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Držitelé poháru
starosty města 
Kralupy nad Vltavou
2008

2012

2013

2014

2009

2010

2011

Lukáš KOLC
Luboš TRUHLář

Miroslav FORMAN

Jiří CiMLER

TOM KČT Kralupy

Vojtěch STRáNSKý

BK JUNiOR Kralupy

závodník v ledovém korytu  
– Red Bull Crashed Ice triatlon – Trisport team

florbal – FBC Kralupy n./V.

oddíl outdoor runningu – turistický závod

orientační závody horských kol – MTBO

ženy „A“ – basketbal

lední hokej – HC Sparta Praha



3ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

M yslím si, že vztah ke sportu se má pěstovat od mládí, 
má vycházet hlavně od rodičů s návazností na školu. 

A právě rodiče bych chtěl požádat, aby se snažili svoje děti 
připoutat k pohybu, ke sportu. Aby jim ukázali tu širokou 
škálu sportů, které v Kralupech máme, a které město dlou-
hodobě finančně podporuje. Bude pak i na schopnostech 
dítěte, ve kterém sportu, nebo disciplině se najde, kde se 
bude cítit nejlépe a jaký druh pohybu se mu zalíbí. Je jisté, 
že z nabízeného spektra nabídek kralupských sportů lze 
dobře vybírat. Stejně tak lze dobře poznat, jaké sporty mají 
fundované a obětavé trenéry, či jaký sportovní klub vedou 
lidé schopní a nadšení. Do oddílu pak chodí hodně dětí 
a klub má i sportovní výsledky.

Pokud dítě získá kladný přístup ke sportu a je z domova 
k němu i vedeno, má to jednodušší i škola a učitel tělocvi-
ku. Bohužel, když chodím okolo venkovních školních hřišť, 
vidím spíše ta negativa výuky současného školního tělo-
cviku. Ať se někdy učitel snaží sebevíce, ve školních lavicích 
stále přibývá lenochů a dětí s nezájmem o rychlejší pohyb. 
Z dříve oblíbeného tělocviku se tak stává nudná hodina, 
neboť opakovaně nutit dítě alespoň jednou přeběhnout 
okolo hřiště přestane bavit i toho sebenadšenějšího kanto-
ra (a to nemluvím o těch „harantech“, kteří ještě z hodiny 
zavolají mamince a stěžují si jí, že je „úča“ šikanuje a působí 
duševní traumata nucením do pohybu). Bohužel se u dětí 
vytrácejí i prosté dovednosti a šikovnosti ještě naprosto 

běžné před pár lety. Viděli jste v poslední době lézt něja-
ké dítě po stromě, přeskakovat potok, nebo se pokoušet 
přehodit pod mostem Vltavu? A tak z toho „přirozeného“ 
sportování, z toho úplně obyčejného a lidsky normálního 
pohybu se dostáváme už jen k tomu sportu organizované-
mu. Někteří rodiče odvážejí své děti do tělocvičen a hal, kde 
se dvakrát za týden nuceně hýbou, aby se pak opět domů 
(ale ráno třeba i do školy, druhý den do hudebky a třetí den 
do obchoďáku) dostali autem. Nebraňme proto dětem 
v přirozeném pohybu, pokusme se je opět rozhýbat, třeba 
jenom tím, že budou chodit po městě pěšky, nebo je pus-
tíme do školy na kole, či se o víkendu vydá někam na výlet 
„po svých“ celá rodina.

