Sobalisté RSK po základní části extraligy druzí
Radotín si vynikajícím výkonem v posledních pěti zápasech během tří dnů
zajistil přímý postup do semifinále extraligy. 5 zápasů v řadě museli radotínští
sobalisté vyhrát, aby si zajistili druhé
místo po základní části české soballové
Extraligy mužů. Z druhého místa postupují v závěrečném play-off do semifinále a tedy mají jistotu boje o medaile.
Ještě na začátku června to nevypadalo nijak růžově, protože bodová
ztráta na vrchol tabulky byla velká,
i když Radotín měl řadu neodehraných zápasů kvůli špatnému počasí.
Jenže přišly zápasy s nováčkem ligy

Ledenicemi, kde radotínští dvakrát
prohráli a následně s Kunovicemi,

kde odešli s jednou porážkou. Naproti
tomu brali body silným soupeřům,
porazili Spectrum (které v základní
části prohrálo jen čtyřikrát) a dvakrát Havlíčkův Brod, s nímž mívají
v posledních letech radotínští starosti.
I tehdy se našli optimisté, kteří mluvili o vrcholovém umístění i druhém
místě, ale cesta tam byla dlouhá a i trnitá. Chleba se začal lámat v srpnu na
Tempu a na Krči, i když to na první
pohled nevypadalo. Nejdříve jasná
výhra nad Tempem a následně porážka a jako přes kopírák následovalo to
samé v neděli proti Krči. Jen s malým
detailem, a to jsou
vzájemné zápasy, ty
po tomto v í kendu
měl Radotín lepší
proti Krči i Tempu.
A pak trochu překvapivá dvojnásobná
porážka Chomutova
od Tempa, v době kdy
Chomutov byl zdánlivě bezpečně zakopán
na druhém místě průběžné tabulky. Jediný
Radotín SK může sesadit z druhého místa
Chomutov, několikanásobného m i s t r a
ČR a jeden z nejlepších klubů v Evropě. Jak? Stačí porazit
jednou Ledenice (se zápasovou bilancí

1:2), dvakrát Kunovice (se zápasovou
bilancí 1:1) a konečně dvakrát Chomutov. Vedení soutěže po dohodě s týmy
rozhodlo o třídenní sobalové smršti,
kdy Radotín postupně se utká s Chomutovem, Ledenicemi a Kunovicemi. Maraton zápasů začal ve čtvrtek
22. 8. a skončil v sobotu 24. 8. s následujícími výsledky: RAD – CHO 4:2,
8:1, RAD – LED 13:3, KUN – RAD: 2:4,
7:10. Vítězná série znamená, že 21.9.
nastoupí na domácím hřišti v semifinále Extraligy. Ještě předtím si zahrají
15.9. finále českého poháru Final Four.
Nábor oddílu soballu
Radotínský sportovní klub, oddíl soballu pořádá nábor hráčů
a hráček pro věkové kategorie kadeti, kadetky: 10 – 15 let a juniorky:
12 – 19 let. V případě zájmu je možné
kontaktovat níže uvedené trenérky
nebo ještě lépe přijít rovnou na trénink. Objevte krásnou hru, která se
dá začít v každém věku. Trénují zkušení trenéři. Tréninky jsou 2x týdně
na sobalovém hřišti U starého stadionu 11, Praha 5 – Radotín: kadeti:
pondělí a čtvrtek: 16.30-18.00 hodin,
Petra Báčová, tel.: 777 477 073,
e-mail: petra.backa@seznam.cz,
junioři: úterý a pátek 17.00-18.30 hodin,
Helena Cyrnerová,tel.: 602 592 103,
e-mail: cyrnerova@seznam.cz.

Evropská lakrosová liga vstoupila do třetího ročníku
Letošní, již třetí ročník Evropské
lakrosové ligy (ELL) odstartoval prvním turnajem v Berlíně. Na stadionu
Neukölln bylo k vidění celkem šest
velmi vyrovnaných utkání a o celkovém
vítězi rozhodly až samostatné nájezdy posledního zápasu, ve kterých byl
úspěšnější tým Custodes.
V sobotním programu se za krásného počasí postarali o úvodní duel domácí Deutschland Adler a Wolves Radotín (11:6). Loňský vítěz Adler začal
výborně a po dvou třetinách vedl jednoznačně 7:2. Wolves dopláceli na špatnou koncovku a až v závěrečné třetině
dokázali s domácími držet krok, k čemuž pomohl dvěma brankami a dvěma asistencemi zejména Jiří Loskot.
Ve druhém utkání se střetli dva
nováčci ELL, i když zejména jádro
týmu Custodes bojovalo v loňském
ročníku ve finále v dresu LC Bison
Radotín. V dresu Pietro Filipi se
na prvním turnaji, kvůli nemocem
a dalším absencím, sešlo jen několik
hráčů, kteří ovšem předváděli po
celý víkend skvělé výkony. Po první
vyrovnané třetině rozhodl o osudu
utkání Radek Skála třemi trefami
v průběhu druhé části. Hráči Pietro
Filipi našli ještě v závěru sílu na zkorigování výsledku a konečný stav 5:7.

