
AnketY 

Sportovec 
kralup nad Vltavou



2 ALMANACH ANKETY SPORTOVEC KRALUP NAD VLTAVOU 2013

ALMANACH ANKETY SPORTOVEC KRALUP NAD VLTAVOU 2013
Šéfredaktor: Jindřich Kohm; Lenka Císlerová; grafická úprava: Jan Doležálek; jazyková korektura: 
Radka Saláková; kresby: Pavel Rychtařík; foto: Klára Otavová a archiv; tisk: TABUCK-PACK s.r.o., 
Pražská 22, Úpořiny, 417 61 Bystřany. Náklad: 300 ks. Vyšlo dne 21. 3. 2014.

S
P
O
R
T
O
V
E
C

K
R
A
L
U
P

2
0
1
3



3ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení sportovci a sportování  
a pohybu příznivci!
Sešel se rok s rokem a před námi 
je další vyhlášení již velmi sle-
dované a prestižní ankety 
Sportovec Kralup nad Vlta-
vou. Skvělý počin, výborná 
anketa, která ukazuje na ši-
kovné a schopné sportovce 
- děti, juniory i dospělé - přibli-
žuje jejich sportovní odvětví, zá-
zemí a soutěže, ve kterých se pohybují 
a ve kterých jsou dobří, někteří i vynikající. 
Podivujeme se široké škále sportů, kterým se v Kralupech 
daří a někdy i žasneme, kam až se - a s jakými úspěchy - 
kralupský sportovec dostane.

Také oceňuje trenéry, lidi, kteří se věnují sportu většinou 
odmalička a kteří i po ukončení své vlastní výkonnostní 
činnosti zapáleně a na plné pecky vedou děti i dospělé 
pedagogicky i profesně. Dávají do toho vlastní čas, peníze 
i energii. Někdy na úkor své vlastní rodiny - ale pro svou 
radost i radost a úspěch svých svěřenců. 

Anketa vyzdvihuje a mnohým i odhaluje sportovce, 
kteří svými výkony překračují věkovou skupinu, do které 
patří. Zdraví a mimořádná kondice - daná opět soustav-
ným sportováním a otužováním organismu - jim umož-
ňuje se nadále aktivně a úspěšně věnovat svému sportu 
a dokonce v něm i ve srovnání se svými vrstevníky vítězit 
doma a třeba i na poli mezinárodním. To je úžasné a pro 
starší ročníky určitě velmi motivující. 

Je radostné vidět a znát, že u nás máme i mnoho 

úspěšných sportovních kolektivů. Party 
lidí, které musí společně fungovat 

jako dobře jdoucí stroj, sehrané 
oddíly vozící do Kralup poháry, 

medaile i ocenění z krajských, 
republikových i zahraničních 
soutěží a setkání. Máme 
jich ve městě také mnoho 

a mě osobně těší, že to jsou 
převážně dětské a mládežnické 

skupiny.
A konečně Síň slávy. Tam mají 

místo ti nejlepší z nejlepších, nejobětavější 
z nadšených, hodně známí a proslulí za hranicemi města, 
ba mnohdy i Čech. Město se chlubí, že začali sportovat 
u Vltavy a dostali se třeba na olympiádu či se stali me-
dailisty Evropy nebo světa. Mají v ní ale místo i ti, kteří celý 
život zasvětili kralupskému sportu, pomáhali mu a město 
jim to nezapomene.

Velikánský kus kralupského života představuje sport 
v našem městě. Jsem moc a moc rád, že se na něj neza-
pomíná, že město sportování, pohyb a kolektivní život 
oddílů - i nadané sportovce - podporuje a ví o nich. A zde 
patří i mimořádné poděkování týmu, který již šest let 
představuje Kralupákům toto vše, co o kralupském spor-
tování víme a co si na něm ceníme. Za akcí Sportovec Kra-
lup stojí Lenka Císlerová, Honza Špaček a Jindra Kohm. 
Hlavně díky jejich invenci, jejich nápadům a nadšení je 
tato anketa každým rokem lepší, napínavější a zajíma-
vější. Ještě jednou díky jim a ať nám u toho „sportování“ 
dlouho vydrží! Petr Holeček 

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)

2012 LUbOš TRUHLář 
(triatlon za Trisport team)
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KRALUPáKOVA LASKAVá 

Symbolické završení „první almanachové pětiletky“  
je důvodem k tomu, aby další řádky nebyly tak stroze 
pedagogické – vysvětlující a apelující. Kralupák  
po návratu ze svých cest vyzval členy organizačního 
výboru ankety a jeho letité moderátory, aby vám 
prozradili, jaký mají vztah ke sportu.  A i když do jejich 
projevů přece jen nějaká ta angažovanost pronikla, 
uznal, že to je v množství „menším než  malém“ 
a k cenzorskému zásahu se neosmělil.

