
Radotínské údolí svědkem závodů do vrchu

Zbraslavský hokej slaví 99 let
se výchově mladých věnují.
   V uplynulé sezoně si zbraslavští 
odbyli premiéru v žákovské lize. 
Nejúspěšnější z nich byli žáci šes-
tých tříd. Ti se prali se Spartou až do 
posledního kola o prvenství. Druhé 
místo, o němž  rozhodla jediná bran-
ka, znamenalo při takové premiéře 
v nejvyšší soutěži skutečný úspěch. 
Z výčtu letošních úspěchů lze jmeno-

vat i kategorii doros-
tu či juniorů, kteří 
skonč i l i  ve sv ých 
soutěžích shodně tře-
tí. Sečteno a podtrže-
no – minulá sezona 
nebyla vůbec špatná. 
I pro tu nadcházející 
mají hokejisté po-
dobné cíle. 
  Největší změnou je 
letos sestavení muž-
stva dospělých. Po 
22 letech totiž budou 

hrát opět pražský přebor. „Léta běží 
i mladým a najednou je tu věk pro 
muže,“ usmívá se Karel Mika, který má 
klub na starosti a pokračuje: „Vedení 
klubu se podařilo oslovit dva velmi 
známé hráče a bývalé reprezentanty 
ČR, kteří kývli na naší nabídku a při-
nesou tak do velmi mladého týmu 
potřebnou zkušenost a rozvahu.“ A tak 

budeme v brance vídat M. Altrichtera 
a v obraně i Z. Toužimského. „Na Ni-
kolajku si loni našlo cestu do hlediště 
několik desítek fanoušků ze Zbraslavi 
při zápasech juniorů a věříme, že ho-
kejisty podpoří i letos. Společně s muži 
a dorostem můžeme fanouškům nabíd-
nout zápasy každý víkend od poloviny 
září“, tvrdí Mika a slibuje, že se bude 
jistě nač dívat. „Budeme rádi, když si 
najdou cestu za hokejem na Nikolajku 
i další fanoušci z Prahy a pomohou sem 
vrátit pravou hokejovou atmosféru. 
I také proto tu Nikolajka stojí,“ dodává.

Dobře fungující klub musí mít 
svůj základ v mládeži. „Prioritou 
zůstává i nadále práce s nejmladšími 
věkovými kategoriemi budoucích 
hokejistů. Proto i letos zveme zájemce 
o lední hokej do našeho náboru,“ vy-
zývá Mika. Nábor je určen chlapcům 
i dívkám mezi čtvrtým a desátým 
rokem věku. Klub nabízí v Praze zcela 
bezkonkurenční časy tréninků – kaž-
dé úterý a čtvrtek vždy od 16 do 
17 hodin. Od začátku září je možno 
přijít na tři zcela nezávazné tréninky 
zdarma. Děti si zkusí, zda led opravdu 
klouže a rodiče se mohou seznámit 
s prostředím a získat informace od 
trenérů i ostatních rodičů. Teprve 
poté je možné dohodnout se na další 
spolupráci. Lední hokej je náročný ale 
zároveň i nádherný sport. 

Devadesát devět – přesně tolik let 
už nosí hokejisté jméno Zbraslavi na 
svých dresech. Historicky patří k nej-
starším aktivním hokejovým klubům v  
republice. Jde určitě o cifru úctyhodnou 
podloženou prací a elánem mnoha ho-
kejových generací až do dnešních dnů.
   Více jak 20 let je ale „domovem“ zbra-
slavských hokejistů Smíchov, veškerá 
činnost klubu se totiž odehrává na zim-

ním stadionu Nikolajka a mimo led i na 
dalších sportovištích v Praze 5.
   Ač v 99 letech jde o „mladý“ klub, 
i do budoucna je jeho pozornost 
upřena hlavně na nejmladší katego-
rie. Hokej je atraktivní hra a oslovuje 
valnou většinu všech generací fa-
noušků. A není to jen NHL či extrali-
ga, základem je mládež a kluby, které 

Informace na www.hczbraslav.cz,
telefonické dotazy: 607 818 468

Linharta. Kromě toho, že byl zrovna 
šestý den bez cigarety, nervy praco-
valy i kvůli snaze o plynulý průběh 
závodu, odstraňováním následků 
kolizí nebo umravňováním diváků 
ztrácejících v blízkosti hodně rychlých 
automobilů pud sebezáchovy.

