
Dva automobilové závody do vrchu 
na trati mezi cementárnou přes Cikánku 
na Zadní Kopaninu se budou konat o ví-
kendu 28. a 29. června. Pořádá je rado-
tínský rodák, promotér automobilových 
závodů a závodník Eduard Patera.

Tento podnik má podle organizáto-
rů všechny předpoklady k tomu, aby 
se opět stal vrcholem celé sezóny Čes-
kého mistrovství závodů automobilů 
do vrchu – Edda cupu.

Na startu v Radotíně se objeví vždy 
více než stovka borců, mezi nimiž bu-
dou i domácí jezdci jako Petr Vejvoda, 
Eda Patera, řeporyjský Pavel Jiras a Da-
vid Černý z Třebotova. Stálým hostem 
radotínského závodu je i Roman Ska-
mene, závodící v Saxo cupu. Patera bude 
startovat, kromě Peugeotu 205 GTI, 
s nímž jezdí celou sezónu v kategorii 
historických závodních automobilů, i se 
speciálem Subaru Impreza 555 – jedním 
z nejvýkonnějších cestovních vozů, kte-
ré u nás jezdí na tratích do vrchu.

Protože trať obklopuje chráněné 
území a předpokládá se velký zájem 
diváků, jsou připravena přísná opat-
ření. Důraz je kladen na maximální 
bezpečnost a ochranu přírody, protože 

Do Radotína se opět  vrátí  závodní 
auta pro Edu

jen důsledným dodržováním pravidel 
lze zajistit hladký průběh celé akce. 
Hlavní divácké místo bude připraveno 
v atraktivní odbočce u lomu. Podél tra-
ti budou vyznačeny i zakázané prosto-
ry, v nichž se nesmí v průběhu soutěže 
nikdo zdržovat.

Závody budou mít po oba dny stej-
ný program, dopoledne proběhnou 
dvě tréninkové jízdy – první z nich je 
plánována krátce po poledni. Poháry 
nejlepším jezdcům budou předány 
v prostoru depa krátce po skončení 
druhé jízdy. „Za závodníky i pořadatele 
zveme všechny fanoušky na zajímavou 
podívanou. Doufáme, že určité kom-
plikace a omezení přijmou radotínští 
obyvatelé s pochopením, za což jim 
děkujeme,“ uvádí Jaroslav Malík, jeden 
z organizátorů. 

Vstup na závody je zdarma, stejně 
tak i na místě distribuovaná tištěná 
ročenka s informacemi o jezdcích, 
tratích a celém Edda cupu. Podrobnější 
informace, startovní listinu, zvláštní 
ustanovení a další zajímavosti týkající 
se nejen radotínského závodu naleznou 
zájemci na www.edda.cz/mscrdovrchu.

V osmi letech má jasno, kam se bude 
ubírat jeho sportovní kariéra: Ondřej 
Novotný, nadějný cyklista z Radotí-
na, který jezdí za klub TJ Cykloprag 
(www.tjcykloprag.cz).

Na konci dubna Ondřej vyhrál jeden 
ze závodů Kola pro život – Trans Brdy 
České spořitelny. 26kilometrovou trať 
s převýšením 350 metrů tento mladý 
borec zdolal v čase 1:20:21. Jen o týden 
později zvítězil i v legendární dětské 
Author Šela Marathon. Ondřej se 
cyklistice věnuje od svých tří let, pod 
vedením Petra Hejhala trénuje třikrát 
v týdnu. Mezi jeho další sportovní akti-
vity patří golf a lyžování. Je fanouškem 
HC Sparta Praha. Vzorem je mu Kristi-
án Hynek a Jarda Kulhavý. 

Radotínská radnice podpořila On-
dru svým grantem, tímto mu zároveň 
gratuluje a přeje do budoucna mnoho 
dalších úspěchů. 

Radotínský talent vládne ve své kategorii

Jerri potvrdil formu i v další, týmové dis-
ciplíně. Novinka Team Sorting (Přehánění 
telat) diváky zaujala nejen zajímavým prů-
během, ale i výsledkem: 1. Adéla Nováčková, 
Anežka Turková, Jerri De Camargo, 2. Josef 
Pintera, Olin Zmeškal, Miroslava Trčková, 3. 
Josef Večerka, Josef Zahradník, Josef Mana. 
Ve stejné soutěži juniorů uspěli 1. Eliška 
Roučová, Adam Pintera, Barbora Vondrou-

šová, 2. Tereza Gondášová, Eliška Niklová, 
Sára Křesinová.

