Na konci září zažil radotínský softball
veleúspěšný týden. Nejprve ve čtvrtek
28. září družstvo mužů vyhrálo finále
Českého poháru nad Spectrem Praha
jednoznačně v poměru 8:1 a v sobotu
30. září pak potřetí za sebou porazilo stejného soupeře v semifinále 1. ligy vysoko
17:1 a postoupilo do finálové série proti
VS Chomutov, které v druhém semifinále
vyřadilo Tempo Praha 3:1 na utkání.
Finále Českého poháru bylo reprízou
z minulého roku, kdy softballisté z Rado-

tína podlehli Spectru 5:1. Letos však hraje
radotínský tým v mnohem větší pohodě.
Má silnou a kvalitní lavičku a v neposlední řadě se projevuje výhoda dvojice

velmi dobrých nadhazovačů. ,,Dlouholeté jedničce Aleši Jetmarovi letos víc než
zdatně sekunduje teprve jednadvacetiletý
Jaroslav Breník, který přišel do týmu loni
z e S e d l č a n ,“
hodnotí situaci
kolem klíčového
postu družstva
zkušený trenér
Pavel Prachař.
P r ávě B r e n í k
byl hlavním
nadhazovačem
v semifinálové
sérii i ve finále
pohá r u, když
se Jetma r po
lehkém zranění
vracel pomalu
do hry jen
na pár směn v závěrečných utkáních.
Tým se zdá letos silnější i v útoku, což
se projevilo mimo jiné 5 homeruny (po
dvou Holub a Breník, jeden Hlinka) ve
třetím, rozhodujícím utkání semifinálové
série. ,,Samozřejmě, že nezapomínáme
i na obrannou část hry, která je při každé
kolektivní hře vždy zásadní a nejdůležitější,“ říká Pavel Prachař, který byl jako
softballový odborník pozván na nedávné
MS žen, které se na přelomu srpna a září
konalo v Číně.
Český softballový pohár se hraje systémem KO a Radotínský SK na své cestě
za vítězstvím dovolil soupeřovým hráčům
pouze dvakrát ve čtyřech zápasech po
odpalu doběhnout zpět na domácí metu.
Pro doplnění - radotínští muži před vítězným finále postupně porazili TJ Athleta
Poličku 12:0, Templáře Hodonín 16:1
a v semifinále ,,Tygry“ z Kostelce 7:0.

Asi nikdo na startu letošní sezóny druhé
softballové ligy žen netipoval, že nováček soutěže, družstvo Radotínského SK,
skončí při své premiéře na 5. místě. Realita je však taková. A nebýt těsné prohry
v posledním kole s SK Slavia Ostravská
univerzita (3:4 - pozn. red.), mohla být
skutečnost ještě lepší.
Radotínské ženy mohou s ambicemi pohlížet již k příštímu ročníku 2007, o čemž
svědčí výkony v posledních kolech, kdy
prakticky rozhodly souboj o postup do
1. ligy. Dvakrát totiž porazily postupového
aspiranta - pražské Tempo (11:1 a 14:13),
který se o případnou prvoligovou účast
přetahoval s ženami Podolí Praha. Skvělou tečkou pak bylo vítězství v posledním
zápase nad postupujícím Podolím (14:9).
V ženském týmu Radotína se podařilo trenéru Danielu Šťastnému ideálně
skloubit zkušenost a pohodu vyzrálejších
hráček s dravostí nastupující generace.
Radotínské ženy se prosadily především
v útočné hře, o čem svědčí pořadí jak
v individuálních, tak i v týmových statistikách. Podle dosažených bodů skončily
druhé a např. v počtu napálených met,
homerunech nebo trojmetových odpalech
jsou radotínské ženy přesvědčivě první,
což svědčí o síle útoku. Obrana, která
byla na začátku sezóny spíše průměrná,
se nakonec také zlepšila a je třetí nejlepší
v lize. ,,Konečné postavení v tabulce je
dáno tím, že až na výjimky jsme zápasy

