
čítávalo jen do soutěže jednotlivců. 
Vítězný domácí tým ve složení Tupý, 
Vondrák, Vlasák nakonec zdolal ra-
kouský PSV Steyr o pouhé dva údery. 
Třetí skončil druhý tým Fortuny.

V jednotlivcích zvítězil Josef Vozár 
z Tempa Praha výkonem 140 úderů 
před Guenterem Schwarzem z Ně-
mecka a rakouským minigolfistou 
Peterem Helmem. Další tři místa 
patřila domácím hráčům Tupému, 
Vlasákovi a Rendlovi.

V obrovských vedrech si všichni 
hráči zaslouží obdiv a pořadatelům 
patří dík za perfektní organizaci.

Matouš Ulman (Česká spořitelna 
Specialized) vyhrál v úmorném vedru 
osmý závod letošního ročníku seriálu 
Kolo pro život, kterým byl Praha - 
Karlštejn Tour České spořitelny. Spoři-
telna navíc slavila v Chuchli první dou-
ble sezóny, protože druhý dojel Pavel 
Boudný. Dá se ale bez nadsázky říct, že 
zvítězil každý, kdo dojel do cíle!  

„Je to pro mě v podstatě domácí 
závod, takže jsem rád, jak to dopadlo,“ 
řekl biker z Černošic Ulman. „Vedro 
mi nijak zvlášť nevadilo. S Boudou 
jsme odjeli hned v prvním kopci, na 
horizontu jsme měli mírný náskok 
a pak jsme to zvyšovali,“ popiso-
val Matouš. Svému parťákovi odjel 
v závěrečné nesmírně prudké stojce 
v Radotíně, kterou až nahoru skoro 
nikdo nevyjede. „Mně se to podařilo, 
Pavel musel sesednout a získal jsem 
náskok. Pak už jsem si to pohlídal,“ 
uvedl šťastný vítěz, pro něhož šlo 

o druhé prvenství v letošním ročníku 
Kola pro život. Pavel Boudný si pak vše 
vynahradil vítězstvím ve sprintu na 
chuchelském oválu, který už je tradicí 
na tomto závodě. „Ve finále z toho byl 
moc hezký den pro náš tým. Byli jsme 
první dva, Péťa Šťastný pátý, vyhrál 
jsem sprint, který byl pěkným zpest-
řením. Můžeme být hodně spokojeni,“ 

uvedl Pavel. Uznal, že 
Matouš na tom byl v zá-
vodě líp. „Hlavně v těch 
těžkých kopcích na mě 
čekal. V tom nejprudším 
v Radotíně mi ujel, já už 
na to neměl.  Třetí příč-
ku vybojoval Honza Jo-
bánek. „Na mě bylo 
veliké vedro, a le není 
to výmluva, protože 
na Matouše s Boudou 
bych stejně neměl. Ti 
dva nám všem dali lek-

ci, jeli úplně jiný závod. Na začátku za 
to vzali takovým způsobem, že jsem vě-
děl, že s nimi nemám šanci jet. V horku 
bylo potřeba trochu pošetřit nějaké síly. 
Takže jsme jeli s Ježkem a Šťastným, 
poctivě jsme se střídali a v posled-
ním výjezdu jsem za to vzal“ , popsal 
Jobánek, který bral Karlštejn jako 
závod na rozjetí, protože marodil 
a teprve ve čtvrtek dobral antibiotika.

Mezi ženami si na 53 kilometrů 
dlouhé trati nejlépe vedla Marcela 
Prskavcová (Six Monkeys). A mladší 
závodnice se musely červenat, proto-

že Marcela je, dáma promine, ročník 
narození 1965. Karlštejn zajela pro-
stě fantasticky. Někdejší výborná 
kajakářka, maminka letošního mistra 
Evropy Jiřího Prskavce, nadělila druhé 
ženě v cíli Míše Procházkové minutu 
a třicet devět vteřin. Třetí Denisa 
Stodůlková ztratila tři a půl minuty. 