 
Vážení přátelé! 
Rok nám uplynul, stejně jako mnoho sportovních akcí, 

závodů a utkání, ve kterých se ukázali ti aktivní a snaži-
ví Kralupáci. Někteří ve svých disciplinách zazářili, jiní se 
jich alespoň zúčastnili. Ale všichni - a to doufám - měli 
z pohybu radost, potřebný adrenalin a dobrý pocit. Moje 
gratulace tedy nepatří jen těm nominovaným a dnes de-
korovaným, ale všem, bez rozdílu věku, kteří se dokážou 
hýbat a považují sportování a přirozený pohyb za součást 
životního stylu. 
Sportu zdar! Petr Holeček, 
starosta Kralup nad Vltavou

Vážení spoluobčané, nejen sportovci a fanoušci sportu!
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Říká se: „To příjemné si pamatuj a to nepří-
jemné rychle zapomeň.“

V duchu tohoto hesla (asi ???) tedy nikdy ne-
zapomenu na skvělou režii, díky které jsem se 
stal uznávaným sportovním odborníkem (teore-
tikem). Nezapomenu ani na celý skvělý realizač-
ní tým, který se vždy postaral o skvělé zázemí 
a hlavně pohodu... a tím mě neskutečně roz-
mazloval. Nesmím zapomenout ani na vás, kteří 
jste rok co rok hodnotili svým potleskem v sále 

oceněné kralupské sportovce. A samozřejmě to 
nejlepší nakonec (abych přežil :o)), nezapomenu 
ani na mou každoroční kolegyni Hanku. Pokud 
čekáte, že na ni prozradím nějakou zákulisní 
„pikošku“, asi vás zklamu... A to jsme každý rok 
sdíleli stejnou šatnu... Jsem gentleman a kdo ví, 
kdy budu potřebovat zase půjčit od jejího man-
žela nějakou tu moderní kravatu?  

Tak asi tak... Užijte si to i letos - bude to fakt 
dobrý… a kdo ví? Třeba se uvidíme...

Anketa a galavečer Sportovec Kralup nad Vl-
tavou? Výborná myšlenka. Nadchlo mě to 

od samého začátku. Sport je nedílnou součástí 
mého života, a tak vítám a oceňuji maximální 
podporu sportovců na všech frontách. 

Bylo mi potěšením být součástí přípravného 
týmu a podílet se na samotném slavnostním 
večeru. Sedm let je ale dlouhá doba a zároveň 
prý šťastné číslo, a tak štafetu ráda předávám 
dále. 

Galavečer si ale rozhodně nenechám ujít a už 
teď se na něj těším. Užiji si jej poprvé v klidu 
bez honby za dokonalými šaty, nejvhodnějším 
účesem a především bez trémy ze samotného 
večera. 

A můj kolega Aleš nebude muset řešit výšku 
mých podpatků ani barvu kravaty. 

Snadno se nám pomyslné žezlo předává 
i z dalšího důvodu. Sportovec tělem i duší 
a schopný řečník René Kujan si to s mikrofo-
nem krátce vyzkoušel už minulý rok a šlo mu 
to náramně. 

Závěrem snad jen velké dík organizačnímu 
týmu – Lence, Jindrovi a Honzovi. Vždyť i dí-
ky nim mají sportovci možnost užít si tu svou 
chvíli slávy plnou emocí a my máme zase mož-
nost vidět je místo sportovního oblečení v „gala“. 
A moc jim to sluší! 

Tak tedy – vzhůru ke hvězdám a 1. dubna 
na viděnou. Doufám, že to není Apríl! 

Hana Bozděchová

Sedm let s kralupským sportovcem...

Aleš Švarc
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Dobrý den! Já se jmenuji Su-
rio Mario Martinéz Juanéz 

Ferdinando, ale přátelé mi říkají 
René Kujan. Geneticky jsem asi 
trochu kočovník. Už ve třech le-
tech jsem se poprvé stěhoval – 
z východních do jižních Čech. Jak 
se roky vlekly a studia přibývala, 
přesunul jsem se do Čech střed-
ních. V rámci nich jsem se pak 
ještě sedmkrát přetransformoval, 
abych v roce 2010 konečně spo-
činul v přátelské náruči Kralup 
nad Vltavou.

