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3ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

O pět jsme došli (doběhli, doskákali, dopádlovali či 
dobruslili) k výročnímu vyhlášení nejlepších spor-

tovců Kralup za rok 2016. Mám radost z toho, že tak jako 
každý rok je z koho vybírat, přípravný výbor má na čem 
pracovat a koho hodnotit. Letos to prý bude obzvlášť těž-
ké - ale to se nechme překvapit. Avšak nejen soutěžemi, 
vrcholovými utkáními a poháry hemží se Kralupy, jeho 
tělocvičny a haly. Jsem vždycky velmi nadšen, když vidím 
venku sportovat a pohybovat se děti a mládež. Známé 
úsloví „ve zdravém těle jest zdravý duch“ pochopilo už 
mnoho rodičů a snad i proto potkávám po městě i v jeho 
okolí mnoho mladých rodin (ale i prarodičů s vnouča-
ty), jak pádí na kole, na bruslích, či se s baťůžky vydávají 
na výlety. Okolí Kralup je k tomu jako stvořené. Například 
podle Vltavy se krásně dostanete do Prahy nebo po prou-
du do Mělníka. Řeka je krásná v každé roční době a mnozí 
sportovci ji využívají opravdu hodně, ať již na veltruském 
kanále, nebo přímo ve městě na motorových člunech. 
Za rok nám také vyrostla další sportoviště, venkovní posi-
lovny a připravujeme i velkou rekonstrukci skateboardo-
vého hřiště na Cukrovaru. Tak si myslím, že se nikdo ne-
může vymlouvat, že ve městě není kde cvičit, či se hýbat. 
Je to hlavně na nás a na našem „chtění“.

Vážení příznivci sportu! 
Přeji vám všem krásné zážitky při vyhlašování našich 
skvělých kralupských borců. Doufám, že jste se - oproti 
loňskému roku - dostali všichni do kinosálu a můžete 
fandit a tleskat těm nejúspěšnějším z vás. Ale já i vy víme, 
že při dnešním oceňování nevyhrává jen ten, který si 

cenu odnáší. Vyhrávají všichni, kterým je radost z pohybu 
vlastní, kteří mezi stejně založenými lidmi našli kamará-
dy, mnohdy i přátele na celý život, a pro které se sport stal 
pomyslnou drogou a vášní. Přeji vám všem další úspěš-
nou sportovní sezónu a všem kralupským, ale i nekralup-
ským sportovcům držím palce! PETR HOLEČEK

Vážení sportovní přátelé! 

DRŽITELÉ POHÁRU
starosty města Kralupy nad Vltavou

2008 KOLC Lukáš
závodník v ledovém korytu  
– Red Bull Crashed Ice

2012 TRUHLÁŘ Luboš
triatlon – Trisport team

2013 CIMLER Jiří
florbal – FBC Kralupy nad Vltavou

2014 TOM KČT Kralupy
oddíl outdoor runningu – turistický závod

2015 LANGTHALER Jan
hokejbal

2009 STRÁNSKÝ Vojtěch
orientační závody horských kol – MTBO

2010 BK KRALUPY Junior
ženy „A“ – basketbal

2011 FORMAN Miroslav
lední hokej – HC Sparta Praha
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Právě jste otevřeli první 
stránky almanachu vydané-

ho u příležitosti již 9. ročníku 
ankety Sportovec Kralup zamě-
řené na téma High-technology.

Dříve, než začnete almana-
chem listovat a pročítat text, do-
volte, abychom vám představili, 
co vlastně toto číslo „9“ zname-
ná a co s sebou přináší.

V matematice se například 
číslo „9“ vyznačuje tím, že při-
chází po čísle osm a po něm, 
následuje číslo deset. Tuto čí-
selnou řadu známe všichni, kdo 
umíme do deseti počítat a tak 
víme, že když za sebou máme 
již osm úspěšných ročníků an-
kety Sportovec Kralup nad Vl-
tavou, následovat bude devátý 
(doufejme neméně úspěšný), kte-
rý zahajujeme právě dnes. 

V matematice se o čísle devět 
také píše, jako o čísle dělitel-
ném trojkou, která má charakter 
a podobnost s devítkou. 

I v tom se dá najít shoda 

ORGANIZÁTOŘI ANKETY A GALAVEČERA

Představení 
„devítky“

Vážení čtenáři  
a příznivci sportu

Organizátoři akci připravili 
velice hezky. Líbil se mi 
doprovodný program, co si 
sportovci a trenéři myslí, jaké 
mají názory na svůj sport, 
na lidi okolo, jak se nebáli 
říct věci na rovinu a nejenom 
dospělí, ale i děti. Bylo tady 
spousta úsměvů, některé 
věci byly až dojemné, až 
se člověk musel opravdu 
trošičku držet a je to právě 
o té upřímnosti, která 
z celého večera pramenila.

Organizační team ankety 
Sportovec Kralup s hvězdným 

hostem loňského ročníku: (zleva) 
Jan Doležálek, Lenka Císlerová, 

Kralupák, Dominik Hašek, Jan 
Špaček a Jindřich Kohm.

