Radotínská atletika na vzestupu
Jak to tak bývá, s koncem roku
a začátkem nového nastává i čas jeho
hodnocení, shrnutí a ohlédnutí. To platí
také v atletice. A jaký rok atleti v Radotíně zažili? Sezóna se vcelku vydařila.
To, že by se mohlo dařit, naznačilo
již období v hale. V ní se nejvíce prosadil Dominik Dlouhý, který získal
na přeborech Prahy bronz v běhu na
60 metrů v kategorii starších žáků.
Ten samý kov si odnesl o pár měsíců později i z venkovních přeborů,

tentokrát však ze 150metrové tratě.
V přeborech Prahy v přespolním běhu
má radotínská atletika dokonce pražskou šampiónku, Michaelu Jindrovou.
Krom mnoha další závodů stojí za
zmínku hlavně mítink s mezinárod-

ní účastí European Kids Athletics
Games. Trval tři dny a v Brně hostil
atlety z celé Evropy. Přijeli sem zástupci z jedenácti států včetně Velké
Británie, Ruska, Polska a Radotín
rozhodně nezůstal pozadu. Téměř
všichni Radotíňáci se dostali do finále
svých disciplín. Nejvíce se ale předvedl Michal Hošek, který v dálce skončil
třetí a v běhu na 60 metrů našel přemožitele jen v reprezentantovi Bulharska, takže k bronzu přidal i stříbro.
Další radost udělalo
družstvo mladších
žáků, které mohlo
být postaveno díky
vzrůstajícímu počtu
dětí v oddíle. A nevedlo si vůbec špatně. Dlouhou cestu,
přes základní skupinu o čtyřech kolech,
kde se umístili třetí,
přes vydařené semifinále, zakončili postupem mezi nejlepších osm do finále A.
Tam obsadili sedmou příčku a celkově za sebou nechali
dalších 12 družstev z ostatních pražských oddílů včetně Dukly Praha.
Nesmíme zapomenout na nejvydařenější závody, Dobřichovickou míli, na
níž se účastnil téměř celý oddíl. Z os-

Olympijští vítězové na Zbraslavi
Dva úřadující olympijští vítězové
z Londýna se v neděli 2. prosince účastnili jubilejního 30. ročníku Zbraslavského běhu, memoriálu Tondy Beránka. Veslařka Miroslava Knapková to
neměla na start na Závisti ze Zbraslavi
daleko, a tak nejprve osobně předávala
medaile všem dětem, kterých do cíle
jednotlivých tratí doběhlo rekordních
96, zájemcům se ochotně podepsala
i zapózovala na společné fotografii.
Poté vyrazila na náročnou 5 kilometrovou trať, kterou zvládla ve výborném
čase 21 minut. „Běžela jsem poprvé, ale

znala jsem trasu z vyprávění, proto
jsem začala zvolna a úvodní stoupání
nepřepálila. Při seběhu dolů jsem pak
byla opatrná, když jsem viděla, jak jeden závodník přede mnou tak dlouho
klouzal, až skončil v kotrmelcích. Ale
byl to moc pěkný závod, za rok si to
ráda zopakuji,“ svěřila se v cíli. „Dostat medaili od olympijské vítězky
a pak se rozcvičovat spolu s dalším
zlatým medailistou, to je zážitek, který
mi bude každý závidět. Jsem moc rád,
že jsme na Zbraslav i v mraze přijeli
závodit,“ vyprávěl po vyhlašování nejlepších mladý závodník Jakub Dvořák
s cenným suvenýrem – podepsaným
startovním číslem – v ruce. Modernímu pětibojaři Davidu Svobodovi
stvrdil právě běh na hrách v Londýně
olympijské zlato. Na Zbraslavi doběhl
v čase 19:14 min. na osmém místě,
když na trať k Altánku kolem Hradiště
vyrazilo spolu s ním též rekordních
187 běžců. „Neběžel jsem tu poprvé,
ten závod znám, ale akorát jsme se
vrátil z tepla v Mexiku, a tak to pro
mě byl celkem klimatický šok. Závod
jsem si užil, v některých pasážích šlo
určitě běžet rychleji, ale já nic neriskoval a raději si vše před Vánocemi
kontroloval,“přiznal usměvavý olympionik v cíli. „Navzdory rannímu

