Golfová akademie Alexe Čejky
Dokončení z titulní strany
„Naším hlavním cílem je založení první
golfové akademie v České republice v návaznosti a v úzké spolupráci se školami
v okolí,“ říká Dr. Tomáš Slavíček, manažer akademie. Spolupráce byla již navázána s víceletým radotínským Gymnáziem
Oty Pavla, kde by podle Slavíčka mohly
v budoucnu existovat i třídy s rozšířenou
výukou angličtiny a golfu.
Tréninkové programy jsou ale již nyní
v plném proudu. „Jen přes prázdniny
prošlo kurzy více než třicet dětí,“ uvádí
Slavíček. S výukou golfu pro juniory ve
věku od 6 do 18 let se bude pokračovat
už 15. září v tréninkových prostorách na
Zbraslavi, v zimních měsících v golfovém
klubu Erpet na pražském Smíchově nebo
přímo na Zbraslavi a později i na novém
18jamkovém hřišti. A ani ceny, za které
si mladí mohou vyzkoušet další sport

v našem regionu, nejsou nedostupné:
při 7měsíčním kurzu (28 lekcí po 90
minutách) je cena 8500 Kč, tedy cca 300
korun za jednu lekci. Pro děti z Radotína
a okolí připravuje Prague City Golf Club
i ukázky golfu zcela zdarma, aby děti získaly představu o tomto sportu.

Další informace
www.praguecitygolf.cz
V nabitém programu probíhající golfové sezóny si Alex Čejka našel chvilku,
aby odpověděl na několik dotazů, které
se týkají jeho zainteresovanosti na tréninkovém středisku, které vzniká na
Zbraslavi. A měly by to být především
děti, na které se Alex Čejka hodlá zaměřit
ve své nové Alex Cejka Golf Academy by
Logical Golf.
Sám máte dvě děti – je motorem k vašemu rozhodování právě toto?
Určitě. Fakt, že mám dva
syny, kteří také trénují
a hrají, mě přivádí k myšlenkám založit dětskou
golfovou akademii. Kvalitní
výuky není nikdy dost, a tak
doufám, že náš projekt, na
kterém spolu s několika
dalšími profesionály pracuji, bude dobrý. Chtěli bychom, aby Alex Cejka Golf
Academy by Logical Golf
byla místem, kde budou
vyrůstat noví talentovaní
hráči.
Zmínil jste „několik
profesionálů“ - znamená
to, že budete tvořit

metodiku výuky sami nebo se hodláte
spojit s nějakým již existujícím tréninkovým centrem?
V této chvíli máme podepsanou smlouvu

s lidmi z Logical Golfu, jejich program
a výukové metody se mi líbí. Robert
Baker, který je zakladatelem tohoto
programu, trénoval Ernieho Else, Grega
Normana či Nicka Falda. Takže záruka
kvality je tady velká. Nechceme objevovat
už objevené – chtěli bychom dát pouze
šanci většímu počtu dětí, aby se ke golfu
dostaly. A to formou kvalitní výuky.
To jsou velmi smělé plány – řekněte
nám prosím, kdy by tato akademie
mohla začít pracovat?
Logical Golf ve zbraslavském Prague
City Golf Clubu již působí od června
letošního roku. Alex Cejka Academy by
Logical Golf by měla začít pracovat co
nejdříve.
Řekněte nám na závěr, co si myslíte, že
potřebuje hráč k tomu, aby se z něj stal
opravdu kvalitní golfista s možností
hrát světové turnaje?
Myslím, že v prvé řadě je to spousta
dřiny a mnoho hodin strávených na
tréninku. Já sám si moc dobře pamatuji,
jak často a intenzivně jsem trénoval. To
je nesmírně důležité. A potom pochopitelně i kus toho štěstíčka – být třeba na
správném místě ve správný čas... například stát se součástí tréninkového centra
v Prague City Golf Clubu může být tím
„správným místem“.
Děkujeme za rozhovor.

