
Evropský beachvolejbalový titul na třetí pokus
Markéta Sluková dosáhla dalšího významného úspěchu

O pohár starosty Radotína

OPEN turnaj Českomoravského 
minigolfového svazu

Na třetí, poslední pokus to konečně vyšlo. 
Mladé české reprezentantky Markéta Sluková 
s Kristýnou Kolocovou  vybojovaly na Mis-
trovství Evropy do třiadvaceti let na řeckém 
ostrově Kos zlaté medaile. Radotínská Marké-
ta Sluková si se svou partnerkou splnila sen, 
který jim v předchozích letech těsně unikal.

Sluková s Kolocovou prošly celým turna-
jem, který vrcholil poslední srpnový víkend 

až do finále bez ztráty 
jediného setu a nezavá-
haly ani v utkání o zlato. 
Italský pár Mennega-
tiovou, Giombiniovou 
přehrály hladce ve dvou 
setech a po třech letech 
čekání a dvou stříbrných 
medailích tak mohou 
konečně slavit titul 
evropských šampiónek 
do třiadvaceti let. Pro 
Kolocovou a Slukovou 
to byla poslední šance 
vybojovat zlato na juni-
orské akci. V předchozích dvou letech o ni 
dvakrát ve finále těsně přišly, a proto byly 
letos odhodlané udělat na hřišti pro její 
zisk cokoli. Průběh finálového zápasu měly 
hráčky pražského Bison Beach Volleyball 
Clubu od začátku až do konce pevně pod 
kontrolou a nakonec nepovolily soupeřkám 
ani v jednom setu více než třináct bodů. 
„Konečně to z nás všechno spadlo. Byly 
jsme před finále samozřejmě trochu nervóz-
ní, přece jen šlo o všechno a my měly pořád 
v hlavách ten náš „stříbrný komplex“ z mi-
nulých šampionátů. O to víc jsme se ale sou-
středily, abychom dobře zahrály, a povedlo 
se. Soupeřky jsme až na začátek druhého 
setu nepustily do zápasu a mohly jsme proto 
hrát uvolněně,“ zhodnotila finále Markéta 
Sluková. Děvčata tak napsala zlatou tečku za 
letošní úspěšnou sezonou. Na domácí scéně 
se dvakrát radovaly z vítězství na turnajích 

české „A“ série a získaly i svou první me-
daili na mistrovství republiky. Skvěle se jim 
dařilo také mezi světovou elitou na okruhu 
prestižní Světové série FIVB, kde pokaždé 
startovaly v hlavní soutěži a vybojovaly dvě 
devátá, dvě sedmá a dokonce skvělé páté 
místo. Na přelomu října a listopadu je če-
kají ještě poslední dva turnaje Světové série 
v Číně a ajsku, ale hodnotit letošní sezo-
nu můžou už teď. Vstupovaly do ní s cílem 
pravidelné účasti v hlavní soutěži na turna-
jích Světové série, a ten se jim podařilo spl-
nit. Navíc se na čtyřech turnajích dokázaly 
probojovat mezi první desítku, o čemž  na 
začátku roku ani nesnily.  Před posledními 
dvěma akcemi Světové série FIVB v čínské 
Sanye a thajském Phuketu si budou moci od 
turnajů téměř dva měsíce odpočinout. 

Více než dvě stě veteránů – automobilů, 
užitkových vozidel a motocyklů vyrazilo 
v sobotu 4. září ze Zbraslavi na Jíloviště. 
O Pohár Elišky Junkové a o putovní Pohár 
města Zbraslavi „závodili“ na trati dlouhé 
přibližně 4000 metrů, a to v rámci 43. roč-
níku mezinárodní jízdy historických vozidel 
do vrchu. Soutěž pořádal Veteran Car Club 
Praha.

Nejde o závod jako takový, ale o jízdu 
pravidelnosti. Jezdci absolvují dvě měřené 
jízdy a vítězí ten, kdo je absolvo-
val s nejmenším rozdílem obou 
dosažených časů. Letošním vítě-
zem se stal JUDr. Radim Dvorský 
s dvoudveřovým dvoumístným 
roadsterem o obsahu 847 ccm, 
MG J2 Midget, z roku 1932. 
V jízdě pravidelnosti dokázal 
zajet časy rozdílné o pouhé dvě 
desetiny vteřiny. 

Mezi nejstarší vozy patřila 
Praga Piccolo z roku 1924 se 
čtyřválcovým motorem o ob-
sahu 707 ccm. Tento vůz, jenž 
patřil ve své době k tzv. lidovým 
automobilům, lidovkám, zachránil Bohu-
mil Pipek z Kutné Hory. Torzo Pragovky 
totiž sloužilo jako lesní traktor. Výsledek 
renovace mohou teď obdivovat návštěvníci 
veteránských akcí. 

