První zářijovou sobotu začala po letní přestávce závěrečná část softballových soutěží.
Muži Radotínského SK zahájili podzim třemi vítězstvími (s Chemií Praha,

Iuridicou Praha a Hrochy Havlíčkův Brod)
a jednou porážkou (s obhájcem titulu,
VS Chomutov) a drží zatím druhé místo,
což by znamenalo výhodné nasazení do
závěrečného play-off. ,,Rozhodující bude
víkend z 10. - 11.9., kdy čtyřmi zápasy

Obvodní ředitelství Městské policie
Praha 5 ve spolupráci s Městskými částmi
Prahou 5, Prahou 16 (Radotínem) a Prahou
– Zbraslaví pořádalo II. ročník turnaje
v malé kopané mezi družstvy základních
škol na území Prahy 5 a Prahy 16. Cílem
akce bylo ukázat mladé generaci, jak efektivněji využít svůj volný čas, a touto nenásilnou formou ji směřovat především ke
sportovnímu vyžití. Proto nebyl důležitý
vítěz turnaje, ale účast a zájem se této akce
zúčastnit.
Termín konání základního kola byl sta-

noven na 8. a 9. června 2005, finále turnaje
pak na 15. června 2005. Oficiální pozvánka na akci byla rozesílána na základní

Předposlední červencovou sobotu a neděli se konal již 20. ročník „Memoriálu
Miroslava Jindry“, slow-pitchového turnaje smíšených družstev. Akce je pořádána
jako vzpomínka na Miroslava Jindru, jednoho ze zakladatelů softballu v Radotíně,

který tragicky zahynul při plnění základní
vojenské služby. Turnaj tradičně organizuje oddíl softbalu Radotínského SK.
Co je to vlastně slow-pitch? Slow-pitch
je rekreační forma softballu, jednoho z našich nejúspěšnějších kolektivních sportů
posledních let, jak dokazují medaile z ME
mužů i žen nebo dobrá umístění zejména
mužů na MS. Slow-pitchová pravidla

končí dlouhodobá část soutěže a radotínští
softballisté se hned v sobotu utkají s největšími soupeři o pořadí, týmy Krč Altron
a Spectrum Praha,“ podává informaci
trenér Pavel
Prachař.
V případě
udržení druhé
pozice nemusí
Radotínský
SK hrát čtvrtfinále a bude
nasazen rovnou do semifinále. Pokud
by skončil po
dlouhodobé
části třetí,
musel by absolvovat čtvrtf iná le proti
šestému týmu
ligy. V obou
případech je
velmi pravděpodobné, že
v semifinále
radotínský oddíl narazí opět na velkého rivala posledních let - Krč Altron. ,,S tímto
týmem jsme hráli semifinále již dvakrát,
v roce 2003 jsme postoupili do finále,
loni naopak byla úspěšnější Krč,“ shrnuje
bilanci posledních let trenér Prachař.

školy v dostatečném předstihu,
aby případní zájemci měli více
času se připravit a sestavit optimální družstva. ,,Bylo příjemné sledovat, jak se postupně
základní školy přihlašovaly,“
říká Luboš Kožíšek, zástupce
ředitele Městské policie Prahy 5
a jeden z organizátorů turnaje.
K celkovému počtu přihlášených dodává: ,,Konečné číslo
se zastavilo na 15 družstvech,
které byly rozděleny do čtyř
základních skupin.“
A jak základní
skupiny vypadaly? 1. skupina ZŠ: Zbraslav, Lipence,
Dr tinova, U Sa ntošky, 2.
s k u p i n a Z Š: B a r r a n d ov,
V Remízku, Slivenec, Velká
Chuchle, Radotín, 3. skupina
ZŠ: Plzeňská, Nepomucká,
Weberova, Chaplinovo nám.,
4. sk upina ZŠ: G ra f ická,
Tyršova, Radlická.
Po soubojích ve skupinách
následovalo finále, kterého se
účastnila vždy pouze vítězná
družstva ze základních skupin, a to ZŠ
Drtinova, Radotín, Weberova a Radlická.
Z finálových klání výborné úrovně vzešlo

