Vodácký oddíl Radotín slaví 60 let od založení Na Zbraslavi se opět sešli veteráni
Na podzim letošního roku tomu bude
60 let, co byl při Sokole Radotín založen oddíl vodních sportů - Vodácký oddíl Radotín
(VOR). Brzy po vzniku se členům oddílu podařilo získat dřevěnou klubovnu umístěnou
pod říčními lázněmi, kterou přemístili na
pronajatý pozemek, kde vodáci sídlí dodnes.
Klubovna byla později rozšířena o chatu
Sokola, která stála v solopiském údolí. Tyto
dva dřevěné objekty sloužily jako klubovna,
šatny i loděnice, ve které díky výborným
výsledkům na závodech a při práci s mládeží přibývalo stále více lodí. V prvních
letech od založení oddílu, do roku 1957,
byl hlavní náplní rekreační sport - odbíjená
dvojic a stolní tenis. Po získání potřebných

plavidel v letech 1953 - 57 byla velmi
oblíbená vodní turistika. Vlastní závodní
činnost byla zahájena v roce 1957, kdy bylo
zvoleno nové vedení oddílu. Velkou zásluhu
na tom má Přemysl Hora, který svým nadšením a závodními výsledky strhl další členy
k závodění a dále Ing. Michal Ježek, který se
po dlouhá léta věnoval trenérské činnosti
a vychoval řadu vynikajících závodníků
v rychlostní kanoistice.
V letech 1957 – 1973 dosahovali radotínští rychlostní kanoisté výborných výsledků
na mistrovstvích republiky dospělých i dorostu, na krajských přeborech i celostátních
závodech, kde se umisťovali na stupních
vítězů nebo na předních místech. Z těch

nejlepších je třeba připomenout v mužské kategorii C-2 dvojici Gürtler L. – Hora, později
Kabeláč - Gürtler L., dále v kategorii C-2
dorostenci dvojice Gürtler P. – Fatka nebo
Bouzek M. – Krutiš , v kategorii K-2 dorostenky Boučková – Bouzková H. a kategorii
K-1 dorostenky Bouzková H. a Drchotová.
Ve stejném období byli v oddíle i velice dobří
závodníci ve vodním slalomu. Tomuto sportu
se věnoval hlavně Ing. Pavel Vejnar CSc.,
který se vedle vlastní závodní činnosti věnoval i výchově mládeže. V těchto letech byl
VOR nejlepším oddílem vodního slalomu
ve Středočeském kraji. V kategorii F-1 ženy,
F-1 muži a C-2 mix se Ing. Vejnar a I. Velebilová stali několikanásobnými přeborníky
kraje. Těmi se ve slalomu
stali i muži Gürtler L. –
Hora a dorostenci Gürtler P. – Fatka a v roce 1961
v kategorii žáků pak dvojice Bouzek Milan – Krutiš.
V těchto letech členové
oddílu pravidelně pořádali „Radotínský slalom“.
Velkou popularitu závodu
dokumentovala účast až
cca 150 závodníků, včetně
členů mužského i ženského reprezentačního družstva. Pozadu nezůstávali
ani vodní turisté, kteří se
vedle společných každoročních dovolených zúčastňovali i velice
populárních „Turistických jízd zdatnosti“, kde
prokazovali svoji zručnost a vodácké umění
a umisťovali se na předních místech.
Stávající prostory dřevěné loděnice záhy
nevyhovovaly rozvíjející se činnosti, ani
prostorově ani po stránce hygienické. To byl
hlavní důvod, proč se vedení oddílu trvale
snažilo získat finanční prostředky na modernizaci zázemí. Zlom v činnosti radotínských
vodáků nastal v roce 1973, kdy oddíl obdržel
od Okresního výboru ČSTV první finanční
prostředky na stavbu loděnice s příslibem
financí i na další roky. Výstavba svépomocí
trvala celých 10 let a poznamenala závodní
činnost oddílu. Nová loděnice byla dokon-

