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Slavnostní vernisáží byla dne 27. listopadu loňského roku otevřena výstava Kruhu
radotínských výtvarníků. Jedná se o tradiční akci, konající se již pravidelně od roku
1993 ve velkém sále Kulturního střediska
„U Koruny“. Návštěvníci měli možnost si
díla dvaceti umělců prohlédnout a eventuálně zakoupit až do 5. prosince 2004.
A čí díla jsme mohli v Radotíně zhlédnout?
Byly to naturalistické motivy, krajiny, zátiší
či pražské motivy Dany Hrbkové, Ivany Somogyiové, Ferdinanda Löffelmanna. Nejen
oni však vystavovali plody své umělecké
činnosti! K dalším umělcům, kteří přišli
potěšit svými díly, patří Jaroslava Bušová,
Ivan Hrbek, Markéta Kolářová, Ladislav
Klusáček, Otakar Lachman, Petr Panev,
Dagmar Radová, Jaroslav Bureš, Martin
Rydrych, Jan Sodoma a Václava Tošovská.
Kromě obrazů jsme mohli obdivovat i
verše chuchelského občana a lékaře MUDr.

Ivana Albrechta. V mnoha případech mohli
pravidelní návštěvníci zjistit a zaznamenat
umělecký posun v tvorbě některých malířů.
Za zmínku jistě stojí kvalitativní posun děl
Luboše Čuty. Jeho expresionistické malby
,,V zajetí zla“ a ,,Němý pohled“ v munchovském stylu o tom svědčí.
K vidění byla opět i díla vytvořená složitou technikou, malbou na hedvábí. K již
tradiční autorce této techniky, paní Boženě
Radiměřské, se přidal autor kontroverzních
námětů Miroslav Kubový. Nezapomenutelný je zejména volně zpracovaný námět od J.
Liberského „Kudy se Slované ploužili k Řípu?“ či dokonce výtvor autorem nazvaný
„Pamandala“, o velikosti 150x150 cm. Obě
díla byla vytvořená již zmiňovanou malbou
na hedvábí. Sám autor připojil k dílu tento
vysvětlující text: „Mandala je posvátný
buddhistický artefakt. Patří mezi nejstarší
náboženské symboly lidstva. Vyjadřuje

ideální stav, kdy při odstranění protikladů
vzniká rovnováha mezi já a nevědomím.
Obraz jsem však nenazval Mandalou, ale
Pamandalou, protože Středoevropan, který na dálném východě aspoň chvíli nežil,
nemá na to, aby ztvárnil tuto tématiku
s celou duchovní hloubkou.“
Publikum zaujala busta Pabla Picassa
v nadživotní velikosti, pojmenována „Pocta
Picassovi“, autora Rudolfa Kamenického. Mezi vystavovanými exponáty byly i
poslední výtvory Stanislava Bláhy (1933),
radotínského malíře, který v roce 2004
zemřel.
Co napsat závěrem? Snad by k tomuto
účelu postačoval zápis v knize, do níž
mohli všichni, kdo výstavu navštívili, vepsat své pocity z ní: „Máme plno nadaných
malířů amatérů a svět se o nich nedozví.
Škoda. Díky za pěkný umělecký zážitek.“
S tím se nedá než souhlasit. Tak tedy na
konci listopadu letošního roku se těšíme na
shledanou při další výstavě Kruhu radotínských výtvarníků!

