
V polovině října se v holandském 
Dordrechtu konalo Mistrovství světa ve 
sportovním aerobiku a fi tness týmech - 
FISAF World Fitness and Hip Hop Unite 
Championship 2012. Z dvou set závodní-
ků z naší republiky bylo z chuchelského 
Aerobic Team Chuchle 25 - osmičlenný 
fi tness tým a pár kadetů (11 – 13 let), osm 
dívek juniorek (14 – 16 let) a sedm závod-
nic v kategorii seniorů (nad 17 let).

První den soutěží byla na programu 
základní kola kadetů a juniorů. Na 
prvních místech v kategorii fi tness 
týmů aerobic dominovaly oba týmy 
z Chuchle – kadetky i juniorky. Ka-

detský pár, Kateřina Hricková a Matěj 
Poláček, se umístil na skvělém třetím 
místě. Pro Kačku a Matěje to byla 
premiéra na mezinárodní úrovni 
a hned se objevili na medailové pozici. 

Finále bylo naplánováno na čtvrteční 
odpoledne a večer. Do každého fi ná-
lového závodu se probojovalo pouze 
šest nejlepších z každé kategorie. 
Kromě jiného ve čtvrtek dopoledne 
museli senioři absolvovat ještě semifi -
nálová kola. Seniorky z Aerobic Team 
Chuchle udržely v semifi nále druhou 
pozici, navíc ještě s vyšším bodovým 
hodnocením než v prvním kole. Fi-
nále kadetů začínalo v 15 hodin. Jako 
první na závodní plochu vstoupil Ma-
těj s Kačkou. Po bezchybném výkonu 
je rozhodčí ponechali na bedně, takže 
si Kačka s Matějem z mistrovství 

světa při své premiéře 
odvážejí bronzovou 
medaili. Po párech 
nastoupily na plochu 
fitness týmy kadetů. 
Kadetky z Aerobic 
Team Chuchle měly 
na startovní listině vy-
losovanou nevděčnou 
úlohu, začínaly jako 
první. Skvělým výko-
nem děvčata přesvěd-
čila všechny rozhodčí 
o  s vé m ve d ouc í m 
postavení, a ti je od-
měnili jednoznačně 
nejvyššími známkami. 

První titul mistrů světa pro fi tness 
tým kadetek byl v Chuchli!  Po kade-
tech bylo na programu fi nále juniorů. 
Fitness tým chuchelských děvčat měl 
vylosované startovní číslo 3. Jako 

blesk vlétly dívky na závodní plochu 
a předvedly svůj životní výkon ve
skvělé synchronizaci a v obrovském 
tempu. Stejně jako kadetky, nenechaly 
naše juniorky nikoho na pochybách, 
kdo je v této kategorii nejlepší. Druhý 
titul mistrů světa pro fi tness tým juni-
orek byl v Chuchli.

V pozdních večerních hodinách začí-
nalo fi nále seniorských kategorií. Naše 
zástupkyně nastupovaly na plochu až 
ve 22 hodin. Skvěle zacvičenou sesta-
vou seniorky zakončily letošní sezónu 
a fantastickým výkonem vybojovaly 
pro Aerobic Team Chuchle titul vice-
mistryň světa a stříbrné medaile.  Zis-
kem dvou zlatých, jedné stříbrné a jed-
né bronzové medaile se stal Aerobic 
Team Chuchle jedním z nejúspěšněj-
ších klubů v České republice a všichni 
závodníci ATCH odjížděli z letošního 
mistrovství světa s medailí na krku.

Za skvělou reprezentaci nejen České 
republiky, ale také Velké Chuchle pat-
ří poděkování páru Kateřina Hricková 
a Matěj Poláček, fi tness týmu kadetek 
ve složení Barbora Bohatová, Domi-
nika Ebrová, Veronika Frantová, Ve-
ronika Košumberská, Eva Pospíšilová, 
Adéla Šimůnková, Nikola Vosková 
a Anna Zajíčková, fi tness týmu juni-
orek ve složení Lucka Čuřínová, Míša 
Klepalová, Danča Kolečková, Kristý-
na Kudrnová, Kristýna Loušová, Ma-
tylda Malá, Nikola Ševčíková a Sára 
Vegnerová a fi tness týmu seniorek 
v sestavě Anička Durajová, Zdenda 
Janoušková, Martina Kolářová, Zuz-
ka Scherzlová, Markéta Sílová, Sabča 
Škrabská a Bára Vavroňová.

Dva tituly mistrů světa do Chuchle

tak přidal do náhrdelníku sportovišť 
další perlu a nás těší, že jsme se o to 
zapříčinili nemalou měrou,“ říká Jan 
Kořínek, místopředseda SC Radotín.

