
Taneční centrum uprostřed Radotína

Rallye Berounka Revival ukončila sezónu veteránů

Radotínský badminton vstoupil do nové sezóny

Děti ovládly Zbraslavskou osmu

Družstvo si letos určitě nedělá ambice na 
titul, nicméně o medaile se určitě bude chtít 
porvat. Jak se mu v pozměněné sestavě bude 
dařit bojovat s těmi nejlepšími, ukáží první 
podzimní kola. Všechna domácí utkání se 
hrají v hale ve Vinoři.
   Asi největší změnou a pro oddíl poměrně 

velkou ztrátou je přestup mnohonásobného 
mistra republiky a českého reprezentanta 
Jakuba Bitmana do Brna. Nejlepší hráč od-
dílu, jež 14 let úspěšně reprezentoval barvy 

TJ Sokol Radotín, řešil na 
konci loňské sezóny zásadní 
otázku své badmintonové 
kariéry. Zda se i nadále plně 
věnovat badmintonu, což se-
bou ale nese nutnost sehnat 
fi nance, anebo dát přednost 
studiu. Vzhledem ke svému 
mládí se rozhodl dál pod-
stupovat náročnou přípravu 
a cestovat po evropských 
turnajích s cílem dostat se 
mezi evropskou elitu a probo-
jovat se na mistrovství Evropy 
a světa. Finanční situace od-
dílu však nebyla taková, aby 
mu pomohl alespoň částečně 

zajistit prostředky na přípravu a turnaje, a tak 
nakonec přijal nabídku brněnského oddílu 
a od letoška hájí jeho barvy. Nezbývá, než mu 
popřát, aby se mu v novém působišti dařilo 
a aby se v budoucnu mohl vrátit zpět a po 
skončení kariéry třeba pomáhat vychovávat 
nové hráče.

ve 3. lize. Po letech se do druholigového 
týmu vrací na hostování naši odchovanci, 
kteří v žákovských a juniorských kategoriích 
pomohli k několika titulům – Lucka a Filip 
Staňkovi. Ve třetí lize se objeví nadějní junioři 
a budou tak mít možnost poznat rozdíl mezi 
juniorským a seniorským badmintonem a po 
boku velezkušených dlouholetých hráčů od-
dílu sbírat zkušenosti do další kariéry.
   V  extralize bude pouze jeden tým a ten 

navíc výrazně změnil svoje složení. Přišly 

posily z Hradce Králové, do týmu se vrátil 
bývalý slovenský reprezentant P. Mečár, 
družstvo posílí i Jan Vondra, jeden z nejú-
spěšnějších českých hráčů posledních let. 
I letos se bude opírat o zkušenou a úspěšnou 
hráčku Evu Titěrovou a její touhu po vítěz-
ství dobře doplňovanou Hankou Kollarvou. 

  Badmintonistům začala naplno nová se-
zóna, tréninky se rozběhly na všech frontách 
a radotínská sokolovna velmi často ani tako-
véto kapacitě nepostačuje.

Na druhé straně Prahy, kde trénuje druhá 
polovina oddílu, se již uskutečnilo několik 
turnajů dětí a mládeže, v nichž se naši mladí 
neztratili a po několika letech se opět dokáží 
nominovat na celostátní turnaje. 

Místní badmintonisté do nové sezóny 
zaznamenali několik změn na všech úrov-
ních. Rozšířila se dětská základna, která tak 
funguje na dvou „pracovištích“ – v Radotíně 
a ve Vinoři. Trojice trenérů Ing. Mojmír 
Hnilica, MUDr. Halka Bitmanová a Alena 
Mikelová byla zájmem rodičů a dětí při 
náboru velmi potěšena. Do přípravky bylo 
nato přijato na patnáct dětí, které mají chuť 
naučit se hrát badminton. Najednou není 
problém v tom koho trénovat, ale kde a kdy 
zajistit ty nejlepší tréninkové podmínky pro 
sportovní růst těch nejmladších zájemců. 

V mládežnických soutěžích smíšených 
družstev budou radotínský badminton 
reprezentovat dvě družstva žáků a jedno 
dorostenecké. Zejména v žácích by se mohlo 
podařit získat nějaké úspěchy, přinejmenším 
v rámci pražského přeboru. V soutěži do-
spělých došlo celorepublikově k malé změně 
struktury soutěží družstev, zrušily se krajské 
a oblastní přebory a přejmenovaly se na 
druhou a třetí ligu. 

Narozdíl od minulých let bude mít letos 
oddíl v soutěži dospělých pouze tři týmy, 
jeden extraligový, jeden ve druhé a jeden 

O předdušičkovém víkendu se středními 
Čechami prosmýkl pestrobarevný had slože-
ný z devadesátky automobilů účastnících se 
druhého ročníku Rallye Berounka Revival. 

   Akci nelze beze zbytku zařadit do žádné 
známé kategorie motoristických podniků, 
nejde o rallye, ani jízdu pravidelnosti, o jíz-
dě elegance veteránů ani nemluvě. Pravidla 
vlastně vymyslel promotér Eduard Patera. 
Vzal něco z každé jmenované disciplíny 
a vytvořil mantinely pro sportovně spole-
čenské setkání bývalých, ale i současných 
závodníků, příznivců a majitelů historických 
závodních a sportovních automobilů.  