NOViNáŘSKá 
PREMiéRA

Nemohu říci, že bych vyzná-
vala či upřednostňovala 

ve svém životě nějaký druh spor-
tu, a to myslím jak pasivně, tak 
i aktivně. Za sportovce se ani zda-
leka nepovažuji. Vše, co dělám, 
dělám pro sebe a lepší pocit ze 
sebe sama a především až tehdy, 
když mi to čas dovolí.

Ano, bohužel to tak je: mám 
to v životě nastavené tak (a ne-
myslím si, že je to tak správně), 
že sport na mém žebříčku priorit 
na první místa nepatří. Vím, že 
je nepatřičné tuto větu psát zde 
do Almanachu ankety Sportovce Kralup, kte-
rý budou držet v rukou lidé, kteří sportem žijí 
a jejich vynikající výsledky tomu i napovídají. 
A také vím, že moji partneři z organizačního 
týmu mne nyní za tuto větu nejspíše ukamenu-
jí, protože jak Honza, tak Jindra jsou absolutní 
sportovní fanatici.

Při každé naší přípravné schůzce se ze mne 
stává přihlížející divák jejich vzrušující debaty 
o fotbalovém či hokejovém zápase, který právě 
v nedávné době proběhl a o kterém já nemám 
ani ponětí.

A jen díky Jindrově „bakalářce“, které se v po-
sledním měsíci intenzivně věnoval, probíhaly na-

še schůzky perr rolam, a tak jsme 
si všichni ušetřili spoustu času, 
který by byl určitě věnován hor-
livé diskuzi o události, jakou byly 
OH v Soči a především o výsled-
cích našeho hokejového týmu. 

Všechny sporty dělám jen re-
kreačně. V dětství mne provázely 
především týmové míčové hry. 
Volejbal, vybíjená a košíková by-
ly hry, které patřily do školního 
kolektivu a se kterými jsme se 
zúčastňovali různých turnajů 
po okrese a kraji. 

Později jsem našla zalíbení 
ve stolním tenise, badmintonu a squashi, který 
hraji dodnes.

Ale poté, co jsem ve svých šesti letech překo-
nala fobii z hluboké vody, mne provází celým 
životem plavání. Musím touto cestou poděkovat 
Aleně Fohlové, se kterou jsme se náhodou sezná-
mily před dvěma lety zde v Kralupech, která si 
mě, jako správná trenérka, vzala „pod svá křídla“ 
a donutila mě v plavání najít si styl, vytrvalost 
a především pravidelnost. 

Sezónní sporty jako jízda na in-linech, kole 
a lyžování jsou spíše občasnými sporty, které pro-
vozuji především se svými přáteli a při kterých si 
nacházíme příležitost se vidět a pohovořit.

Lenka Císlerová
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Už jenom to, že jsem se narodil 
v Jablonci nad Nisou, ve měs-

tě, které vždy bylo, je a jak věřím, 
vždy bude sportu zaslíbeno, před-
určilo můj obrovsky kladný vztah 
ke sportu. 

Jako každý malý kluk jsem hrál 
fotbal. Dík zeměpisné poloze mé-
ho rodného města bylo samozřej-
mostí i lyžování, a to od nejútlej-
šího věku. V letech povinné školní 
docházky však vyhrála královna 
sportu – lehká atletika. Po absolvo-
vání sportovní lehkoatletické třídy 
se mi v dorosteneckých kategoriích 
podařilo získat i několik titulů mistra republiky. 

Osud mě však zavál do Kralup nad Vltavou 
a přes fotbal na úrovni divize a krajského pře-
boru jsem „na stará kolena“ skončil u volejbalu 
a poté u tenisu, a to pouze na úrovni rekreační. 
A když už to nešlo na poli sportovním aktivně, 
dal jsem se na cestu „bafunáře“a začal do spor-
tu jenom mluvit. 

Členem sportovní komise jsem 
skoro 20 let a 10 let jejím před-
sedou. Protože mám okolo se-
be skutečně „zapálené“ lidi pro 
sport, kteří jsou ochotní udělat 
maximum, podařilo se sportovní 
komisi nastavit pravidla pro ří-
zení sportu v Kralupech, hlavně 
mládežnického, na úroveň, kte-
rou nám mohou závidět i daleko 
větší města. A to, že zastupitel-
stva města v minulosti i součas-
nosti podporují sport v maxi-
mální možné míře, je pro mne 
dalším pobídkovým stimulem. 