Ačkoli sám sebe nepovažuji 
úplně za sportovce, přeci jen se mi podařilo do-
sáhnout na tomto poli jistých úspěchů. Vyheco-
ván přítelkyní Bárou, která od té doby více pře-
mýšlí a méně mluví, jsem roku 2012 jako první 
na světě oběhl subarktický ostrov Island – v obě-
tavém doprovodu své lepší polovičky a našeho 
dvouměsíčního potomka. V letech 2013 a 2014 
se na ostrov vracím už sám, abych jej přeběhl 
z nejsevernějšího na nejjižnější a později z nejvý-
chodnějšího na nezápadnější bod. Tentokrát už 
za to nemohla Bára. Měl v tom prsty islandský 
kamarád Ívar. Že prý jedno prvenství nic není 
a je třeba mít alespoň tři. Dnes už mám zaká-

záno se s ním kamarádit. Ale 
nevím, jestli to bude co platné, 
protože běhat se mi doktoři sna-
žili zakázat už dávno. 

Letos to bude potřetí, co mne 
Sportovec Kralup přitáhne svým 
mocným charismatem, nicméně 
poprvé v tak významné a veledů-
ležité roli, totiž jako držák mik-
rofonu Karmí Beránkové. S touto 
sympatickou a působivou dámou 
jsem se poprvé potkal ve školce, 
kam jsem jednoho rána depono-
val svého synka. Bláhově jsem se 
tenkrát domníval, že jim přibyla 

nějaká nová a nevystresovaná paňčelka. Dokáže-
te si představit, jaký na ni ospalý otec jednoho 
pracovního jitra udělal dojem, když se mne nyní 
rozhodla zastiňovat svou krásou před veškerou 
kralupskou honorací po celý večer.

Pokud bych se během slavnostního vyhlašo-
vání opíral bradou o pult, omlouvám se. Bude 
to jen z toho důvodu, že si přidržuji bradu, aby 
mi úžasem úplně neupadla – to až zase zjistím, 
kolik tady máme mistryň a mistrů, velmistryň 
i velkovezírů nejrůznějších sportovních odvětví. 
Opravdu mi bude vekou ctí, potřást si s nimi 
pravicemi!

René Kujan
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Ahoj, jmenuji se Karmela Be-
ránková, ale přátelé mi už lé-

ta říkají Karmí…
Měla jsem to štěstí, že mi moji 

rodiče v dětství dopřáli sporto-
vat. Nikdy mě nenutili do niče-
ho, co by se mi nezamlouvalo. 
A tak jsem si prošla skákáním 
na trampolíně v Sokole, které 
jsem více než jako disciplínu 
považovala spíš za obrovskou 
zábavu, přes nemotorné pokusy 
předvedení správného dvoutak-
tu v basketbalu, až po vskutku 
legendární schopnosti levého be-
ka, kdy jsem se často střetla v boji o míč ne 
s ladnou fotbalistkou, ale tvrdou až „buldo-
zeří“ útočnicí. 

Nezanevřela jsem ani na cvičení, při kterém 
je nejsilnější motivací hudba. Lektorkou aerobiku 
jsem se stala ještě před oslavou své plnoletosti. 
Několik let jsem i vedla mladší naděje a snažila 
se předat jim to nejlepší, a povzbudit naopak ty 
„starší“, dámy mi prominou, v duchu vydržet 
až do cíle, ať je jakýkoliv. A právě v této myš-
lence, tedy vyplavit endorfiny a nabít se ener-
gií na celý týden dopředu, mi pomohla Zumba. 
Fitness cvičení s tanečními prvky, při kterém si 

člověk připadá jak na neuticha-
jící party, a po kterém odchází 
s rohlíkem na tvářích, ale za to 
s dokonale příjemně unaveným 
tělem, mě nepřestává bavit ani 
po 6 letech. 

