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3ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení přátelé a sportu oddaní příznivci!

I v roce 2014 mne i další Kralupáky překvapilo mnoho na-
šich sportovců skvělými výsledky ať už v individuálních, 

či kolektivních sportech. Těším se tedy, že v den vyhlášení se 
společně projdeme sportovním děním našeho města. Naše 
borce uvidíme nejenom na kralupských a českých sportov-
ních kolbištích, ale třeba i v zahraničí, kde dobývají slávu 
a čest pod hlavičkou našeho města. 

Myslím si, že i to se patří při vyhlášení výsledků této anke-
ty vyzdvihnout, neboť mnoho našich sportovců začíná mít 
jméno nejen v Kralupech a v České republice, ale i za hrani-
cemi. Jeden příklad za všechny. Naše mladé volejbalistky 
jsou každoročně zvány na zahraniční turnaje, konkrétně 
do Německa, Polska a na Slovensko. Do Komárna již jezdí 
mnoho let a vždy tam bojují minimálně ve finále o Pohár 
primátora. Zahraniční konkurence tam ale není jen tak ně-
jaká – na turnaji hrávají celky například z Budapešti a z Bra-

tislavy. Vzájemné zápasy s domácím Komárnem pak patří 
k vrcholům turnaje. Naše děvčata nikdy ostudu neudělala 
a kolegové z ostatních měst mi tak úspěšný a dobře repre-
zentující tým závidějí. 

A ještě mi dovolte jednu glosu. Před nedávnem v našem 
městě pracovala skupina z Úřadu vlády České republiky, 
která mapovala volnočasové aktivity dětí a mládeže ně-
kolika českých a moravských měst. Při závěrečném hod-
nocení vyznělo, že v Kralupech navštěvuje alespoň jeden ze 
sportovních klubů nebo kroužků republikově nadprůměrné 
množství mládeže. Pracovníci této skupiny velmi pozitivně 
zhodnotili tento fakt, který pochopitelně má velmi dobrý 
vliv na výchovu a rozvoj dětí. 

Přiznám se, že jsem byl mile překvapen a toto konstato-
vání může hřát u srdce nejen mnohé rodiče, ale i všechny 
trenéry, cvičitele i učitele. A pokud anketa o nejlepšího spor-
tovce města přinese některým jiným dětem alespoň trochu 
motivace a přiblíží jim své vzory, či trenéry, bude to dalším 
kouskem do mozaiky pestré podpory sportu a pohybu 
v našem městě. 

Vážení přátelé! 
Přeji vám všem, které sport a pohyb těší, abyste z něj měli 
neustálé potěšení. Přeji vám spoustu zdaru a radosti ne-
jenom z vítězství, ale z pohybu vůbec a třeba i z úspěchů 
těch ostatních. A oceněným slečnám, dámám, mladíkům 
i mužům moc fandím a věřím, že se jejich výsledky a výkony 
dočkají dalších a dalších uznání a ocenění. 

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)

2013 Jiří
cImler

florbal

›
›
›
›
›
›



4 FILOZOFIE ANKETY

Organizační tým ankety obdržel od sportov-
ních oddílů a kralupské veřejnosti na 200 

nominací do šesti soutěžních kategorií! To je no-
vý rekord ankety! Za sedm let existence ankety 
bylo prostřednictvím nominačních medailónků 
představeno již třicet tři sportovních odvětví a to 
vždy v trošku odlišném tematickém rámci. Ji-
nak tomu nebudu ani letos. Pilotním tématem 
večera je tvrzení, že KRALUPÁK MÁ FORMU! 
Je samozřejmě hlavně na vás, návštěvnících 
večera, nominovaných sportovcích, ale 
i všech těch, na které se při letošní vár-
ce ocenění a vavřínů nedostane, abyste 
posoudili, zda má maskot všech domá-
cích sportovců pravdu či nikoliv. Hlav-
ním smyslem celé ankety není slepě 
soutěžit v neporovnatelných kate-
goriích či disciplínách, triumfo-
vat nad ostatními, vystavovat 
se na mediálním výsluní - to, 
opravdu ne! Galavečer sportu 
s doprovodným programem 
má lidi milující sport spojovat, 
inspirovat a potěšit. Pátý bod 
Kralupákova Jedenáctera říká: 
„V této anketě je v pořádku, když 
mistra světa porazí oblastní přebor-
ník. Nejde o vítězství v neporovna-
telných kategoriích a sportech. Jde 
o setkávání, poznávání a inspiraci.“ 
Empatie a nezištnosti není v životě 
mnoho. Anketa Sportovec Kralup 

