
STRANA 7

  Po letošním úspěšném Mistrovství České 
republiky v aerobiku, kdy náš chuchelský 
tým v kategorii Fitness - aerobik získal titul 
Mistryň ČR, jsme ve čtvrtek 20. května 2004 
v 7 hodin ráno nasedly do letadla a odletěly 
do Austrálie bojovat o světové medaile. 
Mistrovství světa se v letošním roce konalo 
28. – 30. května 2004 v australském Ade-
laide v Convention Centre.
  Po příletu, 22. května, jsme měly dva dny 
na aklimatizaci v nových časových pásmech. 

Následující čtyři dny, které zbývaly do šam-
pionátu, jsme věnovaly tréninku a konzul-
tacím s reprezentačním trenérem Jakubem 
Strakošem.
   V pátek 28. května jsme poprvé nastupova-
ly na závodní plochu, abychom svou sestavu 

– Neon Flash – předvedly rozhodčím. První 
kolo – prejudging – slouží k tomu, aby panel 
rozhodčích upozornil na nepřijatelné prvky 
v sestavě, které by mohly v následujících ko-
lech uškodit a snížit tak bodové ohodnocení. 
Vše dopadlo výborně a my jsme se mohly 
v klidu soustředit na další den, ve kterém nás 
čekala hned dvě kola soutěže.
  Druhé kolo – preliminary – jsme absol-
vovaly v dopoledních hodinách. Proto jsme 
s přípravou musely začít již v 7 hodin ráno. 
Po preliminary se poprvé v celém závodě 
určuje pořadí týmů, a tak jsme po docvičení 
sestavy netrpělivě čekaly na výsledky. Bylo 
pro nás obrovským překvapením, když jsme 
zjistily, že jsme se umístily na druhém místě, 
jen těsně za fi nským týmem.
  Ve večerním třetím kole – semifi nále – se 
rozhodovalo o postupu do fi nále. V každé 
kategorii mohlo postoupit pouze prvních 

šest týmů. Náš Neon Flash Team si udržel 
druhé místo. Připravené bojovat o zlato jsme 
hodinu před půlnocí opouštěly adelaidské 
Convention Centre.
  Finále – čtvrté kolo soutěže – tělo je 
unavené, ale odhodlané bojovat a vydat ze 
sebe to nejlepší. Naše kategorie, Fitness 

– aerobik, uzavírala celý program mistrovství 
světa. Vylosovaly jsme si nevděčné startov-
ní číslo jedna a šly jsme se rozcvičit. Na 
závodní plochu jsme nastupovaly naprosto 

koncentrované a 
rozhodnuté poprat 
se v následujících 
d v o u  m i n u t á c h 
s  v y n i k a j í c í m 
fi nským týmem o 
zlaté medaile. Po 
úvodních 20 vteři-
nách naší sestavy 
se stal osudný 
okamžik. V jedné 
z výměn, při které 
okolo sebe v těsné 
blízkosti prochází 
všech osm členek 
týmu, se dvě děvča-
ta srazila a vypadla 
na chvilku z rytmu 
a z pohybu. Tuto 
obrovskou chybu 
nemohli rozhodčí 

přehlédnout a rázem snížili naše bodové 
ohodnocení o půl bodu. V tuto chvíli jsme 
věděly, že náš sen o zlatých medailích je ne-
návratně pryč a jen jsme napnutě čekaly, jak 
svou sestavu zacvičí závodnice z Maďarska, 
které celou dobu útočily na naše dosavadní 
druhé místo. Maďarky předvedly fantastic-
ký bezchybný výkon, kterým se posunuly 
před naše chybující družstvo. Na závěrečný 
ceremoniál jsme nastupovaly smutné, ale 
zároveň hrdé na to, že jsme v obrovské 
světové konkurenci vybojovaly pro Českou 
republiku bronzové medaile.
  V Austrálii jsme po mistrovství světa zůsta-
ly ještě týden, který jsme věnovaly zaslouže-
nému odpočinku, výletům na pláž a do okolí 
Adelaide, prohlídce města a samozřejmě 
nezbytným nákupům suvenýrů.
  V současné době lehce trénujeme, jelikož 
máme před sebou plno exhibičních vystou-
pení. Také nás čeká ještě spousta práce na 
choreografi i a v listopadu Mistrovství Evro-
py v holandském Rotterdamu, kde bychom 
chtěly fi nskému a maďarskému týmu vše 
oplatit.