mi kategorií, v nichž radotínští atleti
nastoupili, jich vyhráli rovných pět.
Ani když přišlo léto a s ním letní
prázdniny, tak sportovci nezaháleli.
Několik jich nabralo směr Kolín,
kde se kona lo let ní soust ředění.
Úsměv na tváři vykouzlily nejen
sportovní úspěchy, ale i dokončení
tartanové dráhy (ta má teď na rovince šest drah a třídráhový ovál o délce
400 metrů) nebo nárůst zájmu o atletiku, a to i z širokého okolí. Na první
trénink po prázdninách přišlo přes
90 dětí, nejen z Radotína, Černošic či
Zbraslavi, ale i z Řitky nebo Jíloviště.
Úspěchů bylo dost a jsou i vidět.
Medaile z přeborů Prahy, umístění
družstva, pohled do celorepublikových tabulek. Jen pár jmen namátkou
– Michal Hošek má v kategorii „přípravka“ nejlepší republikové výkony
na 60 metrů, 150 metrů a v dálce (v jedenácti letech skočil 4,64 metrů) nebo
Adam Provazník. Ten patří ve stejné
věkové skupině mezi pět nejlepších
v republice, a to v běhu na 800 metrů
a v kriketu.
A co přinese rok 2013? „Věříme, že sezóna bude stejně dobrá, ne-li úspěšnější.
Uplyne totiž půl století, kdy se Luděk
Mach, František Rys, Alois Šoufek a Karel Winkler rozhodli založit atletiku
v Radotíně a díky nimž si i my můžeme
vychutnávat nádhery královny sportu
jen kousek od našich domovů,“ uzavřel
Petr Dubský, předseda oddílu atletiky
SC Radotín.
mrazivému počasí jsme v obou kategoriích překonaly účastnické rekordy,
těsně odolal jen rekord traťový. Velkou
radost jsme měli z účasti obou olympijských vítězů, pro nás organizátory

týdně, v létě venku, v zimě v hale.
Stačí vám běžné sportovní oblečení
a obuv, ostatní vybavení vám zapůjčíme. Nábor do družstev žáků (8 - 12 let)
a kadetů/kadetek (12 - 16 let) probíhají
v zimním období na pravidelných
trénincích ve sportovní hale v Radotíně (ul. U Starého stadionu) v pondělí
a ve čtvrtek vždy od 16 do 17 hod. Do

Když může být lední hokej, lední metaná, proč by nemohl být zimní pétanque? Tak alespoň usoudila jedenáctka
statečných, kteří se sešli v adventním
čase o sobotě 8. prosince na známém
radotínském boulovišti.
Přes slunečné počasí mráz, podporovaný ostrým větříkem, štípal, ale to
nikomu ze zapálených
boulařů nevadilo. Svoji roli též sehrál vysoce
kvalitní punč, který
z ajist i la rest au r ace
Amigos.
Jedenáct účastníků
se rozdělilo do čtyř
teamů, které svedly
často velice napínavé
a hodnotné boje. Do
turnaje suverénně
vstoupil favorizovaný team TarpanClan
(tedy favorizovali jej
zejména jeho vlastní
č l e nové !) , k t e r ý s i
v prvním kole poradil s mužstvem
Lvů 13:4. V řadách Lvů působil i nejmladší účastník Honzík Pauk, který
statečně bojoval zima – nezima, aniž
měl s ohledem na věk přístup k punči! Ve druhém kole pak TarpanClani
v zápase s dalším favorizovaným (rodinným) teamem Amigos (v prvním
kole přehrál Mladé & Nezkrotné 13:1
0) neuvěřitelně prošustrovali vedení
7:0, aby výsledně neslavně prohráli
12:13. Psychicky nalomený team pak
v posledním zápase podlehl i partě
Mladí & Nezkrotní, kde zejména ne-

nápadný J. Štastný svým netradičním
stylem, odkoukaným od kulečníkových povalečů, svými zásahy vnějším
bekhendem rozvrátil již tak kolísající
řady soupeře. S ohledem na unikátnost daného sportovního podniku,
šlo o první zimní turnaj v pétanque
v historii Radotína, kterou jak známo

někteří datují již od 14. ledna r. 993,
a také vzhledem k relativně malému
počtu účastníků, uvádíme kompletní
výsledkovou listinu:
1. Amigos (Jana, Luděk a Marek
Haužvicovi), 2. Mladí & Nezkrotní
(Jarda Kadlec, Mirek Řehoř, Jan „H.“
Štastný), 3. TarpanClan (Petr Binhack,
Leša Leiský jh., Milan Mach), 4. Lvi
(Radek a Jan. Paukové) .
Závěrem jen poznámka: Všichni
účastníci se na závěrečném posezení
v Amigos shodli: Už se děsně těšíme
na sezónu 2013. Co vy?

Zimní turnaj WEBER CUP 2013 zahájen
Sešel se rok s rokem a opět je dlouhá
zimní fotbalová přestávka. Znovu bude
vyplněna zimním turnajem, který již
od počátku pořádá SC Radotín s vokovickou Aritmou. Letos to bude již po
sedmé. Nikdy se však nestalo, že by mezi
pořadateli byl rozdíl dvě soutěže.
Zatímco Aritma v létě vyhrála
Přebor a úspěšně startuje v divizi.
Radotínští v tomtéž ročníku neslavně
i divně sestoupili a jejich vystoupení
v A třídě zatím také není excelentní,
když přezimuje na třetí příčce, i když
s minimálním bodovým rozdílem.