Silák Bártl do třetice vítězství nezopakoval
Radotínský Strongman je tradiční značkou mezi závody Česko - slovenského poháru.
Letos byl organizován Českou asociací silného muže (ČASIM) poslední prázdninový
víkend - 30. srpna před nákupním centrem
na náměstí Osvoboditelů. Z české strany se
zúčastnilo šest borců, převážně těch, kteří se
kontinuálně účastní celého seriálu závodů.
Diváci tak mohli vidět Jana Šalatu , vedoucího závodníka poháru Zdeňka Sedmíka
a známého kaskadéra Jiřího Žaloudka.
Do poháru se po přestávce zapojil i Martin
Štefl, a to s velkým sebezapřením, neboť
jeho zdravotní problémy mu jinak brání
v přípravě. Za organizátory bojoval domácí
Jan Bártl, vítěz předchozích dvou závodů,
které se uskutečnily v Radotíně v roce 2003
a 2004. Celou českou sestavu doplnil Edward Vojtěch, pro kterého to byla další velká
zkušenost. Zahraniční účast reprezentovalo
duo Slováků Palo Jambor a Luboš Pevný. Bohužel z avizovaných závodníků z Rakouska
a Německa nakonec nedorazil nikdo.
Nicméně závody byly zajímavé a v historii Strongmana neopomenutelné, jelikož
byly opravdu nejnáročnější ze všech dosavadních kol poháru. Tahání 16 tunového
kamiónu nezvládl nikdo. I přes to, že ho
organizátoři přesouvali po parkovací ploše
do všech stran, aby soutěžícím optimální
rovinou zápolení ulehčili, nepohnul se ani
v jednom soutěžním pokuse o centimetr,
a tak se disciplína do výsledků nezapočí-

tala. Následovala akce Super Yoke (nesení
hrazdy se 410 kg závažím), kterou nejlépe
zvládl Sedmík a hned za ním Jiří Žaloudek. Třetí nejrychlejší čas dosáhl Šalata a
Luboš Pevný z Trenčína. Disciplína Herkules Hold (držení dvou osobních aut na
nakloněné rovině) byla na první pohled
odpočinková. Organizátoři se rozhodli,
že vozidla budou již přední nápravou na

zemi a tak se dosahovalo dlouhých časů
držení. Zde se prosadil Pevný, za ním Jan
Bártl a třetí Žaloudek. Následoval Viking
Press, zdvih podobný kládě nebo zdvihu
soukolí, ale o to těžší, že činka musela jít

za hlavu. Tuto část vzdali před zahájením
Štefl, Vojtěch i Pevný, takže nakonec ji
provedlo jen 5 závodníků. O bodíky se zde
podělili Šalata s Bártlem a třetím Sedmíkem. Žaloudek sbíral kontaktní body na
4. místě a čekal na svou silnou disciplínu
kufry. V ní kromě něj dominovali jasně
Šalata i Sedmík. Bohužel zranění při této
disciplíně znamenalo konec nadějí na obhajobu vítězství pro radotínského závodníka
Bártla. V další disciplíně
držení závaží museli závodníci co nejdéle udržet
zavěšený kotouč předpaženýma rukama ve výši
očí. V této disciplině dominovali Slováci. Pevný
první a Jambor druhý.
Po s le d n í d i s c ipl í nou
byla la hůd ka Med ley.
Kombinace Ture Klipu
a přitahování už lehčího
náklaďáku na čas. Pořadí Pevný, Sedmík, Šalata,
Žaloudek jen shrnulo,
kdo hrál v tomto závodě
prim. Konečné pořadí
Radotínského Strongmana: 1. Ša lata,
2. Pevný, 3. Žaloudek, 4. Sedmík, 5. Bártl, 6. Jambor, 7. Štefl, 8. Vojtěch.

Nejlepší evropská pálkařka je z Radotína
Skvělého individuálního ocenění se
v průběhu srpna dočkala Karolína Dologová. Osmnáctiletá naděje softballového
oddílu Radotínského SK byla vyhlášena na
mistrovství Evropy juniorek v německém Deggendorfu nejlepší pálkařkou turnaje. Karolína se tak zařadila mezi tři nejlepší hráčky
šampionátu. V konkurenci 16 týmů z celé
Evropy skončila česká reprezentace nakonec
na bronzovém třetím místě, za mistrovským
Nizozemím a druhou Itálií.
„Odjížděly jsme s ambicí mít zlatou medaili,“ sděluje jediná radotínská juniorka
v kádru českého výběru do 19 let Karolína
Dologová. Po vítězství v základní skupině
české naděje narazily na soupeře z nejtěžších – nizozemská děvčata. Ta byla bohužel
nad síly naší reprezentace, která se musela
spokojit ,,pouze“ s bojem o bronz. ,,Byl to
zcela vyrovnaný zápas, který se rozhodl
až v druhém nastavení,“ přibližuje průběh
Dologová a pokračuje: ,,V tak vyrovnaných
utkáních hraje roli i štěstí, a to jsme prostě
zrovna neměly.“ Titul nejlepší pálkařky získala studentka střední školy veřejnoprávní
za největší počet dosažených prvních met
po odpalu.
Zkušenosti, které Karolína získala na
Evropě, se budou hodit i v bojích o udržení ve skupině o 5 – 8. místo v nejvyšší
české soballové soutěži. Ženy RSK, které
v loňském roce suverénně vybojovaly postup do 1. ligy, doplatily na dlouhodobou
rekonstrukci domácího hřiště a to tím , že
musely hrát všechny zápasy na cizích hřištích. V současné době oddíl radotínského
soballu disponuje stadiónem s přírodní
trávou, umělou závlahou a dobudovává se
umělé osvětlení. Do budoucna se chystá

