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Tenisté LTC Radotín slaví devadesátiny

Bomba: Dvojnásobná vítězka rodea!

LTC je jedním z nejstarších sportovních klubů v Radotíně, vznikl o pouhé
4 roky později než radotínský fotbal.
První dva tenisové kurty, včetně skromné dřevěné šatny, byly v Radotíně postaveny v roce 1926 v místě, kde dnes stojí
pneuservis ve Výpadové ulici.
Tenis byl tehdy u nás ještě málo
rozšířen, všichni členové byli hrou
sice velmi nadšeni, avšak jako samouci
neměli nějaké závodní ambice a zejména zpočátku šlo spíše o společenskou záležitost. Každoroční záplavy
znamenaly velké škody, a proto se
usilovně hledala jiná lokalita. V roce

1930 došlo k dohodě se Zbraslavským
panstvím, které dalo zdarma k užívání
pozemek u křižovatky ulic Výpadová

a Šárovo kolo, kde klub sídlí dodnes.
Od roku 1930 členové klubu převážně
vlastní prací, svými prostředky a s pomocí sponzorských darů vybudovali do
dnešních dnů 6 kurtů, cvičnou stěnu,
klubovnu, občerstvení, nafukovací halu,
zázemí správce, hygienická zařízení,
studnu a pečují o zeleň. Úroveň tenisu postupně rostla, od roku 1940
až dodnes si klub vychovává vlastní
mládež, z níž velká část zůstává jako
aktivní tenisté. Tím, že většina členů je
v klubu od mládí, vznikla mezi všemi
značná soudržnost a pevný vztah ke
klubu. Nejlépe se to projevilo při katastrofální povodni v roce
2002, kdy byla klubovna
zatopena až po střechu,
oplocení bylo z vel ké
části zničené a na celém
pozemku byla 4 cm silná
vrstva usazeného bahna.
Tato situace se opakovala
znovu po 11 letech v roce
2013 jen s tím rozdílem,
že voda nedosahovala
p o kom í n, a le „jen“
do poloviny oken, ale
zničeno bylo vše, stejně
jako v roce 2002. Přes
všechny problémy s povodněmi 2013 se podařilo zrekonstruovat kurt č. 5, vybudovat dětský kurt
u zdi a opravit a zprovoznit nafuko-

vací halu. Tenisový klub LTC Radotín
chce být i nadále propagátorem tenisu,
zejména mezi mládeží, což dokazuje
svým celoročním přístupem k výchově svých mladých členů.
V sobotu 18. června proběhnou
oslavy 90 let tenisu v Radotíně. Odpoledne od 16 hodin se sejdou stávající členové, pamětníci, kamarádi ze
spřátelených tenisových klubů i hosté
na slavnostní schůzi v klubovně v areálu, aby si připomněli, co se za posledních 10 let na dvorcích událo. Na
programu jsou jak sportovní zápasy
v dobovém oblečení, tak i slavnostní
předávání plaket pro zasloužilé členy
a samozřejmě i obveselení v podobě
„oddílové tomboly“. Večer se rozjede
společenská zábava s tancem. Dobu
minulou, ale i současnou, připomene
výstavka fotografií o historii LTC Radotín a zpestřením bude i promítnutí
vzpomínkového filmu.
Členové v současné době doufají,
že se podaří nalézt společnou cestu
k vyřešení otázky nájemního vztahu,
a klub tak bude moci v této podobě
pokračovat i v budoucnu a poskytovat
tak radotínským občanům prostor pro
hru, kterou mají tak rádi. Věříme, že
na 90leté výročí činnosti naváže za
10 let na stávajícím místě v Šárově kole
jubilejní oslava „stovky“.

