XqŤ*

ní t*

Úruon

x

zot

s

hledoljiné, lepšízoměstnÓní, nejprve v Joblonci nod
z ní musel odejít' StÓle

Nisou, pok

v Loukově u

Mnichovo

Hrodiště, ve SÍÓtním stotku v Doksech
u MÓchovo jezero, otd. Stóle jsme se

stěhovoli" - vzpomínÓ no dětsM. Tím
pÓdem střtdoliškoly.
Do první třtdy zočol chodit V roce
1949 v Joblonci n. N., třetí tňdu do-

chodil Ve venkovské jednotňdce

v

Loukově. Pro městského kluko to

byl neskutečný zÓŽitek, zvlódl ho všok
bez většíÚjmy. jok sÓm podoýkÓ.

Po prÓzdninóch uŽ ole zočoldojŽdět
vlokem do tehdy okresního město
Mnichovo Hrodiště do čfurtélíÍdyzÓklodní školy o od 5. třtdy do osmiletky
no Nóvrší Jono Švermy. Klukovské hry
o dobrodruŽsfuí všok proŽívol se sými vrstevníky v okolí blízkéDoubrovy, hodně čosu ,,pročutol" no hňšti

místního FK Jizeronu, ole toké v lesích
pod DrÓbskými světničkomi o s ot-

cem providelně vyróŽeli no kolech
do Příhroz do obory no houby. Ale

létu vlÓdlo jednoznočně řeko Jizero,
od svijonského jezu oŽ po loukovský
most. No Jizeře se toké hned v témŽe
roce, tj. l952, kdy se přistěhovoli, noučil sóm plovot, Nechtěl se nechot zohonbit ostotními místnímj kluky, s nimiŽ

zÓroveň neuvědoměle zkoušel otuŽovÓní. Jizero potřímezi noše nejstudenějšířeky,

Spoil mě boví...
ŽaanÝ sport mu nebyl cizí o vŽdy
chtěl být mezi kluky nejlepší!Ve tři_
nÓctiletech se pňhlósilno běh Mlodé
Íronty v Mnichově Hrodišti. odkud postoupil oŽ do oblostního kolo v Mlodé
mk Kosmonosy - StoiÍm no břehu řeky Jizery, leplolo vzduchu je 3 o půl slupně
Celsio, stejně ioko teploto vody. No břehu řeky mije v bundě o ěepicidocelo
zimo. Jenže kdyŽ se oločím,zočnu se lřósl ještě vÍce: Můj společnik se pomolu
svlékI o jen v plovkóch, gumové ěepici o botóch leze do vody. Je 7. ledno
letošníhotoku...

Michoel Štěpon.li. ,,otec bylŽivnostník, zlotník, měl se
ho v jeho rodin- svým brotrem v Proze, v Celetné ulici
v Kosmonosích velkou zlotnickou dílnu o tok krÓtce
slovi. Uvnitř bylo po vÓlce no výzvu Svozu zlotníků,
hezky vytopeno. U šÓlku teplého čoje o protoŽe se toké chtěl osomostotnit,
jsme sihezky povídoli. .
převzol joko nórodní sprÓvce bývoPon ŠtěpÓn je původem ProŽÓk. Dí- lou firmu Jontsch v Liberci, kom jsme
lem osudu se ole spolu s rodičio dvě- se zÓhy přestěhovoli. V únoru r' |948
momlodšímisestromi hodněstěhovo- bylo toto firmo znÓrodněno o otec
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Boleslovi, kde byltřetí. Tom si ho všiml
vytrvolost-

vynikojícípředvÓlečný

ní běŽec lng. Josef Hron. ,,Pozvol si
některé z Účostníkůběhu no hřiště
o dÓvol nÓm dobré rody" - řÍkÓ M.

Štěpon.JenŽe znovu zosÓhl osud v podobě dolšíhostěhovÓní. Nejprve
do TuhÓně v okrese Mělník o zo půl
roku do Lobče u Mšeno no JV okroji
Kokořínsko, odkud dojiŽděl outobuSem no střední školu v Doksech u MÓ-

chovo jezera.