Třetí zápas prvního hracího dne
svedl dohromady dva týmy s radotínskými kořeny, Custodes a Wolves.
Vyrovnané utkání došlo až do prodloužení, kde si připsali Wolves cenný
skalp soupeře (10:9 SN). V posledním

sobotním duelu se střetli Deutschland
Adler s Pietro Filipi a oproti všeobecnému očekávání se v úvodu zápasu
zača li prosazovat v ídeňá k K laus
Hauer a zejména Sean Gibson z Irska
v černých dresech nováčka soutěže Pietro Filipi. Ale v samotném závěru jim
došly síly a Orli zvítězili 9:7. Nedělní
program nabídl dva zápasy. V prvním

Edda cup opět v Radotínském údolí
V sobotu 7. září se v Radotíně naskytla
příležitost vidět závodní automobily a
jejich piloty na vlastní oči. Radotínský
rodák, patriot a promotér automobilových
závodů Eduard Patera uspořádal na trati od
cementárny přes Cikánku na Zadní Kopaninu závod automobilů do vrchu.
Závod byl součástí Českého mistrovství
závodů automobilů do vrchu – Edda cupu,
v současnosti největšího seriálu automobilových závodů u nás.
Celkem se v depu závodních strojů, které
se díky laskavosti vedení cementárny nachá-

zelo v jejím areálu, sešlo 124 závodníků. Již
v prvním ranním tréninku se ukázalo, že
všechny čeká náročný den. Za celou dobu
však nedošlo k žádnému zranění jezdce, ani
k ohrožení diváků. Bylo to kvůli kvalitní přípravě trati před závodem, bezpečnostnímu
plánu a jeho bezpodmínečnému dodržování
a zodpovědné práci traťových pořadatelů,
členů SDH Lochkov a Řeporyje.
Kromě samotných závodníků musela
každého příznivce motorismu zaujmout
i technika, která byla k vidění. Jeden z našich nejúspěšnějších reprezentantů na
evropských kopcích
Petr Vojáček představil americký sporťák
Kelmark GT. Druhým předjezdcem byl
Ivan Nepraš s dcerou
na původní Škodě
130 RS litvínovského
Chemopetrol týmu
nebo Petr Fürst s Audi
Quatt ro. Opravdový m unikátem
v závodě byl start historického prototypu
Škody 200 RS, kterých byly postaveny
v tehdejším AZNP

se proti sobě postavily týmy Wolves
a Pietro Filipi. Hráči v černých dresech udělovali Vlkům lekci z produktivity, každá jejich útočná akce hrozila
brankou. Vítězství týmu Pietro Filipi
8:6 bylo zasloužené. Závěrečný zápas
byl skutečným vyvrcholením prvního turnaje ELL.
Custodes, pokud chtěli pomýšlet na vítězství v celém
turnaji, si mohli dovolit
prohrát pouze jedinou
třetinu zápasu. Byl k vidění skvělý, dynamický
lakros nejvyšší evropské
úrovně, který skončil remízou. Již druhé utkání
tak musely rozhodnout
samostatné nájezdy. V nich
byl i z áslu hou Pet ra
Poupěte úspěšnější Custodes, kteří tak ovládli
první turnaj ELL 2013.
Druhý turnaj ELL 2013 se hraje
21.–22. 9. 2013 v Praze-Radotíně.
Pořadí po prvním turnaji: 1. Custodes 13 b., 2. Deutschland Adler 11,5 b.,
3. Pietro Filipi 7 b., 4. Wolves 4,5 b.
Více na www.europeanlacrossleague.eu
záznamy všech utkání na
www.net-tv.cz.
pouze tři kusy. Automobily startující v Edda
cupu jsou rozděleny do kategorií pro produkční automobily, závodní speciály a historické
automobily do roku výroby 1985. Tato mezi
diváky velmi oblíbená kategorie tvořila v Radotíně skoro polovinu startovního pole a nabídla pohled na pestrou škálu automobilové
techniky od tříválcového Wartburga 353 Aleše
a Jana Hodoušových (Třebotov) až po dvanáctiválcového Jaguara XJS Jaroslava Rejky.
V kategorii produkčních automobilů byl nejrychlejší Zdeněk Hořánek na
Mitsubishi Lancer EVO IX, v kategorii
závodních automobilů dosáhl nejrychlejšího času Tomáš Košek na Mitsubishi
Lancer EVO VI. Výborný výkon předvedl
junior David Černý (Třebotov), který vybojoval absolutně druhý nejrychlejší čas
na Pick-upu Škoda s motorem Kawasaki.
V kategorii historických automobilů si
velkou radost udělal Eda Patera na Peugeotu, kromě vítězství ve třídě stanovil
i nový rekordní čas pro historiky. V závodě
startoval na toyotě Celica i domácí Petr
Vejvoda (Radotín), zkušený jezdec rallye
i spolujezdec. Vítězství ve třídě si vybojoval řeporyjský Pavel Jiras na Škodě 130 RS.
Neztratil se ani herec Roman Skamene,
který startoval na Citroenu Saxo.
Závody se opravdu vydařily a ukázaly, že
mohou být kvalitním sportem a ne krvavou
potravou bulvárního zpravodajství.

