
Na Martina po schodech Janáčkuv rekord: 82  vítězství za sezónu

Vánoční dárek dětem a sportovcům

PATIUM Zbraslav - kvalitní sport i dobrá zábava
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Čas od času se objeví nadšenci, kteří nevá-
hají obětovat svůj čas, energii i peníze na vy-
budování něčeho cíleně prospěšného. Ne každý 
si dovede představit, jak je to těžké. Kolik ná-
mahy a invence je třeba vynaložit, aby se něco 
nového zrodilo. A výsledek není nikdy jistý.

217 martinských schodů však už svojí 
jistotu má. Přinejmenším takovou, že již 
počtvrté dokázaly přivést lidi blíže k sobě, 
aby si zasportovali, něco si dokázali a na 
závěr se ještě příjemně pobavili. Již počtvrté 
uspořádali radotínští amatérští volejbalisté 
akci nazvanou 217 martinských schodů. 
Koná se vždy ke svátku sv. Martina a spo-
čívá ve vyběhnutí zmíněného počtu schodů 
z Plánické ulice k vodárně. Zpočátku to 
byla jen taková nenápadná legrace, která se 
však rychle změnila v oblíbenou sportovně - 
společenskou tradici. První ročník byl 
zkušební. Pár zvacích letáčků po místních 
restauracích a tamtam od ucha k uchu. Přes-
tože tehdy počasí nepřálo, sešlo se pětadvacet 
nadšenců a další zvědavci coby přihlížející.

Letos už na startu netrpělivě přešlapovalo 
na šedesát účastníků všech věkových kate-

gorií, od pěti do šedesáti. Po přihlášení byli 
ozdobeni žlutomodrými atletickými čísly. 
Startér s cílařem udržoval spojení vysílač-
kou, na trase nechyběl fotograf 
a cílová technika byla takřka 
profesionální. Vyběhnout 217 
schodů dá pořádně zabrat. Ale 
odměna, která pak nahoře čeká, 
za to stojí. Horký svařáček, vo-
ňavý groček, opečené klobásky 
a lahodná sekaná, to vše k mání  
u mlsného stánku. Nad vším 
však vévodí martinské červené, 
před pár hodinami dovezené 
přímo z Jarinova sklípku z mo-
ravských Valtic. Celé startovní 
pole je nahoře, puls závodníků 
v normě. Hlavní organizátor 
svolává dav k vyhlášení vítězů. 
A jaké že to byly letos ceny? Tra-
diční. Hlavní cenou pro vítěze 
mužských kategorií je dozlatova 
upečená martinská husička. Pro ženy se však 
husa jaksi nehodí. Takže co? I to organizátoři 
vyřešili šalamounsky. Ženy si odnášejí nadí-

vaného kohouta s bohatou oblohou.
Je dobojováno. S přibývajícím soumra-

kem dav pomalu řídne. Prožili jsme pří-
jemné sobotní odpoledne. Trochu zdravé, 
trochu náročné, ale hlavně odpoledne 
ve společnosti lidí, kteří jsou ochotni jít 
podpořit dobrou věc. I letos bylo vybrané 

startovné zasláno unii ROSKA, která se 
zabývá výzkumem roztroušené sklerózy. 
Tak zase za rok.

V lednu příštího roku bude v Lipencích 
otevřena nová tělocvična při základní ško-
le.  Před více než stočtyřiceti lety zvažovali 
tehdejší představitelé obce zdali vystavět 
novou radnici, nebo investovat do vzdělání 
budoucích generací. Zvítězila škola.

Škola v běhu let přežila různé názorové 

proudy – zdali ji zrušit, provozovat jako 
jednotřídku, nebo vyučovat pouze první 

stupeň. V roce 2000 se  přistoupilo k  roz-
sáhlé rekonstrukci školy  s následným  za-
řazením  plné výuky všech devíti ročníků.  
Před zastupiteli tak vyvstal úkol zajištění 
a pokrytí požadavků tělesné výchovy pro 
téměř dvě stě žáků. Jediným řešením byly 
pronájmy hodin v okolních městských 