  V rámci volejbalového oddílu Radotínské-
ho SK působí celkem 4 mužstva, dvě žen-
ská a dvě mužská. V sezóně 2003/2004 si 
mužstvo mužů A vybojovalo slušné 3. místo 
ve III. třídě pražské volejbalové soutěže, 
B-mužstvo 8. místo ve IV. třídě. Ženy si 
vedly podobně: A-tým se umístil na 4. 
místě III. třídy a B-tým na 7. 
místě IV. třídy. V loň-
ském roce také 
v o l e j -

b a -
lový 
o d d í l 
dokon-
čil rekon-
strukci an- tukového 
hřiště a jeho nejbližšího okolí.
Zájem radotínských volejbalistů je ale nyní 
zaměřen do budoucnosti, na největší akci 
letošního i příštího roku, kterou je vybu-
dování pískového víceúčelové hřiště, na 
kterém bude možné hrát současně na třech 
kurtech beach-volejbal nebo vytvořit hřiště 
pro plážový fotbal. Mezi ulicí K Lázním a 
fotbalovým travnatým hřištěm tak vznikne 
další příležitost ke sportování, svým charak-
terem v regionu ojedinělá.
  Současně s novým hřištěm prochází kom-
pletní rekonstrukcí zázemí volejbalu (sprchy, 

WC, šatny) vč. elektropřípojky,  celý areál 
bude nově oplocen. Na stavbě a rekonstrukci 
se podílí fi rmy EKIS s.r.o. a REGIS Praha 
s.r.o.. Další fi rmy (IBS ROKAL s.r.o., Chan-
nel Crossings, ELZED Praha s.r.o.) poskytly 
fi nanční či materiální příspěvek.  

N á p a d , 
který se ještě ne-

dávno zdál být pouhým snem 
milovníků této míčové hry, se přes vy-

soké investiční náklady (cca 1.500.000,- Kč) 
pomalu stává realitou: na akci hlavní měrou 
přispěl Magistrát hlavního města Prahy a 
Městská část Praha 16, kterým patří velký 
dík za pochopení, které mají k sportovním 
aktivitám. Přes tuto podporu stále rádi při-
vítáme jakoukoli  fi nanční pomoc od fi rem 
či jednotlivců tak, aby se náš cíl – dokončení 
hřiště podle plánu v květnu 2005 – stal sku-
tečností. Pokud se vše podaří, mohli bychom 
v Radotíně vidět špičku českého beachvo-
lejbalu, což by jistě oživilo sportovní dění 
v Praze 16. Kontakt: Pavel Švitorka, 
775 267 471, boris.svita@seznam.cz 
    

  V jarní části dostihové sezóny bylo uspo-
řádáno 12 dostihových dnů (oproti první po-
lovině roku 2003 nárůst o 20 % s celkovým 
počtem 96 dostihů (+ 17 %). Celkový součet 
vyplacených cen v dostizích činil 11 383 000 
Kč (+ 28 %). Nejúspěšnějším žokejem první 
poloviny sezóny se ve Velké Chuchli stal Jan 
Rája, který z 56 startů zvítězil dvanáctkrát. 
Nejúspěšnějším koněm byl vítěz červnové-
ho Českého derby SETUZA a Marila balírny, 
tříletý ryzák stáje Turan (patřící kazašskému 
fi lmovému režisérovi Ardaku Amirkulovovi) 
Darsalam – absolvoval v Chuchli tři starty, 
dva z nich vyhrál, jednou skončil druhý a 

vydělal 1 201 500 Kč. Překonány byly dva 
rekordy dráhy, svěřenec Václava Chaloupky 
Palmare zaběhl 30. května kilometrový do-
stih za 59,7 (do té doby Fer 59,9) a při der-
by-odpoledni klisna Stigma vytvořila nový 
mílový rekord, 1600metrový dostih zvládla 
za 1:36,5 (předtím Blueridge Dancer 1:36,8). 
Pořadatele potěšil bezmála dvacetiprocentní 
nárůst počtu diváků, který potvrdil, že se po 
předloňském přerušení provozu povodněmi 
závodiště v Chuchli opět stává oblíbenou 
nedělní destinací Pražanů i ostatních ná-
vštěvníků hlavního města.