Sport mi přinesl v životě spoustu krásného 
i nepříjemného. Na to špatné se rychle zapomíná, 
to krásné zůstává. Poznal jsem spoustu fantastic-
kých lidí, zažil jsem neskutečné množství zážit-
ků a sport mi pomohl překonávat různé životní 
trable. Zkrátka – sport je pro mne droga se vším 
všudy, a dokud budu schopen pohybu, tak se mojí 
maličkosti na sportovištích nezbavíte!

Jan Špaček

Jindřich Kohm
Po sedmnácti letech nám 

v Kralupech vyhasly hokejba-
lové soutěže AHL. Už tedy pravi-
delně neoblékám dres s rytířem 
Donem Quijotem na prsou, abych 
se mezi mantinely rval o jeho věč-
nou slávu. Musím upřímně říct, 
že jsem do kolektivního soupeření 
tělo na tělo „s vrcholovou ambicí“ 
ztratil veškerou chuť. Po sportov-
ní i duchovní stránce mě nejvíce 
naplňuje těžší vysokohorská tu-
ristika. Mám tu kliku, že mám 
kamaráda horolezce, rozeného Ta-
trance, se kterým se pravidelně 
vracím do Vysokých Tater na tu-
risticky nepřístupné cesty. Miluji tu horskou 
atmosféru, kdy se soustředíte jen na váš další 
krok a pijete z pohárů toho opojného neucho-
pitelna kolem sebe, ty večery na chatách, kde 
s jiskrami v očích rozebíráte jednotlivé epizody 
po okraj naplněného dne. 

Za svůj nejoblíbenější sport považuji tenis 

a chce se mi věřit, že už ho 
nebudu tak zanedbávat. Me-
zi mé další velké koníčky pa-
tří univerzitní studium oboru 
mediální komunikace, seberea-
lizace ve vlastním hudebně-di-
vadelním uměleckém projektu 
BRATRSTVO LUNY a pak díl 
občanské angažovanosti, ve kte-
ré vidím smysl! Lidé, kteří si 
myslí, že sami nic nezmůžou, 
odsuzují sami sebe do zatrpklé 
role masového člověka, který jen 
konzumuje v tupém oblouznění, 
že za všechny špatnosti světa 
můžou ti druzí, anonymní, vše-

mocní… I když nejsem naivním snílkem, přesto 
nerezignuji na veřejné dění a jsem aktivním 
členem přípravného výboru Sportovce Kralup, 
sportovní komise, Redakční rady Zpravodaje 
i redakčního týmu TV KTZ. Rodinný život 
a štěstí dvou našich capartů je samozřejmě, 
všemu uvedenému výše, nadřazen. Možná by 
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Sportem žiji .... tedy jako divák 
.... nicméně, mám ho rád. Pře-

sto jsem měl u nás v rádiu spe-
ciálně já s mým ranním kolegou 
svého času přísně zakázáno zpí-
vat a .... jakýmkoliv způsobem ko-
mentovat sportovní přenosy. Poté, 
co jsme důležitá hokejová utkání 
půlili na poločasy a fotbal hrá-
li s útočnými pětkami na třeti-
ny, raketám v tenise říkali pálky 
a hokejový Stanley cup překřtili 
na Davis cup, se tomu asi není 
proč divit. Přesto, jak znovu opa-
kuji, mám sport rád.

Již pátým rokem „moderuji“ vo-
lejbalovou extraligu .... nyní 1. ligu a upřímně .... 
dodnes jsem se obešel bez znalosti pravidel .... 
já vím, je to asi k smíchu, ale je to tak. To samé 
se týká florbalu, hokejbalu atd. Recept, jak na to 

vyzrát, zní jednoduše .... musíte 
se tvářit, jako že tomu hodně ro-
zumíte a sem tam hodit do pla-
cu nějaký ten odborný termín .... 
A Sportovec roku??? Tak na toho, 
a to se v klidu přiznám, musím 
všechno našprtat a jen doufat, že 
Jindra (rejža) nebude chtít odbor-
né výklady jakéhokoliv sportu .... 
Letos mě prý opravdu ušetří .... 
já osobně si ale myslím, že chce 
ušetřit hlavně sebe a svoji ner-
vovou soustavu .... sorry, Jindro. 
Jinak se na Sportovce letos moc 
těším, stejně jako na celý reali-
zační tým, bez kterého už si to 

ani nedokážu představit.
PS: Moje kolegyně Hanka prý letos přijde 

v kombinéze pro skokany na lyžích .... konečně 
bude mít nějakej pořádnej vohoz. :-)

