
samozřejmě 22. června 88. ročník 
Českého derby. Jeho tradič-
ní dotace se nemění, opět 
to budou tři milióny korun, 
což z něj zároveň činí nej-
bohatší rovinový dostih ve 
střední Evropě!

Všechny dostihové dny 
začínají ve 14 hodin a vstup 
z d a r m a  m a j í  op ě t  d ě t i 
a mládež do 18 let a držitelé 
časových jízdenek pražské-
ho Dopravního podniku 
opatřených platným ročním 
nebo studentským kupó-
nem.

Veškeré aktua l izované
informace k pražským do-
s t i h ů m  n a j d e t e  n a :
www.velka-chuchle.cz 
   

Badmintonový oddíl z šestnáctky úspěšně 
zorganizoval mistrovství republiky

O úspěchu může Sokol Meteor Radotín hovořit i z hlediska zisku medailí

Dostihová sezóna klepe na dveře

Na začátku února proběhlo v Praze 
Libni již 48. mistrovství republiky v bad-
mintonu se slavnostním podtextem, a to 
50letým výročím od prvního oficiální-
ho turnaje ve hře s opeřeným míčkem 
na území tehdejšího Československa. 
Pořadatelstvím byl poprvé v historii 
pověřen Sokol Radotín, oddíl s dlouho-
letou tradicí, jehož hráči patří, zejména 
v posledním desetiletí, k nejlepším v re-
publice. Za všechny je nutné vzpomenout 
především mnohonásobnou mistryni 
Evu Titěrovou (za svobodna Brožovou). 
Oddíl má řadu hráčů, kteří buď repre-
zentací prošli, anebo stále členy repre-
zentačních výběrů jsou (v současnosti
M. Vašková, J. Bitman).

Během tří dnů se před očima divá-
ků, kterých se do hlediště s kapacitou 
200 lidí nakonec každý den vměstnalo 
téměř o třetinu více, střídali borci usi-
lující o účast na olympijských hrách 

v Pekingu, juniorské naděje i hráči, kteří 
již mají více zkušeností než rychlosti. 
Profesionálové, kteří neberou nic jiného 
než výhru, i ti, pro které je čest na největ-
ším domácím turnaji jen hrát.

Favority  v obou dvouhrách bylo 
nutné hledat mezi pěticí hráčů boju-
jících o účast na olympiádě - Petrem 
Koukalem, Janem Fröhlichem, Janem 
Vondrou, Kristinou Ludíkovou a Mar-
tinou Benešovou.

V mužích obhájil titul z loňského roku 
P. Koukal a dal velmi jasně najevo, že 
z trojice mužských olympijských adeptů 
je vysněnému cíli nejblíže. Letos jako už 
poněkolikáté došlo na souboj dvou Janů, 
tentokrát již v semifinále. A letos se ko-
nečně po proměněném mečbolu mohl 

radovat Jan Vondra. Ve finále ale už ne-
našel dost klidu, aby na přesnou útočnou 
hru Petra Koukala odpověděl tak, jak to 
předváděl v semifinále.

Z radotínských hráčů se ve dvouhře 
mužů nejdále, a to mezi nejlepších osm, 
probojovali Michal Severa, který podlehl 
P. Floriánovi, a Jakub Bitman, který měl 
v boji o semifinále soupeře z nejtěž-
ších – pozdějšího finalistu J. Vondru. 
Zápas byl vyrovnaný, přesto se nadějné-
mu juniorovi zatím svého zkušenějšího 
soupeře přehrát nepodařilo. Z dalších 
radotínských hráčů se velmi dobře 
představil Marek Teller, který sehrál ve 
druhém kole vyrovnaný zápas, byť nako-
nec nezvítězil, se zkušeným Stanislavem 
Kohoutkem. 

Ve dvouhře žen, kde po dlouhých 
letech chyběla Eva Titěrová - Brožová, 
by vítězství kohokoli jiného než české 
jedničky Kristiny Ludíkové bylo obrov-

ským překvapením. Ta roli favoritky 
potvrdila a naprosto s přehledem celý 
turnaj vyhrála. Ve finále suverénně 
přehrála M. Benešovou. I v této kategorii 
měl oddíl z Prahy 16 zastoupení na stup-
ních vítězů. Bronzovou medaili získala 
Mirka Vašková.

