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3ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

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)

2011 Miroslav Forman
(lední hokej 

za HC Sparta Praha)
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4 ALMANACH ANKETY SPORTOVEC KRALUP NAD VLTAVOU 2012

Prozraďte něco ze zákulisí příprav, co má 
souvislost s Vaším nasazením v organizačním 
týmu ankety? 
Lenka Císlerová: Jestliže mám odhalit zákulisí 
„Sportovce“, tak ho tedy odhalím úplně. Již pět 
let za sebou se opakuje podobný scénář. Tradičně 
se pracovní trio sejde hned po skončení „Spor-
tovce“, abychom vyhodnotili svou práci a gala-
večer samotný. Jsme k sobě velmi kritičtí a tak 
mi věřte, když píši, že chyby se dějí (i když třeba 
nejsou hosty spatřeny). My si je poznamenáme 
se snahou je v následujícím ročníku nezopako-
vat a předejít jim. 

Současně si také vytvoříme takový harmono-
gram prací a úkolů, který má za úkol předejít sho-
nu a stresu při organizaci nového ročníku. Určíme 
si cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout a občas-
ně, když se „mimo sezónu“ náhodně potkáme, si je 
připomeneme a usmějeme se nad poznámkou „už 
se nám to blíží“. To si totiž říkáme asi 10 měsíců 
ze 12 možných v roce. Když se čas opravdu blíží, 
otíráme pot z čela a přemlouváme se vzájemně 

k plnění úkolů. Každý máme své zaměstnání, 
své jiné aktivity a „tuto“ akci. Při otírání potu se 
přesvědčujeme, že to „určitě“ stihneme a přišlá-
pneme do pedálů. Každý rok se to opakuje stále 
dokola. Při vší snaze akci doladit do posledních 
detailů děláme vše stejně až na poslední chvíli. 
Ale my už to jinak prostě neumíme. Jak se nám 
to daří, musí posoudit diváci.

Jindřich Kohm: Mám rád divadlo, které v sobě 
nese nějakou hodnotnou myšlenku, není zkrát-
ka dělané na efekt jen jako ohromující spektákl 
producentů. Již pět let se s Lenkou a Honzou 
snažíme dělat Sportovce Kralup jako podívanou 
s duší, s poselstvím, se smyslem. A to, že nám 
to v rámci možností vychází a je galavečer takto 
chápán, to nás dobíjí energií a drží ve hře pro 
organizaci dalších ročníků. Co se týče zákulis-
ních šuškanic, kiksů či improvizací v poslední 
vteřině… tak ty si jako člověk za oponou nechám 
pro sebe. Důležité je to, co se děje na jevišti a jak 
to čtou diváci. 

Přípravný tým ankety Sportovec Kralup 
nad Vltavou (trio Císlerová / Kohm /  
Špaček) považuje svorně letošní 
pátý ročník za symbolický milník své 
činnosti. I ve čtvrtém Almanachu vám 
nabízíme vyzpovídání z emocí architektů 
sportovního galavečera, coby otisku 
paměti kulturně-společenské show se 
sportovním obsahem, která se snaží 
uvádět do praxe filosofickou mantru 
o představování, sbližování a vzájemné 
inspiraci sportovců napříč věkovými 
kategoriemi.

Pět let pro vás Sportovce Kralup nad Vltavou 
připravují: (zleva) Jindřich Kohm,  
Lenka Císlerová a Jan Špaček.
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5ROZHOVOR S ORGANIZAČNÍM TRIEM ANKETY

Jan Špaček: Jako každým rokem, tak i letos při-
pravuje celou anketu včetně galavečera „osvěd-
čená a sehraná“ trojice - mimo mne Lenka Cís-
lerová a Jindra Kohm. Faktem je, že příprava již 
pátého ročníku celé ankety přináší opět něco 
nového, něco jiného než v předešlých ročnících. 
Výhodou je, že se již umíme vyvarovat drobných 
chyb a kiksů, kterých jsme se v minulosti dopus-
tili. Ale rozdělení pracovní náplně jednotlivých 
členů týmu je víceméně stejné, takže je průběh 
příprav celkem v pohodě. Já jsem byl vzhledem 
k delší zdravotní indispozici nějakou dobu tro-
chu mimo dění, proto musím před  zbývajícími 
členy přípravného výboru hluboce smeknout 
a poděkovat jim za to, že si poradili i v této si-
tuaci. Anketa i galavečer jsou připraveny opět 
perfektně a na vysoké úrovni. Bohužel, opět váz-
la komunikace s některými sportovními oddíly 
ohledně nominací a vůbec celkového zapojení, 
ale s tím už asi opravdu nic nenaděláme. Ani 
zapojení veřejnosti není takové, jak bychom si 
představovali, ale to bych se opakoval a použil 
slova, která jsem řekl v souvislosti se sportov-
ními oddíly.

