
Představte si, že je vám 12 let, jedete 
na lyžařský kurz  a zpátky se vrátíte 
sanitkou s poškozenou míchou. S vy-
hlídkou, že minimálně příštích pár let 
strávíte na vozíku.

Takový osud potkal sympatickou 
Verunku z Ostravy. K tomu, aby se jí 
lépe vracelo do života, aby snadněji ab-
solvovala všechny rehabilitace a znovu 
se mohla postavit na nohy, jí pomáhá 
Konto Bariéry. Na podporu nejen její, 
ale i mnoha jiných dětí i dospělých, 
kteří měli v nějakém zlém okamžiku 
obrovskou smůlu, zorganizovali lidé 
z Konta Bariéry celorepublikovou akci 
Run and Help, Běhání, které pomáhá. 
K ní se může připojit každý, kdo chce 
něco sám udělat pro své zdraví a záro-
veň u toho pomoci dobré věci. 

Na konci dubna se připojila i Zá-
kladní škola Praha-Lipence ve spolu-
práci s lipeneckými fotbalisty. Pozvali 
všechny zájemce na hřiště TJ Sokol 
Lipence, kde si každý mohl zaběhnout 
kolečko kolem hřiště a věnovat na 
pomoc Verunce deset korun. Každý 
mohl uběhnout, kolik koleček chtěl, 
případně dát za jedno kolečko více pe-
něz. A tak se našli borci, kteří obkrou-
žili 13 nebo dokonce 20 koleček, ale 
také lidé, kteří si hřiště třeba jen obešli 

v chůzi a věnovali pět set korun. 
K účastníkům se přidaly i všech-

ny děti ze základní i mateřské školy 
v Lipencích. A samozřejmě fotbalisté, 
pro které nebylo problém pár koleček 
(a peněz) přidat v rámci tréninku. 
„Celkem tu v Lipencích téměř čtyři 
stovky lidí uběhly celkem 280 kilometrů 

a vybrali 29.590 Kč,“ uvedla ředitelka 
základní školy Jitka Krůtová.

Malí fotbalisté, kteří jsou zvyklí 
sami sebe povzbuzovat pokřiky, chtěli 
na dálku podpořit i Verunku a poslali 
jí přes internet nahrávku videa, na 
němž křičí: „Verunka to stejně vyhraje, 
stejně vyhraje a stejně vyhraje!“ a má-
vají jí do kamery. 

Ředitelka Konta Bariéry Božena 
Jirků byla akcí v Lipencích nadšena. 
„Udělali jste mi radost. Sami jste do-
kázali, jak je to jednoduché,“ vzkázala 
Lipeneckým. „Prostě skupina lidí se dá 
dohromady, a může to být třeba celá 
škola, jedna třída, mateřská škola plná 
prcků, fotbalisté z Lipenců, právní kan-

celář, mlékárna, parta 
kamarádů z hospody 
nebo maminky, které se 
znají z dětského hřiště. 
Přeruší výuku, výrobu, 
trénink, konzultace, 
hr u ,  a  proběhnou 
se nebo chůzí zdo-
lají nějakou vzdále-
nost,“ dodala. 

Zprost řed kova la 
i reakci samotné Ve-
runky: „Děkuju a utí-
rám si slzičky. Doufám, 

že to jednou budu moci všem oplatit.“  
(„A opravdu se dojetím rozbrečela,“ 
prozradila Božena Jirků.) 

Co chtějí lékařští specialisté za 
vybrané peníze pro Verunku pořídit? 
„Skvělý, lehký aktivní vozík a zůstane 
i na lázeňský rehabilitační pobyt. I díky 
vám. Děkujeme!“ vzkázala do Lipenců 
Božena Jirků.

Lipenečtí běhali a sbírali Verunce na vozík

Sebejistý úsměv, fóry, kynutí divá-
kům. Střih. Frustrace a podráždění, 
nevěřícný pohled na tabuli hlásící na-
třískaným tribunám porážku 5:8. Jízdu 
kanadského týmu Green Gaels, nej-
většího favorita letošního Memoriálu 
Aleše Hřebeského, zastavili v semifinále 
nadšeně hrající LCC Custodes Radotín.

