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Hráče sezóny vyhlásila hvězda seriálu

Sportovní hala ve třetí sezóně

Linda Vítová - triatlonový talent,
který míří do olympijského Ria 2016

Zprávy z týmu Ski a Bike Centrum

Anketa o titul Sportovec měsíce Prahy 16
Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za prosinec 2011se stal 

český rekordman v počtu vítězných dostihů Filip Minařík 

Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Prahu 16, zašlete návrh na udě-
lení titulu Sportovec měsíce Prahy 16 na emailovou adresu noviny@p16.mepnet.cz. 
Přihláška do soutěže o udělení titulu musí  obsahovat celé jméno navrženého 
sportovce, ročník 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 tel. kontaktu jak na navrhovatele, tak i na 
navrženého sportovce pro zjištění případného souhlasu 
k medializaci výkonu v Novinách Prahy 16. Podněty 
zasílejte v termínu do 3. února 2012. Ze zaslaných tipů 
bude do užšího rozhodování zařazen sportovec jednak 
na základě došlého množství návrhů s jeho jménem a také na základě mimořád-
nosti výkonu v daném sportu a věkové kategorii. Vítěz obdrží čestnou listinu  se 
jmenováním sportovce měsíce a věcnou cenu. Těšíme se na Vaše podněty.

Působíte vizuálně velmi křehce, tipla bych 
Vás spíš právě na éterické akvabely, s nimiž 
jste začínala, než na triatlon... Vyzrála jste 
v individualistku, nebo Vám chybí podpo-
ra „týmu“? 
Kolektivnost byl možná i jeden z hlavních 
důvodů změny sportovního odvětví, vadilo 

mi spoléhat se na výkony jiných. Individu-
alita mi určitě vyhovuje, i když převážně 
trénuji ve skupině.
Stále studujete? 
Ano, třetí ročník jilemnického sportovního 
gymnázia, které mi poskytuje skvělé spor-
tovní zázemí. 

Proč Jilemnice a ne nějaké jiné české měst, 
třeba Praha? 
Ačkoliv jsou v Praze špičková sportoviště, 
skoro nikdo si neuvědomí, že mezi plavec-
kým bazénem, atletickým stadionem a cyk-
listickou dráhou se musí neustále přejíždět, 
což zabere denně minimálně dvě hodiny. 
V malém městě jako je Jilemnice jsou ča-
sové výdaje na cestu na bazén, do školy, na 
stadion pět minut. Tím se ušetří soustu času, 
který se dá využít dalším tréninkem, rege-
nerací nebo studiem. Jilemnici vybral můj 
kouč, který sem přesunul celou tréninkovou 
skupinu i rodinu. 
Jaký je Váš vztah k mužům? Nebojí se Vás 
kvůli tomu, že děláte triatlon?
Většinou se pohybuji v okruhu vrcholových 
sportovců (cyklistů, triatlonistů, atletů), 
kteří se rozhodně nebojí, nebo svůj strach 
mistrně skrývají (smích).
Jaké máte sportovní ambice? Slyšela jsem 
o Vašem snu, dá-li se to tak říct, o Olympij-
ských hrách 2016 ... 
V následující sezóně (2012) bych se ráda 
ukázala na vrcholných triatlonových sou-
těžích (ME Izrael, MS Nový Zéland) a dále 
také na závodech seriálu Evropských po-
hárů. Do dalších let jsou ambice určitě ve 
světovém formátu. Čtyři roky do další olym-
piády je dlouhá doba, může se stát cokoliv, 
ale pro tuto chvíli jsem rozhodnutá udělat 
vše proto, abych se her v roce 2016 v Riu 
zúčastnila, samozřejmě jako závodník.
Je triatlon ekonomicky náročný sport? 
Troufám si tvrdit, že jde o jeden z ekono-
micky nejnáročnějších sportů. Náklady na 
pronájmy sportovišť, specializovaní trenéři, 
špičkové vybavení na tři disciplíny, příprava 
v nadmořských výškách, doprava na závo-

