
  Neuvěřitelné se stalo skutečností. Na 
místech, kde se ještě před rokem a půl roz-
prostíraly skládky rozpadlého stavebního 
materiálu, vyřazeného sportovního vyba-
vení a některé skladové objekty hrozily 
zřícením, vyrostl nový sportovní areál se 
třemi beachvolejbalovými kurty. Na pod-
zim loňského roku proběhly zemní práce a 
letos na jaře mohli kolemjdoucí spatřit ob-

rovské nákladní automobily, jak dopravují 
do areálu tuny štěrkových podkladních 
vrstev a nakonec cca 500 tun nádherného 
plážového písku z  Provodína u Doks. 
   Krása sportoviště je umocněna možností 
rychlého demontování volejbalových kůlů, 
což dává prostor využívat arénu též pro bea-
chfotbal, beachházenou a beachbadminton. 
  V sobotu 30.4.2005 zahájili radotínští vo-
lejbalisté provoz a letní beachovou sezónu 
na písku uspořádáním oddílového turnaje. 

Za krásného počasí bylo možné zhlédnout 
obdivuhodné výkony smíšených dvojic – 
mixů. Snad jedinou stinnou stránkou toho-
to turnaje byl jakýsi nenechavec, kterému 
svědomí nezabránilo  v odcizení čerstvě po-
ložené lajny ze zbrusu nového sportoviště.
Plánují se další víkendové turnaje včetně 
slavnostní exhibice. Ta proběhne u příleži-
tosti uvedení areálu do provozu dne 27.5. 

2005 od 17.30 hod. 
a bude na ní  mož-
né zhlédnout hru 
našich předních 
beachvolejbalistů 
- např. Václava 
K o ř á n a ,  P a v l a 
Krče a v nepo-
slední řadě naše-
ho olympionika 
Michala Palinka.
  Na závěr zbývá 
popřát  radot ín-
ským volejbalis-
tům, ale i ostatním 
s p o r t u c h t i v ý m 
n á v š t ě v n í k ů m 
příjemné trávení 

aktivního odpočinku a také to, aby se ob-
dobně vydařily další  plány do budoucna, 
ve kterých dle našich informací nechybí 
výstavba dětského koutku, parkové 
úpravy, zařízení pro cykloturisty apod.
 Byly též zřízeny webové stránky 
w w w . s k r a d o t i n . c z  a  k o n t a k t o v a t 
provozovatele je možné na e-mailové 
adrese beach@skradotin.cz nebo 
na mobilním telefonu 602 262 135.

  Již 14. ročník celosvětově známého zá-
vodu - Běhu Terryho Foxe - se v tomto 
jarním čase rozbíhá v celé České repub-
lice. Tato humanitární 
akce se zdaleka nechlubí 
rekordními časy závodní-
ků, naopak trať je možno 
zvládnout i pěšky, na kole, 
na koloběžce i v kočárku. 
Každého účastníka spojuje 
myšlenka, kterou mladý 
Kanaďan Terry Fox svojí 
statečností naplňoval – se 
zákeřnou nemocí se musí 
a dá bojovat!
   V roce 2004 se zúčast-
nilo v České republice 
více jak 70 tisíc  závodní-
ků. Výtěžek akce, který 
činil 1 980 221 Kč, byl 
použit na výzkum a léčbu 
rakoviny. I radotínská škola se do tohoto 
světového řetězce běhů zapojila a tento rok 
pořádá již 4. ročník. Přijďte tedy v sobotu 
21.5.2005 ve 13.00 hodin do krásného pro-
středí radotínských Lázní a spolu s námi 
podpořte tuto nesmírně lidskou myšlenku. 
Součástí běhu bude bohatý doprovodný 
program, děti si mohou zasoutěžit a sou-

časně oslavit svůj Dětský den. Při běhu vás 
bude doprovázet příjemná folková hudba, 
chybět nebude ani malý trh rukodělných 

výrobků - naši žáci zde budou nabízet 
své výrobky z keramiky, hedvábí a kůže. 
Samozřejmě nebude chybět občerstvení. 
Zkuste překonat sami sebe a zdolat tra-
su závodu, na které si i vy připomenete 
Terryho Foxe, a nebo s námi jen strávit 
příjemné odpoledne.

