Historické okamžiky závodu Mladé Běchovice
Je skutečně proti přírodě měsíc před koncem školního roku začínat článek slovy: „Na
ačátek nového školního roku“, ale nemůžu se tomu vyhnout. Tak tedy: Na začátek nového školního roku připravuje organizační výbor jubilejní 45. ročník závodu Mladé Běchovice. Je tedy nejvyšší čas začít trénovat a využít volné prázdninové dny k přípravě
na tradiční běžecký závod dětí. Mě toto číslo inspirovalo k navštívení fotokroniky MČ
Praha-Běchovice a svého soukromého archivu. Mezi zažloutlými čtvrtkami s nalepenými fotografiemi jsem našel několik skutečných pokladů, se kterými bych se chtěl podělit s ostatními.
Začněme tedy od roku 1966, kdy padlo
rozhodnutí, aby se při příležitosti 70. výročí
závodu Běchovice - Praha, uskutečnil závod
pro děti. Ředitelem závodu byl jmenován
tehdejší ředitel školy Jan Renčín, hlavním
rozhodčím Josef Kraucher, startérem Jiří
Smrkovský a hospodářem Josef Matějka.
Dále se na závodě podíleli za školu, TJ Běchovice a Sdružení rodičů a přátel školy Jan
Kocourek, Jiří Strouhal, Jiří Babuška, Jaroslav Sladký, Josef Červený, Václav Fetrle,
Václav Podlaha a Antonín Štědrý. V šesti
kategoriích startovalo 168 žáků a dorostenců. Potěšitelné pro naši obec byl fakt,
že 68 borců bylo žáky naší školy.

špatně. Jarmila Chmelířová stála 2x na
stupni nejvyšším a jednou byla druhá, Jitka
Římková zvítězila třikrát, na stupních vítězů se objevovali pravidelně i Bohumír
Štros, Václav Beroušek nebo Hana Nováková. Ve 4. ročníku zvítězil v kategorii dorostenců Vlastimil Zwiefelhofer z Domažlic,
který se v roce 1975 stal čtyřnásobným vítězem závodu Praha - Běchovice, přičemž
dvacet let držel traťový rekord (28:35,2),
který nebyl dosud českým reprezentantem
překonán.
Při pátém ročníku byl prvně vyzkoušen
propagační běh dětí do deseti let. Setkal se
s takovým zájmem, že v následujících ročnících byl neustále rozšiřován. Z jednoho
startu, ve kterém zvítězila Tamara Podroužková a Karel Stejskal jsme se dostali až
k letošním šesti kategoriím. Mezi organizátory přibyl hlasatel Luboš Blüml, sbor zdravotnic ČČK pod vedením Blaženy Kafkové,
Miloš Mašín a Karel Janota. V desátém
ročníku jsme zaznamenali rekordní účast
586 závodníků. To už jsme patřili rok pod
hlavní město, a proto jsme místo přeborníka Prahy - východ vyhlašovali přeborníka
obvodu Praha 9.
Od té doby se vystřídalo několik hlavních
rozhodčích. Nejprve Jaroslav Kaše, který
jako žák a dorostenec běžel Mladé Běchovice pětkrát, z toho třikrát zvítězil. Následovali Daniel Zahálka, Anna Doležalová,
Jan Šáral a v současné době již po třinácté
Na prvním místě se v roce 1969 umístil bude rozhodovat skupina rozhodčích, veVlastimil Zwiefelhofer, čtvrté místo a titul dená Karlem Máchou. Po patnáctém ročnípřeborník okresu Praha-východ vybojoval
ku odevzdal funkci ředitele Jan Renčín.
Pavel Renčín.
Jsou ročníky, na které vzpomínáme neradi.
Závod se líbil, a proto organizační výbor v Bylo špatné počasí, nepodařilo se zaznapodobném složení připravoval další roční- menat úplně všechny děti v cíli, nebo se
ky. A v nich si místní borci nevedli nijak

Zakladatel závodu Jan Renčín předává
cenu za 3. místo v 15. ročníku Petře Borovanové z Běchovic.
lhala technika. Nejhorší vzpomínka je však
na 3. října 1987, kdy startér Jindřich Dubský odstartoval náborové běhy a v přestávce před dalšími starty odešel do sportovního nebe.
Na černobílých fotografiích jsou zdokumentovány tratě na silnici k Horním Počernicím, která byla na počest závodu přejmenována v roce 1974 na ulici Mladých