Při rekapitulaci nelze nezmínit 
i stránku sportovní. „Zde jsou naše 
pocity velmi smíšené, když první 
mužstvo za podivných okolností se-
stoupilo z Přeboru Prahy ve fotbale. 
Je to beze sporu nepříjemná záležitost 
a my se s ní musíme naučit nejen žít, 
ale i udělat vše pro to, aby již v září 
příštího roku bylo vše jen vzpomín-
kou,“ komentuje situaci Karel Klíma, 
předseda SC Radotín. 1. A tř ída, 
kterou v současnosti hraje první muž-
stvo je těžká i nepříjemná zároveň. 
Za pochodu se v ní mění podmínky 
a boj o postup bude soubojem dvou 
až tří týmů a každé zaváhání se tvrdě 

Začal listopad, blíží se závěr roku 
a tak je čas bilancovat. Podzimní fot-
balová sezóna pomalu také končí a tak 
není od věci malé ohlédnutí.

Po stránce společenské může být SC 
Radotín o.s. spokojen. Jeho zástupcům 
se povedlo důstojně oslavit devadesáté 
výročí založení fotbalu v Radotíně. 
Zbyl malý dluh, nedotáhli do konce 
přejmenování stadiónu. Jde nejen o zá-
ležitost administrativní, ale i společen-
skou. Po vyřízení formalit pro něj bude 
nutno najít nový a důstojný název.

Do konce ale dospěla výstavba 
i údržba areálu – tříleté úsilí bylo 
završeno vybudováním tartanového 
oválu okolo fotbalového hřiště. Byl 
to čas nekonečných soubojů a žádostí 
o granty, výběrových řízení a shánění 
peněz. Dílo bylo úspěšně dokončeno 
a na celý Radotín svítí oranžový prste-
nec zbrusu nové dráhy, čímž byla defi -
nitivně ukončena škvárová epocha.  

O kus se sportovcům podařilo po-
sunout jejich nosný program, který 
pracovně nazývají: „Vyžeňme děti od 
počítačů a z ulic na stadióny“. Již nová, 
loni vybudovaná 110 metrů dlouhá cí-
lová rovinka, přilákala do oddílu lehké 
atletiky velké množství dětí a na jaře 
jistě přibude spousta dalších. Dráha 
okamžitě začala sloužit všem radotín-
ským školským zařízením a v určené 
hodiny je přístupná i veřejnosti. Akci 
v hodnotě vyšší než šest milionů ko-
run by nebylo možné fi nancovat bez 
přispění Magistrátu hlavního města 
Prahy, který se podílel na výstavbě 
částkou 4,1 mil. Kč a rovněž tak 
bez dotace 1,3 mil. Kč Městské části 
Praha 16. Zbylé fi nance zajistilo ob-
čanské sdružení SC Radotín. „Radotín 

trestá. Dosud radotínští plní předpo-
klady favorita, ale hlavní zápasy na ně 
teprve čekají, když v posledním kole 
17. listopadu zajíždí na umělou trávu 
na Vyšehradě k souboji s třetí Spartou 
Krč. „Věříme, že i v tomto podzimním 
sychravém počasí se dočkáme divácké 
podpory,“ vyzývá všechny fanoušky 
k účasti Karel Klíma.

Ve fotbalovém oddílu jsou i věci, 
které se podařily. Základna byla rozší-
řena o mužstvo starších žáků a tak 
v mládežnické hierarchii jsou všech-
na družstva od mini (hráči mladší 
6 let) až po mladší dorost (16 až 17letí 
fotbalisté). Zřízení staršího dorostu 
je v plánu na příští rok, a tak by měl 
radotínský fotbal pokryté všechny 
mládežnické kategorie.

SC Radotín úspěšně vstoupil do podzimu
a dobudoval atletický ovál

Ano, opravdu, Orientační běh do Ko-
soře vstoupil do své druhé desetiletky, kdy jej 
pořádá Školní klub Klíč při Základní škole 
Praha – Radotín.

V sobotu 6 .  ř í jna š lo tedy j i ž 
o 11. ročník této oblíbené sportovní 
akce. Jako by i sluníčko chtělo oslavit, 
že se běh dostal za hranici deseti let, od 
rána krásně svítilo na trasu. A těch hub 
po cestě! Bohužel, do cíle by je pořadatelky 
asi nedonesly. Tentokrát byl závod dost 

zostra do kopce a batoh na zádech pěkně 
poskakoval. Sotva byl označen cíl závodu, 
už ze startu přišlo hlášení, že tu netrpělivě 
čeká 24 dvojic (byly i dvě trojice). Letošním 

úkolem bylo na 15 stanovištích určit, které 
věci do lesa patří a které nepatří. Závodníci 
byli úžasní – v cíli chválili trasu i úkoly. 
Hlavně rodiče si oddechli, že tentokrát 
žádný speciální chyták pro dospělé nebyl.  
Stupně vítězů ovládly dvojice sourozen-
ců. V mladší kategorii se jako první 
umístila Michaela Jindrová, druzí skon-
čili Andulka Šimková a Šimon Bačovský, 
zabodoval i Martin Daniel Stauch, který 
obsadil třetí místo. Soutěž měla i starší 

kategorii – první místo 
vybojoval Pavel Jindra, stří-
brnou medaili si odnesla 
Bára Ledvinková (ta si 
s Pavlem Jindrou prohodila 
loňské umístění) a bronz 
získal Tomáš Stauch. Nej-
mladším aktivním účast-
níkem byla letos čtyřletá 
L en k a Pecháčková ( je -
jí soupeřka byla o 5 měsíců 
starší). Vyhráli, ale opět 
všichni, protože zdolat tu-
to trasu opravdu během je 
pro malé závodníky velký 
výkon! Všem patří poděko-
vání za skvělou atmosféru. 
Velký dík patří panu Mila-

novi, který již několik let o všechny účast-
níky v hospůdce na hřišti vzorně pečuje. 
Akci grantově podpořila MČ Praha 16.