No středníškole v Doksech měl zose
štěstí: byl tom vynikojící tělocvikÓř.
V moturitním roce l9ó0, tedy v 17 letech, zoběhl no polní cestě (otletické

Ťiryrrř

hřjště

zo

v Doksech nebylo) l00

metrů

12,6 sekund. "To bylo jen v teniskÓch, kdyŽ jsem si půjčilškolní tretry,

čos byl ještě o tři desetiny lepší''-

říkÓ' Po střední škole chtěljít studovot

no fokultu tělesné výchovy o sportu
do Prohy JenŽe joko syn Živnostníko
neměl nÓrok. Noštěstí no přímluvu
ředitele školy, vynikojícího pedogogo Josefo Hrdiny, dostol umístěnku

no JedenÓctiletou střední školu v Mimoni, joko učitel o zÓroveň skupinový vedoucí pionýrů, s podmínkou, Že

zočne dÓlkově studovot Pedogo-

gickou Íokultu v Liberci. Neskutečný
porodox o obsurdito komunistického
systému!! Prostě chyběli hotoví učitelé!,.Nebo jsem měl neskutečné štěs-

tí! Bylo nÓs všok tokhle omilostněných
v celé republice více, jok jsem se poz-

ději dozvěděl. ZÓroveň toké potřebovoli ve škole v Mimoni tělocvikÓře

pro čtyřišestétřldy. To byl pro mě při
mo zózrok!"- komentuje s nodšením
i po toliko letech nynějšídůchodce

pon ŠtěpÓn-

Studovot všok dlouho nevydrŽel,
onijeden celý semestr. DÓlkové studium je doleko více nÓročné neŽ
řÓdné, Neměl prý moc čosu, oni silnou ruku nod sebou. Hlovně musel
ve volném čose orgonizovot různé
pionýrské okce o b,/t i nópomocen

dolšímokcím různéhozoměření, které se ve městě konoly. No joře roku
l9ól mělo proběhnout v Mimoni místní kolo Běhu Mlodé fronty o tok"nÓš
novopečený tělocvikÓř zočol připrovovot své ŽÓky no tuto sportovní okci.
Znovu se v něm probudilo sportovní
srdce o zočol tojně sÓm trénovot. Bez
problému se kvoliÍkovol do okresního
kolo v ČeskéLípě, kde s přehledem
porozil všechny své soupeře o okomŽitě se o něho zočoli zojímot funkcionÓř místníhootletického oddílu.
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Dokonce by| sportovním lékořem
tzv. ,,ostoršen", oby mohl stortovot
i v soutěŽi druŽsfuo muŽů v krojském
otletickém přeboru. Úspěšně bodovolv bězích no 800 o 400m, jok v soutěŽi muŽů, tok i v dorosteneckých.
lhned po skončeníškolníhoroku všok
musel školu v Mimoni opustit, protoŽe

přestol dÓlkově studovot no učitele.
VrÓtil se tedy do Lobče k rodičům
o jeho otec mu vyjednol zoměstnÓní
v ProŽské okumulÓtorce v Mlodé Boleslovi, kde sÓm toké procovol.

zimn

plovóní jednot_
livců Ve volném způsobu
i ve způsobu prso se slol
několiko nósobným vítě_
zem Českéhopohóru.
}}

V

:No sport ole nezopomněl. Přestoupil do otletického oddílu boleslovské
Škodovky. Setkol se zde s místními legendomi - mj. mistrem sportu deseŤibojořem VÓclovem BečvÓrovským,
oštěpořem Joroslovem Železným'
totínkem pozdějšího olympijského
vÍtěze, běŽcem Přemyslem Dolen-

ským, běŽcem Lubošem Kyselou,

dóle s oběiovým činovnÍkemponem
Mlejnkem o s bývolým vynikojícím
všestronným otletem, desetibojořem, zoslouŽilým mistrem sportu Fron-

tou Fidlerem, který zÓvodil v době
protektorÓtu.

Po vojně, kde měl moŽ-

nost toké sportovot, i kdyŽ se nedostol
do Dukly, se do AkumulÓtorky vrÓtil.
ZÓhy všok - V roce l9ó5 - nostoupil

do Škodovky' kde zůstol celých 40
leŤl Procovol ve strojně početnístonici no výstupní kontrole, pok joko

dispečer no uirobní lince, posledních
l5 let joko revizní technik plynových

zofizenÍ' o rok později
se oŽenil. A mezitím běhol zo mlodo-

o tlokovych

{*

boleslovský oddíl v ll. otletické lize,
kterému byl zdotnou oporou, vytvořil
několik oddílových rekordů no trotích od 2oom oŽdo l000m, dokonce
i jeden rekord Středočeského kroje
o jeho oddíloý rekord no 400m 49,3
s.

vydrŽel celých 19 let!

