
Výsledkový servis

Přípravy na letní olympijské hry v  Pekingu vrcholí
Sportovní pádla od radotínské firmy pana Guta budou opět pomáhat k zisku medailí

   Další letní olympiáda, tentokrát v čínském 
Pekingu, je před námi. Z hlediska společenské 
prestiže sportu patrně nejvýznamnější udá-
lost. Z hlediska spravedlivého porovnání sil 
všech sportovců světa jsou na místě jisté po-
chyby. A jednoznačně to platí pro rychlostní 
kanoistiku, pro jejíž některé špičkové závodní-
ky připravuje  produkty rodinná firma pana 
Jiřího Guta z Radotína. Hry dosáhly takových 
rozměrů, že jednotlivé sporty mají tvrdé 
limity na počet soutěžících. Mezinárodní 
olympijský výbor součastně prosazuje, aby se 
vrcholné akce zúčastnilo co nejvíce národů.
   Vyhovět oběma požadavkům mají pomoci  
komplikovaná pravidla, podle kterých mezi-
národní sportovní svazy přidělují národním 
svazům omezený počet míst. Výsledkem 
pak je, že v prvních vyřazovacích  jízdách 

můžeme vidět často až groteskní rozdíly mezi 
technikou a časem vítěze a těch na konci po-
řadí. „Doma“ přitom zůstanou často i ti, kteří 
„mají“ na finále.
  Radotínská firma Jiřího Guta staršího bude 
sledovat, jak dopadnou ti, jenž používají její 
techniku. Logo GUT povezou na pádlech 
borkyně a borci z Austrálie, Japonska, Finska, 
Švédska, Francie, Kanady, USA a možná dal-

ších, včetně Jany Blahové, která „sedí“ na jedi-
né české lodi, která na olympiádě bude starto-
vat. Mezi  závodníky a největší favority, kteří 
používají pádla radotínské firmy, bude patřit 
Švéd Markus Oscarsson, stříbrný ze Sydney 
2000 a zlatý z Athén 2004, dvojnásobný mistr 
světa. Mladý Australan Kenny Wallace, pátý 
a čtvrtý na posledních MS bude také jeden 
z favoritů. Nejlepší ženou je Kanaďanka Ka-
ren Furneaux, dvojnásobná mistryně světa 
na 200 m. Těm všem, ale i ostatním s  pádly 
GUT, budou v Radotíně držet palce. 
   Čtyřletý olympijský cyklus svádí k porov-
nání, co se za tu dobu stalo v dílně, kde se 
pádla vyrábí. „Zlepšili jsme design spojení 
listů a žerdí. Místo tří velikostí listů vyrábíme 
čtyři a připravujeme pátý. Vyrábíme speciální 
listy na sjezd na divoké vodě. Testujeme ka-

noistické pádlo na outrigerové 
kanoe, na kterých se už nejezdí 
jen v Polynésii, ale na celém 
světě. Pokračujeme v přechodu 
na výrobu z předimpregnova-
ných tkanin. A vyrábíme stále 
jen produkty jediné kvality, té 
nejlepší“, říká Martina Nováč-
ková, která se svým bratrem 
Jiřím Gutem mladším firmu 
vedou. „Velikost listu vymezuje 
jeho použití. Ženy, mladící, 
rekreační pádlaři, maratonci 
používají menší listy. Stejně tak 
kajakáři na moři nebo na divo-
ké vodě. Větší listy se používají 
hlavně na rychlostní kanoisti-
ku. Velikost listu je závislá i na 
silových parametrech kajakáře 

a především na jeho návyku. Volba správné 
velikosti je samostatná kapitola. Řeší se se 
zákazníky osobně i diskuzí  e-mailem přes 
půlku světa. Vyptáváme se, necháme zájemce 
měřit jejich používané listy, porovnáváme 
pomocí jednoduchého systému, který jsme 
pro ten účel vytvořili,“ doplňuje Jiří Gut 
mladší. To vše zpravidla nejčastěji v „meziná-
rodní“ verzi angličtiny, někdy opravdu veselé 

