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Dvacáté páté narozeniny rodea se vydařily
25 let! Celé čtvrtstoletí nabízí Velké 

rodeo v Radotíně jezdcům možnost 
„vyřádit“ se při autentických rodeových 
disciplínách. Hlavně pak ale radotínské 
a okolní veřejnosti umožňuje shlédnout 
stále ještě exotickou sportovní podíva-
nou. Další různé různě ambiciózní pod-
niky v Praze tohoto typu dávno odvál 
čas, ale ten v Radotíně stále „drží“!

Hrůzné předpovědi počasí na so-
botu 20. května ostřílené pořadatele 
z TarpanClanu nikterak nerozházely 
a rodeo bylo připraveno pečlivě jako 
vždy. A jako vždy v posledních letech 
se jelo o Senátorský pohár, který věno-
val senátor PhDr. Tomáš Grulich. 

Hned v první disciplíně, kterou byl 
tradičně Team Penning (Oddělování 
dobytčat) dal o sobě vědět v Radotíně 
nepříliš známý Přemek Řeháček, který 
s partnery Josefem Fialou a Ivonou 
Kovářovou vytřídili jeden kus za 
báječných 0:23:25. A do celkového 
skóre si připsali 6 bodů. Druhá parta 
Mirek Fencl, Petra Hesová, Václav 
Dvořák potřebovala na své dobytče 
čas 1:24:35, takže to bylo skutečně 
„o parník“. Ve stejné soutěži juniorů 
pěkný čas 0:30:97 přinesl při jednom 
kusu vítězství trojce Natálie Kolářová, 
Eliška Roučová, Eliška Plačková. Pou-
hým porovnáním nám vyjde, že v sou-
těži dospělých by děvčata brala druhé 
místo. Jako určitou kuriozitu uveďme, 
že hravé a běhavé stádo vytřídit víc než 
jeden kus žádnému teamu nedovolilo.

Rychlostní disciplína Pole Bending 
(Slalom kolem tyčí) přinesla očekávané 
výsledky. Mezi dospělými se na pomysl-
né „bedně“ srovnali loňská vítězka Ad-
riana Takácsová (kůň Lenka) s časem 
23:41, druhá byla v čase 24:15 Kristýna 
Matějková (Try My Best Dunnit) a třetí 
M. Fencl, který na své nové klisně Lili-
an úlohu zvládl za 24:37. Junioři (lépe 
řečeno juniorky) se na prvních třech 
místech srovnali takto: 1. E. Roučová 

(Scarlett), 26:07, 2. N. Kolářová (Jestee), 
26:38, 3. Natálie Smolíková (Ms Pando-
rita Bonanza), 26:40. 

V lasařské disciplíně pro dospěláky 
Ranch Roping se prosadil dvojnásobný 
exmistr ČR Patrik Urban, který zala-
soval za 13:12, druhý byl Renato San-
tana (16:06), třetí P. Řeháček (16:84). 
Na loňského vítěze Rudu Paula zbyla 
„bramborová“ medaile  (29:87).

P ř i  s l av n o s t n í m  n á s t u pu  v e  
13:15 hod. hlavní role náležela české 
státní hymně a české vlajce. Tu do aré-

ny přivezla úřadující mistryně repub-
liky Kristýna Matějková. V následu-
jícím odpoledním programu dospělí 
i junioři nakládali tele v Trailer Loa-
dingu: v dospělých nejrychleji naložila 
dvojice Josef Stejskal a K. Matějková 
(37:37), ve slušném čase 43:25 to stihli 
i druzí M. Fencl a Petra Hesová. I ju-
nioři prokázali zručnost a jejich koně 
kázeň, když nejrychleji stihli svoji úlo-
hu Barbora Vondroušová s Kateřinou 
Lencovou (54:50), pár vteřinek před 
dvojicí Natálek Kolářovou a Hampej-
zovou (58:66). 

Pak přišla na řadu druhá a poslední 
„rychlostka“, tedy Barrel Race. V seni-

orech se K. Matějková umístila se svý-
mi dvěma koňmi na druhém a třetím 
místě, na vítězku „Tyčí“ A. Takácso-
vou s Lenkou zbyla jen „bramborová“ 
medaile a zvítězila Martina Vrublová 
na Štěpánce.

