
Jiří Šmat se podepsal pod úspěchy mnoha špičkových závodníků
Produkty Motordesign s.r.o., motory pro 

rallye, autokros, rallyekros, kopce a okruhový 
sport, používají zákazníci z České republiky 
i mnoha evropských zemí (nejvzdálenější des-
tinace jsou Kanárské ostrovy, Kypr, Ukrajina, 
Rusko a Norsko). Klienti dosáhli řadu vítěz-
ství a velmi dobrých výsledků v šampionátech 
svých zemí a mistrovství Evropy, zejména 
v rallyekrosu a autokrosu. Z mnoha známých 
hvězd je potřeba zmínit radotínského dvoj-
násobného mistra Evropy Petra Turka a kla-
denského nestora autokrosu Jaroslava Hoška. 
Z těch světových to byli Stig Blomquist, Armin 
Schwarz a další.

Rok 2007 je pro firmu Motordesign spojen 
se stěhováním do nově vybudovaného objek-

tu v sousedství firem Femat, Technometra 
a Janka. Její kořeny sahají do roku 1990 a od 

svého vzniku se zabývá neobvyklou činností - 
konstrukcí, vývojem, stavbou a úpravami zá-
vodních motorů. Historie firmy je provázána 
spoluprací se závodním oddělením Škoda a.s. 
Od roku 1995 zpočátku vyvíjeli a dodávali 
některé klíčové díly pro motory 1.3 KIT a 1.5 
KIT. Později byl firmě svěřen vývoj a dodávky 
kompletních motorů 1.6 KIT. 

Společnost se stala prvním externím doda-
vatelem kompletních závodních motorů v celé 
historii závodění ve firmě Škoda. Největším 
úspěchem v tomto období bylo 2. místo ve 
světovém poháru vozů s jednou poháněnou 
nápravou. Ve stejném ročníku 1996 při RAC 
Lombard rallye pak dosáhl epochálního úspě-
chu legendární Švéd Stig Blomqvist třetím 

místem v absolutní 
klasifikaci. Na stejném 
voze zaznamenala první 
velký úspěch posádka 
Oresta - Tománek ziskem 
titulu domácího šampi-
ona v roce 1999, v silně 
obsazené třídě „dvouko-
lek“ do dvou litrů.

V dalších letech 
se firma stala jedním 
z hlavních partnerů 
v projektu „Modifikace 
vozu Octavia pro auto-
mobilový sport“, jehož 
první etapou byl start 
projektu „Octavia Cup“. 
Projektem se Motor-
design zabýval para-
lelně s jinými dva roky. 
Za první rok se vyrobi-
lo celkem 33 motorů 
„CUP“. Dalším projek-
tem byl vývoj, stavba 
a kompletní dodávky 
dílů a motorů 2.0 - 20V 
KIT pro soutěžní vozy 
Octavia KIT Car. Tento 
motor už v prvním 
prototy pu, dos lova 
na první zatažení, dal 

uctivých 256 k při 8000 ot/min. Byl ve své 
době vlastně nejsilnější škodovkou v historii. 

Vývojové práce postupně zvýšily výkon na 
285 k. Logickým pokračováním byly projekty 
Octavia WRC a Fabia WRC, kde se jednalo 
o velkou mezinárodní spolupráci s řadou 
evropských firem, kdy Motordesign pracoval 
na konstrukci a dodávkách dílů a uzlů mo-
toru a motorové zástavby. V současné době 
participuje na projektu S2000.

O zakázky na vývoj a úpravy závodních 
motorů je každoročně velký zájem. Firma 
vyvíjí a staví motory od jednoválců 125 ccm 
až po čtyřlitrové osmiválce. Řešení úprav při-
náší kromě pracovní náplně i další zkušenosti 
a jsou i impulsem ke zlepšování vývojových 
postupů a pracovních metod. Programově 
se tady také této činnosti věnují. Jen pro 
představu – jednou z častí soustavně vyvíje-
ných je metoda predikce parametrů motoru 
v předrealizační etapě, CAD konstrukčního 
návrhu dílu a měřící a výpočtové prostředky 
pro rozvodové mechanizmy. Tyto postupy 
jsou v současnosti  používány u všech vět-
ších producentů závodních motorů, kvalita 
metodiky je vždy dána investičním potenci-
álem dovolujícím nakup nebo zadání vývoje 
potřebného sowaru. 