POSEDMé 
POD KŘÍDLY ŠPAČKA

nad Vltavou je příležitostí, kde se tyto lid-
ství oslavující vlastnosti mohou vkladem 
každého jednotlivce realizovat. Anketa se 
snaží uchovat sportovní paměť města, po-
stupnými krůčky doceňovat historii a pozi-
tivně ovlivňovat budoucnost. Svůj program 

a konkrétní činy staví na zdravé hr-
dosti a městském patriotismu. Pojď-
me se tedy společně bavit, užít 
si pestrosti sportovního života 
v našem městě a participovat 
na snaze o vzájemné semknu-
tí lidí milujících sport! A Kra-
lupák jedním dechem dodává: 
„Radujme se z pohybu a přej-

me druhým úspěch.“
Organizační tým ankety

Lenka CísLerOvá, Jan Špaček,

JindřiCh kOhm

Každá slavnostní chvíle je něčím      jedinečná.  
U příležitosti galavečera kralupských 
sportovců se setkáváme již posedmé.  
Číslo sedm v našem kulturním kontextu 
je poslem pozitivní energie, plnosti, štěstí 
i magické aury. Symbolický déšť sedmiček 
z titulní stránky letošního Almanachu ankety 
má být metaforou hojnosti pozitivních zpráv.  
Nechme promluvit statistiku.

Jan Špaček je předsedou Sportovní komise 
města a v anketě Sportovec kralup je činný 
od první myšlenky na její organizaci...



5KRALUPSKá ESA

ESA KRALUPSKéhO SPORTU
Praktickým naplněním filosofie ankety je rozhodnutí organizačního výboru nezařadit letos 
do užších nominací domácí hvězdné stálice! Lyžař Martin Štěpán, triatlonista Luboš Truhlář 
i cyklista Vojtěch Stránský byli v předchozích galavečerních dějstvích ověnčeni mnoha 
vavříny. I když letos – dle „sedmého Kralupákova přikázání“ – nebudou na  plátně kina, 
přesto budou součástí slavnostního dění prostřednictvím Almanachu, kde nyní představíme 
jejich úspěchy včetně postřehů k hlavnímu tématu večera – formě!

Martin ŠTĚPÁN Vojtěch STRÁNSKÝ Luboš TRUHLÁŘ

18 let,  
sjezdové lyžování,  
Ski klub Kralupy
Největší úspěchy roku 2014
› Vicemistr ČR ve slalomu kategorie 
junior
› 6. místo na mezinárodním univer- 
ziádním závodě na Bíle v Beskydech
› 6. místo v mužském žebříčku ČR 
2014 v superkombinaci
› 9. místo na mistovství ČR mužů 
v obřím slalomu
› 10. místo v superkombinaci na ná-
rodním juniorském mistrovství v Ra-
kouském St. Lambrecht
› Účast na Mistrovství světa juniorů 
2014 v Jasné na Slovensku

28 let,  
triatlon,  
Endurance Lab
Největší úspěchy roku 2014
› 30. místo na MS na Hawaji
› Vítěz několika závodů českého 
poháru jak v terénním triatlonu, tak 
v silničním dlouhém triatlonu

24 let,  
MTBO (orientační 
závody horských 
kol), TJ Kralupy  
nad Vltavou 
ostatní cyklistické disciplíny 
za Dexter Cycling

Největší úspěchy roku 2014
› 5. místo MS v MTBO štafety, 2. mís-
to MČR MTBO sprint, Mistr ČR v MTB 
cross-country (olympijská disciplína 
závodů horských kol), několik vítěz-
ství v závodech českého poháru
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Když máš formu... ?
Martin Štěpán: Sjezdové lyžování je sportem, 
ve kterém o úspěchu z velké části rozhoduje psy-
chické rozpoložení, tím spíš, že stačí jedna chyba 
a je konec závodu. Tudíž rozdíl mezí tím, kdy 
mám formu a kdy ji nemám, je obrovský. Když 
mám formu, vše se mi daří. Věřím si. V závodech 
nechybuji a dosahuji skvělých výsledků.