V šestém ročníku si pro vítězství doběhnul
na silnici k Horním Počernicím Jaroslav Kaše (117), který později zastával funkci hlavního rozhodčího.
Běchovic. Od roku 1976 byly náborové závody pro děti mladší deseti let přesunuty
na fotbalové hřiště. Kvůli rostoucímu pro-

vozu, prachu a nebezpečí byly hlavní závody přeloženy mezi vily v prostoru ulice
Výjezdová, Lilková, Na Spáleništi v roce
1987. Poslední změnu zaznamenaly závody v roce 1993, kdy byl na hřišti vytyčen
ovál, měřící cca 250 metrů. Na něm se
odehrávají všechny závody od náborových
běhů až po dorostenecké závody.

Novodobá historie závodu má také několik
nezapomenutelných okamžiků. V roce
1998 byla ve škole vyhlášena soutěž o
ztvárnění loga závodu. Vítězná kresba je
používána dodnes. O rok později byl na
hřiště přesunut závod Běchovická míle pro
starší dorostence na 1300 metrů. Několik

Logo závodu navrhli žáci základní školy v
hodině výtvarné výchovy pod vedením
paní učitelky Hany Krejzové.

Před základní školou probíhal v prvních ročnících slavnostní nástup i vyhodnocování
nejlepších. Fotografie byla pořízena v roce 1973, při 8. ročníku Mladých Běchovic.
Není možné vyjmenovat všechny lidi, kteří
přispěli ke zdárnému průběhu závodu. Tím,
který závod propagoval a byl jeho velkým
přítelem, byl herec Miroslav Doležal. Miloval závody nejmenších dětí, které startoval
bílým praporkem, aby závodníky nevylekal.
Pokud mu to zdraví dovolilo, vždy do Běchovic rád přijížděl.

Po Jiřím Smrkovským převzal roli startéra velký přítel našeho závodu herec
Miroslav Dolažal.

let se tento závod běhal z konečné tramvaje na Jarově do cíle hlavního závodu. V letošním roce bude mít malé jubileum - 10
let - závod pro děti s postižením - Běchovická stovka, která je pořádána pod záštitou starosty Horních Počernic Ivana Lišky.
Pozadu nezůstali ani ostatní starostové
okolních obcí, kteří každoročně věnují poháry nejlepším závodníkům. Závod je pravidelně podporován magistrátem hl. města
Prahy a mnoha sponzory, především z Běchovic a okolí. Bez nich by nebylo možné
Mladé Běchovice kvalitně připravit.
V současné době nás potěšil velký zájem
především malých dětí, pro které jsme rozšířili počet kategorii na šest. Od roku 1996
(100. ročník závodu Běchovice), kdy běželo
rekordních 608 závodníků, jsme se vloni
dostali na 517 startujících. O to náročnější
a pečlivější musí být příprava a vlastní provedení závodu. K tomu přispívají přede

vším učitelé a žáci školy pod vedením Jaroslava Svátka, vedoucí startu Petr Fehér,
moderátorka Pavlína Šmídmajerová, Alena
Hubková, Jolana Kopejsková a mnoho dalších bezejmenných, kteří „jen“ přijdou pomoci.
Dovolte mi pozvat vás a vaše děti na 45.
ročník Mladých Běchovic dne 18. září.
Všechny závody se uskuteční tradičně díky
panu Požárkovi na fotbalovém hřišti v Praze-Běchovicích. Přihlásit se můžete už nyní
prostřednictvím formuláře na našich
webových
stránkách
www.mladebechovice.cz, kde si můžete
najít i délku tratě a podívat se na fotografie
z minulých ročníků. Pro pamětníky doporučuji prohlédnout historické fotografie ze
všech 44 ročníků.
Těším se na shledání při přípravě i vlastním
závodu.
Jan Jech,
ředitel závodu

Nejmladší závodníci trať dlouhou 50 metrů zvládají s velkými obtížemi jako patnáctiměsíční Lukáš Pokorný.