Druhá polovina metropolitní dostihové sezóny na závodišti v Praze-Velké Chuchli se 
rozběhne v neděli 29. srpna. Vrcholem letošního již XIII. dostihového dne bude nejdelší 
klasický dostih roku pro tříleté koně Charvát St. Leger na 2800 metrů o půl miliónu Kč, ale 
bohatý program nabídne ještě dalších sedm dostihů, včetně dvou zkoušek první kategorie, ve 
kterých koně otestují formu před zářijovým Dostihovým festivalem Transgas (19. září). Ten se 
opět uskuteční pod patronátem primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma.
Celkem je pro podzimní část sezóny nachystáno devět dostihových nedělí se 72 dostihy, 
v nichž bude vyplaceno 7,22 miliónu korun. Nejbohatším kláním bude právě při Dostihovém 
festivalu Transgas konaná Velká cena Prahy o jeden milión Kč.
Termínová listina:
den začátek hlavní dostih
29.8. (ne) 14.00 59. Charvát St. Leger
  zahájení II. poloviny dostihové sezóny 2004
5.9. (ne) 14.00 68. Cosneq Gerschův memoriál
12.9. (ne) 14.00 Handicap I. kategorie
19.9. (ne) 14.00 Dostihový festival Transgas (VC Prahy a VC      
                                                                        českého turfu)
26.9. (ne) 14.00 83. Svatováclavská cena Znovín Znojmo
  dostihový den skupiny DHL
3.10. (ne) 14.00 66. Cena zimního favorita Sirius
  dostihový den středních odborných učilišť  ze 
                                                                        zemědělského resortu
17.10. (ne) 13.00 Memoriál Harryho Petrlíka
24.10. (ne) 13.00 Finále seriálu Schaumann
31.10. (ne) 13.00 85. Cena prezidenta republiky dt. MATTONI
Vstupné pro dospělé osoby je 70 Kč, zdarma mají vstup děti do patnácti let a také držitelé 
dlouhodobých jízdenek MHD s platným časovým kupónem.

Závěr letošní základní části 1. mužské 
softballové ligy byl velmi dramatický, a to 
především díky Radotínskému SK. Před po-
sledním soutěžním víkendem koncem června 
(4 utkání) byl na třetím místě a úkol byl 
jasný. Vyhrát všechna zbývající utkání nebo 
aspoň tři z nich včetně utkání s týmem Krč 
Altron. Ten byl prozatím na druhém místě. 
Aby se radotínské družstvo dostalo před 
něj muselo vyhrát rozdílem pěti bodů. Tre-
nér posledního vícemistra republiky Pavel 
Prachař blíže upřesňuje: ,, Druhé místo je 
důležité, protože první dva týmy nemusí 
hrát čtvrtfi nálové play-off a jdou rovnou do 
semifi nále“.
  Utkání s Krčí bylo hned prvním z výše 
avizovaných utkání a Radotín zvítězil po 
vynikajícím výkonu 6:0. Vzápětí však  pro-
hrál s poměrně slabými Přírodními vědami, 
takže druhý den v neděli už  musel  vyhrát 
všechno. S oslabenou Iuridicou to nebyl vel-
ký problém. Radotínští softballisté zvítězili 
rozdílem deseti bodů. Zato s Chemií Praha 
to byl do posledního nadhozu nervy drása-
jící souboj  se šťastným koncem pro hráče 
s jihozápadního okraje Prahy. ,,Řádně jsme 
se zapotili a po dramatickém průběhu na-
konec zvítězili 3:2“, komentuje zápas Pavel 
Prachař, též i mezinárodní rozhodčí, který 
bude rozhodovat některé zápasy olympijské-
ho softballového turnaje v Athénách. Dále 
dodává: ,,Nejcennější na tomto závěrečném 
kole bylo potvrzení, že současný  mužský 
radotínský tým je stále na vzestupu a dokáže 
dovést utkání do zdárného konce i pod vel-
kým psychickým tlakem“. 
  První semifi nálový zápas se hraje 18.9. pro-
ti vítězi čtvrtfi nálové série Krč-Plzeň.