a ne příliš srozumitelné. Nicméně vše díky 
internetu funguje.
   Již polovinu produktů vyrábí firma GUT z  
tzv. prepregů -  tkanin prosycených pojícím 
materiálem. Jedná se o nejmodernější techno-
logie kompozitů, používané z počátku jen v le-
tecké výrobě. Uchovávají se v mrazícím boxu, 
k vytvrzení dochází při teplotách nad 100 oC.  
Průběžně se připravuje úplný přechod zbylé 
části výrobků z klasické na technologii novou, 
jelikož  přináší vyšší pevnost a nižší hmotnost 
produktů a vylučuje z procesu  tekuté složky, 
což přináší jednodušší a čistší práci. 
   Zákazníci firmy nejsou jen závodníci. V po-
sledním desetiletí se objevil nový typ zákaz-
níka, provozujícího sport pro udržení tělesné 
kondice nebo jako zálibu, ale vyžadujícího 
špičkové nářadí, které má jméno spojené s mi-
stry světa a olympijskými vítězi. Podobný zá-
kazník nechce laciné nářadí určené pro turisty, 
kteří si je půjčují v půjčovnách nebo kupují 
v supermarketech a uloží v garáži. Rádi zaplatí 
za něco, co je nad vším běžným. A nejsou jen 
ze zahraničí, stále častěji i z ČR. 
   Gutovi se v poslední době také zaměřili na 
trochu jinou oblast než sportovní pádla. Spo-
lupodíleli  se na designu moderního vozíku 
pro handicapované osoby. Autorem je bývalý 
vynikající snowboardista, spolupracovník fir-
my Quicksilver, který po jednom nešťastném 
skoku ochrnul a skončil na vozíku. Vzápětí 
poznal, jaký je na něm skutečný život, jak se 
společnost skutečně staví k problémům tě-
lesně indisponovaných. S těžkými a nesklad-
nými vozíky se  tento muž nemohl smířit, 
a tak začal projektovat. Jeho design skvělé 
konstrukce z lehkých duralových trub a pro-
filů doplnila  firma GUT sedačkou a opěrkou 
v nejšpičkovější kvalitě. ,,Jsme opravdu rádi, 
že jsme byli osloveni a můžeme nabídnout 
bohaté zkušenosti a pomoci,“ říká Jiří Gut 
starší, zakladatel firmy a bývalý reprezentant 
a medailista ve sjezdu na divoké vodě na 
mistrovství světa v sedmdesátých létech mi-
nulého století.
 

Rodeo se uskutečnilo za příznivých podmínek
Tradiční akci sledoval i pražský primátor Pavel Bém

   Po týdnu deště, mrholení a zatažena si 
pořadatelé Velkého radotínského rodea 
od srdce oddechli. Ranní mlha v sobotu 
24. května věštila konečně změnu k lepšímu 
a po dopoledním váhání se počasí rozhod-
lo „vyčasit“. Zhruba 1200 diváků, jezdců 
a dalších zúčastněných si v Radotíně užilo 
krásného a slunečného dne s příjemným 
programem. Kolem prodejních stánků bylo 
rušno už dopoledne a odpoledne pak dav 
ještě zhoustl. 
   Slavnostní zahájení všech soutěží proběhlo 
za  osobní účasti primátora hlavního města 
Prahy Pavla Béma a radotínského starosty 
Karla Hanzlíka, kteří poskytli rodeu svoji zá-
štitu. V zahajovací soutěži vedení dobytčete 
uličkou (Alley) se opakovala situace z loňska. 
Vytrénovaný polodivoký dobytek, který 
pořadatelům laskavě zapůjčil Josef Daněk 
z pošumavských Hoslovic, nedal jezdcům 
šanci a pořadatelé tak ušetřili (opět) pohár 
napříště. Lasování telete (Calf Roping) celé 
první kolo slibovalo podobný výsledek. 
Lasaři se ne a ne „zastřílet“. V kole dru-
hém naštěstí uspěli rutinéři Radek Holub 
a Martin Vodvářka, kteří si zaslouženě 
zapsali body do celkové soutěže o vítěze 
rodea a odnesli si tak čestné ceny. Pak se 
poprvé představili junioři, přesněji řečeno 
juniorky s jedním juniorem, a to v disciplíně 
slalom kolem tyčí (Pole Bending). Napínavá 
soutěž měla  vítězku v Kateřině Šoltyso-
vé (kůň Šebor), druhá byla Zuzana Ře-
žábková (Láska), třetí pak Bára Bugárová 
(Avelanche). Náročná disciplína třídě-
ní dobytka (Team Penning) měla vítěze 
v trojici Radek Holub, Filip Hlaváček 
a Marie Uhlířová, kteří jako jediní vytří-
dili dva kusy. O dalším pořadí rozhodo-