čena a slavnostně otevřena 30. září 1983.
Po dokončení výstavby byla snaha o obnovení závodní činnosti. Trenérské práce se
ujal Milan Bouzek a Hana Bouzková a od
roku 1987 se závodníci od Berounky opět
účastnili závodů v rychlostní kanoistice.
Kajakáři Martin Bouzek, Jan Nováček a Petr
Fišer reprezentovali VOR velice úspěšně.
Výsledky systematického tréninku se
konečně projevily v roce 1992. Výkonnostnímu sportu zůstali věrni sice jen Martin
Bouzek a Petr Fišer, ale jejich úspěchy byly
velmi dobré. Největším výsledkem bylo
2. místo Bouzka v K-2 na 500 m trati na
Mistrovství ČR dorostu a 3. místo v téže kategorii na trati 5000 m, dále 3. místo
v K-2 na mistrovství ČR v marathonu. Na
podzim r. 1992 přestoupil Bouzek i Fišer se
souhlasem oddílu do kanoistického oddílu
Dukly. Velkým úspěchem Martina Bouzka
bylo jeho zařazení do širšího kádru reprezentačního družstva ČR juniorů v roce 1994.
Bohužel jako třetí nejlepší kajakář na K-1
se na Mistrovství světa juniorů pořádané v
Japonsku neprobojoval.
V poslední době spolupracuje oddíl
s Městskou částí Praha 16 a pořádá atraktivní
Radotínskou neckyádu, závod ve splavování
Berounky na improvizovaných, podomácku
vyrobených plavidlech. V současné době má
oddíl velice aktivní vodní turisty, kteří se
každým rokem vydávají na horské dravé řeky,
které sjíždějí na kajacích, kanoích a raech.
Každoročně se vydávají na týdenní sjíždění
řek v Alpách, v Chorvatsku, Itálii, Korsice,
Ukrajině a nebo Rumunsku a využívají vypouštění vodních nádrží a rybníků ke sjetí
dravějších úseků našich řek - např. Vltavy
pod Lipenskou přehradou nebo Labe pod
Špindlerovým Mlýnem. V oddíle je i několik
extrémních kajakářů, kteří se věnují sjíždění
extrémně těžkých úseků divoké vody včetně
sjíždění vodopádů.

Případní zájemci všech věkových
kategorií o tento druh sportovního
adrenalinu nebo i o turistiku na vodě
a pobyt v necivilizované přírodě, kontaktujte telefon 603 443 153
nebo e-mail miku@miku.cz.

Hašek a Siegl oslavili v Lipencích
devadesátiny místního fotbalového klubu
Fotbalový klub Sokol Lipence oslavil v polovině června (13. června – pozn. red.) 90. narozeniny. A oslavy - ozdobené účastí sportovních, uměleckých i politických osobností - to
byly parádní. „Ještě nikdy do naší obce nepřijelo najednou tolik slavných osobností a ještě
nikdy zde nějakou akci nenavštívilo přes 2000
lidí jako nyní,“ pochvaloval si jeden z hlavních organizátorů akce Antonín Kříž.
V lipeneckém areálu nejprve předvedli
své umění nejmladší fotbalisté. Po nich se
v exhibicích představili i lipenečtí hasiči,
modeláři, cvičitelky aerobiku i dříve narozené mažoretky, které každoročně obohacují
i oblíbené masopustní průvody. Obrovský
úspěch sklidil i mistr světa v žonglování
míčem Václav Klouda.
Největší pozornost však na sebe strhl
vzájemný souboj dvou nových obyvatel
Lipenců, bývalých reprezentantů Ivana Haška a Horsta Siegla. Ti si do svých týmů pozvali současné i bývalé fotbalisty, ale i hokejisty nebo herce. A tak diváci mohli v bílých
dresech Háša Teamu vidět kromě otce i syna
Haškových Ladislava Vízka, Tomáše Hübschmanna, Petra Břízu, Ivana Trojana, Jana
Jiráně, Viktora Mráze, Luboše Kubíka, Petra
Nováka a další. Modré barvy Sigi Teamu
hájili opět otec a syn Sieglovi, Petr Kouba,
Jiří Novotný, Jiří Jarošík, Tomáš Matonoha,
David Suchařípa, Karel Šíp, Jiří Hrdina
a Ondřej Vetchý aj. Slavnostního výkopu se

