
Atleti od Berounky slavili 45 let činnosti oddílu
Ocenění předávala i bývalá olympijská vítězka ve skoku vysokém

Golfový areál v Lahovicích slavnostně otevřen
Sportoviště nabízí možnosti jak pro zkušené, tak i začínající hráče

Výsledkový servis

Jak napovídá nadpis článku, radotínská 
atletika se letos dožívá krásného půlkula-
tého jubilea. I proto měla výroční schůze 
výjimečný slavnostní nádech. Již tradičním 
místem konání této události je kulturní stře-
disko U Koruny, které se opět po roce stalo 
svědkem ceremoniálů pro vítěze a předávání 
významných ocenění. 

Příjemný březnový večer se zde sešli atleti, 
atletky a všichni příznivci tohoto krásného 
sportu. Přítomnost vzácných hostů, starosty 
Radotína pana Karla Hanzlíka a olympijské 
vítězky ve skoku vysokém z roku 1968 paní 
Miloslavy Rezkové - Hübnerové nazna-
čovala, že letošní schůze nebude jen kaž-
doročním bilancováním uplynulé sezóny. 
Program měl zdánlivě běžný průběh, svoje 
poslední vystoupení v roli předsedy oddílu 

měl před sebou Michal Pilík. Ve svém proje-
vu zdůraznil zejména často nedoceňovanou 
práci trenérů ve volnočasových aktivitách. 
Vyjádřil obdiv a uznání trenérkám Dagmar 
Kučerové a Miladě Růžičkové, které se již 
po mnoho let věnují výchově talentů na 
radotínském ovále. Shrnul výdaje a nákupy, 
které naplnily vyrovnaný atletický rozpočet. 
Atletický inventář byl obohacen o sklápěcí 
překážky, posilovací stroj a další tréninkové 
pomůcky. V projevu bylo také poukázáno 
na nedostatek mladých atletů v dorostenec-
kém věku, naštěstí počet členů kompenzuje 
nadále potěšující zájem nejmladších talentů 
ve věku prvního stupně základní školy. 

V další části programu předal slovo 
a i pomyslnou předsednickou štafetu trené-
rovi mužů Martinu Pěknému, který přítom-
né seznámil s podrobnostmi o tréninkovém 

procesu a výsledcích radotínských reprezen-
tantů za minulý rok. Přiblížil hostům dění 
na soustředění na kolínském stadionu, kde 
atleti strávili týden těžké přípravy na pod-
zimní sezónu a na 4. kolo městského přebo-
ru Prahy, jehož se muži již počtvrté v řadě 
zúčastnili. Po třetím kole drželi radotínští 
muži mezi deseti družstvy výborné čtvrté 
místo. I na podzim při vyvrcholení soutěže 
prokazovali místní borci dobrou formu a jen 
velmi těsně jim unikla bronzová příčka. 
Bramborová medaile znamenala v celkovém 
pořadí získání cenných skalpů USK „B“, SK 
Kotlářky nebo ČZU a stačila na udržení 
skvělého celkového 4. místa.

Jako další významný úspěch byla zmíně-
na vydařená účast na závodu Velká kunra-
tická, kde podal výborný výkon sedmiletý 

Adam Provazník, když 
nenašel ve své kategorii 
přemožitele. Jeho ví-
tězství podtrhl čtvrtou 
příčkou Michal Hošek. 
Svým umístěním rov-
něž potěšily 12. Karolí-
na Blažková, 21. Šárka 
Boháčová a 30. Petra 
Melicharová. 

