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Lezecký kroužek pokračuje
O lezecký kroužek ve Sportovní hale 

Radotín byl v uplynulé sezoně velký zá-
jem. Vzhledem k onemocnění instruk-
tora nebylo úplně jasné, jak to bude 
v příštím roce. Nejistota je ale pryč, jak 
objasňuje Ing. Viktor Krištof, MBA, ve-
doucí kroužku lezení při RSK:

„Podařilo se najít více než adekvátní 
náhradu na místo instruktora v jedné 
z nejlepších mladých lezkyň v ČR, Ale-
xandře Fraňkové, která oddíl s chutí 
přebrala. Alexandra má dlouholeté le-
zecké zkušenosti jak s lezením na umělé 
stěně, tak ve skalách či v horách, a to 
i v zahraničí. V deníčku 
má zapsanou například 
dvacetidélkovou cestu na 
horu Tofanu v italských 
Dolomitech nebo cestu 
Agave za 7b, rovněž 
v Itálii. V loňském roce 
reprezentovala Českou 
republiku v lezení na 
obtížnost na několika 
evropských závodech 
mládeže i na juniorském 
mistrovství světa, kde 
byla druhá z českých 
juniorských závodnic. 
Srdce jí ale daleko víc než 
na umělou stěnu táhne 
na český písek a do hor, 
proto se letos pokusila no-
minovat do české alpinis-
tické reprezentace, což se 
jí podařilo. Své zkušenosti 
ráda předává mladým lezcům prostřed-
nictvím kurzů pro děti, které vede.“

Kroužku se také podařilo pod sebe 
plně převést fungování lezecké stěny 
v radotínské sportovní hale, odkoupit 
lezeckou výbavu a chystá se na nákup 
nových bot pro své lezce. 

Tréninky lezení jsou určeny pro děti 
a mládež od 5 do 17 let (nejmenším 
se doporučuje nejdříve absolvovat 
zkušební lekci) a jsou hodinové. „I do 
dalšího ročníku bychom rádi zachovali 

malé skupinky v počtu čtyř až šesti dětí,  
aby nemusely dlouho čekat a nenudily 
se. Naším cílem je nenásilnou formou 
naučit děti základní lezecké a především 
pak bezpečnostní návyky a připravit je 
tak na samostatné lezení za přítomnosti 
dospělého. Kurzy jsou kombinací meto-
dických her, jejichž pomocí učíme děti 
posilovat, cvičit rovnováhu, přenášet 
těžiště, nacvičovat techniku lezení a sa-
mozřejmě zdravě soutěžit,“ dále vysvět-
luje Krištof.

Kroužek bude probíhat souběžně se 
školním rokem (září až červen) jednou 

týdně. Přihlásit se lze kdykoliv během 
roku, ale pokud dítě zmešká první lekce, 
je třeba absolvovat zkušební lekci s in-
struktorem. Za každý započatý měsíc 
se platí 800 Kč. 

Cena zahrnuje služby instruktora, 
vstupné na stěnu a zapůjčení lezecké-
ho vybavení (kromě obuvi, ta se počítá 
zvlášť – 400 Kč za pololetí). 

Více informací na
alexandrafrankova@seznam.cz

Olympia Radotín v České fotbalové lize
O víkendu 11. až 12. srpna se naplno 

rozjíždí třetí nejvyšší fotbalová soutěž 
v Čechách – Česká fotbalová liga, Ra-
dotín tak zažije svou premiéru.

V polovině letošního roku došlo ke 
spojení fotbalového klubu Olympia 
Praha a SC Radotín. A no-
vý klub Olympia Radotín, 
pod vedením exligového 
brankáře Oldřicha Pařízka, 
bude startovat v ČFL.

„B“ tým mužů zůstává 
v IA třídě a netají se ambi-
cemi postupu do pražského 
přeboru. Třetí dospělý tým zůstává ve 
své IB třídě. 

Jinak se na fungování celého klubu 
nic nemění. Všechna družstva fot-
balové mládeže zůstávají, stejně tak 
i další oddíly atletiky, kuželek, nový 
oddíl plavání, oddíly plážových sportů 

a všesportovní aktivity.
Fotbalová mládež bude mít díky 

posunu ročníků po letech tým mlad-
šího dorostu, v krajských soutěžích 
budou hrát starší a mladší žáci i obě 
přípravky – starší i mladší. Zachována 

je i nesoutěžní kategorie 
předpřípravek.