ORGANIZAČNÍ TÝM, MODERÁTOŘI A JEJICH VZTAH KE SPORTU

někomu mohlo připadat vše uvedené na volný 
čas příliš, proto musím ještě podotknout ná-
sledující. U nás doma se prakticky nezapíná 
televize. I jako velký fanoušek sportu sleduji 
opravdu jen vybrané přenosy, a o to více si je 
pak ale užiju. Jsem takový sestřihový typ, to 
podstatné mi neunikne, ale čas, který bych 
strávil sledováním sportovního maratónu, vě-
nuji radši aktivitám s velkým „A“. Pro mě je 
prioritní prožívání života i emocí ve skuteč-

ném světě, nikoliv v tom virtuálním – třeba 
fanouškovském. 

Anketu Sportovec Kralup nad Vltavou a jeho 
finální produkt – galavečer – beru jako možnost, 
výzvu šířit mezi lidi dobrou náladu, obrušovat 
nevraživost, seznamovat, motivovat a možná 
i rozesmát! Protože od mnohých z vás máme 
i pozitivní zpětnou vazbu, tak nás to s Lenkou 
a Honzou utvrzuje v přesvědčení, že celá ta naše 
snaha nevychází na zmar a má nějaký smysl. 

Aleš Švarc

Sport a můj volný čas? Času je 
proklatě málo na všechno, co 

bych ve sportu ráda dělala a dá-
le zkoušela. Neobejdu se ale bez 
lyžování, miluju běžky i sjezdo-
vání. 

Na jaře a v létě mi k zadní čás-
ti těla přiroste sedlo. Bez kola si 
pořádné léto neumím představit. 
Jezdím i na koloběžce – mohu 
doporučit jako výborný dopravní 
prostředek do města. 

Jednou týdně chodím uklidnit 
svoji bujnou energii na jógu, ta mi 
moc pomáhá. A co dále? Badmin-
ton, squash, plavání, to už ale vel-

mi nepravidelně. Volných chvil je 
málo a musím o ně občas bojo-
vat. A pokud mám jen půlhodin-
ku a běžecké boty po ruce, jasná 
volba. Nejraději si hlavu čistím 
běháním po lesních cestách, ale 
jde to i podél Vltavy. Na maraton 
mě ale nikdo nedostane, i když 
„Never say never“.

Tak jsem zvědavá, co Vám 
na tuto otázku odpoví velký spor-
tovec Aleš Švarc a jak do tohoto 
tématu letos zařadí svou známou 
historku o půjčené kravatě!

Hana Bozděchová
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KATEGORiE: jednotlivec do 15 let 

1. MÍSTO  Berková Kateřina, moderní pětiboj
2. MÍSTO Koblencová Anna, kanoistika
3. MÍSTO  Palečková Sofie, krasobruslení

KATEGORiE: jednotlivec 16 - 50 let 
1. MÍSTO Štěpán Martin, alpské lyžování
2. MÍSTO Procházka Vít, turistický závod 
 – outdoor running
3. MÍSTO Němeček Petr, vodní motorismus

KATEGORiE: jednotlivec nad 51 let

1. MÍSTO Krejčová Eliška, stolní tenis
2. MÍSTO Veselý Ivan, silový trojboj
3. MÍSTO Hájek Jiří, alpské lyžování

KATEGORiE: Kolektiv do 15 let

1. MÍSTO TJ Kralupy, oddíl moderního pětiboje,
 družstvo dívek, kategorie U15
2. MÍSTO Rugby Club Kralupy nad Vltavou,
 tým Havrani, kategorie U7
3. MÍSTO FBC Kralupy nad Vltavou,
 florbal – starší žáci

KATEGORiE: Kolektiv od 16 let 
1. MÍSTO TJ Kralupy, oddíl volejbalu – kadetky
2. MÍSTO BK Kralupy Junior, oddíl basketbalu
 – dorostenky
3. MÍSTO AFC Kralupy nad Vltavou - futsal

KATEGORiE: Trenér roku 
1. MÍSTO Moravcová Martina, BK Kralupy Junior 
 – basketbal
2. MÍSTO Marvánek Michal, Klub vodních sportů 
 – vodní motorismus
3. MÍSTO Šimek Antonín, FK Kralupy 1901 – fotbal

Mimořádné ocenění
Miloš Pavel basketbal
Zahradníková Lenka  plavání

Druhé dveře do Síně slávy kralupského sportu
Václav Kasalický plavání

SPORTOVEC KRALUP NAD VLTAVOU 2012
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 nominovaný  sportovní oddíl / největší sportovní
 sportovec odvětví klub úspěchy r. 2013

