
Průvan v kabině

říká asi jediný freeridový profesionál Ri-
chard Gasperotti. „Gaspi“, který je pod 
touto přezdívkou známý po celém světě, je 
už dnes legendou volného způsobu ježdění 
v přírodě – freeridu. Nepřehlédnutelnou 
osobnost Gaspiho máte možnost potkat na 
kole i v okolí Radotína, který se stal jeho 
druhým domovem.
Pocházíš ze severu Čech, z Jirkova. Co tě 
přivedlo do našich končin?
Do Prahy mě natáhl bývalý manažer, kte-
rému jsem pomáhal i s distribucí bikových 
značek z Kanady. Střechu nad hlavou mi 
poskytl Pepa Hanousek z legendární firmy 
Veloservis Hanousek.
Kdy jsi poprvé vstoupil mezi nejdrsnější 
skupinu freeridu?
Poprvé jsem pronikl do freeride komuni-
ty v roce 2002 v kanadském Vancouveru. 
O rok později už jsem dostal pozvání jako 
první Evropan na závod Red Bull Rampage 
v Utahu.
Jak dlouho trvalo, než jsi pronikl mezi 
elitní bikery?
Vše musí mít svůj vývoj, takže jsem si prošel 
téměř všemi odvětvími cyklistiky. A je to už 
pětadvacátý rok, co držím závodní řídítka.
Jak vlastně funguje profesionální freerider?

Freeriding je těžko zařaditelný sport a více-
méně obnáší hledání nových lokalit, natáče-
ní videí a prezentaci cyklistiky v úplně jiném 
světle, než jak to vidí klasická veřejnost.

Během kariér y jsi  projel 
Skalisté hory, Alpy, ale i tře-
ba severní Afriku. Máš svoji 
oblíbenou nebo nejvíc nenávi-
děnou trať?
Poslední dobu mne oslovilo 
Maroko, což je pohoří Atlas, 
kde je ještě panenská krajina 
nedotčená pneumatikou kola. 
Moc nevyhledávám trail italské-
ho Finale Ligure pod názvem 
Madona, kde se i malá chyba 
stává velkou bolestí. Rád si ale 
zajezdím všude.
Zdraví je asi to nejdůležitější, 
co ovlivňuje tvoji kariéru? Ko-
lik bylo takových zranění a jak 
na tom teď zdravotně jsi?
Kdybych měl vyjmenovat všech-
na zranění, tak o nich budete 
muset vydat přílohu (smích). 
Samozřejmě asi to nejvážnější, co mne ještě 
do dneška ovlivňuje, je utržená slezina, kdy 
jsem vnitřním krvácením ztratil přes dva li-
try krve a zubatá mi brousila kosou o jazyk. 
Poslední dobou se snažím najet na nový 
způsob tréninku, který je více zaměřený na 
fyzickou kondici, techniku jízdy a cvičení na 

labilních plochách.
Co bys zařadil do své síně 
slávy?
Fakt, že jsem do dneška 
přežil.
V posledních letech jsi 
spojil kariéru s podniká-
ním. Čím se zabýváš?
Je to tak, již čtvrtým rokem 
pokračujeme s projektem 
simpleride.cz, což jsou 
tréninkové kempy pro 
začínající i pokročilé bi-
kery, adventure výlety se 
specializací na část Maroka 
s místní kulturou a jež-

děním ve vysokých horách. Od letošního 
roku měníme celou naší filozofii a stává se 
z nás international project company (pozn. 
autora: cykloprojekty jako kempy, adventu-

re výlety, škola biku a jiné posunula firma 
i mimo oblast ČR a spolupracuje převážně 
se zahraničními partnery).
Kolik jezdí v Čechách freeriderových 
profesionálů? 
Nejblíže může být tak Michal Maroši, ale 
on je profesionál v disciplíně fourcross. Já 
jsem asi opravdu jediný placený freerider 
v republice.
Jaké máš vzory a kdo jsou tvoji konkuren-
ti ve světě?
Z mých vzorů i konkurentů se postupem 
času stali kamarádi, a proto ježdění s nimi je 
víc o pohodě než o nervech. Největší vzor je 
Wade Simmons. Od Wada jsem před dvěma 
lety dostal nabídku na natáčení společného 
videa na jeho tajném místě pro kanadskou 
televizi.
Máš nějakou radu pro následovníky 
nebo pro ty, kteří s freeridingem teprve 
začínají?
Nepouštěj se do velkých věcí, když neumíš 
přejet obrubník! A drž se černého řemesla, 
ať je republika u vesla! Jinak děkuji restaura-
ci Sokolovna za dobré pivo.