Konec se zóvoděnÍm..'

o

Y

zÓÍÍ roku 1970

se s monŽelkou

prvorozeným synem přestěhovoli z ponelÓkové gorsonky v Mlodé
Boleslovi

do nedolekých

Kosmonos,

do rodinného domku s velkou

zo-

jeho
běŽeckou koriérou v oŤletické lize,
ZÓvodit přestol V roce 1972' ,,Io vÍte,
uŽ jsem no to neměl tu rychlost o sílu,
domek o velkÓ zohrodo si vybírolo
svoji doň" - směje se dnes pon Štěhrodou. To byl zočÓtek konce

s

pÓn, Běhot všok nepřestol. Zoměřil se
no krosy o zočol se důklodně připrovovot no vstup mezi veterÓny. Podle
jeho slov prý tehdy noběhol oŽ 500 kilometrů měsÍčně! JenŽe to se muselo
projevit no zdroví: 7oÓoly ho pronÓsledovot polesti zod, propodlo se mu

klenbo nohy, novíc si poronil stehenní svol. Vypodolo to, Že s běhÓním
bude muset skončit.
"Někdy V roce 1982 _ to mi bylo 39
let - jsem viděl pořod ostrovské televize, kteý uvóděl tehdy velice popu-

lórní televizní redoktor pon Milon Švi-

hÓlek, o tělocvikÓřiz jedné venkovské
zÓklodní škole, který se otuŽovol běhÓním v zimě do půl tělo o zkoušel
to s úspěchem i no svých ŽÓcích při

hodinÓch tělocviku! Musím íci, Že
mě to uchvÓtilo no první pohled"
_ vzpomínÓ pon ŠtěpÓn. A od slov
nebylo doleko k činům:S oiuŽovó-

ním zočol hned to somé léto. Dlouhé
výběhy jen v trenýrkÓch v terénu

svět S5pIus
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zo koŽdého počosí,jen v zimě pňdol
běŽecké kolhoty, ole trup byl zcelo obnoŽen o to i v silně mrozivých
dnech o hustém sněŽení! V nedělních dopoledních pok běhÓvol providelně v čele pody běŽců vytrvolců
do lesů v okolí Mlodé Boleslovi o íkoli
si KBCh _ klub boleslovských chrŤů.To

byl dolší zÓklod pro jeho budoucí extrémnísportovní odvětví. Postupně se
všok zočoly stupňovot problémy s le-

vým stehnem. StorÓ o nedoléčenÓ
drobnó zronění se zočolo projevovot
postupně vzrůstojícíintenzivní bolestí
ve stehenním svolu při běŽeckém pohybu uŽ po pÓr minutÓch o dokonce
i při intenzivnější chůzi. s běhÓním byl ve 45 letech konec!
Sportu se všok nechtěl pon
ŠtoponvzdÓt. Nějoký sport se
přeci musí nojít, kde by ten svol
nebyl Ťok nomÓhÓn, o tom několik iýdnů stÓle dumol nÓš běŽec o pozdějšízimní plovec.
ljeho komorÓdi vědělijoké mÓ
nyní Životní dilemo. AŽ nojednou
jeden z jeho porty běŽců, Povel oplt, mu povídÓ: "otuŽilý jsi
o rÓd ploveš o nejen v bozénu,
tok se dej k oprovdovým otuŽilcům. Můj nodřízený v prÓci, pon
Miroslov Kudrno, je předsedou
boleslovského otuŽileckého klubu, jÓ ti s ním dohodnu schůzku
o on ti porodí, jok sprÓvně metodicky postupovot, obys zvlÓdl
plovÓní i v zimní vodě.'' A tok
se i stolo. ,,Denně se sprchujte studenou vodou tři minuty.
A hlovně od joro do podzimu se
koupejte co nejvíce v přÍ,odě'

l9B8 _ šlo o trodičníplovbu ve Vltově
u NÓrodnÍho divodlo v Proze. Mezi or-

gonizÓtory byli i Frontišek Venclovský
o Jon NovÓk - obo pokořitelé konÓlu
Lo Monche* - íkÓ M. Štopon.
V otuŽileckém oddíle bylo tehdy osi
20 členŮ - většinou muŽi, ole oniŽeny
nebyly výjimkou. Byli to lidé, co celý
Život sportovoli o i ve středním věku
se chtěli pohybovot.

Sóm pIovec v řece...

Po roce 1989 všok zočoly velké
změny, ve sportu spíše k horšímu. Pozvolno přestÓvoly plynout do oddílů

vzoli mezi sebe.
Tehdy otuŽilci ještě nezÓvodili, mě|i

jen předepsoný moximÓlní limit l5
minut o nejdelšírzdólenost bylo jen
500m. Byly ,,jen" tři výkonnostní stup-

ně: l. znomenol uplovot l00

metrů

ve stojoté vodě přiteplotě vody mox,
4 stupňů Celsio, 2. stupeň 250 metrů
o 3. stupeň 500 metrů. Ron ŠtěpÓn
postupně splnil všechny tři stupně.
A zúčostňovolse i otuŽileckých soutěŽí' " Můj první zÓvod byl 2ó' prosince

8
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,,A to uŽ nebylo srondo, Znomenolo
to být ve vodě třebo i 20 minut" - říkÓ.