Motocykl je v rodině Oldy Vostárka fenomén. Svůj koníček přenesl i na svoji ženu Gábinu. Proto není divu, že se po radotínských silnicích
záhy začaly v sedle motorek objevovat i jejich děti – Kristýna a mladší Patrik. Patrikova záliba vydatně podporována jeho otcem dovedla
skoro šestnáctiletého mladíka mezi největší naděje českého motocyklového silničního závodění. Díky mimořádným výkonům, kterých dosáhl
v minulých dvou sezónách, obdržel divokou kartu, s níž se mohl zúčastnit nejprestižnějšího seriálu na světě – jednoho ze závodů mistrovství
světa silničních motocyklů, konkrétně loňské srpnové Velké ceny Brna. Zde obstál a z hlediska postupně získávaných zkušeností a výborného zázemí to vypadá, že by se mohl v soutěžích dospělých v letošní sezóně prosazovat ještě daleko víc. Jeho otec o něm říká, že se za poslední
rok velice změnil. Jednak vyspěl fyzicky, ale hlavně psychicky. Student třetího ročníku osmiletého gymnázia Minerva ve Strašnicích se musel
naučit vystupovat jako závodník a zahodit image teenagera s rozcuchanou hlavou. Je daleko více přemýšlivý a bez problému dá na radu
jiných, zkušených.
I když by dnes již bez problému mohl jezdit po silnicích s řidičským oprávněním, říká, že ho v normálním provozu a za situace, kdy řidiči
nedodržují dopravní předpisy, jezdit, a tak riskovat, vůbec neláká. Tvrdí, že stejně žádnou zatáčku si nemůže projet tak rychle jako na okruhu.
Kdy se začal profilovat zájem Patrika o
motorky?
Olda V.- otec: Začalo to přibližně před čtyřmi roky, kdy Patrik dostal dětskou motorku,
na které jezdil po Radotíně. Vlastní závodění započalo na jaře 2003, kdy začal jezdit na
motocyklu o kubatuře 70 cm3. To mu bylo
čtrnáct let a zařadil se do party kluků, kteří
závodili již několik sezón. Bylo vidět, jak
jde závod od závodu výkonnostně nahoru.
V té době jsme se učili oba dva. Kluk coby
závodník a já jako trenér a manažér.
Patrik V.-syn: První závod jsem absolvoval
ve Vysokém Mýtě a táta chtěl ode mne
hned, abych při průjezdu zatáčkou měl
koleno těsně v kontaktu s vozovkou a ne
patnáct centimetrů, jak jsem měl. Od té
doby šla výkonnost nahoru a i otec slevil
ze svých požadavků.
Kdy se začaly dostavovat první úspěchy?
Olda: Patrik se zlepšoval závod od závodu
a bylo jen otázkou času, kdy pronikne mezi
nejlepší v rámci mistrovství republiky

dětské juniorské třídy. Přišly poslední závody sezóny v Písku, kde se jely dva závody
v sobotu a dva v neděli. První sobotní závod vyhrál způsobem start – cíl, v druhém
startu mu technická závada znemožnila
dojet. V neděli dominoval opět v prvním
závodě a býval by vyhrál i poslední závod,
ve kterém ale nakonec kvůli problémům
s řazením skončil druhý.
Jak to všechno pokračovalo dál?
Olda: Na závody v Písku přijel i Bohumil
Staša, náš bývalý vícemistr světa, který si
zde chtěl vybrat
nadějného mladíka
pro pana Felgra,
v ý robce česk ých
závodních sto pětadvacítek. Z řady závodníků si nakonec
vybral Patrika, který tak ještě v říjnu
mohl na mosteckém
ok r u hu testovat
jeho motorku pod
značkou FGR. Pro
blížící se sezonu
mu byla přislíbena i
úplně nová motorka.
Pa t r i k : B ohu ž el ,
motorku se s blíží-