Každý méně či více aktivní 
sportovec zná svůj osobní po-
honný motor. Když jsem se po-
prvé doslechla o Reném Kuja-
novi, pomyslela jsem si, co ho 
motivuje běhat dlooouuuha-
tááánské tratě a navíc bosky?  
Asi za to může jeho čistě živo-
čišná síla a především pozitivní 

nálada, kterou na vás dokáže zlehka přenést. 
To jsem si uvědomila, když jsem Reného prvně 
slyšela hovořit na loňském ročníku kralupského 
sportovce. Okamžitě mi stanulo na mysl: „Tak 
tento usměvavý, skromný a upřímný člověk by 
měl příští rok obohatit galavečer a doprovázet 
skutečné i neskutečné výkony místních spor-
tovců“. 

Mé přání bylo vyslyšeno! To jsem ale ještě ne-
tušila, že se mi poštěstí stát takovéto osobnosti 
po boku a dělat mu háčka – na čemž jsme se 
ještě spolu nedomluvili  - na jedné z největších 
kulturních událostí roku v Kralupech.

Karmela Beránková
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Josef Hlaváček
Ü 29. 3. 1928 v Kralupech 
� 5. 4. 1991 

Jako kralupský rodák se 
od útlého věku zapojo-

val do sportovních aktivit 
ve městě. Byl členem míst-
ního Sokola a nejvíce času věnoval fotbalu a ho-
keji. Jeho talentu si všimli trenéři fotbalového 
i hokejového týmu. Už od 17 let začal pravidelně 
nastupovat ve fotbalovém dresu Lokomotivy 
Kralupy za mužstvo mužů, jehož se brzy stal 
nedílnou součástí, oporou a kapitánem. Neu-

šel ani hledáčku ligového týmu Slavie Praha, 
kdy se v jeho dresu v padesátých letech ob-
jevil na ligových trávnících. Poté se vrátil zpět 
do Kralup, kde byl tým mezitím přejmenován 
na Kaučuk Kralupy a v jeho dresu v roce 1963 
ukončil závodní činnost. 

V klubu ale i nadále aktivně působil v růz-
ných funkcionářských rolích, ale nejvíce jako 
trenér mládeže, hráč a vedoucí mužstva bý-
valých hráčů. Nesmazatelně je zapsán i v po-
válečné historii kralupského hokeje, kdy byl 
hráčem a kapitánem mužstva Lokomotivy 
Kralupy (později Kaučuk Kralupy), které své 
zápasy hrávalo na přírodním kluzišti na „so-
koláku“.

Kterého ze svých sportovních úspěchů si 
ceníte nejvíce?
Z dob mládí si nejvíce cením vítězství v roce 
1954 nad maďarskou reprezentantkou Farkašo-
vou v pražské Lucerně před vyprodaným hle-
dištěm, které mé vítězství bouřlivě oslavovalo. 
Farkašovou jsem porazila 14 dní poté, co vyhrá-
la MS v Anglii v singlu. Později, když už jsem 
hrála za veterány, si nejvíce cením vítězství 
na MS ve Švédsku v roce 2012. O rok pozdě-
ji, tj. roku 2013 jsem vyhrála ME v Německu 
v singlu i deblu.

V letošním roce jste postoupila svou 
nominaci své nástupkyni Světle Borecké. Co 
byste vzkázala jí a sportovcům nastupující 
generace?
Ráda bych vzkázala všem, aby si nejen při spor-
tu, ale i v životě počínali za každých okolností 
poctivě a spravedlivě. Při sportu aby se sou-
středili a nepodléhali pocitu vítězství a ve hře, 
ale i v životě bojovali až do konce a do konce 
svých sil. Zkrátka - bojujte stále a za žádných 
okolností se nevzdávejte. A nakonec - věřte star-
ším a zkušenějším a berte jejich rady jako vý-

raznou pomoc, díky jimi získanými životními 
zkušenostmi.

Eliška Krejčová, hráčka stolního tenisu
Rekordmanka ve výstupu na stupně vítězů a stálice ankety Sportovec Kralup 
nad Vltavou. Paní Eliška Krejčová oslaví letos krásné 89. narozeniny. Paní Eliška 
ve svém životě dosáhla neuvěřitelných sportovních výsledků.