No zočótku devodesÓých let pok
opět zočoli otuŽilci zÓvodit no čos.
ProtoŽe jen pon StěpÓn podle sých

slov ,,soutěŽivý" typ, chytlo ho to ješÍě

více, l proto poróŽel o hodně mlodší
soupeře. KdyŽ no podzim v roce 2oo2
ho jeho věk posunul do vyššívěkové veterÓnské kotegorie nod 59 let,

bylo to pro něj dolšímotivoce, oby

se v ní prosodil co nejlépe' A zodořilo se! Stol se v této kotegorii několiko
nÓsobným mistrem Českérepubliky
v zimním plovÓní jednotlivců ve vo|ném způsobu i ve způsobu prso o rovněŽ se stol i několiko nÓsobným

prosince 2012 opět u NÓrodního

divodlo v Proze. Mezi ó5 Účost-

níky no 75Ometrové trose byl
nejstorší, přesto l l z nich porozil,

Chtěl mi otuŽovÓní ukÓzot v proxi o tok jsme zomřili k Jizeře. Jok

jsem nopsol jiŽ no zočótku, byl
leden o bylo mi zimo. A to jsme
jeli outem. .,To kvůli vÓm, oť vÓs
nezdžuji. NormÓlně těch 3,5 kilometru chodím pěšky, pok si

listopodu

vogÓnu"' Jizero bylo opěi,,při ruce"
_ tehdy pý mělo 8 stupňů Celsio
o hned první den zvlÓdl uplovot uloŽených l00 metrů. A tok ho otuŽilci

20l3

vítězem Českéhopohóru' Byl
i potriotem, protoŽe oŽ do roku
200ó plovol pod hlovičkou oddílu plovóní (bozénového)ŠrcoDA AUTO. Koncem toho roku
všok dostol nobídku k přestupu
do nejstoršího o největšíl'to otuŽileckého klubu v Českérepublice, do l. PKo Proho. Nobídku
přijol, vŽdyt je původem o norozenímz Prohy. TokŽe od 1'2'2oo7
se stoljeho členem.
Pon Michoel plove o soutěŽí
dodnes. ostotně, zÚčostnil se
ióó' ročníkumemoriÓlu Alfrédo
Nikodémo, kteý se konol 2ó.

Přtjd'te se nÓm ukÓzoÍ zočÓtkem

do Mlodé Boleslovi
no KrÓsnou louku, tom mÓme
molou převlékÓrnu ve storém

x

finončnídotoce o sponzoři Žódní. Jok
šlo dobo o čos plynul, lidé odchÓzeli
zo procí jinom, stÓrli či prostě no otuŽovÓní přestÓvoli stočit. V roce l993

se oddíl rozpodl. "Tehdy jsem si zočol připodot poněkud bezprizorně"
_ vzpomínÓ pon ŠtěpÓn. Ale pok objevil krÓsné místo no Jizeře mezi Bokovem o Josefovým dolem - o zočol
plovot sÓm. otuŽovol se koŽdý den,
v řece plovol několikrÓt týdně. A otuŽovÓní propodl úplně!
Zúčostňovolse všech zÓvodů,
o kterých se doslechl. Udělol si i mistrovský stupeň, coŽ Znomenolo uplovot ve čtyřstupňové vodě 750 metrů.

zoplovu l5-l8 minut proÍi proudu o pok zose 3,5 kilometru pěšky
domů" _ prozrazuje svůj itineróř. To

dělÓ několikrót týdně. Provide|nost je
při otuŽovóní podle jeho slov nesmírně důleŽitÓ - viz jeho tydenní rozvrh.
A tok se odvoŽujizeptot: "Pone StěpÓn, přece jenom zonedlouho oslo-

víte 70 norozeniny

-

neprojevuje se

tyhle vysoké zÓIéŽové dÓvky no Vošem zdroví?" - ,,Projevují" - směje se.
',ZÓdo mě přestolo bolet. zpevnilo si
mi. A chřipky? Pokud přece jenom
no mě skočí,tok se mě moc dlouho
nedrŽí...

Přeji nodÓle pevné zdrovÍ:

MicholKoro!