Barrel Race (Barelový dostih) podle oče-
kávání přinesl na těžkém terénu napínavý 
boj, který pro sebe rozhodla výbornou jíz-
dou ve druhé kole Adriana Takacsová, Lena 
(SVK), druhá o setinu vteřiny byla bojovná 
Kristýna Matějková, Try My Best Dunnit, 
třeba pak bylo další děvče Šárka Brymová, 
My Sweet Lady Jane. Junior Barrel Race 
přinesl toto pořadí: 1. Tereza Gondášová, 
Ultimate Dream, 2. Sára Křesinová, Colle-
daro, 3.  Eliška Niklová, Airon.

Vyvrcholením programu pak byla ro-
deová paráda Steer Wrestling (Pokládání 
telete). Čtyři stateční borci skočili a dva 
z nich tele i položili. Rychleji se to poda-
řilo Danielovi Dolejšovi, který získal Ví-
tězný štít starosty Karla Hanzlíka. Druhý 
skončil Josef Stejskal. Senátorský pohár 
pro All Around Champion získal Jerri De 
Camargo (15 b.).

Před dvěma lety se stal v Radotíně vítě-
zem brazilský borec Jerri Adriani De Ca-
margo, který se nakonec stal i mistrem České 
republiky 2012 v rodeu.

Letos si Jerri skvělými výkony radotínské 
vítězství zopakoval. Pochopitelně se vkrádá 
otázka: Bude opět mistrem? První krok Jerri 
učinil. Zhruba 800 natěšených diváků neod-
radilo vrtkavé počasí. Ti, kteří si přivstali, 
mohli už od dopoledne 
sledovat napínavé sou-
boje jezdců s dobytčaty 
a mezi sebou. 

V  pr v n í  d i s c ip l í -
n ě  Team Penning (Tří-
dění dobytčat) jediní 
dospělci, kteří vytřídili 
maximální počet telat, 
a to tři, byly dvě Veroniky – 
Valdmanová a Vobořilová, 
doplněné Josefem Stejska-
lem. Druhé místo vybojo-
vala „pošumavská“ trojice 
Kateřina Šoltysová, Alois 
Blažek a Michal Tesař, třetí 
pak Kristýna Matějková, Alena Zvolská a Mirek 
Kraus. Ve stejné disciplíně juniorů rozhodoval 
při jednom teleti čas – ten měla lepší trojice 
Eliška Roučová, Barbora Vondroušová a Adam 
Pintera, druzí byli Eliška Plačková a Barbora 
Vondroušová s Adamem Pinterou.

Další soutěží byla rychlostní záležitost Pole 
Bending (Slalom kolem tyčí). Tady potvrdil 
svoji třídu Mirek Fencl a jeho koník Benny 
Boy. Další pořadí: 2. Veronika Valdmanová, 
Sandy, 3. Adriana Takacsová, Lena (SVK). Ju-
nior Pole Bending přinesl suverénní vítězství 
Terezy Gondášové s koněm Ultimate Dream. 
Druhá byla domácí Eliška Niklová, Airon, 
třetí pak jediný mládenec v dívčím poli, 
Adam Pintera s Gimly. Před odpoledním ná-
stupem, při kterém diváky pozdravili senátor 
PhDr. Tomáš Grulich a starosta Městské části 
Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík. Ranch Roping 
(Rančerské lasování), která po svém odpo-
ledním dokončení přinesla tyto výsledky: 1. 
Jerri De Camargo (BRA), 2. Josef Zahradník, 
3. Renato Santana (BRA).

Brazilec Jerri De Camargo opět 
vyhrál rodeovyhrál rodeo

Finálový zápas NBLL mezi tradiční-
mi fi nálovými soupeři, radotínskými 
Custodes a hráči LC Jižní Město připadl 
na sobotu 31. května,  na stejný den jako 
tradiční akce městské části Královský 
průvod. I přes atraktivitu programu na 
Nám. sv. Petra a Pavla si našli fanoušci 
čas na podporu domácího týmu, v letoš-
ním ročníku dosud neporaženého.

LCC postrádal několik hráčů zá-
kladní sestavy, ať už pro zranění, nebo 
pro jejich působení v zámořských 
lakrosových misích. Tři dny před fi -
nále odcestoval útočník Matěj Barák 
do Montrealu, kde bude hrát letní 
soutěž za indiánský tým Kahnawake 
Mohawks. V den fi nále ráno odcesto-
vali Tomáš Procházka a Jakub Výmola 
do Toronta. Cílem jejich mise je tým 
Toronto Beaches, který hraje nejvyšší 
juniorskou soutěž v Ontariu. Tým LC 
Jižní Město, ač jeho soupiska čítá třicet 
tři hráčů, dorazil rovněž oslaben o ně-
které klíčové hráče sestavy.