Závod Praha - Karlštejn Tour České 
spořitelny se vydařil. Celková účast se 
vyšplhala k 1700 bikerům, s nástra-
hami počasí se všichni vypořádali. 
Po třech letech bylo v Chuchli a okolí 
znovu úmorné vedro, ale vody bylo 
všude dostatek a nikdo žízní neumřel. 
V cíli si mohl každý načepovat vody
kolik chtěl a spousta závodníků přijala 
s povděkem spršku z hadice přímo po 
dojezdu. Doprovod závodníků se mohl 
celý den chladit v příjemném zázemí 
chuchelského závodiště pod tribunou. 
Tradičně velký ohlas měl sprint na 
chuchelském oválu a vítězství mezi 
jednotlivci na něm slavil Boudný. Klu-
ci ze Spořitelny představili v Chuchli 
zbrusu nová kola. Matouš i Pavel jeli na 
oranžovočervených rámech, na kterém 
vyhrál vloni Jarda Kulhavý olympiádu. 
Očividně je to inspirovalo a měli mo-
hutnou podporu fandícího publika. 

Ulmanovi vedro nevadilo
a ovládl Karlštejn

V průběhu jara se v Praze konal se-
riál vytrvalostních závodů pro mládež 
Pražské běžecké naděje. Radotínským 
barvám se celkem dařilo. Hlavní díl 
úspěchu zařídil opět Kuba Stádník. Ve 
starších žácích vyhrál dokonce tři zá-
vody a jednou byl druhý. Kraluje celko-
vému bodování s 61 body a má luxusní 
24 bodový náskok na druhého v pořadí. 

V mladších žácích se zase daří Davi-
du Polákovi. Z pěti závodů zatím vybo-
joval tři druhá místa. Stříbro mu také 
patří i v celkovém hodnocení.  Kde ra-
dotínští nesměli chybět,  bylo v závodu 
Dobřichovická míle. V 10 kategoriích 
posbírali celkem pět třetích, tři druhá 
a 4 první místa. Své kategorie vyhráli 
Jakub Stádník, Pavel Jindra, Vendulka 
Pazzlerová a Tereza Špačková. V mlad-
ších žákyních se k vítězkám přidala 
i Terezina sestra Kateřina na druhém 
a Kristýna Seidlerová na třetím místě, 
radotínská děvčata tuto kategorii zcela 
opanovala.  I letos přihlásili radotínští 
atleti družstvo mladších žáků do Praž-
ského přeboru, kde obhajují výborné 
loňské 7. místo. Po dlouhých 15 letech 
se k nim v této sezóně přidali i starší 
žáci. Mladší žáci po čtyřech základních 
kolech obsadili 7. místo z 8 členné sku-
piny C. Výsledek to sice není nejlepší, 
ale ještě o ničem moc nerozhoduje, jen 
o nasazení do semifinálových skupin. 
V těch se v polovině září žáčci poperou 
o finále. Nezodpovědnost některých 
atletů pocítili i starší žáci. Zejména pak 
v prvním kole, ve kterém skončili na 
posledním místě ve skupině A. Celkově 
družstvo skončilo osmé z 12 oddílů. 

Jedním z vrcholů této sezóny byla pro 
žactvo letní olympiáda dětí a mládeže. 
Koná se jednou za dva roky a letos jí 
hostil Zlínský kraj. V kategorii mlad-
ších žákyň se kvalifikovaly Tereza Špač-
ková na trati 800 metrů a Julie Bergma-
nová v hodu míčkem. V olympijském 
závodě se děvčatům nedařilo, bohužel 
nepostoupily z kvalifikačních kol. Vr-

cholem jarní části sezóny byly Přebory 
Prahy staršího žactva a dorostu. Mezi 
sprintery v žácích patřil k jasným 
adeptům na medaile Dominik Dlouhý. 
A svoji roli potvrdil. Za čas 7,46 s na 
šedesátce bral stříbrnou medaili. Stejný 
kov mu přibyl i na 150metrové trati, 
kterou zvládl za 17,90 s. S oběma časy 
patří mezi desítku nejlepších sprinterů 
republiky. Dařilo se i vytrvalcům, stej-
ný kov jako Dominik si vybojoval Jakub 

Radotínská atletika má nadějnou budoucnost
Stádník na trati 1500 metrů. Ke stříbru 
přidal i bronz z osmistovky. Další cenný 
kov získal Matěj Višňa. Ten vybojoval 
bronzovou medaili v závodě 1500 m 
překážek starších žáků. Mezi dorostem 
se dokázal prosadit a bronz v závodě na 
2000 metrů překážek získal Jakub No-
vák. Do finále stovky s překážkami se 
dostala žákyně Emma Pieperová, která 

v něm obsadila 6. mís-
to. Kvalifikačním sítem 
prošla i Adéla Slámová 
ve skoku dalekém, ve 
f iná lové dvanáctce 
obsadila také 6. mís-
to, když si vylepšila 
osobní maximum na 
458 cm. Tyto přebory 
byly nejúspěšnější za 
někol ik posledních 
let. Celkem zde atleti 
získali 6 cenných kovů. 
V srpnu většinu star-
ších atletů čeká soustře-
dění v Kolíně a v září 
sezóna pokračuje. Na 
řadě jsou finálové boje 
družstev a Přebory 