„Na zážitky není nikdy pozdě a je lepší to držet
ve votáčkách než ležet doma na gauči…“,

Více na: www.simpleride.cz.

Bydlí v Radotíně, kde navštěvuje i místní 
základní školu. Je jí deset let a kromě bruslení, 
lyžování, tenisu věnuje svůj čas hlavně golfu. 
Její handicap je 16. Tak by se dala velmi zjed-
nodušeně představit Patricie Macková. 

Budeme-li v seznamování s Páťou pokra-
čovat i dál, musíme o ní říct, že si zahrála 
na evropském turnaji US Kids ve Skotsku 
a hlavně – světové finále US Kids v Americe. 
A jak se do Ameriky dostala? Vyhrála finále 
jamkovky na Albatrossu hráček do devíti 
let, čímž se nominovala do Skotska. „Zjistila 
jsem, že Skotsko má přes tisíc hřišť,“ uvedla 
Patricie pro časopis Golf 
& Style. Tam skončila pátá 
a čekalo ji tak pozvání od 
amerických organizátorů. 
V její kategorii hrálo přes 
devadesát hráček a Patri-
cie skončila jako čtvrtá 
z Evropanek. 

Tato mladá talentovaná 
hráčka začínala s golfem 
v šesti letech. Na začátku ji 
trénoval dědeček Věroslav 
Rajchrt, poslední dva roky 
ji v akademii na Zbraslavi 
vede Petr Štrougal. „Páťa 
má ráda adrenalin, ale 
není to žádný divoký typ. 
Ráda si věci rozmyslí a dá 

tomu hlavu a patu, a to je myslím pro golf 
hodně důležité,“ dodal pro Golf & Style 
Věroslav Rajchrt. 

Na dotaz, co je to talent a zda jej Patricie 
skutečně má, řekl trenér Petr Štrougal, že jej 
má každé dítě, ale rozhodující je věk okolo 
patnácti šestnácti let, ale i bez talentu se 
dá dostat dál. A to je návod i pro ostatní 
rodiče golfuchtivých dětí. Ve Zbraslav Golf 
Academy totiž mohou hrát děti již od pěti 
let (Zbraslavgolfacademy.cz)

vy. Diváci tleskali atraktivním chvatům v po-
stoji i na zemi, turnaj se obešel bez vážnějších 
zranění, vítězové se radovali z krásných cen 
a nakonec byla připravena bohatá vánoční 
tombola pro všechny. I Zbraslaváci si dopřáli 
pořádnou ježíškovskou nadílku. V oddílo-
vém bodování vyhráli a získali pohár klubo-
vých vítězů. 

Zbraslavský klub poté čekala tradiční 
vánoční besídka a ti nejúspěšnější se v tom-

to roce navíc mohou těšit  na zisk vyššího 
pásku-kyu. A pokud se k nám na náboru 
chcete přidat, budeme se i s Vámi těšit na 
shledanou.

Desetiletý talent ve světě golfu

Přestože jsou Zbraslaváci tradičně vnímá-
ni jako mládežnický oddíl, letos se díky ro-
dině Zikešů zadařilo i v kategorii mužů – na 
mistrovství republiky zazářil zbraslavský 
odchovanec Jan Zikeš, který obsadil třetí 
pozici ve váze 100 kg.    

Otec Jana, Dalibor, získal v téže váze stříb-
ro na mistrovství republiky v kategorii senio-
rů. A jak se dařilo těm mladším závodníkům 
v jarní a podzimní části sezony roku 2011? 
Na kvalifikačním turnaji na republiku v Os-
travě obsadil starší žák Vít Šmejkal 3. místo, 
v dalších kvalifikacích na republiku v Jablonci 
nad Nisou získala Šárka Holubová třetí místo, 
Šmejkal byl sedmý a Barbora Kobzová pátá. 
Na VC Benešova v dubnu zvítězili Richard 
Kobza a Mikuláš Vanoušek. V květnu na 
Pražském poháru vybojovala na turnaji Šárka 
Holubová bronz a Barbora Kobzová stříbro. 
Letní sezonu zakončila Velká cena Strakonic, 
na níž přemožitele nenašel Šmejkal, zatímco 
Vojta Kropík získal druhé místo.