Na triumf z roku 2013 Custodes 
nenavázali, ve finále se sklonili před 

Albertou, vyslali ale dva signály. V Če-
chách není v současné době lepší tým. A 
na světě není prestižnější lakrosové akce.
Odvážné tvrzení, bití se do hrudi? 
„Hrál jsem na mistrovství světa, roky 
jsem působil v nejlepší soutěži světa 
NLL. Lepší akce, než je tento turnaj, 
jsem se nezúčastnil. Ztělesňuje všechno, 
co lakros představuje. Každý, pro 
koho naše hra něco znamená, by měl 
do Radotína přijet,“ vysekl poklonu 
organizátorům už 23. ročníku útočník 
Green Gaels Jonas Derks. „V Kanadě 
má akce opravdu skvělý zvuk. Hráči 

turnaj znají, baví se o něm. Celý rok ře-
šíme, kdo bude hrát, koho ještě vzít do 
sestavy, abychom byli silní. Plánujeme 
a navrhujeme nové dresy, nemůžeme se 
dočkat,“ popsal autor pěti gólů a pěti 
přihrávek organizátory nominovaný 
do All Star týmu. Uniforma Derksova 
týmu je roky jasná, zelenkavé dresy 
a velký trojlístek na hrudi. Letos 
svým nositelům ale štěstí nepřinesl,

zvadl v semifinále po lekci a porážce 5:8 
od Custodes.

„Nikdo s námi nepočítal, nikdo nám 
nevěřil, ale my to dokázali. Úžasný 
zápas, skvěle nám zachytal brankář 
Kuba Mareš, nebýt jeho, vedli po 
prvních pěti minutách 5:0 a nebylo by o 
čem,“ pochválil nejlepšího gólmana 
turnaje útočník LCC Jiří Loskot. 
„Hráli s ohromným srdcem, to se mi 
na nich maximálně líbilo, v tom nás 
předčili,“ pochválil zápal domácích 
borců hvězdný útočník Gaels Gavin 
Prout, který dokázal za svou kariéru v 

NLL nasbírat 922 bodů za 301 branek 
a 621 asistencí.

Druhé semifinále a výhra 5:4 po 
nájezdech nad f inským zjevením 
turnaje Turku Titans vyplivla do 
boje o zlato Albertu. Tým tvořený 
hráči klubu Edmonton Warriors se s 
Custodes utkal už v základní skupině a 
zvítězil 4:3. A vítězný lektvar umíchala 
sympatická dvanáctka hráčů, kteří 
v přestávkách mezi svými zápasy
k o r z o v a l i  a r e á l e m  r a d o t í n s k é 
Sokolovny ve slušivých tradičních 
kovbojských kloboucích stetsonech, 
i v boji o zlato. Nádherný zápas 
rozhodlo za stavu 6:6 prodloužení a 
dalekonosný granát Shauna Wilhelma 
pár vteřin před sirénou. První start 
na turnaji, první zlato. Vítězný pohár 
zdvihla nad hlavu Alberta. 

„Turnaj hodnotím na jedničku, 
byl to skvělý ročník. Obě semifinále 
a zápas o zlato nabídly úžasný 
lakros , s ice tolik nevyš lo počasí , 
trošku pršelo, ale pocit mám skvělý,“ 
b y l  p o  z áv ě r e č n é m  c e r e m o n i á l  
spokojený ředitel turnaje Jan Barák 
a prozradil i novinku. Na další 
porci špičkového lakrosu se nebude 
čekat celý rok. „Už 2. - 4. září se 
v Radotíně uskuteční první ročník 
Frank Menschner Cupu, cí lem je 
moci přivést do Radotína zase nové 
týmy,“  na láka l fanoušky Barák .
„Bylo to dobré, a bylo toho dost,“ 
uznali lakrosoví fanoušci, kteří čtyř-
dennnímu turnaji dali výjimečnou 
a t mos fér u .  Na  s vě t ě  u n i k át n í .