„

s naší anketou, protože, napří-
klad na stupně vítězů vystoupají 
vždy jen tři nejlepší ze všech 
kategorií a tři jsou i organizá-
toři všech devíti dosud připra-
vených anket a ročníků Spor-
tovce Kralup.

A právě pro „nás“, organizáto-
ry, tento ročník znamená přiblí-
žení se k dovršení jistého mez-
níku. S devátým ročníkem se 
nacházíme těsně pod vrcholem 

a tak dosažení našeho cíle - tedy 
ročníku desátého, kulatého a ju-
bilejního - je už na dohled.

Za oněch devět uplynulých 
let jsme poznali mnoho zajíma-
vých osobností, odkryli mnoho 
sportovních příběhů a snažili se 
přiblížit sport a vynikající vý-
sledky kralupských sportovců 
širší veřejnosti.

V následujícím roce, tedy 
v roce 2018 už nyní připravu-
jeme představení toho nej… ze 
všech uplynulých ročníků Spor-
tovce Kralup a chybět nebude 
ani velké překvapení. 

Určitě se je už nyní na co těšit, 
ale zatím nepředbíhejme a uží-
vejme si ročníku devátého.

Devítka je považovaná za čís-
lo příznivé a v tomto duchu se 
bude vyvíjet celý dnešní pro-
gram.

Listujte tedy dále almana-
chem, pohodlně se posaďte 
a vychutnejte si dnešní devátý 
galavečer vyhlášení Sportovce 
Kralup 2016. 

Za realizační tým
LENKA CÍSLEROVÁ

DOMINIK HAŠEK



5KNIŽNÍ PROJEKT

Autorem knižního pro-
jektu je člen organizač-

ního Výboru Sportovce Kralup 
nad Vltavou, scenárista a reži-
sér galavečerů Jindřich Kohm. 
„Stál jsem u zrodu ankety, for-
mování její filosofie i pravidel 
a prožil s ní celé desetiletí. Ja-
ko kralupský patriot cítím ob-
rovský dluh vůči všem lidem, 
kteří psali velké i malé ději-
ny sportovního života našeho 
města. Dosud žádné koncepční 
dílo mapující tuto oblast plnou 
nádherných a inspirativních 
příběhů nebylo vydáno,“ hovo-
ří o jedné ze svých motivací 
autor knihy.

Koncepce knihy, která je pro-
mýšlena již několik let, možná 
mnohé překvapí. „I když ne-
chci vynášet všechny trum-
fy, něco z koncepce díla přeci 
jen prozradím. Kniha nepřine-
se jen mnoho medailónků le-
gend, hvězd, nadějí a nadšenců 
kralupského sportu, ale bude 
akcentovat i stěžejní sportov-
ní podniky, které se ve měs-
tě uskutečnily a jsou nedílnou 
součástí jeho historie,“ říká au-
tor. 

I když dnes není ta nejpřízni-
vější doba pro podporu jakých-

LEGENDY, HVĚZDY, NADĚJE & NADŠENCI 

KRALUPSKÉHO SPORTU
Již devátý ročník ankety SPORTOVEC KRALUP NAD VLTAVOU 

ukazuje, jaký je ve městě nad Vltavou nesmírně pestrý sportovní 
život. Rok 2018 by měl být jubilejním milníkem v dějinách domácích 

sportovních galavečerů. Pečetí magické desítky se může stát 
nejen zhmotněná vize odlišné dramaturgické koncepce slavnostního 

vyhlašování (dekorování sportovců desetiletí), ale i speciální bonus 
v podobě dokončení léta připravovaného projektu: vydání knihy 

LEGENDY, HVĚZDY, NADĚJE & NADŠENCI KRALUPSKÉHO SPORTU. 

koliv „snílkovských“ aktivit, Jin-
dřich Kohm věří, že se najdou 
spřízněné duše, které projekt 
finančně podpoří. „Snad jsem 
pro potenciální partnery důvě-
ryhodnou osobou. V Kralupech 
nad Vltavou jsem realizoval již 

několik úspěšných projektů či 
byl součástí různých organi-
začních týmů. Na výsledku mi 
nesmírně záleží, do realizace 
vložím celé srdce quijotského 
snílka.“ Zda se dílo podaří, tak 
to se dozvíme přesně za rok.

