SC Radotín radikálně změnil strategii oddílu kopané
Prázdniny jsou v plném proudu, ale
fotbalová sezóna už začíná. Novinek
ve fotbalovém oddílu SC Radotín je
opravdu mnoho.
Šokem je zrušení nejúspěšnějšího mužstva minulé sezóny. Ano,
B-mužstvo, které ve své skupině 1.B
třídy skončilo na postupovém místě,
již neexistuje. V nadcházejícím období tak bude Radotín reprezentovat

pouze jeden kádr. Výbor fotbalového
oddílu se k tomuto kroku rozhodl po
zralé úvaze a gordický uzel rozsekl
jako Alexandr Makedonský. Rezerva
složená z radotínských odchovanců
se těšila přízni diváků a za to se jim
odvděčovala slušnou hrou i výsledky, důsledkem čehož byl postup do
vyšší soutěže. Naopak první tým
nepřesvědčil, o setrvání v přeboru se
nepopral tak, jak by se na radotínské
tradice slušelo. Jeho záchrana byla
souhrnem šťastných náhod a nechuti
nejen pražských týmů startovat v di-

vizi. Za této situace byla ukončena
veškerá hostování a zbylé radotínské
hráče doplnilo právě „béčko“, ač jde
o risk a velký skok.
Dorost zatím není schopen mužstvo doplnit na patřičné úrovni a tak
dostal další rok k přípravě a muži
tak budou bojovat, co jim budou síly
stačit. „Víme, že s největší pravděpodobností nás výsledky a výkony
zpočátku nenadchnou,
ale s novým trenérem
Josefem Kontou, který
v Radotíně již působil,
máme záruku, že hráči
nechají v radotínských
barvách na hřišti srdce.
Proto vás žádáme, alespoň zpočátku, o shovívavost i o zachování
přízně,“ žádá fanoušky
Jan Kořínek, vedoucí
mužstva.
Jiskérka naděje vyskočila hned v prvních
přípravných zápasech,
kdy na turnaji v Žebráku radotínští
podlehli Spartaku Příbram 1:2 a domácím 1:3. „Jasně se ukázalo, kde
nás bota tlačí a tak je zase jenom na
nás, abychom byli do začátku soutěže řádně připraveni. I los soutěže
si s námi zahrál hned od počátku,“
popisuje předseda SC Radotín Jan
Klíma. V prvním mistrovském zápase v předehrávaném 15. kole, které
se hraje 17. srpna od 17 hodin přivítá
Radotín na svém hřišti posledního
vítěze z Královic. Hned následující
týden pojede na hřiště nováčka do

Cholupic, což bude o to pikantnější,
že místní trenér působil ještě nedávno u radotínských mužstev.
Doba volna se krátí i mládežnickým mužstvům, i když jejich soutěže
začínají až po prázdninách. Ti mladší
ještě nestihli vstřebat všechny zážitky
ze zájezdu do Itálie, který finančně
podpořila MČ Praha 16, a příprava na
nový soutěžní ročník klepe na dveře.
Dorost absolvuje týdenní soustředění
na vlastním trávníku, mladší žáci vyrážejí na soustředění až na Moravu (do
Svratky) a starší přípravka již tradičně
zajíždí do Mšena. Nejmenší se začnou
po prázdninách opět připravovat pod
taktovkou Martina Eismana. K jediné trenérské změně dojde u mladší
přípravky, kde do realizačního týmu
přibyl Benedikt Vlček.
Stran trenérů se fotbalovému výboru
daří plnit předsevzetí a v současnosti
již není v Radotíně fotbalové mužstvo,
které by nemělo trenéra s příslušným
fotbalovým vzděláním a s patřičnou
trenérskou licencí. „V žádném případě nejsou naše fotbalová mužstva
uzavřené kolektivy. Do svých řad
stále přijímáme budoucí hráče všech
věkových kategorií i nové funkcionáře
z řad rodičů a příznivců,“ vyzývá Jan
Klíma, předseda SC Radotín.
Před startem nového ročníku se
uskuteční setkání s rodiči. Dozví se tu
novinky, které pro ně klub připravil.
„Domníváme se, že se mají nač těšit.
Práce s fotbalovou mládeží v Radotíně má v Praze a okolí již velmi dobrý
zvuk a věříme, že ještě dlouho mít
bude,“ dodal Jan Kořínek.