Na přeboru Prahy 
nejmladší hoši znovu 
prokázali svoje výbor-
né předpoklady pro 
dlouhé tratě – stříbro 
vybojoval David Polák. 
Čtvrtý byl M. Hošek 
a šestý A. Provazník.
Martin Pěkný ve svém 
projevu připravil půdu 

pro následující slavnostní ceremoniál. Vý-
znamného ocenění se za celoživotní přínos 
radotínské atletice dočkal spoluzakladatel 
oddílu, neodmyslitelná a nenahraditelná po-
stava a velká osobnost oddílu jak po stránce 
sportovní, tak i lidské, pan Karel Winkler. Za 
svou výjimečnou a nevídanou kariéru jak 
aktivního atleta, tak hlavně trenéra dosáhl 
mnoha úspěchů a vychoval zde celou řadu 
reprezentantů, rekordmanů a přeborníků. 
Letos oslaví 75. narozeniny a  radotínské at-
letice věnoval více než polovinu svého živo-
ta a i nadále se aktivně podílí na organizaci 
a fungování oddílu, což si také vysloužilo 
velké uznání – pan Winkler sklidil zaslouže-
né a dlouhotrvající ovace zaplněného sálu. 

Do dalších let popřál oddílu mnoho 
štěstí také radotínský starosta pan Karel 
Hanzlík, jenž při pohledu do osazenstva 

neskrýval optimistický pohled na vývoj 
a budoucnost místní atletiky. Neoficiálně 
také přislíbil, že se zasadí o řešení otázky 
atletického škvárového oválu, který se 
nachází mnoho let v katastrofální stavu 
a jeho rekonstrukce je pro další fungování 
nutná a neodvratná.

Další vzácný host, paní Miloslava 
Rezková - Hübnerová, přítomné v sále 
obohatila o své zážitky z Mexika 1968, 
kde dokázala ve skoku vysokém vyhrát 
zlatou medaili, a z mistrovství Evropy ko-
najícího se o rok později, kde také nenašla 
přemožitelku. Poučná debata o životě 
profesionálního sportovce z doby mnohdy 
nesnadné byla velmi přínosná a každého 
přítomného hosta, i nezainteresovaného 
v atletice, musela zaujmout.

A právě tato slavná osobnost byla 
předurčena k závěrečnému předávání cen 
za podzimní trojboj a oddílovou soutěž 
o nejaktivnějšího atleta sezóny „Lehkoat-
letického Oskara“ za rok 2008. Bylo vypsá-
no celkem 72 diplomů ve všech možných 
kategoriích. I vzhledem k jubilejnímu 
ročníku bylo připraveno mnoho cen, po-
hárů a pohárků pro všechny sportovce. Po 
občerstvovací pauze bylo vše připraveno, 
aby na stupínky vedle vzpomínkové ná-
stěnky, připravené speciálně z fotek a vý-
znamných listin minulého i současného 
století, mohli vystoupit první vítězové. 
Nejcennější kovy za trojboj v kategorii 
dívek v celkovém pořadí si odnesly: bronz 
Daniela Benešová, stříbro brala obhájkyně 
titulu Lucie Růžičková a za nejlepší výkon 
získala právem zlato a pohár pro nejzdat-
nější atletku roku 2008 členka oddílu 
Tereza Růžičková. Mezi chlapci zvedl nad 
hlavu pohár za trojboj novopečený před-
seda Martin Pěkný. Níže na stupínku stáli 
druhý Tomáš Jindra a třetí Václav Dovolil. 
V celoroční bodovací soutěži pro členy 
oddílu se radoval z vítězství junior Tomáš 
Jindra. Kategorii dospělých pak ovládl 
znovu Martin Pěkný.

V přátelském duchu se tedy nesla oslava 
završení půlkulatého výročí radotínského 
atletického oddílu, kterému všichni věří, 
že bude i nadále zodpovědně plnit úlohu 
zástupce královny sportu v celém okolí, 
bude se nadále rozvíjet kupředu a vy-
chovávat dobré sportovce, kteří budou 
reprezentovat a rozšiřovat slávu a tradici 
radotínského sportu. 

Na konci dubna bylo poblíž soutoku 
Vltavy s Berounkou v Praze 16 slavnostně 
otevřeno nové sportovní zařízení. Jedná se 
o tréninkový golfový areál. Golf je v České 
republice stále se rozvíjející odvětví. Pro 
někoho možná překvapivě, ale v Evropě 
nenajdete zemi, kde by docházelo k tak 
výraznému nárůstu počtu hráčů. Současně 
s tím se staví i zbrusu nová golfová hřiště 
a tréninkové areály. Zvlášť v Praze je hlad 
po golfu veliký.