VÝZVA SPORTOVCŮM A MOŽNÝM PARTNERŮM
Úspěch ambiciózního projektu závisí na úzké spolupráci s domácími znalci 
historických reálií, vedoucími sportovních klubů a na ochotě vybraných re-
spondentů. Klíčové je rovněž finanční pokrytí velkoryse pojatého záměru, 
na kterém probíhají přípravné práce již několik let. Tato výzva je určena 
všem lidem, kteří by chtěli napomoci úspěšnému dotažení projektu. Au-
tora projektu lze kontaktovat: kralupak2018@seznam.cz

Vrcholnou částí programu sportovních galavečerů jsou předtočené 
medailónky nominovaných sportovců, doplněné řadou speciálních 
bonusů. Deset let se natáčení odehrávalo v tandemu Zbyněk Krátký 
(za kamerou) a Jindřich Kohm. Poctivě a systematicky budovaný archiv 
bude jedním z řady obsahových zdrojů připravovaného knižního titulu.
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Technologie jsou fenomé-
nem naší doby. Ulehčují 

nám život, nebo ho naopak 
komplikují? Zvyšují naši kva-
litu života, ne-
bo ji degradují? 
Jakou úlohu se-
hrávají ve spor-
tu a při trávení 
volného času? 
Jsou prospěš-
né, nebo utlu-
mující? Jsme 
d íky jejich 
kouzlům, tri-
kům, chytrosti 
a analytické-
mu potenciálu 
více svobod-
ní, nebo nás 
otročí? A na-
padá mě ještě 
mnoho dalších 
otázek, výzev, 
možností úhlu 
pohledu. Jejich 
užívání má zá-
sadní až fatální 
vliv na podobu našich životů, 
není před nimi úniku. Když si 
nyní začnete na výše uvede-
né otázky odpovídat, asi do-
jdete k mnoha rozdílným po-
hledům, tvrzením, názorům. 
Promítne se do nich náš věk, 
zkušenosti, zakotvení v sou-
řadnicích života. Pevně věřím, 
že se však na jednom shod-
neme. Technologie se velmi 
rychle mění a v postupujícím 
čase se sílící razancí vstupu-
jí do našich životů s nezvrat-
ným dopadem. Další otázka 
zní: mění se i člověk, který je 
využívá (či zneužívá)? Domní-

vám se, že moc ne. Bez ohle-
du na všechny možné přístu-
py mnoha oborů humanitních 
věd, které se zabývají člově-

kem, jeho postavením ve spo-
lečnosti a motivacemi, i všemi 
možnými přístupy alternativ-
ními (či konspiračními), mů-
žeme konstatovat, že člověk 
touží primárně po uspokojo-
vání svých biologických i so-
ciálních potřeb. Je málo lidí, 
které by mezi třemi splněný-
mi přáními od kouzelné ryb-
ky opomenuli bohatství, moc 
a slávu! Ovšem v potrhaných 
sítích našich všedních životů 
žádné kouzelné rybky neulpí-
vají; a tak je v optice meta-
forické praktičnosti zastupují 
technologická „udělátka“ a vy-

chytávky všeho druhu. Kdo 
jimi vládne, vládne jiným 
a „vládne i světu!“ A tím zís-
kává kýžené statusy i statky!

Vše se zrych-
luje. Nemáme 
čas. Lítáme le-
tadly, cestuje-
me rychlovlaky, 
auty, na kolech, 
ko loběž kách 
a třeba i in-li-
ne brusl ích. 
Jsme schopni 
být v krátkém 
čase na mnoha 
různých mís-
tech. Získáváme 
kvantitu, avšak 
kvalita – pravá 
to esence živo-
ta – nám pro-
téká mezi prs-
ty. Mnozí lidé 
nejsou schopni 
hlubokého pro-
žitku. Sociální 
sítě jsou úžas-

ný vynález, mají mnoho kla-
dů, ale k jejich využívání 
je zapotřebí uživatelské gra-
motnosti a inteligence. Stej-
ně jako k pilotování letadla 
či provádění operací. Lidé se 
dobrovolně vzdávají své inti-
mity a prodávají sami sebe 
jako ingredience do nechut-
ných marketingových blafů 
připomínajících legendární 
dort pejska a kočičky. Vše je 
vizuálně krásné, ale jíst se to 
nedá. Vyděláváme si na vě-
ci, které byly dříve běžnou 
součástí našich životů, jejichž 
sdílení nás obohacovalo. Pro 

ÚVAHA

MALÁ ÚVAHA O ROLI TECHNOLOGIÍ,  opravdovosti, prožitcích i politikaření

RENÉ KUJAN, ultramaratonec
moderátor galavečera Sportovec Kralup nad Vltavou

„Přiznám se, že se od technologií chystám trochu ustoupit. Protože v tu-
hle chvíli skoro všichni máme chytré hodinky, různé sporttestery, telefon-
ní aplikace a já si po pár letech jejich užívání říkám, jestli to není všech-
no zbytečné. Jestli nenastal čas se zase vrátit k prosté radosti z pohybu 
a nečekat, až se chytne GéPéeSka a něco se načte... ale spíš si to jenom 
užívat. Domnívám se, že technologie nemusí být nutně součástí sportu.“ 
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MALÁ ÚVAHA O ROLI TECHNOLOGIÍ,  opravdovosti, prožitcích i politikaření
mnohé z nás je důležitější, jak 
nás vidí jiní než to, jací doo-
pravdy jsme. 