prohráli těsně o jeden nebo dva body,
kdežto vyhrávali jsme výraznějším rozdílem, “vysvětluje nepoměr umístění a statistik trenér Šťastný.
K umístění říká:
,,Splnili jsme
všech ny v y tčené
cíle - především
udržení v lize
a hrát v klidné části
tabulky, což se nám
hned od počátku
dařilo.“
,,Velký obdiv zaslouží především
hráčky, které mají
r o d i ny, p r o fe s i onální kariéru
a další závazky, ale
přesto se rozhodly
v sezóně pomoci
mladším hráčkám.
( P. V i c e n o v á ,
D. Honzková, P. Dlouhá, J. Müllerová,
D. Tomanová, M. Cyrnerová L. Čekanová
a P. Kittlerová), Své těžké role se zhostily
navýsost důstojně a jejich nasazení pro
tým, nadšení pro hru byla příkladná,“
nešetří chválou Šťastný a uznání rozšiřuje
i o další hráčky: ,,Velmi slušné výkony
podaly i hostující hráčky Neužilová,
Hörnerová, Sovová a juniorky, z nichž
K. Dologová může pomoci k významným úspěchům družstva radotínských

Lipenecký obr 2006
Na modelářském letišti Modelklubu
Lipence byl v sobotu 9. a v neděli 10. září
2006 uspořádán další ročník akce nazvané Lipenecký Obr. Účast pilotů i diváků
se rok od roku zvyšuje. Letos se na umění
více jak stovky pilotů přišlo podívat přes
2200 diváků. Rovněž rozpětí modelů i
,,kubatury“ motorů se oproti minulému
ročníku rozrostly. Velký podíl na tom
všem mělo i počasí, které soutěži po oba
dva dny přálo.
Již od pátku měli piloti k dispozici
kvalitně připravenou travnatou vzletovou plochu o šíři 50 m a délce 250 m, na
které se po zabydlení (postavení stanu či
zaparkování karavanu) mohli po zbytek
dne věnovat letovému tréninku se svými
,,vyprtěnými“ modely.
Na modelářské setkání přijeli i modeláři
ze zahraničí. Jako tradičně přivezl Roland
Gross z Německa svůj model Turbo Raven
(rozpětí 2420 mm, hmotnost cca 11 000 g)
poháněný turbovrtulovou jednotkou.
Všichni piloti i diváci tento model obdivovali. Nejen na zemi – díky kvalitnímu
provedení, ale pro jeho rychlost, nad
kterou zůstával rozum stát, i ve vzduchu.
Mezi obří modely na Lipeneckém Obru

patřil Zlín Z-50 LS se čtyřválcem ZDZ
420 cm3 pilotovaný Zdeňkem Hůlkou,
členem MK Lipence. Mezi nováčky
v pilotáží větších modelů patřil i 15letý
Jiří Jarolímek ml., který létal se svým celokompozitovým modelem Katana S (rozpětí 3000 mm, motor ZDZ 160 RV-J, serva
Hitec 5955TG, váha 18 kg) z produkce
firmy Krill - Model. Velký úspěch v sobotu sklidilo i několik skupinových letů
historických modelů ze světových válek,

Finálová série 1. české softballové ligy
mužů, která se hraje tradičně na tři vítězná utkání, začala o víkendu ze 7. na 8.
října. Softballisté z Radotína se utkají s
Mistrem republiky z posledních pěti
sezón – týmem Chomutova. ,, Po třech