Čtyřhra mužů viděla rovněž obhájení 
loňského titulu. Krumlovská dvojice 
Pavel Florian a Stanislav Kohoutek si 
ve finále poradila s bratry Kopřivovými 
ze Sokola Dobruška. Oba páry neměly 
cestu do finále lehkou, ale ukázalo se, 
že jsou nejlépe sehranými dvojicemi, 
což nakonec bylo rozhodující. Radotín 
měl i v tomto případě želízka v ohni. 
Největší šance se asi dávaly dvojici Pavel 
Drančák jr., Michal Severa. Ti nakonec 

ve čtvrtfinále podlehli velice těsně právě 
východočeskému páru. Dvě bronzové 
medaile z této discipliny patří nestoru 
Janu Jiráskovi. Ten získal společně 
s Michalem Svobodou (BK Prosek) do 
své bohaté sbírky další bronzovou me-
daili. Další třetí místo vybojoval i Jirka 
Skočdopole se svým deblovým partne-
rem M. Osičkou.

Jediná dvě finálové zastoupení tak 
měl radotínský oddíl ve smíšené čtyř-
hře a čtyřhře žen. Osvědčená dvojice 
Eva Titěrová - Hana Milisová měla za 
soupeřky Kristinu Ludíkovou s Hanou 
Procházkovou. Evě s Hankou se nakonec 
nepodařilo letos titul obhájit, ale i zisk 
stříbrné medaili se dá považovat v da-
né situaci za úspěch. Nicméně věříme, 
že Eva, která čeká prvního potomka, 
se v příštím roce vrátí na kurty a bude 
opět vyhrávat. Stříbrnou medaili získal 
i Jiří Skočdopole s libereckou Hankou 
Procházkovou. Jirka si před turnajem dal 
za cíl zisk titulu. Bohužel práce na orga-
nizaci celého turnaje mu sebrala mnoho 
času, a tak příprava na jeho sportovní 
vrchol sezony nebyla taková, jak by si 
sám představoval, a určitě měl nakonec 
i z druhého místa radost. Bronzovou 
medaili a svojí první v kategorii dospě-
lých vybojoval Pavel Drančák společně 
s  Hankou Koplařovou.

Organizátoři pod vedením Jiřího 
Skočdopole, současného předsedy oddílu 
Ondřeje Lubase a s velkým přispěním 
předsedy Českého badmintonového 
svazu a zároveň hráče radotínského 
oddílu ing. Zdenka Musila, připravili 
velmi příjemné prostředí jak pro hrá-
če, tak pro badmintonovou veřejnost. 
Úspěch celé akce potvrdil slavnostní 
večer, jehož se zúčastnili nejen současní 
hráči a organizátoři, ale i legendy čes-
kého a československého badmintonu. 
Slavnostní atmosféru ještě podtrhla účast 
olympijských vítězů Aleše Valenty a Ště-
pánky Hilgertové, kteří společně s jed-
ním z nejlepších fotbalistů naší historie 
Antonínem Panenkou, předávali ceny 
pro vítěze ankety Nejlepší hráč a hráčka 
roku 2007, jimiž byli vyhlášeni: Petr 
Koukal (BK Hořovice) v kategorii mužů, 
nadějný Jakub Bitman (Sokol Meteor 
Radotín) v kategorii juniorů a Kristina 
Ludíková (Sokol Brno Jehnice) v katego-
rie žen a juniorek.

Celý turnaj měl vysokou kvalitu 
jak po stránce sportovní, tak i organi-
zační. Přestože pořádající oddíl letos 
nezískal ani jeden titul, hráči Sokola 
Meteor Radotín se určitě neztratili. 
Patří jim poděkování stejně jako celé-
mu organizačnímu týmu. Kompletní 
výsledky a fotogalerie jsou dostupné na
www.czechbadminton.cz

Amatérská volejbalová liga kulatá

Ze zbraslavské herny Patium na mistrovství světa
Nadějná juniorka bude prezentovat v americkém Orlandu

Ve vynikajících výsledcích se počátkem 
letošního roku zhodnotila práce s první ge-
nerací juniorů – hráčů bowlingu z řad nej-
mladších adeptů tohoto sportu, která před 
dvěma roky začala trénovat v minibowlin-
gové herně ve zbraslavském Patiu. 
  Junioři z Patia hrající za oddíl BC 
Rabbits Praha získali letos nejprve na 
regionálním mistrovství čtyři tituly mis-
trů Prahy z celkových šesti a úspěšní byli 
i následně v celostátním měřítku. Vice-
mistryní republiky se stala v nejmladší 
kategorii Dominika Křenková, třetí 
př íčku naopak v nejstarší katego-
rii vybojovala Veronika Nováková. 
Bowlingové mládí BC Rabbits Praha 
bylo přitom v součtu bodů z celostátní-
ho mistrovství celkově druhé ze všech 
oddílů v ČR. Veronika se navíc již před 
republikovým mistrovstvím juniorů 
prosadila do reprezentace ČR na březno-
vé mistrovství Evropy ve Finsku. To ale 
stále není všechno. Veronika Nováková 
byla také nominována za ČR na letošní 
mistrovství světa v americkém Orlandu, 
a to jako nejmladší ze všech šesti repre-
zentantů naší země.