ÚSpěCHy Elišky Krejčové 
v anketě Sportovec Kralup

2008 ..........1. místo
2009 ..........1. místo
2010 ...........1. místo
2011 ...........2. místo
2012 ...........1. místo
2013 ...........1. místo
2014 ...........3. místo
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Kategorie: jednotlivec do 15 let:

1.místo SVOBODOVÁ MICHAELA sportovní plavání
2.místo PALEČKOVÁ SOFIE krasobruslení
3.místo NOVÁK MICHAL judo
4.místo POP YEVHEN jiu jitsu
5.místo ŠINDELÁŘ ŠIMON lyžování

Kategorie: jednotlivec 16-50 let:
1.místo KOBLENCOVÁ ANNA kanoistika
2.místo DAŇKOVÁ KAROLÍNA Jiu Jitsu
3.místo JANČOVÁ MICHAELA lední hokej
4.místo KOZUBOVSKÝ MATĚJ bojové umění  
 - Pitbull Gym
5.místo TUHÁČEK ZDENĚK silový trojboj, benčpres

Kategorie: jednotlivec nad 51 let:

1.místo VEJROSTA ZDENĚK outdoor running  
 - turistický závod
2.místo VESELÝ IVAN benčpres
3.místo KREJČOVÁ ELIŠKA stolní tenis

Kategorie: kolektiv do 15 let:
1.místo POKR KRALUPY oddíl sportovního  
 plavání - družstvo  
 9-10letých žáků
2.místo MODERNÍ PĚTIBOJ TJ KRALUPY
 družstvo dívek U11  
 (Čiperová, Laurová)
3.místo FK ČECHIE KRALUPY fotbalové družstvo
 mladší přípravky

Kategorie: kolektiv od 16 let:

1.místo VOLEJBAL TJ KRALUPY kadetky
2.místo TOM – KČT KRALUPY outdoor running 
 – turistický závod
3.místo BK KRALUPY JUNIOR ženy

Kategorie: Trenér roku:
1.místo ŠÁRA JAN sportovní plavání
2.místo MARTÍNEK PETR moderní pětiboj 
3.místo MAJRYCHOVÁ SIMONA krasobruslení
4.místo ŠUDA LUBOŠ Pitbull Gym, BC 
 - Kralupy n/Vlt.
5.místo KRČMÁŘ TOMÁŠ  HK KRALUPY

Cena starosty:
TOM – KČT KRALUPY - outdoor running – turistický závod

Cena veřejnosti:
MAJRYCHOVÁ SIMONA krasobruslení

SPORTOVEC KRALUP NAD VLTAVOU 2014



kAtegorie: Jednotlivec do 15 let vč.

2. místo MČR bouldering ◆ 2. místo ČP v lezení na rychlost ◆ 4. místo - BOULDER CONTEST (dospělí)

1. místo v okresním přeboru ve dvouhře a čtyřhře ◆ 1. místo ve dvou celostátních turnajích  
◆ 2x singl a 2x debl (2x 1. místo) 

1. místo - mistr. Středočeského kraje – Mísečky - ml. žákyně - slalom ◆ 10. místo - ČP HEAD CUP – 
Ještěd - ml. žákyně - slalom (2x 10. místo) ◆ 14. místo - rep. žebříček ml. žákyň

členka zlaté štafety - pohár 11letých ČR ◆ 2. místo v individuálních disciplínách na Poháru 11letých 
žáků ČR ◆ 3. místo v individuálních disciplínách na Poháru 11letých žáků ČR (2x 3. místo)

3. místo MČR kategorie U13 ◆ 3. místo v celkovém pořadí ČP mládeže
medailové umístění na všech sedmi závodech ČP včetně tří prvních míst

 LOUŽECKá ANETA lezení na obtížnost Horolezecký oddíl

 SiKELOVá ADÉLA tenis tenis TJ Kralupy

 ŠiNDELářOVá MiCHAELA alpské lyžování Ski klub Kralupy

 VáŇOVá KATEřiNA plavání POKR Kralupy

 ZELENKA ViNCENT moderní pětiboj moderní pětiboj TJ Kralupy

kAtegorie: Jednotlivec 16 let – 50 let vč.