Luboš Truhlář: Možná to bude někomu připa-
dat divné, ale když mám formu, tak přiběhnu 
do cíle a jsem úplně mrtvý.
Vojtěch Stránský: Poznám to jednoduše... vy-
hrávám :-). V tréninku pak přejedu relativně 
bezbolestně kopce na „velkou pilu“ (velký pře-
vodník). To si ale užívám maximálně tak měsíc 
nebo dva v průběhu roku.

Když nemáš formu... ?
Martin Štěpán: Když formu naopak nemám, tak 
se cítím velmi špatně. Trápím se při tréninku 
i na závodech. Velmi často v jízdách chybuji 
a nejsem schopen dokončit tréninkové ani zá-
vodní jízdy. Tohle mé černé období někdy trvá 
velmi dlouho (i několik týdnů) a je pro mě ob-
tížné se z něho dostat. 
Luboš Truhlář: Když naopak formu nemám, tak 
přiběhnu do cíle a nevím, že jsem něco dělal. 
Ale v závodě to prostě víc nešlo.
Vojtěch Stránský: Zbytek roku, tzn. 10 měsíců 
:-). Není to nic zvláštního. Snažím se držet si 
nějaký svůj „standard“ na závody, které pro mě 
nejsou prioritně tolik důležité.

Ingredience ladění formy... 
Martin Štěpán: Jsem asi trochu pověrčivý člo-
věk. Před každým závodem se snažím vzpome-

nout na závody, které se mi povedly, a snažím 
se vše udělat tak, jako ten povedený den. Někdy 
to dovádím do úplných extrémů. Mytí vlasů den 
předem, mám jednu značku tyčinky, kterou si 
musím dát před každým závodním kolem. Ale 
pozor, zjistil jsem, že ty rituály fungují pouze 
v jedné disciplíně a v jiných disciplínách fun-
gují jiné... 
Luboš Truhlář: Tak klasicky trochu více od-
počinku, hodně regenerace a hlavně pozitivní 
myšlení.
Vojtěch Stránský: Postupem času způsob ladění 
formy měním. Neplatí na mě to, co platilo tře-
ba před 5 lety. Taky se stane, že se mi vyladit 
formu nepodaří.

Většinou snížím několik týdnů před vrcholem 
množství tréninkových hodin strávených na ko-
le. Nebo místo toho odjedu např. etapový závod 
na silnici. Tělo vyburcuju na maximální úroveň 
únavy a pak během následujícího odpočinku 
dojde k rapidní superkompenzaci - tj. adaptaci 
těla na ještě větší zátěž. To je u mě trochu risk, 
protože z větší únavy regeneruju různě dlouho - 
podle toho, jak mám natrénováno ze zimy nebo 
kolik závodů jsem absolvoval v sezóně. Nemám 
to ještě úplně vychytané.

Dřív jsem formu tzv. „vyležel“ - prostě jsem 
po náročnějším období tréninku týden před dů-
ležitými závody obden vyrazil na kolo na 1-2 
hodiny a spíš se vozil, než jezdil intenzivně. 
Dneska volím např. i týden před MS něco in-
tenzivnějšího.

Fyzická příprava / psychika - jakou ve tvém 
sportu hrají roli?
Martin Štěpán: Hodně se v mém sportu spe-
kuluje, v jakém poměru hrají tyto dva faktory 
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roli. Já tvrdím tak 50 na 50. Možná i 40 % fy-
zická příprava a 60 % psychika. A to z důvodu, 
že závodní jízdu sjezdového lyžaře, která trvá 
okolo 60 sekund, může ovlivnit jediná chyba. 
Jediná ztráta koncentrace vás může stát nejen 
dobrý výsledek, ale také třeba zranění. A pro-
to si myslím, že psychické rozpoložení je pro 
skvělý úspěch v mém sportu asi důležitějším 
faktorem.
Luboš Truhlář: Fyzická příprava je určitě v mém 
sportu nejdůležitějším parametrem určující vý-
sledek v závodě. Na druhou stranu i ta psychi-
ka hraje určitou roli. Nemyslím, že kdybych se 
cítil sebelépe psychicky, tak bych mohl vyhrát 
na MS, ale pokud budu dobře psychicky na-
laděn, tak podám 100% výkon na který mám 
a ne třeba jen 80%. Takže... psychika mi dokáže 
pomoci k tomu, abych dokázal prodat všechno 
na co mám.
Vojtěch Stránský: Vidím to asi následovně: 
český pohár v MTBO - psychika/fyzická vý-
konnost 25/75; světové poháry psychika/fyzická 
výkonnost 50/50; MS psychika/fyzická výkon-
nost 75/25. Na mistrovství světa se dělají chyby 
na mapě zejména kvůli stresu.