Smekněte stetsony! Memoriál vyhrála Alberta, 
Radotín má stříbro

Po lítém boji o Radotínskou skle-
něnku, který se odehrál za lávkou přes 
Berounku dne 3. března a ve kterém 
dominovala zkušená „kuličkářka“ 
M. Völfelová (2. J. Korynta, 3./4. M. Mi-
chalík a  J. Popelka, atd.), se blíží třetí díl 
již čtvrtého ročníku Mistrovství Radotína 
v boulo/koulo. A tím je oblíbený turnaj 
pod názvem Na minigolf minimísto.

Milovníci této hry, a to zejména 
ti, kteří chtějí v mistrovství uspět, 
se sejdou v neděli 5. června v areálu 
DG Fortuna ve 13.30 hodin. Půjde 
nejenom o trofeje za vítězství – bude 
tradičně oceněna i nejlepší dáma tur-
naje – ale samozřejmě také o body 
do mistrovství! Po dvou turnajích je 
v průběžném pořadí na čele J. Koryn-
ta, 44 bodů, dále následují v těsném 
závěsu na 2. místě J. Popelka, 42 b., 
3. M. Michalík, 40 b., 4. J. Kopáč ml., 
38 b., 5. L. Leiský, 37 b., 6. P. Jirásek, 

33 b., atd. Na turnaj je třeba se při-
hlásit, sledujte proto v případě zájmu, 
vážení čtenáři, vývěsní plochy a/nebo 
webové stránky naší městské části.
Kde hledat favority?

Loni vyhrál po tu-
hém boji o jediný bodík 
pozdější mistr Radotína 
L. Haužvic před J. Popel-
kou. (L. Haužvic se letos 
dosud žádného turnaje 
do mistrovství nezúčast-
nil, aby podle vlastních 
slov „dal šanci jiným“; je 
totiž již mistrem trojná-
sobným!) Třetí byl, také 
o bod, V. Semanco, které-
ho následovali M. Mach, 
P. Jirásek, J. Mišková atd. 

V k a ž dém př ípadě 
i letošní minigolf na mi-
nimístě přinese napínavé 

boje a bude na co se dívat. A pokud 
si, přátelé, nechcete zahrát, přijďte se 
alespoň podívat!

Na řadě je minigolf!
Na minigolf minimísto – v neděli
5. června v areálu DG Fortuna
ve 13.30 hodin

Jeden závod do vrchu na vysokých 
kolech, jeden výlet na historických 
kouscích – a hlavně již třiatřicátá Jízda 
s vrchu Jíloviště-Zbraslav – to je červ-
nový program, který Veteran Bicycle 
Club Zbraslav připravil pro své členy 
i příznivce z řad široké veřejnosti.
Jízda s vrchu Jíloviště-Zbraslav
33. ročník jízdy na historických veloci-
pedech se koná v sobotu 11. června. Vše 
načne od 9.00 hodin pestrý program na 
Zbraslavském náměstí s výstavou his-
torických kol, skupinovou krasojízdou, 
živou hudbou a soutěžemi. Po svačině 
bude následovat krátký Sprint do vrchu 
v několika kategoriích, včetně dětské, 
a kolem poledne vlastní Jízda s kopce 
z Baní dolů. Odpoledne se očekává 
vyhlášení výsledků, ale program bude 
pokračovat až do večera – s živou hud-
bou v restaurantu Bowling.
Lipanská horská míle
Závod na historických vysokých ko-
lech do prudkého vrchu odstartuje 
v neděli 12. června v 7.30 hodin na 
pomezí Lipenců a Lipan při křížení 
ulic Jílovišťská a K Vlásence. Přijďte 
se podívat na připomínku slavných 
závodů do vrchu na vrch Cukrák, ko-
naných od roku 1881.
Výlet na Karlštejn
Cyklovýlet na historických kolech 

údolím Berounky na hrad Karlštejn 
a zpět startuje tentýž den v 9.00 hodin 
ze Zbraslavského náměstí. Jezdcům 
slibuje krom samotné výpravy i dobo-
vý piknik cestou a obvyklé skupinové 
foto na hradním nádvoří. To vše je 
ovšem podmíněno účastí na historic-
kém kole a v přiměřeném dobovém 
oblečení.