  Již od dopoledních sobotních hodin se 
16. dubna sjížděli do útulného prostředí 
radotínského kulturního domu zástupci do-
mácí špičky v páce, aby se utkali o jubilej-
ní tituly Mistrů republiky. Vrchol sezóny 
měl definitivně rozhodnout i o nominaci na 
nadcházející mistrovství Evropy, které se 
uskuteční za dva měsíce v Bulharsku. 
  Součástí programu bylo i vyhlášení nej-
lepšího pákaře desetiletí. Ocenění získal  
František Živný z Dolního Bousova. Druhé 
místo obsadil berounský Milan Svoboda, 
současný předseda České asociace přetlá-
čení rukou, a na třetím místě skončil Jakub 
Pokorný z Lysé nad Labem. Mezi ženami 
si prvenství odnesla podle očekávání naše 
úspěšná reprezentantka a několikanásobná 
mistryně republiky Gabriela Nosková z Br-
na před Monikou Slovákovou (Nivnice) a 
Danielou Kolníkovou (Korytná). Cenu za 
velký rozvoj armsportu obdržel zaklada-
tel páky v České republice pan Miroslav 
Rylka, jenž se ze zdravotních důvodů akce 
nemohl osobně zúčastnit, a pan Milan 
Čapla - prezident Slovenské asociace 
armsportu.
   Klání  se zúčastnilo sedm desítek sou-
těžících ve všech kategoriích (ženy, juni-
orky, junioři a muži), kteří nabídli diváky 
zaplněnému sálu rozhodně zajímavou po-
dívanou. Pikantní byla například situace, 
kdy  po skoro dva metráky vážícím muži 
nastupovala ke stolu 48 kg vážící juniorka. 
Jistě není bez zajímavosti, že mezi soutěží-

cími startoval vícemistr Evropy v disabled,     
Martin Zábojník z Luhačovic (vozíčkář), 
který zde soutěžil v kategorii mužů do 

70 kg spolu se zdravými sportovci a jenž se 
stal miláčkem publika. 
  Celou akci  moderoval herec Zdeněk 
Srstka, který  je znám svým kladným 
přístupem ke všem silovým sportům, tedy 
i k páce. 
  V průběhu soutěžícího dne bylo k vi-

dění mnoho skvělých duelů. Ze sedadel 
všechny přítomné diváky zvedl především  
souboj Rosti Svačiny a Martina Prejska 

v kategorii do 90 kg, kte-
rý trval několik minut a 
zaujal všechny přítomné 
odborníky i novináře. 
Soutěž se setkala s oprav-
du velkou pozornost í 
novinářů, neboť články 
vyšly v Mladé frontě, 
Sportu, Blesku a dalších. 
Přímo na místě byl i štáb 
Českého rozhlasu a dělal 
rozhovory s medailisty. 
Nejvíce v obležení byla 
nejlepší pákařka desetiletí 
a mistryně světa Gabriela 
Nosková z Brna, která si 
z radotínského sálu odnes-
la další dva tituly, a bratři 

Svačinové z Podivína: Rosťa  Svačina, 
Robin Svačina a Radek Svačina (dva zís-
kali titul Mistr ČR a třetí kvůli nedoléče-
nému zranění skončil na 3 místě). Kulturní 
vystoupení gymnastek a dalších účinkují-
cích příjemně zpestřilo pěkný večer.

   Ženský tým LCC Sokol Radotín skončil 
v loňské lize na druhém místě. O víkendu 
z 16. – 17. dubna vstoupily hráčky LCC 
do nové sezóny s ambicemi minimálně 
výsledek zopakovat, 
popřípadě vylepšit. 
V prvním zápase 
nastoupily radotín-
ské ženy proti LC 
Jižní Město a vy-
hrály zaslouženě 
15:8. V neděli se 
střetly s úřadujícím 
mistrem republiky, 
týmem LK Slavia  
Flamingo, a dokáza-
ly ho porazit vyso-
kým rozdílem 12:6. 
Tým hrál ve složení: 
Jitka Slabá, Lenka 
Pešková, Martina 
Kneřová, Zdenka 
S l a b á ,  M a r k é t a 
Klabíková, Monika 
Procházková, Hana 
Kneřová, Dagmar Merrellová, Natalie 
Minajevová, Michaela Srchová, Adéla 
Blahovcová, Hana Štěchová, Anna 
Dočkalová, Jindřiška Válová, Marie 