Tak jako většina zahraničních firem 
mají vlastní výrobu speciálních dílů na 
CNC strojích. Za léta prací na úpravách 
sériových motorů pro sportovní a závod-
ní nasazení nasbírali mnoho zkušeností 
a speciálních poznatků o vlivu tepelného 
a mechanického zatížení motoru na život-
nost. Proto od roku 1998 začal Motordesign 
nabízet program Street, který je určen pro 
majitele sériových vozidel, kteří si chtějí ne-
chat navýšit výkon svého motoru. Pro vybra-
né řady vozů značek Škoda, VW, Audi, Seat 
a řady dalších mají k dispozici licencovaný 
soware pro práci s řídícími daty v sério-
vých řídících jednotkách. Filozofie firmy, že 
„motory netvoří stroje a počítače, ale lidé“, 
se odráží i v týmové práci, kterou se firma 
prezentuje. Výraz „tým“ je tady výrazem 
zcela namístě, protože v tomto duchu pracují 
velmi operativně a vstřícně. Společnost se 
opírá o stabilizovaný a profesně vyvážený 
tým složený z deseti zaměstnanců a čtyř 
externistů.

Špičkové závodní motory z Radotína dobývají svět

Tradiční šachový turnaj již po pětatřicáté

Zbraslavské judo mezi elitou
Přelom roku 2008/2009 byl pro zbraslavské 

judo mimořádně šťastný. Po dvojnásobném 
zisku titulu mistryně republiky se 13. prosince 
konal již 14. ročník Vánočního turnaje. 

Na Zbraslav se sjela mládež z celé repub-
liky, aby tu zápasila o medaile, ceny i kolek-
tivní pohár nejlepšího družstva. Zbraslaváci, 
mezi nimiž nechyběli ani malí judisté, kteří 
teprve v září udělali v tomto bojovém sportu 
prvních pár krůčků, si odnesli nejvíce tro-
fejí - 10 prvních, 6 druhých a 8 třetích míst 
a s velkým náskokem zvítězili i v klubovém 
bodování. Celkově se na turnaji popralo cca 
150 závodníků z 25 oddílů ve věku od 4 do 14 
let. Za krásný sportovní předvánoční zážitek 
je třeba poděkovat nejen závodníkům, rodi-
čům a sponzorům, ale i MČ Praha - Zbraslav, 
která na turnaj přispěla v podobě grantu.  

Po vánočním odpočinku přišlo v lednu 
nečekané překvapení - pozvánka na Galave-
čer českého juda. Důvod? Oddíl Judo Zbra-
slav byl zvolen nejlepším oddílem v republice 
v kategorii mladších žákyň, o což se zaslouži-
ly především obě mistryně republiky - Šárka 

Holubová a Štěpánka Moudrá. Svými úspě-
chy přispěly i Natálie Kropíková a Dorotka 
F l e j b e rko v á . 
Stalo se tak po-
prvé v historii 
zbraslavského 
juda. Počtem 
m a l ý ,  a l e 
úspěchy vel-
k ý  o d d í l  t o 
tedy „nandal“ 
i  d r u ž s t v ů m 
s p o r t o v n í c h 
š k o l .  N a 
s l av n o s t n í m 
c e re m on i á lu 
n e j l e p š í c h 
judistů a klu-
bů ČR, jehož 
se  zúčastni l i 
trenéři Holub 
a Nekvapil, přijal předseda oddílu Václav 
Holub prestižní ocenění z rukou známého 
herce Ondřeje Vetchého, který svůj talent 

prokazuje nejen před kamerou, ale vy-
sloužil si i judistické ostruhy - je nositelem 
mistrovského 2. danu. 

Doufejme, že raketový start roku s devít-
kou na konci přinese kromě krásné památky 

i štěstí a sebevědomí do dalších bojů na tata-
mi a že ani příští rok nebudou Zbraslaváci na 
Galavečeru chybět. 