Zbraslavské náměstí se od sobotního 
rána hemžilo nejen lidmi, ale i vyleštěný-

mi plechovými elegány na čtyřech kolech. 
Diváci zde mohli zhlédnout i vystoupení 
bluesové kapely Letouni Soumraku. Vůbec 
poprvé byl ale závod odstartován hous-
lemi, ne jen fanfárami, jak je to obvyklé 

u jiných ročníků. Postaral se o to houslový 
virtuos Jaroslav Svěcený, letošní patron 
závodu, a minikoncert, o kterém se zmínil, 
že je to jeho poprvé a že na náměstí dosud 
nevystupoval, odehrál na housle pocháze-
jící z roku 1909. V tomto roce se totiž jel 
závod Zbraslav – Jíloviště poprvé.

V minigolfovém areálu v radotínské 
Prvomájové ulici se v sobotu 21. srpna 
odehrál první turnaj v takzvaném „mini-
aturgolfu“. Šlo zde o nultý ročník akce „O 
pohár starosty Radotína“. 

Za velmi teplého počasí se na start po-
stavili hráči z pražských oddílů SK Tempo 
Praha, 1. MGC Děkanka Praha, dále SMG 
2000 Ústí nad Labem a samozřejmě z do-
mácího oddílu DG FORTUNA Radotín. 
Před desátou hodinou bylo za přítomnosti 
rozhodčích provedeno rozlosování a hráči 
byli seřazeni do tříčlenných skupin. Hrálo 
se na čtyři kola s tím, že to poslední bylo 
finálové. To znamená, že původní startovní 
pořadí se změnilo, losovalo se znovu, a tak 
vedle sebe hráli hráči, kteří měli po třetím 
kole přibližně stejné výsledky.

Hráči se na minigolfových drahách s pře-
kážkami snažili podat co nejlepší výkony, 
které jim ale stěžovalo velice teplé počasí. 
I tak se ale utvořil oficiální rekord na jedno 
kolo, a to výkonem 21 úderů. Pro ty, kteří 
teprve začínají pronikat do tajů této hry 
– šlo o 21 úderů na 18 drahách. Rekord sta-
novil Josef Vozár z extraligového družstva 
SK Tempo Praha a jako odměnu za podaný 
výkon si odnesl tři plechovky nápoje Red 
Bull. Absolutním vítězem i v kategorii mužů 
se ale stal Robert Hybner z prvoligového 
družstva 1. MGC Děkanka Praha. Kategorii 
žen vyhrála Ivana Ječná z SK Tempo Praha. 
Poháry a medaile předal vítězům místosta-
rosta Městské části Praha 16 Mgr. Miroslav 
Knotek. 

Příští rok se bude bojovat o pohár rado-
tínského starosty v prvním ročníku turnaje, 
a to v soutěži tříčlenných družstev. Hrát 
by se mělo nepřetržitě 24 hodin. Přáním 
organizátorů je pozvat nejen české hráče, 

ale i hráče z okolních zemí a zajistit tak za-
jímavou konfrontaci českých a zahraničních 
hráčů. 

Den po první oficiální akci, ve které se 
soutěžilo o pohár věnovaný radotínským 
starostou Karlem Hanzlíkem, se 22. srpna ko-
nalo další minigolfové klání. Šlo v probíhající 
sezóně již  v pořadí o 5. otevřený turnaj II. ligy 
smíšených družstev a soutěž jednotlivců, který 
tentokrát nesl název 5. Open Radotín. 

Do minigolfového areálu 
v Prvomájové ulici se po ránu 
dostavilo 30 hráčů a hráček, 
aby se připravili na turnaj, 
který začínal v devět hodin. 
Komise rozhodčích a zástup-
ci oddílů rozlosovali hráče do 
tříčlenných skupin. Do druhé 
ligy se přihlásila družstva SK 
Tempo Praha „C“, SK Oáza 
Praha, MGC Hradečtí orli, 
SMG 2000 Ústí nad Labem. 
Zástupci oddílu DG FORTU-
NA Radotín zvažovali přihlá-
šení do soutěže II. ligy smíšených druž-
stev, ale nakonec usoudili, že bez stabilní 
členské základny nelze tuto soutěž hrát. 

Nedělní počasí vybízelo spíše k ná-
vštěvě koupaliště než ke hře, nicméně 
30 odvážných se potilo na hřišti a bojovalo 
o body do minigolfového žebříčku Česko-
moravského minigolfového svazu. A opět se 
měnil rekord hřiště a znovu v tom měl ruce, 
hůl a míčky Josef Vozár z oddílu SK Tempo 
Praha. V sobotu zahrál již zmiňovaných 

21 úderů, které v neděli vylepšil na 20 úderů. 
Soutěž družstev vyhrálo SK Tempo Praha 
„C“ a výsledky hlavních kategorií jsou při-
loženy v tabulkách. Za zmínku stojí čtvrté 
místo v kategorii mužů Romana Vlasáka 
z domácího oddílu DG FORTUNA Radotín 
za 103 údery.