dy… Momentálně žádné osobní sponzory 
nemám, takže dávám rodinnému rozpočtu 
docela zabrat. 
Jak se triatlon jako sport v Čechách vyvíjí? 
Dětí ho dělá mnoho, ačkoliv přímo základen 
je málo, asi jen Brno a Tábor. Myslím, že 
hlavní problém je v úpadku, který nastává 
většinou mezi 15. až 18. rokem. Do dospělé 
kategorie vydrží tak dva až tři závodníci na 
vrcholové úrovni. Jde zpravidla o výjimky, 
než aby šlo o zásluhu systému. Není to 
nejspíš chyba jen v triatlonu, ale celkově čes-
kého sportu, že není systém, který by tvořil 
závodníky. Ale oni sami si kolem sebe musí 
utvořit systém vlastní. Já, kdybych například 
neměla takovou podporu z domova a štěstí 
na trenéra, asi bych už vrcholově nesporto-
vala. Neměla bych prostředky, ani zázemí. 
Určitě se tady ztrácí spousty talentovaných.   
Přemýšlela jste už, do kolika let se sportu 
budete věnovat? Jaké jsou Vaše plány do 
budoucna po ukončení kariéry? 
Uvidím, jestli se v několika nejbližších le-
tech uchytím ve světové špičce a začnu si 
vydělávat. Kdyby se mi to podařilo, poté 
bych asi závodila, dokdy to půjde. Jinak ur-
čitě vystuduju nějakou vysokou školu  nebo 
univerzitu v zahraničí, spoléhat na výdělek 
pouze sportem by bylo dost pošetilé. 
Vaši rodiče bydlí v Radotíně, Vy sem asi taky 
občas zavítáte. Která místa tu máte ráda, jsou 
vůbec taková? Co se Vám tu líbí nebo nelíbí?  
Ráda se domů do Radotína vracím, strávila 
jsem tady převážnou část mládí. Vždycky se 
mi líbilo okolí Berounky, kam chodím běhat. 
Letos jsem premiérově vyzkoušela Berounku 
na vlastní kůži pro trénink na volné vodě. 
V oblibě mám restauraci U Sokolovny, kam 
většinou při návštěvě domova zavítám. A ná-
mitky mám asi jen k tomu, že na semaforu 
u pizzerie se dost dlouho čeká na zelenou, 
takže při návratu z tréninku od řeky nebo ze 
stadionu tam vymrznu. 

Šestatřicetiletý žokej, který pochází z Ra-
dotína a v současné době žije v německém 
Kolíně nad Rýnem má na svém kontě 1123 
vítězství, startoval celkem ve dvanácti ze-
mích světa, v posledních deseti letech odjezdí 
průměrně více než 600 dostihů ročně. 

Jen loni startoval v sedmi evropských 
státech, v pěti z nich vyhrál. Neuvěřitelná 
čísla pro toho, kdo dostihový svět nezná... 
Počtem vítězství a ziskem titulů v Německu 
je nejen nejúspěšnějším českým žokejem 
všech dob, ale jeho úspěchy otevírají cestu 
na světová závodiště i dalším mladým čes-
kým jezdcům.

V Radotíně absolvoval základní školu, 
tři roky místního gymnázia, ale poté od-
maturoval na zemědělské škole v Podě-
bradech, kde v té době jezdil už dostihy 
jako amatérský jezdec. V roce 1993 se 
stal amatérským šampiónem republiky. 
Do Chuchle zasvěcené koním, žokejům 
a dostihům vůbec se dostal po maturitě 
a pracoval zde jako ošetřovatel dostiho-
vých koní a současně zde získal výuční list 
profesionálního jezdce. 

Počátek všech „zahraničních cest“ mů-
žeme u Minaříka nalézt v roce 1995, kdy 
jako učeň absolvoval tříměsíční stáž na 
závodišti ve francouzském Chantilly, už 
o rok později odešel na zkušenou do Ber-
lína s tím, že do začátku dostihové sezóny 

se vrátí. Nevrátil. Po sezóně strávené na 
závodišti v berlínském Hoppegartenu, kde 
dostal první příležitosti u trenéra Rölkeho 

a podařilo se mu devětkrát projet vítězně 
cílem, přišla nabídka od trenéra Fanelsy ze 
severoněmeckých Brém. Odtud se otvírala 
cesta do hlavních dostihových center. Po 
třech letech v Brémách zakotvil na cent-
rálním německém závodišti v Kolíně nad 
Rýnem jako druhý žokej ve stájích Petra 
Schürgena. Na konci roku 2000 se ziskem 
stého vítězství v sezóně stal „skokanem 
roku“ a v tabulce jezdců skončil na pátém 
místě a od té doby nebyl hůře než šestý. 
Titul šampióna rovinových dostihů v Ně-
mecku získal v roce 2005. O pět let později 
dosáhl v Kolíně nad Rýnem neuvěřitelného 
tisícího vítězství v kariéře. Na Silvestra mi-
nulého roku získal druhý titul německého 
šampióna. 