Mistrovství České republiky jednotliv-
ců,vrchol letošní domácí sezony, se konal 
v Liberci na přelomu ledna a února. Soutě-
žilo se tradičně v pěti disciplinách: dvouhře 
mužů a žen, čtyřhře mužů a žen a smíšené 
čtyřhře. 

Turnaje se zúčastnila kompletní česká 
badmintonová špička mimo reprezentantky 
Ludíkové, ale s účastníkem Olympijských 
her v Pekingu Petrem Koukalem. V průbě-
hu tří dnů se bylo na co koukat a potvrdilo 
se, že badminton přitahuje stále více příz-
nivců, kteří se honí za opeřeným míčkem 
a rádi se přijdou podívat na atraktivní hru 
v její závodní podobě, výrazně odlišné od 
té rekreační. Hráči oddílu Sokol Radotín 
každoročně vozí tituly a medaile, a tak 
i letos měli několik medailových ambicí. 
V konečném součtu nakonec získali cel-
kem skvělých 9 medailí: 3 zlaté, 3 stříbrné
a 3 bronzové. Stali se tak nejúspěš-
nějším oddílem co do počtu  medailí. 

Po páteční kvalifikaci a úvodních kolech 
se v sobotu již bojovalo o medaile a postup 
do nedělních finále. První mistrovský titul 
získali v neděli pro radotínský oddíl a svůj 
první mezi dospělými ve čtyřhře mužů 
Jakub Bitman a Pavel Drančák. Jakub je 
v současnosti nejlépe postavený český hráč 
na světovém žebříčku ve čtyřhře mužů 
(momentálně 54. místo) a Pavel je první na 
národním žebříčku, takže patřili ke spolu-
favoritům soutěže ve čtyřhře. Nicméně za 
největší favority byli před soutěží  všemi 
považováni bratři Tomáš a Ondřej Kopři-
vovi ze Sokola Dobruška. V sobotu svedli 
nervy drásající boj o postup do semifinále. 
V neděli pak správně naladěni nastoupili 

do finálového zápasu proti bratrům Kop-
řivovým. Radotínští hráči se na finále při-
pravili zejména po taktické stránce. Svého 
soupeře porazili ve třech setech, když ve 
vyrovnaném zápase prokázali zejména 
větší psychickou odolnost. Úspěch je o to 
větší, že na rozdíl od bratrů Kopřivových 
neměli před mistrovstvím žádnou speciální 
přípravu. Bitman a Drančák spolu nesehráli 
tolik turnajů, protože Jakub dává v přípravě 
přednost singlu.

Další medaili pro oddíl z Prahy 16 vy-
bojoval Jan Jirásek, který tak získal již svou 
devátou medaili v deblu, letos s partnerem 
z SK Prosek M. Svobodou. 

Po mateřské dovolené se na kurty vrá-
tila  nejlepší hráčka oddílu posledních let 
Eva Titěrová a opět se stala nejúspěšnější 
účastnicí. Dokázala, že v párových disci-
plinách neměl český ženský badminton 
v posledních letech lepší hráčku. V deblu 
společně Hankou Milisovou (SKB Český 
Krumlov) zvítězila naprosto jednoznačně. 
Ve finále porazily dvojici, která se utvoři-
la těsně před turnajem: Mirku Vaškovou
(Sokol Radotín) a Hanu Procházkovou 
(TU Liberec). Druhou medaili, stříbrnou, 
získala Eva ve své oblíbené disciplíně 
smíšené čtyřhře s letitým partnerem 
z Dobrušky Martinem Heroutem. Pro ra-
dotínský oddíl tak zacinkalo zlato a stříbro 
v deblu žen. Bronzovou medaili přidala 
radotínská Hana Kollarová, která se svojí 

Mistrovství republiky v badmintonu dospělých
Medailové žně pro hráče z Prahy 16

Sportovcem měsíce února je fotbalista Stanislav Hřebeček ml.

partnerkou Benešovou (SKB Český Krum-
lov) prohrála v semifinále právě s dvojici 
Titěrová - Milisová. 

