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Ohlédnutí za sezónou radotínské atletiky
Konec září je pro atleta synonymem
pro konec dráhové sezóny. A jaká byla
ta letošní v podání atletů Radotína?
Zdejší atletika vyslala do bojů na
poli družstev dokonce čtyři týmy.
Krom mladšího žactva to letos byly
i týmy dorostenců, mužů a žen. Je
to téměř historický počin, mít čtyři
družstva v soutěži se podařilo jen v samých začátcích – tedy před 50 lety.

Mladšímu žactvu, které je složeno
z chlapců i dívek, se v základních kolech dařilo výborně. Hned v prvním,
které má formu přespolního běhu,
skončilo na druhém místě. V dalších
třech, konaných již na dráze, byli žáci
vždy třetí, a toto umístění jim nakonec
patřilo i celkově. Poslední kolo proběhlo navíc na domácím stadionu a byly
to jedny z největších v poslední době

Na Elbrusu jako v Provence
Nádherné letní počasí podtrhlo pétanque-ové loučení s létem a vyprovokovalo 42 účastníků turnaje v pétanque
k vrcholným výkonům.
Celkem 14 tříčlenných družstev
z Radotína a blízkého i vzdáleného
okolí mezi sebou svedlo tříkolovou
bitvu o krásný pohár. Turnaj se započítával do letošního 3. mistrovství
Radotína v boulo/koulo, a tak se bojovalo o velmi důležité body. Většina
soubojů byla vyrovnaná do posledních
hodů, ale pár překvapivých výsledků
se přece jen zrodilo. V roli „otloukánka“ se, určitě nechtěně, ocitla trojice
s názvem To je jedno a věrni svému
názvu podlehli ve dvou kláních 13:0
a 13:1. Nakonec pochopitelně obsadili,
bez jediného vítězství, poslední místo
s hrozivým skóre (-32).
Po dvou odehraných kolech vybojovaly dvě vítězství Hopíci, Radost, Holky D a Ohnivý koule. Nasazené tempo
ale udržel ve třetím kole pouze tým
Radost ve složení: Alexandra Šulcová,
Marie Grossmannová a Mirek Řehoř
a jako jediný si připsal třetí vítězství
(skóre +23) a tím i celkový triumf
v turnaji. Dámy určitě nelitují, že
mezi sebe přibraly profesionála Mirka

Řehoře. O druhé místo svedly týmy
nelítostný boj a rozhodovalo celkové
skóre při rovnosti bodů za dvě vítězství. Na druhé místo se tak protlačil
tým seniorů z Řep – KSŘ B (+19): Josef
Procházka, Ria Szitanyiová a Miroslav

skóre -5) a obávaná trojice Fešáci
z Provence: Luděk Haužvic, Pavel
Jirásek a Jiří Kopáč se dělila o deváté
až desáté místo, pouze s jedním vítězstvím a skóre (-6). Na slavnostním vyhlášení pak jako fešáci už nevypadali.
Cenu pro nejmladšího účastníka si
odnesla bojovnice Klárka Kostelecká
z týmu Žaluďáci.

Ptáček, třetí se umístili, překvapivě,
Hopíci (+13): Vladimír Hobža, Barbora Hobžová a Pavel Kučaba. Nepopulární bramborovou medaili vybojoval
tým Neznámí (+9): Veronika Kopáčová, Jan Procházka a Tibor Buriš.
Nedařilo se favorizovaným týmům.
Žaluďáci ve složení Klárka Kostelecká,
Mikuláš Michalík a Martina Popelková vybojovali šesté místo (2 vítezství,

Bohužel už nedošlo na další disciplínu započítávanou do mistrovství
Radotína, a to na vrh koulí. Pétanque-ové zápolení se díky maximální
účasti časově protáhlo, a hlavně se na
vedlejším fotbalovém hřišti odehrávalynelítostné zápasy nejmenších nadějí,
takže přesun do vrhačského kruhu nebyl možný. Soutěž tedy byla přesunuta
na neděli 11. října.
Do příštího ročníku jistě všichni
potrénují a budou bojovat o lepší
umístění.

