
     
 
 
 
 

Tisková zpráva 

Mezinárodní boxerský turnaj 

Pohár Aloise Kadlece 
29.6. – 1.7. 2012 

Sportovní hala Na střelnici ve Svitavách 

 

 
 
Oddíl Box Club Dynamo Svitavy pořádá na počest bývalého českého reprezentanta, svitavského rodáka 
Aloise Kadlece, mezinárodní turnaj amatérského boxu Pohár Aloise Kadlece za účasti boxerských týmů 
z Rakouska, Slovenska, Maďarska, Ukrajiny, Polska a samozřejmě z České Republiky. V jednání je také 
účast izraelských juniorských boxerů. Turnaj se uskuteční v termínu 29.6. až 1.7. 2012 ve Svitavách 
ve sportovní hale Na Střelnici. 
 

Sportovní patron turnaje – Rudolf Kraj 
Sportovním patronem Poháru Aloise Kadlece se stal populární český olympionik 
Rudolf Kraj , který na letních olympijských hrách v Sydney 2000 vybojoval 
stříbrnou olympijskou medaili v kategorii do 81 kilogramů. Tato medaile patří 
k jednomu z nejlepších olympijských výsledků od triumfu legendárního Bohumila 
Němečka v Římě v roce 1960. Dále Rudolf Kraj získal bronzovou medaili 
na amatérském mistrovství světa v boxu v roce 2003 v Bangkoku.  
Rudolf Kraj bude na turnaji osobně přítomen. 
Foto: MF Dnes 
 

Česká boxerská asociace 
Pohár Aloise Kadlece je pořádán pod záštitou Českého boxerské asociace a jejího prezidenta Svatopluka 
Žáčka. 

 

Program 
29. červen (Pátek) 
09:00 - 11:00 příjezd delegací 
11:00 - 14:00 lékařská prohlídka, vážení 
14:30  losování 
16.30  zahajovací ceremoniál 
17:00  přípravná utkání 
30. červen (Sobota) 
11:00-12:00 lékařská prohlídka, vážení 
16:30  přípravná utkání 
17:00  semifinále 
1. červenec (Neděle) 
9:00  finále 
 
V průběhu turnaje budou dále pořádána vložená utkání ve kterých nastoupí domácí boxeři z Box Clubu 
Dynamo Svitavy proti vybraným soupeřům. 



 
Představení BC Dynamo Svitavy 
Boxerský klub BC Dynamo Svitavy byl založen v roce 1946 otcem legendárního svitavského boxera Aloise 
Kadlece. První boxerský turnaj byl uspořádán 30. srpna 1946. Box byl poté ve Svitavách velice oblíbeným 
a navštěvovaným sportem až do 80. let, kdy zájem o tento sport ochabnul. 
 
Box Club Dynamo Svitavy poté v roce 2005 „oživil“ zkušený zápasník a sportovec Martin Volf, který 
se spojil s Aloisem Kadlecem a společně začali s tréninkem nových svitavských talentů. V současné době 
klub navštěvují desítky sportovců, z nichž někteří úspěšně reprezentují město Svitavy na republikových 
soutěžích. 
 
Patrik Šarközi  – účastník olympiády dětí a mládeže a medailista z Mistrovství  
                           České Republiky juniorů 2012 
 
Gabriela Andrlíková – stříbrná medailistka z Mistrovství České Republiky 2011 
 
 

 