Pro většinu dětí znamená podzim návrat 
do školních lavic, pro mladé zápasníky 
přináší i vrchol judistické sezony. Po loňské 
medailové žni na mistrovství republiky bylo 
co obhajovat. První prověrkou závodní formy 
byl Český pohár – Brno Cup, mezinárodně 
obsazený turnaj, kde starší žačka Šárka Ho-
lubová vybojovala bronz. Poté jel zbraslavský 
oddíl testovat síly na mistrovství Prahy. Pře-
bornicí Prahy se stala ve starších žákyních 
Šárka Holubová, starší žáci Vitalij Tkach, Vít 
Šmejkal a mladší žák Jakub Rakovič se stali 
vicemistry, třetí místo získal Adam Rakovič.

I nejmladší naděje, které na tatami dělají 

první krůčky, nezahálely a první prosin-
covou neděli se úspěšně zúčastnily rando-
rri koťat ve Vršovicích, kde zvítězil Vláďa 
Tkach. Další úspěchy ulovila přípravka na 
turnaji v Neratovicích. 

Tradičním vrcholem sezony se stal v sobo-
tu 17. prosince 17. ročník Vánočního turnaje 
pro judisty od 5 do 14 let. Turnaj se poda-
řilo uspořádat s pomocí sponzorů a rodičů, 
a především díky grantu Městské části 

Praha – Zbraslav. Na dvou tatami bojovalo 
204 závodníků z 22 oddílů z celé republiky, 
nechyběla kompletní pražská, středočeská 
a jihočeská špička, přijeli i závodníci z Mora-

Zbraslavské judo má v roce 2012 na co navázat

Situace A mužstva SC Radotín není před 
jarním startem fotbalových soutěží ideální. Po-
slední místo v 18členném pelotonu Pražského 
přeboru a zisk pouhých devíti bodů po podzi-
mu nejsou právě tím nejlepším vkladem.

Po letním odmítnutí divize se určitý 
propad dal předpokládat, ale nikoliv takové 
hloubky. Velké omlazení týmu se nezdařilo, 
když mládí nebylo schopno nést odpověd-
nost a v rozhodujících okamžicích zklamalo. 
Pouhých 20 vstřelených gólů je pro ofen-
zivně laděné mužstvo velmi málo a obrana 
také nebyla skálopevná – 45 gólů radotínští 
neobdrželi v celé minulé sezóně. 
   Muselo tedy dojít ke změnám. Nejprve při-
šel po 9. kole trenér Rudolf Kahle a následně 
v zimním období nastal průvan v kabině.
   Brankářská dvojice Konečný – Hůla byla 
nahrazena vrátivším se Krystyníkem (1985) 
a Bogdanovem (1990). Z obrany odešel Hu-
ráb (do SRN) a Pitvorec (ukončil závodní 
kariéru). Nahrazeni byli Berenreiterem 

(1993), který přišel z Viktorie Plzeň a Císa-
řovským, jež se do středu posunul z místa 
krajního obránce či záložníka. V jednání je 
ještě návrat z hostování ve Slivenci obrán-
ce Neumanna. Do zálohy by se měl vrátit 
dispečer Tomáš Sluka (1978) a útočná řada 
je zcela nová. Přišel Miroslav Mašlej (1986) 
z SK Hanácká Slavia Kroměříž a Petr Pok-
rovskij (1992) z SK Motorlet Praha.
   Takto byla obměněna prakticky polovina 
kádru. Výsledky se dostavily okamžitě, ale 
zatím pouze v přípravě. Mužstvo se zúčastnilo 
zimního turnaje WEBER Cup, který pořádá 
společně SC Radotín a Aritma Praha a z osmi 
utkání bylo osm vítězných. Jediná „chybička“ 
se vloudila v přípravném zápase s Všenorským 
SK na soustředění v Benešově (remíza 2:2). 
   Zimní bilance je tedy ohromující, ale bo-
hužel nic z odehraného se do soutěže neza-

počítává. Začátkem března odstartoval velký 
boj o záchranu v soutěži. Úkol je to více než 
náročný – při předpokládané redukci Praž-
ského přeboru na 16 týmů, ztratil SC Rado-
tín na první nesestupové místo devět bodů. 
V případě sestupu některého pražského 
mužstva z divize ještě více.