ujali mistr Evropy 1976 Antonín Panenka,
vítěz Ligy mistrů Vladimír Šmicer, pražský
primátor Pavel Bém, Mahulena Bočanová
a Pavel Nový. Souboj
plný fintiček a hezkých
branek nakonec skončil
smírně 7:7.
Lipenečtí fotbalisté
využili návštěvy slavných osobností k další
slavnostní chvilce. Obě
mužstva dospělých totiž
postoupila do vyšších
soutěží, takže do kronik
klubu patří další historický zápis: ještě nikdy
se takový postupový
„ d oubl e “ ne p o d ař i l.
A tak legendární kanonýr Antonín Panenka
a bývalý generální
sekretář UEFA Rudolf
Baťa předali hráčům „A“ týmu Sokola
Lipence medaile, Horst Siegl a Ivan Hašek
věnovali áčku i béčku po sudu piva.
Ocenění se dostalo i hvězdám lipeneckého týmu z let minulých. Členové dosud
nejúspěšnějšího mužstva klubu, které hrálo
v 60. letech I.A třídu, dostali pamětní talíř
„za zásluhy o Sokol Lipence“. Stejnou upomínku obdrželi i nejstarší členové klubu,
stále čilí osmdesátníci.

Junioři z Patia úspěšně reprezentovali
Velkým úspěchem českých barev skončil
letošní ročník světové olympiády mládeže ve
Vídni (World Sports Festival 2009), který proběhl ve dnech 9. až 12. července.
Absolutním vítězem turnaje v bowlingu
v kategorii do 18 let se totiž stal kutnohorský
Ondřej Mlynář, celkově na osmém
místě skončil přitom Jaroslav Daněk
z Prahy – Lipenců. Neztratila se ani
další reprezentantka této městské
části - Terezka Plecháčková, která
skončila v kategorii dívek do 14
let na 12. místě. Oba jmenovaní
junioři přitom začínali svou bowlingovou kariéru ve zbraslavské herně
Patium, stejně jako v současnosti
nejlepší juniorka ČR Veronika Nováková (v současnosti hraje extraligu za Bowland Olomouc) nebo
dvojnásobná mistryně ČR (letos
třetí) a čtyřnásobná mistryně Prahy
Dominika Křenková.

Ve výpravě na letošní ročník World Sport
Festivalu bylo celkem 200 českých účastníků,
z toho bowlingovou minivýpravu tvořilo
sedm hráčů a hráček. Vedoucím bowlingové
části byl asistent reprezentačního trenéra juniorů Jakub Varadi, dospělácký doprovod hráčů

Večerní program na asfaltové ploše obstarala videodiskotéka a Petr Vondráček se
skupinou Lokomotiva. „Oslavy se velmi po-

Na pozdně letním zbraslavském náměstí
se 5. září opět sešla historická vozidla, aby
předvedla, jak pěkně jim to, navzdory věku
a dík láskyplné péči majitelů, ještě stále
jezdí. Okolí startu i trasy vzhůru do kopce
se zaplnily diváky okouzleně a povětšinou
i poučeně sledujícími unikátní motocykly
a automobily. Počasí přitom všem přálo,
a tak se vyleštěné chromy a laky na slunci
blýskaly jako skutečné drahokamy.
Akce se letos konala již po dvaačtyřicáté. Z ávo d do v rchu
Zbraslav - Jíloviště byl poprvé
odstartován 25. března 1908 při
příležitosti V. mezinárodního
autosalonu v Praze. Tehdy byl
vítězem ten nejrychlejší, dnes
naopak je maximální průměrná
rychlost 50 km v hodině a její
překročení je trestáno zatížením konta a výsledku řidiče
5000 trestnými body. Neznamená to ovšem, že by akce byla
jen přehlídkou krásných vozítek, jezdci absolvují dvě jízdy
a hodnotí se nejmenší rozdíl
dosažených časů ze dvou absolvovaných
samostatně měřených jízd do vrchu.
Jízda je vypsána pro automobily, užitková