Kristýna  basketbal BK Kralupy Junior, � Národní finále ČR
HELEbRANTOVá  mladší žákyně – nejlepší střelec týmu

   � Turnaj v Borotíně 
   – ALL STARS (mezi o rok staršími děvčaty) 
   a vítězka střelecké soutěže

   � Po první polovině soutěže Krajského přeboru – 
   nejlepší střelkyně soutěže, 28 b./zápas

Tereza KNěZů krasobruslení TJ Kralupy –  � 1. místo VC Lovosice
  oddíl krasobruslení � 1. místo Louny
   � 1. místo Kralupy
   
Vojtěch KOZELKA turistický KČT Kralupy � 1. místo Český pohár
 závod nad Vltavou � mistr České republiky
   � 1. místo mezinárodní závody
   
Adam SVÍTEK judo TJ Kralupy – judo � 2. místo MČR starších žáků

   � 2. místo v mezinárodnímu poháru ČR 
   starších žáků (5 kol)

   � 1. místo na mezinárodním turnaji Tegel v Berlíně
   
Michaela  moderní pětiboj TJ Kralupy – oddíl � 1. místo v Českém poháru mládeže –
SVObODOVá  moderního pětiboje celkové hodnocení roku 2013

   � 2. místo Mistrovství republiky v moderním
   pětiboji, kategorie dívky, U13

   � Zvítězila v 5 závodech Českého poháru mládeže
   ze 7 startů

kAtegorie: JeDnotLiVeC Do 15 Let Vč.
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 nominovaný  sportovní oddíl / největší sportovní
 sportovec odvětví klub úspěchy r. 2013

Anna KObLENCOVá kanoistika TJ Kralupy – oddíl � 2. místo MS juniorů 2013, Liptovský Mikuláš 

           kanoistiky � 2. místo družstva MS dospělých 2013, Praha

   � mistryně ČR do 23 let  
   (vše v kategorii singl kanoe žen)
   
jiří MiHULA plavání,   � Několikanásobný mistr ČR ve vodní záchranné
 vodní   službě, účast na mistrovství světa a Evropy, 
 záchranná Plavecký oddíl umístění do 6. místa v soutěži jednotlivců a družstev.

 služba Kralupy nad Vltavou � Mnohonásobný účastník MČR (15) v plavání, 
  (PoKr) - znak, kraul, polohové závody - nejlepší finálové  
   umístění 7. místo - 100 m znak.

   � Mnohonásobný mistr Středočeského kraje 
   v plavání: 50 a 100 m kraul; 50 a 100 m znak;   
   100 a 200 m polohové závody. 
   
Vojtěch STRáNSKý MTBO SKOB Sokol Kralupy � Mistrovství světa, 4. místo 

   � Mistr ČR

   � Mistrovství Evropy, 6. místo
   
Martin šTěPáN alpské Ski klub Kralupy � Mistr České republiky 2013 – kategorie mladší  
 lyžování  junioři – disciplína superG

   � 5. místo – Mistrovství České republiky 2013 – 
   kategorie muži – disciplína superG

   � 6. místo – Mistrovství České republiky 2013 – 
   kategorie muži – disciplína superkombinace
   
Luboš TRUHLář triatlon   � 1. místo XTerra Germany (SP) (AG)

   � 1. místo XTerra Czech (SP) (AG)

   � 3. místo na MČR v duatlonu

   � 5. místo celkově v ČP terénního triatlonu

   � 1. místo terénní triatlon Hradec

   � 1. místo duatlon Mělník

kAtegorie: JeDnotLiVeC 16 Let – 50 Let Vč.
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bK Kralupy junior, basketbal � 9. místo - výhra v kvalifikaci Středočeského kraje a postup na národní 
mladší žákyně  finále ČR 

  � 2. místo - přípravný turnaj Ostrava  

  � 1. místo - po první polovině soutěže krajského přeboru 
  
Tj Kralupy, oddíl  pětiboj � 1. místo mistrovství republiky v moderním pětiboji 
moderního pětiboje  � 1. a 4. místo jednotlivých závodnic v Českém poháru mládeže v celkovém
družstvo dívek,   hodnocení roku 2013
kategorie U15  
  
Tj Kralupy, oddíl volejbal � 1. místo v krajském přeboru st. žákyň
volejbalu,  � 5. místo v Českém poháru žákyň 
starší žákyně  � 4. místo na mistrovství republiky žákyň

kAtegorie: JeDnotLiVeC nAD 51 Let Vč.

kAtegorie: koLektiV Do 15 Let Vč.

 nominovaný  sportovní oddíl / největší sportovní
 sportovec odvětví klub úspěchy r. 2013

 nominovaný  sportovní největší sportovní
 oddíl / team odvětví úspěchy roku 2013

Eliška KREjčOVá stolní TJ Kralupy – � V loňském roce dosáhla skvělého výsledku
 tenis oddíl stolního tenisu na ME v německých Brémách, kde v soutěži  
   jednotlivců i ve čtyřhře získala ve své věkové
   kategorii zlaté medaile.