částech. Děti tak dojíždějí 
autobusem na Zbraslav. Co 
zbude z hodiny tělocviku 
po odečtení času na cestu 
a převlékání, není jistě třeba 
vypočítávat. Po čtrnácti dese-
tiletích začali zastupitelé řešit 
podobný problém jako jejich 
předchůdci: finanční zdroje 
nejsou bezedné a jaké inves-
tici dát přednost? Rozhodnutí 
bylo jednoznačné a v roce 
2007 začala projektová a ná-
sledně technická příprava 
stavby tělocvičny. Samotná 
výstavba započala s prvními 
dny loňského roku, a tak tedy 

za pouhých dvanáct měsíců získala místní 
základní škola a společenské organizace 

jako jsou hasiči,  Sokol a ostatní příznivci 
sportu nové prostory. Rozměry haly 37x19 m 
s výškou stropu 7,5 m umožňují provozovat 
všechny druhy sálových sportů včetně teni-
su. Celková investice činí 28 milionů korun. 
Pro povrch podlahy haly byl vybrán velice 
kvalitní odpružený materiál. Zázemí pro 
potřeby školy je odděleno od šaten pro ve-
řejnost a  dostupnost je výborná (z konečné 
autobusu č. 241, ulicí Obilní, přímo k hale). 
Pro komerční pronájem je uvažováno s část-
kou 350 Kč/hod. a pro příští rok je možné 
rezervovat si požadované časy na interne-
tových stránkách ZŠ a úřadu městské části. 
V letošním roce se podařilo v  Lipencích 
mnoho dalších investičních akcí a směle jej 
můžeme nazvat bohatým a v tomto směru 
významným. Byla  dokončena  tlaková kana-
lizace z Dolních Černošic do obecní čističky, 
zrekonstruovaná část Domu služeb zvýšila 
kapacitu mateřské školy, veřejné osvětlení 
v lokalitě „Nad kravínem“ nebo dvě etapy 
rekonstrukce páteřní komunikace Josefa 
Houdka – Černošická. Vedení radnice je 
přesvědčeno, že i v příštích letech bude spo-
lupráce s Magistrátem hlavního města Prahy 
přinášet podobné stavby a zařízení, které 
budou zpříjemňovat a usnadňovat spoluob-
čanům život v Lipencích.

Úvodní turnaj WILL ovládly
radotínské týmy

Poslední listopadová sobota patřila v no-
vé radotínské hale ženskému lakrosu. První 
turnaj nového projektu Czech Women´s In-
door Lacrosse League (WILL) vyšel nejlépe 
dvěma domácím týmům Girlz a Sexy Kočky, 
které vyhrály oba své zápasy.

Novinka na českém lakrosovém trhu má 
za sebou vydařenou premiéru a během zim-
ní přestávky nabídne WILL několik pokra-

čování. Turnaj přinesl mnoho zajímavých 
poznatků. Jemná úprava pravidel, která byla 
nutná, nepoznamenala výrazněji herní pro-

jevy týmů. Jedinou výraznou změnou oproti 
klasickému pojetí ženského lakrosu je ab-
solutní zákaz sekání. V hale při počtu pěti 
hráček v poli plus brankářka padalo hodně 
branek, často v rychlém sledu. Celkový po-
čet gólů během osmi zápasů je 215, což je 
téměř 27 přesných zásahů na utkání. Hra je 
svižná a nabízí pro diváky rozhodně větší 
atraktivitu. Úvodní hrací den v rámci WILL 
se vydařil a pro další pokračování přislíbil 
ještě zajímavější boje. Nejlépe do soutěže 
vstoupily silné celky z Radotína LCC Girlz 
a LCC Sexy Kočky, které zvládly oba své zá-
pasy. Naopak třetí domácí tým LCC Chicks, 
složený z juniorek, oba duely prohrál. Nut-
no však podotknout, že rozhodně herně 
nepropadl. To se nedá napsat o mladých 
hráčkách FTVS Teen, které v obou duelech 
vysoko prohrály, i když pro tento výběr 
šlo především o sbírání zkušeností. Zbylé 
čtyři týmy si vedly střídavě. Inferno, Slavia, 
Jižní Město a FTVS Retro dokázaly jednou 
vyhrát, jednou však také prohrály, často ve 
vzájemných soubojích.

Výsledky WILL - úvodní turnaj:
FTVS Retro - LCC Girlz 7:10,
LC Jižní Město - LC Inferno 18:9,
Slavia - LCC Chicks 17:16,
LCC Sexy Kočky - FTVS Teen 22:0,
FTVS Retro - LC Jižní Město 16:10,
Inferno - Slavia 20:17,
LCC Chicks - LCC Sexy Kočky 12:21,
LCC Girlz - FTVS Teen 17:3 

Poslední den sezóny otevřel propozičně 
neobvyklý dostih, handicap dvouletých 
koní. Proti favorizované Goldy s Janáčkem 
se ve finiši prosadila a měsíc starý triumf 
z Lysé nad Labem zopakovala hnědka Stáje 
Monika Agro Mainly High. Poté už přišel 
avizovaný šampiónův hattrick. Nejprve i při 

jeho druhém životním startu dovedl v Ceně 
Relay vítězně do cíle dvouletého ryzáka stáje 
Lider Racing Stable Talgada, kterým dosáhl 
v tomto roce svého jubilejního osmdesá-
tého tuzemského vítězství. Zároveň trenér 
vítězného koně Filip Neuberg vyhrál letos 
podvacáté, čímž definitivně získal šampión-
ský titul. Pouze v Ceně www.betino.cz nebyl 
Janáček sázkovým favoritem, ale ani to mu 
nezabránilo poslat čtyřletého valacha stáje 
Pet-Ra Man Kojatín Renesanse krátce po 
startu do čela a v koncovce uhlídat bezmála 
dvoudélkový triumf. Stejným stylem pak 
šampión získal i své letošní poslední vítěz-
ství v Ceně Farmy Levín.  

