
Základní škola Loučanská udržela 
sportovní pozice

Radotínská základní škola se v rámci 
celoroční sportovní soutěže organizované 
DDM Praha 5 dlouhodobě tradičně pohy-
buje na předních příčkách.Úspěšně si vedla 
i letos. Ze všech účastnících se škol z Prahy 5 
a Prahy 16 vybojovala vynikající 2. místo 
v Malém i Velkém poháru. Malý pohár je 
určen žákům prvního stupně. V rámci Vel-
kého poháru jsou soutěže organizovány pro 
druhý stupeň.  

Ještě před poslední disciplínou, ve které 
školy soutěžily, byla však situace  taková, 
že prvostupňové radotínské děti vedly 
o jediný bod před ZŠ Podbělohorskou 
a dělaly si ambice na celkové prvenství 
v poháru. Nakonec ani třetí místo z no-
hejbalového turnaje nepomohlo k udržení 
těsného náskoku, jelikož největší soupeř 
skončil o příčku výše a připsal si do 
konečného součtu sportovního seriálu 
o dva body více. Větší štěstí měli starší 
kamarádi. Ti naopak v poslední z dvanác-
ti disciplín – rovněž nohejbalu - dokázali 
konečným umístěním v turnaji odsunout 
věčného rivala ZŠ Weberovu z druhého 
místa. Radotínská škola tak obhájila stej-
né pozice jako v předcházejících čtyřech 
letech. Svědčí to o stabilně vysoké výkon-
nosti žáků. 

Sportovní naděje, které školu v poháru 
reprezentovaly, měly většinou ke sportu 
výjimečně příkladný vztah. Vliv na to 
patrně má okolnost, že mnozí jsou členy 
radotínských sportovních organizací, kte-
ré spolupracují se školou – LTC, RSK, SC  
nebo Sokol Radotín. Možnost sportovního 

vyžití v městské části nabízí až 18 různých 
sportů s různou věkovou strukturou. 
Tato skutečnost hrála také svou roli 
v konkurenci se školami se sportovním 
zaměřením jako ZŠ Weberova nebo FZŠ 
Barrandov, několikanásobným a i letošním 
vítězem Velkého poháru. Není bez zajíma-
vosti, že žáci, kteří reprezentovali školu, 
patří k nejlepším i z hlediska studijního. 

Budoucnost sportovní úspěšnosti školy 
je závislá na úrovni pohybových schop-
ností nástupců současných reprezentantů. 
Zde by se měla projevit nejen kvalita výu-
ky tělesné výchovy ve škole, ale i příprava 
ve sportovních oddílech a vliv rodičů.    
   Výraznou zásluhu na konečném 2. místě 
ve Velkém poháru DDM Praha 5 měli 
v mladší  kategorii tito žáci: Aneta Ju-
ránková, Čeněk Pekárek a Ondřej Úlehla 
ze 6. A, Gabriela Chyská, Jana Votavová 
a Tomáš Zahradník ze 7. B. Ve starší kate-
gorii nejvíce zářili Nikol Mekíšová z 9. A, 
Jan Vávra z 8. B, Dominika Kopicová,, 
Zuzana Honzková, Jiří Čermák a David 
Lebeda z 9. B. 

Pro úplnost uvádíme pořadí ostat-
ních škol ze šestnáctky. Ve Velkém 
poháru DDM Prahy 5 se na 7. místě 
umístila škola z Lipenců, 9. místo ob-
sadila zbraslavská ZŠ a 19. místo zů-
stalo Velké Chuchli. V Malém poháru 
DDM Prahy 5 skončila Zbraslav na 
7. místě, Lipence  na 8. místě  a Velká 
Chuchle obsadila 10. místo.
                                             

Skvělý hattrick motocyklového závodníka Patrika Vostárka
Zvítězil i na brněnském Masarykově okruhu

Nadějný motocyklový závodník Patrik 
Vostárek se historicky zasloužil o to, že se 
poprvé na zrekonstruovaném Masarykově 
okruhu v Brně hrála česká státní hymna. 
Bylo to na počest  jeho vítězství v evropském 
šampionátu superstocků  do 600 cm3. Rado-
tínský talent tak navázal na předchozí dva 
závody na německém Nürburgringu a ital-
ském Misanu, kde rovněž na své Hondě po-
razil celé startovní pole a jako první uviděl 
šachovnicový prapor v cílovém prostoru. 