Bowlingový kemp mládeže s rekordní účastí
Téměř čtyřicet nadějí juniorského bowlin-

gu z celé České republiky se zúčastnilo 4. roč-
níku prázdninového bowlingového kempu, 
který se tentokrát konal v Ústí nad Orlicí. 

Akci pravidelně pořádá bowlingový od-
díl BC Rabbits Praha, který sdružuje nejví-
ce juniorských hráčů v republice a v jehož 
řadách nastupují hráči a hráčky z regionu 
Prahy 16. Oddíl patří k nejúspěšnějším na 
celostátní úrovni a v nastávajícím ročníku 
juniorské bowlingové ligy bude mít jako 
jediný z republiky v nejvyšší první lize 
juniorů dvojnásobné týmové zastoupení. 
Lze jen připomenout, že řada stále ještě 
juniorských hráčů začínala před šesti lety 
na zbraslavské herně Patium a někteří 
z nich již v současné době reprezentují na 
mezinárodní úrovni. 

Samotný kemp byl z bowlingového 
pohledu pro juniory velkým přínosem. 
Deset dní intenzivního tréninku bylo vě-

nováno především zdokonalení rozběhové 
techniky a schopnosti rozpoznat, jakým 
stylem a kterým typem koule hrát na 
dlouhém a krátkém mazání bowlingových 
drah. Rozdílné způsoby mazání drah mají 
totiž vliv na chování bowlingové koule 
při hodu, což je problém, s nímž si často 
neví rady mnozí dospělí hráči. Součástí 
kempu tak byla také teorie bowlingu, jejíž 
zvládnutí dává předpoklady úspěchu při 
mistrovských a mezinárodních soutěžích. 
Díky systémové práci s mládeží přestoupilo 
pro nastávající bowlingovou sezónu do 
oddílu BC Rabbits Praha několik nových 
mladých hráčů z jiných oddílů. I díky tomu 
budou v sezóně 2010/2011 hrát juniorské 
bowlingové soutěže za tento oddíl celkem 
čtyři týmy a oddíl také plánuje ještě do 
konce letošního roku zorganizovat nábor 
dalších bowlingových nadějí. Nejlépe opět 
ze spádové oblasti Prahy 16. 

Kde hrát minigolf?
V Praze existují čtyři minigolfové oddíly, které se o hřiště vzorně starají. Zahrajete si zde 
kvalitně a pokud budete mít zájem, rádi vás jistě přijmou do svých řad. Jeden oddíl najdete 
v Radotíně, zbývající tři v Praze 4.
DG FORTUNA Radotín (Prvomájová ulice, Praha 5 – Radotín) – tel.: 722 264 699, 777 853 773
SK Tempo Praha (Sídliště Novodvorská, Nad Lesním divadlem, Praha 4 – Braník) –
tel.: 603 846 249, 241 493 059
1. MGC Děkanka Praha (Děkanská vinice I., Praha 4) – tel.: 603 196 606
SK Oáza Praha (Jeremenkova ulice, Praha 4 – Krč) – tel.: 777 672 187

Upraveno z tiskové zprávy na
www.bisonbeachclub.cz

Zbraslav v obležení veteránů

Radotínský tým se připravuje na extrémní závod
Jak dopadne letošní Red Bull Dolomitenmann?

Druhý zářijový víkend měl být v rakouském 
Lienzu odstartován již 23. ročník legen-
dárního závodu Red Bull Dolomitenmann. 
Závod s přízviskem nejtěžší, nejextrémnější 
a nejnáročnější ročně přitáhne víc než dvacet 
tisíc diváků do krásného prostředí Tyrolska. 
Možnost soutěžit zde dostane každý rok 
pouze 110 týmů z celého světa, letos dostal 
šanci postavit se na start i ten radotínský. 
Kvůli uzávěrce Novin Prahy 16 vznikl roz-
hovor s členy týmu ještě před samotnou 
soutěží. Závodí se ve čtyřech disciplínách 

a my jsme se za vás ptali na to, jak se jednot-
liví členové na soupeření silných a odváž-
ných (ne)smrtelníků připravili. 
První úsek: horský běh 12 km, převýšení 
1767 metrů. Běží Milan Černý:
Kde vzniklo rozhodnutí absolvovat běžecký 
úsek? Když jsem byl v roce 2008 v Lienzu se 
štafetou Xstream racing jako cyklista, říkal 
jsem si, že bych se sem někdy rád vrátil. Letos 
v zimě se naskytla šance jet jako běžec. Nevá-
hal jsem a řekl ano.