Je podle tebe fair play důležitější než 
vítězství? A proč?
Martin Štěpán: Jestliže se pojem fair play bere 
jako dodržování stanovených pravidel, je určitě 
důležitější než vítězství. Neboť pravidla vyme-
zují, kdo je vítěz a kdo poražený. Tudíž nemůže 
být vítěze bez fair play.

Luboš Truhlář: To je otázka, jak od novinářů 
z TV Nova :-) 
Vojtěch Stránský: Pochopitelně odpovím, že je 
fair play podstatnější. Má to být morální zásada 
sportovce. Zkusím Vám ale nabídnout druhou 
stranu mince: těžko se někdy fair play vyzdvihu-
je u sportovců, kteří s platem např. 10 tisíc korun 
měsíčně bojují o každou korunu navíc. Dokázal 
bych si zkrátka představit určitou benevolenci 
v případě nějakých MENŠÍCH prohřešků vůči 
fair play (agresivní strkanice ve sprintu před 
cílem na cyklistickém závodě apod.). Takových 
kluků, co stěží vyjdou se svým platem profesi-
onálního sportovce je plno. Nemyslím v žád-
ném případě někoho konkrétního, je jich ale celá 
spousta a nemusí to být zrovna cyklisti.

Má podle Vás maskot všech kralupských 
sportovců Kralupák formu?
Martin Štěpán: Zaručeně ano. Jinak bychom tu 
dnes nebyli a neužívali si tak krásný večer.
Luboš Truhlář: Viděl jsem již spoustu nových 
tváří v anketě. O Kralupákovi je slyšet čím dál 
víc. A návštěvnost na galavečeru stále roste. 
Doufám, že to Kralupákovi vydrží a bude po-
kračovat v nastoleném tempu i dál. Čím více 
nových sportovců se objeví, tím lépe. Díky patří 
určitě celému týmu, který anketu připravuje, ale 
také našim zastupitelům a radním, kteří sport 
v Kralupech podporují. 
Vojtěch Stránský: Myslím, že jeho forma stou-
pá. Kdy bude gradovat, si netroufám odhado-
vat...
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Jednotlivec do 15 let
1. místo Svobodová Michaela – moderní pětiboj

2. místo Kozelka Vojtěch – turistický závod
3. místo Svítek Adam – judo
4. místo Knězů Tereza – krasobruslení
5. místo Helebrantová Kristýna – basketbal

Jednotlivec 16 – 50 let
1. místo Koblencová Anna – kanoistika
2. místo Stránský Vojtěch – MTBO
3. místo Truhlář Luboš – triatlon
4. místo Mihula Jiří – plavání 
 Štěpán Martin – alpské lyžování

Jednotlivec nad 51 let
1. místo Krejčová Eliška – stolní tenis
2. místo Vejrosta Zdeněk 
 – outdoor running – turistický závod
3. místo  Veselý Ivan – benčpres

Kolektiv do 15 let
1. místo Oddíl moderního pětiboje,
 družstvo dívek kat. U15

2. místo TJ Kralupy, oddíl volejbalu, starší žákyně
3. místo BK Kralupy Junior, mladší žákyně

Kolektiv od 16 let
1. místo BK Kralupy Junior, ženy

2. místo TJ Kralupy – kanoistika;
 Šupolík – Koblencová – Bárta
3. místo FBC Kralupy, dorost

Trenér roku
1. místo Prell Pavel – kanoistika

2. místo Hronová Katarína – judo
3. místo Cimler Jiří – florbal
4. místo Kubištová Jitka – volejbal
5. místo Kaisr Josef – hokej

Mimořádné ocenění
KUJAN RENé – běžecký ultramaratonec
ASPV KRALUPY, volejbalový oddíl žen

Druhé dveře Síně slávy
INg. JAROMíR ČERMáK – basketbal

Cena starosty
JIří CIMLER – FBC Kralupy

SPORTOVEC KRALUP NAD VLTAVOU 2013
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Po ukončení ZŠ odešel do Zlína, kde absolvo-
val Vyšší průmyslovou školu chemickou, obor 

gumárenské a plastikářské technologie. Po návra-
tu z vojny se v roce 1962 s rodinou přestěhoval 
do Kralup. Tehdy pracoval jako výzkumný technik 
VÚSK. Společně s manželkou Ninou vychovali 
syna Pavla a dceru Hanu.