Kutheilová a Alena Laláková.
,,V úvodních zápasech, které se ženám 
LCC opravdu vydařily, byla zúročena tvr-
dá zimní příprava,“ prozrazuje tajemství 

úspěchu trenérka Simona Baráková a dále 
doplňuje: ,,ta probíhala v nové nafukova-
cí hale u základní školy v Černošcích.“ 
Potěšující je fakt, že se herně prosadily 

rovněž  juniorky, které se stávají velice 
platnými hráčkami i v seniorském týmu 
(zejména brankářka Jitka Slabá, dále 
Michaela Srchová, Anna Dočkalová a 
Adéla Blahovcová). Své domácí mistrov-
ské zápasy lakrosistky  hrají díky pocho-
pení vedení radotínského oddílu kopané na 
místním fotbalovém hřišti. ,,Na travnatém 
hřišti máme skvělé podmínky,“ libuje si 
bývalá reprezentantka S. Baráková. 
Juniorská liga ženského lakrosu
  Juniorky LCC si v minulém prvním 
ročníku soutěže vybojovaly titul a své sou-
peřky přehrávaly s naprostým přehledem. 
Do letošní sezóny postavilo LCC Radotín 
juniorské týmy dva – LCC Radotín a LCC 
Falcon Radotín. První kolo ligy proběhlo o 
víkendu 30. 4.–1. 5. 2005. Cíl pro nadchá-
zející sezónu je jasný. Obhájit prvenství. 
Příprava na mistrovství světa
   V neděli 17. dubna proběhla nominace 
české reprezentace pro mistrovství světa 
v ženském lakrosu, které se uskuteční 
na přelomu června a července v městě 
Annapolis ve Spojených státech. Z radotín-
ských hráček byly do národního týmu vy-
brány Dagmar Merrellová, Lenka Pešková, 
Anna Dočkalová a Michaela Srchová. Je 
třeba poznamenat, že Michaela Srchová a 
Anna Dočkalová jsou jedinými juniorský-
mi hráčkami v seniorské reprezentaci. 

 Tradice kanoistických závodů na 
Zbraslavi je téměř padesátiletá. První 
závod na řece Vltavě pořádal kanoistický 
oddíl TJ Slavoj již v roce 1958. Od této 
doby doznaly závody řady změn. Původně 
veřejný závod lokálního významu později 

povýšil a byl zařazen mezi závody Přeboru 
ČSSR mládeže. Po několikaleté odmlce 
byla Zbraslavská pětistovka v roce 1994 
obnovena. Dnes je to závod především pro 
nejmladší závodníky ze zbraslavského SK 

SPORT a několika dalších pražských oddí-
lů a rovněž závod těch postarších, kteří své 
špičkové výkony s pádlem v ruce mají již 
zřejmě za sebou.
  Letošní Zbraslavská pětistovka se usku-
teční v sobotu 11. června. Jako v před-

chozích letech se 
bude na vltavské 
trati dlouhé 500 
m e t r ů  z á v o d i t 
v řadě věkových 
kategorií - od mlá-
dežnických až po 
veterány. Vítaným 
zpestřením jistě 
bude zařazení jed-
noho ze závodů 2. 
ročníku Českého 
p o h á r u  d r a č í c h 
lodí. Odpoledne 
bude v areálu lo-
děnice SK SPORT 
pořádána tradiční 
stočlenná pivní šta-
feta, pro účastníky 

je připraveno občerstvení a rovněž kvalitní 
hudební produkce. Přijďte i vy povzbudit 
borce na vodě a příjemně se pobavit. 
Závodit se začíná v deset hodin.