Po dvou vyhraných závodech měl 
Patrik Vostárek 20. července před sebou 
nelehký úkol, a to co nejlépe se prezen-
tovat na domácím závodě v Brně - šestém 
v pořadí seriálu mistrovství Evropy. Psy-
chická tíha obdobných situací dokázala 
zvrátit papírové předpoklady i u daleko 
zkušenějších sportovců a očekávalo se, jak 
se s rolí favorita vypořádá devatenáctiletý 
Patrik. Pro jezdce bývají domácí závody 
spíše smolné než povedené. ,,V Brně se 
ode mne hodně očekávalo,“ komentoval 
předzávodní atmosféru jezdec týmu In-
termoto Czech z Hradce Králové. ,,Nej-
častěji položenou otázkou bylo, jestli se 
mi podaří vyhrát do třetice,“ přibližuje 
dotazy Vostárek a pokračuje: ,,Já jsem na 
každé tiskovce, kde bylo vždy spoustu 
novinářů i televize, sebevědomě tvrdil, 
že si při současné formě a spolehli-
vosti motorky věřím a že chci vyhrát.“
   Už od prvního volného tréninku 
Patrik Vostárek svoje ambice po-

tvrzoval. Zajížděl nejrychlejší časy 
a vedl. Navíc v 2. kvalifikaci byl do-
konce o více jak vteřinu rychlejší než 
ostatní, a tak do závodu startoval 
z první pozice, tzv. polepositionwqw.
A s jakou taktikou  
radotínský jezdec 
n a s t u p o v a l  d o 
závodu? ,,Taktiku 
jsem zvolil stejnou 
jako při posledních 
dvou vítězstvích, 
a to dobře odstar-
tovat, vytvořit si 
dostatečný náskok 
a ten udržet až do 
konce závodu.“

Do šestého ko-
l a  v š e  v y c h á z e -
l o  p o d l e  n a p l á -
nované st rateg ie 
a Vostárek si na 
č e l e  p o ř a d í  v y-
pr a c ov a l  s lu š ný 
n á s k o k .  P a k  h o 
však po menší 
jezdecké chybě dojel vedoucí závodník 
Mistrovství Evropy superstocků do 600 
cm3  Francouz Loris Baz na Yamaze. Své 
tempo neustále stupňoval a po předjíždě-
cím manévru se krátce zdálo, že Patrikova 
Honda nebude stačit bojovat o vítězství. 
Ale opak byl pravdou. Devatenáctiletý 
český jezdec opět přidal a dostal soupeře 

pod tlak. V sedmém okruhu Francouze 
Baze předjel a velice pečlivou a razantní 
jízdou svoji vedoucí pozici  po zbývající 
dvě kola udržel. Patrikův výkon následně 
ocenilo mnoho renomovaných osob-

ností i např. komentátoři České televize, 
která závod přenášela na ČT4 Sport.
   V současné době se Patrik Vostárek díky sé-
rii vítězných závodů dostal již na druhé místo 
celkového pořadí. Na první místo ztrácí jen 
7 bodů. ,,V následujících čtyřech závodech se 
budu snažit sérii prodloužit a titul získat pro 
sebe, pro náš tým,“ s odhodláním v hlase říká 

Veleúspěšná sezóna fotbalistů radotínské starší přípravky
Svěřenci trenéra Veselého slaví postup

Ročník 2006/2007 byl pro radotínské 
nadějné fotbalisty poznamenán hořkoslad-
kým koncem. Ve snaze o konečné 2. místo 
hráči SC nezvládli poslední zápasy a vý-
sledkem byla až 3. pozice v tabulce, když 
za suverénními Horními Měcholupy je 
předstihli i sousedé ze Zbraslavi. A protože 
všichni klíčoví hráči v týmu trenéra Petra 
Veselého zůstali i pro následující sezónu, 
pomýšlelo se opět na dobré umístění. 

Podzim 2007 dopadl pro tým nad 
očekávání, když v 11 zápasech nenašel 
přemožitele a v zimní přestávce se dělil 
o průběžné 1. místo s Viktorií Žižkov.  
„Ani v nejoptimističtějším snu se mi ne-
zdálo o tom, že budeme v polovině soutě-
že na 1. místě,“ přiznal se trenér Veselý.

Ani v období, kdy se nehraje, však 
mužstvo nezahálelo a na nedostatek spor-

tovního vyžití si hráči stěžovat nemohli. 
Kromě pravidelných tréninků v tělocvič-
ně fotbalisté absolvovali zimní turnaje, na 
nichž potvrzovali dobrou formu z podzi-
mu. Z dvanácti turnajů jich pět vyhráli 
a v deseti případech skončili do 3. místa, 
zahráli si i turnaj v bowlingu. Zimní zku-
šenost a průprava se ukázala jako dobrý 
příslib do nadcházejícího půlroku. Gene-
race hráčů narozených v roce 1997 byla 
ideálně namixována s mladšími, ale dobře 
rychlostně i technicky vybavenými borci. 

Fotbalové jaro začalo úspěšně zápasem 
s mužstvem PSK Union, ve kterém rado-
tínské fotbalové mládí zvítězilo 5:1. Tým 
odehrál několik divácky atraktivních zá-
pasů. Zejména na Chodově nebo v utkání 

s Juniorem dokázali mladíci odhodlání 
a touhu po úspěchu a nechali na hřišti 

maximální výkon. Takový přístup byl 
pro trenéry potěšující a bylo vidět, jak 
si hráči fotbal užívají. Zarputilost a nad-
šení pro fotbal se projevil v jarním skóre  
46:14. Jelikož úhlavní soupeř ze Žižkova 
ztrácel v průběhu jara body, už dvě kola 
před koncem si radotínská přípravka za-
jistila nedostižný náskok na čele tabulky. 
Hráči ukázali i partu a smysl pro humor, 
když před posledním zápasem napodobi-
li trenéry v barvení hlav.

