávaj digitální sítě,
mnohým ještě na hřištích jak kočkám oči svítěj,
těžká doba konzumu rodiče mele na drť,
vášeň pro hru musí zůstat naší Alma Mater.

JAKO ŘEKA PULSUJE VĚČNÝM ŽIVOTEM
KRALUPÁK I VLTAVA S MODRÝM TRIKOTEM.
METAFORY JEHO ŽÍTÍ U HAMBURGERŮ ZEBOU,
S VELKÝM SRDCEM UKAZUJE, KUDY CESTY VEDOU.

Tak si možná nechte jednou poradit,
pozorujte Kralupáka - šťastným umí být,
dobývání triumfů je pro něj průvan v ústech,
raduje se z pohybu a přeje druhým úspěch! 

v Mírovicích u Prahy na tradičním motorkář-
ském MAXXLOVÁNÍ) a natočení druhého regu-
lérního CD. Právě Roman před čtrnácti lety
zkontaktoval hudební texty píšícího Jindru
Kohma, který v té době úzce spolupracoval
s domácí doom metalovou kapelou MONAS-
TERIAL CRYPT, poté, co se mu dostala do rukou
pro nejbližší přátele vydaná sbírka básní
a textů „Než spolknou nás paláce ticha“. Prv-
ním plodem spolupráce Romana s Jindrou se
stala píseň „Ocas krysy“ interpretovaná tehdy
novoveskou Barbarelou, ve které Roman drh-
nul basu. No a již v roce 2002 na scénu vstu-
pují SPUPS s Jindrou, coby dvorním textařem.
Hmotným výstupem letité spolupráce autor-
ského tandemu je debutové album SPUPS
„Ten dort nám někdo zblaf…“ (2008), na kte-
rém se podílí Jindra i jako producent. Ve SPUPS
řádí na klávesové nástroje Zdeněk Tvrdík, který
kromě sólových projektů (Zákon Džungle, Čer-
nobílá žena) a angažmá v několika kapelách
(REGRES, SADA, FREE TIME) považuje za svou
hlavní činnost účinkování v legendární bená-
tecké bandě EX05, která oslavila loni 30 let
existence velkolepým koncertem, na který při-
šlo přes osm set lidí. A aby se kruh tvořící SIG-
NUMT uzavřel, je důležité zmínit hostování
Zdeňka Tvrdíka v domovském hudebně-diva-
delním projektu Jindry Kohma BRATRSTVO
LUNY, pro které Zdeněk složil a nahrál kláve-
sové party na albech „Goethit“ (2009) a aktu-
álním 2CD La Loba Ante Portas (2011). Není
bez zajímavosti zmínit, že po povedených
pražských křtech svých alb ve Futurum music
baru v Praze a velmi úspěšné prestižní misi na
polském festivalu Castle Party v loňském roce,
se BRATRSTVO LUNY poprvé představí kralup-
skému publiku o dark indie happeningu
Magická noc trubadúrů 10. 11. 2012 po boku
české gothic rockové legendy XIII. STOLETÍ.
Roman, Jindra i Zdeněk připravují i písně pro
své autorské album SIGNUMT. Jejich vzájemné
souznění můžete posoudit dnes u příležitosti
premiéry skladby „Píseň o Kralupákovi“, která
byla vytvořena s ambicí, aby vstoupila do sym-
bolického itineráře filosofii ankety reprezen-
tujících propriet. 

HUDBA: ZDENĚK TVRDÍK

TEXT: JINDRA KOHM

ZPĚV: ROMAN PÁNEK
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DO OKOŘE BEZ OŘE!
STARTY:
Kralupy nad Vltavou - od nádraží ČD
pěší 6.15  - 10.30  hod.
cyklo 8.00 - 10.30  hod.
Zákolany  od nádraží ČD 
pěší 8.00  - 10.30  hod.
Ostatní starty
můžete vyjít dle  zájmu z jakéhokoliv 
místa a stát se účastníkem pochodu
přihlášením v cíli. 
Jízda historickým motorovým vlakem 
Hurvínek v úseku 
Kralupy - Noutonice a zpět.