vozidla a motocykly od počátku výroby až
do roku 1982. Mohla se jí tak zúčastnit i novodobá replika historického vozu Excalibur
z roku 1981, jde však spíš o výjimku, protože
ředitelství závodu si vyhrazuje právo provést
výběr vozidel vyrobených po roce 1966. Na
startu tedy defiloval jeden vzácný kus za
druhým, každý si našel nemálo obdivovatelů, asi nejvíc ale přece jen přitáhla pozornost
legendární Bugatti pětatřicítka. Sytý řev
jejího motoru připomněl atmosféru závodu

z dob, kdy tu na přesně takovém autě vítězila
Eliška Junková.

Age of Jape získal Klasickou trojkorunu
Poslední srpnovou neděli byla na závodišti
v Praze-Velké Chuchli zahájena druhá polovina letošní metropolitní sezóny. Obrovským
šlágrem, na který se přišlo podívat pět tisíc
návštěvníků, byl nejdelší klasický dostih roku,
64. Tattersalls St. Leger (2800 m, 1 mil. Kč,
3letí), jehož favorit Age of Jape po triumfech ve
Velké jarní ceně a Českém derby útočil na zisk
Klasické trojkoruny.
Čtvrthodinka zbývá do čtvrté hodiny odpolední a ze startovacích boxů vyráží na supervytrvaleckou trať dvanáctihlavé pole koní.
Chybí mezi nimi korunní princ ročníku
(druhý z derby Arcibaldo, kterého zastavila
zvýšená teplota) a na pozici lídra se objevuje
jeden ze tří slovenských hostů na startu.
Tempo je poctivé, pole kompaktní, favorit,
na kterého jsou upřeny zraky všech přítomných, se nikam nežene, cválá na desáté pozici,
sledován svým největším rivalem Mariydim
chuchelského trenéra Šatry. Až po zatočení
do cílové roviny je Age of Jape skryt mezi
soupeři, ale zkušený žokej Jean Pierre Lopez
hlídá volnou cestu vpřed. Na
začátku rovinky jeho černý
hnědák zařazuje vyšší rychlost.
Tribuna bouří. Age of Jape míjí
všechny soupeře a suverénně
jde za vítězstvím i za vzývanou
Klasickou trojkorunou. Takovou atmosféru Praha zažívá
jen výjimečně: Lopez zdraví
nadšené diváky už dlouho
před cílem a oranžové čepice
fanoušků čtyřnohého hrdiny
létají vzduchem. Ze zadních
pozic finišuje druhý Mariydi
a dostává se před slovenského
Ramblin Scouta. Další dvě

příčky pak náleží oběma klisnám na startu,
čtvrtá je Oniris a pátá Grainnie Kelly. Age of
Jape se vrací před tribunu a propukají velké
oslavy. Vzduchem už nelétají jen čepice, ale
také majitel vítěze Radim Bača. Starosta
beskydské obce Palkovice, z níž se do Prahy
tentokrát vypravil ne jeden, ale hned dva
autobusy příznivců! Z ampliónů zní lidová
„Beskyde, Beskyde,“ této emocionální chvíli
šitá přímo na míru…
Age of Jape se tímto triumfem definitivně
zapsal mezi nesmrtelné – jako sedmý kůň
v čs. historii se stal držitelem Klasické trojkoruny. Unikátní úspěch se podařil také jeho
trenérovi Holčákovi, jenž v rozmezí třinácti
let natrénoval už třetího držitele Klasické
trojkoruny, což nemá v celé Evropě obdoby!
Age of Jape z dosavadních deseti životních
startů vyhrál posledních devět (tři z nich ještě
vloni v polském tréninku Andrzeje Walickiho,
šest v tomto roce) a své letošní konto přenesl
přes hranici tří miliónů korun zisku!