V juniorech první byla N. Kolářová, 
druhá E. Roučová, třetí N. Smolíková

Steer Wrestling! Parádní disciplína, 
která se jela o Vítězný štít starosty 
Prahy 16 Mgr. Karla Hanzlíka a mi-
mořádnou finanční prémii. Osm bor-
ců si to s telaty a mezi sebou rozdali 
ve dvou kolech. Po prvním kole vedl 
Mirek Kraus před Janem Kolářem, 
v druhém položili úspěšně tele další tři 
stateční. Po seřazení dosažených časů 
předal osobně Mgr. K. Hanzlík věc-
nou cenu J. Fialovi, který dosáhl času 
0:46:30. Další pořadí bylo 2. M. Kraus, 
0:56:26, 3. J. Kolář, 1:04:50, 4. P. Řehá-
ček, 1:04:92, 5. P. Urban, 1:10:46.

Poslední záležitostí rodeového dne 
bylo Přehánění telat, v originálu Team 
Sorting. Telata si uchovala svěžest 
a hravost i při této zajímavé disciplíně 
a dala soutěžícím dospělým pěkně za-
brat. První místo vydolovali zkušení 
dobytkáři R. Santana, R. Paul a Milan 
Cejp. Přehnali dva kusy za 1:01:94. Dvě 
telata v souladu s pravidly přehnali ještě 
J. Stejskal, Kateřina Šoltysová a K. Matěj-
ková a za čas 1:14:51 brali druhé místo!

Závěrečný nástup pak přinesl slav-
nostní vyhlášení celkových vítězů 
Velkého radotínského rodea 2017. Ni-
koho nepřekvapilo, že nejlepší dámou 
rodea, tzv. Rodeo Girl, se stala loňská 
šampionka Kristýna Matějková! Cel-
kovým vítězem se pak stal bodíky 
pečlivě sbírající Přemek Řeháček! Ten 
přijal z rukou prvního zástupce sta-
rosty MČ Praha 16 Mgr. Mirka Knot-
ka mohutný Senátorský pohár. A k po-
háru si vítěz mohl přibalit zbrusu nové 
westernové sedlo od firmy Pinto Maxe 
Hakena.

Čekalem. Dále cílem proběhli: Kilword 
s Danielem Vyhnálkem, Regal Breeze 
s Cloe Calan, Quick Dart s Natálií 
Winterovou, Excellium s Barborou 

Hejnovou, Danetta s Anetou Trn-
kovou, Nubiá s Princess s Korinnou 
Huszár, La Paloma s Matyásem Vargou 
a Eliter s Mariannou Foltínovou.

Po vážení jezdců proběhlo v prosto-
ru cíle dekorování. Čestné ceny předa-
la Ing. Helena Psotová, vedoucí úřadu 
ředitele Nitranského samosprávného 
kraje.

Na starohájském dostihovém zá-
vodišti v Bratislavě byl 21. května 
uspořádán mezinárodní dostih žáků, 
kde adepti žokejského řemesla mohli 
porovnat svoje odborné dovednosti 
a sbírat zkušenosti. 

Chuchelskou dost ihovou školu 
v Maďarsku reprezentovali Korinna 
Huszár, Akos Makoviczki a Matyás 
Varga. Irská RACE vyslala Cloe Calan, 
Slovensko zastupoval: Jozef Čekal, Ma-
rianna Foltínová a Natália Winterová. 
Nejpočetnější ekipu vyslala Střední 
škola dostihového sportu a jezdectví 
v Praze-Velké Chuchli, a to ve složení 
Barbora Hejnová, Michaela Maláčová, 
Jakub Spáčil, Aneta Trnková, Daniel 
Vyhnálek a Valerie Vyhnálková.

Na startovní listině bylo uvedeno 
13 koní. Favoritkou byla Sába s jedním 
z nezkušenějších jezdců – žáků, Jaku-
bem Spáčilem. Po startu se o tempo 
staral především Kilword s Danielem 
Vyhnálkem, v cílové rovině zaútočila 
favoritka Sába, ale v cíli byla nakonec 
vítězná jistě o půl délky Payful Tricks-
ter s žákyní Valerií Vyhnálkovou, která 
získala své druhé životní vítězství! 
Tříletá tmavá hnědka Playful Trikster 
je ze stáje DS Ironic a připravuje ji ve 
Velkých Karlovicích trenér František 
Holčák. Sába doběhla na druhém 
místě, třetí Melody Maker s Ákosem 
Makoviczkim, čtvrtý Nid s Michaelou 
Maláčovou, pátý Aspen Blue s Jozefem 

V mezinárodním dostihu zvítězila 
žákyně z Chuchle

Vítězné jaro badmintonistů
Jaro přineslo hráčům radotínského 

badmintonového oddílu všech věkových 
kategorií řadu turnajů s řadou kvalit-
ních umístění.