Tradiční cyklistický závod pro jezdce všech věkových a výkonnostních
kategorií se jel na Zbraslavi v Borovičkách poslední zářijovou neděli již
po pětatřicáté.
Od listopadu 1998, kdy se závodilo
poprvé, se na jeho start postavilo přes-

ně 2221 sportovně založených dětí.
A tak při jarní Zbraslavské osmě čeká
na závodníka s pořadovým číslem
2222 pozornost od organizátorů, proto
se vyplatí neotálet se zápisem.

Zbraslavská osma se během let vyprofilovala na závod pro děti, které
se nevěnují cyklistice závodně, rády
sportují, na kole to umí a nemají
problém soutěžit s ostatními. Jejich
snažení není ale konfrontováno se
specialisty, kteří se cyklistice věnují
závodně, a tak „amatérům“ jejich výkon nikdo nezoškliví.
V kategorii dospělých, kterým již
nemá kdo co zošklivovat, pak dochází
k pikantním soubojům špičkových
závodníků a skutečných amatérů, kteří
se jen rozhodli ukázat svým dětem či
sami sobě, že i oni svůj závod zvládnou.
A tak jsou na trati vidět nejen zajímavé
výkony, ale i kola, z nichž některá mají
cenu nového automobilu z Boleslavi,
a jiná, pokud by – mnohdy spíše zázrakem – nedojela do cíle, patřící spíše do
nedalekého sběrného dvora.
„Zbraslavská osma je sportovní
akce pro celou rodinu, která může
příjemně strávit odpoledne aktivním
pohybem, do kterého se zapojí úplně
všichni její členové. Ostatně podobně
je to i s organizací akce. Když jsme
v roce 1998 začínali, sami jsme závodili, pak jsme tam měli své děti
v kočárcích, potom nám plnili dětské
kategorie, a dnes již aktivně pomáhají
s organizací,” přiblížil závod jeho ředitel Aleš Háněl.

Radotínské rodačce Patricii Mackové
pomalu končí golfová sezóna – ta letošní pro ni byla opravdu úspěšná.
Stále ještě starší žákyně a studentka
Gymnázia Oty Pavla byla zařazena do
výběru regionálních golfových skupin organizovaných Českou golfovou
federací.
Do sezóny vstoupila Patricie hned
v úvodu vítězstvím – na turnaji rakouské golfové tury v GC Wien Süssenbrunn. Tím si zajistila účast na
Masters v GC Tatzmannsdorfu, které
se koná nyní v říjnu za osobní účasti
Benda Wiesbergera, pod jehož zástitou
celá tura probíhá (on sám je nyní sedmým hráčem evropského a 22. světového žebříčku).
Patricie ve 14 letech hraje nejvyšší
kategorii turnajů Raiffeisen Czech Golf
Amateur Tour, v níž se probojovala až
do závěrečného Masters. Úspěchem je
i její průběžné 3. místo v Národní golfové
Tour Mládeže, stejně se umístila i v Národním Mistrovství žáků a kadetů.
Golfová sezóna je v Čechách poměrně krátká, proto Patricie musí všechny
soutěže zvládnout od dubna do října.
I samotný závěr maratonu těch letošních se jí vydařil, stala se mistryní

Golf Clubu Karlštejn, a to výsledkem
70 a 69 ran, což má již parametry výkonů světových hráčů.
Kromě již zmíněných turnajů reprezentuje Patricie v mládežnických
kategoriích Prague City Golf Club
a golfovou akademii Tomáše Slavíčka;
první ligu hraje za Golf Club Karlštejn,
jen kousek výš po Berounce. I v tom je
řádný patriot.