především eliminují rychlost nadhozu
pálkaře, takže odpalovat, a tedy bodovat,
může každý bez rozdílu věku, zkušeností nebo pohlaví. Slow-pitch je ideálním
sportem pro letní ligovou přestávku a jeho
atraktivita je právě v možnosti startu smíšených družstev.
A jak nakonec
dvoudenní zápolení
skončilo? Konečné
p o ř a d í: 1. C I T
P ra ha, 2.Radotín
B, 3.Radotín
A, 4. CD Praha,
5. „K K K“ P ra ha,
6. Ruins Police n.
Metují, 7. Sebranka
Vlašim, 8. THC
Praha. ,,Pořadí není
zas tak důležité,“
říká jeden z organizátorů a zakladatelů softballu v Radotíně Rosťa Hrych a dodává: ,,důležitější
je, že jsme se opět po roce sešli s mnoha
softballovými kamarády z celé republiky
a společně uctili památku Mirka.“
V rámci turnaje probíhala již tradičně
v sobotu večer bigbeatová párty, kteréábyla uspořádána tak jako vloni v říčních
lázních u Berounky.

A jaké jsou letošní ambice? Na tuto otázku nám opět odpověděla osoba nejpovolanější, a to radotínský trenér a mezinárodní
rozhodčí Pavel Prachař: ,,Tým letos posílil
mladý nadhazovač ze Sedlčan Jaroslav
Breník. Spolu s Jetmarem vytvořil silnou
dvojici nadhazovačů, která by nás měla
přivést až do finále soutěže.“
Jelikož důležité výsledky z klíčových
utkání byly známy až po uzávěrce, vrátíme
se k nim a k dalšímu průběhu finálové část
České softballové ligy mužů v příštím čísle.
Juniorky – Letos poprvé se v Radotíně
podařilo dát dohromady juniorský tým
žen (do 19ti let). Juniorky, jejímiž hlavními oporami a osobnostmi jsou dvojčata
Kateřina a Jitka Bažantovy a trenérem
jejich otec Jiří Bažant, si vedou v pražské
juniorské soutěži velmi dobře a drží zatím
třetí příčku. Udržení umístění zaručuje
start na Mistrovství České republiky, které
se bude konat ve dnech 23. - 25.9. v Praze
v Krči.
Ženy – Skvěle se letos daří i radotínským
ženám, které vedou Pražský přebor s jedinou porážkou, což by jim umožnilo start
v kvalifikaci o druhou celostátní ligu.
Pokud by se postup podařil, šlo by o historicky největší úspěch. Doposud Radotín
nikdy ženskou národní ligu nehrál.
Na závěr nezbývá než popřát softballistům z Prahy 16 hodně úspěchu a splnění
cílů.

Na letošním ME mužů v softballu, které
se konalo začátkem července v nizozemském Nijmegenu, došlo k zajímavému
paradoxu. Český reprezentační tým, který
před dvěma lety na domácí půdě v Chocni
ztratil titul ve finále proti
Nizozemsku, jej letos
vybojoval zpět, tentokrát
na hřišti svého největšího
rivala.
Český tým, který se dlouhodobě opírá především
o vynikající výkony chomutovského nadhazovače
Luboše Vrbenského neměl
přesto cestu k titulu nijak
snadnou. V boji o přímý
postup do finále podlehl Dánům a musel hrát
těžké opravné semifinále
s úřadujícím mistrem, týmem Nizozemska. Zápas,
který byl velmi vyrovnaný
a dlouho nerozhodný, nakonec doslova
vyhrál teprve 20ti letý Václav Svoboda
z Chomutova homerunem v dohrávce
závěrečné směny. Ve finále, opět proti
Dánsku, podali naši tentokrát velmi dobrý
a soustředěný výkon a zvítězili 4:0.

Dva naši hráči získali individuální ceny,
David Mertl cenu pro nejlepšího chytače
a Václav Svoboda cenu pro nejužitečnějšího hráče turnaje.
Na zisku zlatých medailí se v dresu