Za dlouhá léta v zahraničí vyhrál řadu 
významných dostihů, grupových, klasic-
kých i „velkých cen“. A nejhezčí zážitek? 
Loňské vítězství koně francouzského 
původu Shamalgan v grupovém dostihu 
v Baden Badenu. Kůň byl majetkem kav-
kazského režiséra Ardaka Amirkulova, 
trénoval jej Rus A. Šavujev v českém 
hřebčíně v Mimoni. Na vysvětlenou: 
u grupových dostihů je zvykem hrát státní 
hymnu vítězného koně, jehož příslušnost 
se posuzuje podle místa tréninku. Vítěz-
ný Shamalgan byl tedy veden jako český 
kůň a proto v Baden Badenu zazněla ta 
nejkrásnější, Kde domov můj. Pro české-
ho jezdce, který měl na vítězství nemalý 
podíl, to byl silný zážitek! 

Stále více populární režisér a herec Jakub 
Kohák, známý ze seriálu Okresní přebor a z re-
klamy na telefonního operátora, dekoroval 
nejlepší hráčky a hráče LCC Sokol Radotín.

Společenský večer nejlepšího lakrosového 
klubu v České republice pro-
běhl 20. prosince tradičně 
v prostorách radotínské 
sokolovny. Vedení oddílu 
a trenéři vyhodnotili herní 
přínos, tréninkovou morál-
ku i úspěšnost jednotlivých 
hráček a hráčů všech týmů 
Lacrosse Club Custodes. 
Pouze jediná kategorie vete-
ránů – týmu Falcon se letos 
nevyhlašovala. 

Oceněni byli následující 
hráči: tým Piranhas do 7 let: 
Šárka Bouchalová, Piranhas 
do 9 let: Kateřina Nájemní-
ková a Alenka Horáčková, 
Piranhas do 11 let: Adéla 
Havránková, Lucie Hošková, 
Kačka Mikelová, Piranhas 
do 15 let: Mirka Pivoňková, 
Daniela Pešková. Nejlepší 
hráčkou Chicks se stala 
Jolana Krmenčíková a za Girlz pak Tereza 
Sebastianidesová. „Chlapci a chlapi“ LCC 
do 11 let: Tomáš Knotek, Adam Kučera, 
Vojtěch Vošmik, do 13 let: Marek Halda, 
Tomáš Jasek, Ondřej Martínek. Brankářem 

roku 2011 ve skupině do 13 let: Viktor 
Bláha, do 15 let pak Artur Bergman, Tomáš 
Sedlák a David Jasek a za radotínské juni-
ory LCC Matěj Barák, Antonín Gottwald 
a Jakub Mareš. Nejlepším hráčem Wolves 

se stal Petr Novák a ForFun Štěpán Weiss. 
Tím „nej“ playerem Custodů byl jmenován 
Radek Skála.  

tín a prodejny Ski a Bike Centrum Radotín,“ 
uvedl pro Noviny Prahy 16 Milan Černý.

„Největší rezervy byly v týmových sou-
těžích. Jak na Bezdězu, tak na Malevilu 
nám nepřálo štěstí a díky tomu, že nás jelo 
málo, jsme nedosáhli na medaile. Bereme 
si z toho poučení na příští rok,“ uzavírá 
sezónu Černý.

Závodní „mužstvo“ obmění na příští 
sezónu část sestavy. Ke konkurenci odchází 
Ota Zima a místo něj přijde David Krkoška. 
Po dvou letech bez zástupkyně něžného po-
hlaví přichází z teamu Cyklotrenink Lenka 
Škvorová. Jádrem bude i nadále dvojice 
Milan Černý a Lukáš Mikovec. Příležitostně 
se v modro - bílém dresu představí i Dan 
Hájek. Organizační stránku má na starosti 
Jan Jenčík.

Ještě je brzo hovořit o přesných závod-
ních plánech na rok 2012. Ve hře je opětovná 
obhajoba titulu mistrů republiky ve 24hodi-
novce, dále orientační závody včetně šesti-
denní akce Six Numbers. Odvážným cílem 
je nepochybně start na nonstop poloorien-
tačním závodě Loudání Českou republikou 
s trasou kolem 700 km. Tým Ski a Bike cent-
rum Radotín samozřejmě nebude chybět na 
závodech s vypsanou teamovou kategorií, 
kde má velké medailové ambice.

Nezbývá než popřát závodníkům hodně 
sil a pevné vůle v zimní přípravě, ať se mo-
hou na jaře opět postavit na start ve výborné 
formě.