V Lahovicích, vedle sádek, můžete vzít do 
ruky golfovou hůl a třeba poprvé v životě 
odpálit míček. Cvičná louka měří 240 met-
rů, pro další trénink jsou v areálu prostory, 
kde hráči mohou pracovat na zlepšení krát-
ké hry a patování. Především je ale v plánu 
investora zrealizovat výstavbu devítijamko-
vého hřiště.

Nově zrekonstruované prostory nabí-
zejí rovněž příjemné posezení v Golf Café 
s plně zásobeným barem a základním 

občerstvením. Areál nabízí na objednávku 
také možnost kompletních rautů pro firmy 
a obchodní jednání.

Provozovatel sportoviště, Aurum Pacific 
Golf Club, připravil v rámci otevření slav-
nostní odpoledne, kterého se zúčastnilo 
mnoho zajímavých osobností veřejného 
a kulturního života. Kmotrem hřiště se stal 

místopředseda poslanecké sněmovny par-
lamentu ČR pan Jan Kasal a rektor ČVUT 
prof. Ing. Václav Havlíček Csc. Prvního od-
palu se velmi vtipně zhostili místopředseda 
zahraničního výboru Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR pan Tomáš Dub a velvy-
slanec ČR v Indonésii, pan Jaroslav Olša. 
O skvělou zábavu se pak starali Ondřej Ha-
velka a jeho Melody Makers. Pan Havelka si 
jako vášnivý golfista nenechal ujít možnost 
několika odpalů.

O víkendu 25. a 26. 4. proběhly s velkým 
úspěchem dny otevřených dveří. Množství 
již aktivních golfistů využilo možnost hry 
zdarma, ale především byl velký zájem ze 
strany začátečníků, kterým se po celý den 
věnovali trenéři Aurum Pacifik Golf Clubu. 
Podobné akce se připravují v areálu i v blíz-
ké budoucnosti. První takovou bude zábav-
né odpoledne s golfem ke Dni dětí 1. června. 
Pokud tedy přivedete své ratolesti, budou 
se jistě nejen ony dobře bavit. Pro rodiče 

budou opět připra-
veni všichni trenéři 
a každý, kdo si chce 
tuto hru zkusit, je 
vítán. V přípravě 
je také sportovně 
společenská akce 
čistě pro dámy, kte-
rá proběhne 24.5. 
Samozřejmě ne-
může chybět golf, 
ale kromě odpalů 
budou mít dámy 
možnost konzul-
tovat své názory 
a problémy s vizá-
žisty a kosmetiky.  
Další  zaj ímavou 
možností jsou třeba 

snídaně na golfu. Pokud jste se nestihli ráno 
najíst doma, nechce se Vám čekat v dopravní 
zácpě na Strakonické ulici nebo potřebujete 
něco probrat s obchodními partnery, je Golf 
Café nejlepší řešení.

Golf už zdaleka není hra jen pro movité 
a v Lahovicích si ji může vyzkoušet úplně 
každý. Předpokládá se, že většinu klientů 

sice budou tvořit již aktivní golfisté, ale 
velmi rádi zde přivítají i úplné nováčky. Čle-
nové Aurum Pacific Golf Clubu by se však 
především chtěli zaměřit na žáky blízkých 
základních škol a vyplnit aktivní využití 
jejich volného času. Golf to není pouze hra, 
ale také společenská záležitost, se kterou 
je spojena určitá etiketa. Nejedná se tedy 
čistě o sportovní vyžití dětí, ale také o jejich 
vychovávání. V nabídce je množství variant 
pro všechny věkové kategorie a výkonnostní 
skupiny golfistů.

Pokud vás tato hra třeba jen trochu zají-
má, je možná na čase jí vyzkoušet. Vzhledem 
k atraktivnosti lokality, jen pár desítek met-
rů od hlavního silničního tahu na Prahu, je 
golfový areál v Lahovicích skvěle přístupný 
jak autem, tak podél cyklistické stezky pěš-
ky. Pochopitelně není nutné jen odpalovat 
míčky, ale golfový areál může být i vaším 
cílem vycházky. 

