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Petr Vejvoda mistrem ČR v rally historických automobilů
Automobilové rally je pro Petra Vejvodu z Radotína srdeční záležitost.
Věnuje se mu od roku 1996, kdy dělal
mechanika Tomáši Volfovi. V roce 1997
jel svoji první sezonu jako spolujezdec –
s Vaškem Stejskalem s Renaultem Clio
ve skupině N3. Spolujezdce pak dělal
Martinovi Sladkovskému (Peugeot 106
Rally), Jirkovi Trojanovi (Ford Escort
Cosworth), Radku Nešporovi (Renault
Clio Williams) a Edovi Paterovi (Ford
Escort Kit Car).
V roce 2002 poprvé usedl do
soutěžního vozu jako jezdec – se svým
bratrem Jirkou. „Jirka je nejen brácha,

ale taky nejlepší kamarád a zároveň
člověk, kterého si vážím nejvíc ze všech.

Jeli jsme spolu Rally Agropa Pačejov.
Soutěž jsme si náramně užívali, Jirka
předvedl jako spolujezdec perfektní
práci a já věděl, že se na něj můžu
stoprocentně spolehnout. Jenže na čtvrté
rychlostní zkoušce došlo k tragické
nehodě, při níž zemřel můj kamarád
Martin Huml, a soutěž byla předčasně
ukončena,“ vzpomíná Vejvoda na
první jezdeckou zkušenost.
Po k rát ké pau z e v roce 20 07
usedl do auta opět jako spolujezdec
vedle zbraslavského Josefa Čermáka
(Honda Civic). V roce 2013 přišla
nabídka od dlouholetého kamaráda
Standy Budila, aby s ním jel
mistrovství České republiky
h i s tor ic k ýc h voz idel . S e
zvědavostí k ý vl. Netuši l,
kolik legrace a adrenalinu
se dá v tak „starém“ autě
z a ž ít . „ Z á v o d í m e s BM W
20 02 z roku 1973. Je
postaveno přesně podle
d o b o vé h o m o l o g a c e j a k o
BM W Motor s por t . Je dn á
se o klasický dvoudvéřový
automobil s motorem vpředu
a poháněnou zadní nápravou
o výkonu cca 195 PS. Sedačky
jsou speciální závodní, šestibodové
pásy, ochranný rám a tak dále,“

Přijďte se podívat na Buldoky
Florbalový oddíl FbC Buldoci Radotín, který již 14 let působí v soutěžích
pod Českou florbalovou unií, si pro
letošní sezónu dal jasný cíl: udržení
přeboru i pro nadcházející sezónu.
A-tým se tohoto cíle zhostil na
výbornou, po polovině sezóny drželi

je na 7. místě s 4bodovým náskokem
na sestupové příčky.
Za poslední roky Buldoci
úspěšně uspořádali mnoho turnajů
mimo Českou f lorba lovou unii.
Tradiční Vánoční pohár se konal již
potřinácté. Na turnaj pravidelně jezdí

Buldoci pěkné 3. místo v Pražském
přeboru, bohužel následující čtyři
zápasy tým prohrál a v současné době

extraligoví a reprezentační hráči, má
vysokou úroveň a letos ho vyhrál,
již potřetí v řadě, tým SSK Future

popisuje vůz Petr Vejvoda.
První sezóna byla spíše testovací.
V sezóně 2014 už vybojovali 2. místo
v kategorii 2. V roce 2015, po dvou
v ý padc íc h na R a l ly Hu s top e č e
a Ra l ly Bohemia, bra li pohár za
cel kové 3. místo. A loni všechny
soutěže v kategorii 2 vyhráli a získali
titul Mistr ČR v rally historických
automobilů v kategorii 2. K tomu
ještě přidali první místo absolutně na
Rally Příbram a dvě druhá místa na
Rally Český Krumlov a Barum rally.
„V s e z ó n ě 2 017 c h c e m e t i t u l
samozřejmě obhájit a budeme o něj
bojovat v sedmi soutěžích,“ zve na
novou sezónu Petr Vejvoda.
Program ra lly historick ých
automobilů 2017
21.-22.4. Rally Vltava (Klatovy)
19.-20.5. Rally Český Krumlov
1.-2.7.
Rally Bohemia (Mladá Boleslav)
29.7.
Rally Pačejov (Horažďovice)
25.-27.8. Barum Rally Zlín
16.9.
Rally Jeseníky
14.10.
Rally Vsetín