Vítězný závod českého poháru
v triatlonu pro Lindu Vítovou

Ondřej Novotný vyhrál nejen domácí triatlon
MTB sezóna je pomalu u svého konce a desetiletý závodník Ondřej Novotný začíná bilancovat nad tou svou.
Ondra, který jezdí za team DUKLA
Praha s podporou Městské části Praha 16, se nad otázkou, jakého z letošních úspěchů si nejvíce cení, zamyslí
a pak začne jmenovat: 1. místa v Rakousku na mezinárodním závodě
Salzkammergut Junior Trophy, celkového vítězství v Českém poháru
MTB Minime, celkového vítězství
v německém seriálu MTB Fahrrad
Spartakiade a samozřejmě zisku
titulu vícemistra Prahy v MTB. Neopomene uvést i obhajobu 1. místa na
radotínském triatlonu, který se opět
konal na Biotopu.
V letošní sezóně se Ondra zaměřil
i na závody na silnici a absolvoval

35. Zbraslavská osma

Hvězda golfových turnajů je z Radotína

Kryštof Kids Race 2015
Radotínská o.p.s. uspořádala ve spolupráci s anglickou školičkou Kryštof
a Městskou částí Praha 16 již druhý
ročník běžeckého závodu v areálu radotínského Biotopu.
Letošní novinkou byla trať 4000 m
pro dospělé závodníky. Tohoto běhu se
nakonec zúčastnilo jedenáct odvážných
a nejrychlejším běžcem byl Jan Kukačka.
Od brzkého odpoledne závodilo na
tratích od 150 m do 3000 m celkem
85 závodníků ve věku od tří do třinácti let. Na náročné trati byly k vidění
krásné výkony, radost z vítězství, ale
i slzy zklamání. V cíli však čekala
odměna na každého a tak nikdo neodcházel ze závodu zklamán.

zde pořádaných závodů: soutěžilo přes
200 závodníků v 9 disciplínách.
Semifinálové kolo konané v září
v Edenu nedopadlo pro radotínské
mladé atlety dobře. Hodně jich
chybělo, takže plánovaný útoku na
postup do finálového A se nekonal.
Obsadili 7. místo ze 13 a čekalo je jen
finále B – na stadionu oddílu Jeseniova
už předvedli hodnotnější výkony, ale
na lepší než 7. místo to stejně nestačilo.
Celkově tak v Praze skončili 15. z 25.
Dorostenci o své body a umístění
soutěžili ve dvou závodech, na konci
srpna a začátkem září. První kolo
i přes absenci některých závodníků
zvládli a obsadili 3. místo. V dalším
kole již dorazili ve větším počtu, ale
konkurence byla také kvalitní. Obsadili 4. příčku, za Kotlářkou, ale díky
většímu počtu bodů z prvního kola

STRANA 9

Český pohár mládeže v silniční cyklistice, kde získával cenné
zkušenosti – přitom ale dokázal držet
krok se staršími závodníky.
Aby Ondra přes zimu nezlenivěl,
vyndal své cyklokrosové kolo a postavil se na start seriálu TOI TOI
Cup, který začal 28. září ve Slaném
a ve volné chvilce krouží na dráze
v teple motolského velodromu.
Na otázku, kdo je tvůj vzor v cyklistice, odpoví: Peter Sagan a Nino
Schuter – tak uvidíme, kam to Ondra
dotáhne.
Více o Ondrovi na:
www.duklajuniorcycling.cz
Pro necyklisty:
MTB znamená mountain bike –
horské kolo

Po obhajobě mistrovského titulu
v triatlonu na olympijských tratích
startovala Radotíňačka Linda Vítová
v červenci na dalším závodě českého
poháru v Opavě.
Tentokrát se jednalo o bezhákový
závod* na tratích 1,5 km plavání,
40 km na kole a 10 km běhu. Již v plavání Linda zvládla nabrat malý náskok
před svými soupeřkami, který v cyklistické části, jež se jela nekontaktním
způsobem, tedy každý závodník za
své, lehce navýšila na 40 sekund. Zá-

věrečná běžecká část byla v tropickém
vedru, které ten den panovalo, velice
náročná. V první polovině 10kilometrové trati se náskok Lindy Vítové sice
zmenšil, ale v závěru dokázala tempo
vystupňovat a doběhnout si pro premiérové vítězství na českém poháru
v kategorii elite.
Co je to bezhákový závod?
Je v něm zakázaná těsná jízda na
kole za soupeřem, odstup musí být
minimálně 10 m