Sportovcem měsíce srpna 2009 se stává vodák Martin Bouzek
vedly a setkaly se velmi pozitivním ohlasem.
My jsme rádi, že kromě zajímavé podívané
se po dlouhé době sešli kamarádi, kteří spolu
hrávali a společně zavzpomínali na krásné
zážitky,“ dodal Antonín Kříž.
A protože se akce opravdu vyvedla, rozhodli se organizátoři, že se pokusí z utkání
Háša Teamu a Sigi Teamu udělat tradici,
takže v červnu příštího roku bychom je opět
v Lipencích měli vidět.

tvořil Jaromír Větrovský – oba jako zástupci
České bowlingové asociace.
„Ze sportovního festivalu jsme byli všichni
nadšení. Byla zde výborná hráčská atmosféra
a dobrá organizace. Z místa ubytování nás vozily autobusy, stravování bylo dobré, jídla bylo
dost. Měli jsme i čas prohlédnout si trochu Vídeň. Příští rok bych se chtěl festivalu opět zúčastnit,“ říká úspěšný reprezentant lipenecký
Jaroslav Daněk. Na závěr snad jen dodatek, totiž že úspěch ve Vídni nebyl jediným letošním
úspěchem našich juniorů na mezinárodním
poli. V přípravě na letošní Mistrovství Evropy (ME) juniorů v trojutkání ČR/Maďarsko/
Slovensko vyhráli naši reprezentanti téměř
všechny soutěže, na vlastním ME se pak
dva z našich juniorů dostali historicky poprvé do závěrečného turnaje nejlepších hráčů
„Masters“ a již zmiňované Veronice Novákové uniklo v kategorii juniorek „Masters“
o jediné místo. Značná část dnes úspěšných
juniorů přitom začínala v Patiu, svého času
jediné pražské bowlingové herně věnující se
systematicky mládeži.

Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 se za měsíce srpen stal Martin Bouzek.
Dvaatřicetiletý člen Vodáckého oddílu Radotín se během své sportovní kariéry přeškolil
z rychlostní kanoistiky na sjezdaře extrémních vodních toků. Bývalý juniorský mistr ČR
v rychlostní kanoistice má na svém kontě mnoho obtížných alpských říček, včetně sjezdu
himalájské Bhote Kosi v Nepálu. V srpnu pokořil rakouskou říčku Zinkenbach s druhým
nejvyšším stupněm obtížnosti (5WW) i s překonáním 8 m vodopádu. Za své vodácké
výkony se Martin dostal do naší ankety i s připomenutím, že tento sport, slavící letos
v Radotíně své 60.leté výročí založení, má bohatou a úspěšnou tradici.
Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Prahu 16, zašlete návrh na udělení
titulu Sportovec měsíce Prahy 16 na e-mailovou adresu noviny@p16.mepnet.cz Přihláška
do soutěže o udělení titulu musí obsahovat celé jméno navrženého sportovce, ročník
narození, sportovní disciplínu, v níž bylo výjimečného výkonu dosaženo, včetně přesného
data (den a měsíc) a v rámci jaké soutěže bylo výkonu dosaženo. Důležitá je i informace,
z jaké městské části dotyčný je nebo koho reprezentoval. Rovněž prosíme o poskytnutí
tel. kontaktu jak na navrhovatele, tak i na navrženého sportovce pro zjištění případného souhlasu k medializaci výkonu v Novinách Prahy 16. Podněty zasílejte v termínu do
2. října 2009. Ze zaslaných tipů bude do užšího rozhodování zařazen sportovec jednak na
základě došlého množství návrhů s jeho jménem a také na základě mimořádnosti výkonu
v daném sportu a věkové kategorii. Vítěz obdrží čestnou listinu se jmenováním sportovce
měsíce a věcnou cenu. Těšíme se na Vaše podněty.