Zdeněk VEjROSTA outdoor running  � 1. místo a mistr Středočeského kraje
  – turistický závod KČT Kralupy � 5. místo v Českém poháru jednotlivců
  nad Vltavou � 6. místo na mistrovství ČR  jednotlivců

   � 2. místo na mistrovství ČR smíšených dvojic  
   (spolu s manželkou Romanou)
   
ivan VESELý   benčpres TJ Kralupy – � 4. místo MS masters v benčpresu
  silový trojboj � 3. místo MČR masters v benčpresu
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bK Kralupy basketbal  � Družstvo žen hraje druhou nejvyšší soutěž  
junior,   v České republice - 1. ligu. 
ženy   � Hraje nejvyšší sportovní soutěž z kolektivních   
   sportů ve Středočeském kraji. 

   � V roce 2013 se družstvo umístilo po základní   
   části na 6. místě a zajistilo si tak postup do play off. 

   � Jana Nováková a Pavla Krásová byly mezi 10  
   nejlepšími střelkyněmi 1. ligy ČR.
  
fbC Kralupy nad florbal  � Postup do 2. ligy dorostenců
Vltavou, dorost   � 2. místo Winter Floorball Challenge 2013
   � 4. místo v Regionální florbalové lize – dospělí
  
Pavel šUPOLÍK,  kanoistika  � 3. místo - MČR juniorů (družstva) –  kajak
Anna KObLENCOVá, 
jan báRTA

jiří CiMLER florbal  FBC Kralupy    � 1. 6. 2007 - založení klubu FBC Kralupy n/V
  nad Vltavou

kAtegorie: koLektiV oD 16 Let Vč.

kAtegorie: trenÉr rokU

 nominovaný  sportovní největší sportovní
 oddíl / team odvětví úspěchy roku 2013

 nominovaný  sportovní oddíl / největší úspěchy oddílu
 trenér odvětví klub a jiné zásluhy roku 2013

� 2011 - začátek práce s mládeží a založení 
prvního týmu mládeže - starších žáků
� 2012 - založení dorostu a juniorek
- umístění v třetí nejvyšší divizi v kraji se staršími 
žáky
- 2. místo na Kralupy Open 2012
� 2013 - kompletní mládežnická struktura týmu 
(přípravka, elévové, mladší žáci, starší žáci, dorost 
a junioři, juniorky + 4 dospělé oddíly - celkem tedy 
11 týmů v rámci klubu)
- postup s dorostem do 2. ligy dorostenců a zatím 
průběžný střed tabulky
- vítězství na Winter Floorball Challenge 2013
- největším úspěchem ale rozhodně je, že se poda-
řilo přimět za tak krátkou dobu tolik dětí ke sportu. 
A hlavně u 95 % z nich se podařilo je u sportu 
udržet. Další hráči a hráčky navíc pořád přicházejí. 
To je trenérova hlavní mise a zatím úspěšná.
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Katarína HRONOVá judo TJ Kralupy – oddíl juda 

josef KAiSER  hokej HK Kralupy nad Vltavou 

Pavel PRELL  kanoistika TJ Kralupy, oddíl kanoistiky

jitka KUbišTOVá  volejbal TJ Kralupy, oddíl volejbalu 

 nominovaný trenér  sportovní odvětví oddíl / klub 

největší úspěchy oddílu a jiné zásluhy roku 2013

největší úspěchy oddílu a jiné zásluhy roku 2013

největší úspěchy oddílu a jiné zásluhy roku 2013

největší úspěchy oddílu a jiné zásluhy roku 2013

K trénování juda v Kralupech se dostala náhodou v roce 
1989. Svoji úspěšnost by nerada měřila jen medailemi. 
To by se mohla chlubit třeba Luckou Chytrou, úspěšnou 
reprezentantkou a držitelkou mnoha medailí z MČR. Její 
svěřenci pravidelně vozí medaile z mistrovství republiky 
i z mezinárodních závodů. Největší radost má ale z toho, 
když jí přijde do oddílu dítě, ne moc šikovné a za rok 
za dva je z něj šikovný kluk, který zvládne gymnastiku 
a třeba vyhraje i nějaké závody. Za své největší úspěchy 

považuje,  když se bývalí svěřenci vrátí do oddílu jako 
trenéři, protože když bude dostatek trenérů, bude judo 
v Kralupech pokračovat.