Jedenáct let se běhá do Kosoře

Radotín opět přivítal významné osobnosti 
historie automobilového sportu a zajímavé 
sportovní a závodní automobily nedávné mi-
nulosti. Start a cíl zde měl třetí ročník Rallye 
Berounka Revival.

Šlo o akci, které vdechl život radotínský 
patriot Eda Patera. V Radotíně se tak o po-
sledním říjnovém víkendu sešli namátkou 
V. Blahna, M. Zapadlo, 
V.  B erger,  J .  Mosk a l 
a mnoho dalších výraz-
ných postav našeho auto-
mobilového sportu. Fak-
ticky nelze spočítat, ko-
lik účastníci Berounky 
z í s k a l i  m i s t rov s k ých 
titulů dohromady, včetně 
vavřínů z nejrůznějších 
závodů. Na startu se obje-
vily snad všechny značky, 
které v tomto sportu něco 
dokázaly. Samozřejmostí 
byl start všech typů zá-
vodních škodovek s mo-
torem vzadu, s kterými 
soupeřily Alfy Romeo, Audi, BMW, Fordy 
a další. 

Zázemí a organizační centrum akce 
bylo již tradičně, díky ochotě a pochope-
ní ředitele Ing. Václava Hejdy, ve střed-
ním odborném učilišti. Sem se v sobotu 
27. října sjela více než stovka posádek, aby 
během dvou dnů absolvovaly trať podle iti-
neráře, která je dovedla až do jižních Čech. 
Zpestřená byla zvláštními úseky, tzv. show 
section, kde na uzavřených tratích mohou 
účastníci předvést, že závodění se nezapo-
míná, a pobavit diváky. Nejvíce se líbila 
trať na motokárovém okruhu v Písku 
a šotolinový úsek v lomu v Lašovicích. 

Zvláštní a neopakovatelnou atmosféru 
dodalo sněžení, kterým akce získala zimní 
kolorit. Nikdo si však na těžké podmínky 
nestěžoval, staří soutěžáci těžkou výzvu 
přijali a prokázali, že mají velká sportov-
ní srdce.    V neděli odpoledne se posádky 
vrátily do učiliště. Radotín měl zastoupení 
na trati i mezi soutěžícími. Buď v Radotí-

ně bydlí, nebo zde sídlí jejich fi rmy. Jako 
u otce a syna Šalounových, kteří startovali 
na BMW 1602 s nímž se stali nejúspěšněj-
ší posádkou revivalu. P. Kolář se synem 
a jejich embéčkem obsadili 4. místo ve své 
třídě, stejně jako J. Zachata a M. Hošek na 
Renaultu 5 GTE. P. Vejvoda, navigátor se 
zkušenostmi i z mistrovství ČR, dovedl 
S. Budila na BMW na páté místo v cíli. Ral-
lye revivaly jsou společensko - sportovní 
akce, které slouží hlavně k setkání legend 
a v Radotíně, zdá se, zapustily již kořeny. 
Všichni účastníci se sem rádi vracejí, a tak 
se zřejmě v půli dubna dočká Radotín opět 
zajímavé podívané. 

Rallye Berounka Revival na sněhu

První prosincová sobota je již tradičně 
spojena s pořádáním Pražského Rallysprin-
tu. Oblíbený automobilový závod se letos 
koná již po osmnácté.

P ř e v á ž n á  v ě t š i n a  r y c h l o s t n í c h  
zkoušek této soutěže, která znamená 
zakončení motoristické sezóny, se usku-
teční v areálu Chuchelského dostiho-
vého závodiště. Občanům Prahy 16 se 
tak nabízí možnost vidět nejlepší jezdce 
nejen domácího šampionátu, ale i toho 
světového v bezprostřední blízkosti.

Zpestřením letošního ročníku TipCars 
Pražského Rallysprintu, jež se uskuteční 

v sobotu 1. prosince, bude zajímavý souboj, 
kdy se s vozem MINI John Cooper Works 
WRC kromě domácí posádky Václav Pech 
a Petr Uhel představí tovární dvojice Dani 
Sordo a Carlos Del Barrio. Účastníci světo-
vého šampionátu WRC se v České republi-
ce ukáží premiérově.

Závod začíná v 8 hodin a vítěz bude 
znám krátce po třetí hodině odpolední, 
kdy v areálu závodiště vyjede na cílovou 
rampu první posádka.

TipCars Pražský Rallysprint

Více na www.prazskyrallysprint.cz