Soustředění badmintonového
oddílu TJ Sokol Radotín
Prázdniny ve své poslední části jsou
každoročně pro badmintonisty radotínského Sokola vyvrcholenímletní přípravy na
novou sezonu. Letos s trochou jubilea proběhlo tradičně v Liberci již 15. soustředění
mládežnického oddílu badmintonu TJ Sokol
Meteor Radotín.
Letošního soustředění se zúčastnilo celkem
47 hráčů od 8 – 15 let, o které se staralo celkem 8 zkušených trenérů a 2 asistenti. Stejně
jako v předchozích letech se aktivně zapojilo

i několik rodičů, kteří zajišťovali zejména
doprovod dětí na sportoviště a do bazénu.
Díky dotacím od města se opravdu povedlo,
neboť finanční částka umožnila přítomnost
většího počtu zkušených trenérů oproti
minulým letům. Tím se výrazně zvýšila
efektivita celého soustředění. Děti pracovaly

celý týden v menších skupinách s několika
trenéry či asistenty. Děti absolvovaly každý
den 4 tréninkové jednotky – dvě dopoledne
a dvě odpoledne. Cílem letošního soustředění, vzhledem k věkové skladbě mladších ročníků ( 9-11 let), bylo připravit děti do sezony,
ve které pro řadu z nich začne opravdový
badminton. Již tradičně bylo soustředěni
zakončenou miniturnajem, který sledovala
řada rodičů. Měli tak možnost posoudit
a porovnat výkonnostní růst svých potomků.
V nové sezoně je cílem radotínských nadějí umístění na předních místech v krajských
soutěžích jednotlivců
kategorie U13 a U15.
Nadstavbou pak je
první místo v soutěži
smíšených družstev
žáků a tím si po letech
zajistit postup na Mistrovství Republiky.
V letošním školním roce chtějí badmintonisté Sokola
Radotín roz
rozšířit práci
s dětmi i na kategorii předškolních dětí - pro
ročníky narození 2009 a starší. Případní zájemci se mohou hlásit v hale v době tréninků
v pondělí či středu mezi 16 a 17.30 hod.,
nebo na telefonních číslech 603 261 981
a 603 443 620.

Aerobic Team Chuchle
zahajuje podzimní sezónu
Po velice úspěšné první polovině sezóny,
kdy závodníci Aerobic Team Chuchle (ATCH)
vybojovali na Mistrovství Evropy v belgických
Antverpách dvě zlaté, dvě stříbrné a dvě bronzové medaile, vstupuje po prázdninové pauze
rovnýma nohama do podzimních soutěží.
Ve dnech 5. – 6. října 2013 čeká ATCH
Mistrovství České republiky, které se bude
konat v kladenské Sportovní hale. Jen deset
dní po MČR odjíždí 28 závodníků z chuchelského oddílu aerobiku reprezentovat
Českou republiku na Mistrovství světa do
srbského Bělehradu.
V kategorii kadetů
bude mít zastoupení
mezi ženami, muži,
p á r y, t ř í č l e n ný m i
týmy a fitness týmy.
V kategorii juniorů
a seniorů budou
bojovat o medaile
osmičlenné fitness
týmy. Držme závodníkům palce, aby z letošního mistrovství
světa přivezli nějaké
cenné kovy.
Z ač át kem září
bude probíhat v tělocvičně ATCH každé pondělí a středu od
14.30 do 15.30 hod. nábor nových členů do
přípravky dětského aerobiku. Hledáme nové
talenty a zájemce z řad děvčat a chlapců ve
věku od 5 do 8 let (ročníky narození 2005,
2006, 2007, 2008, 2009). Přijďte si zkusit
základní kroky aerobiku a zařadit se mezi
závodníky Aerobic Team Chuchle. Pro ná-

