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  Až budete v druhé půlce srpna sledovat 
televizní přenosy z atletických disciplín 
XXVIII. olympijských her z řeckých 
Athén, konkrétně z hodu jednokilo-
gramového disku žen, možná budete 
s velkou pravděpodobností držet palce 

české reprezentantce Vladimíře Rac-
kové. Ta se chystá již na svůj třetí start 

na největší sportovně společenské akci, 
která se po vzkříšení antických tradic 
organizuje opět od roku 1896. Tato 37 
letá sportovkyně, pětinásobná mistryně 
republiky, již devátým rokem bydlí se 
svojí rodinou v Radotíně a mnozí z 
nás ji pravidelně potkáváme a vidíme 
nejen při obstarávání pravidelných 
všedních rodinných povinností, ale i při 
tréninkových dávkách na radotínském 
atletickém oválu či v posilovně. 
  Blíží se letní olympijské hry v Athé-
nách, jaká je momentálně Tvoje 
situace ohledně případné nominace?                     

.........Po loňské sezóně olympijský výbor 
společně s atletickým svazem stanovily 
limit, který je 61 metrů. Splnění tohoto 
výkonu se počítá od minulého roku do 
konce července, kdy bude uzavřena 
nominace. Jelikož jsem loni hodila 
61,06 m, přestože jsem měla zdravotní 
problémy, tak mám v podstatě splněný 
limit A a na účast v Athénách mi stačí 
splnit limit B.
Již dvakrát jsi závodi-

la na největší sportovní 
akci světa - olympiádě. 
Co pro Tebe tyto účasti 
znamenaly a jak jsi je 
prožívala? 
  Letní olympijské hry v 
roce 1992 ve španělské 
Barceloně byly pro mne 
vůbec jednou z prvních 
velkých soutěží. Z celé 
té velkolepé atmosféry 
jsem byla velice ztré-
movaná, ve sportovním 
slangu řečeno vykulená. 
Z tehdejší diskařské 
soutěže jsem si odnesla 
mnoho zkušeností, za 
které jsem velice vděčná. 
Do Sydney jsem přijíž-
děla již jako zkušená zá-
vodnice, protřelá účastí 
na řadě vrcholných 

atletických soutěží. Přesto tréma před 
samotným závodem, olympijskou kva-
lifi kací do diskařského fi nále, byla. I to 
možná způsobilo, že jsem skončila na 
prvním nepostupovém místě, které pro 
mne znamenalo velké zklamání. Tyto 

účasti mohu 
považovat za 
vrchol sna-
žení každého 
sportovce na 
světě. 
  Na základě 
papírových 
předpokladů 
by do diskař-
ské olympij-
ské soutěže 
žen mohly 
z a s á h n o u t 
hned dvě 
české repre-
z e n t a n t k y. 
Ty a nadějná 
Věra Pospí-
šilová. Bude 
to výhoda 
pro účast v 
kval i f ikaci 
či třeba poz-
dějšího fi nále 
z hlediska 
spolupráce? 
  Jsem pře-
svědčená, že 
Věra určitě 
postoupí do 
olympijského 
f i n á l o v é h o 
klání, kde ne-
bude bez šan-
cí. I přes své 

mládí patří do nejužší světové špičky. 
Rozdílný názorový pohled vyplývající 

z věkového odstupu i rivalita na domá-
cích kolbištích vede k tomu, že každá 
má spíš svůj okruh přátel. V případě, že 
ale zdraví vydrží a obě nastoupíme do 
olympijského diskařského sektoru, bu-
deme si fandit, vždyť reprezentujeme 
jednu zem.    

               ....Jaké jsou Tvoje olympijské ambice 
a kolik myslíš, že bude potřeba hodit 
na zisk medaile? 
  Myslím, že na postup do širšího 
dvanáctičlenného fi nále bude potřeba 
výkonu nad 61 metr z důvodu, že se 
jedná o olympiádu a závodnice budou 
dobře připraveny. Loni na MS v Paříži 
bylo na fi nále potřeba 59,87. Medaile z 
28. olympiády bude viset okolo 68 met-
rů. Moje snaha bude dostat se do širšího 
fi nále a pak se uvidí. 
  Dokázala by sis tipnout, kdo bude 
usilovat o pořadí na stupních vítězů?    

........   Určitě se o zlato budou prát domácí 
Řekyně, které získaly stříbrnou a bron-

