Atletika v závěru sezony - dvě medaile a jedno výročí
Koncem léta se dva trenéři a 15 mladých atletů z Radotína přesunulo na
atletický ovál v Kolíně, kde proběhlo
letní soustředění. To vyšlo náramně,
jak co se týče počasí, tak i celkového
průběhu a atmosféry, která na soustředění vládla.
Druhý týden v září se uskutečnil vrchol sezony mladších žáků - přebory
Prahy. Ty proběhly na nově zbudovaném stadionu Podvinný Mlýn. Našim
závodníkům se zde dařilo a představili se výborně připravení, jelikož si zde
všichni alespoň na jedné z disciplín

vytvořili svá osobní maxima a získali
dokonce 2 stříbrné medaile. O tu
první se v první den závodu postarala
Tereza Špačková v běhu na 800m. Michal Hošek nepatřil mezi favority. To,

že by mohl pomýšlet na nejvyšší stupně, naznačil již v rozbězích, kdy ten
svůj vyhrál a výrazně si zlepšil osobní
maximum. Ve finále Michal všechny
překvapil, zlepšil svůj čas o další čtvrt
vteřinu a v těsném finiši uhájil stříbrnou medaili. Druhý z našich, David
Polák, i přes zlepšení osobního maxima bohužel nepostoupil z rozběhů.
Do finálové osmičky se ještě podařilo
dostat Adamu Provazníkovi ve skoku
dalekém, kde obsadil 7. místo. Ve štafetách na 3x 300m chlapci ve složení
Hošek, Provazník a Polák byli pátí.
Děvčata ve složení
Kateřina Špačková,
Julie Slámová a Tereza Špačková dosáhla
na 7. pozici. Právo
reprezentovat Prahu
na mezi k rajovém
utkání připadla i na
n a š e m e d a i l i s t y.
Utkání se uskutečnilo v Kolíně. Ani zde,
v konkurenci závodníků z dalších 5 krajů, se naši neztratili.
Tereza na trati 600 m
obsad i la 2 . místo.
Micha l skonči l na
60 m překážek třetí. Stejné místo bral
i v dálce, ve které
startoval z důvodu
absence jednoho
z pražských závodníků. Svými výkony
závodníci pomohli
pražskému v ýběr u
toto utkání vyhrát.
Nejlepší žáci a žákyně z republiky se sjeli do pražského
Edenu na mistrovství republiky žactva. Zde jsme měli dvojí zastoupení.
Dominik Dlouhý na 60m a 150m
a Jakub Stádník na 800m. Dominik

Sobalisté Radotína získali bronz
v Extralize mužů
Po tuhém boji nad Hrochy z Havlíčkova Brodu (čerství vítězové poháru
ČSA) získal radotínský SK v Extralize
sobalu mužů bronzové medaile.
Oba týmy se dostaly do play-off v zarputilém finiši, kdy Radotín SK výhrou
pěti zápasů v řadě postoupil přímo do
semifinále a Hroši se mohutným závěrem probojovali na páté místo. Dalo
se tedy čekat, že obě mužstva budou
dobře motivována a nebezpečná pro
každého soupeře. Hroši to předvedli
již ve čtvrtfinále, kdy porazili tradičně
silné Eagles Praha a ze stavů zápasů
0:1 obrátili na konečných 2:1. Možná
měl na tento výsledek vliv i získání
posil ze zahraničí. V semifinále se
Hroši utkali s lídrem ligy a obhájcem
titulu Spectrem Praha a začali skvěle
s výhrou. A přestože nakonec prohráli
celou sérii 3:1, zanechali víc než dobrý

club 80 Chomutov. Radotín SK se
s Beavers dosud za posledních 9 let
v play-off utkal pětkrát a jen jednou
se mu podařilo vyhrát, ve finále v roce 2006. Zatímco Beavers jsou v české extralize dlouhodobě synonymem
pro účast ní ka f iná le, radot ínšt í
sobalisté jsou ve skromnější pozici.
Přesto chtěl Radotín prolomit hráz
smolných play-off zápasů a postoupit po dlouhé době do finále. Šance
byly vyrovnané, zvláště potom, když
v závěru soutěže Radotín SK dvakrát
porazil Chomutov na svém hřišti.
Oba týmy předvedly vynikající sobalové zápasy založené především
na skvělých nadhazovačích Luboši
Vrb en s kém (S C 8 0 C homutov)
a Jaroslavu Breníkovi (SK Radotín).
Kromě jednoho zápasu se rozhodovalo do posledního okamžiku a ani