Ve dvouhře žen si stříbro odnesla Hana 
Kollarová. Díky losu se utkala se svojí od-
dílovou kolegyní Mirkou Vaškovou již ve 
čtvrtfinále. Sokol Radotín tak mohl mít 
ještě o jednu medaili více. Do výčtu 9 me-
dailí chybí ještě třetí místo Jiřího Skočdo-
pole z mixu, který získal společně s Hanou 
Procházkovou. 

Medaile ve dvouhře mužů visela ještě 
moc vysoko. Radotínským hráčům Ja-
kubu Bitmananovi a Marku Tellerovi se 
podařilo postoupit do čtvrtfinále. Oba 
hráli ve vyrovnaném boji proti současným 
seniorským reprezentantům, ale zvítězit 
zatím nedokázali. Je velmi pravděpodob-
né, že zejména Jakub, pro kterého singl 
stále zůstává prioritou, v příštím ročníku 
dokáže dosáhnout na medaili. Konečně 
by potvrdil, že úspěchy v žákovských 
a juniorských kategorií, kdy získal celkem 
15  mistrovských titulů, nebyly náhodné. 

Po loňském, na medaile poněkud chud-
ším roce, se hráči Sokola Radotín Meteor 
Praha letos opět předvedli v plné síle. Navíc 
juniorské naděje Marek Teller (postup do 
čtvrtfinále ve dvouhře) a Martina Hobzíko-
vá, které si rovněž vybojovaly právo účasti 
na MČR, ukázaly, že tým z Prahy 16 bude 
neustále útočit na mety nejvyšší. 

Zbraslavský hokej oslavil 95 let činnosti

Radotínský talent Stanislav Hřebeček ml. na začátku sezóny 
2008-09 odešel zkusit štěstí do jednoho z nejstarších klubů české 
fotbalové historie, legendární Viktorie Žižkov (1903). Během zimní 
přípravy se na trvalo zabydlel v sestavě B týmu Viktorky, který hra-
je třetí nejvyšší ligovou soutěž – ČFL. Pomohl mladým nadějím ze 
Žižkova zvítězit ve známém zimním turnaji Vyšehradu a vstřelil i své 
první branky v červenobílém pruhovaném dresu Viktorky. Díky svým 
výkonům si zahrál i za první tým v zimní Tipsport Cupu, účastnícího 
se týmy z 1. a 2. ligy. V zápase proti Dukle Praha si vyzkoušel jaké 
jsou rozdíly mezi  profesionálním a výkonnostním fotbalem. Standovi 
gratulujeme k titulu a přejeme rovněž dodatečně vše nejlepší k jeho 
dvacátým narozeninám, které oslavil 8. března.

Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Prahu 16, zašlete 
návrh na udělení titulu Sportovec měsíce Prahy 16 na emailovou 
adresu noviny@p16.mepnet.cz. Přihláška do soutěže o udělení titulu 
musí  obsahovat celé jméno navrženého sportovce, jeho ročník naro-
zení, sportovní disciplínu, v níž bylo výjimečného výkonu dosaženo, 
včetně přesného data (den a měsíc) a v rámci jaké soutěže bylo 
výkonu dosaženo. Podněty zasílejte v termínu do 3. dubna 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 ob-
drží čestnou listinu  se jmenováním sportovce měsíce a věcnou cenu. 
Těšíme se na Vaše podněty.

Neutuchající nadšení pro lední hokej všech 
generací, které prošly zbraslavským oddílem, 
bylo hlavním důvodem toho, že na konci roku 
2008 bylo možno oslavit úctyhodnou  95le-
tou historii. Díky poctivé práci v minulosti 
a slušným současným výsledkům nezmizela 
Zbraslav v propadlišti sportovních dějin 
jako mnohé jiné oddíly s věhlasnější pověstí. 
A ačkoli zbraslavští hokejisté nefigurují na ti-
tulních stránkách novin, nemají se zač stydět, 
protože jejich odchovanci hráli a nebo hrají 
v nejvyšších soutěžích dospělých, juniorů, 
dorostu i žáků. Někteří měli i čest si zahrát 
v reprezentačních výběrech.