Prahy mladšího žactva. Hned na za-
čátku září se pojede na mezinárodní 
závody do Brna, kde se vedle atletů 
z České republiky a Slovenska představí 
i reprezentanti z 15 států z celé Evropy, 
včetně Velké Británie, Ruska či Itálie. 
Komu se atletika líbí a chtěl by jí zku-
sit, může ji přijít vyzkoušet – začíná se 
6. září od 16.30 hodin na novém stadio-
nu v Radotíně.

Dvěma nominačními závody se na 
květnové mistrovství Evropy v aero-
biku a fitness 2013, konané v belgic-
kých Antverpách, nominovalo cel-
kem dvacet osm závodníků z Aerobic 
Team Chuchle. 

Mistrovství Evropy se konalo ve 
sportovní hale Lotto Arena ve dvou 

dnech. První den byla na programu 
předkola, nazítří se v dopoledních 
semifinálových kolech rozhodova-
lo o postupu do večerního klání. 
Z každé kategorie postupovalo vždy 
šest nejlepších. Do finálových bojů 
o medaile se probojovalo všech 
28 závodníků z chuchelského týmu. 

První na programu finálového ve-
čera byli kadeti. Svým fantastickým 
výkonem si všech sedm porotců 
získal Matěj Poláček mezi muži a vy-
bojoval zlatou medaili a ocenění pro 
mistra Evropy. Současně se Matějovi 
podařil neuvěřitelný „double“, kdy 
s partnerkou Kateřinou Hrickovou 
zvítězili a titul mistrů Evropy získal 
i v kategorii párů. Mezi kadety měla 
Chuchle zastoupení i v nejprestiž-
nější skupině žen, v níž startova-
lo 22 závodnic. Veronika Frantová 
z Aerobic Team Chuchle (nejmladší 
závodnice ve své kategorii) se umís-
tila na skvělém 4. místě. Titul vice-
mistryň Evropy a stříbrné medaile si 
z Antverp odvezla děvčata soutěžící 
v kategorii tria Dominika Ebrová, Ve-
ronika Mendíková a Jana Šimánková. 
Fitness aerobičky získaly bronzové 
medaile jako skvěle sehraný tým ve 
složení Dominika Ebrová, Veronika 
Frantová, Adéla Hovorková, Veroni-
ka Košumberská, Magdaléna Krejčo-

vá, Eva Pospíšilová, Adéla Šimůnková 
a Nikol Vosková. 

Po kadetech bylo na programu finá-
le juniorů. Své zastoupení měl Aerobic 
Team Chuchle opět v kategorii fitness 
aerobik. Po dvou kolech si chuchelská 
děvčata vedla opravdu skvěle, jejich 
výkon rozhodčí ocenili průběžným 

prvním místem. 
Po bezchybném 
f iná lovém kole 
s i  by ly  dě vč a-
t a  t é m ě ř  j i s t é 
z l a tem,  ov š em 
při vyhlašování 
v ý s l e d k ů  n a -
kone c  s konč i -
l a  n a  d r u h é m 
místě. Za junior-
ky bojovaly Lucie 
Ču ř ínová ,  Ev a 
H a n z a l í k o v á , 
M i chae la  K le -
palová, Daniela 
Kolečková, Kris-
t ý na  L ou š ová , 
Mat y lda Ma lá , 

Nikola Ševčíková, Nella Šimkovská 
a Anna Zajíčková. 

Poslední soutěžní skupinou by-
l i na programu večerního f inále 
senioři. Tereza Barešová, Zdena Ja-
noušková, Kristýna Kudrnová, Aneta 
Macounová, Zuzana Scherzlová, 
Barbora Vavroňová, Sarah Vegnerová 
a Gabriela Ziková v letošním roce sou-
těží s choreografií na téma James Bond 
007. Ve finálovém kole se bohužel se-
stava neobešla bez drobných zaváhání 
a jejich výkon rozhodčí ohodnotili 
třetím místem. Bond Girls si z Belgie 
odvezly bronzové medaile. 