vštěvníky lekcí pro veřejnost nabízíme již
od pondělí 2. září 2013 nový rozvrh lekcí
Stepaerobiku, Zumby a Pilates. Novinkou
v rozpisu je Indoor/Outdoor Fitness Training, což jsou kondiční skupinové tréninky
zaměřené na posilování s vahou vlastního
těla nejen s pomocí závěsného systému TRX.
Hlavním smyslem cvičení je dosáhnout lepší
fyzické kondice. Lekce Indoor Fitness Training je vedena v tělocvičně. Lekce Outdoor
Fitness Training je vedena v přírodním prostředí (při nepřízni počasí je trénink veden

v tělocvičně). Pro zájemce o osobní trénink
lze dohodnout individuální lekce.
Veškeré informace o lekcích pro veřejnost, aerobiku pro děti a soutěžních
týmech najdete na našich webových
stránkách www.aerobicteam.cz. Sportu
zdar a na viděnou v září.

Dostihy se vracejí do Velké Chuchle!
V neděli 1. září se vrátil dostihový provoz
do CONSEQ PARKU Velká Chuchle, letní
pauza byla však tentokrát o měsíc delší a plná usilovné práce na obnově areálu.
Po pouhých jedenácti letech od katastrofální záplavy v roce 2002 totiž počátkem
letošního června znovu udeřila na centrálním českém dostihovém závodišti další velká
povodeň, která zde zastavila průběh sezóny.
V době kulminace ráno 4. června byla voda
na dráze místy až ve třímetrové výši a jen základní obnovení chodu areálu trvalo několik
týdnů. Nestihla se již uskutečnit Velká červnová cena a nejprestižnější klasický vrchol,
České derby Rádia Impuls se konal na Hipodromu Most. Nával i odtok vodní masy sice
byly rychlejší než v roce 2002, přesto se škody
vyšplhaly ke dvanácti milionům korun.
„Ten první červnový týden byl hodně kritický, ale nechtěli jsme si připustit, že by byla
celá sezóna ztracena. Prvním úkolem bylo
obnovit činnost Jockey Clubu a Zúčtovacího centra, aby mohly být pořádány dostihy
na ostatních závodištích a připravit přesun
Českého derby Rádia Impuls na mostecké závodiště,“ říká ředitel CONSEQ PARKU Velká
Chuchle Petr Drahoš. V první červencové
dekádě, po zprovoznění tréninkových drah
a základní opravě budov stájí, se na závodiště
vrátili dostihoví koně, avšak práce na nejvíce

postižených místech dostihové dráhy, v rozsahu kolem čtyř hektarů, bylo možné zahájit
až v druhé třetině měsíce července. Přesto se
už osm týdnů po povodni konaly v CONSEQ
PARKU klusácké dostihy.
Chuchelské závodiště je pro celorepublikový provoz stěžejní. Každoročně se na něm
koná třetina všech českých dostihů a jeho
dlouhodobější výpadek by velmi negativně
poznamenal celou sezónu. Pro zbytek letošního roku je naplánováno osm dostihových
odpolední a do propozic byly změny zapracovány tak, aby došlo k co nejmenším odchylkám od původní termínové listiny. V září
a říjnu se tedy v CONSEQ PARKU Velká
Chuchle uskuteční všechny významné dostihy sezónního kalendáře. Zachovány zůstaly
i tradiční seriály FITMIN CUP (pro dvouleté
koně českého chovu), Pohár EŽ Praha (přes
proutěné překážky), či Hippospol Cup (pro
žákovské jezdce).
22. září (14 hod.): Dostihový festival
Znovínu Znojmo (35. VC hl. m. Prahy
CK Martin Tour, 35 VC českého turfu),
29. září (14 hod.): 77. Gerschův memoriál,
6. října (13 hod.): 5. Velká cena BBAG,
20. října (13 hod.): 75. RABBIT Cena
zimního favorita, 27. října (12 hod.):
93. Cena prezidenta republiky