Co rozhodlo o tom, že jsi se začala věno-
vat bowlingu?

Byla jsem se několikrát podívat na svou 
mámu, jak hraje bowling v Patiu, a poté 
mě oslovila Hanka Křenková, hrající 

s mámou za stejný oddíl, zdali bych 
nechtěla bowling také hrát – za juniory.
Většina lidí považuje bowling za příjem-

nou zábavu, ale na za sport. 
Co ty na to?
Bowling je sport jako každý 
jiný, k dobrým výkonům je 
třeba pravidelný trénink a fy-
zická i psychická kondice
Co je na bowlingu nejtěžší?
Srazit každým hodem všechny 
kuželky, tedy hodit „strike“.
Co Tě dovedlo k dosavadním 
úspěchům?
Určitě právě pravidelný tré-
nink a v poslední době osobní 
trenér Jakub Varadi.
Co říkáš na nominaci na 
letošní mistrovství světa? Jsi 
ze všech nominovaných repre-
zentantů nejmladší…
Jsem velmi a velmi příjemně
překvapena. Každopádně, 
i  k d y ž  j s e m  n e j m l a d š í , 
budu dělat vše pro to, abych 
co nej lépe reprezentova-
la Českou republiku a ne-
zklamala všechny ty, co za 
mnou stojí a podporují mě.

Kdo by to byl před pěti lety řekl? Nad 
džbánkem lahodného moku se tehdy sešlo 
pár vysloužilých sportovních nadšenců. 
S nostalgií zavzpomínali na dávno minulé 
časy, kdy sport naplňoval jejich životy, pofou-
kali si bolavé klouby a nebýt náhlé jiskry, kte-
rá přinesla nápad, asi by se rozešli se starým: 
„Tak zas někdy!“

Zrodil se projekt. Projekt, který zpočátku 
nenabízel nic odvážnějšího, 
než nasávat vůni palubovky, 
tejpy na prstech, otlučená 
kolena a namožená záda. 
Prostě, kouzlo volejbalu. 
Vlastně to měla být jen ta-
ková legrácka, při které se 
udělá ta správná žízeň na 
dvě pivka. A protože člověk 
je tvor soutěživý,  tak jsme 
naše skotačení ovázali ligo-
vou mašlí.

Pět narychlo poskláda-
ných týmů si to týden co 
týden rozdávalo v kosoř-
ské sokolovně na pečlivě 
naleštěných parketách po 
sobotním bálu. Ale komu by 
tehdy vadilo, že to trochu klouže. Nebo že 
se občas zamotáme do žebřin, dvacet centi-
metrů od postranní čáry. Nikomu. Hlavně, 
že se hrálo.

Takové byly naše začátky. V průběhu ná-
sledujících pěti let zaznamenala Radotínská 
liga prudký, dynamický vývoj. Nabalovala 
na sebe další týmy z Prahy a okolí. Určitě 
hodnotné i přínosné je prolnutí a střetávání 
generací. Vždyť věkový rozdíl mezi nej-
mladším a nejstarším účastníkem je plných 
41 roků, přičemž celkový průměr je 30 let. 

Dnes je již Radotínská liga vyspělou, 
uznávanou soutěží s pevnými pravidly 
a herním řádem. Na soupiskách jedenácti 
družstev je 104 hráčů a hráček. Herní kva-
lita zápasů je na velmi dobré úrovni a bez 
pravidelného tréninku už uspět nelze. Čeho 
si ale na této lize nejvíce ceníme? Je to přá-
telská atmosféra s výrazným smyslem hráčů 
pro férovou hru. K tomu bezpochyby přispí-
vá i každoroční závěrečný turnaj, kterým 

liga v květnu vrcholí. Je to setkání všech 
soutěžních týmů, a přestože se o mnohých 
pořadí rozhoduje až zde a bojovnost i nasa-
zení jsou obrovské, považujeme akci spíše 
za společenskou, přátelskou událost.