Anketa Sportovec Kralup 
nad Vltavou má 
velkou ambici. 
Přivést lidi k za-
myšlení, zastavit 
jejich překotný 
běh, udělat jim 
radost. Ale ji-
nak, než je to 
při zábavných 
p r o g r amec h 
běžné. Nenabízí 
úchvatný spek-
tákl bez obsahu, 
který nadchne, 
ale v duši a pa-
měti nic neza-
nechá kromě 
záblesku krás-
ného prázdna. 
Nyní máte mož-
nost sledovat 
v medailóncích 
nominovaných 
sportovců jejich 
postřehy, úvahy, 
postoje k hlavní-
mu tématu veče-
ra – moderním 
technologiím. 
V mnoha odpo-
vědích dříme 
naděje, že ne-
jsme ještě úpl-
ně odepsaní. Je 
to střípek v mo-
zaice, kamínek 
v moři… V každém případě je 
to alespoň něco! Je to více než 
všechny tlachy, velké předpo-
vědi a plány. Sportovec Kralup 
je celkem uznávaný a respek-

tovaný projekt. I když těch ji-
ných, kteří by to dělali lépe 
a za méně peněz, také několik 
je. Jak jsme si na konci loňské-

ho roku ověřili, překročit se dá 
nejen klacek pod nohama, ale 
i kmen .

Co takhle si najít více času 
na přemýšlení, opravdové činy 

a hluboké prožitky? V programu 
dnešního večera je nabídnuto ví-
ce ingrediencí, ze kterých se dá 
vyjít. Vychutnejte si sympatic-

ký projev olym-
pijského vítěze 
Davida Svobody, 
najděte inspira-
ci v osudovém 
příběhu Reného 
Kujana, potěšte 
se trefnými po-
střehy náctile-
tých sportovců, 
bezprostřednos-
t í mladých, 
emocemi trené-
rů i moudrostí 
seniorů. 

Jsme tady 
i dnes, v tento 
večer, navzdory 
zášti, politikaře-
ní i pomluvám. 
Za každého 
z nás hovoří 
konkrétní či-
ny, ne umně 
vymodelovaný 
mediální obraz 
za pomoci soci-
álních sítí a vir-
tuální reality. 
Slovy masko-
ta kralupských 
sportovců: „Ra-
dujme se z po-
hybu a přej-
me druhým 
úspěch!“ A ješ-

tě dodám quijotskou doušku: 
nerezignujme ani v nerovných 
soubojích, když jsme přesvěd-
čeni o správnosti své cesty! 

JINDŘICH KOHM

DAVID SVOBODA, moderní pětibojař
speciální host galavečera Sportovec Kralup nad Vltavou

„V moderním pětiboji a v dnešním sportu obecně se používá hodně tech-
nologií. Je to důležité hlavně tehdy, pokud má sportovec držet krok se 
světovou špičkou. Je řada různých oblastí, ve kterých se dají využít. První 
z nich je samotný trénink. Vyžíváme funkční testy, v biochemické labora-
toři děláme krevní testy, abychom zjistili přesný stav trénovanosti a podle 
toho mohli dokonale plánovat trénink, určovat správnou intenzitu zatížení 
a také tomu odpovídající odpočinek. Je to dost složité a dá práci se v tom 
vyznat a orientovat. Já mám naštěstí v tomto ohledu dobré zázemí, trené-
ry, kteří se v tom orientují, ale i sám se to pomalu učím. Další oblastí jsou 
technologie umožňující zvyšování kvality vybavení. To znamená využití 
technologií v materiálech, které používáme – ať už to jsou běžecké boty, 
materiály závodních plavek nebo šermířského vybavení, laserová techno-
logie při střelbě a podobně. Následuje oblast zdravotní prevence, kde vy-
užíváme záznamy techniky došlapu nebo natáčíme na kamery provedení 
plaveckého záběru. Díky tomu můžeme provádět analýzu techniky plavání 
i běhu a určit, jak se zlepšovat. Používáme různé technologie na srovná-
vání techniky v šermu i v jezdectví, takže využití je opravdu hodně široké. 
Technologie ve sportu jsou důležité a kdo má v tomhle směru náskok, 
drží krok se špičkou a je tak konkurenceschopný.“
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8 MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ

Když se přiženil ve svých 25 
letech do Kralup, přihlásil 

se do místního hokejového od-
dílu, A týmu mužů, za který od té 
doby hrál. Dlouhé roky byl nej-
lepším střelcem mužstva a vý-
raznou osobností jak na ledě, 
tak i v kabině.

Mezi své nej... zápasy řadí co-
by kapitán mužstva zápas proti 
týmu Tesly Pardubice a v roce 
1970 zápas proti Spartě. 

V  letech 1969/1970 byl Jiří 
Kratochvíl oceněn nejlepším ho-
kejistou roku TJ Kaučuk Kralupy 
a následující rok získal ocenění 

JIŘÍ KRATOCHVÍL
Ü 1937

Pochází z Vraného nad 
Labem, kde už jako 
malý kluk hrál hokej  
na místním rybníku.

za výborné výkony v družstvu 
mužů ledního hokeje. Pozdě-
ji absolvoval i  trenérský kurz, 

který po ukončení své kariéry 
v roce 1977 zúročil jako trenér 
dorostu. V tomtéž roce nastoupil 
do týmu staré gardy, se kterým 
si zahrál v roce 1985 Odborář-
ský hokej proti týmu Bulovka 
doktoři. 