Mládežnické fotbalové týmy sbíraly zkušenosti v Itálii
Po prvních loňských mezinárodních
zkušenostech v Rakousku vyrazili nejmladší radotínští fotbalisté opět na zahraniční turnaj. S jídlem roste chuť, takže tentokrát to nebylo nikam jinam než
do země fotbalu zaslíbené – do Itálie.
Slunné Rimini přivítalo dopoledne
30. května tři družstva radotínských
fotbalových nadějí. Odměnou za nekonečnou cestu autobusem bylo koupání
v teplém Jadranu a odpočinek na vyhřáté pláži. Všude bylo cítit, že Italové
fotbalem žijí a těší se na nadcházející
turnaj. Při večerní poradě vedoucích
mužstev byly dopilovány poslední detaily a hned v sobotu ráno se boje na
fotbalovém trávníku rozhořely naplno.
Snad jediným nedostatkem za celou
dobu pobytu bylo to, že se organizátorům z Eurosportringu nepodařilo
zajistit dostatečný počet mužstev pro
nejmladší kategorii U-9. Proto mladší
přípravka startovala v turnaji starších
přípravek v kategorii U-10 a ani tam se
neztratila. Se soupeři z Francie a Itálie
svedla vyrovnané boje, když dva zápasy
vyhrála, jeden remízovala a jen jeden
prohrála. Ve skupině tak obsadila třetí
místo, když jí postup do finálové skupiny utekl při bodové rovnosti o skóre.
Celkové páté místo však je dobrým odrazovým můstkem do budoucna.
Družstva starší přípravky startovala ve dvou kategoriích U-10 a U-11.
V obou případech prokázala vysokou
míru připravenosti a dostatek fotba-

lového umění a po úspěšných účinkováních ve skupinách se kvalifi kovala
do fi nálových bojů turnaje. V U-11
mužstvo svedlo vyrovnaný boj s pozdějším vítězem turnaje AC Bovolone,
když s ním remizovalo 2:2, ale na další
soupeře však již nestačilo a obsadilo
celkově čtvrté místo. Největšího úspěchu dosáhlo mužstvo starší přípravky
v kategorii U-10, když sice postoupilo
do fi nálové skupiny z druhého místa
v kvalifi kaci, ale ve finále si kluci počínali jako mazáci. Bez obdrženého
gólu si poradili s oběma italskými

mužstvy a padli pouze s vítězem celého turnaje – francouzským SO Rosny
Sous Bois po velkém boji 3:4. Celkové
druhé místo je však vynikajícím úspěchem radotínské mládežnické kopané.
Po celou dobu turnaje i při závěrečném vyhlašování vítězů byly vidět
vztyčené palce našich soupeřů a slova

obdivu k mládežnické kopané. Bez
nadsázky lze říci, že radotínský fotbal
zanechal v Itálii nesmazatelnou stopu.
Platí to však i obráceně, když chlapci
spali s pohárem za druhé místo.
Přišlo pondělí ráno, rychlé balení,
poslední rozloučení s mořem a přes
1100 km dlouhá cesta zpět do všedních
dnů a domů. Na hřišti SCR si rodiče
vyzvedli své ratolesti krátce před půlnocí – unavené, ale šťastné a spokojené.
Je pravdou, že někteří nebyli schopni
vstát druhý den do školy, ale při jejich
mládí je to pochopitelné a omluvitelné.
Někteří se však i přes
únavu do školy těšili,
aby se okamžitě se svými spolužáky podělili
o čerstvé zážitky. Nebýt pochopení rodičů
a každodenní mravenčí
práce trenérů Janovce,
Býmy, Veselého, Forejta, nic shora uvedeného
by se nestalo. I rodiče,
kteří jeli společně s týmem, měli velký díl na
dobrém chodu celého
zájezdu. Takový zážitek však i něco stojí, a tak je místě poděkovat všem sponzorům a přispěvovatelům. V neposlední řadě hlavně MČ Praha 16, která se
spolupodílela na organizaci, propagaci
a uskutečnění zájezdu. Ano – věříme,
že to byla investice do budoucnosti,
která se mnohonásobně vrátí.