dojem. Kromě jednoho zápasu skončily všechny těsně o jeden nebo dva
body, tedy jeden nebo dva povedené
odpaly či dobré zákroky v obraně.
Spectrum Praha tak odčinilo porážku
z semifinále poháru ČSA, kdy naopak
Hroši přesvědčivě vyhráli.
Radotín SK čekal soupeře
z čtvrtfinále, kterým se stal Sport-

jeden z týmů nechtěl složit zbraně.
Nakonec byl tím šťastnějším Chomutov a Radotín SK čekal boj o bronzové
medaile s Hrochy z Havlíčkova Brodu.
S nimi se Radotín SK utkal už ve finále poháru ČSA, kde prohrál, a šance
na vítězství byly více než vyrovnané.
Navíc doposud se v play-off potkali
oba soupeři jen jednou, shodou okol-

zde startoval po zdravotních komplikacích, které ho v létě postihly. Bohužel se nedokázal dostatečně připravit
a nepostoupil z rozběhů. Na 60m
obsadil celkově 20. místo a na 150m
skončil šestnáctý. Daleko za svým
osobním maximem skončil i Kuba.
Tomu se z rozběhů také nepodařilo
postoupit do finále a celkově skončil
na 16. místě. V září ještě proběhla
semifinále a finále družstev mladších
žáků. Radotínské družstvo se bohužel nesešlo v plném počtu. Přesto
z 10 družstev obsadilo 5. místo, což
bylo prvním nepostupujícím do finále
A. Na základě výsledků se družstvo
SC Radotín ujalo pořadatelství finále
B. Byly to první oficiální závody na
radotínském stadionu po více jak
10 letech. Závodů se zúčastnilo 174 dětí
z 11 oddílů. Domácí tým skončil na
3. místě a v Praze se celkově umístil
na 11. místě. Jako poslední závod na
dráze se uskutečnily přebory Prahy ve
vícebojích. V mladších žákyních, které soutěží v pětiboji, se v konkurenci
61 závodnic nejlépe z našich prosadila
Tereza Špačková, která skončila desátá. V mladších žácích se na 19. místo
probojoval Adam Provazník v konkurenci 48 závodníků. V dorostencích,
kteří již mají klasický desetiboj rozložený do 2 dnů, se o nejlepší umístění
snažil náš Tomáš Vodička. Pro něho
to byl první absolvovaný desetiboj
a obsadil 16. místo z 26 závodníků.
Tento rok uplyne již půl století od založení atletiky v Radotíně. Je to velké
výročí, které oslaví 22. listopadu v kulturním středisku U Koruny. Všichni,
kteří se kolem atletiky v této části
Prahy pohybovali, jsou srdečně zváni.
Slavnostní zahájení je v 17:30 hod.
Další informace na našich stránkách www.atletika.org
ností při boji o bronzové medaile,
a tehdy vyhráli brodští sobalisté.
Radotín SK začal boj o medaile mnohem dříve než 5. října v „hroší“ aréně.
Zřejmě klíčovým krokem za medailí
byl přímý postup do semifinále. Během těchto pěti zápasů, vedoucích do
semifinále, ale i v celém play-off se Radotín mohl opřít o zkušenosti a skvělé
výkony hráčů, především Jaroslava
Breníka, Martina Češpivy, Pavla
Hlinky, Lukáše Holuba a Jindřicha
Majera. K těmto tradičním oporám
Radotína SK se připojil i hostující
Mikuláš Klas (SK Kotlářka). Začátek
série s Hrochy se nevyvedl a Radotín SK si odvezl z Havlíčkova Brodu
zaslouženou prohru 11:7. Druhý den
nastoupil Radotín SK v pozměněné
sestavě a nezačal šťastně, po první
směně prohrával 3:0 a atmosféra v radotínském táboře by se dala krájet.
Dlouholeté zkušenosti, vůle a obrovské nasazení celého týmu dovedlo
Radotín SK k obratu a konečnému
vítězství 5:3. V tu chvíli začali i věční
pesimisté věřit v pozitivní výsledek.
Druhý zápas začal Radotín SK očividně lépe a rychle se ujal vedení 7:1
a zdálo se být vše jasné, jenže ani Hroši
se nevzdávali a ještě výsledek korigovali čtyřmi body během jedné směny
na 7:5. Ale rozjetý radotínský vlak už
nešlo zastavit a nepomohlo ani střídání, do té doby skvěle házejícího, Jaroslava Müllera. A Radotín SK nakonec
zaslouženě vyhrál s čtyřmi zraněnými
hráči ze základní sestavy. Pravděpodobně zvítězila větší vůle a zkušenosti
opor Radotína. Head Coach Radotína
SK Miroslav Matuna k tomu říká:
„Po neúspěšném, ale kvalitním boji
o finále se nám povedlo motivovat
tým k boji, i když to bylo jen o 3. místo. Věděli jsme, že budeme hrát tři zápasy na Jaroslava Müllera a věřili jsme,
že s přibývajícími starty bude náš útok
víc a víc efektivní. Zároveň jsme důvěřovali ve schopnosti našeho prvního
nadhazovače Jardy Breníka. Byli jsme
připraveni bojovat až do konce, a to
jsme potvrdili.“