Dvaadvacátou kapitolou 8. listopadu 
skončila letošní dostihová sezóna na závo-
dišti v Praze - Velké Chuchli, a zároveň jí 
byla završena i celorepubliková termínová 
listina. V sedmi dostizích se představilo 
sedmasedmdesát koní, jejichž poslední před-
stavení před zimní přestávkou sledovalo nad 
očekávání solidně naplněné hlediště.  

Ve všech bodech programu se publiku 
představil jezdecký suverén letošní sezóny, 
čtyřnásobný žokej - šampión Václav Janáček. 
Vyhrál třikrát, čímž dosáhl letošního již 
devátého hattricku, a nový rekord v počtu 
vítězství za jednu sezónu na tuzemských 
drahách zastavil na čísle 82 (výjimečnost 
tohoto výkonu ještě zvýrazňuje fakt, že 
Janáčkova procentuální výherní úspěšnost 
během sezóny neklesla pod třicet procent 
a její konečná hodnota je bravurních 31,4 %). 
Také na druhém a třetím místě jezdeckého 
šampionátu se oproti loňsku nic nezměnilo, 
vicešampiónem zůstal Jiří Chaloupka, bron-
zový stupínek obhájil šampión z let 2004 
a 2005 Jan Rája. Před pátého v pořadí Tomáše 
Lukáška se na celkovou čtvrtou pozici dostal 
úspěšný obhájce žákovského šampionátu Jan 
Verner, jehož jednadvacet vyhraných dostihů 
je historicky druhým nejlepším sezónním 
výsledkem frekventanta denního studia. 
Šampiónský titul mezi jezdci - amatéry zís-
kala poprvé v kariéře Linda Fedorowiczová, 
mezi trenéry již popáté zvítězil Filip Neuberg 
(letos s dvaceti prvními místy, nicméně stej-
ně jako v roce 2007 bez plného zásahu v do-
stihu nejvyšší kategorie). 

Stejně jako v předchozích letech od-
startovala v září letošního roku ve zbra-
slavské bowlingové herně PATIUM další 
sezóna celoročního turnaje amatérských 
družstev – Zbraslavská bowlingová liga.

Ta se hraje s výjimkou prvních pon-
dělků v měsíci až do dubna příštího roku. 
Letos se jí účastní celkem 18 týmů a v pra-
xi tak jde o jednu z nejrozsáhlejších regio-
nálních bowlingových lig v ČR. V PATIU 
ale kromě toho probíhá pravidelně celá 
řada dalších turnajů určených pro bow-
lingovou veřejnost. Každý druhý a čtvrtý 
čtvrtek v měsíci je to „Zbraslavský dudák“, 

zvýhodňující hráče s nevyrovnanými 
výkony, protože se počítají pouze dva 
nejlepší výkony z pěti. Každé druhé úterý 
je pak vyhrazeno turnaji dvojic „Chaozz“, 
třetí čtvrtek v měsíci si mohou zájemci za-
hrát „Megachaozz“, což je sice také turnaj 
dvojic, ale lze na něj přijít i jednotlivě, ne-
boť dvojice vznikají až v průběhu turnaje. 
Podrobnosti ke všem soutěžím podá pří-
padným zájemcům ředitelka turnajů Hana 
Křenková, která v PATIU působí a turnaje 
také sama hraje, takže zná i různé strategie 
a finty. Kromě výchovy talentů, původně 
z řad mládeže, nyní ale již i produkující 

velmi kvalitní dospělé hráče – účastníky 
mnohých registrovaných týmů bowlingu 
v ČR i účastníky mistrovských soutěží, je 
herna PATIUM také místem alternativ-
ních společensko - bowlingových setkání. 
Tradicí se již stal například předvánoční 
závěrečný maškarní bowlingový turnaj, 
který je každý rok zasvěcen nějakému té-
matu. V loňském roce se například museli 
účastníci této akce odít do kostýmů z dob 

„květinových dětí“ a počátků bigbeatu, 
předloni byly tématem pohádkové posta-
vy, letošním tématem je pravěk. 