cím zahájením sezóny získat nepodařilo,
a tak táta kontaktoval pana Stloukala
z Příbrami, který je velice známý ve světě
motorek, aby nám pomohl dostat se z této
nepříjemné situace. Ten nám dal kontakt na
pana Jaroslava Hanuše, který žije v Norimberku a je majitelem týmu ÖMW TEAM
Hanusch (v týmu jezdili i Jakub Smrž, Jaroslav Huleš nebo Lukáš Pešek – pozn.red.).
S panem Hanušem, jenž má skvělé
výsledky a obrovské zkušenosti z práce
s nadějnými juniory, došlo k domluvě. Roli
v tom samozřejmě opět sehrálo doporučení
Bohumila Staši.
Kterých soutěžních seriálů ses účastnil
v minulé sezóně?
Patrik: Po vzájemné domluvě jsme se přihlásili do seriálu mistrovství Německa, které je mimochodem jedno z nejkvalitnějších
v Evropě a do mistrovství České republiky.
V obou případech se jedná o soutěže dospělých, kde jsou samostatně vyhodnocováni i
junioři. Dále jsem absolvoval seriál závodů
AlpeAdriatica, kon k rét ně
na okruhu, známém i ze závodů
Formule 1 v maďarském Hungaroringu. Účastnil
jsem se i několika závodů mistrovství Evropy.
A s jakými úspěchy?
Olda: V mistrovství
Německa
Patrik absolvoval
prakticky
celý seriál, kde si
připsal i několik
bodů,
rovněž
i v mistrovství
Evropy dojel ve dvou případech na bodovaných místech. Z hlediska výsledků to vypadá, že nejlepšího umístění dosáhl v rámci
mistrovství ČR, kde se stal vícemistrem
republiky mezi dospělými pro rok 2004
a juniorským mistrem republiky. Zároveň
obdržel titul Talent roku 2004. Největším
oceněním zatím byla účast na srpnovém
Grand Prix v Brně, jednom ze závodů
mistrovství světa, kde na divokou kartu
startoval v nejslabší kubatuře s nejlepšími
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světovými jezdci.
A jak jsi zvládl konfrontaci s absolutní
špičkou?
Patrik: Myslím, že jsem splnil představy
celého týmu, jelikož jsem šel do závodu s
cílem, abych dojel a pokud možno nedostal
kolo od nejlepších. To se podařilo. Nakonec
z toho bylo 27. místo z 36 startujících a
nejlepší umístění českého závodníka v této
kubatuře.
A jaké jsou cíle pro nastávající sezónu
roku 2005?
Olda: Chtěli bychom se opět účastnit
seriálů mistrovství Německa a Evropy a
rovněž tří až čtyř závodů seriálu Grand
Prix. Koncem února pojedeme na 1-2 týdny
na předzávodní soustředění do Španělska,
kde má tento sport fantastickou podporu
a zázemí. Jen v okolí Valencie, kam máme
namířeno, je sedm okruhů. První závod by
pak měl Patrik absolvovat 28. března v Assenu v Nizozemsku v rámci evropského
šampionátu.
Je tento sport opravdu tak náročný, jak
se říká?
Olda: Čím více se u tohoto sportu pohybuji,
tím více všechny, kdo závodí, obdivuji.
Úspěšné zvládnutí okruhu, závodu nebo
celého seriálu je o maximální fyzické i psychické připravenosti. Někdo si možná myslí,
že se závodník pouze veze na motorce, ale
opak je pravdou. Mnohdy během závodu
vypotí i nějaké kilo váhy.
Mohli byste prozradit, jak vypadá Váš týden v soutěžní sezóně?
Patrik: Prakticky každý víkend jsme na
cestách. Z důvodu předchozího tréninku
odjíždíme již buď ve středu nebo ve čtvrtek
večer, abychom si závodní trať co nejvíce
zažili. To je tvrdá realita tohoto sportu.
Vypadá to, že budeš tento rok hodně na
cestách, co na to ve škole?
Patrik: Musím říct, že ve škole mi fandí a
problémy mi nedělají. Myslím, že jsou mému závodění příznivě nakloněni.