„Chtěla bych touto cestou podě-
kovat všem závodníkům za jejich 
výkony a za výbornou reprezentaci 
nejen České republiky, ale i Velké 
Chuchle na mezinárodním závodě,“ 
hrdě říká trenérka Mgr. Veronika 
Buriš. Celková medailová bilance 
Aerobic Team Chuchle z letošního 
mistrovství Evropy je opravdu skvělá 
1 – 1 – 2 – 2 – 3 – 3 – 4. Na podzimní 
mistrovství světa, které se koná v Běle-
hradě, v Srbsku, se nominovali všichni 
závodníci, kteří reprezentovali Chuch-
li na ME. „Držme jim tedy palce, ať 
svou medailovou bilanci ještě vylepší,“ 
přeje si do budoucna Veronika Buriš.

Aerobic Team  Chuchle opět úspěšně

Muži: 1. Matouš Ulman 1:48:23 hod.,
2. Pavel Boudný (oba Česká spořitelna - 
Specialized) +0:59, 3. Jan Jobánek (EP Ener-
gy Merida Biking Team) +6:34, 4. Václav 
Ježek (IVAR CS Author Team) + 7:15, 5. Petr 
Šťastný (ČS -Specialized) + 8:15.
Ženy: 1. Marcela Prskavcová (Six Monkeys)
2:27:52 hod., 2. Michaela Procházková 
(Cyklotrenink.com) +1:39, 3. Denisa 
Stodůlková (ČS -Specialized) + 3:37.

Konečné výsledky

Beach Arena Radotín,  která vznikla 
v roce 2004 se v současné době pokouší 
navázat na tradici zaniklých turnajů 
jako byl Hrnec a jiné. 

V areálu s přilehlým dětským hřiš-
těm, o jehož provoz se stará Městská 
část Praha 16, se 
nachází volejbalový 
či nohejbalový kurt, 
na němž se od pon-
dělí do čtvrtka od 
18 hodin hrají sou-
těžní zápasy. Toto 
místo je malebným 
úto č i š t ěm ne jen 
pro sportovce, ale 
i maminky s dět-
mi a kolemjdoucí. 
Během posledních 
tří let se pro ně zlep-
šila nabídka občer-
stvení v beach baru.

Pořádají se zde turnaje, a to jak 
v klasickém šestkovém volejbale, tak ve 
volejbale plážovém. Třeba první sobotu 
v červnu se koná Koza Cup, první so-
botu v říjnu můžete zavítat na tradiční 
zabíjačku na Prase Cup, kdy se tu dělají 
jitrničky, jelítka, tlačenka i guláš.

Amatérský open turnaj třetí neděli 
v červnu naplnil všech 16 možných 
míst a shledal se s velkým ohlasem. 
Účastníci postavili mixované páry 
tak, aby vždy jeden volejbalista po-
sílil úroveň amatéra. Zmiňme i další 
soutěže, Beach Challenge Radotín 
se konal 20. července a má za se-

Amatérské turnaje rozšiřují nabídku
Beach Arény Radotín

bou první ročník. Zúčastnilo se ho 
12 mixových párů a herní úroveň 
bylo vysoká. Přijeli na něj ti, kteří 
hrají soutěže v nejrůznějších úrov-
ních a třídách. Turnaj vyhrála dvo-
jice Jerry a Regi a zástupci Radotína 

skončili na 3. místě. Pro hráče, jejich 
přátele, ale i pro kolemjdoucí bylo 
připraveno grilované selátko, pro ví-
těze pak ručně kovaný putovní pohár, 
na kterém budou každý rok vyryta 
jména vítězů. 

„Neváhejte a přihlaste se do ně-
kterých turnajů, užijte si sportovní 
den v areálu plném zeleně a zapište 
svůj tým do historických tabulek 
areálu,“ vyzývá Zdeněk Krupil. Více 
informací hledejte předem na face-
bookových stránkách Beach Aréna 
Radotín.

Fortuna Radotín pořádala o prvním 
srpnovém víkendu mezinárodní mini-
golfový turnaj o pohár starosty. Poprvé 
byl uspořádán jako memoriál nedávno 
zesnulého Vladimíra Čecha, populár-
ního herce a dlouholetého závodního 
hráče minigolfu, člena DG Fortuna.

Po slavnostním nástupu účastníků 
pronesla krátkou řeč Milada Čechová, 
která také odpálila první, slavnost-
ní úder turnaje. Potom už na dráhy 
nastoupili čeští, slovenští, rakouští 
a němečtí hráči.

Hrála se jak soutěž družstev, tak 
i jednotlivců. Osm družstev hrálo pět 
kol, to poslední, finálové, se už zapo-

Memoriál Vladimíra Čecha v minigolfu 