val čas, ten měla při  jednom vytřídě-
ném teleti lepší trojice Miroslav Kraus, 
Patrik Urban a Alena Volská, za nimi 

pak skončila trojice ve složení  Silva Bar-
tošová, Alois Blažek ml. a Silvie Večeřová. 
   Přestávku v programu zpestřila novinka 
letošního ročníku v podobě soutěže v kro-
cení elektrického býka o Horymírův pohár. 
Soutěže se zúčastnili kromě soutěžících 
i návštěvníci rodea. Po této vložené soutěži 
pokračoval program rychlostní disciplínou 
barelový dostih (Barrel Race). V juniorech, 
po diskvalifikaci B. Bugárové pro nadměr-
né pobízení koně, si vítězství připsala opět 
K. Šoltysová, tentokráte s koněm Felina, 

následována Z. Řežábkovou (Láska) a třetí 
skončila Adéla Nováčková (Jack). Ve stejné 
disciplíně dospělých překvapila nenápadná 
Michaela Veselá na výborně připravené 
klisně Lusy Rocket Bar a pomyslnou stří-
brnou medaili získala další dáma ve star-
tovním poli Johana Moutelíková (Akičita). 

Další body do celkového hodnocení si 
připsal za třetí místo R. Holub (Presley 
Daky Joe). A pak už přišel tradiční 
bonbónek v podobě atraktivní soutěže 
v pokládání telete (Steer Wrestling). 
Několik slibných pokusů, když už 
měl soutěžící tele v úchopu, zastavil 
neúprosný časový limit. Jediným, 
kdo to v dramatické soutěži stihl, byl 
P. Urban, který si tak připsal plný 
počet – šest bodů do celkového hod-
nocení a v tom pak dosáhl na druhé 
místo s 11 body.  Na prvním se umístil, 
tzv. All Around Championem se stal 
a Primátorský pohár si odvezl Radek
Holub s 16 body. Nejúspěšnější dámou 
byla Johana Moutelíková s 8 body. Tra-
diční, ale poněkud netradičně pojatá 
soutěž o Miss Rodeo našla svoji krá-
lovnu v Šárce Brymové. Horymírův 
pohár za jízdu na elektrickém býku 
získal Jan Veselý. Snad to byla pro 
tohoto prvodivizního jezdce náplast 
za to, že se kvůli onemocnění koně 

nemohl vlastního rodea zúčastnit.   
  Příjemné počasí, napínavá sportovní 
podívaná, estetické zážitky (tři děvčata 
coby technická četa v sedlech M. Veselá, 
L. Kadlecová, I. Kubátová nemají v Česku 
konkurenci), bohatá tombola a celkově 
výborná nálada umocněná večerním 
country bálem. To vše je povzbuzením 
pro organizátory a pořadatele napříště 
a pro návštěvníky pozvánkou na příští 
ročník.
 