Všechna družstva budou 
trénovat na všech sportoviš-
tích, která stadion poskytu-
je. Zázemí kabin přechodně 
všichni naleznou v provi-
zorních buňkách, které jsou 

umístěny vedle staveniště. Probíhající 
výstavba nové technické budovy nemů-
že být stopkou pro sportování. Všichni 
členové spolku musí tento čas překo-
nat a trochu se uskromnit. Vždyť je 
čeká odměna – krásná, nová budova, 
která bude splňovat všechny moderní 

standardy pro zázemí všech sportů.
I nadále oddíly fotbalu pořádají ná-

bory všech ročníků. Bližší informace 
se dají získat u sekretáře fotbalového 
oddílu či u jednotlivých trenérů. Tré-
ninky probíhají každý den v odpoled-
ních hodinách – je možné se na nich 
stavit, na zkoušku.

Putovní pohár zůstal v Radotíně
Opět po roce se v sobotu 23. června 

uskutečnil v radotínské základní škole zá-
věrečný velký turnaj Shikukai Cup 2018. 
Hostil jej místní oddíl karate, který půso-
bí též ve Stodůlkách, Slivenci a v Libuši. 
Letos se, vedle již tradičního putovního 
poháru Shikukai Praha, poprvé bojovalo 
i o pohár starosty Prahy 16.

Na velké poměřování sil a ukázku 
umění, které se malí i větší bojovníci 
naučili za poslední rok, přijeli i kara-
tisté ze špičkového klubu Kobra Klad-
no, kteří se zúčastňují velkých závodů 
a turnajů po celé republice. Přesto se 
místní borci nezalekli a v silné konku-
renci se vůbec neztratili.

Souboje v kata, kumite, kumitestri-
pe, bokenu, týmových disciplínách 
i kenjutsu probíhaly celý den v obou 
tělocvičnách místní základní školy, 
kde organizátoři připravili skvělé 
podmínky pro turnaj samotný, ale též 
pro doprovodné (nesoutěžní) disciplí-

ny určené hlavně pro nejmenší děti. 
Nechybělo ani bohaté občerstvení pro 
všechny závodníky a skvělá hudba. 

Pozornost však poutaly hlavně napí-
navé souboje, do kterých dali všichni 
maximum. 

Celkem 27 medailí si z Radotína 
odvezli borci z Kladna, rovněž putovní 
pohár starosty Prahy 16 (ten získal Ol-

dřich Pulec). Radotínští 
vybojovali 22 medailí 
a navíc putovní po-
hár Shikukai Praha 
(konkrétně pro Jana 
Čulíka). Zástupci ze 
Stodůlek získali 15 cen-
ných kovů, ze Slivence 5 
a z Libuše 1 medaili.

Závěrem je nutné 
poděkovat za finanční 
podporu akce Měst-
ské části Praha 16 
a též Základní škole 
Praha – Radotín, kte-
rá poskytuje potřebné 
zázemí pro celoroční 
tréninky, víkendové 
semináře i turnaje.

Rozpis domácích zápasů „A“ týmu 
Olympia Radotín:
11.8. 10.15 Olympia – Ústí nad Orlicí
18.8. 10.15 Olympia – Zápy
22.8. 10.15 Olympia – Živanice
1.9. 10.15 Olympia – Domažlice
15.9. 10.15 Olympia – Benešov
29.9. 10.15 Olympia – Karlovy Vary
13.10. 10.15 Olympia – Převýšov
27.10. 10.15 Olympia – Brozany
10.11. 10.15 Olympia – Písek

RADOTÍNSKÉ
BURČÁKOBRANÍ 2018 

MČ Praha 16
a Český archív vín

Radotínské
Burčákobraní

ročník 2018
15. 9. 2018

www.ceskyarchivvin.cz            www.praha16.eu            

MČ Praha 16 ve spolupráci 
s Českým archivem vín připravují 

na sobotu 15. září 2018
od 14 hodin zcela mimořádně

v areálu Biotopu Radotín
10. ročník této kulturně 

společenské akce.

K ochutnávce budou připraveny 
burčáky od moravských vinařů,
 vína a gastronomické speciality. 

V doprovodném kulturním 
programu vystoupí

Romská cimbálovka pana Kováče, 
zpěvák Jan Kalousek,

Těžkej Pokondr
a Queenie –

world Queen tribute band.

Součástí programu bude
anketa o ceny.

I letos se chystá Petrpaslíkův
pohádkový stan pro děti.