Na vítěze tohoto fi nále, které se 
hrálo podruhé v historii, pouze na 
jeden zápas, čekal jako každoročně od 
roku 1987 mistrovský pohár, ovšem 
ve zrestaurované podobě. Samotnému 
zápasu předcházely veškeré ofi ciality 
v podobě představení hráčů obou týmů, 
vyvěšení státní vlajky a zaznění státní 
hymny. Zápas začal krátce po sedmé 

večerní hodině, a začal lépe pro domácí 
tým. Ten šel do vedení zásluhou Domi-
nika Peška, který byl v dalším průběhu 
zápasu nejpilnějším a nejúspěšnějším 
střelcem. Za necelou minutu následo-
vala branka Jiřího Loskota, která byla 
i poslední brankou první periody. V této

části zápasu se hráči Jižního Města ještě 
dostávali do šancí, které s naprostým 
přehledem likvidoval vynikajícími zá-
kroky brankář Custodes Dominik Sika 
a tam, kde již byl překonán, pomohla 
branková konstrukce.

Ve druhé periodě začala útočná ak-
tivita hostí slábnout. Domácí přidali 
dvě branky, na které odpověděl nejlepší 
hráč hostí Pavel Došlý. To však bylo ze 

Od letošního jara se ligový nohejbal 
hraje přímo na radotínských kurtech. 
Místní nohejbalový oddíl totiž odkoupil 
práva 1. ligy od SK Start Plzeň. Z toho dů-
vodu bylo nutné zrekonstruovat antukový 
kurt a dovybavit hráčské zázemí tak, aby 
odpovídalo prvoligovým požadavkům.

O zimní přestávce posílilo A muž-
stvo o nové hráče. Největší přestupo-
vou bombou byl příchod dvoumetro-
vého smečaře a českého reprezentanta 
Jiřího Doubravy z Benešova. Ten se 
ale bohužel těsně před startem soutě-
že zranil, a tak trenér Voith nemohl 

Nohejbalová liga po letech v Radotíně
zpočátku využít jeho služeb a byl nu-
cen přeskupovat formace. V prvním 
zápase radotínští přivítali tradičního 
účastníka první ligy TJ Spartak Pře-
rov. Začátek utkání byl z obou stran 
opatrný, nikdo nechtěl dělat zbytečné 
chyby. Od poloviny utkání se ale míst-
ním začalo více dařit na útoku a před 
slušnou diváckou návštěvou dotáhli 
premiéru do vítězného konce a připsa-
li si dva body do tabulky. Ve druhém 
kole hostili hráče z Čakovic, loňského 
účastníka extraligy – kvalitativní 
rozdíl byl patrný od samého začátku. 

Radotín neuhrál proti 
v ýborně hrajíc ímu 
pražskému celku ani 
bod a prohrál 0 :6. 
Poté družstvo zavítalo 
na hřiště plzeňského 
Z r u č e - S e n c e ,  k d e 
pad lo  s  domác í m i 
borci 6:1. Ani v ná-
sledném venkovním 
utkání v Janovicích 
nad Úhlavou se rado-
tínským příliš neda-
řilo, výsledkem byla 
opět porážka. Na za-
čátku května je čekalo 
dvojkolo s jiným praž-
ským účastníkem ligy, 

SK Start Praha. Do sestavy se ale vrátil 
smečař Doubrava a i díky němu Rado-
tíňáci vyválčili plichtu a brali bod. Od-
veta byla neméně vyrovnaná, a i když 
vedli dokonce 5:3, nakonec se museli 
spokojit s remízou 5:5. Další kolo se 
odehrávalo ve Žďáru nad Sázavou 
a bojovný výkon znamenal odměnu 
v podobě vítězství 3:6, radotínští za-
čali stoupat tabulkou vzhůru. O týden 
později a navíc v domácím prostředí 
nepotvrdili výkonnostní vzestup a úlo-
hu mírného favorita. Před vlastním 
publikem prohráli s Brnem, jež dosud 
nezískalo ani bod. Opět se potvrdilo, 
jak je první liga nesmírně vyrovnaná. 
Jedinou výjimku tvoří suverénní Ča-
kovice, které dosud neztratily ani bod. 
„Po polovině soutěže se nacházíme na 
šestém místě s minimálním bodovým 
odstupem na důležité čtvrté místo. To 
tvoří pomyslný předěl, který určí, zda 
budeme hrát o postup do nejvyšší sou-
těže, nebo naopak o záchranu a setr-
vání v soutěži. Držte nám palce anebo 
ještě lépe, přijďte nás podpořit přímo 
na hřiště,“ vyzývá vedoucí a kapitán 
mužstva Libor Chytra.