letech jde o reprízu finále,“vzpomíná
trenér Prachař na podzim roku 2003, kdy
radotínští softballisté dosáhli největšího
úspěchu v domácí soutěži a dodává: ,,Tehdy jsme vyhráli první zápas v Chomutově,
ale další tři v řadě prohráli.“ A právě
letos se chtějí softballisté z Prahy 16 pokusit přerušit chomutovskou šňůru titulů
a odčinit porážku 1:3. To, zdali poprvé
v historii získají titul muži RSK, a nebo
svůj v pořadí již šestý hráči Chomutova,
včele s reprezentačním nadhazovačem
Vrbenským, budeme vědět nejpozději
21. října, kdy se hraje případné poslední
páté utkání.
Pořadí zápasů - 7.10. v Chomutově,
8.10 se hraje v Radotíně, pak 14.10. Chomutov, 15.10. Radotín a v případě potřeby
21.10. páté utkání v Chomutově.
juniorek na pražské i republikové
úrovni.“ Nejvýraznější hráčkou týmu je
J. Bažantová, která vévodí řadě individuálních oficiálních statistik celé ligy
a jejíž výkony i přístup ke hře mohou být
inspirací pro spoluhráčky i softballové

z významných zkoušek rozdělila mezi
majitele nejlepších koní 800 tisíc Kč,
a to jsou, vyjma Českého derby a Velké
pardubické, největší dotace české termínové listiny. VC českého turfu (2400 m)
vyhrál čtyřletý hnědák slovenské stáje
OMS Tempeltänzer, VC Prahy pak tříletý
bělouš stáje Dr. Charvát De Roberto, který svůj start-cíl triumf ozdobil i novým
rekordem dráhy 1:36,44 na 1600 metrů.
V jeho sedle byla mladá zlínská rodačka,
žákovská šampiónka z roku 2002 Martina
Havelková, jež se stala třetí vítěznou jezdkyní v 28leté historii dostihu.
Do Velké Chuchle poprvé zavítal i nejstarší aktivní žokej světa, třiasedmdesátiletý
Pál Kállai. Devítinásobný maďarský
šampión před pražským publikem absolvoval dva dostihy a vytěžil v nich jedno
páté místo. Vrcholem bohatého doprovodného programu byl velký přípitek
všech diváků. Slavnostní slovo pronesli
primátor Pavel Bém, host odpoledne
Helena Vondráčková, čestný prezident
chuchelského Derby Klubu Václav Neckář
a prezident Jockey Clubu ČR Václav
Luka. Nechyběl ani narozeninový dort,
který pak byl nejmenším divákům rozkrojen a rozdán v novém dětském koutku
„Hříbátka“.
S obrovským zájmem se setkalo zřízení
dočasné poštovní přepážky (reminiscence na první léta existence závodiště),
která při odesílání pohlednic a dalších
listovin používala speciální výroční ra-

Dostihová sezóna 2006 jde do finiše
Poslední čtyři dostihové dny zbývají
do konce letošní sezóny na závodišti ve
Velké Chuchli. Po Memoriálu Harryho
Petrlíka a Finále seriálu Schaumann bude
posledním vrcholem tradiční vytrvalecká
zkouška Cena prezidenta republiky, nad
níž i letos přijal záštitu Václav Klaus,
a podle posledních zpráv by ji opět měl
navštívit osobně. Závěrečný dostihový
den je pak plánován na první listopadovou
neděli, kdy se uskuteční smíšený program
rovinových a překážkových dostihů.

Program dostihů ve Velké Chuchli:
15. října od 13 hodin – Memoriál
Harryho Petrlíka
22. října od 13 hodin – Finále seriálu
Schaumann
29. října od 13 hodin – 87. Cena
prezidenta republiky
5. listopadu od 12 hodin – Listopadová
steeplechase EŽ Praha
Zářijovým dostihům přálo počasí
Neobyčejně příznivé počasí provázelo
celý zářijový měsíc, takže dostihová od-

naděje. Za zmínku rovněž stojí vyrovnané
a jisté výkony nadhazovaček P. Vicenové
a K. Bažantové. Lví podíl na úspěchu
má samozřejmě i celý realizační tým
v čele s trenérem Šťastným a asistentem
L. Kaslem.
Nezbývá, než popřát hodně dalších úspěchů této sportovní partě, ve které je mezi
některými hráčkami skoro čtvrt století
rozdíl, aby třeba již příští rok atakovala
postupové příčky 2. ligy.