Podrobnosti o závodění Stanislava
Budila a Petra Vejvody a spoustu
fotografií ze závodů najdete na
www.bmw2002.cz
s řadou hvězd Tipsport extraligy.
Další turnaj, který budou radotínští
f lorbalisté pořádat, je Radotínský
pohár, který se uskuteční v červnu
v radotínské sportovní hale za
podpor y Městské části Praha 16.
V loňském roce obsadili Buldoci na
turnaji krásné 3. místo a i letos se
chtějí probojovat na stupně vítězů.
Cíle do příštích let jsou jasné: do
3 let založit mládežnické družstvo
a stabilizovat A-tým, který by měl
vybojovat postup do vyšší soutěže,
tedy do Pražské ligy. Chtějí také
pozvednout úroveň svých neligových
turnajů, zejména velmi kvalitně
obsazovaného Vánočního poháru.
Do příštích let se počítá
i s c yk l i st ick ý m odd í lem (cc a
v horizontu 2 let). Poděkování patří
i sponzorům, společnosti CykloVAPE
a F l o or b a l l Pl ay e r a s a m o z ř e j m ě
Městské části Praha 16.
Ten, kdo by chtěl vidět florbalový
oddíl přímo v akci, ať již ze zvědavosti,
či jej fanouškovsky podpořit, má
jedinečnou možnost 19. března ve
sportovní hale Benešov, 9. dubna
2017 v hale TJ Radlice, nebo poté
přímo v radotínské sportovní hale
na závěrečném programu sezony, na
Radotínském poháru, pořádaném
druhý červnový víkend.

STRANA 9

Sobalovému mládí se tu daří
Jaro se blíží mílovými kroky a s ním
nová sobalová sezona.
Softbalisté se přes zimu věnují
zlepšování technických a fyzických
doved nost í. Na své prem iérové
zápasy se tak v radotínské hale pilně
připravuje i řada mladých
nadšenců z místního
SK. Hodně z nich začalo
svoji sobalovou kariéru
na podzim loňského roku
a první ostré zápasy je
teprve čekají.
Sobalisté radotínského
S K s e m l á d e ž i v ě nu j í
již několik let. Zejména
v dívčí kategorii se
podařilo vychovat
řadu sk vělých hráček
s extraligovými parametry. Mužský
tým dlouho patřil mezi nejlepší české
týmy a jeho hráči byli oporou řady
reprezentačních výběrů. V současné
době radotínskou čest na mezinárodní
scéně hájí, podobně jako v samotném
klubu, dravé mládí.
Jakub Strejček a Kristýna Matiášková,
oba odchovanci místního klubu, se
připravují s reprezentačními výběry na
evropské a světové akce následujícich
dvou let. Ja kuba čeká s v ýběrem
ju n ior ů d o 19 l e t M i s t r ov s t v í
Evropy a výhledově Mistovství světa
v Japonsku a Kristýna se s výběrem
juniorek do 22 let chystá rovněž na
Mistrovství Evropy.
Během posledních dvou

l e t se počet mladých softbalistů
v Radotíně několikanásobně navýšil.
Dlouho tu byl jediný mládežnický
tým – smíšené družstvo kluků a holek
do 15 let. Pak vznikl tým juniorek do
19 let a samostatná družstva kadetů

a kadetek. V loňském roce odehrál
svoje první turnaje tým juniorů a pro
nadcházejíci rok na svoji premiéru
čeká tým “coachballu.”
Coachball je varianta sobalu pro
děti do 11 let. Hraje se na menším hřišti,
s měkkým míčkem – a nadhazuje
trenér vlastním svěřencům. Družstva
jsou smíšená, nicméně radotínské je
ryze chlapská záležitost. Ale holky se
můžou přidat!
Dá se tak říct, že sezóna 2017 bude
pro softbal v Radotíně historická.
Kdyby ne kvůli výsledkům, tak pro
počet družstev určitě. Do boje vyráží
pět mládežnických a pět dospělých
týmů, což je nejvyšší číslo za 38 let
existence klubu.