Reprezentantky z Chuchle
se v Bělehradu neztratily
Česká reprezentace sportovního aerobiku
a fitness týmů vyjela na letošní mistrovství
světa se dvěma sty závodníky. Do srbského
Bělehradu jich z Aerobic Team Chuchle
dorazilo 28.
V konkurenci sedmnácti států získali
Češi celkem 28 medailí, do Chuchle jich
putuje šest. Česká děvčata zcela ovládla
kategorii trojic kadetů a v polovině října
(14. – 18.10.) tak potvrdila pověst světové
špičky v těchto věkových kategoriích. První dvě místa patřila Fitness Centru Báry
a Hanky Šulcové, bronz si odvezlo trio Ebrová, Mendíková, Šimánková z Aerobic
Team Chuchle.
Obrovský, doslova životní výkon podaly
české aerobik týmy mezi kadety. Děvčata
nedala soupeřkám sebemenší šanci a zaslouženě si odvezla všechny dostupné kovy.
Zlato kadetky z Fitness Centra Báry a Han-

získala Austrálie, ale na druhém a třetím
místě se umístili čeští závodníci David
Pilík ze Studia Dvojka Sedlčany a Matěj
Poláček z Chuchle. Ve smíšených párech
kadetů získali prvenství australští účastníci. Na místě druhém však skončili Lucie
Černá a David Pilík ze Sedlčan a bronz si
zásluhou Kateřiny Hrickové a Matěje Poláčka odvezli chuchelští.
Nejna bit ě j š í s k upi na k ade tek ž en
s 24 závodnicemi byla náročná a bojovala v ní i
Veronika Frantová z Aerobic Team Chuchle,
které obsadila 8. místo. Mezi juniory aerobik
týmů se na prvních dvou místech umístila
děvčata z Fitness Centra Báry a Hanky Šulcové, bronzovou medaili vybojoval fitness
tým z Aerobic Team Chuchle.
V týmových disciplinách dospělých, aerobik a stepy, se mezi Češky dokázaly vklínit jen ruské závodnice. V aerobiku jede

ky Šulcové, stříbro Aerobic Team Chuchle
a bronz opět odcestoval do Fitness Centra
Báry a Hanky Šulcové. Mezi muži, kadety,
vyrůstají budoucí dospělé naděje. Zlato

zlatá do Kladna s teamem Dancers, stříbro
si odvážejí Rusky a bronz zůstal doma díky
Bond Girls z Aerobic Team Chuchle.