2. místo MČR RAW v trojboji juniorů ◆ 2. místo MČR RAW v benčpresu juniorů
2. místo Mistr. východních Čech v trojboji

2. místo MČR dorostu singlkanoe ◆ 3. místo MČR dorostu kajak  
◆ 3. místo MS U23 v Brazílii – singlkanoe, družstva

Vítěz kanadského bodování extraligy hokejbalu ČR 2014 – 2015

2. místo MS 2015 ve sprintu ◆ 1. místo ME 2015 ve štafetách ◆ 9. místo ve SP

1. místo - Spartan race Kouty ◆ 4. místo - Spartan race Liberec ◆ 4. místo - Predátors race Plzeň 

 KLiCH PETR silový trojboj / benčpres / strongman silový trojboj TJ Kralupy

 KOBLENCOVá ANNA kanoistika kanoistika TJ Kralupy

 LANGTHALER JAN hokejbal ELBA DDM Ústí nad Labem

 STRáNSKý VOJTĚCH MTBO SOOB TJ Sokol Kralupy

 VYHNALOVá LUCiE Extrémní překážkové závody OVR Gladiators training

11NOMINACE DO ANKETY SPORTOVEC KRALUP NAD VLTAVOU 2015...

 nominovaný sportovec sportovní odvětví oddíl / klub

 nominovaný sportovec sportovní odvětví oddíl / klub
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kAtegorie: kolektiv do 15 let vč.

Účastnice veteránských soutěží ve stolním tenise jak v ČR, tak i v zahraničí, na kterých patří ke špičce  
ve své věkové kategorii. Na těchto soutěžích působí zároveň i jako zdravotní dozor. Aktivně hraje OP  

za družstvo mužů Sokol Dolní Beřkovice a pravidelně přispívá velkou dávkou bodů.

1. místo - krajský přebor ml. žákyň ◆ 3. místo - finále ČR ml. žákyň

4. místo na mistrovství oblasti ◆ 6. místo na etapovém závodě Litoměřický tulipán  
◆ 19. místo na MČR finále B

1. místo na MS ČR v kategorii žákyň a titul mistryň ČR.
Všechny tři se dokázaly probojovat do reprezentačního týmu ČR a v individuálních závodech získaly řadu 

medailí a titulů (Český pohár, mistrovství ČR, mezinárodní mistrovství).

nováček I. ligy ml. dorostu – účast v play off

Vítězka středočeského poháru (Turistický závod – outdoor runing) ◆ 3. místo na Mistrovství ČR – 
kategorie ženy 35 let a starší ◆ 3. místo na Mezinárodním mistrovství - kategorie ženy 35 let a starší.  

R. Vejrostová splnila dne 12. 9. 2015 podmínky pro udělení titulu Mistr sportu.

 BORECKá SVĚTLA stolní tenis Sokol Dolní Beřkovice

 VOLEJBAL ml. žákyně volejbal, TJ Kralupy

 ŠTAFETA ŽáKYŇ KČT Kralupy n. Vlt. turistický závod – outdoor runing, KČT TJ Kralupy
 H. Pavlů - K. Buncová - E. Došková 

 HK KRALUPY  lední hokej, HK Kralupy
 ml. dorost

 KOHL JiřÍ orientační běh TJ Sokol Kralupy 

 VEJROSTOVá ROMANA outdoor running TOM-KČT Kralupy

 nominovaný sportovec sportovní odvětví oddíl / klub

 nominovaný team  oddíl/ klub

kAtegorie: Jednotlivec nad 51 let vč.
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kAtegorie: trenér roku

kAtegorie: kolektiv od 16 let vč.