   První čtyři kapitoly má za sebou letošní 
metropolitní dostihová sezóna. O dubno-
vých nedělích se na závodišti v Praze-Vel-
ké Chuchli uskutečnilo celkem 32 dostihů, 
v nichž bylo majitelům vítězných koní 
vyplaceno celkem 2 160 200 Kč. Alespoň 
tisícikorunu získalo 106 stájí.
   Největší díl – 126 900 Kč – si odkrojila 
stáj CRB Racing švýcarského majitele 
Christiana Richnera, přesněji řečeno, 
odkrojil je zejména hrdina dvou dostihů 
první kategorie Djibouti. Znovuzrozený 
osmiletý valach, kterého v předchozích 
letech trápily především zdravotní problé-
my, vyhrál jako naprostý outsider (18:1) 
úvodní Gomba handicap Paláce Flóra a na 
konci měsíce triumf zopakoval (opět nijak 
preferován sázejícími – 11:1) i ve výborně 
obsazené HSBC Grand Prix. Připsal si 
120 000 Kč a nyní už je netrpělivě očeká-
ván jeho přímý souboj s loňským králem 
středoevropských sprinterů Scyrisem. 
K němu by mohlo dojít v Chuchli během 
odpoledne 22. května v Ceně přírody 
RWE Transgas na 1200 metrů. Z dalších 
v dubnu předvedených koní zaujali přede-
vším vítěz Velké dubnové ceny RABBIT, 
Ferdinandem Minaříkem mladším na chu-
chelském závodišti trénovaný Swangoo 
a svěřenci mosteckého trenéra Šavujeva 

Red Riot s Moviestorem, 
kteří v Ceně časopisu 
Paddock Revue nadějně 
vykročili po stopách 
výj imečného hrdiny 
loňské sezóny a svého 
tréninkového kolegy 
Darsalama.
  Absolutní dostihovou 
hvězdou úvodního měsí-
ce sezóny však byl deva-
tenáctiletý jezdec Václav 
Janáček. Během čtyř 
nedělí nasbíral z 28 startů 
neuvěřitelných 10 trium-
fů (z toho tři hattricky!) 
a s obrovským náskokem 
před Ivou Miličkovou 
(3 vítězství) vede šam-
pionát, jehož celkový 
vítěz už pošesté obdrží 
od CK Martin Tour 
stotisícovou finanční 
odměnu. Janáček navíc během dubna 
dosáhl 50. triumfu v kariéře, čímž získal 
právo užívat titul žokej. Stal se v ČR 

žokejem nejmladším a také žokejem, 
který stihl nasbírání potřebné padesátky 
bodů v rekordně krátkém čase 21 měsíců. 
Rodák z východočeských Chroustovic 
je absolventem SOUz ve Velké Chuchli 
(byť nepochází z dostihové rodiny a do 
svých čtrnácti let se s koňmi osobně vůbec 
nesetkal) a momentálně je prvním jezdcem 
stáje Pavlin dvůr u Mimoně.
  Pražská dostihová sezóna pokračuje 
pravidelným rytmem až do konce června, 
nejvhodnějším spojením na závodiště 
jsou vlaky Českých drah, neboť ty nyní 
v zastávce Praha-Velká Chuchle zastavují 
pravidelně, a to ve směru z Prahy vždy 39. 
minutu v hodině a od Berouna každou 26. 
minutu v hodině. V těchto vlacích platí 
také jízdenky MHD.

Termínová listina jarní části sezóny 2005:
neděle 8.5.              16. Memoriál V. Michala – VC vydavatelství Grand Princ    
                                (1400 m)
neděle 15.5. 57. Jarní cena klisen Porcela Plus (1600 m)
neděle 22.5. 84. Velká jarní cena RWE Transgas (1600 m)
  + doprovodný program fy BRASA (ukázky psů a pora-     
                                denství v oblasti výživy)
neděle 29.5. 56. Velká květnová cena SKANSKA ŽS (1600 m)
neděle 5.6. Dostihový den CK VTT Tours (54. Velká červnová cena    
                                (2200 m) + doprovodný program „Řecký den“
neděle 12.6. Velká cena ČSOB (2400 m)
neděle 26.6. 85. České derby SETUZA a Marila balírny (2400 m)
začátky programu ve 14 hodin.

Ing. Libor Hrdoušek