Největší Evropské Mistrovství ve skládání
Rubikovy Kostky hostí Radotín
Šestnáctý správní obvod Prahy,
Radotín bude hostit Mistrovství Evropy Rubikovy Kostky 2016. Více jak
500 speedcuberů (mistrů v rychloskládání kostky) z 6 kontinentů a 44 zemí bude
soutěžit od 15 do 17. července v sportovní Hale Radotín a bojovat o titul
Evropského šampiona.
S přihlášenými 525 účastníky bude
Euro 2016 třetí největší soutěž celosvětově a bezkonkurenčně nejvíce obsazené Mistrovství Evropy v historii.
Rubikova kostka je maďarský vynález
stvořený profesorem architektury
Ernő Rubikem v roce 1974. Originální
jméno hlavolamu bylo “Magic Cube”,
ale od roku 1980 ji svět zná jako “Rubikovu kostku”. První soutěž ve skládání
byla uspořádána v roce 1982 v Budapešti, kde soutěžící Ming ai z USA
vyhrál s časem 22.88 sekund. Dnes
je světový rekord prakticky pětinový
tedy 4,90 sekundy a jeho čas lze považovat za stěží průměrný. Soutěže a
jejich formát se rozvinuly mezi rokem
2016 a 1982. Soutěží se v 18 různých
disciplínách oproti jedné a mistrovství
trvá plné tři dny. Kromě originální

3x3x3 Rubikovy kostky (tedy tři řady,
tři sloupce a tři vrstvy do hloubky)
jsou zde jak menší (2x2x 2), větší
kostky (4x4x4 až 7x7x7). Divácky velmi atraktivní je skládání kostky 3x3x3
jednou rukou, poslepu či nohami

dopňují i jiné rotační tvary jako Rubikovy hodiny, Pyraminx, Square-1.
Věk nehraje roli. Nejsou žádné věkové
kategorie. Soutěží spolu od šestiletých
po padesátisedmileté. I když průměrný

věk soutěžících je 21 let, dá se očekávat
vítěz mezi náctiletými. Umí složit kostku rychleji, než vy dočtete tuto větu.
A vše je o rychlosti, tréninku a přemýšlení. Cílem je nejrychleji složit kostku
a ztráta desetin sekundy je zničující. To
platí pro všechny bez rozdílu věku. Řešit kostku je skvělá alchymie. Začátek je
5 až 10 algoritmů, se kterými se dostanete pod 3 minuty. Pak se naučíte další
desítky až stovky algoritmů, jež váš čas
stlačí postupně pod 20 sekund. No, a
pokud to děláte, trénujete 8 hodin denně alespoň dva roky a Vaše dovednosti
se stále zlepšují, možná stlačíte svůj čas
k 10 sekundám. Pod touto hranicí jsou
už jen Mistři s velkým M. Ohebnost
prstů, vybavovací schopnosti a stovky
a stovky hodin tréninku vás dovedou
na špičku. Pokud tedy dnes začnete, tak
se na Vás těšíme v roce 2018 na dalším
mistrovství.
Přijďte se podívat i vy do Sportovní haly
Radotín 15-17. července 2016 na mistry,
jež složí kostku v nejrychlejších časech.
Jestli chcete vědět více, klikněte na web
soutěže: http//euro2016.cubing.net

Dva tituly mistrů Evropy pro Aerobic Team Chuchle
Ve dnech 24. – 28. května 2016 se
v Karlových Varech v hotelu ermal
konalo Mistrovství Evropy ve sportovním
aerobiku a fitness týmech. Z chuchelského
klubu Aerobic Team Chuchle reprezentovalo Českou republiku 17 závodnic ve čtyřech kategoriích. Děvčata se připravovala
opravdu poctivě, a to se vyplatilo. Všechny závodnice si vezou z letošního ME na
krku medaili, některé dokonce i dvě.
V kategorii kadetů (11-13 let) od
prvního kola excelovala desetiletá
Terezka Miková, která jako česká jednička nenechala nikoho na pochybách

a svými kvalitami převálcovala dvacetičlenné pole soupeřek. Jasná vítězství
ve všech třech soutěžních kolech jí vynesla titul Mistryně Evropy v nejprestižnější kategorii žen. Mezi kadety bylo
zastoupení v kategorii fitness aerobic
grande. Sedm chuchelských děvčat se
skladbou FIRE rozzářilo hotel ermal. Tento skvělý výkon jim vynesl
druhé místo a titul Vicemistryň Evropy. Fitness tým se představil ve složení
Elizabeth Al-Kaysy, Helena Chvalová,
Barbora Martínková, Tereza Miková,
Lucie Pospíchalová, Natálie Smíšková, Kristina Straková.
Jako další kategorie
nastupovali na závodní plochu junioři
(14 – 16 let). Aerobic
Team Chuchle měl své
zastoupení v kategorii
fitness aerobic petite.
Se skladbou EUPHORIA se představil tým
ve složení Kristýna
Čuřínová, Veronika
Fr a ntová , K ateř i na
Hricková, Magdaléna
Krejčová, Nikola Vos-