Když jsme  se pana Krato-
chvíla zeptali, jaká myšlenka ho 
při tréninku dorostenců prová-
zela, odpověděl: „Hokej je o pe-
nězích, takže když rodiče děti fi-
nančně nepodpoří, tak i nadaný 
hokejista zůstane neobjeven“.

V létě hrál fotbal, v zimě lední 
hokej a na důkaz jeho aktivního 
přístupu k životu si pan Krato-
chvíl navíc udělal pilotní průkaz.

A co o sobě říká? „Vždycky 
říkám vše zpříma, i když se to 
někdy nevyplácí“. 

JAN ŠPAČEK

S hokejem  
do Švýcarska (1978)

Kaučuk Kralupy Jiří Kratochvíl při mistráku proti Čakovicím

Hokejisté Kaučuku Kralupy po utkání na Slavii 
proti Čakovicím

Jiří Kratochvíl (s číslem 15) 
při mistráku v Kralupech
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9MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ

Vroce 1952 začal hrál za tým 
Admira Praha 8 a o rok poz-

ději přešel k Dynamu Praha, tak 
byla přejmenována Slavia Pra-
ha. Toho roku zrovna zahajoval 
provoz Eden a právě v Edenu 
kopal v roce 1955 jako doros-
tenec za Slavii.

Po dvou letech přestoupil 
do konkurenční Sparty Praha a 
zde sehrál během dvou let ně-
kolik zápasů za „A“ tým Sparty 
v nejvyšší soutěži. Pan František 
Kasal říká: „Jsem velmi pyšný 
na to, že jsem mohl hrát doros-

FRANTIŠEK KASAL
Ü 1928

Pro fotbal se nadchnul už 
jako malý kluk, i když se 
v té době kopalo do tzv. 
hadráku. Jeho nadšení 
mu zůstalo i později 
a u fotbalového míče 
vydržel až dodnes.

teneckou ligu a zároveň za ná-
rodní mužstvo dorostu“.

S fotbalem nepřestal ani v do-
bě své vojenské služby. Tehdy, 
v roce 1957, hrál za Rudou hvěz-
du Praha spolu s Jiřím Kratochví-

lem, se kterým se tam potkali.
Po vojně si ještě zahrál II. ligu 

za tým Admira Praha 8.
V roce 1962 se přestěhoval 

do Kralup a začal kopat za Kau-
čuk Kralupy. O devět let později, 
v roce 1971, postoupil kralupský 
fotbalový tým do III. ligy. Ješ-
tě toho roku přestoupil Franti-
šek Kasal do staré gardy Kau-
čuk Kralupy a začal se věnovat 
i trenérské činnosti. Aktivně se 
zapojil do organizace zájezdů 
kralupských fotbalistů na turna-
je v tuzemsku i do zahraničí.

Velmi aktivně se zapojil do prá-
ce s mládeží a mnoho let působil 
jako organizátor letních a zimních 
táborů pro děti a mládež. Franti-
šek Kasal je aktivním sportovcem 
stále. Věnuje se fotbálku, tenisu, 
nohejbalu a velmi rád lyžuje.

A jak sám říká: „Radši budu 
hrát, než se jen dívat“.

JAN ŠPAČEK

Ze zápasu Kaučuk-Radotín 2-0

Tým Kaučuku před utkáním s Radotínem (1968) Před utkáním se starou gardou Sparty

Se sparťanskou 
legendou Janem 

Bergerem před 
utkáním se starou 
gardou Sparty na 

hřišti V Olších  
v  Kralupech 

v rámci oslav 
založení FK Kralupy 4X
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10 VÝSLEDKY ANKETY

TRENÉR ROKU

1. místo MARTÍNEK PETR ......................... Moderní pětiboj
2. místo CHYTRÁ LUCIE ...................... JUDO TJ KRALUPY
3. místo ADÁMKOVÁ ZORA ...POKr. – Plavecký odd. Kralupy
4. místo KOMÁRKOVÁ EVA ........................... BK KRALUPY
5. místo NEDVĚD VÁCLAV ............................... Pitbull gym

JEDNOTLIVEC do 15 let vč.