Od roku 1969 vystřídal několik zaměstnání tech-
nického zaměření. Například pracoval na pozici 
technika v Kablo Kladno. Působil také jako vedoucí 
autodopravy Středočeských pekáren a cukráren. 
Po roce 1989 působil ve Velvaně Velvary ve funkci 
vedoucího výroby, aplikace a prodeje tavných lepi-
del, odkud v roce 1999 odešel do důchodu.

Basketbalu se věnoval od školních let a sportu 
se věnuje celý život. V roce 1980 se mu podařilo 
získat na Ústředním výboru basketbalu založení 
druhého tréninkového střediska mládeže (dále 
jen TSM) chlapců, (vedle TSM dívek), za závazek 
pracovat v Ústřední metodické komisi basketba-
lového svazu. Po tříletém působení za podmínek 
TSM a letních soustředěních výběr chlapců skon-
čil na 2. místě v republikovém turnajovém hodno-
cení deseti TSM.

Od roku 1956 do roku 2000 mu sportovním tré-
ninkem prošlo 420 chlapců.

Jeho pracovní zaměření vedlo k vypracování 
hodnocení sportovní výkonnosti.  Cílem bylo ob-
jektivizovat hráče pro jeho hodnocení. V metodic-
ké komisi uplatnil svůj díl hodnocení výkonnosti 
hráče obecně a jeho aktivity v utkání. Sportov-
ní úspěchy chlapců, vždy po tříletém cyklu, mu 

vytvořily možnosti publikovat výsledky. Uplat-
nil je v časopise Trenér a jako spoluautor knih 
Basketbal a Program sportovní přípravy v TSM. 
Basketbalovému klubu v Kralupech nabídl knižní 
zpracování „Výchozí atributy trenérské filozofie“ 
(1998), „Trojdílný úhel pohledu na práci trenéra“ 
(1999) s vypracovaným modelem výkonnosti hrá-
če. V roce 2007 získal překlad filozofie americ-
kého významného trenéra Morgana Woottena, 
která ho upevnila v názoru na správnost vedení 
hráčů a družstva.

V důchodovém věku učil na dvou ZŠ, kde uplat-
nil zvýšení sportovních dovedností i odpoledním 
kroužkem basketbalu a v jiné dny ve sportovních 
hrách DDM Kralupy. V letech 2000-2008 na čty-
řech základních školách města a ZŠ Veltrusy, 
ve spolupráci s DDM, opakovaně prověřil přínos 
dvojfázového tréninku v týdenním cyklu soustře-
děného sportovního zatížení. 

Svou prací s mládeží se snažil ovlivnit míru hr-
dosti a předvádění dovednosti získaných chlap-
ců s míčem v prostředí sebeovládání - vzájemné 
úcty. Kontrolou a opravou chyb motorického uče-
ní vedl chlapce k přesnému provádění sportovní 
činnosti. Měřením originálních kontrolních cviče-
ní získával důvěru hráčů k potřebě stoupajícím 
zatížením rozvíjet kondici. Nacvičenou aktivitou 
při rozehrání k získání početní převahy k úspěš-
né střelbě rozvíjel schopnost myšlení, vedoucí 
k uplatnění každého hráče ve hře.

Celoživotním mottem Jána Gelbiče je: ZÁKLA-
DEM BASKETBALU JSOU RYCHLÉ NOHY, MĚK-
KÉ ZÁPĚSTÍ A UPLATNĚNÍ MYŠLENÍ.

Zkušenosti s výchozími atributy trenérské filo-
zofie je ochoten sdělit trenérům všech kolektiv-
ních i základních sportů v našem městě, jak to 
svého času uplatňoval v rámci v regionu okresu 
Mělník.

Ján GELBič 
Ü 24. 4. 1936 v Košicích
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 nominovaný sportovec sportovní odvětví oddíl / klub

kAtegorIe: JeDnotlIVec Do 15 let vč.