ková. Jako české jedničky vstoupila
děvčata do soutěže suverénně. Bezchybným výkonem ve všech kolech
soutěže ukázala rozhodčím, kdo je
zde nejlepší. Druhý titul Mistryň
Evropy pro Aerobic Team Chuchle
byl doma. Následující večer bylo na
programu velkolepé finále kategorie
dospělých. V kategorii fitness aerobic
petite se představil tým ve složení
Tereza Barešová, Lucie Čuřínová,
Alžběta Hrubošová, Lucie Tužová,
Anna Zajíčková. „Ačkoliv několik
z děvčat mělo v průběhu přípravy na
ME maturitní zkoušky, přijímačky
na školy a zkouškové období, vše
zvládly na jedničku. Se svou rockovou
sestavou si děvčata vybojovala titul
vicemistryň Evropy. Jsme na všechny
naše reprezentantky obrovsky pyšní,“
říká trenérka Veronika Buriš, která
závodnice připravuje a pokračuje:
„Všechny Mistry a Vicemistry Evropy
můžete vidět na Sportovní Akademii
Aerobic Team Chuchle, která se koná
v pondělí 27. června od 17 hodin ve
Sportovní hale v Radotíně, kde se představí všichni členové klubu. Všichni jste
srdečně zváni.“

Ano, skutečně: Nejsubtilnější dáma
ve startovním poli seniorů Velkého
radotínského rodea „vyfoukla“ svým
konkurentům obě nejcennější trofeje!
To historie tohoto rodea nepamatuje.
Nenápadná Kristýna Matějková
začala přitom rovněž nenápadně.
V první soutěžní disciplíně, kterou
byl tradičně Team Penning (Oddělování dobytčat), byla se svými partne-

ry M. Tesařem a J. Stejskalem. Že je
Kristýnka dobrá v rychlostkách, tedy
v rychlostních disciplínách bez telat,
se vědělo a ví. Drobná jezdkyně vyválčila v dospěláckém Pole Bending-u
(Slalom kolem tyčí) druhé místo za
vynikající A. Takácsovou a dalších pět
bodů bylo „doma“. A když pak jako jediná dáma zalasovala tele (Ranch Roping – Rančerské lasování), bylo jasné,
že se rodí parádní překvapení.
A to pochopitelně nebylo všechno.
Hned v první soutěži po slavnostním
nástupu zvládla v druhém nejlepším
výkonu se stejnými partnery Team
Sorting (Přehánění dobytčat) a ve
druhé rychlostce (Barrel Race – Barelový dostih) byla opět druhá. Mužnou
disciplínu Steer Wrestling z pocho-

pitelných důvodů vynechala, ta byla
letos v Radotíně skutečně jen pánskou
záležitostí. Přísun bodů dokončila
v disciplíně poslední, kterou byl Trailer Loading (Nakládání telete) opětovným druhým místem.
Rodeo pochopitelně nebylo jen
o Kristýnce Matějkové. K vidění
byla řada dalších parádních výkonů.
Rutinérský výkon trojice J. Kolář,
J. Kolářová, A. Nováčková v první
disciplíně, která zahnala do malé
ohrádky 3 kusy, jim přinesla první
místo. Skvělý byl souboj lasařů, kdy
na prvním a druhém místě se srovnali R. Paul a M. Kraus s minimálním
časovým odstupem. Třídění zvládl
nejlépe tým R. Fojtík, Z. Kropáková,
M. Trčková, která přehnala čtyři kusy
a tím porazila veškerou konkurenci.
Divákům zůstane určitě v paměti doslova famózní výkon M. Fencla, který
ve druhém kole Barelového dostihu
zajel báječný čas a zvítězil. V disciplíně poslední, Nakládání telete, si nejlépe vedli zkušení M. Tesař a J. Stejskal,
kteří nejrychleji naložili.
Ro de o p os k y t lo p o c hopitel ně
šanci také juniorům, lépe řečeno
juniorkám – na startu se neprezentoval
ani jeden chlapec. Nejlépe se vedlo N. Kolářové (vyhrála Barelový dostih a Nakládání telete s N. Hampejzovou) a Kristýně
Russhamové (Slalom kolem tyčí a spolu
s B. Hůdovou a M. Petrášovou Oddělování dobytčat.) Výkony byly poměrně
vyrovnané, takže každé děvče se alespoň
jednou dočkalo pomyslné „bedny“, tedy
umístění mezi prvními třemi.
Oba poháry – pro Rodeo Girl (Nejlepší dáma rodea) a Senátorský pohár (pro
celkového vítěze) si z Radotína odvezla
Kristýna Matějková.