Ready for Life zopakovala vítězství
Úspěšně byla poslední srpnovou neděli
na chuchelském závodišti zahájena druhá
polovina letošní metropolitní dostihové
sezóny. V hlavním bodu programu, jubilejním 60. ročníku Charvát St Leger na
2800 metrů o 600 tisíc Kč, zopakovala
svůj triumf z červnového Českého derby
hnědka Ready for Life s žokejem Janem
Rájou. Klisna, patřící filmovému producentovi Jaroslavu Boučkovi, získala na
dotacích už více než dva milióny korun
a v St Leger navíc časem 2:56,33 vylepšila
rekord dráhy. Svěřenka známého kouče
Josefa Váni měla v sedle úřadujícího žo-

keje-šampióna Jana Ráju, který svádí boj
o obhajobu titulu s letos výtečně jezdícím
Martinem Srncem.
Pět triumfů žokeje Srnce
První zářijovou neděli prožil 28letý žokej
Martin Srnec nejlepší den své dosavadní
kariéry. Rodák z Rudoltic na Šumpersku
startoval v šesti dostizích programu a pětkrát dokázal zvítězit, čímž v tomto ohledu
vyrovnal český rekord, neboť šest zásahů za
jedno odpoledne domácí statistiky nevedou.
Srnec 4. září zvítězil i v hlavním dostihu dne,
Conseq Gerschově memoriálu pro dvouleté
koně, kde k lehkému triumfu dovedl dosud
neporaženého hnědáka Mysterro.

národního týmu podíleli i tři hráči z Radotína. Zkušený nadhazovač Aleš Jetmar,
spojka a výborný pálkař Jindřich Majer
a reprezentační debutant chytač Lukáš
Holub.

následné umístění: 1. místo ZŠ Drtinova,
2. místo ZŠ Weberova, 3. místo ZŠ
Radotín, 4. místo ZŠ Radlická.
Je třeba říci, že sportovní zápolení mezi
účastníky bylo bojovné, ale korektní, k čemuž přispěli přísní a nekompromisní rozhodčí, kteří byli vybráni z řad příslušníků
Městské policie Prahy 5.
Poděkování za zdárný průběh II. ročníku
turnaje v malé kopané, který svůj cíl bezesporu splnil, patří všem výše uvedeným
organizátorům i sportovnímu oddílu za
propůjčení stadionu. Všichni se již těší na
jeho další pokračování a na pěkné věcné
ceny, jenž si některá družstva a jednotlivci
odnesli.

Stalo se již tradicí, že po skončení prázdnin pořádá Základní škola Radotín pro své
žáky a jejich rodiče (dospělé příbuzné či
přátele) orientační běh dvojic.
Také letošní školní rok je tato akce pořádána klubem KLÍČ při radotínské škole za
grantové podpory Městské části Prahy 16.
Běh je vytrasován z Radotína lesními
cestami, začíná pěkným „stoupákem“ od
kina a končí na začátku Kosoře. Po cestě

závodníci hledají a plní zadané úkoly přizpůsobené stáří mladšího z dvojice. Na
všechny účastníky běhu čeká občerstvení
v místní hospůdce a na vítěze pěkné sportovní ceny.
START je v sobotu 8.10.2005 v 9. 30 hod.
u radotínského KINA v ulici Na Výšince.
Registrace dvojic začíná v 9. 00 hod.
Přijďte si se svými dětmi užít příjemné
sobotní dopoledne v krásné přírodě meziRadotínem a Kosoří.

Čestné ceny vítězům St Leger předávala herečka
a zpěvačka Tereza Duchková

Seriál bowlingových klání (celkem 50
turnajů) pořádaných ve zbraslavské herně
PATIUM v sezóně 2004/2005 zná po
roce svého vítěze. Po zásluze se jím stal
Tomáš Rathouský z bowlingového oddílu STRIKE Řevnice před Miroslavem
Pecharem (BK Dobřichovice) a Petrem
Havlem (BC RABBITS Praha). Prvního
ročníku se zúčastnilo téměř 130 hráčů,
kteří bojovali každý čtvrtek (s dvěma výjimkami) o účast v pravidelných měsíčních
finále. Mezi stálými účastníky turnaje byla
přitom řada zvučných jmen – hrají jej tři
aktuální mistři ČR (Gabriela Bernardová,

K at e ř i na Ha nousková , D om i n i k a
Křenková) a tři v současnosti nejlepší „rovináři“ v ČR (Milan Soušek, Zdeněk Vrba,
Petr Havel). Vítězové získali v průběhu
prvního ročníku věcné i peněžité odměny
ve výši zhruba 70 000 korun.
Další, druhý ročník odstartoval ve
čtvrtek 1. září a opět se bude hrát v průběhu celého roku každý čtvrtek. Turnaj je
otevřen všem zájemcům o bowling. Není
tedy nutné být registrovaným hráčem ani
v České bowlingové asociaci, ani v Amatérské bowlingové lize.