Informace na www.zmz.cz

CÍL:
OKOŘ  - louka pod hradem  - 9.00-15.00 hodin

V cíli obdrží každý účastník „placku pochodu“ a diplom.

A ZÍTRA JDEME DO OKOŘE A ODPOLEDNE TŘEBA
NA SPRINGFESTNová kolekce Kralupáka

Design nové kolekce KRALUPÁK je založený na jednoduchosti provedení jednotlivých
modelů, na které jsou použity nejen klasické materiály, jako bavlna, ale i moderní funkční
materiály příkladu DRYCOOL. Novinkou je také nově zpracované logo KRALUPÁK, kterým
je tato kolekce oblečení označena. Kolekce je zaměřena především na volný čas a určena
nejen pro muže, ale i pro ženy. Na každý kus oblečení lze dotisknout či do designu
zapracovat libovolné logo sportovního klubu z Kralup nad Vltavou nebo jeho sponzora.

Společnost Atletico s.r.o., která je nám již čtvrtým rokem partnerem při akci Sportovec Kralup nad Vltavou,
se od roku 2003 zabývá zakázkovou výrobou sportovního oblečení, především pro hokejové, fotbalové,
cyklistické, florbalové, basketbalové a jiné sportovní týmy nejen naše, ale i zahraniční. 
V loňském roce jsme spojili myšlenky naše a společnosti Atletico s.r.o. a představili vám kolekci
sportovního oblečení s logem „Kralupák“. Kolekce převládající barvou bílou a modrou, vždy označena
logem „Kralupák“, je v letošním roce doplněna o výrobky nového designu s rozšířeným využitím, a to
nejen pro sport, ale také pro volný čas.
Celou kolekci je možné vidět a zakoupit na webových stránkách www.atletico.cz, kde lze získat online
informace o jednotlivých výrobcích a cenách. Díky vlastní výrobě může společnost reagovat na speciální
požadavky zákazníka, jako jsou např. nestandardní velikost, dotisk vlastních designů nebo jiné barevné
kombinace. 

A co o spolupráci říká jeden z majitelů společnosti Atletico s.r.o., Jiří Vejražka?
Vážení sportovní přátelé,
jsme pyšní na to, že se můžeme pravidelně účastnit takto skvěle organizované akce, jako je ANKETA
SPORTOVEC KRALUP NAD VLTAVOU a těší nás i ta skutečnost, že můžeme vedle známých osobností
našeho vrcholového sportu oblékat i nejpopulárnějšího kralupského sportovce poslední doby, sportovce
z našeho města a tím není nikdo jiný, než KRALUPÁK, známá komiksová postava reprezentující všechny
kralupské sportovce. 
Přesto nás stále více zajímají sportovci skuteční, pro které všechny ty dresy, trenýrky a další sportovní
oblečení navrhujeme a vyrábíme. Všem fanouškům KRALUPÁKA, a nejen jim, bychom proto rádi nabídli
možnost 10 % slevy v našich e-shopech www.atletico.cz a www.dexter.cz. Pro aktivaci slev stačí při
registraci uvést do poznámky text: SPORTOVEC2011. Vše ostatní již s vámi vyřeší některý z našich
pověřených spolupracovníků.
Při posledním vyhlášení ANKETY SPORTOVCE KRALUP jsme navázali úzkou spolupráci s jejím vítězem,
cyklistou Vojtou Stránským, a i s jeho pomocí jsme se více zaměřili na rozvoj nové značky cyklistického
oblečení DEXTER, kterou lze najít na stránkách www.dexter.cz a od letošního roku tuto značku bude
reprezentovat na závodním poli náš partnerský tým DEXTER MTB RACING TEAM.