V roce 1913 založilo několik nadšenců, 
kteří se proháněli na bruslích a s hokejkou po 
slepém rameni Berounky, zvaném Krňov, a po 
Malé řece, S.K. Zbraslav - oddíl kanadského 
hokeje. Po 1. světové válce se stává velice 
úspěšným klubem, o čemž svědčí titul Mis-
tra českého venkova z roku 1928 nebo start 
zbraslavského odchovance Bohumila Steigen-
hofera za reprezentaci ČSR, a to v letech 1924 
až 1932.  Se lvíčkem na prsou je účastníkem 
olympijských her, mistrov-
ství světa a Evropy. Hostuje 
v popředních týmech A.C. 
Sparta, S.K. Slávia a LTC 
Praha. Krátce po 2. světové 
válce, již pod názvem Slavoj, 
se oddíl stává Mistrem stře-
dočeské župy a přemisťuje 
se na kluziště zbudované 
na pozemcích získaných od 
Cyrila Bartoně z Dobenína.
   V roce 1947 se zbraslavští 
hokejisté na novém kluzišti 
před zraky tří tisícovek di-
váků utkávají s účastníkem 
pražského mistrovství světa, 
s týmem Belgie. Utkání skončilo nerozhodně 
5 : 5. Počátkem padesátých let se do reprezen-
tace dostává další zbraslavský odchovanec - 
brankář Miroslav Pašek, jehož slibnou kariéru 
předčasně ukončila tragická smrt v roce 1956. 
V témže roce využívá zbraslavské kluziště 
pro své tréninky národní mužstvo ĆSR před 
turnajem na olympijských hrách v Cortině 
d´Ampezzo. Tím končí asi nejslavnější éra 
hokejového oddílu na Zbraslavi.

Přes stupňující se problémy s rozmary po-
časí, absencí umělé ledové plochy a financemi 
se daří zachovat soutěže mužů, dorostu i žáků 
na krajské úrovni do poloviny let osmdesá-
tých i za cenu využívání zimních stadionů 
v Praze. Koncem osmdesátých let vzniká pro-
jekt výstavby haly s umělou ledovou plochou, 
který se opravdu začíná v roce 1989 stavět. 

Všichni příznivci tohoto krásného sportu 
věří, že se začíná blýskat opět na lepší časy. 
Opak byl však pravdou. Z důvodu nedo-
statku financí zůstává stavba rozestavěná. 
Tato smutná historie kolem objektu, v němž 
mohl hokej na Zbraslavi najít konečně své 
zázemí, se odrazila i na  radikálním  řešení, 
ke kterému museli funkcionáři sáhnout. 
Do pražských oddílů byli přeregistrováni 
chlapci z mladších a straších žáků a dorostu. 
Veškerá činnost byla zaměřena výhradně 
na nejmladší kategorie, chlapce do 10 let. 
I přes mnohá úskalí se HC Zbraslav  v sou-
časnosti snaží jít cestou, která má oslovit 
hlavně mladou generaci. Prioritou je nadále 
získávání těch nejmladších pro lední hokej 
a jejich výchova v poctivé sportovce. V roce 
95. narozenin postoupilo jedno družstvo do 
žákovské ligy a oddíl se rozšířil o dorost! To 
je další významný krok, který  má zajistit 
budoucnost zbraslavského hokeje. 

Co popřát klubu do dalších let? Rozhodně 
uspokojivé zázemí, obětavé trenéry a funk-
cionáře, jakými jsou Zdeněk Němec nebo 

Zdeněk Plocek, bývalí vynikající hráči a duše 
oddílu, kteří společně s Antonínem Bolard-
tem (hrál i ligu za Tatru Kolín a v roce 1980 
byl nehrajícím kapitánem vítězného Davis 
cupového tenisového družstva) a Zdeňkem 
Sochůrkem drželi v letech 1950 až 70  pra-
por zbraslavského hokeje hodně vysoko. 

Nadále  trvá  zájem o chlapce ročníků 
2002 – 2005. Rodiče mohou získat informa-
ce na trénincích každé úterý a čtvrtek mezi 
16. až 17. hodinou. Zájemci mají možnost 
vyzkoušet si hru přímo mezi ostatními na 
ledě. Jak pracuje a jaké jsou výsledky oddílu, 
se dočtete na  www.hczbraslav.cz. Trénuje se 
na zimním stadionu Nikolajka na Smíchově. 
Hráči a funkcionáři ve svých řadách rádi uvi-
dí nejen chlapce, ale své štěstí na ledové ploše 
mohou vyzkoušet i dívky.