Letos tedy slavíme kulaté, páté naroze-
niny. Při té příležitosti je nutno zmínit i ty, 
kteří nám od začátku přáli a naše snažení 
podporovali. Od druhého ročníku měla 

naše soutěž v názvu přívlastek „o pohár sta-
rostky“. Byla to právě paní Hana Žižková, 
která převzala nad naší ligou patronát, 
věnovala jí krásný broušený putovní pohár 
a sama jej vždy při slavnostním vyhlášení 
vítězů předávala. Bohužel, při letošním 
předávání už paní Hana Žižková nebude. 
Rozhodli jsme se, na její počest, nést nyní 
v oficiálním názvu přívlastek „Memoriál 
Hany Žižkové“.

Sportovní duch má však v naší obci 
tradici a podpora rozvoje sportu ze stra-
ny místního úřadu je obdivuhodná. Za 
naší soutěž děkujeme především novému 
starostovi panu Karlu Hanzlíkovi za vřelý 
zájem o Radotínskou ligu a v květnu se 
budeme těšit na setkání při slavnostním 
předávání poháru vítězům.

Konečné výsledky Radotínské volejba-
lové ligy přineseme v červnovém vydání 
Novin Prahy 16. Více o soutěži se můžete 
dozvědět na www.radotin.tym.cz

Radotínský soball čekají změny
Letošní sezóna bude pro radotínské so-

ballisty a soballistky v mnohém jiná. Mění 
se téměř všechno, počínaje hřištěm, přes sou-
těže až po změny na trenérských postech.

,,Díky grantu od pražského magis-
trátu jsme koncem loňského roku začali 
předělávat hřiště, které přece jen již nevy-
hovovalo stoupajícím nárokům a kvalitě 
soutěží, které se na něm hrají,“ prozrazuje 
první změnu předseda oddílu Rostislav 
Hrych. Hřiště bude mít nový travnatý 
povrch včetně automatického systému 
zavlažování. Práce včetně vybudování 
studny se ale bohužel protáhly do pozd-
ního podzimu, takže se nestihla zasít 
tráva, jelikož hrozilo nebezpečí mrazů 
a tím jejího znehodnocení. To znamená 
určitou komplikaci. Tráva se bude sít 

až tento měsíc a první polovinu sezóny 
nebude Radotínský SK moci na domácím 
hřišti hrát soutěže. ,,To by ještě nebylo tak 
zlé, svaz nám vyšel vstříc a jarní utkání 
rozepsal tak, abychom je mohli odehrát 
venku na hřištích soupeřů. Horší je, že 
naše týmy nemají kde trénovat a musejí 
si složitě pronajímat tréninkové plochy 
jinde,“ přibližuje veškeré problémy trenér 
Pavel Prachař a upozorňuje na možné do-
pady vyplývající ze situace: ,,Musíme jen 
doufat, že se to příliš neprojeví na kvalitě 
přípravy a vlastní hry.“ 

Do souhrnu změn musí oddíl zahrnout 
i demolici hospody Na Starém hřišti, 
která musela ustoupit stavbě budoucí 
víceúčelové haly. Tím přišel klub o neza-

Termínová listina – jaro 2008:
neděle  6.4. 83. ročník Gomba handicapu
neděle 13.4. 51. Velká dubnová cena Factoringu ČS
neděle 20.4. 34. Memoriál Rudolfa Deyla – VC HSBC
neděle 27.4. 19. Memoriál prof. Václava Michala
neděle   4.5. Květnový handicap
neděle 11.5. 60. Jarní cena klisen Porcela Plus
neděle 18.5. 87. Velká jarní cena RABBIT CZ
neděle 25.5. 59. Velká květnová cena SKANSKA DS
neděle   1.6. 57. Velká červnová cena ESO9 Intranet
neděle   8.6. Červnový pohár
neděle 22.6. 88. České derby
neděle 29.6. Letní handicap

Zimní přestávka končí a nová 
dostihová sezóna už netrpělivě 
podupává v paddocku a chystá se 
na start. Ten proběhne v pražské 
Velké Chuchli v neděli 6. dubna 
a program na centrálním českém 
závodišti pak bude pokračovat 
v pravidelných nedělních termínech 
po celé jaro.

Celkem se do letních prázdnin 
stihne uskutečnit dvanáct odpo-
lední se špičkovými cvalovými 
dost ihy. Vrcholy nabídky jsou 
významné květnové ceny, a pak 