5. mistrovství v boulo/koulo: nic nového
Ne vše bylo při zahajovacím turnaji
5. mistrovství Radotína v boulo/koulo v neděli 12. února stejné jako loni. Ale to nejpodstatnější rozhodně přetrvalo: Pohodová
atmosféra a dobrá nálada zúčastněných.
Také vítěz byl stejný. Turnaj od
pr vního ročníku mistrovství ani
jiného vítěze než Radka Pauka
nezná. Vždy ť je jediným aktivním
kuželkářem (hájí barvy SC Radotín),
který se klání pravidelně účastní.
R adek ved l od pr v n í ho kola
suverénním výkonem 102 kuželek,
který v kole druhém ještě vylepšil:
112, celkem 214. (Hrála se dvě kola po
dvaceti hodech do plných.) Druhý byl
Jan Korynta (196 b.). Výrazně se zlepšil
loni osmý Standa Ryvola (161 b.), dále
se srovnali: Jiannis Georgiou (159 b.),
Marta Völfelová (158 b. – nejlepší dáma
turnaje), Martin Švach (152 b.), Vladimír
Semanco (142 b.), Mikuláš Michalík
(137 b.), Jiří Smělý (125 b.), Jan Popelka
(124 b.)... Za zmínku rozhodně stojí
u místění Fra nt iška Pau ka, kter ý
nejen že obdržel cenu pro nejmladšího

účastníka turnaje (10 let), ale s výsledkem
93 b. obsadil 22. místo z 25!
Všichni účastníci se pak shodli, že
se těší na další podnik mistrovství,
turnaj v kuličkách. Zde lze právem
o č ek áv at nekomprom i sn í náp or
mistryně ČR M. Völfelové na první mí
sto, kterému budou ostatní účastníci
jen stěží odolávat! Ale rozhodnuto
není dopředu nic, takže si přijďte,
vážení přátelé, zahrát, nebo alespoň
podívat!
Turnaj O Radotínskou skleněnku,
pozor, hraje se hliněnými kuličkami,
se uskuteční 19. března od 14.00 hod.
v prostoru za lávkou přes Berounku.
Opět pozor: S ohledem na možné výkyvy
počasí může dojít ke změnám. Sledujte
proto plakáty a www.praha16.eu.
A pétanque? Na ten dojde
v neděli 16. dubna, kdy vypukne
tradiční turnaj Jarní zelené koule!
V 10.00 hodin dopoledne na známém
boulovišti v areálu RSK, na El Brusu!
Informace tamtéž.
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Vážení čtenáři,
Rádi bychom Vás pozvali na návštěvu naší
zrenovované restaurace Gourmet, která podává moderní
českou gastronomii v příjemném nekuřáckém prostředí.

Estetika Zbraslav

Pracoviště estetické medicíny se zázemím
dermatologické ordinace
·
·
·
·

Poskytované služby:

Botox
Výplně vrásek
Laserové ošetření
Odstranění kožních výrůstků

Mudr. Anna Kinkorová
Tel.: 604 809 675, 257 922 484
e-mail: objednavky@estetikazbraslav.cz
www.estetikazbraslav.cz

Malování, štukování, lakování
a stěrkování stěn i stropů
+ návštěva zdarma!

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

Čerstvé suroviny a sezónní nabídka jsou
samozřejmostí. Polední a týdenní menu, speciality
šéfkuchaře a rodinné akce. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Pro rezervaci volejte: 777 572 879,
více na našich stránkách www.restaurantgourmet.cz
nebo facebooku: www.facebook.com/resturaceGourmet

KOUPÍM POZEMEK V RADOTÍNĚ

Koupím stavební parcelu v Radotíně ke stavbě
malého RD. Velikost parcely od 400 - 1000m2
Nejlépe inženýrské sítě na hranici pozemku.
Platba v hotovosti! Veškeré právní náležitosti
spojené s převodem zajistím. Nejsem překupník
a ani realitka, hledám pozemek pro rodinu.
Cena max do 3.500.000 Kč. Předem děkuji za nabídku.
Můžete mi psát na: e-mail: m.parc@seznam.cz,
či volat na mob. 702 232 323. Děkuji!

*Přijďte během března do naší restaurace s tímto inzerátem
a získáte od nás desert a kávu zdarma.