Je pro Vás osobně již páté galavečerní dějství 
nějakým - třeba pomyslným milníkem? 
Lenka Císlerová: Pátý ročník je pro mne určitě 
pomyslným milníkem. Jak už bylo v předcho-
zích ročnících v Almanachu zmíněno, když jsme 
před pěti lety přišli s touto myšlenkou uspořá-
dání ankety Sportovce Kralup, mohli jsme jen 
doufat, že budeme takto pokračovat. Baví nás to 
napětí akce, baví nás ten stres, komunikace se 
sportovci a za mě osobně, co mě baví nejvíce? 
Poznávání sportovců, především těch starších, 
kteří byli navrženi do Síně slávy. U těch mne 
velmi baví odkrývání tajů života zkušených. Rá-
da poslouchám životní příběhy, které ti ze starší 
generace opravdu dokážou vyprávět zrovna tak 
pěkně, jako mi vyprávěla moje babička, když 
jsem byla malá.

Jindřich Kohm: Určitě! A dokonce bych ten mil-
ník ani nenazýval pomyslným. Je čas se opravdu 
zastavit a vyhodnotit celou pětiletou éru Sportov-
ce Kralup. Přijde mě až neuvěřitelné, že od po-
čátku fáze nápadu až do dnešního dne jsou 

tři pilíře nesoucí celou symbolickou přípravnou 
a organizační klenbu večerů stejné. Žádný se 
nezhroutil, nerozsypal a v rámci důležité od-
povědnosti držel tíhu i při logických výkyvech 
ostatních. 

Jan Špaček: Toto je velmi zajímavá otázka. Ano, 
je. Již po prvním ročníku jsem si říkal, že to 
vydržím tak do pátého ročníku a dost. Mám 
za to, že pátým rokem připravovat a realizovat 
tento projekt je tak akorát zamyslet se nad tím, 
zda by nebylo dobré přenechat tuto organizaci 
někomu jinému, někomu, kdo by přinesl do celé-
ho projektu něco nového, nový nápad či změnu. 
Ale mám tak trochu obavu, že se hned tak ně-
kdo nenajde, komu bychom předali to pomyslné 
veslo, aby tu lodičku popoháněl dál. Jak jsem 
již předeslal v předcházející odpovědi – kritiků 
hodně, ale těch, kteří by se zapojili, těch je ža-
lostně málo, jsou-li vůbec.

I otázka typu „co bude dál“ je každoročně 
namístě. Máte tedy nějaké plány, cíle, vize, 
sny v souvislosti s galavečerem… a zůstanete 
součástí organizačního soukolí Sportovce 
Kralup i v budoucnosti? 
Lenka Císlerová: Nikdo nikdy neví, co bude dál! 
Vždycky můžeme jen doufat. Nejsem pesimista, 
naopak se snažím  přemýšlet velmi pozitivně, 
a tak proto nyní píši, že „Sportovec“ bude.

Jen na chvilku jsme přemýšleli, že bychom 
každoroční pravidelnost této akce přerušili 
a po ukončení tohoto 5. ročníku ji dělali každý 
druhý rok. Důvodů bylo hned několik, ale na-
konec to tak nebude!

Kolem nás jsou slyšet ohlasy, že by se tato 
akce neměla vzdávat každoroční pravidelnosti 
a po úvaze nad tím musím souhlasit. Proč by-
chom měli sportovce ošidit o „svůj“ den?