U příležitosti výročí 110 let povýšení Kralup na město Kralupy nad Vltavou

- OCENĚNÍ STAROSTY MĚSTA
- VI. MĚSTSKÝ PLES

- OSLAVY 110 LET MĚSTA KRALUPY

22.-24. listopadu 2012

Tato akce se koná ve spolupráci s akcí:
130 let výročí SDH Kralupy nad Vltavou

8. září 2012
ZA VODOU - 12. ročník festivalu

(nejen) amatérského divadla  -
14.-15. září 2012 - DS Scéna a KD Vltava

DNY KRALUP NAD VLTAVOU
6.-10. června

2012

9. 6. Kralupský hudební festiválek
zahrají: Wohnout, Švihadlo, Pub animals, Jaroslav Uhlíř a další

Město Kralupy nad Vltavou Vás zve:



VIDEOSTUDIO ZBYŇKA KRÁTKÉHO NATÁČELO ZNOVU V ČESKÉ TELEVIZI 31ALMANACH ANKETY SPORTOVEC KRALUP NAD VLTAVOU 201130

VIDEOSTUDIO ZBYŇKA KRÁTKÉHO
NATÁČELO ZNOVU V ČESKÉ TELEVIZI

Díky kamarádským vazbám
a patriotismu Kralupačky Dariny
Vymětalíkové mohl být znovu
naplněn záměr scénáristy a reži-
séra kralupských sportovních
galavečerů Jindry Kohma. Po
natáčení s Robertem Zárubou
u příležitosti uvedení hokejisty
Martina Procházky do Síně slávy
kralupského sportu se vydal
kralupský televizní štáb do lůna
Kavčích hor podruhé. Tentokrát
byla hlavní aktérkou sama
redaktorka Sportovní redakce
České televize Darina, která
natočila čtyři televizní vstupy
pro hlavní program čtvrtého
galavečera kralupských spor-
tovců. 

KRALUPSKÉ TELEVIZNÍ ZPRAVODAJSTVÍ – TV KRALUPY
Záznamy z televizního vysílání můžete nyní zhlédnout on-line na www.mestokralupy.cz
Standardní televizní vysílání běží denně (24 hodin)
v Kralupech nad Vltavou na UHF 65. 
Živé televizní zpravodajství sledujte denně 
v časech 10.30, 18.30 a 21.30.

Darina Vymětalíková (za svobodna Johanidesová)
pracuje v Redakci sportu ČT od roku 2000. V současné
době zastává pozici redaktorka-reportérka. Vídat jí můžete
na obrazovkách ČT jako komentátorku volejbalu, repor-
térku na hokejových, volejbalových a basketbalových
zápasech, moderátorku zpravodajství, Dohrána, Buly a dal-
ších pořadů. Na ČT1 moderuje sportovní zprávy v Dobrém
ránu, polední zprávy, na kanálu ČT24 je moderátorkou
odpoledních zpráv. Darina za svůj dosavadní kariérní
vrchol v České televizi považuje moderování pořadu
Dohráno a komentování volejbalových přímých přenosů.
Stále aktivní volejbalistka a bývalá fotbalistka obdivuje
sportovce, kteří něco dokázali a o kterých z vlastní zkuše-
nosti ví, že jsou i povahově obdivuhodní. Za největší spor-
tovní zážitek považuje výstup na Mont Blanc. Má ráda vše, co se týká hor, dále četbu čehokoliv, aktivně
sport, fotografování, fantasy a sci-fi seriály a knihy. Profesní krédo Dariny Vymětalíkové zní: „Vše musí
být v rovnováze“.
Vzdělání
UK Praha Fakulta sociálních věd – mediální studia (2007–) – postgraduální studium
Pontypridd, UK, University of Glamorgan, media studies (2003–2004)
UK Praha Fakulta sociálních věd – mediální studia (2002–2006) – titul Mgr.
UK Praha Fakulta sociálních věd – obor žurnalistika (1999–2002) – titul Bc.
Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou (1992–1999)

Zbyněk Krátký se svým synem Zbyňkem při natáčení v České televizi pro
galavečer Sportovec Kralup. 
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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



Kralupák v současnosti
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nakreslil: Rychtařík, napsal: Kohm  
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