Další informace možno nalézt na
www.golf-lahovice, info@golf-lahovice.cz

Více informací na www.atletika.org

V dubnu se na závodišti ve Velké Chuchli opět rozběhla dostihová sezóna. Prvním čtyřem 
nedělím termínové listiny přálo počasí, a tak návštěvy výrazně předčily nejen loňské hod-
noty, ale i očekávání pořadatelů. Dvaatřicet dostihů prvního měsíce soutěžního kalendáře 
vidělo celkem přes osmnáct tisíc diváků.

Vrcholem první neděle (5. dubna) byl tradiční zahajovací dostih, Gomba handicap 
Factoringu ČS. V napínavém souboji udržel start - cíl vítězství šestiletý valach Daidalos 
s mladým chuchelským jezdcem Petrem 
Foretem v sedle. Následnou (12. dubna) 
Velkou dubnovou cenu AgroEfekt pro 
sebe jednoznačně rozhodla čtyřletá klisna 
Determinacja stáje EŽ Praha, která znovu 
s pomocí slovenského žokeje Juráčka po-
kračuje ve skvělých výkonech z minulého 
roku. Tříletým klisnám vyhrazenou Velkou 
cenu autodopravy František Vlk (19. dubna) 
také bez problémů opanovala ryzka stáje 
Rabbit Trhový Štěpánov Rabbit Zamindar 
s žokejem Srncem. O týden později konanou 
Velkou cenu LBBW Bank pro tříleté hřebce 
a valachy s přehledem získal mohutný valach 
stáje Zámecký vrch Iryklon s žokejem Janáč-
kem a ve stejný den se pod stejným žokejem 
na scéně Ceny Rigips prosadil pětiletý Shar-
pour stáje YOKO.

Václav Janáček měl 26. dubna vůbec 
skvělý den, vedle vítězství s Iryklonem 
a Sharpourem totiž zaznamenal další tři 
triumfy a s obrovským náskokem, kterému 
položil základ už hattrickem z 5. dubna, vede 
momentální pořadí letošního šampionátu. 
Vyhrát pět dostihů v jeden den se jezdcům podaří pouze výjimečně, na chuchelské dráze 
naposledy předloni Tomáši Lukáškovi. A Janáček nejenže zvítězil v pěti dostizích, ale navíc 
jedno z těchto prvenství bylo jubilejním dvoustým v jeho kariéře! Trojnásobný a úřadující 
český žokej - šampión se tak ve třiadvaceti letech stal třiadvacátým jezdcem celé čs. histo-
rie, jemuž se podařilo této významné mety dosáhnout. Do elitního „Klubu 200“ vstoupil 
poslední dubnovou neděli jako nejmladší ze všech svých předchůdců.

Květnový program na závodišti ve Velké Chuchli (vždy od 14 hodin):
neděle 17. května: Velká jarní cena holdingu Rabbit CZ
neděle 24. května: Velká květnová cena
neděle 31. května: Velká červnová cena SKANSKA

V dubnu kraloval šampión Janáček

Tradice je třeba ctít, ty rodeové obzvlášť!
To, že rodeo patří k Radotínu a Radotín 

k rodeu, je už stará vesta. A tato pěkná tra-
dice, zrozená a udržovaná v Říčních lázních 
u Berounky, trvá, dýchá a žije! Tentokráte se 
milovníci tohoto krásného sportu, přátelé 
dobrého jídla a pití, nadšenci  country mu-
ziky a jiných požitků, zkrátka všichni dohro-
mady, sejdou 13. června roku tohoto. 