Třetí listopadová sobota s sebou přines-
la tradiční poslední závod horských kol 
v Letech u Prahy, kde na stupních vítězů 
opět nechyběli závodníci Ski a Bike Centra 
Radotín.

Nyní tratě zakryje podzimní listí, brzy 
i první sníh a celý závodní kolotoč se až 
do dubna zastaví. Mohlo by se zdát, že za-
číná období odpočinku, ale nic není dále od 
pravdy. Každodenní tréninky, u mnohých 
dle profesionálního programu, nepoleví na 
intenzitě. Na obzoru je už sezona 2012 a je 
potřeba se na ni dobře připravit. Konec roku 

je časem bilancování, ale i plánování. Co se 
radotínským závodníkům letos podařilo 
a kde byly naopak rezervy?

Letošní sezona byla velmi úspěšná. V červ-
nu se podařilo obhájit titul mistrů republiky 
v soutěži na 24 hodin v Liberci, hlavní cíl 
sezóny. Lukáši Mikovcovi se podařilo vyhrát 
celkové hodnocení Cyklomaraton Tour ve 
své kategorii, což je velmi prestižní trofej. 
V průběhu roku se Radotínští ukázali na 
48 závodech v Čechách a nasbírali více než 
dvacítku medailových umístění. Hodně 
si váží například druhého místa v soutěži 

Pražská padesátka, 
ale každé vítězství je 
v dnešní konkurenci 
cenné. Čtyřikrát vy-
razili bikeři závodit 
do zahraničí, kde 
byl nejspíš vrcholem 
sezóny  nejtěžší MTB 
závod v Evropě, trasa 
211  k m Sa l zkam-
m e r g u t  Tr o p h y 
s převýšením více než 
7000 metrů. „K do-
sažení cílů a skvělých 
výsledků výraznou 
m ě r o u  p o m o h l a 
podpora Městské 
části Praha 16 Rado-

Radotínská sportovní hala v ulici U Staré-
ho stadionu vstoupila do „bronzové“ sezóny 
a prakticky od října je už plně vytížená. 

V průběhu týdne využívají halu k tré-
ninku všechny větší místní kluby (volejbal, 
basketbal, lakros, sobal, kopaná či badmin-
ton). Dopoledne jsou to pak žáci a studenti 
z radotínských školních zařízení, především 
z Gymnázia Oty Pavla nebo Domu dětí 

a mládeže z Prahy 5. Ten zde pořádá školní 
soutěže v basketbalu a florbalu. 

Kromě tréninků se v mecce zasvěcené 
sportu konají pravidelně některé soutěže – 
působí zde Amatérská volejbalová liga, bas-
ketbalisté z Radotína nebo z Olympu Praha 
a hlavně – po roce se 
sem vrátil vrcholový 
sport. Domácí hřiště tu 
našel klub DSK Karlín, 
který postoupil do 
nejvyšší soutěže, tzv. 
Excelsior ženské bas-
ketbalové ligy. A tak po 
mužském klání v po-
dání  Sokola Vyšehrad 
můžeme nyní v Rado-
tíně sledovat i zápasy 
nejvyšší basketbalové 
ligy žen. Zpravidla se 
hraje ve středu nebo 
v neděli od 17 hodin. 

O víkendech se kro-
mě basketu odehrávají 

turnaje v sálové kopané, jejichž pořadateli 
jsou SC Radotín, Motorlet, Bohemians 1905 
nebo i fotbalová asociace, dále místní kluby 
lakrosu či florbalu. 

Kromě organizovaných sportovců slouží 
hala i široké veřejnosti. Několik skupin chodí 
pravidelně na basketbal, volejbal nebo flor-
bal, ale především na velmi populár-
ní badminton, ač v tomto posledním 

případě poptávka 
převyšuje nabídku, 
zejména v zimních 
měsících. Zajímavostí 
je již tradiční Zumba-
ton, maratón v zum-
bě, který se zde koná 
pravidelně každého 
půl roku a zúčastňuje 
se ho až 250 lidí.

Hala slouží rovněž 
jako základna pro 
soust ředění , pře-
devším pro mladé 
reprezentanty v bas-

ketbalu nebo volejbalu – oba svazy s místním 
zastřešeným sportovištěm navázaly těsnou 
a pravidelnou spolupráci.

Radotínský rodák se stal v Německu podruhé jezdem roku. Poprvé titul německého šam-
pióna získal v roce 2005. Filip Minařík je dnes v českém dostihovém sporu už legendou, která 
zdaleka nekončí svou fantastickou kariéru.