 3. místo MČR st. žáci ◆ 5. místo MČR dorostu  
◆ 1. místo mezinárodní pohár pěti států SRN Wittenburg

1. místo Pohár ČKS 2013/2014 ◆ 1. místo VC Most ◆ 1. místo NOWACO KRALUPSKÁ KLIČKA – Kralupy 

 Jeden z nejdéle cvičících členů Tiger Jiu-Jitsu do 15 let. Jiu Jitsu se věnuje téměř 10 let.  
◆ V oddíle dětí je držitelem nejvyššího technického stupně 3. kyu (modrý pás)

 3. místo na MČR staršího žactva v disciplíně 100 m motýlek. ◆ 1. místo – 15x na závodech po celé ČR 
◆ 2. místo – 11x na závodech po celé ČR ◆ 3. místo – 10x na závodech po celé ČR

5. místo - republikový závod Amer Fun Cup Medvědín – kategorie předžáci – disciplína obří slalom  
◆ 2. místo – krajský žebříček 2014 – kategorie předžáci – disciplína obří slalom

 NOVáK MICHAL judo TJ Kralupy o.s.

 PALEČKOVá SOFIE krasobruslení Krasobruslení TJ Kralupy

 POP YEVHEN Jiu Jitsu Tiger Jiu-Jitsu

 SVOBODOVá MICHAELA sportovní plavání POKR Kralupy

 ŠINDELář ŠIMON lyžování SKI Klub Kralupy

VI. ročník - vítězové kategorie 
jednotlivec do 15 let



 nominovaný sportovec sportovní odvětví oddíl / klub

kAtegorIe: JeDnotlIVec 16 let – 50 let vč.

Úspěchy v Brazilském Jiu Jitsu: 1. místo Kosagym cup ◆ 2. místo UFT open  
◆ 1. místo Czech Open (nejprestižnější mezinárodní závody v ČR)

 3. místo HC 2001 Kladno liga žen ◆ 4. místo MS U18 tým ženy  
◆ Členka reprezentačního týmu ČR ženy A – příprava na MS ve Francii

3. místo C1 ženy MS jun. (Austrálie) ◆ 1. místo C1 ženy (družstva) MS jun. (Austrálie)  
◆ 2. místo C1 ženy MČR jun. Křivoklát

 Mistr CMTA, seriál zápasů ◆ Ze sedmi zápasů – 6 výher

 2. místo z mistrovství Čech v benčpresu ◆ 3. místo z mistrovství Čech v klasickém trojboji  
◆ 4. místo z MČR v benčpresu

 DAŇKOVá KAROLíNA Jiu Jitsu Tiger – Jiu Jitsu

 JANČOVá MICHAELA  lední hokej

 KOBLENCOVá ANNA kanoistika, vodní slalom Kanoistika TJ Kralupy

 KOZUBOVSKÝ MATĚJ bojová umění Pitbull Gym BC – Kralupy n. Vlt.

 TUHáČEK ZDENĚK silový trojboj – benčpres Silový trojboj TJ Kralupy

11...A JEJICH NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY ROKU 2014

VI. ročník – vítězové kategorie 
jednotlivec 16 – 50 let
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 nominovaný sportovec sportovní odvětví oddíl / klub

 nominovaný oddíl / team  sportovní odvětví

kAtegorIe: JeDnotlIVec nAD 51 let vč.

kAtegorIe: kolektIV Do 15 let vč.

Účast na šesti domácích veteránských turnajích z osmi. A i když mezi veterány nemá svou kategorii, 
dokáže nad mnohem mladšími soupeři stále vítězit (hraje v kategorii 70 - 80 let)

 Vítěz OP ml. přípravek 2013/2014 ◆ 4. místo v Krajském finále ml. přípravek – pen. rozstřel  
◆ 2. místo v OP ml. přípravek v podzimní části ročníku 2014/2015

 2. místo z ME v benčpresu masters ◆ 8. místo z MS v benčpresu masters

Mistryně ČR v kategorii dívek U11 ◆ 1. a 2. místo v celkovém hodnocení Českého poháru mládeže 
jednotlivých dívek (celoroční hodnocení)

1. místo – 8x poháru Čech 10letého žactva ◆ 3. místo – 3x poháru Čech 10letého žactva  
◆ 1. místo – 53x reprezentace města na mnoha závodech v celé České republice  