Pojede se na historických velocipedech

Jezdci na vysokých kolech na 
Karlštejně v roce 2015
Podrobnosti na
http://bicycleclub.zbraslav.info

foto: archiv Veteran Bicycle Clubu                
Zbraslav

Neuvěřitelné! Již dvacet čtyři „zářezů 
na pažbě“ má rodeo v Radotíně.  Tedy 
bude mít, neboť v sobotu 21. května se 
Velké radotínské rodeo pojede v Říčních 
lázních s pořadovým číslem 24! Co se 
za tu dobu vystřídalo jezdců, koní a (to 
hlavně) diváků…

Právě věrní a zkušení 
diváci jsou velkou devízou 
rodea v Radotíně, které se, 
podobně jako loni, pojede 
o Senátorský pohár. Ten 
věnoval velký příznivec 
tohoto unikátního podniku 
senátor PhDr. Tomáš Grulich. 
I superdiscipl ína Steer 
Wrestling, tedy Pokládání 
dobytčete, bude zaštítěna 
stejně, tedy Vítězným štítem 
starosty Mgr. Karla Hanzlíka. 
Diváci uvidí dalších šest 
atraktivních disciplín, většinu 
z nich ve dvou kategoriích, 
tedy v  provedení juniorů 
i dospělých jezdců. Tento 
podnik je prvním dílem Mistrovství ČR 
2016 v rodeu, jehož organizátorem je 
Rodeo Corral WI-CZ.

Zmínění zkušení návštěvníci také 
vědí, že rodeo není jen o vlastním 
sportu, ale že po celý den a i večer 
je zajištěna parádní zábava: pestrý 
stánkový prodej, bohaté občerstvení, 
projížďky v sedle koníků z nedalekého 

Hucul Clubu a třeba i něco dalšího… Jistě 
potěší každého. Samozřejmostí je večerní 
country bál, na kterém tentokráte zahraje 
kapela Rekonvalescence s Martinem 
Javůrkem. 

Tedy: 21. května všichni do Říčních 
lázní!

Rodeo po čtyřiadvacáté!

Šárka Černá z týmu Ski a Bike Cent-
rum Radotín obsadila skvělé třetí místo 
v kategorii 30-39 let v závodě Trans 
Brdy České spořitelny 2016, který se jel 
v sobotu 23. dubna.

Trať dlouhou 58 km zvládla zajet v čase 
2:57:09. V celkové klasifikaci žen napříč 
kategoriemi skončila sedmá, vítězkou se 
stala Jitka Škarnitzlová v čase 2:39:34.

V závodě se neztratila 
a n i  m u ž s k á  č á s t 
radotínského týmu, o 
což se nejvíce zasloužil 
Milan Černý, který s 
časem 2:27:07 obsadil 
6. místo v kategroii 30-
39 let a celkově skončil 
jednatřícátý.

O tři místa za ním 
dojel Lukáš Hoffman, 
D a n ie l  M a d e r  by l 
padesátý a Ján Janočko 
šedesátý absolutně. 
Závod vyhrál Pavel 
Boudný v čase 2:11:35.

T r a n s  B r d y 
Č e s k é  s p o ř i t e l n y 

jsou prvním závodem jednoho z 
nejvýznamnějších tuzemských seriálů 
závodů horských kol Kolo pro život. 

Trans Brdy: bronz pro Šárku 

Report z otvíráku Trans Brdy přímo 
od závodníků si můžete přečíst na 
teamovém blogu www.mtb-blog.cz/
trans-brdy-2016.

Celý rodeový program začíná letos 
už v 9.30 hodin, protože pořadatelé 
připravili jednu disciplínu navíc. 
Tou bude vzrušující Team Sorting. 
Další podrobnosti najdete na 
webových stránkách
http://www.praha16.eu/ 
a na typických černožlutých 
plakátech na plakátovacích plochách.
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