A co bych si přála do budoucna? Snad jen je-
diné! Kralupy nad Vltavou disponují celkem 32 
sportovními kluby či oddíly a mým přáním je, 
aby snaha našeho tria byla jimi oceněna tím, že 
se do ankety zapojí všichni.  To je totiž to nejtěžší 
z celé organizace „Sportovce“ - unést odmítnutí 
či ignoraci některých. Filozofie ankety nebyla 
dosud všemi zcela pochopena a přesto se nikdo 
neptá. Můžeme jen doufat.
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6 ALMANACH ANKETY SPORTOVEC KRALUP NAD VLTAVOU 2012

Jindřich Kohm: Člověk se ohlédne a vidí za se-
bou určitou formu díla, kterému věnoval mnoho 
volného času, invence i energie. Již při zrodu 
ankety jsem si pohrával s ambicí dát dohroma-
dy knihu o kralupském sportu. Ono totiž vše 
do sebe výborně zapadá. Za těch pět let příprav 
jsem třeba natáčel pětadevadesát televizních me-
dailónků sportovců, sestavoval scénáře večerů, 
dohledával informace o jednotlivých sportovcích. 
Zkrátka jsem si sestavil takový výchozí archiv, 
který je výborným základem k realizaci projek-
tu. Také musím podotknout, že zatím na Kra-
lupsku žádná kniha věnující se výhradně sportu 
nevyšla. Filosofii tohoto projektu odkrývá už je-
ho název: LEGENDY, HVĚZDY, NADĚJE KRA-
LUPSKÉHO SPORTU (s podtitulem NADŠEN-
CI). V knize bych se chtěl komplexně věnovat 
i anketě Sportovec Kralup. Mým přáním i snem 
je, abychom mohli knihu pokřtít u příležitosti 
konání šestého galavečera kralupského sportu. 
Mám postavený tým, který chce na projektu pra-
covat: karikaturistu, skvělého grafika, zkušené-

ho editora (korektora), konzultantku z redakce 
sportu České televize – na uměleckou supervizi 
mě kývl skvělý český spisovatel Jaroslav Mon-
te Kvasnica atd. Komplikací je fakt, že projekt 
nenašel podporu v grantových schématech vy-
psaných Městem pro letošní rok. Intenzivně se 
s již současnými podporovateli projektu snažím 
získat finance i jinými cestami, tak nám držte 
palce, ať to vyjde! Kniha o kralupském sportu 
je pro mě plánem, cílem, vizí i snem!

Jan Špaček: Každým rokem po skončení příprav 
ankety Sportovce Kralup a galavečera za předešlý 
rok kategoricky hlásám – již nikdy více!!! A kaž-
dým rokem do toho zase jdu. Byla by přeci ško-
da, kdyby se takový nádherný projekt měl zrušit 
jenom proto, že není nikdo, kdo by jej zorganizo-
val. A věřte – pokud se najde někdo jiný, kdo by 
do toho šel, velmi rád mu pomůžu, pokud budu 
osloven. Ale nevím, nevím, zda se najde někdo, 
kdo by to od nás převzal. Pokud tomu tak nebude 
a nikdo se nenajde, jdu do toho zase!!!
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Kategorie: jednotlivec do 15 let

1. místo:  Kohoutová Nikola, tenis
2. místo:  Berková Kateřina, moderní pětiboj a plavání
3. místo:  Nová Lucie, volejbal
4. místo:  Šindelářová Juliana, inline slalom, alpské lyžování
5. místo:  Svítek Adam, judo

Kategorie: jednotlivec 16 – 50 let

1. místo:  Štěpán Martin, alpské lyžování
2. místo:  Stránský Vojtěch, MTBO
3. místo:  Vejrostová Romana, horská kola
4. místo:  Tuháček Zdeněk, silový trojboj a benčpres
5. místo:  Forman Miroslav, lední hokej

Kategorie: jednotlivec nad 51 let

1. místo: Veselý Ivan, PhDr., benčpres
2. místo: Krejčová Eliška, stolní tenis
3. místo: Škvaro Josef, sportovní střelba

Kategorie: kolektiv do 15 let
1. místo: Šupolík – Zapletal – Koblencová, vodní slalom
2. místo: BK JUNIOR Kralupy – ml. dorostenky, basketbal
3. místo: Rugby club Kralupy n/Vlt., tým Havrani U7