Radotínská triatlonistka získal titul mistryně ČR
Začínala s akvabelami a přes plavání
se dostala až k triatlonu. Řeč je o talentované triatlonistce Lindě Vítové, která
letos, kromě běhu, cyklistiky a plavání
stihla i dostudovat.
Úspěšně složila maturitní zkoušky
(v Belgii i v Čechách) a dostala se
na právnickou univerzitu v belgické
Lovani. „Všechny vrcholy letošního
začátku sezóny byly úspěšně zdolány
a mezi přípravou na zkoušky jsem
zkrátka potřebovala studijní tlak
kompenzovat sportem,“ tvrdí dvacetiletá radotínská rodačka, již podporuje
Městská část Praha 16. V dubnu překvapila nejen sama sebe slibným časem 1:25:30 a osmým místem na praž-

ském půlmaratonu. Den poté získala
bronz na českém poháru v aquatlonu
(jarní verze triatlonu – kombinace

plavání v bazénu a běhu). Běžeckou
formu doladila ještě 2. místem na ČP
v běhu do vrchu. Dále navázala několika medailovými i vítěznými skalpy
na belgické půdě, z nichž nejvydařenější byl výkon na mezinárodních
závodech v Bruggách na konci června,
kde obsadila 4. místo. „Po skončení
všech maturitních zkoušek jsem se
vrátila do rodných radotínských krajů, kde mám skvělé podmínky pro
přípravu na druhou polovinu sezóny,“
potvrdila Vítová. Jedním z posledních
úspěchů bylo dosažení třetího místa
na triatlonovém mistrovství ČR v Telči, kde zároveň získala titul mistryně
ČR v kategorii do 23 let.

Dostihové loučení s prázdninami
Conseq Park Velká Chuchle je jediným dostihovým závodištěm na území
hlavního města Prahy a právě v neděli
31. srpna zahájí druhou polovinu letošní sezóny. Aby konec prázdnin nebyl,
zejména pro školáky, smutný, připravili
pořadatelé ve spolupráci s Městskou částí Praha 5 kromě osmi napínavých dostihů také bohatý doprovodný program.
Začátek bude tradičně ve 14 hodin.
Nejmladším návštěvníkům budou k dispozici krytý dětský koutek
(uvnitř tribuny) Hříbátka i zbrusu

nové venkovní dětské hřiště s houpačkami, skákadly, prolézačkou a dalšími
atrakcemi. Chybět samozřejmě nebudou ani tři populární chuchelští poníci
Jupík, Vilík a Bajaja, kteří děti svezou
zdarma (ale lze jim přinést i něco dobrého na zub, např. jablko nebo mrkev).
Značnou oblibu si získal i malý zoo
koutek, umístěný nedaleko jízdního

prostoru poníků. Na trenažéru dostihového koně si pak bude možno zkusit, že žokejové a žokejky to v dostihu
vůbec nemají lehké.
Infostánek (přízemí tribuny) nabízí
celou škálu suvenýrů, omalovánky,
knížky, či nové pexeso s dostihovou
tématikou a zájemci si mohou nechat
otisknout i pamětní razítko. Občerstvení je po celý den zajištěno jak
stánkovou formou, tak i v restauraci
se standardní nabídkou jídel.
Doprovodný program odpoledne
představí řadu vystoupení především tanečních
souborů, sídlících právě
na Praze 5, a k vidění
budou ukázky orientálních tanců, pole dance,
samby, či stepařského
umění. Na své si přijdou i milovníci historie a motoristické
elegance, jelikož na
závodišti budou vystavena krásná auta členů
1st Veteran US Car Club Praha.
K dostihové atmosféře neodmyslitelně patří i vzrušení ze sázek
a tipovat tentokrát bude možné
v osmi dostizích, mezi nimiž tím
hlavním bude superv ytrvalecký,
tzv. klasický test pro tříleté koně:
69. St. Leger s Prahou 5.