První zářijový den se na trati z Ra-
dotína na Zadní Kopaninu uskutečnil 
další závod Českého mistrovství závodů 
automobilů do vrchu (ČM ZAV). 
    Na trase, kde se soutěžní vozy 
pohybovaly již v šedesátých letech 
a v nedávné historii při Pražském 
ral lysprintu, startovali závodníci 
ČM ZAV poprvé. Trať jezdce větši-
nou nadchla. Oceněna byla i práce 
TSK Praha, jejíž pracovníci opravili 
svodidla a zbavili krajnice náletové 
vegetace. Závod by se mohl jen těž-
ko uskutečnit bez pochopení vedení 
Cementárny Radotín. Kromě přilehlé 
komunikace se v jejím areálu nachá-
zela i část depa. 

Radotínská premiéra se vydařila. 
Diváci viděli stovku závodníků v tré-
ninku a dvou závodních jízdách. Ti 
tak předvedli svůj závodnický um 
s maximálním nasazením. Neznámá 
trať, proměnlivé počasí a vědomí 
jezdců, že radotínský závod je jednou 
z posledních možností získat body do 
konečného pořadí ČM ZAV, způsobily 
několik kolizí. Všechny však skončily 
bez újmy na zdraví. I počasí přispělo 
k dramatičnosti závodu a i ovlivnilo 
pořadí ve třídě. Někteří dubleři, tedy 
jezdci střídající se na jednom voze, 
musí z logistických důvodů startovat 
v druhé části závodní jízdy než zbytek 
jejich třídy, a tak měli výhodu sušší 
tratě. Na jejich soupeře startující poz-
ději čekal déšť.
   Závod byl zatěžkávací zkouškou pro 
nervovou soustavu ředitele Romana 

Více na
http://www.edda.cz/mscrdovrchu

Hodnocení tříd: 
N 1400 – 1. Suk, jr., 2. Suk, 3. Eliáš (všichni ve voze Suzuki)
N 1600 – 1. Široký (Peugeot 106), 2. Kvasnička (Cietroen Saxo), 
3. Pribula (Honda Civic); Saxo Cup – 1. Brousek, (Skamene – 3. místo)
N 2000 – 1. Klokočka (Alfa Romeo 147), 2. Klokočka (Renault Clio),
3. Minářík (Renault Clio Williams)
N +2000 – 1. Komárek (Mitsubishi Lancer EVO X), 2. Lev (Subaru Impreza STi), 3. Hák 
(Mitsubishi Lancer EVO IX)
E 1400 – 1. Černý (Škoda 130 L), 2. Kubíček (Škoda Pick-up), 3. Maderák (Suzuki Swi)
E 1600 – 1. Kolář (Škoda 130 LR), 2. Tichý (Ford Puma), 3. Fikot (Honda CRX)
E 2000 – 1. Patera (Ford Escort Kit-car), 2. Charvát (Nissan Sunny), 3. Cinkl (Octavia)
E +2000 – 1. Suchomel (Lotus Elise), 2. Komárek (Mitusbishi ), 3. Kučera (Mitsubishi)
H 1300 – 1. Srnský jr. (Škoda 130 LR), 2. Alibaba (Škoda 130 LR), 3. Neruda (Škoda 110)
H 1300p – 1. Šmíd (Škoda 130 RS), 2. Jiras (Škoda 130 RS), 3. Krejčí (Škoda Rapid); Pohár 
pro nejlepší dámu – Vovsová (Škoda 100)
H 1600 – 1. Šenk (Peugeot 205 GTI), 2. Maier (Ford Escort Mk. I), 3. Novák (Peugeot 205 GTI)
H 2000 – 1. Patera (Peugeot 205 GTI), 2. Král (VW Golf), 3. Karas (Opel Kadet GSI)
H +2000 – 1. Urbánek jr. (BMW 325e), 2. Žáček (Audi Quattro Sport S1), Rejka (Jaguar XJS)