shlédnout plejádu středočeských
a pražských mužstev, vidět jejich
posily, zaregistrovat změny v kádrech
a v neposlední řadě mít jistotu, že
budou svědky na danou dobu a podmínky, kvalitní kopané. Výsledkový
servis a program zápasů bude vyvěšen na hřišti v Radotíně i v restauraci
Bodlo a rovněž tomu tak bude i na
Aritmě. Závěrem jedna zajímavost.
Vítězství ve WEBER Cupu je velmi
přitažlivé, ale i velmi ošidné. SC Radotín v sezóně 2010 - 2011 (kdy v létě
vyhrál Přebor a do divize nepostoupil

Tento zimní turnaj je optimální příležitostí, jak se připravit na jarní boje
o návrat do pražského Přeboru.
A nyní k samotnému turnaji. Výběr
mužstev je exkluzivní a opět se pořadatelé setkali s nebývalým zájmem.
Z tohoto důvodu i hrací systém zůstává stejný jako loni. Tedy ve skupině
Aritma bude osm mužstev a ve skupině Radotín taktéž. Obě skupiny se
takto protnou až v posledním osmém
kole, kdy vítězové budou hrát o 1. místo, druzí ze skupin o 3. místo atd.
Nyní již k celkovému obsazení. Ve
skupině na Aritmě budou startovat
Hostouň, Velká Dobrá, Aritma, Slivenec, Louny, Zličín, Bílá Hora a Krč.
V Radotíně budou hrát Hvozdnice,
Zbraslav, ČAFC, Lety, Jíloviště, Braník, Doksy a samozřejmě domácí tým.
Jak vidno změny jsou proti loňsku
velké, když mezi startujícími chybí
např. Řeporyje, Nový Knín, Újezd
nad Lesy, Dukla B atd. Opětovně se
v naprosté většině zápasů podařilo
dodržet sobotu jako herní den, a tak
byla možnost zajít si již o víkendu
12.ledna na fotbal. Dále bude možné

jen z nedostatku financí) skončil ve
WEBER Cupu hluboko v poli poražených. V sezóně 2011 - 2012 ( kdy v létě sestoupil do 1.A třídy) tuto zimní
soutěž suverénně vyhrál.

to byla velká čest, pro všechny účastníky ohromný zážitek. Bylo zajímavé
sledovat, jak je děti okukovaly, chodily
si pro autogramy na startovní čísla
a pak si svěřovaly své zážitky. Věřím,
že i díky dnešní olympijské inspiraci
zůstane u sportu a běhání více dětí
a sejdeme se s nimi třeba za rok na
31. Zbraslavském běhu,“ hodnotil
zdařilou akci ředitel závodu a starosta
Zbraslavi Aleš Háněl.

Radotínský softball hledá malé i větší posily
Máte týmového ducha a chuť hrát?
Přijďte si vyzkoušet nadhoz i pálku na
tréninky radotínského soballu. Hledáme
svišťata od 6 do 10 let, kadety a kadetky
od 10 do 15 i juniorky mezi 14 a 20 roky.
Soball je slavná pálková hra původem z Ameriky. Rozvíjí nejen tělesnou zdatnost a sportovní dovednosti
dětí – správné běhání, sílu, rychlost,
reakci, pružnost, pohybovou koordinaci, ale také strategické myšlení,
komunikaci a týmovou spolupráci.
Stejné je to v případě t-ballu, což je
obdoba hry pro malé hráče. Tréninky
jsou pro děti nejen zábavou, ale také
kvalitně stráveným volným časem
pod vedením trenérů s reprezentační
zkušeností. Radotínský soball má
moderní soballové hřiště, patřící
mezi nejlepší v ČR, a zázemí špičkového oddílu evropské úrovně, který
pravidelně vychovává hráčky pro
reprezentaci ČR. Tradice softballu
v Radotíně se začala psát v roce 1979,
v posledních letech se místní oddíl
pravidelně umísťuje na čele nejvyšších
soutěží. Tréninky se konají dvakrát

Paleta sportů na šestnáctce je pestřejší!

družstva juniorek mají možnost se přihlásit děvčata ve věku od 14 do 20 let.
Trénink družstva probíhá pravidelně
v tělocvičně ZŠ v Radotíně (ul. Loučanská) v úterý od 18.30 do 20 hod.
a ve čtvrtek od 17 do 18.30 hod.
Kontak: rostislav.hrych@cemix.cz

Zimní turnaj – WEBER CUP 2013
skupina Radotín
Zápasy SC Radotín a SK Zbraslav
12.1. 11.30 hod. Zbraslav – Braník
13.30 hod. Hvozdnice – Radotín
19.1. 9.30 hod. Radotín – Lety
15.30 hod. Doksy – Zbraslav
26.1. 15.30 hod. Zbraslav – Radotín,
2.2. 11.30 hod. Jíloviště – Zbraslav
13.30 hod. Radotín – Braník
9.2. 11.30 hod. Zbraslav – Hvozdnice
13.30 hod. Doksy – Radotín
16.2. 9.30 hod. ČAFC – Radotín
11.30 hod. Lety – Zbraslav
23.2. 13.30 hod. Zbraslav – ČAFC
15.30 hod. Radotín – Jíloviště
2.3. finálové kolo bude rozlosováno
a určeno dle výsledků obou skupin

Více na: www.scradotin.cz