Jejím judistickým snem je, aby u nás v České repub-
lice našlo své místo G-judo, což je judo pro děti a lidi 
s různými hendikepy (autismus, Downův syndrom apod.) 
„Bez tolerance a pomoci mých blízkých bych se nikdy 
nemohla věnovat judu tak, jak se věnuji a za to jim patří 
velký dík“, dodává Katarína Hronová.

Vystudoval fakultu tělesné výchovy se specializací 
na hokej. Trenérskou kariéru začal na vojně v Dukle 
Liberec, dále tři roky v Dukle Litoměřice a tři roky v Ústí 
nad Labem. Poté přešel do Prahy do střediska vrcholo-
vého sportu a čtyři roky trénoval Slavii Praha od žáčků 
až po áčko. V roce 1987 odešel do Itálie, kde působil 
dvacet let ve čtyřech klubech. Jako trenér měl na starosti 
všechno od mládeže po hlavní mužstvo. Po návratu do ČR 

působil jako trenér druholigového A mužstva Benešova. 
Před 4 lety se ujal nejmenších dětí HK Kralupy a vede je 
jako hlavní trenér až do současné kategorie 3. a 4. tříd. 
Pro jeho dlouholeté zkušenosti s výchovou malých hoke-
jistů je často využíván na letních tréninkových kempech 
Jágr teamu, nebo celostátními výběry, kde jako asistent 
trenéra vedl v roce 2011, společně s Ladislavem Slížkem, 
výběr  Czech lions 1997.

Závodí od roku 1987, práci v kralupském oddílu se 
věnuje většinu života. K jeho přednostem patří zejména 
píle a zarputilost, které mu pomohly dostat se ve druhé 
polovině devadesátých let do nejvyšší české soutěže, 
Českého poháru ve slalomu, který jezdí dodnes (a patří 
tam v současnosti k nejstarším kajakářům). 

Posledních patnáct let se věnuje čím dál více i tréno-
vaní mladších kolegů, pro které je se svým přístupem 
vzorem a zatím ještě i zdatným soupeřem. Právě on 

způsobil to, že se někdejším předžákovským i žákovským 
šampionům podařilo dále rozvinout svůj talent a pokra-
čovat ve svém tažení i v juniorských kategoriích. Jeho 
největším úspěchem zatím byly loňské výsledky Anny 
Koblencové a její medaile z juniorského i dospělého mis-
trovství. O tom, že to nebyla náhoda, svědčí i nadcházející 
juniorské mistrovství, kde budou mít možnost předvést 
své umění hned dva jeho svěřenci. Kromě Andulky i Pavel 
Šupolík. 

1. místo v krajském přeboru st. žákyň

5. místo v Českém poháru žákyň – vyhlášena nejlepší trenérkou ČP žákyň 

4. místo – mistrovství republiky žákyň – vyhlášena nejlepší trenérkou mistrovství



Žil naplněný život, který vě-
noval především své rodině 

a celoživotnímu koníčku - bas-
ketbalu. 

Narodil se a se svými rodi-
či žil v Kralupech nad Vltavou. 
Později odešel za prací do Pra-
hy a zpět do Kralup ho přivedla 
až jeho žena Terezita, se kterou 
později založil rodinu. Měli spolu 
dvě dcery - Annu a Zitu.

Jaromír Čermák byl asisten-
tem VŠCHT, jeho nedosaženým 
cílem byla profesura na VŠCHT, 
které bránilo Jaromírovo nad-
šení pro basketbal. Hrál ho už 

jako malý žák v druhé polovině 
třicátých let.

Snažil se motivovat lidi kolem 
sebe, byl důsledný a precizní 
ve všem, co dělal. 

Miloval historii a obzvlášť Pra-
hu a její památky, které pravidel-
ně navštěvoval a znal je natolik 
dobře, že občas zaskočil jako 
průvodce při návštěvě zástupců 
z francouzského partnerského 
města.

I přesto, že podle některých 
pamětníků byl v Kralupech 
basketbal provozován již před 
1. světovou válkou, tedy před 
rokem 1914, nelze toto tvrzení 
doložit. Průkopníky basketbalu 
v Kralupech byli středoškolští 
učitelé a studenti. Na reálném 
gymnáziu A. Dvořáka se bas-
ketbal pěstoval již od samého 
počátku, od přesídlení gymná-
zia do dnešní budovy.

V roce 1945 se poprvé obje-
vil tým kralupského basketbalu 
v oficiální soutěži. Pak následo-
valy roky dobré a horší, ale cel-
ková tendence byla vzestupná. 