Zlato z republikového mistrovství
pro Gym club Reda 

 Nejen o medaile šlo na mezinárodním 
mistrovství České republiky gymnastických 
TeamGymů, které se konalo před více jak 
měsícem a půl (26. dubna 2008 – pozn. red.) 
v porubské hale SAREZA, ale také o dvě 
postupová místa na podzimní mistrovství 
Evropy  do belgického Gentu. 
  Závod v kolektivní gymnastice, který byl 
ze záznamu vysílán na ČT 4 sport, přinesl 
velkou radost na Zbra-
slav. Po předvedených 
vynikajících a takřka 
bezchybných výkonech 
jak při pohybové sklad-
bě, tak i při akrobacii 
a cvičení na trampo-
línách, si ženy Gym 
clubu REDA v silné 
konkurenci zaslouženě 
odvezly domů do Prahy 
zlaté medaile. Všechny 
ty to atr ibuty svědčí 
o kvalitě týmu i vý-
borné trenérské práci. 
První místo a zajištění 
účasti na ME v silné 
konkurenci českých re-
prezentantek sportovní 
gymnastiky vybojoval zbraslavský oddíl  
ve složení Nikola Mášová, Karolína Hluší, 
Sandra Gösselová, Michaela Černá, Aneta 
Kozáková, Marie Nejepsová, Petra Macurová, 
Martina Lédlová, Simona Tyrolová, Anna 
Balcarová, Lucie Pešková a Alena Jánská. 
Hlavním trenérem je bývalý český repre-
zentant ve sportovní gymnastice Mgr. Jiří 
Fiřt, asistentkami Mgr. Dana Milatová 
a Mgr. Renata Mošnová. Mistrovství Evropy 
se zbraslavský Gym club REDA zúčastní již 
podruhé. Svoji premiéru měl na šampionátu 
v roce 2006 v Ostravě.
   Poslední úspěch je o to cennější, jelikož 
družstvo nemá vůbec ideální tréninkové 

nebo materiální podmínky. O domácím 
zázemí nemůže být ani řeč. Děvčata musí 
jezdit trénovat až na Sokol Žižkov, jelikož na 
Zbraslavi v ZŠ Nad Parkem jsou možnosti 
takřka minimální a stačí pouze na uspokojení 
tréninků pro přípravku a závodnic, které jsou 
v mládežnických kategoriích. 

Zatím se bohužel nenašel ani žádný 
sponzor, který by tyto vrcholové sportovní 

výsledky Gymclub REDA na Zbraslavi pod-
poroval a pomohl například minimalizovat 
náklady účasti na mezinárodních soutěží. Od 
města Gym club REDA žádnou podporu na 
sportovní aktivitu nejen tohoto špičkového 
týmu, ale i svých ostatních sportujících členů 
(děvčata i chlapci od 4 let, asi 150 cvičících 
dětí) v minulých ani současných letech nezís-
kal, vše je hrazeno pouze z příspěvků členů. 
Přesto všichni, od trenérů až po samotné 
závodnice, věří v úspěch i na podzimním 
evropském mistrovství. Takže hodně štěstí. 
Další podrobnosti o oddíle si můžete přečíst 
na www.gymclubreda.cz.

 Další úspěch chuchelského aerobiku, 
tentokrát na domácím mistrovství

    Již pravidelně na stránkách Novin Prahy 16 
rádi informujeme o úspěších chuchelského aero-
biku. Po medailových ziscích na vrcholných akcí 
v kategorii dospělých se díky trenérské činnosti 
bývalé české reprezentantky a několikanásobné 
medailistky z mistrovství světa a Evropy Vero-
niky Vrzbové můžeme v poslední době dočíst 
o úspěších i v mládežnických kategoriích a obdi-
vovat se jim. Ne jinak tomu bylo i při dubnovém 
českém mistrovství, o čemž svědčí tři umístění 
na stupních vítězů a nominace na Mistrovství 
světa a Evropy v tomto roce.  
   Ve dnech 12. – 13. dubna 2008 proběhlo 
ve sportovní hale pražské Sparty v Koru-
novační ulici na Letné Mistrovství České 
republiky ve sportovním aerobiku a fitness 

týmů. Jako každým rokem měl své zastou-
pení ve finálovém závodě také Aerobic 
team TJ Sokol Chuchle. V letošním roce se 
domácího vrcholu sezóny zúčastnilo celkem 
33 závodníků z oddílu z Prahy 16, který si 
díky systematické trenérské práci bývalé 
reprezentantky Veroniky Vrzbové a dosaže-
ným výsledkům,  získává stále větší prestiž 
a uznání. Chuchelští závodníci soutěžili ve 
čtyřech věkových kategoriích a nejkvalitněj-
šího umístění v nabité konkurenci dosáhly 
fitness týmy ve věkové skupině kadeti a do-
spělí. Oba shodně získaly stříbrné medaile. 