Již šestý ročník mezinárodního tur-
naje se konal ve Sportovní hale Radotín 
o víkendu 20. až 21. května.  Do bojů 
v kategoriích U8 až U15 se zapojilo přes 
dvě stovky hráčů různé herní úrovně. 
Letos přijeli i ze Slovenska. Domácí 
mladé naděje se mezi nimi ne-
ztratily a vybojovaly hned něko-
lik turnajových prvenství a řadu 
dalších pěkných umístění. Pro 
některé domácí hráče to byl vů-
bec první turnaj v kariéře.

1. místa získali Jana Hni-
licová v kategorii U10, Jonáš 
Marek v kategorii U12, Adé-
la Klímová v kategorii U13 
a  Dan Furst v kategorii U15, 
2. místo obsadil Matyáš Hašek 
v kategorii U9, 3. místo pak An-
drea Slavíčková v kategorii U10, 
Lucka Sommerová v kategorii 
U12 a Vojta Havlík v kategorii U15.

První ročník mezinárodního tur-
naje dospělých v rámci evropského 
okruhu v Karviné, který se rovněž 
odehrál 21. května, přinesl radotín-
skému oddílu hned dvě prvenství: 
ve dvouhře zvítězil Milan Ludík, ve 
čtyřhrách smíšený pár Alžběta Bášová 
a Jakub Bitman. Všichni se tím kvali-
fikovali na srpnové Mistrovství světa ve 
skotském Glasgow. 

V mládežnických kategoriích se 
drží na špičce největší radotínské 
naděje pro podzimní vrcholy sezóny – 
Mistrovství ČR. Jejich příprava byla 

prověřena v rámci celostátního turna-
jového okruhu. V kategorii nejmladší, 
U13, na svoji první medaili (bronzo-
vou) dosáhli Milan Kovář s Adamem 
Králem ve čtyřhře chlapců. V U15 se 
opět prosadili Dan Fürst a Ema Staň-
ková ve smíšené čtyřhře a Dan k tomu 
ještě ve čtyřhře chlapců, kde vybo-
joval v týmu 3. místo. V U17 Katka 
Mikelová obhájila 3. místo ve dvouhře 

a k tomu ještě 2. místo ve čtyřhře dí-
vek. Jako příjemný bonus pro trenéry 
i oddíl byla Katka zařazena do širšího 
reprezentačního výběru juniorů, který 
se připravuje na Mistrovství Evropy 
U17, které se bude konat na podzim 
v Praze.

Po krátkém odpočinku čeká na 
hráče v létě kondiční i herní soustře-
dění jako příprava na podzim – s vr-
choly sezony na Mistrovství ČR 
jednotlivců i družstev. Ve všech ka-
tegoriích má oddíl Sokolu Meteor 
Praha – Radotín ambice na medai-
lová umístění. 

Červnové dění v Conseq Parku 
Velká Chuchle odstartoval v neděli 
4. června Ladies Day, akce s bohatým 
doprovodným programem, jehož vy-
vrcholením bylo defilé účastnic sou-
těže Miss léta 2017. Početné publikum 
zhlédlo osm zajímavých dostihů, mezi 
nimiž byl hlavním bodem nejdůleži-
tější přípravný test před Českým der-
by, 65. Mironet Velká červnová cena 
(I. k., 2225 m, 135 tis. Kč).

Mezi jedenácti hřebci byli nejsledo-
vanějšími aktéry dva dosud neporažení 
suveréni, ale zatímco sázkový druhý 
favorit Palazzo Corsini (3:1) neměl 
žárnější moment a skončil osmý, mo-

Velká červnová cena a Cena Nory Jeane
hutný tmavý hnědák Black Canyon 
(DS Pegas, 2:1-fav.) začal hned od 
startu plnit svou roli. Žokej Petr Foret 
jej po ostrém úvodu poslal do vedení 
a následně si dostih zrežíroval podle 
vlastních potřeb. V koncovce svěřenec 
Dalibora Töröka k sobě nikoho nepus-
til a sto metrů před cílem bylo defini-
tivně rozhodnuto. Zvítězil zadrženě 
o čtyři délky, přičemž v boji o další 
honoráře byl nejúspěšnější jeho stájový 

kolega Felix (ž. Rája, 14:1), 
a DS Pegas tak obsadila obě 
nejvyšší příčky. Třetím mís-
tem se výrazně připomněl 
svěřenec Josefa Váni Aeneas 
(ž. Chaloupka, Statek Blata 
Český ráj, 17:1), nejlepší 
pětici doplnili Fighting 
Lips (ž. Pavlíček, tr. Tůma, 
Dr. Charvát, 14:1) a loňský 
juniorský šampión Zock 
(ž. Zatloukal, tr. Blažková, 
Joly, 6,5:1).