Za celý rok si absolutní uznání zaslouží 
obránce Jan Sedlák, na němž stál výkon 
celého mužstva, vysoký standard po celé 
hrací období prokázal gólman Jan Bártl, 
druhý obránce Sam Nushi, rychlý středo-
polař Lukáš Kubišta a mladičký útočník 
Jiří Doležal. „Děkuji hráčům za celý rok, 
za jejich přístup k fotbalu a nadšení.“ Tak 
zhodnotil trenér Veselý uplynulý ročník 
a zároveň připomenul, že v týmu dříme 
velký potenciál, talent a kvalita. V kádru 
se celkem představilo okolo 25 hráčů.

Část mužstva se v následující sezóně 
představí už jako mladší žáci, zbytek dále 
bude hájit čest starší přípravky. „Už se 
nemůžeme dočkat až se tenhle perfektní 
kolektiv po roce zase spojí,“  shodli se 
hráči s trenéry po sezóně. Přejme jim 
tedy alespoň takové úspěchy, jakých 
dosáhli letos. Všichni doufáme, že jejich 
fotbalová kariéra půjde jen vzhůru. 

Titul starší přípravky je symbolickým 
darem pro radotínský fotbal. Právě před 
půlstoletím (podzim 1958) fotbal v Ra-
dotíně zažíval svou největší slávu, totiž 
počátek několikaleté účasti ve 2. lize. Za 
tímto úspěchem stál mimo jiné trenér 
Rudolf Vytlačil, pozdější trenér vícemist-
rů světa z Chile 1962. Kéž by tato nadějná 
fotbalová generace napodobila dávné 
úspěchy Radotína!           

Prvním vítězem a Sportovcem měsíce 
července 2008 Prahy 16 je silniční

motocyklista Patrik Vostárek
Počínaje aktuálním, tedy srpnovým 

vydáním Novin Prahy 16, bude redakční 
rada tohoto periodika vyhlašovat sportovní 
osobnost měsíce Prahy 16. Do soutěže může 
být přihlášen kdokoliv, jehož dosažený výkon 
v uplynulém měsíci považuje okolí za mimo-
řádný ať na úrovni vrcholového, nebo jen 
výkonnostního sportu, a to ve všech věkových 
kategoriích. Podmínkou je, že se musí jednat 
o občana ze správního obvodu Prahy 16, 
nebo že jde o zástupce, který reprezentuje od-
díl z některé z městských částí z šestnáctky.

Jestliže máte nějaký tip a víte, že např. 
fotbalista vašeho oddílu nastřílel v zápase 
více branek, někdo zaběhl traťový rekord 
nebo úspěšně reprezentoval Prahu 16 a po-
dobně, zašlete nám návrh na udělení titulu 
Sportovec měsíce Prahy 16 na emailovou 
adresu: noviny@p16.mepnet.cz. Přihláška 
do soutěže o udělení titulu musí  obsahovat 
celé jméno navrženého sportovce, jeho roč-
ník narození, sportovní disciplínu, v níž 
bylo výjimečného výkonu dosaženo, včetně 
přesného data (den a měsíc) a v rámci jaké 
soutěže bylo výkonu dosaženo. Důležitá je 
i informace, z jaké městské části dotyčný je, 
nebo koho reprezentoval. Rovněž prosíme 
o poskytnutí telefonického kontaktu jak na 
navrhovatele, tak i na navrženého sportov-
ce pro zjištění případného souhlasu k me-
dializaci výkonu v Novinách Prahy 16.

Vaše podněty zasílejte v termínu do 
2. dne následujícího měsíce, tzn. napří-
klad pro zaevidování sportovce do regis-
tru uchazečů pro udělení titulu Sportovec 
měsíce srpna 2008 Prahy 16 nejpozději do 

2. září 2008. Ze zaslaných tipů bude do už-
šího rozhodování zařazen sportovec jednak 
na základě došlého množství návrhů s jeho 
jménem a také na základě mimořádnosti 
výkonu v daném sportu a věkové kategorii. 
Vítěz obdrží čestnou listinu  se jmenováním 
sportovce měsíce a věcnou cenu. Těšíme se 
na Vaše podněty. 

Prvním držitelem ocenění  Sportovec 
měsíce za červenec se celkem jednoznačně 
stal devatenáctiletý motocyklový závod-
ník Patrik Vostárek z Radotína, a to za 
své vítězství na brněnském Masarykově 
okruhu. Držitel ocenění Talent roku 2004, 
který uděluje Český automotoklub, zvítězil 
20. července v seriálu Mistrovství Evropy 
superstocků do 600 cm3 a navázal na před-
cházející dvě vítězství z Německa a Itálie. 
Tímto vítězstvím se dostal velice výrazně 
do hry o titul evropského šampióna. 