Radotínským nohejbalistům zbývá 
doma sehrát dvě utkání – v sobotu 
21. června: Radotín – Zruč-Senec 
a v sobotu 28. června: Radotín vs. 
Janovice. V obou případech zápasy 
začínají ve 14.00 hodin.

strany Jižního Města vše a do velké pře-
stávky v polovině zápasu se šlo za stavu 
7:1. Od poloviny zápasu už dominoval 
pouze jeden tým, a tím byl tým domá-
cích. Velice dobrá hra v obraně rado-
tínských potlačila veškeré útočné snahy 
hráčů Jižního Města. Poslední perioda 

se tak za stavu 12:2 
dohrávala za napro-
sté bezradnosti hostí 
v útočném pásmu. 
S e  z á v ě r e č n ý m 
hvizdem tak mohly 
propuknout oslavy 
radotínských hráčů 
a diváků ze zisku 
devátého titulu mi-
stra boxlakrosové 
ligy v řadě.

T r o c h u  s t r a -
n o u  f i n á l o v é h o 
due lu  prob í h a l a 
radostná udá lost 

v „týmu“ Emila Moravce, hráče domá-
cích, kdy do poslední minuty zápasu 
nebylo jasné, zda utkání dohraje nebo 
vyrazí s partnerkou a očekávaným po-
tomkem směr porodnice. Zřejmě vcel-
ku hladký průběh fi nálového zápasu, 
ale způsobil, že nový lakrosový hráč 
Emil jr. přišel na svět až několik hodin 
po závěrečném hvizdu. Blahopřejeme!

Custodes deklasovali tým Jižního Města a získali
devátý titul v řadě, celkově 14 v historii

Oddíl dráhového golfu DG For-
tuna Radotín je v letošním ligovém 
ročníku nováčkem 1. ligy. Vedení od-
dílu si proto stanovilo za cíl se v této 
soutěži udržet.

Po čtyřech odehraných turnajích 
základní části je situace taková, že For-
tuna postupuje na fi nálový turnaj (Pře-
bor Čech) na děleném prvním místě 
v hlavní kategorii smíšených družstev 

a na druhém místě mezi seniory.
Rozhodl o tom domácí turnaj ko-

naný 18. května v areálu DG Fortuna. 
Za krajně nepříznivého počasí tu oba 
radotínské týmy vybojovali shodné 
druhé místo.

Finále letošní soutěže se odehraje ve 
středočeském Rakovníku na betono-
vém povrchu ve dnech 21. – 22. června. 
„Budeme se snažit o co nejlepší výsle-

dek, ale už teď 
můžeme říci, že 
jsme pyšní na to, 
co jsme dokázali. 
Jako spor tovní 
o d d í l  f u n g u -
j e m e  t e p r v e 
t ře t í m rokem, 
l o n i  j s m e  p o -
stoupili do první 
ligy a nehrajeme 
o sestup, jak se 
t o  n o v á č k ů m 
s t áv á ,  a l e  b o -
jujeme o postup 
o stupeň v ýše. 

Postoupí DG Fortuna do extraligy? Staráme se o minigolfový potěr, ra-
dotínské děti, které navštěvují naše 
minigolfové středisko a již na podzim 
začnou hrát na ligových turnajích,“ vy-
jmenovává trenér a hráč v jedné osobě 
Richard Fischer a pokračuje „daří se 
nám i nábor členů v ostatních katego-
riích. Zvlášť potěšitelné je, že i v kate-
gorii S2, což jsou hráči nad 59 let. Je 
to důkaz toho, že minigolf lze aktivně 
hrát opravdu v každém věku.“  Podle 
Fischera úspěšně pokračuje i projekt 
“Radotínské ligy“, která je otevřenou 
dlouhodobou soutěží, do níž se mohou 
přihlásit i neregistrovaní hráči. Rozvoj 
minigolfového sportu v Radotíně je 
možný i díky podpoře místní radnice.

Co na závěr: Postoupí minigolfový 
Radotín do extraligy? Držte palce, aby 
se to podařilo.

Další akcí, která se bude konat 
na hřišti DG Fortuna Radotín je 
tradiční letní mezinárodní turnaj 
Memoriál Vladimíra Čecha (dříve 
„O pohár starosty“). Hrát se bude 
2. – 3. srpna. Přijďte podpořit do-
mácí borce, kteří budou obhajovat 
prvenství z loňského roku. 