doprovázených pyrotechnickými efekty.
Zaslouženému uznání se těšil Rudolf
Helmer se svojí vlečnou Jak-12A o rozpětí
4 m, za níž vlekal obří větroně od rozpětí
křídel 4 m výše. K občerstvení připravoval
personál kuchyně vše, co jen hrdlo ráčilo
(polévky, známé a oblíbené „Lipenecké
steaky“, chutné klobásky atd., k pití bylo
pivo z benešovského pivovaru).
V neděli se díky trvajícímu pěknému
počasí létalo ,,o sto šest“ až do odpoledních hodin.
Členové klubu opět zasluhují absolutorium. Akce byla výborně připravena
a organizátoři se po celý víkend
vzorně starali o piloty i diváky.
Slova chvály však nechtějí slyšet, jelikož již přemýšlejí nad
ročníkem příštím. Nakonec na
dotaz, koho by v rámci letošního
ročníku organizátoři vyzdvihli,
svorně odpověděli: ,,Děkujeme
sponzorům, kteří přispěli cenami do tomboly. Jsou to: HVP
Modell, Lindinger, Olympus,
Phoenix Zeppelin, Trans hospital Řevnice, ZDZ Modelmotor,
SWAH, Hacker, Tema, Pecka
modelář, Top-Can, Pivovar
Benešov a další.“

Druhá polovina měsíce října bývá pro
příznivce turistiky již pravidelně spojena
s tradičním pochodem, který se koná pod
názvem Radotínské kolo Jardy Baráka.

zítko. Ke stoletému výročí vyšly kniha
Velká Chuchle stoletá a brožura Sláva
chuchelských dostihů, byly vydány nové
pohlednice závodiště, stejně jako jubilejní
odznaky a další propagační předměty.
V sázkové hale byly instalovány originální malovaná stěna s dostihovými
motivy od akademické malířky Ivany
Jurné-Lipské a fotografie rekordmanů
Čs. derby od dlouholetého dostihového
fotografa Marka Skály. Sedm tisíc diváků
kromě osmi dostihů dále zhlédlo přistání
a start letadla Brigadýr i dvě vystoupení
několikanásobných mistryň Evropy z Pohybové skupiny Rondo. Celý program zahájila téměř hodinovou produkcí výborná
Posádková hudba Praha a v průběhu dne
došlo i na ocenění významných osobností
českého dostihového sportu.
K úspěšnému průběhu oslav přispělo
také ideální počasí „babího léta“, které
dodalo nedělnímu odpoledni krásnou kulisu, umožnilo uskutečnit téměř všechny
plánované body programu (pouze horkovzdušný balón nemohl kvůli silnému
větru vzlétnout) a nezahnalo publikum
a účinkující do kryté tribuny.
Po všech stránkách vydařený dostihový
den symbolicky uzavřel první stovku let
existence jediného metropolitního dostihového stánku a otevřel dveře do století
druhého, kam pražské dostihy vykročily
šťastně a tou správnou nohou.
Více o publikaci Sláva chuchelských dostihů na straně 9.

poledne ve Velké Chuchli se těšila vysokým diváckým návštěvám. Samostatnou
kapitolou byl Dostihový festival, o němž
píšeme na jiném místě, ale i ostatní neděle
přinesly zajímavý sport. Hned na začátku
devátého kalendářního měsíce vybojovali dvouletí koně jubilejní 70. Gerschův
memoriál Fondů Conseq Invest a jistě
se v něm prosadila klisna stáje Martin
Wolf - wClint Kala Blanca s žokejem
Dušanem Andrésem. Na konci září se
ve Svatováclavské ceně Znovínu Znojmo
opět v Praze představil nejlepší sprinter
střední Evropy Scyris a o svých vysokých
kvalitách přesvědčil jistým triumfem
v novém vynikajícím rekordu dráhy na
1200 metrů – 1:09,11. První říjnovou neděli pak nejlepší dvouletí koně změřili síly
v Ceně zimního favorita Strike sportu.
Překvapivým vítězem se stal reprezentant
stáje Votava - Zámecký vrch, český rodák
Mirisk s žokejem Radkem Koplíkem, který v závěru přespurtoval všechny soupeře,
z nichž řada byla zakoupena v zahraničí.