Až ve čtvrtfinále skončilo úspěšné 
tažení českých plážových volejbalis-
tek Slukové a Kolocové olympijským 
turnajem. Nad jejich síly byl později 
stříbrný pár Rossová-Kessyová ze Spo-
jených států.

Po diskařce Vladimíře Rackové, 
která reprezentovala Českou repub-
liku na olympiádách v Barceloně 
1992, Sydney 2000 a Aténách 2004 
a dvou rozhodčích Mojmíru Hnili-
covi (badminton Atény 2004 a Pe-
king 2008) a Vilémovi Kociánovi 
(sportovní gymnastika Atlanta 1996 
a Peking 2008) je radotínská be-
ach volejbalistka Markéta Sluková 
dalším špičkovým sportovcem z Ra-
dotína, kterému se podařilo zúčast-
nit se nejvýznamnější sportovní akce 
na světě. Spolu s Kristýnou Kolocovou 

získaly pro baech volejbal historické 5. 
místo. Skvělý výsledek spustil i vlnu 
zájmu o tento sport v České republice. 
Markéta získala ještě jedno vítěz-
ství. V internetové hlasování serve-
ru www.idnes.cz 
získala titul nej-
půvabnější české 
olympioničky. Po-
zice české dvojice 
před olympiádou 
v roce 2016 v Rio 
de Janeiro je velice 
nadějná, protože 
ze světové špičky 
v této disciplině , 
byly české repre-
zentantky v Lon-
dýně ve 24 letech 
jasně nejmladší. 

Všechny páry umístěné před a po nich 
jsou ve věku kolem 30 let a přes. 

I v olympijském Londýně měl Radotín svého reprezentanta - 
plážovou volejbalistku Markétu Slukovou

   Letos už mají před sebou účastníci 
mistrovství automobilů do vrchu již 
jen dva poslední závody. Ten příští se 
pojede v Liberci 22. září. 

Vicemistryně světa Veronika Borte-
lová bude hrát extraligu žen za DSK 
v radotínské hale.

K basketbalu se vrací po jednoleté 
pauze a jako maminka. Čtyřiatřicetiletá 
rozehrávačka vicemistryň světa Veroni-
ka Bortelová bude v aktuální ligové se-
zoně znovu působit v rodné Praze, ob-
lékne si dres DSK Basketball. Radotínští 
příznivci basketbalu tak uvidí 
jednu z hvězd mistrovství 
světa žen v roce 2010 v dresu 
týmu, který má domácí hřiště 
v radotínské hale.

Loňský nováček, který se 
horko těžko udržel v nejvyšší 
soutěži, má letos od barážo-
vých pozic vzdálit ještě jedna 
bývalá členka české repre-
zentace, třiatřicetiletá Ivana 
Helceletová, dříve nastupující 
pod jménem Voračková. „Pro 
nás to je jednoznačné posílení 
soupisky na postech číslo jedna a tři,“ 
vítá dvě nové svěřenkyně trenér praž-
ského týmu Dan Kurucz. Bortelová 
a Helceletová v první polovině nultých 
let nastupovaly za pražský USK, prv-
ní z nich pak zamířila do zahraničí. 
Naposledy nastupovala za polskou 
Energu Toruň. Helceletová přerušila 
kariéru před dlouhými sedmi lety, nyní 
se vrací. Kurucz by rád těžil především 
z jejich zkušeností. „Obě hráčky pracují 
velmi profesionálně, do kolektivu dob-
ře zapadly. Jsme dohodnuti, že to zkusí, 
a když to půjde dobře, rády si zahrají 
v ženské basketbalové lize,“ dodává. 
Bortelová doplní na postu dirigentky 
hry německou reprezentantku Leu 