V roce 1958, když se v Kralu-
pech vytvořilo první dívčí druž-
stvo, začal ho Jaromír Čermák 
trénovat.

Díky dobré organizační i me-
todické základně kralupský dívčí 
basketbal stoupal strmě vzhůru. 
Družstvo pod jeho vedením zís-
kalo již prvním rokem 2. místo 
v krajském přeboru a v roce 1963 
obsadilo v přeboru republiky  
4. místo. O rok později družstvo 
žen vyhrálo krajský přebor a po-
stoupilo do druhé nejvyšší sou-
těže – národní ligy, později pod 
názvem 2. liga. Tuto soutěž v prů-
běhu let 3x vyhrálo. 

V osmdesátých a devadesá-
tých letech vykonával Jaromír 
Čermák funkci předsedy České-
ho basketbalového svazu a ně-
kolik let pracoval i jako technic-
ký vedoucí národních družstev 
juniorů a žen.

Svou aktivní činnost ukončil 
v roce 2005, ale i nadále v po-
zadí kralupského basketbalu 
zůstával, až do jeho úmrtí dne  
17. ledna 2014.
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Ing. Jaromír Čermák 
Ü 15. 12. 1929        � 17. 1. 2014

Rok 1988 
- Jaromír 
Čermák získal 
s družstvem 
juniorek na ME 
v Bulharsku 
ve Velkém 
Tarnovu 
stříbro.
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Z občasného maratonce se i přes těžkou 
dopravní nehodu v r. 2007 s následkem 
několika operací páteře a chmurnými 
prognózami lékařů zrodil maratonec 
a ultramaratonec.

Vroce 2012 spustil projekt „1 muž - 30 dnů - 
30 maratonů“, věnovaný hendikepovaným 

sportovcům. Kujan se tak stal prvním člověkem 

světa, který oběhl Island. Díky tomuto projek-
tu sbírkou získal finanční prostředky ve výši  
150 tis. korun, za které koupil Sportovní klub 
vozíčkářů Praha nový handbike a další pro-
středky pro postižené.

Během tohoto projektu uběhl Kujan průměrně 
43,71  km za 1 den, za 30 dnů uběhl tedy cel-
kem 1.311,39  km.

Roku 2013 se René Kujan vydal na osamoce-
nou běžeckou pouť vnitrozemím Islandu. Cesta 
z nejsevernějšího bodu na nejjižnější bod ostrova 
mu trvala 14 dní a uběhl celkem 556,12 km. 

Akce byla věnována Sportovnímu klubu vo-
zíčkářů Praha a Asociaci postižených sportovců 
a Unii rehabilitačních center na Islandu. Běh byl 
uznán jako světové prvenství a stejně jako před-
chozí běh po lslandu je i tento zapsán do České 
knihy rekordů.

V letošním roce se René Kujan věnuje projektu 
„Spojenci sportovců na vozíku“, v rámci něhož 
pomáhají sportovci svým hendikepovaným ko-
legům. Čeká ho také závěrečný projekt island-
ského triptychu – podélný běh napříč Islandem 
z východu na západ. I těchto 900 km za 21 dnů 
je věnováno českým a islandským postiženým 
sportovcům.

Naše družstvo hraje téměř ve stejném 
složení necelých 20 let. Do Dřevěnice, 
kde se zúčastňujeme Mistrovství 
republiky ve volejbale pořádaném ASpV, 
jezdíme již 15 let.

Vždy jsme se na turnaj probojovaly a reprezen-
tovaly náš kraj. Zaznamenaly jsme i význam-

né úspěchy. Pětkrát jsme se umístily třetí, dvakrát 
druhé a dvakrát první - poslední vítězství jsme zís-
kaly v září 2013 (třikrát jsme se neúčastnily, pro-
tože se hrálo v Olomouci). Také se zúčastňujeme 
od roku 2004 turnaje VOSA Teplice („zimní liga“), 
kde je přihlášeno 15 družstev a soutěž vždy trvá 
od září do dubna jednou měsíčně. Dvakrát jsme se 
umístily do třetího místa a v současné době jsme 
druhé. V srpnu 2013 jsme v Dřevěnici obsadily  
3. místo ve veteránkách - tato soutěž se konala 
poprvé.

Asociace sportu pro všechny (ASPV)

René KUjAN

Dřevěnice - 7. 9. 2013 – družstvo žen získalo 1. místo 
na MČR ASPV ve volejbalu.

Za městem  
Selfoss / Island 2012
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Sponzoři a partneři akce
Sportovec Kralup nad Vltavou 2013
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Kralupák na cestách