  Po prvním historickém vystoupení radotín-
ského klubu na ofi ciální evropské softballo-
vé soutěži (loňský PVP v Antverpách - třetí 
místo)  byla snaha pokusit se soutěž uspo-
řádat i doma v Radotíně. Cíl se stal realitou. 
Dalším postupným cílem je pokusit se opět 
úspěšně reprezentovat český softball. Even-
tuelně turnaj vyhrát.
 Pohár se hraje v termínu 6.-11.9.2004 na 

Starém stadionu s výjimkou několika utkání, 
která se uskuteční na hřišti  Tempa Praha. 
Turnaje se zúčastní 7 družstev z Holandska, 
Belgie, Dánska, Chorvatska, Francie, Slo-
venska a ČR. 
  Umístění z dlouhodobé části ligy zaručuje 
radotínským softballistům dost času na pří-

pravu díky tomu, že nemusí hrát čtvrtfi nále a 
že jdou rovnou do semifi nále, které začíná až 
po poháru. ,,Všichni hráči jsou až na drobná 
zranění po základní části v pořádku. Tým 
začíná trénovat počátkem srpna“, říká trenér 
českého zástupce v PVP Pavel Prachař. Dále 
dodává: ,,Jediným menším problémem v pří-
pravě bude moje neúčast téměř po celý srpen, 
protože jsem byl jmenován technickým de-

legátem Mezinárodní softballové federace 
pro Olympijské hry v Aténách. Věřím však, 
že základní přípravu zvládnou hráči i bez 
mé asistence a že v září uvidím v Radotíně 
kvalitní softball, a jak doufám, s dobrým 
koncem, tj. ziskem Poháru vítězů poháru pro 
Radotínský SK. Přijďte nám fandit“.

S bližším programem pořadí zápasů se 
můžete seznámit na
 www.skradotin.web3.cz/pvp2004.
  Stručný přehled zápasů pořádajícího od-
dílu Radotínského SK a dalších událostí 
PVP: 6.září 17.00 Slavnostní ceremoniál, 
17.30 RSK – Medvednica Zagreb (Chorvat-
sko), 7.září 11.00  RSK – Panthers Trnava 

(Slovensko) hřiště Tempa Praha, 17.30 Ra-
ggers Thamen (Nizozemsko) – RSK, 8.září 
13.00 RSK – Deurne Spartans (Belgie), 
17.30 Amager Vikings (Dánsko) - RSK, 
9.září 17.30 BCF Paris (Francie) – RSK, 
10.září  utkání o konečná umístění, 11.září 
10.00 zápas o 5. místo, 13.00 zápas o 3.místo, 
16.00 fi nále, 18.00 Závěrečný ceremoniál. 

Jeden z nejznámějších závodů historických 
vozidel, mezinárodní jízda Zbraslav – Jí-
loviště, se uskuteční tradičně první sobotu 
v září na Zbraslavi. Dopoledne si návštěvní-
ci mohou prohlédnout výstavu automobilů a 
motocyklů na Zbraslavském náměstí. Vlastní 
závod, vedoucí ulicí Elišky Přemyslovny na 
Baně, odstartuje ve 13.10 hodin. Závod na 

této trati se zrodil již v roce 1908 a proslavila 
jej Eliška Junková a další světoví závodníci. 
V roce 1968 obnovil historii závodu Veteran 
Car Club Praha a od devadesátých let je jíz-
dou o Pohár Elišky Junkové.
Upozornění: V sobotu 4.9. bude z důvodu 
konání závodu pro parkování uzavřeno 
Zbraslavské náměstí v době od 7.00 do 
16.00 hodin a v době od 13.00 do 16.00 ho-
din bude zcela uzavřen průjezd ulicí Elišky 
Přemyslovny až k vyústění do Strakonické 
silnice nad Baněmi.

přijme referentku/ta rezervací
Požadujeme:
znalost AJ, případně NJ
flexibilitu a pracovní nasazení
uživatelskou znalost práce na PC
Nabízíme:
příjemný kolektiv
dynamické pracovní ohodnocení
Nástup možný ihned.
Info na tel.: 257 812 288, 257 812 289
info@allczech.cz