A jako každý rok, tak i letos přinese 
rodový program několik novinek. Nejprve 
supertahák pro divačky! Již „zaběhaná“ volba 
Miss Rodeo se bude tentokráte týkat právě 
návštěvnic a nikoliv jezdkyň, jak tomu bylo 
v minulosti. Logicky, jde o rodeo, zábavu 
v Americe zrozenou, proto bude „kvalifikač-
ním předpokladem“ stylový westernový či 
country oděv a celkový vzhled. Miss Rodeo se 
může těšit na hodnotné ceny! Další novinkou 
je tombola. Ta bude tentokráte určena dětem, 
a to tak, aby si každé nějakou tu cenu z rodea 
odneslo. Největší novinkou je však změna ve 
skladbě rodeových disciplín. Vůbec poprvé 
uvidí diváci v rámci seriálu o Pohár Wester-
ners International CZ v Radotíně, v Praze 
a v celé České republice značkování telete. 
V americkém originálu Calf Branding. Úko-

lem soutěžící dvojice bude tele, vypuštěné do 
arény, zahnat do značkovacího boxu a tam 
označkovat. A to, s osvědčeným polodivo-
kým dobytkem z pošumavských Hoslovic, 
nebude žádná procházka růžovým sadem. 
Soutěžící jezdci si přijdou na své, právě tak 
jako vy, diváci. O vzrušení, výborné sportov-
ní výkony a případně legraci rozhodně, tak 
jako v ostatních disciplínách, nebude nouze. 
Pořadatelé ctí tradici i v časovém rozvrhu 
celého podniku. Sportovní program začne 
přesně v 11 hod., pak si jezdci i diváci dají 
pauzu na oběd (pozor, nabídka bude tradičně 
velice bohatá!) a ve 13.30 hod. se to vše rozje-
de slavnostním nástupem. Vlastní sportovní 
program se pak už bude řítit jako splašený 
kůň, vše naživo a natvrdo, žádné počítačo-
vé simulace a podobné triky! Vydechnout 
divákům umožní právě volba Miss Rodeo 
a možná i nějaké další překvapení. Dětští ná-
vštěvníci se pak, jako každý rok, budou moci 
povozit v bryčce, tažené huculským koníky.  
A co s načatým večerem? Samozřejmě, jako 
vždycky - rovněž již tradiční country bál pod 
širým nebem! A tak přijďte všichni!