11. prosince ráno se otevřely
dveře radotínské školy pro širokou veřejnost a v prostorách druhého stupně a
školního klubu Klíč se uskutečnily 1.
Vánoční dílny. Ve čtyřech připravených a vyzdobených třídách (včetně
klubovny) čekalo na zájemce sedm
stanovišť, kde si každý mohl vybrat
z nabídky skoro desítky výrobků a za
pomoci šikovných rukou paní učitelek
si je vytvořit. Nabídka se skládala
z malování skleněných svícínků, z výroby svícnu na březovém podstavci,
ozdobné větve, svíček ze včelích
plástů, drátěných ozdob, ozdob-andělíčků
z těstovin, ozdob z přírodních materiálů
(luštěniny, obilí…) a dvou druhů přání.
Kdo si chtěl mezi jednotlivými výrobky
odpočinout, mohl posedět s hrnečkem voňavého vánočního čaje a zakousnout se do
téměř teplých koláčků od firmy Racia. Za
příjemného doprovodu koled a vůně aromaJiž podvaadvacáté se na Závisti konal
první prosincovou neděli Zbraslavský běh,
memoriál Tondy Beránka. Úroveň závodu i
počet startujících během uplynulých období kolísaly, ale dnes se dá konstatovat, že závod na přelomu tisíciletí chytil druhý dech
a začíná se řadit mezi prestižní přespolní
běhy v Česku. Co nás na Zbraslavi může
těšit obzvlášť, je účast v mládežnických kategoriích. Muži a ženy se tradičně sjíždějí
z širokého okolí, mezi mládeží ale pobíhají
povětšinou místní. Letos to bylo 64 dětí,
které vyšplhaly až nahoru k altánku nad
Závistí, kde na ně čekaly jejich trasy. Jistě
k tomu přispěla i soutěž Cena Zbraslavi,
která byla připravena díky grantu
městské části. Každé dítě, které se
účastnilo jarní a podzimní Zbraslavské osmy na horských kolech a
doběhlo i Zbraslavský běh, získalo
v cíli medaili a jeho jméno bude vyryto na podstavci putovního poháru.
A co víc, jeden vylosovaný získal
digitální fotoaparát. Jména všech
zdatných najdete na www.hsh.cz/
beh. A všem, kteří to loni nezvládli,
slibujeme, že Cena Zbraslavi je připravena i v letošním roce.
Stejně jako její předchůdkyně,
Velká cena HSH, která je navíc doplněna i o Velkou Kunratickou. Ze
193 účastníků Zbraslavského běhu
se do podstavce poháru věnovaného městskou částí zapíše 10 borců.
Borců i proto, že museli v rámci
Zbraslavského běhu vyběhnout od
zvířátek k altánku, což je obtížné
i jako rodinný výlet. Celou pětikilometrovou trasu s převýšením 225
metrů pak zvládl vítěz za 17 minut a
19 vteřin. A jen pro zajímavost, ví-

Stolní tenisté Sokola Radotín to letos nemají v pražských soutěžích jednoduché.
Všichni bojují o záchranu.
Do konce první poloviny pražských
soutěží ve stolním tenise zbývalo v době
redakční uzávěrky odehrát pouhé jedno
kolo, a tak je možné se již podívat na „poločas“ z pohledu Sokola Radotín. Hlavní
pozornost je upřena na start A-družstva
mužů v I. třídě, tedy výkonnostně hned
pod divizí jako nejvyšší soutěží spadající
pod působnost Pražského svazu stolního
tenisu (PSST). Ligové soutěže již řídí
česká asociace.
Ve skupině B jsou Radotínští osmí, tedy
víceméně tam, kde svou pozici očekávali
před začátkem soutěže. Vstupovali totiž
do nové sezony s obavami, zda se v I. třídě
udrží - a toto nadále přetrvává. Zatímco
loni do posledních chvil jako nováček
bojovali o čelo tabulky a tím možnost hrát
play off o postup do divize, tak před letošní
sezonou se na situaci museli podívat realistickýma očima. Z oddílu odešel Josef Flídr,
který měl vysokou úspěšnost (kolem 80
%), a jeho absence byla pochopitelně znát.
Z hlediska sportovního, protože na druhou
stranu tento hráč nezapadl do kolektivu,
hrál si, jak se říká, „na své triko“ a v posledních třech zápasech, kdy se A-tým stále
ještě „pral“ o play off, odmítl nastoupit s
odůvodněním, že „již o nic nejde“. Z jeho
pohledu ano, protože již měl připravené
přestupní lístky...
Vedení oddílu se snažilo tuto výkonnostní
mezeru zacelit případnými posilami. V
rámci přátelských vztahů se pražským
Slavojem, který je vyhlášen výbornou prací
s talenty, jsme se původně dohodli, že do
Radotína půjde jeden nadějný mladík na
tzv. přestup s návratem a druhý na hostování. Bohužel, z toho sešlo, neboť Slavoj
na poslední chvíli získal I. třídu - tedy
stejně vysokou soutěž - a musel mít pro ni
výkonnostně odpovídající hráče. Nakonec