Black Canyon tak zůstá-
vá i po čtvrtém životním vystoupení 
bez prohry a zaujal pozici hlavního 
favorita 97. Českého derby České pod-
nikatelské pojišťovny.

Na programu byla také 14. Cena 

Nory Jeane (II. k., 1600 m, 100 tis. Kč) 
pro tříleté a starší klisny. Návrat na 
mílovou distanci přinesl čtvrtý kariér-
ní triumf pro čtyřletou bělku Venilliu 
(ž. Zatloukal, tr. Růžičková, stáj a chov. 
Orling. 4:1 – druhá fav.), která zvítězila 
o tři délky před jedinou tříletou účast-
nicí Johankou (ž. Havelková, tr. Myš-
ková, Syndikát 3B, 5:1). O čtyři délky 
třetí finišovala premiantka loňské Ceny 
Arvy z Bratislavy Florentina (ž. Mazur, 
tr. Wroblewski, MUDr. Eva Nieslani-
ková, 4,5:1), za níž se koncovkou na 
dotované příčky posunuly Romanetta 
(ž. Rája, tr. Haris, Haris Galoppo, 12:1) 
a Rabbit Percy (ž. Mach, tr. Juránek, 
Rabbit Trhový Štěpánov, 12:1).

Ve stejný den se uskutečnila i dvě 
mezinárodní žákovská utkání, která 
obě v sedlech svěřenců Petra Kantka 
ze stáje Bellicus racing vyhrál žák 
Daniel Vyhnálek, a dosáhl tak premi-
érového double kariéry. V Ceně Hipo-
spolu (hdcp. IV. k., 1600 m) asistoval 
u čtvrtého plného zásahu kariéry pě-
tileté klisny Fiomi (6:1), Cenu Střední 
školy dostihového sportu a jezdectví 
(hdcp. V. k., 1800 m) pak pod jeho ve-
dením proměnil ve třetí životní výhru 
stejně starý valach Ladar (6,5:1).

Mistrovství světa ve fotbale studen-
tů středních škol - ISF World Schools 
Championship Football, 2017 Prague se 
ve dnech 21. až 29. května v Praze hrálo 
na 15 různých hřištích – mimo jiné i na 
tom radotínském, kde se konalo celkem 
sedm zápasů základních skupin.

„Těchto osm dní bylo opravdu nároč-
ných, a to jak pro organizátory, tak pro 
sportovní výpravy i třeba pro rozhodčí. 
Vždyť 650 studentů odehrálo přes 140 
zápasů na 21 hřištích,“ řekl k turnaji 
Ladislav Petera, šéf organizačního 
výboru a generální sekretář Asociace 
školních sportovních klubů ČR, kte-
rá zajišťovala kompletní organizaci 

šampionátu. „Velmi si vážíme toho, 
že k nám přijeli účastníci například 
až z Číny, Indie, Íránu nebo Nového 
Zélandu. A věříme, že si z programu 
nabitého sportem a kulturou všichni 
odvážejí příjemné zážitky, vzpomínky 
na Prahu a třeba i nová přátelství. To je 
totiž hlavním posláním celého turnaje 
- prostřednictvím sportu propojit různé 
národy a kultury,“ dodává.

V závěrečných utkáních se šampi-
ony stali hráči Kataru a hráčky Ra-
kouska. Mezi 24 chlapeckými týmy 
reprezentovali Českou republiku hráči 
z brněnské Střední průmyslové a vyšší 
odborné školy Sokolská, kteří skončili 

osmnáctí, a dívky ze Sportovního gym-
názia Pardubice obsadily v konkurenci 
12 dívčích týmů desáté místo. 

Mistrovství světa ve středoškolském fotbalu se hrálo i v Radotíně

Více se dočtete na www.assk.cz