Orientační běh do Kosoře po dvanácté
I letos přálo při pořádání orientačního běhu
do Kosoře počasí, v sobotu 5. října se totiž
uskutečnil již 12. ročník této sportovní akce.
Ráno už organizátorky vyrážely na trasu
a na cestu jim svítily hvězdy. Slunce, které
vysvitlo po mrazíku, hřálo celý den. Po
dvou hodinách byla trať připravena a čekalo se na první závodníky.
Úč a s t n íc i by l i roz d ě len i do d vou
kategorií – mladší sbírala na 15 stanovištích v ystříhané podzimní lístečky
a plody, starší kategorie hledala 51 písmen, z nichž se měla sestavit věta. Větu
nemohl dát dohromady nikdo,
někteří počet písmen ani neřešili a věřili, že ji složí. Nakonec
organizátorky pouze počítaly
chybějící písmena a za ně připisovaly trestné body.
V letošním ročníku startovalo celkem 22 dvojic (dvě byly
trojice). Některé byly doprovázeny svým domácím mazlíčkem.
Nejmladším účastníkem byla
Barunka Vodolánová.
A ja k dopad ly v ýsled k y?
V mladší kategorii se na prvním
místě umístila Anička Šimková
s časem 28 minut a dvěma minutami trestnými, druhá byla Katka Stezková (33 min.,
0 trestných), bronz sebral Filip Mrštný
(34 min., 2 trestné minuty). Ve starší kategorii zvítězila Viky Dvořáčková (36 min.,
6 trestných minut), druhý skončil Tomáš

Stauch (38 min., 12 trestných) a třetí Vojtěch Werenyckij (40 min., 9 trestných). Opět
ale vyhráli všichni, protože proběhnout
trasu byl pro malé závodníky velký výkon.
Vítězové obdrželi sportovní ceny a všichni
sladkou maličkost a nápoj dle výběru.
V letošním roce získaly navíc všechny
zúčastněné děti krásný plyšový dárek od
paní Krauskopfové, která ceny věnovala.
„Moc vám děkujeme, že jste udělala tolik
radosti,“ vzkazují Ilona, Dana, Marienka,
Radka a Jana. Poděkování patří i Milanu
Cigáníkovi, který již několik let o všech-

ny účastníky v hospůdce na hřišti vzorně
pečuje a v sobotu ráno v devět hodin je
připravený zachraňovat vyčerpané organizátory i běžce. Akce se konala za grantové
podpory Městské části Praha 16.

93. Cena prezidenta republiky
Za ideálního počasí a před mimořádně
početnou diváckou kulisou vyvrcholila
v CONSEQ PARKU Velká Chuchle 27. října
letošní dostihová sezóna. Tradičním vrcholem závěrečného odpoledne byla 93. Cena
prezidenta republiky .
Favoritem hlavního dostihu byl vítěz
nedávné Velké ceny Pardubic, ale také letního Langer Hamburger z Německa, Trip
to Rhodos (Dr. Charvát, ž. Chaloupka),
avšak tentokrát neměl jeho finiš takovou
razanci a v cíli mu patřilo třetí místo.
Výbornou podzimní formu zužitkoval
tříletý svěřenec Josefa Váni Mister Westminster, kterého žokej Petr Foret takticky
velmi dobře provedl náročným dostihem.

Reprezentant stáje Spedition Zavřel byl
pořizován především s výhledem do letošních klasických zkoušek, obsadil sice
druhé místo ve Velké jarní ceně Holdingu
Rabbit CZ a třetí ve Slovenském derby, ale
České derby Rádia Impuls a St. Leger se
mu nepovedly. Nicméně v závěru sezóny
potvrdil své kvality, když už před Cenou
prezidenta republiky a HIC & Co., s r. o.
vybojoval triumf i ve Velké ceně Znovínu Znojmo (českého turfu). S odstupem
délky a tří čtvrtin také druhý honorář
získal vítěz Velké ceny českého turfu,
konkrétně jejího předloňského ročníku,
pětiletý Wallisto (YOKO, ž. Šafář), za
nímž o stejný rozdíl skončil Trip to Rhodos. Čtvrtým místem završila
výtečnou sezónu, během níž se
ze čtvrté kategorie propracovala
mezi vytrvaleckou elitu, čtyřletá česká odchovankyně Airfare
(J.T.K.-Germič, ž. Zatloukal),
o deset délek dále doplnil nejlepší pětici osmiletý matador
Sky Pilot (DAR, ž. Koplík). Ten
se podle očekávání postaral
o solidní tempo dostihu, které
vyústilo ve vítězův dobrý čas
3:31,29 (na pružné dráze necelé
čtyři sekundy za rekordem dráhy a dostihu).