1. místo VÁŇOVÁ KATEŘINA ...................................plavání
2. místo ZELENKA VINCENT ..................... Moderní pětiboj 
3. místo LOUŽECKÁ ANETA ................. lezení na obtížnost
4. místo ŠINDELÁŘOVÁ MICHAELA ...........aplské lyžování
5. místo SIKELOVÁ ADÉLA ........................................ tenis

JEDNOTLIVEC 16 – 50 let vč.
1. místo KOBLENCOVÁ ANNA ............................kanoistika
2. místo STRÁNSKÝ VOJTĚCH ................................MTBO
3. místo KLICH PETR ..................................... silový trojboj 
 – benčres – strongman
4. místo VYHNALOVÁ LUCIE ................................extrémní
 překážkové závody OCR
5. místo LANGTHALER JAN ..................................hokejbal

JEDNOTLIVEC nad 51 let vč.
1 místo VEJROSTOVÁ ROMANA  .............. turistický závod 
 – outdoor runing
2. místo KOHL JIŘÍ ..................................... orientační běh
3. místo BORECKÁ SVĚTLA ..............................stolní tenis

KOLEKTIV do 15 let vč.
1. místo ŠTAFETA ŽÁKYŇ KČT Kralupy n./Vlt   
H. Pavlů/K. Buncová/ E. Došková .............. turistický závod 
2. místo VOLEJBAL ml. žákyně ........... Volejbal TJ Kralupy
3. místo HK KRALUPY ml. dorost.............................. hokej

KOLEKTIV od 16 let vč.

1. místo FBC KRALUPY – dorost ..............................florbal
2. místo BK JUNIOR KRALUPY – ženy ............... basketbal
3. místo RACKETLON KRALUPY  ........................ racketlon

DRUHÉ DVEŘE SÍNĚ SLÁVY
JOŽAN HLAVÁČEK  ......................................... fotbal, hokej

Mimořádné ocenění 
FK Kaučuk Kralupy – stará garda

Pohár starosty 
Jan Langthaler

Cena veřejnosti
Vincent  Zelenka

SPORTOVEC KRALUP NAD VLTAVOU 2015



KATEGORIE: Jednotlivec do 15 let vč.

KATEGORIE: Jednotlivec 16 – 50 let vč.

11NOMINACE DO ANKETY SPORTOVEC KRALUP NAD VLTAVOU 2016...

 nominovaný sportovec sportovní odvětví oddíl / klub

 nominovaný sportovec sportovní odvětví oddíl / klub

 Lenka ČECHOVÁ lehká atletika Atletika Mladá Boleslav

1. místo na MČR v atletice žáků a žákyň běh na 800 m ◆ 1. místo - štafeta na MČR v běhu na 4 x 300 m 
v novém národním rekordu ◆ 3. místo - MČR v atletickém víceboji žáků a žákyň

 Eliška ČECHOVÁ lehká atletika Atletika Mladá Boleslav

3. místo - MČR v hodu oštěpem, nejlepší tabulkový výkon v roce 2016 ve své kategorii v hodu oštěpem 
◆ 1. místo - štafeta na MČR ve štafetě na 4 x 300 m v novém národním rekordu

 Michaela GÓRALCZYKOVÁ kickbox, pointfighting Jiu-Jitsu a Kickbox Kralupy

1. místo a titul Mistryně světa v Kickbox pointfighting v kat. do 46 kg ◆ 1. místo a titul Mistryně světa 
v Kickbox pointfighting v kat. do 50 kg ◆ 1. místo a pětinásobná mistryně ČR v Kickbox pointfighting

 Alexandra KOPECKÁ krasobruslení TJ Kralupy – krasobruslení

1. místo z 22 - VC Roudnice nad Labem ◆ 1. místo z 24 - Kralupská klička ◆ 1. místo v žebříčku  
Poháru ČKS – B, kategorie žačky nejmladší ze 108

2. místo - ČPM 2016 ◆ 1. místo - Podzimní cena Prahy ◆ 2. místo - Mistrovství ČR kategorie U11

31 x 1. místo v individuálních disciplínách ◆ 2 x 2. místo na 400 m polohově a 800 m volný způsob na MČR 
◆ 2. místo - 50 m kraul na ISM Berlin ◆ 4 x 2 místo a 2 x 3 místo v závodě v Grazu ◆ 3. místo v Gyoru

 Adéla KOTOUČOVÁ běh, plavání Moderní pětiboj TJ Kralupy

 Viktorie MOSTKOVÁ plavání TJ Kralupy – POKr

 Miroslav FORMAN lední hokej HC Sparta

Útočná opora extraligového klubu HC Sparta Praha.  V nejvyšší soutěži České republiky zaznamenal  
v dresu pražské Sparty již 100 kanadských bodů. Na sklonku roku 2016 oblékl reprezentační dres ČR.

 4. místo - Mistrovství světa O-350 ◆ 1. místo - ME F350 ◆ 4. místo - ME F250

 David LOUKOTKA vodní motorismus KVS Kralupy nad Vltavou

 Aneta LOUŽECKÁ sportortovní lezení TJ Kralupy – Horolezecký oddíl

3. místo - ČP mládeže bouldering ◆ 3. místo - MČR lezení na rychlost ◆ 2. místo - MČR mládeže lezení na rychlost

 Adam SVÍTEK judo TJ Kralupy – judo

3. místo - MČR dorostu, Mistr extraligy mužů 2016 ◆ 1. místo - Mezinárodní VC Jablonce

 Martin ŠTĚPÁN alpské lyžování SKI KLUB Kralupy

 1. místo - Evropský pohár UNI - Vyšná Boca, Slovensko - disciplína slalom, 6. místo - disciplína  
obří slalom ◆ 8. místo - celostátní žebříček 2016 - kategorie muži - disciplína slalom



12 NOMINACE DO ANKETY SPORTOVEC KRALUP NAD VLTAVOU 2016...

 nominovaný sportovec sportovní odvětví oddíl / klub

 nominovaný oddíl / tým  sportovní odvětví

KATEGORIE: Jednotlivec nad 51 let vč.