◆ 2. místo – 35x reprezentace města na mnoha závodech v celé ČR  
◆ 3. místo – 33x reprezentace města na mnoha závodech v celé České republice

1. místo v celkovém hodnocení Středočeském poháru kategorie muži B (nad 35 let) ◆ 5. místo v celko-
vém hodnocení Českého poháru kategorie muži B (nad 35 let) ◆ 2. místo na Mistrovství ČR smíšených 

dvojic (spolu s manželkou Romanou) – v Mikulášovicích ◆ Získání nominace do týmu České republiky na 
Mezinárodní mistrovství (Slovenská republika – Bátovce) zde 2. místo – kategorie muži B (nad 35 let)

 KREJČOVá ELIŠKA stolní tenis Sokol Dolní Beřkovice

 FK ČECHIE KRALUPY družstvo ml. přípravky fotbal

 MODERNí PĚTIBOJ TJ KRALUPY moderní pětiboj
 družstvo dívek U11 A. Čiperová, V. Laurová 

 POKR KRALUPY  sportovní plavání
 družstvo 9-10letých žáků

 VESELÝ IVAN silový trojboj - benčpres Silový trojboj TJ Kralupy

 VEJROSTA ZDENĚK outdoor running TOM-KČT Kralupy
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 nominovaný sportovec sportovní odvětví oddíl / klub

 nominovaný oddíl / team  sportovní odvětví

kAtegorIe: trenér roku

kAtegorIe: kolektIV oD 16 let vč.

1. místo – 2x v krajské lize přípravek ◆ 4. místo na mezinárodním turnaji v Mostě (celkem 16 účastníků)

V roce 2014 startovala její skupina v kategoriích B, kde medailová místa obsazovala Monika Kimličková 
a Klára Schmitová, dále v kategorii A, kde startovaly Tereza Knězů a Zdeňka Palečková – rovněž několi-
kanásobné medailistky a nakonec i v kategorii nováčci A (v tomto věku je to nejvyšší mistrovská soutěž), 

kde s bilancí 3x 1. a jednou 3. místo obsadila celkové prvenství Sofie Palečková 

Výrazné sportovní úspěchy v celoroční soutěži všech věkových kategorií ◆ Jednotlivci – 5 medailí z MČR, 
1x zlatá, 3x stříbrná, 1x bronzová ◆ Družstva – 3 medaile z MČR, 2x zlatá, 1x stříbrná

11 medailí z poháru Čech 10letého žactva (8x zlato, 3x stříbro), reprezentace města na mnoha závodech 
v celé ČR, ze kterých plavci ve svých kategoriích získali 121 umístění na stupních vítězů (53x první, 35x 

druhé, 33x třetí místo), přední umístění v každém kole poháru nejmladšího žactva v konkurenci 30 oddílů 
z Čech, v součtu šesti kol této soutěže na celkovém 3. místě

Trénuje již 20 let. Mezi jeho svěřence patří Matěj Kozubovský, s titulem CMTA adept na titul MČR  
◆ Vítězství v zápasu o post české jedničky v r. 2014

Hrají nejvyšší soutěž v kraji – 1. ligu ◆ Skončily v sezóně 2013/2014 na 5. místě v republice  
◆ Členka týmu Jana Čermáková (dříve Nováková) je několik sezón po sobě nejlepší střelkyní ligy v ČR

Nejlepší kolektiv na Mistrovství Středočeského kraje a ve Středočeském poháru ◆ 1. místo mezi kolek-
tivy v celkovém hodnocení Českého poháru ◆ Nejlepší kolektiv Mistrovství České republiky. ◆ Do repre-
zentace ČR na mezinárodní mistrovství bylo z outdoor týmu TOM-KČT Kralupy nominováno 17 závodníků

 2. místo – 1. liga kadetek a postup na kvalifikaci na extraligu kadetek ◆ 1. místo – mezin. turnaj v Komárně

 KRČMář TOMáŠ lední hokej HK Kralupy

 MAJRYCHOVá SIMONA krasobruslení Krasobruslení TJ Kralupy

 MARTíNEK PETR moderní pětiboj Moderní pětiboj TJ Kralupy

 ŠáRA JAN sportovní plavání POKR Kralupy

 ŠUDA LUBOŠ bojová umění Pitbull Gym BC-Kralupy n. Vlt.