Kategorie: kolektiv od 16 let
1. místo: BK JUNIOR Kralupy – ženy „A“, basketbal  
2. místo: Outdoor tým KČT Kralupy n/Vlt., 
 Turistický závod – outdoor running
3. místo: Volejbalový oddíl –  kadetky, volejbal

trenér roku 2011
1. místo: Kysela Jan, volejbal
2. místo: Johanides Milan, vodní slalom
3. místo: Bělíková Blanka, aerobik
4. místo: Pátek Otakar, lední hokej

ocenění za mimořádné sportovní výsledky
Petra Kadlecová, kulturistika a fitness
Zuzana Reissová, sportovní aerobik
Radka Cihlářová, sportovní aerobik
Tereza Cihlářová, sportovní aerobik

Pohár starosty
Miroslav Forman, lední hokej

Cena veřejnosti 
Adam Svítek, judo

7VÝSLEDKY LOŇSKÉ ANKETY
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kategorie: JeDNotLiVeC Do 15 Let Vč.

8 NOMINACE NA SPORTOVCE KRALUP NAD VLTAVOU 2012

 nominovaný sportovní oddíl / 3 největší sportovní
 sportovec odvětví  klub úspěchy r. 2012

Kateřina Berková moderní TJ Kralupy,  2. místo MČR v moderním pětiboji, kategorie 
 pětiboj Oddíl moderního pětiboje dívky, družstva, U15

   3. místo v Českém poháru mládeže  
   – celkové hodnocení roku 2012

   1., 2. a 3. místo v závodech Českého poháru
   mládeže 
   
Michael Glogas fotbal FK Kralupy 1901 V podzimních devatenácti odehraných zápasech
   – st. přípravka nastřílel 72 branek a dovedl tým U11 jako kapitán 
   k 1. místu ve skupině okresního přeboru.

    Jako kapitán vedl i fotbalový výběr ZŠ Václava 
   Havla, který zvítězil v místním kole  
   Mc Donald´s Cupu. 
  
Koblencová Anna vodní  Kanoistika 4. místo MSJ Wausau (USA) družstvo C1Ž
 slalom TJ Kralupy 6. místo MEJ Solkan (Slovinsko) C1Ž
   2. místo MČR dor. C1Ž
   
Sofie Palečková krasobruslení TJ Kralupy,  1. místo v žebříčku ČP – ze 104 soutěžících
  Oddíl krasobruslení 1. místo VC Roudnice
   2. místo VC Slaný
   
Šimon Šindelář alpské  Ski klub Kralupy 2. místo AmerFunCup 2012 – neoficiální
 lyžování  Český pohár předžactva – kategorie přípravka

   dvakrát 1. místo v jednotlivých závodech  
   – Herlíkovice + Špindlerův Mlýn 
   – kategorie přípravka – obří slalom

   1. místo Krajský přebor – Rokytnice nad Jizerou 
   – kategorie přípravka – obří slalom
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kategorie: JeDNotLiVeC 16 – 50 Let Vč.

kategorie: JeDNotLiVeC NaD 51 Let Vč.

9NOMINACE NA SPORTOVCE KRALUP NAD VLTAVOU 2012

 nominovaný sportovní oddíl / 3 největší sportovní
 sportovec odvětví  klub úspěchy r. 2012

Klára hájková krasobruslení TJ Kralupy, Oddíl 3. místo ČR
  krasobruslení 5. místo - VC Ml. Boleslav
   6. místo - VC USK Praha a Prague Cup
   
Petr Němeček Formula Future Klub vodních 2. místo MS
  sportů 1. místo MČR
  Kralupy 1. místo Pohár Kralup
   
Vít Procházka Turistický  TOM-KČT 1. místo ČP (seriál 4 závodů po celé ČR)
 závod – outdoor  Kralupy 1. místo Mezinárodní mistrovství
 running   1. MČR štafet, kategorie muži A
   
Martin Štěpán alpské  Ski klub 4. místo Mistrovství světa juniorů  2012 
 lyžování Kralupy – kategorie mladší junioři 
   3x mistr České republiky 2012 
   – kategorie mladší junioři 
   6. místo – Mistrovství ČR 2012 – kategorie muži 
   
luboš truhlář triatlon  Trisportteam 1. místo XTerra Hradec Králové,  
   3. místo ČP XTerra Špindlerův Mlýn 
   7. místo na Mistrovství ČR v terénním triatlonu

 nominovaný sportovní oddíl / 3 největší sportovní
 sportovec odvětví  klub úspěchy r. 2012