 1. místo - Mistrovství Středočeské oblasti na klasické trati ◆ 2. místo - Mistrovství Středočeské oblasti 
na krátké trati ◆ 5. místo - MČR a Veterániáda na krátké trati 

 Michaela FREYOVÁ orientační běh SOOB TJ Sokol Kralupy

 2. místo - MČR v RAW benčpresu veteránů ◆ 9. místo - Silák Sedlčan v benčpresu

 Ivan VESELÝ benčpres TJ Kralupy – Silový trojboj

1. místo - MS  veteránů malé finále debl - Alicante Španělsko. Stále hraje závodně za družstvo mužů 
SOKOL Dolní Beřkovice - okresní přebor

 Světla BORECKÁ stolní tenis Sokol Dolní Beřkovice

 Mladší dorost HK Kralupy lední hokej

Vítěz dlouhodobé soutěže I. ELIOD ligy mladšího dorostu skupiny západ-sever

 U 10 – RC Kralupy rugby

 Družstvo minivolejbalu volejbal

6. místo MČR ◆ pravidelná účast na regionálních turnajích a mezinárodních akcích PYRF

Mistrovství republiky v barevném minivolejbale ◆ titul Přeborník republiky v červeném minivolejbale 
 ◆ titul Vicemistra republiky v modrém minivolejbale ◆ titul Přeborník kraje v červeném minivolejbale, 

stříbro ve žlutém a modrém; medailová umístění ve všech kolech krajského přeboru  
v barevném minivolejbale

 Kristýna PAKANDLOVÁ, Aneta HRUŠKOVÁ,  sportovní aerobic
 Sára ČÁSTKOVÁ 

 Starší žáci FK Kralupy 1901

1. místo v celorepublikové soutěži sportovního aerobiku Mistry s mistry; Praha (červen 2016) - vítěz 
ve finále v rámci celé České republiky ◆ 1. místo v celorepublikové soutěži sportovního aerobiku  
Mistry s mistry; Liberec (květen 2016) ◆ 1. místo v celorepublikové soutěži sportovního aerobiku  

Mistry s mistry; Olomouc (duben 2016)

1. místo okresní přebor ◆ 3. místo krajské soutěže ◆ 4. místo turnaj v Praze 8

KATEGORIE: Kolektiv do 15 let vč.



13...A JEJICH NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY ROKU 2016

KATEGORIE: Trenér roku

KATEGORIE: Kolektiv od 16 let vč.

 nominovaný oddíl / tým  sportovní odvětví

 nominovaný sportovec sportovní odvětví oddíl / klub

 Družstvo žen basketbal

8. místo v 1. lize, stabilní výkony družstva od roku 2000

 Gladiators překážkový závod

7. místo - OCR závod PREDATOR RUN PRAHA + nejpočetnější tým z celého startovního pole  
◆ 5. místo - OCR závod Bahňák Sokolov ◆ 5. místo - OCR závod ARMY RUN Praha

 Starší žákyně volejbal 

5. místo - Mistrovství republiky starších žákyň ◆ 7. místo - Český pohár starších žákyň ◆ titul Přeborník 
kraje v Krajském přeboru starších žákyň

 Mgr. Blanka BĚLÍKOVÁ aerobic FIT FOR YOU, z.s.

 Příprava dětí v komerčním a sportovním aerobiku na celorepublikové soutěže  
◆ Realizace projektu ALCIS na ZŠ v Kralupech nad Vltavou a okolí – mezinárodní projekt na podporu 

sportování dětí 3. – 6. tříd ZŠ ◆ Realizace projektu DĚTI NA STARTU – projekt podporující všeobecnou 
sportovní průpravu dětí předškolního věku

 Bohumil BĚHOUNEK fotbal FK ČECHIE Kralupy

 Pan Běhounek je vynikající trenér již mnoho let. Jeho práce, zejména s mládeží, je vidět v tom,  
že vychoval spoustu výborných hráčů

 Zdeněk VLASÁK tenis TJ Kralupy – Tenisový oddíl

Připravuje děti na kariéru tenisových hráčů. Mezi jeho svěřence patří naděje ve věku 9 až 12 let, a poz-
ději starší žáci ve věku 13 až 14 let, kteří už zaznamenali první úspěchy ve svých kategoriích. Přestože 

jeho tréninky spočívají zejména v nácviku základních technik hry, tak o to víc jsou pro růst hráčů důležité

 Robert VOTIPKA rugby RUGBY CLUB Kralupy n. Vlt.