Termíny dalších dostihových dnů sezóny 2014:
7. září - 8. Zlatý pohár EŽ Praha, a. s. (překážky)
14. září - Dostihový den společnosti CONSEQ Investment Management
21. září - Dostihový festival (36. VC Prahy CK Martin Tour, 36. VC českého turfu)
28. září - 93. Svatováclavská cena, 78. Gerschův memoriál
5. října - 12. Memoriál Harryho Petrlíka (od 13 hod.)
19. října - 76. Cena zimního favorita (od 13 hod.)
26. října - 94. Cena prezidenta republiky (od 12 hod.)
Podrobné informace najdete na internetových stránkách www.velka-chuchle.cz

Životní sezóna „Maki“
Radotínská beach volejbalistka Markéta Sluková prožívá se svým „dvojčetem“ Kristýnou Kolocovou životní
sezónu. Na olympiádě v Londýně vystřelily do podvědomí českých fanoušků
fantastickým 5. místem.
V loňské sezóně se jim nepodařilo
prolomit prokletí pátých
míst a radikální změna
přišla letos. Ni kdo už
nepochybuje, že patří do
absolutní světové špičky
beach volejbalu. Začalo to
koncem května v Praze,
kde poprvé vyhrály turnaj
kategorie Open. Nabuzené úspěchem přidaly
ještě cennější triumf y:
v Berlíně ovládly prestižní
g ra ndsla mov ý pod ni k,
v Gstaadu získaly bronz,
v Haagu byly čtvrté. K+S konečně
zúročily zkušenosti, které během let
nasbíraly. Nesloží se ve chvílích, kdy
se zápas nevyvíjí dobře. Pomáhá jim
spolupráce s psychologem. Začaly
s jógou, učí se meditovat. A stále si

nemohou vynachválit rakouského trenéra Simona Nausche, který je zároveň snoubencem Slukové. Díky němu
kloubí českou zarputilost s americkou
vítěznou mentalitou, kterou Nausch
během let na cestách nasbíral. Dokáže
je povzbudit po porážkách. „A předá-

vá nám zkušenosti, jak se může člověk
chovat, vystupovat, jednat... Je to
úžasné, rosteme nejen jako hráčky, ale
i jako lidi,“ pochvalují si. Hodně štěstí
Kiki a Maki v další části sezóny.

Ženy Ski a Bike Centrum Radotín ovládly
Krále Šumavy a Genesis bike Prague
Ženskou kategorii prestižního závodu
horských kol Author Král Šumavy 2014,
který se jel poslední květnový den, ovládla
na nejdelší 102 km měřící trati radotínská
závodnice Jana Doležalová. Šárka Černá
v červnu ovládla Genesis bike Prague.
Cyklistka, která se horským kolům
vážněji věnuje teprve třetím rokem a
jezdí za místní cyklistický tým Ski a
Bike Centrum Radotín, těžila hned od
startu ze zařazení do první, nejrychlejší
vlny jezdců, které si zajistila třetím
místem v loňském ročníku závodu.
Na prvním bahnitém úseku náročné
trati sice měla problémy s řetězem
a přišla o průběžné vedení ženské
části pelotonu, ale to si dokázala záhy
vybojovat zpět a už je nepustila. Závod
dokončila v čase 6 hodin 24 minut a
50 vteřin s náskokem téměř sedmi

minut na druhou Hanu Nenadálovou
a více než čtyřiadvaceti minut na třetí
Danielu Chlíbkovou.
„Vítězství si moc cením, i když mi
pořád asi nedochází, jak velký úspěch
to je. Všichni okolo mě o tom mluví,
kamarádi volají a gratulují, ale já sama
to tolik neprožívám. Každopádně
příští rok budu muset jet zase,“ řekla
Doležalová. Podobný úspěch zopakovala
v červnovém závodě, který se jel i v okolí
Radotína a jeho součástí byl i výjezd
na Cukrák, další radotínská bikerka
Šárka Černá. Na největší bikové akci
v Praze byla první ženou na trati 68 km
a 43. celkově z více než 500 borců.
Rozhovor s Janou Doležalovou
a Šárkou Černou si můžete přečíst
na webové adrese:
http://www.mtb-blog.cz.