Všem závodnicím gratulujeme k dosaže-
ným úspěchům a přejeme do dalších soutěží 
hodně štěstí. Více informací o činnosti Ae-
robic teamu TJ Sokol Chuchle získáte na in-
ternetových stránkách www.aerobicteam.cz.

Přehled dosažených umístění:
Kategorie děti 8-10 let:
Fitness tým aerobic – 3. místo
Tým sportovního aerobiku – 10. místo
Kategorie kadeti 11-13 let:
Fitness tým aerobic – 2. místo
a nominace na Mistrovství světa 2008
Tým sportovního aerobiku – 6. místo
Kategorie junioři 14-16 let:
Fitness tým aerobic – 6. místo
Tým sportovního aerobiku – 4. místo
Kategorie senioři 17 a víc let:
Fitness tým aerobic – 2. místo
a nominace na Mistrovství světa
a Mistrovství Evropy 2008  
Tým sportovního aerobiku – 5. místo

Softballisty čeká letos těžká sezónaJiž před zahájením nového ročníku bylo 
jasné, že letos to radotínští softballisté 
a softballistky nebudou mít snadné. A před-
poklady se bohužel naplňují. Ženy hrající 
poprvé v historii klubu nejvyšší soutěž sice 
zaznamenaly dvě cenné výhry, ale je jasné, 
že záchrana soutěže zůstává přes velkou per-
spektivu kádru jednoznačným cílem. Muži, 
mistři republiky z roku 2006, se musí poprat 
s odchodem trenéra a jednoho z kvalitních 
pálkařů a s nepříliš vydařeným vstupem do 
ligového ročníku. To za současné indispozice 
zázemí na trénink i zápasy, díky poměrně 
rozsáhlé rekonstrukci hřiště. 

Zavlažovací systém je již zcela funkční, ale 
zatravnění se na podzim nepodařilo založit, 
což znamená, že nejméně do července hřiště 
v ulici U Starého stadiónu, které si pamatuje 
slávu druholigové kopané v Radotíně na 
přelomu 50. a 60. let minulého století, vůbec 
nelze využívat. Navíc začala v sousedství 

hřiště stavba víceúčelové sportovní haly, 
čímž soballisté z Prahy 16 přišli i o okolní 
prostory, kde se dalo teoreticky trénovat. 
Jednotlivé týmy řeší situaci pronájmem 
hřišť od jiných klubů. Muži trénují většinou 
v Bohnicích, ženy na Zbraslavi. Nicméně tyto 
potíže jistě stojí za fakt, že spolu s plánova-
ným umělým osvětlením bude v Radotíně na 
podzim jedno z nejlepších sobalových hřišť 
v České republice.

Muži nezačali sezónu v nejvyšší soutěži 
nejlépe. První čtyři utkání bez vítězství - tak 
strašný start do soutěže si v klubu nepama-
tují. Současný stav 4 vítězství, 11 porážek 
a předposlední místo v tabulce, to je něco, na 
co v Radotíně  už dlouho nebyli zvyklí. Prav-
da ovšem je, že některé prohry byly velmi 

těsné (Chomutov, Iuridica, Plzeň).  Družstvo 
se po odchodu Zdeňka Mateřanky, který se 
odstěhoval z Prahy a přestoupil do týmu 
Snails Kunovice, trápilo zejména v útoku. 
Zdá se však, že výkon jde pomalu nahoru. 

Ženy mají za sebou 8 utkání a jeden 
ligový turnaj a jsou zatím na posledním 
místě s dvěma vítězstvími (s Tempem Praha 
a Chemií Praha). Přesto odhodlání porvat 
se o udržení v první lize soballistky z šest-
náctky neztrácejí.

 Na hodnocení obou týmů je rozhodně ješ-
tě brzy. Soutěže teprve začaly, a tak až průběh 
celé jarní části ukáže, na kolik jsou reálné 
radotínské cíle – play-off u mužů a udržení 
v soutěži u žen.

V pondělí 23. června od 18. hodin pořádá Aerobic Team Veroniky Vrzbové Sportovní akade-
mii v kulturním centru KC Novodvorská v Praze 4. Při akci vystoupí členové oddílu, samo-
zřejmě i úspěšní reprezentanti ve sportovním aerobiku a fitness. Všichni jste srdečně zváni.