 Trenér družstva U10  RC  Kralupy, které obsadilo 6. místo na MČR ◆ Pravidelná účast na regionálních 
turnajích a mezinárodních akcích PYRF ◆ Trenérské činnosti se věnuje 8 let a v nejbližší době bude 

usilovat o získání licence č. 2. Koordinuje činnost trenérů v RC Kralupy. V roce 2016 se umístil mezi 10 
nejlepšími trenéry mládeže v ČR v TOP anketě „DÍKY, TRENÉRE“

 Tým cvičitelek  SOKOL TJ Sokol Kralupy

Nedosáhly žádných hvězdných výsledků, ale jsou to ony, kdo u dětí jako první pěstují vztah v pohybu



14 HOST VEČERA

Idevátý ročník Sportovce 
Kralup bude prostřednic-

tvím speciálního hosta pro-
zářen leskem olympijského 
zlata. Od světové hokejové 
legendy, olympijského vítěze 
z Nagana (1998) Dominika 
Haška, převezme symbolic-
kou štafetu olympijský vítěz 
z Londýna (2012), moderní 
pětibojař David Svoboda. Za-
střešujícím tématem letošní-
ho ročníku Sportovce Kralup 
je Kralupák a Hi-technology. 
Ochota Davida Svobody se 
přímo promítla do scénáře 
celého večera. Závodník svě-

tového formátu věnoval téměř 
tři hodiny svého času natáče-
ní speciálních televizních bo-
nusů pro program galavečera 
v domácím působišti na praž-
ské Dukle. 

David Svoboda (Ü19. 3. 1985, 
Praha) je historicky nejúspěš-
nější reprezentant ČR v mo-
derním pětiboji, člen ASC 
Dukla Praha. Je držitelem už 
16 medailí z ME, MS a OH 
a několika světových a olym-
pijských rekordů v rámci mo-
derního pětiboje. V národním 
týmu působí od roku 2004.

JINDŘICH KOHM

DAVID SVOBODA
Hvězdný host devátého galavečera kralupských sportovců

Svět ve využívání moderních 
technologií míří zprudka 
nahoru, přímo vzhůru, rychle. 
Mně se to líbí, protože 
technologické novinky mě 
vždycky bavily. Je to skvělá 
věc – myslím si, že se díky 
nim posuneme o hodně 
dál, hlavně ve sportu. 
A na to se už teď těším.

„
DAVID SVOBODA
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15KNIŽNÍ TIP, SPONZOŘI A PARTNEŘI AKCE

KNIHA NAPSANÁ OSUDEM

On-line zpravodajství z města najdete na www.kralupskyzpravodaj.cz

Tato kniha by se 
také směle mohla 

jmenovat Jako první 
kolem Islandu. Na roz-
díl od běžných turistů, 
kteří houfně objíždějí 
ostrov po Ring Road 
v pohodlí svého vozu, 
odvážnější z nich pak 
na svých bicyklech, 
autor tohoto poutavé-
ho autobiografického 
příběhu zvolil cestu 
nejobtížnější – kolem 
celého ostrova běžel. 
Po celý měsíc, bez 
jediného dne volna 
zdolával více než ma-
ratonskou vzdálenost 
den za dnem, aby z Reykjavíku 
doběhl až do... Reykjavíku. Jako 
první na světě.

Do cesty se mu nestavili is-
landští trollové ani skřítci, ale 
hlavně počasí. A vlastně i léka-
ři. Start celé akce připadl na pě-
tileté výročí autorovy téměř 
smrtelné autonehody, po níž si 
od lékařky vyslechl mrazivý or-

tel: „Nikdy už běhat nebudete.“ 
Možná právě proto byl celý pro-
jekt s názvem „1 muž – 30 dnů 
– 30 maratonů“ věnován těm, 
pro něž byla tato slova krutě 
pravdivá. Na Islandu Kujan na-
vázal za pomoci přítele Ívara 
spolupráci s Asociací hendike-
povaných sportovců, pro čes-
ké vozíčkáře proběhla mohutná 

sbírka v Čechách. V dalších le-
tech se na Island vrátil, aby jej 
opět pro lidi na vozíku přeběhl 
ze severu na jih a z východu 
na západ. Kniha popisuje Re-
ného návrat do života a znovu-
shledání se s Islandem, kdy ho 
uprostřed podzimního marastu 
doprovází jedna statečná žena 
a dvouměsíční syn.



NAKRESLIL: PAVEL RYCHTAŘÍK, NAPSAL: JINDŘICH KOHM
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KRALUPÁK & HI-TECHNOLOGY

Jako kdybych hulil
všude jedničky a nuly.

Dnes již není možné 
být dobrodružně ztracen.

I Kralupák má tablet
a chytrý telefon.

Displey jako kámoš
neměl by být vládcem.

Ale když jde sportovat,
tak vždycky zmáčkne OFF. 

Bez technologie
ani sport už nežije.