Zbraslavský MTB maraton
„Cukroušův Mazec“ 2016
V neděli 1. 5. 2016 se uskutečnil již
pátý ročník závodu Zbraslavský MTB
maraton „Cukroušův Mazec“. Tento
závod, který se konal pod záštitou
zbraslavské paní starostky Ing. Zuzany
Vejvodové, organizoval zapsaný spolek
KT Tryskomyš (www.tryskomys.cz) a je
zařazen do série závodů UAC.
Oproti loňskému roku nedošlo
k žádným změnám na trati, obtížnost
zůstala zachována. Na dlouhou i krátkou trať, které nebyly vůbec jednoduché (70 km, převýšení 1 800 m, resp.
35 km, převýšení 920 m), se letos přihlásilo necelých 200 závodníků. Pro
příchozí a „netrénované“ závodníky,
kteří chtěli zažít atmosféru závodu,
byla nově připravena open jízda v délce 20 km s převýšením pouhých 400 m.
Přesto, že se jednalo o novinku, našlo
se pár odvážlivců, kteří tuto trasu absolvovali. V letošním roce byly opět
v rámci hlavního závodu pořádány
i doprovodné dětské závody, kterých
se zúčastnilo 32 dětí ve 4 věkových
kategorií. Pro vítěze byly připraveny
kromě drobných cen diplomy a speciální medaile. Pro všechny závodníky
pak bylo v cíli připraveno občerstvení.
Na závěr byla pro účastníky závodu
připravena jako každý rok i tombola. Vzhledem k příznivému počasí
byl celkový počet účastníků závodu
(hlavní + dětské závody včetně doprovodu) o něco vyšší než v loňském

roce. Na závody dorazilo 1. 5. 2016
okolo 400 lidí. Samotná trasa závodu
vedla krásnými místy v lesích okolo
„Cukráku“ ze Zbraslavi přes Jíloviště
a Lipence a díky podpoře těchto obcí
a městských částí byla velmi dobře
organizačně „ošet řena“. Z účasti
i z ohlasů závodníků je zřejmé, že závod „Cukroušův Mazec“ již má mezi

závodníky své pevné místo a své skalní
příznivce. Dle některých účastníků závodu se jedná o nejtěžší a nejhezčí závod ve Středočeském kraji. Výrazným
partnerem, bez jehož finanční pomoci
by se organizátoři závodu neobešli,
byla MČ Praha Zbraslav, která nám na
uspořádání závodu pro širokou sportovní veřejnost poskytla finanční grant.
Peníze z poskytnutého grantu byly použity na zajištění časomíry závodu.

Cyklisté na Zbraslavi z výšky

To není hemžení mravenců na louce, takhle vypadá z výšky tradiční cyklistický
závod Zbraslavská osma, který se dne 7.5.2016 konal na louce v Borovičkách. V posledních letech má tradičně oblibu zejména mezi dětmi v nejmladších kategoriích.
Díky tomu, že akce byla podpořena grantem MČ Praha - Zbraslav si odnesl každý
nejen sportovní zážitek, ale i pamětní medaili. Příští díl osmy je opět naplánován na
podzim. Výsledky a fotogalerii naleznete na www.hsh.cz/osma.