Cvičitelka plavecké přípravky a plaveckých zdokonalovacích kurzů, kterými postupně prošli všichni naši 
úspěšní závodníci. Obětavá pracovnice v organizačních záležitostech klubu.

Její činnost není a ani nemůže být korunována medailemi a vavříny ale díky její práci se stovky dětí 
připravily na vstup do sportovního života.

Pomohla svěřencům k medailovým umístěním na MČR. Připravuje nejen kralupské závodníky, ale je 
i trenérkou výběrů Středočeského kraje. Aplikuje v oddíle i na krajských srazech nejnovější poznatky 

z vývoje juda.

Medailová umístění individuálních závodníků v celkovém hodnocení ČP mládeže, a to v každé mládež-
nické kategorii, tj. U11, U13, U15, U17, U19 ◆ medailová umístění jednotlivců v Mistrovství ČR (ve všech 
kategoriích) ◆ TJ Kralupy, Oddíl moderního pětiboje v současnosti patří mezi nejúspěšnější oddíly v ČR.

Trenérka mládeže nepřetržitě od roku 1973

Trenér mládežnické základny Pitbull gym. Připravuje mládežnické členy oddílu na mistrovské zápasy.

1. místo v PH+SČ liga dorostenců, postup do druhé ligy dorostenců

8. místo v 1. lize žen sezóna 2014/2015

Od roku 2003, kdy vznikl oddíl racketlonu, dosáhli hráči a hráčky mnoha význačných úspěchů 
jak na poli mezinárodním, tak i v ČR.

 ADáMKOVá ZORA plavecký oddíl POKR Kralupy

 CHYTRá LUCiE judo Judo, TJ Kralupy

 MARTÍNEK PETR moderní pětiboj Moderní pětiboj TJ Kralupy

 KOMáRKOVá EVA basketbal BK Kralupy

 NEDVĚD VáCLAV bojová umění Pitbull Gym BC-Kralupy n. Vlt.

 FBC KRALUPY, dorost florbal, FBC Kralupy

 BK JUNiOR KRALUPY, ženy basketbal, BK Kralupy

 RACKETLON KRALUPY racketlon 

 nominovaný oddíl / team  sportovní odvětví

 nominovaný sportovec sportovní odvětví oddíl / klub
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Vznik Kralupského - praku 
počátkem roku 2015 je úz-

ce spojen s činností spolku „Čes-
ko - moravský prak z.s.“, který 
ve svých stanovách vytyčuje 
i další cíle v co nejširší spolu-
práci s přívrženci podobných ak-
tivit v ČR i zahraničí, zejména 
pak úzkou koordinaci s Asociací 
tradičních sportů a her ETSGA, 
jako i s organizací zaměřenou 
na posilování významu tradič-
ních sportů a her SETS.

Vlastní vznik sportovního 
klubu - Slingshot club Kralupy 
nad Vltavou - v únoru 2015 je 
spojen se jmény Ing. Jaroslav 
Florián a Jarda Uller. Ti kolem 
sebe sdružují zprvu asi 20 nad-
šenců tohoto sportu. Posléze se 
klub obohacuje zejména o dět-
skou část, tj. děti a vnoučata 
členů. V současnosti má členská 
základna přes 50 členů (mužů, 
žen a dětí).

I když se klub stále potýká 
s porodními bolestmi, jako jsou 
mizivé prostory pro trénink vlast-
ní střelby i komplikace při obsta-
rávání kvalitních materiálů pro 
tvorbu praků, dosahujeme vý-
znamných úspěchů. Především 
jsme se zapojili svou „Dětskou 
prakiádou“ k oslavě Dnů Kralup 
2015, kde jsme byli odměněni 
nevšední účastí více jak 80 dět-
ských střelců. Zúčastnili jsme 
se mezinárodního mistrovství 
v italském Udine, kde jsme ob-
sadili čtvrté místo. V rámci mis-
trovství ČR jsme ukořistili něko-
lik pohárů. Nevšedních úspěchů 
pak dosahovali naši mládežní-