Není důvod propadat panice, protože 
v jarní části se „rozdává“ 51 bodů. V každém 
případě je však nutno k soutěži přistoupit 
velmi odpovědně již od úvodního kola. 
Stíhací jízda bude dlouhá a veškeré nezdary 
budou v dané situaci násobeny.

V úvodním kole bude chybět Igor Vodecký, 
který si odpykává zbytek trestu za podzimní 
vyloučení v Kunraticích. Jinak je kádr připraven 
udělat vše pro to, aby v roce 90. výročí založení 
radotínské kopané, zůstala přeborová přísluš-
nost Radotínu zachována.

Ve snaze vyjít vstříc divákovi, budou mít hráči základního kádru přidělena čísla, 
v nichž budou startovat celou sezónu. Těšit se můžete na: 1 – KRYSTYNÍK Pavel, 
2 – BAROCH Jiří, 3 – PLEYER Petr, 4 – NEUMANN Jindřich, 5 – BERENREITER Michal, 
6 – TYBUREC Jan, 7 – VODECKÝ Igor, 8 – CÍSAŘOVSKÝ Václav, 9 – POKROVSKIJ Petr, 
10 – SLUKA Tomáš, 11 – MAŠLEJ Miroslav, 15 – DVOŘÁK Matěj, 16 – BEREŠ David.

Zpracováno podle časopisu
Golf & Style (autor: Jaroslav Cícha)

Dostihové závodiště otevře
své brány v dubnu

Poté, co dostihové závodiště netradičně 
otevřelo své brány v zimních měsících bě-
žeckému lyžování, začne kolotoč dostihů 
na Velikonoce. Přinášíme program letošní 
dostihové sezóny.

8. dubna – 87. Gomba handicap a zaháje-
ní nové dostihové sezóny – tradiční dostih 
se koná již od roku 1924. Velikonoce na 
závodišti! 15. dubna – 55. Velká dubnová 
cena Factoringu České spořitelny. První 
významný dostih sezóny pro čtyřleté a starší 
koně na trati 1800 metrů. Dalším bodem 
programu bude 38. Memoriál Rudolfa Dey-
la, hlavní přípravný test uchazeček o start 
v klasické Jarní ceně klisen. 22. dubna – 23. 
Memoriál profesora Václava Michala. Důle-
žitý dostih pro tříleté hřebce a valachy, který 
slouží jako hlavní přípravný test pro Velkou 
jarní cenu. Pojmenován je po mezinárodně 
uznávaném dostihovém odborníkovi V. Mi-
chalovi. 29. dubna – 7. Memoriál  Jaroslava  
Maška. Důležitý a kvalitně obsazovaný do-
stih pro čtyřleté a starší koně na trati 1400 
metrů. Dostihový den s Dopravním podni-
kem hl. m. Prahy. 6. května – 64. Jarní cena 
klisen. První z pětice nejdůležitějších dosti-
hů pro tříleté koně, tzv. klasických zkoušek. 
Startují v něm nejlepší tříleté klisny, je me-
zinárodně obsazen. Doprovodný program: 
Velká soutěž v agility psů O pohár ALAVIS. 