Merschovou. Rozehrávačskému umění 
se od nich bude učit devatenáctiletá 
Anežka Skokanová, která do Prahy 
přichází z Trutnova. Helceletová by se 
měla pokusit na křídle zastoupit dlou-
hodobě zraněnou kapitánku Kateřinu 
Čiperovou. Podkošovou sestavu vy-
ztuží 196 centimetrů vysoká americká 
pivotka Melissa d‘Amicová, která při-

chází ze Slovanky MB. „V Čechách se jí 
tak zalíbilo, že se chtěla do Prahy zase 
vrátit,“ zní z DSK. Zvyšující se ambice 
pražského klubu naznačují i další kro-
ky. Na lavičce doplní hlavního trenéra 
Kurucze a jeho dosavadního asistenta 
Mária Marcalíka ještě Jiří Havran, kte-
rý působil u mužského celku Benešova. 
Klub se také poprvé podívá do Středo-
evropské ligy CEWL, jeho konkurenty 
budou celky ze slovenské Spišské Nové 
Vsi a rumunského Aradu. První utkání 
DSK v domácím prostředí radotínské 
haly bude v neděli 30.9. 

Více na www.halaradotin.cz

Převzato z www.basket.idnes.cz,
autor: ten

Bortelová bude hrát extraligu za DSK

   Letos uplyne 90 let od založení kopané 
v Radotíně. Celých těchto devět desetiletí 
provázely fotbal v Radotíně chvíle veselé 
i nešťastné, postupy i sestupy. Smutné na 
tom ale je, že právě v roce onoho výročí se 
radotínských týká případ druhý. 
   Klasik tvrdil, že není ostuda upadnout, 
ale poté nevstat. „Věříme, že z této lapálie 
vyjdeme moudřejší a zocelenější. Budouc-
ností je mládež a na tomto poli se nám po-
vedlo počet mládežnických mužstev rozšířit 
o jedno, takže v současnosti jsou v Radotíně 
s výjimkou staršího dorostu zastoupeny 
všechny mládežnické kategorie,“ tvrdí 
předseda oddílu kopané SC Radotín Jan 
Kořínek a dodává: „Je na čem stavět a pro 
vstup do poslední dekády prvního století 
není důvod k pesimismu. A v tomto duchu 
bychom i chtěli oslavit kulatiny našeho fot-
balu.“ Oslava bude přiměřená a důstojná“, 
prozradil předseda občanského sdružení SC 
Radotín Karel Klíma a pokračuje: „Snahou 
je ukázat celý současný průřez radotínským 

fotbalem od předškolních žáčků, kteří ještě 
pláčou, když se jim rozváže tkanička, až po 
zkušené staré pány.“
   Program oslav je koncipován na celý den 
a na své si přijdou všechny věkové kategorie. 
Je připraven bohatý program a soutěže pro 
děti, proběhne aukce dresů ligových fotba-
listů včetně přítomnosti těchto fotbalistů 
na následné autogramiádě nebo si budete 
moci vyzkoušet jízdu na vozítku segway.
   Zlatým hřebem bude utkání výběru ra-
dotínských fotbalistů s týmem TOP Real 
Praha, který je složen z hvězd současné 
kulturní a sportovní scény. Připravena 
jsou mnohá další překvapení a jedním 
z nich je návrh na pojmenování stadionu 
po některém ze zasloužilých hráčů či funk-
cionářů radotínské kopané. Více o tomto 
se dozvíte na internetových stránkách 
www.praha16.eu a na mistrovských zápa-
sech A-mužstva. 

Oslavy 90 let založení fotbalu v Radotíně 
Sobota 22.9.2012 od 10 do 22 hodin

Více na www.scradotin.cz

Více na:
www.kolocova-slukova.com