V sobotu 14. února 2009 přijelo na Zbra-
slav na tradiční turnaj dvojic, který se v letoš-
ním roce konal již po pětatřicáté, 75 milovníků 
královské hry. Ti bojovali ve dvojicích nejen 
o prvenství v turnaji, ale též v jednotlivých 
kategoriích a jednotlivcích. 

Ve startovním poli byla zastoupena mlá-
dež, hráči střední generace a senioři. Šachisté 
si v rámci turnaje připomenuli velmistra 
Salo Flohra, našeho jediného kandidáta boje 
o světový trůn, ke kterému mělo dojít s Alje-
chinem v roce 1939, ale v důsledku II. světové 
války nedošlo. Turnaj proběhl pod záštitou 
starostky Městské části Praha – Zbraslav 
Mgr. Renaty Hůrkové, která přišla hráče 
pozdravit a popřát jim hodně zdaru ve hře. 
Hrací prostor poskytla nezištně již tradičně 
Základní škola Nad Parkem a hráči jej zcela 
zaplnili. Hrálo se Švýcarským systémem, 

7 kol, 2 x 20 minut na partii. Turnaj měl 
hladký průběh, ale o prvenství se bojovalo 
až do posledního kola. Absolutním vítězem 
se stalo družstvo „Bez názvu“ hráčů ŠK Smí-
chov – juniorů Kosti Zanikova a Vildy Riese, 
kteří obhájili loňské prvenství. Díky sponzoru 
Sadovnictví Harvánek a spol. mohli pořada-
telé ŠK Věž a ŠK Smíchov připravit pro vítěze 
hodnotný cenový fond, který bezesporu mo-
tivoval hráče k podání co nejlepších výkonů 
na šachovnicích. Turnaj splnil své společenské 
a sportovní poslání, hráče uspokojil a přispěl 
k obohacení společenského dění ve městě. 
V jeho závěru popřáli šachisté zakladateli 
klání dvojic a řediteli turnaje panu Jaroslavu 
Zvolánkovi k jeho nadcházejícímu 85. vý-
ročí narození pevné zdraví, dobrou pohodu 
a mnoho sil při realizaci dalších šachových 
akcí na Zbraslavi. 

Absolutní pořadí v turnaji: 1. ŠK Smíchov – Bez názvu (K. Zanikov - Ries) 11,5 
bodu; 2. Brošim (Zvára - Fiala) 11,0; 3. Devadesátka (Benák - Sochorová) 10,5.  

Kategorie vyšší výkonnostní třídy: 1. ŠK Smíchov - Bez názvu (K. Zanikov - Ries) 11,5;  
2. Vávrová (Moravec - Matějovský) 9,0; 3. Gambit Cudnosti (Rut - Kyselka) 8,0. 

Kategorie nižší výkonnostní třídy: 1. Brošim (Zvára - Fiala) 11,0; 2. Smíchovští pěšáci 
(Zábranský - Kubeša)  9,5; 3. Duo Krupička (Krupička - Krupička) 8,5. 

Kategorie smíšených dvojic: 1. Devadesátka (Benák - Sochorová) 10,5; 2. ŠŠ Pat a Mat A 
(Kříž - Kejhová) 9,5; 3. Kolín (Zrůstová - Zrůst) 9 bodů.

Nejlepší individuální výkony: 1. šachovnice Daniel Kříž (ŠŠ Pat a Mat A) 7 bodů; 
2. šachovnice Jana Sochorová (Devadesátka) 6,5 bodu. Nejlepší hráčkou turnaje byla 
Jana Sochorová (6,5 bodu). Nejlepším zahraničním hráčem byl Kosta Zanikov (6,0 bodů) 
z Ruské federace. Nejmladší hráčkou a hráčem turnaje byli  Marie Hánělová (ŠK Medvědi 
Zvole, 6 let) a Michal Pastrnák (Říčany Deep Purple, 7 let).
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