ing. Jiří hájek alpské lyžování Ski klub Kralupy 8. místo MČR masters 
   – Pec pod Sněžkou – obří slalom 
   – kategorie 55-60 let
   10. místo – ProSenior Tour 
   – Pec pod Sněžkou – obří slalom 
   – kategorie 55-60 let
   13. místo – mezinárodní závody FIS masters  
   – Rokytnice – obří slalom 
   – kategorie 55-60 let
   
eliška Krejčová stolní TJ Kralupy  1. místo ME veteránů ve dvouhře
 tenis – stolní tenis 2. místo ME veteránů ve čtyřhře
   
ivan Veselý benčpres TJ Kralupy  3. místo ME masters v benčpresu
  – silový trojboj 2. místo MČR masters v benčpresu
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kategorie: koLektiV Do 15 Let Vč.

kategorie: koLektiV oD 16 Let Vč.

 nominovaný oddíl / sportovní 3 největší sportovní
 tým odvětví  úspěchy r. 2012

FBC Kralupy n/V.   florbal 4. místo v PH+SČ lize starších žáků 
– starší žáci   2. místo Kralupy Open 2012

tJ Kralupy, oddíl moderního  moderní pětiboj 2. místo MČR  v moderním pětiboji, kategorie dívky, družstva, U15
pětiboje, družstvo dívek,   3. a 5. místo jednotlivých závodnic v Českém poháru mládeže
kategorie u15    – celkové hodnocení roku 2012
  
rugby Club   ragby Regionální turnaje oblastního přeboru Čech
Kralupy nad Vltavou    kategorií U7 – U13:
– tým havrani, kategorie u7  1. místo Slavia Praha 
   1. místo Tatra Praha 
   1. místo Kralupy 
   nad Vltavou 

 nominovaný oddíl / sportovní 3 největší sportovní
 tým odvětví  úspěchy r. 2012

AFC Kralupy  futsal 2. místo ve Středočeském krajském přeboru 
   a tím zajištěný postup do třetí nejvyšší soutěže ČR – divize A. 
   AFC Kralupy je po podzimní části na 10. místě v divizní soutěži ČR. 
  
BK Kralupy Junior  basketbal Hrají dorostenckou ligu, 2. nejvyšší soutěž v ČR a pohybují se 
   kolem 2. místa.
   Kapitánka Andrea Procházková je dle statistik České basketbalové 
   federace opakovaně nejlepší střelkyní ligy ČR.
   Část družstva se zúčastnila turnaje „Festival středních škol“, kde  
   děvčata obsadila 6. místo v Čechách a Magda Šlehoferová zde  
   byla nejlepší střelkyní.
  
tJ Kralupy, oddíl volejbalu volejbal 1. místo v lize kadetek
– kadetky   postup do extraligy kadetek
   1. místo turnaj Dřevěnice

10 NOMINACE NA SPORTOVCE KRALUP NAD VLTAVOU 2012
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kategorie: treNÉr roku

 nominovaný sportovní oddíl / největší úspěchy oddílu
 trenér odvětví  klub a jiné zásluhy r. 2012

Michal Marvánek Formula future Klub vodních sportů  2x druhé místo na mistrovství světa
  Kralupy 1x třetí místo na mistrovství světa
   3x první místo na mistrovství ČR
   
Martina basketbal BK Kralupy Junior Pod vedením M. Moravcové hrají starší dorostenky
Moravcová   - K19 - dorosteneckou ligu – druhou nejvyšší  
   soutěž v ČR. V polovině soutěže jim patří 2. místo.  
   Hráčky BK Kralupy Junior tvořily základ týmu  
   kralupského gymnázia v Přeboru ČR středních  
   škol. Tým se dostal do finále v konkurenci škol  
   se zaměřením na basketbal.
   M. Moravcová je trenérka výběrů Středočeského  
   kraje, 2x s finálovou účastí v Přeboru ČR.   
  
Antonín Šimek  FK Kralupy 1901 Dlouholetý trenér a funkcionář mužů 
   a mládežnických kolektivů z okolí Kralup.  
   Dnes trénuje muže FK Kralupy 1901 A a mládež 
   Dynama Nelahozeves. Jako hráč si zahrál několik  
   sezon 1. ligu za Slavii Praha.
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12 SÍŇ SLÁVY KRALUPSKÉHO SPORTU

Jeho celoživotní zálibou Je plavání. 
V mládí studoval na obchodního příručího pro velko-
obchod. Během své profesní kariéry vystřídal mimo 
jeho obor i několik dalších povolání a neminula ho ani 
práce na kladenské šachtě, nebo jeřábníka v kralupské 
dýhárně. Skutečnou prací, která ho však naplňovala 
a byla zároveň koníčkem, byla práce správce a plavčíka 
na kralupském koupališti, kterou od roku 1964 do roku 
2000 vykonával.