 BK JUNIOR KRALUPY družstvo žen basketbal

 TOM – KČT Kralupy outdoor running (turistický závod)

 VOLEJBAL TJ KRALUPY družstvo kadetek  volejbal



14 HOSTÉ VEčERA

V našem městě vedete 
horolezecký oddíl. Co Vás 
přivedlo k horolezectví 
a dále k rozhodnutí založit 
oddíl v Kralupech? 
Lezení po horách mě lákalo 
vždycky. Je to pro mě možná 
víc životní styl než sport - je to 
o volnosti, pobytu v přírodě, 
o překonávání překážek, o dů-
věře - ve vlastní schopnosti 
i vašeho parťáka, se kterým vi-
síte někde na kopci na jednom 
laně. Myšlenka založit vlastní 
oddíl vznikala postupně. 

Jak dlouho tento sport Vy 
sám děláte a kolik máte 
přihlášených členů v oddílu?
Přestože mě lezení táhlo odjak-
živa, začal jsem poměrně poz-
dě. V podstatě se to celé rozjelo 
naplno, až když na Komendě 
postavili lezeckou stěnu - tady 

jsem se naučil, jak se uvázat 
na lano. Nicméně hned druhá 
lezecká zkušenost se odehrá-
vala na pískovcových skalách 
na Kokořínsku a písek se mi 
dostal pod kůži. Pak už to šlo 
ráz na ráz! 

Kde máte v Kralupech svou 
základnu a kde jinde se dá 
mimo umělé stěny trénovat?
Základnou, jestli je možné to 
tak nazvat, nám je venkovní stě-
na na Komendě. V okolí Kralup 
jsou dostupné dvě oblasti - skály 

v Řeži přímo nad vlakovou za-
stávkou a menší skalka v Úně-
ticích. Občas vyrazíme na vápe-
nec do Srbska u Berouna, ale já 
osobně mám nejraději pískovco-
vé věže na Kokořínsku. 

Na co byste nalákal ty, 
co k horolezectví tzv. 
„nepřičichli“?
Horolezectví je skvělá aktivita 
právě svojí kombinací fyzické-
ho výkonu a psychické strán-
ky - už jsem zmiňoval důvěru, 
jde i o překonávání sebe sama, 
absolutní koncentraci, hledání 
a nacházení nových cest a cílů... 
Chce to jen zbavit se předsudků, 
že se jedná o nebezpečný sport; 
nebezpečným ho pouze někteří 
neuvážlivci můžou udělat. 

děkuJi za rOzhOvOr 

Lenka CísLerOvá

více na www.kraLupskyzpravOdaJ.Cz

rOzhOvOr s...

představuJeme vám...

radkem Jíchou, vedoucím horolezeckého oddílu

Za adrenalinem s horolezci

ZdEněK HýBL
K yoyu se dostal na střední 
škole v roce 2007 a yoyo ho 
naprosto pohltilo. Snaží se 
specializovat na alternativní 
yoyo disciplíny. V kategorii, 
ve které yoyo není přiváza-
né k provázku, vyhrál české 
mistrovství a také v této kategorii získal cenný 
kov na mistrovství Evropy. Díky yoyu za sedm 
let procestoval skoro celou Evropu. Pravidelně 
soutěží a jeho nejnovějším úspěchem je titul 
z mistrovství Evropy z roku 2014, který získal 
spolu s Robertem Kučerou v kategorii Artistic 
Performance.
Mimo yoya je Zdeněk také muzikantem, hraje 
v pražské kapele Evelynne.

ROBERT KučERa
Yoyo se mu dostalo do ruky 
poprvé v roce 2007 a od té 
doby se ho drží. Již za dva 
roky se mu podařilo získat 
titul mistra ČR. V roce 2009 
vyhrál dokonce mistrovství 
Itálie a Rakouska. V průběhu 
let sbíral cenné kovy v mnoha zemích Evropy 
a to, že patří mezi evropskou špičku, prokázal 
v roce 2014, kdy se spolu se Zdeňkem Hýblem 
stali mistry Evropy v kategorii Artistic Perfor-
mance. 
Mezi jeho záliby kromě yoya patří hudba, sport, 
jídlo a osobní rozvoj.

Zdroj: www.jojoboys.cz
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Kralupák má formu