tických svíček dopoledne rychle uběhlo a
více jak sto návštěvníků si odnášelo pěkné

vánoční dárečky, které jejich blízké určitě
moc potěšily. Již nyní se těšíme za rok na
Vánočních dílnách na shledanou!
Závěrem ještě jednou velké poděkování
firmě Racia – manželům Marešovým – za
jejich sponzorský dar, kterým bylo občerstvení v podobě výborných posvícenských
koláčů pro všechny účastníky dílen.

těz kategorie muži nad 70 let zdolal okruh
za neuvěřitelných 26 minut! Nejmladší
účastnicí byla pětitýdenní Veronika Arnoštová, tentokrát v kočárku, ale za rok se prý
již vydá po svých.
Milým oživením byly ceny věnované Ditou Hebelkovou, mistryní světa v běhu do
vrchu, která navíc všechny účastníky pozvala do své kavárny Ditíz na občerstvení,
ke kterému přidávala perníček zdarma.

vše dopadlo tak, že k nám šel na hostování
pouze jeden hráč - Luděk Šilhánek. Ale i
za tuto pomoc Slavoje jsme vděční, protože
nadějný starší žák získal v několika zápasech rozhodující body pro naše vítězství.
Žel, podle pravidel může hráč na střídavý
start (hostování) nastoupit jen v 50 procentech utkání. Proto jeho schopností musíme
využívat s rozmyslem a stavět ho pouze v
zápasech s vyrovnanými soupeři.
Hlavními tahouny družstva nadále zůstali
Jiří Růžička a Vladimír Slobodzian, kteří
mají vysoce aktivní úspěšnost. Dalšími
hráči jsou Martin Hataš a Petr Lágner, jenž
„pendluje“ mezi „áčkem“ a „béčkem“. Cílem A-týmu je samozřejmě záchrana, což
zaručuje momentální osmá příčka nebo
vyšší. Ve 12členném poli bude sestupovat
poslední družstvo a celky na 10. a 11. místě
nastoupí do play out o udržení se stejně
postavenými družstvy ze skupiny A. Zatím
jsme čtyřikrát vyhráli a podle propočtů
by mírně pasivní poměr vítězství vůči porážkám měl zajistit klidné vody ve středu
tabulky. Mrzí zbytečná porážka na stolech
Braníku C a stejně tak dosud poslední zápas proti Olympu E, který podle výsledku
vypadá jednoznačně pro domácí (10:4), ale
na stolech se odehrála celá série promarněných příležitostí Radotína.
Hůře jsou na tom další družstva Sokola
Radotín. „Béčko“ startující ve IV. třídě
(skupina A) se pohybuje v nejspodnějším
patře tabulky. Velmi doplácí na nestálost
složení týmu, zranění a nemoci hráčů. Dosavadní dvě vítězství moc netěší. Stejnou
bilanci 2 - 0 - 6 má i „céčko“ Radotína v V.
třídě (skupina B), kde je osmé. V případě
obou družstev je to jako na houpačce, když
zabere, tak se rychle dostane do středu,
naopak další porážky je přikovají ke dnu
tabulky. Sestup by byl nepříjemný a hlavně
zbytečný, protože herní potenciál zaručuje
klidný střed. Jen ho naplno využít...