Václav Kasalický plave již od roku 1935, kdy byl po-
prvé v Kralupech nad Vltavou založen plavecký oddíl. 
V té době se plavalo jen v řece Vltavě a jako skokanské 
můstky sloužila dvě dřevěná mola. Později, roku 1938, 
když byl založen Amatérský plavecký klub (APK), plaval 
už Václav Kasalický jako dorostenec na plovárně na Vl-
tavě pod Letenskou plání v Praze.

V roce 1941 založil Václav Kasalický společně s dal-
šími funkcionáři plavecký oddíl THALES, později přejmenován na I. PS (První pla-
vecký spolek). Místem činnosti klubu byla tůň v Lobečku. Během dvou let měl již 
plavecký oddíl až 2.000 členů.

V době od založení I. PS do doby ukončení činnosti v r. 1956 se svěřenci Václava 
Kasalického zúčastnili nesčetně závodů, vč. Kralupského kilometru - o Cenu sta-
rosty města, který se plaval od chvatěrubského po kralupský most. 

Do doby otevření kralupského koupaliště (r. 1964) zažilo plavání v Kralupech tzv. 
mrtvou dobu. Tehdy byl plavecký oddíl znovu založen a Václav Kasalický se stal 
správcem koupaliště. Plavecký 
oddíl poté opět ožil. Druhý úpa-
dek plaveckého oddílu vzkřísila 
až v roce 1984 paní Alena Fo-
hlová. 

Pan Václav Kasalický se pla-
vání věnuje dosud. Mezi jeho 
další záliby lze zařadit četbu, 
zahrádku a křížovky. Životní ra-
dostí je pro něj rodina. Jeho syn, 
2 vnoučata a 2 pravnoučata.

václav KasalicKý
Þ 12. června 1922  
v Kralupech nad Vltavou, kde také celý život žije.
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13PARTNER SPORTOVCE KRALUP NAD VLTAVOU 2012

Pobláznil ce-
lý národ, 

zná ho snad 
každý, možná 
i ten, kdo nezná 
pravidla hokeje. V době, 
kdy místo v NHL rozdával 
radost doma na Kladně, už ale 
málokdo ví, že v kurzu stoupaly i Kra-
lupy nad Vltavou. Právě zde je doma 
firma ATLETICO, která obléká mimo 
jiné i kladenské Rytíře a během vý-
luky NHL nosil tento dres i Jaromír 
Jágr a právě díky replikám jeho 
dresů, triček, šál, kulichů a kšil-
tovek musela spousta fanoušků 
z celé České republiky, z Ev-
ropy i ze zámoří nasměrovat 
svůj zájem do Kralup nad 
Vltavou. Jaromír Jágr už vá-
lí opět v NHL, ale kladen-
ští Rytíři v dresech AT-
LETICO hrají dál, stejně 
jako HC SPARTA PRAHA, 
VERVA LITVÍNOV nebo 
PIRÁTI CHOMUTOV v extralize a mnoho dal-
ších týmů v nižších soutěžích. 

Poslední dva roky se firma ATLETICO začíná 
prosazovat i v cyklistickém pelotonu pod znač-
kou DEXTER, kterou na soutěžích v minulém 
roce reprezentoval DEXTER BSK RACING TE-
AM. Ten se účastnil především závodů MTB, 
ve kterých získali dva tituly amatérských mistrů 
republiky. Již třetím rokem je důležitým part-

nerem firmy 
i Sportovec 
Kralup 2010 

VOJTA STRÁN-
SKÝ, mládežnic-

ký reprezentant ČR 
v MTBO. V letošním ro-

ce zahájila značka DEXTER 
spolupráci s cyklisty BIKE TEAM 

KRALUPY a v silničních závodech 
bude pravidelně bojovat o vítězné vav-
říny tým DEXTER CYCLING. Nelze 
vynechat ani připravovanou spolupráci 
s KČT KRALUPY. 
Kromě cyklistiky a hokeje se zabývá 

ATLETICO výrobou oblečení i pro ostat-
ní sportovní odvětví a díky tomu se v dre-
sech ATLETICO objevují na sportovních 
hřištích a palubovkách například fotbalisté 
FK Kralupy nebo kralupské Čechie, flor-
balové týmy FBC Kralupy a basketbalový 
tým žen BK Junior Kralupy. 