Slingshot club Kralupy nad Vltavou
Motto kralupských práčat vyjadřuje rčení: „Prak je klukovská hračka i tichá a smr-
tící zbraň!“ „Sportovní střelba z praku je recese, ohromná zábava i seriózní sport“.

ci, zejména pak bratři Matyáš 
a Jiří Ponertovi a Václav Novák 
(všichni žáci ZŠ Gen. Klapálka), 
kteří snad vyhráli vše, co mohli. 
No a nakonec se nám podařilo 
zorganizovat vlastní velkou sou-
těž za účasti špičkových střelců 
z Čech i Slovenska, kde jsme 
vybojovali první místa ve všech 
kategoriích.

Zároveň jsme se aktivně po-
díleli na činnosti III. Konferen-
ce SETS v maďarském Marfu 
a navazovali další přátelství 
s bratrskou soutěží na 3. Mezi-
národním mistrovství ve Slin-
gingu (tj. střelba klasickým 
- Davidovským prakem) ve špa-
nělské Mallorce.

A protože naše cíle jsou 
nemalé, v březnu startujeme 
oblastní soutěží v Krábčicích 
„Na Štípárně”. V dubnu pro nás 
začíná mistrovství ČR prvním 
závodem v Sušicích. Těšíme se 
na další Dětskou prakiádu při 
příležitosti Dnů Kralup, zbro-
jíme na mezinárodní mistrov-
stvíí v Belgii a samozřejmě 

nadále připravujeme naši ve-
lesoutěž „Ftefan’s cup“.

Vrcholem našeho snažení 
pak má být uspořádání Ev-
ropského poháru v roce 2017 
a úspěšná účast na Světovém 
poháru 2018 v Itálii.

O našich aktivitách budeme 
veřejnost informovat na našich 
webových stránkách

www.kralupsky-prak.cz
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ATLETICO vyrábí sportovní 
oblečení nejen pro hokej, 

ale i pro mnoho dalších spor-
tovních odvětví a zaměřuje se 
na zakázkovou výrobu od jed-
noho kusu. 

Ukázkou takového zakázko-
vého produktu jsou nová trič-
ka ICON, která firma uvedla 
na trh jako novinku pro letoš-
ní sezónu.

Trička jsou vyrobena z funkč-
ního materiálu a se sublimač-
ním potiskem. Jeho výhodou 
je, že je prakticky nezničitelný, 
nesepere se, ani neoloupe. Trič-
ka se vyrábí v designu všech 

sportů, které koho napadnou. 
Aktuálně je jich připraveno 27 
(například hokej, fotbal, cyklis-
tika, lyžování, tenis atd.). A prá-
vě na zakázku je možné vyro-
bit tričko i s ikonou jakéhokoliv 
dalšího sportu. Na tričko je zá-
roveň možné vybrat si vlajku 
země, které kdo fandí. A aby 
byla personalizace úplně doko-
nalá, přidat je možné ještě tře-
ba jméno a číslo, nebo název 
města či obce, sportovního tý-
mu, případně libovolné motto 
a podobně.

Sportovní fanoušci se tak 
už nyní mohou vyzbrojit tře-
ba na letošní Mistrovství svě-
ta v hokeji, Mistrovství Evropy 
ve fotbale, nebo olympijské hry 
v Rio de Janeiro.

Přehled triček s předpřipra-
venými zeměmi a motivy je 
k vidění zde: 

SpolečnoSt AtletICo Vyrábí dreSy
pro extraligové hokejisty HC Sparta i pro jejich fanoušky od roku 2008
ATLETICO je česká firma se sídlem v Kralupech nad Vltavou a kompletní výroba 
dresů tedy probíhá v České republice, velká část produkce jde ale do zahraničí 
(Švýcarsko, Německo, Švédsko, Finsko a další).

www.sportivo.cz u Dýhárny 1162, 278 01 Kralupy nad Vltavou
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