zovou medaili na posledním mistrov-
ství světa v Paříži. 
  Jak přibližně bude vypadat Tvůj 
půlrok před Athénami?
  Velkou část budu trénovat doma 
v Čechách. To z důvodu, že zde mám 
rodinu a děti, o které se musím starat. 
Roli hraje i potřeba neustálého kontak-
tu s trenérem, který sleduje techniku 
a sestavuje tréninkový plán. V březnu 
absolvuji rovnou z přípravy Zimní 
evropský pohár vrhačů na Maltě, kte-
rý mi ukáže, jak jsem na tom po zimě 
výkonnostně. Pravděpodobně absolvuji 
i čtrnáctidenní soustředění v maďarské 
Tatě s větší atletickou skupinou trenéra 
Šilhavého. Příznivci mě budou moci 
zahlédnout hlavně na stadionu v Rado-
tíně, kde mám díky atletickému zázemí 
a blízké posilovně ideální podmínky. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem, kteří mi podali pomocnou ruku. 
  Jak obtížné je v dnešních podmín-
kách zvládnout roli vrcholové spor-
tovkyně a matky dvou dětí? 
   Atletika je pro mne obrovský koníček 
i únik od neustálého koloběhu rodin-
ných povinností. Dříve jsem si myslela, 
že v tuto dobu již dávno nebudu závodit, 
ale tento stav mne oboustranně velice 
pomáhá. Samozřejmě v mé snaze mám 
podporu u manžela, který vedle podni-
katelských aktivit je sám atlet diskař.
  Je tedy výhoda, když máš v part-
nerském životě po boku též aktivního 
sportovce - diskaře? 
  Je to výhoda. Možná, kdyby manžel 
již nesportoval, nesportovala bych ani 
já. Takto se vzájemně doplňujeme a 
například mnoho tréninků absolvujeme 
spolu (pozn. red. manžel Libor - mistr 
republiky v hodu diskem z r. 2000). 
  Kdy jsi s atletikou začínala?
   Atletiku dělám od šesté třídy základní 
školy. Poté jsem z Opavy přešla do Os-
travy, kde jsem v dorosteneckém věku 
trénovala ve skupině trenéra Šmída, 
který připravoval i Helenu Fibingero-
vou. V roce 1986 jsem přešla do Prahy. 
Dříve, v žákovském věku, jsem koketo-
vala i s plaváním a volejbalem. 
  Jsi závodnice s bohatými zkušenost-
mi i díky spolupráci s několika špič-
kovými trenéry (Šilhavý, Brabec). 
Neuvažuješ po zavěšení disku na 
hřebíček o trenérské kariéře? 
  O této variantě jsem nepřemýšlela 
už z toho důvodu, že se do dvou let 
přestěhujeme do manželova rodiště do 
Humpolce, kde má podnikatelské ak-
tivity. Bohužel zde nejsou pro atletiku 
dobré podmínky. 
  Jak dlouho se ještě chceš pohybovat 
na vrcholové scéně sportu? 
 Určitě ještě tento rok, eventuelně, 
podle zdraví, ještě příští. Pak nastane 
defi nitivní konec. Čas nelze zastavit. 
  Děkuji za rozhovor a přeji Ti, abys 
na olympiádě dosáhla životního 
úspěchu. 

V diskařském kruhu při soutěžním pokusu

Vladimíra Racková - pětinásobná mistryně republiky, aktérka LOH v Barceloně a 
Sydney, MS v atletice v roce 1991 v Tokyu, 1993 ve Stuttgartu - 9. místo, 1999 v Se-
ville a 2001 ve Edmononu - 12. místo a ME v roce 2002 v Mnichově - 8. místo, která 
má osobní výkon 65,50 v dresu ligové Sparty.

  V prosinci proběhly na hřišti Soko-
la Radotín dvě akce v malé kopané. 
Tradičního, již 7. ročníku Vánočního 
turnaje se zúčastnilo osm mužstev 
hrajících radotínskou sokolskou ligu. 
Dalším zájemcům nebylo možno vy-
hovět z časových důvodů. Proto jsme 
uspořádali pod záštitou Sokola Radotín 
ještě Silvestrovský turnaj, který se stal 
důstojným zakončením sezóny. Turnaje 
se zúčastnily týmy Sparty Praha (v 
sestavě s hráči A-mužstva Tomášem 

Junem, Tomášem Hübschmanem 
a Pavlem Perglem), TV Premiéra, Auto 
Brejla, Sokola Radotín (PDP), Kestřá-
nek a Sparty Praha XXL. Očekávaným 
vítězem se stala Sparta Praha, která 
v celém programu zápasů zaváhala 
pouze s domácím Sokolem Radotín 
a to remízou 2:2. Tento turnaj byl skvě-
lou propagací radotínské malé kopané  
Doufáme, že příští ročník ozdobí další 
slavná jména.
    

Vítězné družstvo Sparty Praha, v dolní řadě první zleva - T. Jun, 
třetí zleva - T. Hübschman. V horní řadě druhý zleva - P. Pergl.

Václav Karnet

  V roce 2000 byl po mnoha letech pod 
hlavičkou radotínského Sokola znovu-
založen oddíl stolního tenisu. U jeho 

zrodu stál Jiří Růžička, stálá duše oddí-
lu a hráč prvního družstva. V současné 
době je v oddíle organizováno 16 členů, 
kteří hrají ve třech družstvech pražské 
soutěže.
  A-týmu se daří nadále 
velmi dobře a zatím 
každý rok končil sezonu 
postupem o třídu výše. 
Po posledním postupu 
do I. třídy (tedy druhé 
nejvyšší soutěže or-
ganizované Pražským 
svazem stolního tenisu) 
se mu, bohužel, nepo-
dařilo posílit se o kva-
litního hráče a všichni 
jsme se domnívali, že 
budeme hrát o udržení 
v soutěži. Stalo se však 
nečekané a po první po-
lovině je „áčko“ Sokola 
Radotín na třetím místě 
s minimální bodovou 
ztrátou na své soupeře 
z Lokomotivy Vršovice 
a El Niňa a samozřejmě 
stále s nadějí na baráž a 
případný postup do divi-
ze. Družstvo hraje ve slo-
žení Jiří Růžička, Vladimír Slobodzian, 
Josef Flídr a Martin Hataš. „Béčku“ v 
minulé sezoně utekl postup do III. třídy 

opravdu o vlásek. Letos, stejně jako 
C-družstvo, hraje jen svůj průměr, což 
je dáno širším kádrem a omlazováním 

oddílu. Rozpis zápasů a průběžné vý-
sledky jsou uveřejňovány na nástěnce 
před supermarketem Albert v Radotíně 
a také v sokolovně.                                                                                     

A - družstvo Sokola Radotín: zleva Martin Hataš, Jiří 
Růžička, Vladimír Slobodzian a Josef Flídr

Jiří Růžička, zakladatel 
oddílu a tahoun činnosti 
celého oddílu

(st)