nek mořských živočichů žijících v starších
prvohorách. Nejen Černá rokle je však
na této cyklistické trase zajímavá. Mohli
bychom hovořit i o dalších překrásných

Radotínské kolo Jardy Baráka

Trasy pochodu vedou krásnou podzimní krajinou po břehu Berounky, trasa 50 km
překračuje dvakrát Vltavu. Všechny trasy najdete na mapě Okolí Prahy – západ a vedou
převážně po značených cestách. Cyklotrasy vedou obdobně a jejich zobrazení lze najít
na mapě KČT č. 36. Podrobný popis obdrží každý při prezentaci na startu.
Datum konání: 21. října 2006
Start: Radotín – Sokolovna – od 6.00 do 14.00 hod.
Cíl: Radotín – Sokolovna – do 18.00 hod.
Startovné: dospělí 15 Kč, mládež a držitelé platných turistických legitimací 10 Kč
POCHOD:
50 km – Radotín – Zbraslavské nám. – Zbraslav nádraží – Vrané nad Vltavou Davle – Sloup – Řitka – rozcestí u Šraňku – Dobřichovice – Vonoklasy – Radotín
37 km – Radotín – (od lávky podle Berounky) – Černošice – Vonoklasy – Roblín – Dub
sedmi bratří – Karlštejn – Mořinka – Vonoklasy- Radotín
20 km – Radotín – (od lávky podle Berounky) – Černošice – Vonoklasy – Radotín
15 km – Radotín – Černošice – rozcestí pod Kulivou horou - Radotín
L Letos 21. října to bude již po šestatřicáté, co se milovníci toulek přírodou vydají
na trasy vedoucí povodím Berounky a Vltavy. Radotínský turistický klub připravil
vedle již známých tratí na vzdálenosti od
15 km až po 50 km jednu novinku, a to trasu pro příchozí cyklisty. Ti mají možnost
si poměřit svoje síly s nástrahami tras,
jejíž nejdelší provedení je 67 km dlouhé
a vede z Radotína přes Zadní Kopaninu,
Ořech, Vysoký Újezd až do Nučic. Dále
přes Loděnice, Srbsko a Karlštejn dorazí
účastníci po zdolání jednoho z převýšení
na Mořinu, odkud budou pokračovat přes
Trněný Újezd, Třebotov a Kosoř na cestě
zpět. Návrat do Radotína, konkrétně
k objektu místní sokolovny, bude po úzké
silnici vedoucí i podél Černé rokle, která
je významnou geologickou lokalitou,
vzniklou v minulosti pozvolným ukládáním mořského kalu a odumřelých schrá-

místech, o vápencové oblasti Českého
krasu, kam účastníky směr letošní ,,novinky“ zavede.
Ti, kdo budou od šesté hodiny ranní
a dále během dne startovat, vzpomenou
na jednoho ze zakladatelů pochodu Jardu
Baráka, který stál u zrodu myšlenky v roce 1970. Bohužel jeho nečekaná smrt mu
znemožnila pokračovat v jeho záslužné
práci s dětmi i na Radotínském kole.
Jako v loňském roce se organizátoři
pod vedením Vlasty Gottwaldové v rámci
Radotínského kola přihlásili k zajímavé akci Klubu českých turistů Praha
,,Ukliďme si turistické stezky“, kdy na
úseku mezi Radotínem a Černošicemi
mohou startující do igelitových pytlů
sbírat odpadky odhozené nedisciplinovanými návštěvníky cyklostezky. Výsledek
této akce je velice markantní a záslužný
a samotné organizátory zaskočilo, kolik
odpadků se vloni posbíralo.

