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Bronz na MČR a další úspěchy atletů

tože je bronz výborný výsledek, budou 
ho chtít v další sezoně ještě vylepšit.

Konec září přinesl i vrchol žákovské 
sezony, v Břeclavi, kam se sjeli všichni 

žáci z celé republiky, nechyběli ani zá-
vodníci z Radotína. V individuálních 
se představili: Jiří Matoušek ve výšce, 
Natálie Millerová na 1500 m, Robert 
Culliver na 1500 m překážek a Jáchym 
Oulický na 800 m; ten dosáhl nejlep-
šího výsledku, skončil na 15. místě. 
V krátkých sprinterských štafetách se 
představili jak chlapci, kteří skončili 
18., tak děvčata, která skončila 21. 

Nyní se již všichni začali připravovat 
na další sezonu, ve které by chtěli na 
tyto úspěchy navázat.

Konec sezony přinesl atletům z Ra-
dotína mnoho úspěchů. Ty posbírali 
jak v individuálních soutěžích, tak
v družstvech.

Ten největší úspěch přišel na Mis-
trovství České republiky mužů a žen 
do 22 let konaném 2. a 3. září v praž-

ském Edenu. V něm si kvartet ve 
složení Jakub Junek, Tomáš Vodička, 
Martin Hrdoušek a David Ploček do-
běhl pro bronzové medaile ve štafetě 
4x100 m. Je to první medaile z MČR za 
posledních 12 let, a tím pádem největší 
úspěch poslední doby!

Na stejné akci dosáhl dalšího vyni-
kajícího úspěchu Martin Hrdoušek, 
člen již výše zmíněné štafety. Postavil 
se na trať 400 m překážek. A ač je ješ-

tě junior, dokázal se prosadit i mezi 
o 3 roky staršími soupeři, když se ze 
sobotního rozběhu dostal díky času 
55,42 do nedělního finále. Tam se již 
projevila únava, ale přesto čas 56,21 
znamenal sedmé místo, což je pro 
mladého atleta výborný výsledek.

Zaskvěla se i družstva. 
Družstvo žáků a žákyň se 
díky výborným výsled-
kům na jaře probojovalo 
až do pražského finále. 
Lépe si vedli chlapci, 
kteří ve finálové osmičce 
obsadili 5. místo. Děv-
čatům se tolik nedaři-
lo a skončila na 8. mís-
tě, přesto to je v ýborný 
výsledek, 
v ž d y ť 
v  o b o u 
k a t e g o -

riích bylo přihlášeno 
20 družstev!

Úspěšné vystoupe-
ní družstev podtrhly 
výsledky mužů a žen 
v pražském přeboru. 
Zejména ženy se před-
ved ly  ve  v ý bor ném 
světle, když celou sou-
těž ovládly díky třem 
vítězstvím a jednomu 

druhému místu. Druž-
stvo bodově táhla ze-
jména Alice Boučková, 
která celkově přispěla 
72 body.

Muži na začát ku 
také pomýšleli vysoko 
a jejich cíl se splnil: 
celkové 3. místo za su-
verénním USK Praha, 
kdy se do posledního 
kola přetahova l i se 
Spartou, která nakonec 
skončila druhá. Přes-

Na startu nejdelšího a závěrečného 
klasického dostihu, 72. Nikon St Leger, 
se 1. října sešlo dvanáct tříletých hřeb-
ců, mezi nimi i prvních sedm z letošního 
Českého derby. Ale nakonec se, a to vel-
mi lehce, prosadil ten, jemuž červnový 
dostih „o modrou stuhu“ nevyšel.

Na čele sázkové nabídky stáli druhý, 
třetí a první z Derby Felix (2,7:1), George 
Boole (3:1) a Joseph (4:1). V prvních 
stovkách metrů se nikomu do čela 
nechtělo, nakonec se stupňovaného 
tempa musel ujmout Landaron, 
avšak ještě před závěrečným bojem 
se z dění vytratil. V rychlé koncovce 
nejvýbušněji akceleroval Nagano Gold, 

který v Derby patřil k favoritům, ale 
po nepříznivém průběhu se neumístil, 
kdežto zde jej žákovský jezdec David 
Liška dokázal schovat mezi soupeře 
a reprezentant stáje Syndikát V3J 
předvedl nechytatelný finiš, v cíli 
měl náskok velmi lehkých čtyř a půl 
délky! Druhé místo obsadil šestý 
z Českého, třetí ze Slovenského derby 
a čtvrtý ze Slovenského St Leger 
Aeneas s žokejem Lukáškem, dvě a půl 
délky za ním finišoval třetí z Českého 
derby i Slovenského St Leger, vítěz 
bratislavské Velké jarní ceny a sázkový 
druhý favorit George Boole s žokejem 
Zatloukalem. 

V nejdelší klasice zlatý Nagano

Lezecký kroužek hledá zájemce
Od pondělí 9. října začínají nové kurzy 

lezení určené pro děti a mládež od 5 do 
17 let. Konat se budou ve Sportovní hale 
Radotín, kde se lezecká stěna nachází. 

Důvodem nového náboru do lezeckého 
kroužku jsou změny ve vlastnictví stěny, 
modernizace vybavení, ale i snaha 
zajistit pokračování již zaběhnuté 
výuky lezení. Podle Viktora Krištofa, 
vedoucího kroužku lezení, by 
stěna měla do budoucna sloužit 
nejen dětem, ale i dospělým 
zájemcům. 

Kroužek se koná během 
š k o l n í h o  r o k u  j e d n o u 
týdně, vždy v ponděl í ve 
čtyřech časech: 15.30 hodin, 
16.40 hodin, 17.50 hodin a od 
19 hodin (jedna lekce trvá vždy 
60 minut) za cenu 3 400 Kč 
(jedno pololetí). Předpokládaný 
počet dětí ve skupince bude 4 až 6 s tím, 
že děti budou rozděleny podle věku 
v kategoriích do 9 let a 9+. Kroužek 
povede instruktor Jan Hampl. Hlavně 
u menších dětí je vhodné absolvovat 
hodinovou zkušební lekci za 350 Kč. 

Uvedená cena zahrnuje trenérské 

služby, vstupné na stěnu a zapůjčení 
lezeckého vybavení. Nutné je mít 
vlastní lezeckou obuv, kterou si lze 
po dohodě vypůjčit za 400 Kč na 
jedno pololetí. Zameškané hodiny lze 
nahradit po dohodě s instruktorem.

Cílem kroužku je naučit děti základní 
lezecké a především bezpečnostní 
návyky nenásilnou formou a připravit 

je na samostatné lezení za přítomnosti 
dospělé osoby.

Kontakt: Jan Hampl:
honza7260@gmail.com,
Viktor Krištof:
lezeni.radotin@gmail.com