řešení nových tribun a modernizace zázemí. Prvořadým cílem je však udržet obě
prvoligové soutěže a stabilizovat tak chod
oddílu. Případný sestup ženského týmu by
mohl znamenat komplikaci pro případný
návrat. Zájem o talentované juniorky jako
je Dologová je z elitních oddílů velký. Situace pro radotínské soballistky nevypadá
růžově, ale jak Karolína říká, tým na udržení má. Příslibem jsou poslední dva ligové

zápasy v základní části soutěže, ve kterých
soballistky z šestnáctky těsně prohrály
s pátou Chemií.

Sportovcem měsíce srpen 2008 Prahy 16 se stávají
softballistka Dologová a skifař Synek
Nikdo z redakce netušil, jak vyrovnané a složité bude po odstartování nové ankety
o Sportovce měsíce Prahy 16 určení, v pořadí druhého vítěze, tentokrát za měsíc srpen.
Členové redakční rady měli po vyhlášení historicky prvního vítěze - silničního motocyklisty Vostárka, situaci příjemně zkomplikovanou nominacemi hned tří adeptů na vítězství.
Do závěrečného souboje se dostala Karolína Dologová, osmnáctiletá držitelka skvělého
individuálního ocenění a bronzové medaile ze soballového juniorského evropského
mistrovství, uskutečnivšího se v německém Deggendorfu. Dále se zcela jednoznačně do
závěrečného kola dostal stříbrný olympionik – skifař Ondřej Synek, který udělal obrovskou radost asi všem, kteří jsme sledovali přenosy z pekingských her. Třetí se v užším
rozhodování objevil radotínský autokrosový závodník Petr Turek, jenž poslední srpnový
víkend vyhrál devátý závod ME v autokrosu v Přerově a před posledními závody v Itálii
a Francii je na výborné cestě získat hned v prvním roce vítězství v soutěži autokrosových
čtyřlitrů a navázat tak na předchozí dva tituly v kategorii do 1600 cm3.
Po zdlouhavém rozhodování a posuzování jednotlivých výkonů a výsledků došla redakční porota, i s ohledem ke skutečnosti, že v jejím středu jsou jak muži tak ženy, ke smírnému rozhodnutí. Sportovcem měsíce srpna 2008 se stávají hned dva sportovci – osmnáctiletá juniorská soballová reprezentantka a hráčka Radotínského SK Karolína Dologová
a pětadvacetiletý Ondřej Synek, olympijský medailista z Pekingu a skifař pražské Dukly
ze Zbraslavi . Oběma gratulujeme.
Jestliže máte tip na udělení titulu Sportovec měsíce Prahy 16 zašlete nám návrh na
emailovou adresu noviny@p16.mepnet.cz. Přihláška do soutěže musí obsahovat celé
jméno navrženého sportovce, jeho ročník narození, disciplínu, v níž bylo výjimečného
výkonu (vrcholového i výkonnostního) dosaženo, včetně přesného data (den a měsíc)
a v rámci jaké soutěže. Důležitá je i informace, z jaké městské části dotyčný je, nebo koho
reprezentoval. Rovněž prosíme o poskytnutí tel. kontaktu jak na navrhovatele, tak i na
navrženého sportovce pro zjištění případného souhlasu k medializaci výkonu v Novinách Prahy 16.
Vaše podněty zasílejte do 2. dne následujícího měsíce, tzn. například pro zaevidování
do registru uchazečů pro udělení titulu Sportovec měsíce září 2008 Prahy 16 nejpozději
do 2. října 2008. Ze zaslaných tipů bude do užšího rozhodování zařazen sportovec jednak na základě došlého množství návrhů s jeho jménem a také na základě mimořádnosti
výkonu v daném sportu a věkové kategorii. Vítěz obdrží čestnou listinu se jmenováním
sportovce měsíce a věcnou cenu. Těšíme se na Vaše podněty.

Advokátní kancelář
JUDr. Alena Kubátová
advokát
Za Opusem 358
Praha 5 - Zbraslav
Vám poskytne tyto služby:
ověřování podpisů, zpracování
návrhů na rozvod, včetně
zastoupení u soudu, návrhy
na úpravu výživného, veškeré
bytové otázky, vymáhání dluhů,
zápisy do obchodního rejstříku
a další porady a konzultace
dle Vašich potřeb.

Telefonické objednávky
na mobilu 603 419 708
nebo tel: 257 921 359