Jak se na závod připravuješ? Na tu šílenost, 
co se běží na Dolomiťákovi, tady natrénovat 
nejde. Závod kombinuje velmi těžký kamenitý 
terén s extrémním sklonem, nejsou tam místa, 
kde by se dalo odpočívat. Světová špička se 
s 12 kilometry potýká zhruba 90 minut. A to 
první tři kilometry jsou po 
rovině z města pod kopec.
Druhý úsek: paragliding. 
Letí Ivo Brabec
Jsi znám jako zkušený bo-
rec, co je specifického na 
trati v Lienzu? Netypické 
je určitě rozdělení trati 
na dva úseky. V prvním 
se letí z 2440 metrů  nad 
mořem do mezipřistání 
na Mossalm. Následuje 
kilometrový výběh prud-
ké sjezdovky s padákem 
v ruce. A opět se letí na 
předávku kajaků. 
Co je největším rizikem 
při tomto závodě? Musíte počítat s velmi 
nebezpečnými vzdušnými víry. Situaci vyhod-
nocujete v setinách sekundy. Úkolem je letět 
co nejrychleji dolů, ale zároveň co nejpřesněji. 
Pokud to jde, tak i bezpečně. Jste v časovém 
stresu a přitom nesmí být prostor pro chybu. 
Třetí úsek: divoká voda. Jede Petr Cech
Petře, na co se těšíš do Lienzu? Nejvíc na 
atmosféru závodu. To se musí zažít. Myslím, 
že to je jedna z věcí, proč se tam sportovci tak 
rádi vracejí. Řeka je obsypána lidmi a ti fandí 
o sto šest. Tohle v Čechách nezažijete. I když 
už si myslíte, že nemůžete, jedete nadoraz dál.
Čeho se naopak bojíš? Vždycky jsou také 
rizika. Jak záludně postavená bude branková 
trať? Jak rychlá bude voda? Nepoškodím pádlo 
nebo loď? Budu mít sílu na extrémní závěreč-
ný úsek? To jsou otázky, které mi leží v hlavě.
Čtvrtý úsek: horské kolo 28 km, převýšení 
1400 metrů. Jede Ota Zima.

Oto, letos potřetí na Dolomitenmanna, jaké 
jsou pocity? Těším se a samozřejmě mám 
respekt z trati. Oproti minulému ročníku se 
trať vrátila zpět na původní, kterou sem jel 
poprvé. Vyhovovala mi víc, protože se víc 
jelo, než tlačilo a neslo. Velkým otazníkem je 

počasí. Závěrečný sjezd má průměrný sklon 
přes 26 %. Padáte tak rychle, že vám praská 
v uších. Místy trať vede i po černé sjezdovce, 
kde se v zimě jezdí závod světového poháru 
v alpském lyžování. Není výjimka, že selžou 
totálně brzdy. Prostě se uvaří. Nechtěl bych 
tuto trasu jet za špatného počasí.
Jaká je aktuální forma, plánuješ speciální 
úpravy kola? Výsledky ze srpnových závodů 
ukazují, že forma je dobrá. Teď ještě musím 
potrénovat běh s kolem na zádech. Na trati je 
totiž několik dlouhých úseků tak prudkých, že 
je nelze směrem nahoru v sedle překonat. Na 
kolo si určitě dám větší kotouče a hrubší plášť na 
přední kolo. Letos chci být připraven na všechno.
Za nás nezbývá než držet borcům z Ra-
dotína, které formou grantu podpořila 
i místní radnice palce. O jejich umístění 
a dojmech ze závodu budeme samozřejmě 
informovat.

Kategorie mužů:
1. Josef Vozár (SK TempoPraha) - 92 úderů
2. Milan Ječný (SK Tempo Praha)
3. Milan Satoranský (SK Tempo Praha)
Kategorie žen:
1. Ivana Ječná (SK Tempo Praha) - 109 úderů
2.   Zuzana Šubertová (Bez klub. příslušnosti)
3. Lenka Radnicová (SK Oáza Praha) 
Kompletní výsledky můžete najít na
internetové adrese: www.minigolfsport.cz.

Konečné pořadí:
Kategorie muži: 
1.  Robert Hybner (1. MGC Děkanka
    Praha) – 93 úderů
2.  Josef Vozár (SK Tempo Praha)
3.  Jaroslav Grünwald (1. MGC Děkanka
    Praha)
Kategorie ženy:
1.  Ivana Ječná (SK Tempo Praha) – 107 úderů
2.  Zuzana Šubertová (Bez klub. příslušnosti)
3.  Věra Šuková (1. MGC Děkanka Praha) 