KOPANÁ:
Pražský přebor: 21. kolo SC Radotín – FK Slavoj Vyšehrad B 6:1, 22. kolo FK Bohemians B – SC Radotín 0:3, 23. kolo 
SC Radotín – SK Uhelné sklady 1:0. Po úspěšných výsledcích z posledních kol je SC Radotín na pěkném 5. místě za 
11 výher, 4 remízy a 8 proher (skóre 33:32) 34 bodů.
I. A třída – skupina B: 17. kolo AFK Slavoj Podolí – SK Zbraslav 3:2, 18. kolo SK Zbraslav – AFK Slivenec 1:3, 19. kolo FK Řepo-
ryje – SK Zbraslav 0:1. Po delší době to vypadá pro SK Zbraslav (9. místo, 7 - 3 - 9, 26:38, 24 bodů) na klidný závěr soutěže.
I. B třída – skupina A: 17. kolo SK Čechoslovan Chuchle – SK Modřany 1:1, Sokol Lochkov – SK Nusle 0:3, 
SC Radotín B – ABC Braník 1:3, 18. kolo AFK Slavoj Podolí B – SC Radotín B 0:0, Sokol Řepy – Sokol Lochkov 5:1, 
SK Střešovice 1911 B  –  SK Č. Chuchle 2:3, 19. kolo FK Gordic Praha Kačerov – Sokol Lochkov 2:4, SK Č. Chuchle – Fórum Ukrajinců ČR 
5:4, SC Radotín B – SK Modřany 1:2. Lochkov je průběžně na 6. místě (8 - 1 - 10, 29:42, 25 bodů).  Radotínské béčko je na 
9. místě (6 - 5 - 8, 34:40, 23 bodů), SK Čechoslovan Chuchle je na 14. posledním místě (5 - 4 - 10, 29:61, 19 bodů). Z důvodu, 
že do konce soutěže zbývá ještě šest zápasů, budou souboje o udržení ve vyrovnané tabulce velice zajímavé.
II. třída skupina A: 15. kolo SK Zbraslav B – AFK Slivenec B 8:0, Sokol Lipence – SK Advokát 6:0, PSK Olymp – 
SK Čechoslovan Chuchle B 0:4, 16. kolo SK Č. Chuchle B – Sokol Lipence 0:7, SK Advokát – SK Zbraslav B 0:5, 17. kolo 
SK Zbraslav B – SK Č. Chuchle B 6:1, Sokol Lipence – PSK Olymp 2:0, Zbraslavské béčko (1. místo, 14 - 2 – 1, 89:25, 
44 bodů) si to o postup rozdá se svým soupeřem z šestnáctky Sokolem Lipence (2. místo, 14 - 2 - 1, 66:11, 44 bodů). Nao-
pak SK Čechoslovan Chuchle B (11. místo, 3 - 4 - 10, 24:68, 13 bodů) bude mít existenční problémy. 
III. třída skupina A: 17. kolo Sokol Lipence B – Sokol Lysolaje 1:1, 18. kolo SK Čechie Smíchov – Sokol Lipence B 0:0, 19. kolo 
Sokol Lipence B – SK Střešovice 1911 C 2:1. I B tým Lipenců bojuje o postup (2. místo, 12 - 4 -2, 50:23, 40 bodů).
III. třída skupina C: 16. kolo SK Ďáblice B – SK Čechoslovan Chuchle B 0:3, 17. kolo SK Č. Chuchle B – FK Klánovice B 0:2, 
18. kolo Sokol Kolovraty B – SK Č. Chuchle B 0:0, SK Čechoslovan Chuchle B kontroluje 3. místo (12 - 2 - 4, 68:24, 38 bodů).
PRAŽSKÁ BASKETBALOVÁ SOUTĚŽ:
MUŽI - 1. třída - sk. A: 20. kolo Radotínský SK – VŠSK MFF A 60:65, 21. kolo Sokol Motol – Radotínský SK 75:78, 22. kolo 
Radotínský SK – BK PIRELLI A 75:61, Radotínský SK 4. místo, 15 výher, 6 proher, 1582: 1486, 36 bodů.
2. třída - sk. C: 20. kolo TJ Háje – SK Zbraslav 77:63, 21. kolo SK Zbraslav – VŠTJ MEDICINA B 70:62, 22. kolo Sokol 
D. Počernice B – SK Zbraslav 47:67, SK Zbraslav 8. místo, 8 - 14 proher, skóre 1297:1453, 30 bodů.
ŽENY – 2. třída – sk. B: 10. kolo BK DE Prosek C  - SK Zbraslav 34:38, 11. kolo SK Zbraslav – VSK PV 38:42, 12. kolo 
SK Zbraslav – VSK IURIDICA 58:56, SK Zbraslav 2. místo, 9 - 3, 624:502, 21 bodů. 

Sportovcem měsíce dubna 2009 se stávají mistři republiky v badmintonu z TJ Sokol Radotín
Do užšího výběru ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc duben se dostalo smíšené družstvo 

badmintonistů TJ Sokol Radotín a nadějný žokej Janáček, který slavil úspěchy na závodišti ve Velké 
Chuchli. Vítězství v anketě nakonec získalo družstvo badmintonistů Sokola Radotín ve složení 
Hanka Kollarová, Mirka Vašková, Eva Hnilicová, Jiří Skočdopole, Jakub Bitman,  Pavel Drančák 
jr, Jaroslav Sobota, Josef Rubáš a Marek Teller. Vítězství v závěrečném turnaji nejvyšší soutěži bad-
mintonu a zisk titulu Mistr ČR pro rok 2009 v olympijské disciplíně, je vždy velkým sportovním 
úspěchem a prestižní záležitostí. Radotínským badmintonistům gratulujeme a děkujeme za repre-
zentaci Prahy 16.

Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Prahu 16, zašlete návrh na udělení titulu Spor-
tovec měsíce Prahy 16 na e-mailovou 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 sou-
těže 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 4. června. Ze zaslaných tipů bude do užšího rozhodování zařazen sporto-
vec 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.