Neradi bychom na někoho zapomně-
li a i do budoucna uvítáme spolupráci 
s každým sportovním klubem v Kralupech 

a v blízkém okolí, který projeví zájem o oblečení 
značek ATLETICO nebo DEXTER.

Všem sportovcům v Kralupech přeje tým AT-
LETICO hodně zdraví, bez kterého nelze podá-
vat špičkové výkony, hodně štěstí, bez kterého 
nelze docílit velkých vítězství a především ta-
kové úspěchy, které by kromě jména sportovce 
proslavily i město Kralupy nad Vltavou.

Jiří veJražka, atletico s.r.o.

Tričko pro 
pořadatele 
letošního 
ročníku

Amatérští mistři republiky Lukáš Tvrz  
a Martina Ernestová v dresech

DEXTER vyráběných firmou ATLETICO.

Firma ATLETICO obléká 
mimo jiné i kladenské 
Rytíře a jejich hvězdu 
Jaromíra Jágra
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14 DOPROVODNÝ PROGRAM SPORTOVCE KRALUP NAD VLTAVOU 2012

Oddíl sportovní gymnastiky, který funguje 
pod TJ Sokol Kralupy, vznikl před dvěma 

roky na popud dlouholeté cvičenky kralupského 
Sokola a nadšené propagátorky tělesné výchovy 
paní Ivany Hurdíkové. Oslovila zkušenou trenér-
ku Marii Zdražilovou a díky ní do oddílu začala 
přibývat děvčata se zájmem o gymnastiku. 

Nyní má oddíl 11 stálých členek ve věku od 5 
do 10 let a tři dobrovolné trenéry. Děvčata cvičí 
2 - 3x týdně, před závody i o víkendech. Gym-
nastika je velmi náročný sport a úspěchy se 
dostavují postupně. Zatím se zúčastňují gym-
nastických závodů, které pořádá Sokol nebo 
Asociace sportu pro všechny a gymnastických 
memoriálů v Praze. Kromě toho nacvičovaly 
i na letošní všesokolský slet a vystupují na so-
kolských akademiích. 

Nejlepšího umístění zatím dosáhla Andrea 
Čapková, která se stala přebornicí župy v so-
kolské všestrannosti, což kromě gymnastiky za-
hrnuje i atletiku a plavání. To svědčí o tom, že 
gymnastická průprava je výborný základ i pro 
jiné sporty a ti, kteří nechtějí dělat gymnastiku 
na závodní úrovni, se lehce uplatní jinde, např. 
v krasobruslení, baletu, tanci. 

Od září 2012 funguje v Sokole i jednou týd-
ně gymnastická přípravka, kde se děvčata učí 

základům gymnastiky a mohou se pak rozhod-
nout, zda budou v gymnastice pokračovat nebo 
se budou věnovat jinému sportu. 

Dnes se vám představí děvčata, která cvičí již 
dva roky, ale i začátečnice, které začaly cvičit 
teprve od září. Náš oddíl zatím nemůže konku-
rovat zavedeným gymnastickým oddílům, které 
disponují jak moderním vybavením, tak profe-
sionálními trenéry, ale chceme v rámci svých 
možností začít propagovat tento krásný sport 
mezi kralupskou veřejností, a proto jsme uvítali 
nabídku se vám dnes představit. 

DISCO
hudba 60. – 90. let

22. 3. 2013
od 22:00 hod.

hraje DJ Viktor Voljanskij

v KD Vltava Kralupy nad Vltavou

After párty ii. část akce „Sportovec Kralup nad Vltavou 2012“

Malé gymnastky  
vystoupí v průběhu 

 slavnostního večera!
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15SPONZOŘI A PARTNEŘI AKCE

Město 
Kralupy nad Vltavou

Jste srdečně zváni:

JaroSLaV HoLeČeK
 – komunální a údržbářské práce
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nAKreSlIl: PAVel ryChtAříK, nAPSAl: JIndřICh Kohm
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