13. května – 91. Velká jarní cena Holdingu 
Rabbit CZ. Vrcholný dostihový den jarního 
období sezóny s mezinárodním obsazením. 
Velká jarní cena je druhým klasickým dosti-
hem roku a prvním ze tří bodů tzv. klasické 
trojkoruny. 20. května – 63. Velká květnová 
cena. Druhý vrcholný dostih sezóny pro 
čtyřleté a starší koně, ve Velké květnové 
ceně nastupují nejlepší čtyřletí a starší míla-
ři. 27. května – Jarní  handicap. Vytrvalecký 
handicapový dostih je ideální příležitostí 
pro sázkaře. 3. června – 61. Velká červno-
vá cena. Dostih pro tříleté koně – hlavní 
test formy před Českým derby. 10. června 
– 10. červnový pohár. Poslední možný test 
formy tříletých koní před Českým derby. 
V dalším programu mj. „souboj jezdeckých 
nadějí“: dva dostihy mezinárodního utkání 
žákovských jezdců, a první z pěti dostihů 
FITMIN Cupuj 2012, XI. ročníku metro-
politního seriálu pěti dostihů pro dvouleté 
koně českého chovu. 24. června – 92. České 
derby. Vyvrcholení první poloviny sezóny 
a nejprestižnější dostihové odpoledne s pro-
gramem osmi výborně obsazených dostihů. 
Vrcholem bude jubilejní 92. ročník Českého 
derby, jež je druhým dílem Klasické trojko-
runy a s dotací 2,5 mil. Kč nejbohatším rovi-
novým dostihem celé Střední Evropy.

Již od středy 25. 4. bude areál TJ Sokol 
Radotín hostit 19. ročník boxlakrosového 
Memoriálu Aleše Hřebeského. Šestnáct 
týmů z devíti zemí se opět utká o prvenství 
v turnaji, který je největší akcí svého druhu 
v Evropě. Novinkou letošního ročníku je 
upravený rozvrh. 

Program tentokrát začne už ve středu 
v podvečer a celý turnaj vyvrcholí finálo-
vým zápasem v sobotu večer. Tradiční exhi-
biční zápas mezi výběrem České republiky 
a All Stars teamem zahraničních účastníků 
turnaje se přesune na páteční večer. 

Ačkoliv na letošní ročník nedorazí 
obhájce loňského vítězství, kanadský tým 
Love you to Death, je seznam týmů nabitý 
a rozhodně se bude nač dívat. Po pauze 
se v Radotíně opět představí dvojnásobný 
vítěz turnaje, tým Green Gaels z Toronta. 
Z Halifaxu dorazí již tradiční účastník 
Nova Scotia Privateers a trojici kanadských 
účastníků doplní poprvé tým z Britské Ko-
lumbie – výběr hráčů z Vancouveru, který 
bude také určitě patřit k favoritům. I z USA 
dorazí tři týmy – loňský vicemistr a něko-
likanásobný vítěz Megamen Boston, dále 
Saltshakers Lacrosse, 
kteří se pravidelně 
účastnili pod hlavič-
kou  C United, a nový 
tým Landsharks sesta-
vuje další dlouholetý 
účastník Memoriálu 
Frank  Mens chner. 
Zástupci evropského 
lakrosu budou tradič-
ní. Irští Riggers se rok 
od roku lepší a určitě 
i letos budou mít vy-
soké ambice. Dorazí 
London Knights i fin-
ští Turku Titans. Slo-

vensko budou reprezentovat Bats Bratislava 
a přijedou i výběry z Rakouska a z Němec-
ka. Zahraničním týmům se postaví čtveřice 
českých zástupců: SK Lacrosse Jižní Město, 
TJ Malešice, LC Slavia Praha a samozřejmě 
domácí Custodes Radotín.

O tom, jak budou vypadat základní sku-
piny turnaje, rozhodne losování 28. 3. 2012 
od 19 h. Týmy byly podle předchozích vý-
sledků a očekávané kvality rozděleny do 
čtyř výkonnostních košů:
1. Green Gaels (CAN), Megamen Boston 
(USA), LCC Radotín (CZE), SK Lacrosse 
Jižní Město (CZE)
2. Dublin Riggers (IRL), Vancouver (CAN), 
Saltshakers (USA), TJ Malešice (CZE)
3. LC Slavia Praha (CZE), Nova Scotia Pri-
vateers (CAN),  London Knights (ENG), 
Landsharks (USA)
4. German Gents (GER), Turku Titans (FIN), 
Vienna Cherokees (AUT), Bats Bratislava 
(SVK)

Boxlakrosový Memoriál
Aleše Hřebeského nově

Podrobný rozpis a další informace brzy 
najdete na: www.lcc-radotin.cz.