KOPANÁ:
Pražský přebor: 24. kolo FC Tempo – SC Radotín 2:2, 25. kolo SC Radotín – FC Zličín  0:0, 26. kolo 
Čechie Uhříněves – SC Radotín 2:0, 27. kolo SC Radotín – FC Libuš 2:0 (SC Radotín 4. místo, 28 zápasů, 
14 výher, 5 remíz, 9 proher, 37:39, 47 bodů).
I. A třída - skupina B: 20. kolo Sokol Stodůlky – SK Čechoslovan Chuchle 1:0, SK Zbraslav – SK Sparta 
Krč B 1:2, 21. kolo SK Ďáblice – SK Zbraslav 0:1, SK Čech. Chuchle – SK Sparta Košíře 0:5, 22. kolo SK 
Zbraslav – SK Čech. Chuchle 1:0, 23. kolo SK Čech. Chuchle – Slovan Kunratice  3:3, Sokol Cholupice 
– SK Zbraslav 6:0 (Zbraslav 11. místo, 24 zápasů, 7 výher, 7 remíz, 10 proher, 22:46, 28 bodů, SK Čecho-
slovan Chuchle 14. místo, 24 zápasů, 3 výhry, 3 remízy, 18 proher, 37:70, 12 bodů).
I. B třída - skupina A: 20. kolo Sokol Lochkov – FC Přední Kopanina B 2:1,SK Střešovice 1911 B – SC 
Radotín B 3:3, 21. kolo SC Radotín B – Fórum Ukrajinců 0:0, SK Aritma B – Sokol Lochkov 1:2, 22. kolo 
Sokol Lochkov – Dolní Měcholupy B 9:0, SK Nusle - SC Radotín B 0:0, 23. kolo SC Radotín B - Sokol 
Lochkov 3:1 (SC Radotín B 8. místo, 24 zápasů, 8 výher, 6 remíz, 10 proher, 39:40, 30 bodů, Sokol Loch-
kov 10. místo, 24 zápasů, 7 výher, 6 remíz, 11 proher, 41:53, 27 bodů).
II. třída - skupina A: 18. kolo SK Čechoslovan Chuchle B – FK Řeporyje  Praha 5 B 2:2, PSK Olymp 
Praha – SK Zbraslav B 0:2, 19. kolo SK Zbraslav B – FK Gordic Praha Kačerov  3:1, Sokol Stodůlky B - SK 
Čech. Chuchle B 6:1, 20. kolo SK Čech. Chuchle B – SK Sparta Košíře B 3:2, ABC Bráník B – SK Zbraslav B 
3:2, 21. kolo FK Řeporie Praha 5 B - SK Zbraslav B 4:2 FK Zlíchov 1914 B – SK Čech. Chuchle B 1:4 
(SK Zbraslav B 2. místo, 21 zápasů, 13 výher, 1 remíza, 7 proher, 66:33, 40 bodů, SK Čechoslovan Chuch-
le B 8. místo, 21 zápasů, 8 výher, 3 remízy, 10 proher, 35:50, 27 bodů). 
II. třída - skupina C: 18. kolo Ruzyně – Sokol Lipence 0:1, 19. kolo SK Slovan Kunratice B – Sokol Lipence  
5:3, 20. kolo Sokol Lipence – Sokol Písnice 10:1, 21. kolo FK Zlíchov 1914 – Sokol Lipence 0:9, (Sokol 
Lipence  4. místo, 21 zápasů, 13 výher, 3 remízy, 5 proher, 62:34, 42 bodů).
III. třída – skupina A: 20. kolo SK Střešovice 1911 C – Sokol Lipence B 3:1, 21. kolo Sok. Lipence B – 
Sokol Bílá Hora B 2:2, 22. kolo Tatran Střešovice SSŽ – Sokol Lipence B 1:2, 23. kolo Radlice B - Sokol 
Lipence B 2:1 (Sokol Lipence B 6. místo, 22 zápasů, 9 výher, 3 remízy, 10 proher, 44:45, 30 bodů). 