Defi nitivně přešlo přejímkou a seřadilo 
se před startovní rampou devět desítek 
automobilů. A přehlídka automobilové 
techniky, která se v radotínském učilišti, kde 
bylo situováno Parc Fermé, sešla, musela 
potěšit srdce nejen každého fanouška, ale 
i náročného znalce automobilové historie. 
Dva Renaulty Alpine A110, závodní BMW, 
Alfy, Saaby, Fordy, Porsche, Audi Quattro, 
samozřejmě škodovky od MB 1000 po 
130 LR/B a silné zastoupení měly i značky 
z produkce bývalé RVHP. Z Brna přivezli 
otec a syn Vlašínové dva Moskviče. Zvlášť 
ten, s kterým startoval otec Vlašín, replika 
Moskviče, s nímž závodil tovární tým mos-
kevské automobilky na automobilovém 
maratónu Londýn – Mexiko v roce 1970 
je velmi zajímavým strojem. Perličkou byl 
start vozu Polonez, jehož variabilní jízdní 
vlastnosti krotil Miroslav Šenk navigovaný 
manželkou. Žen na horkém spolujezdec-
kém sedadle se v revivalu objevilo víc, 
ale čistě ženská posádka odstartovala jen 
jedna. Katarína Rozsívalová s Hedvikou 
Servusovou na Mitsubishi Starion statečně 
bojovaly a rozhodně se v pořadí třídy, ani 
v absolutním pořadí, neztratily.

Po startu v Radotíně zavedla závodníky 
trasa na plochodrážní stadion ve Slaném. 
Zde posádky na rozehřátí absolvovaly 

v mlze dva a půl kola, pak je tajný itinerář 
zavedl na letištní plochu v Panenském 
Týnci. A i zde mlha přikryla vytyčenou 
trať a ztížila tak posádkám boj se stopkami. 
Několik osádek nachytalo trestné body na 
tajných radarových kontrolách, další zatí-
žení konta znamenaly chybějící průjezdní 
kontroly a pozdní, nebo naopak předčasný 
příjezd, do časové kontroly. Sekvence plo-
chá dráha – letiště se v sobotu ještě jednou 
zopakovala, po jejím absolvování zamířil 
konvoj do Rakovníka k noclehu a hlavně ke 
společenskému večeru. 

V neděli ráno odstartovaly z Rakovníka 
posádky směrem na Brdy. Ve Strašicích je 
čekala první Show Section, po jejím absol-
vování vyrazily na další letiště, tentokrát 
v Dlouhé Lhotě. Po druhém průletu Dlou-
hou Lhotou už všichni zamířili do 
cíle v Radotíně. Některým párům 
zhatila jejich plány technická zá-
vada. Například Otu Zenkla a Jana 
Boška zastavilo odfouklé těsnění 
pod hlavou jejich Škody, porucha 
převodovky zastavila Ladu VFTS 
Radko Polcara a Jana Heřmánka.

Po dojezdu do cíle už všichni 
čekali na spočítání výsledků a pře-
dání pohárů těm nejlepším. Ve 
třídě A1 1150 potvrdil své kvality 
Jiří Beneš, který vždy na revivalech 
zajíždí se svým Mini Cooperem 
absolutně nejrychlejší časy, tentokrát jej na-
vigoval narychlo a trochu tajně do startovní 
listiny vpašovaný Oldřich Gotfried, na pře-
jezdech dokázal svého řidiče uklidnit a vy-
varovat se bodových přídělů na radarových 
kontrolách. Za ním skončila posádka Aleš 
Hodouš – Pavel Šlemín na Wartburgu. Aleš 
si při opravě řízení na přejezdu nechtíc sáhl 
na rozpálený kotouč a se spálenou dlaní ta-
hat za volant nebyl žádný med. Třetí místo 
vybojoval s červeným Renaultem Alpine 
A 110 Pavel Maier s Petrem Mináříkem. 

I třídu A1 1600 vyhrál Mini Cooper, ten-
tokrát patřící rodinnému duu Kuhnových. 
Jako druhá skončila posádka Vlastimil Suk 
jr. a David Belko samozřejmě na Suzuki 
Swi . Bavorák na třetí místo přivezl otce 
a syna Šalounovi. Sériové dvoulitry vyhrá-
la smíšená posádka Attilio Škvor s Evou 
Kubátovou na Lancii Beta před jedním 
z jezdců léta patřícím k naší soutěžní špičce 
a nyní úspěšně startujícím v závodech do 
vrchu Tomášem Hankem, kterého v Saabu 
900 navigoval Josef Sitník. Třetí příčka pat-
řila Milanu Zapadlovi a Luboši Navrátilovi 
na Renaultu 11.

Nejsilnější třídu sériových aut vyhrála 
posádka  Hubálek – Hašek na BMW 323. 
Další dvě místa patřila supersportům. Lud-
vík a Renáta Ottovi přivezli klasické Porsche 

911 na druhém místě před Ferrari Lubomíra 
Kamenieckiho navigovaného Milanem 
Hlaváčkem. Třídu A2 1150 vyhráli manželé 
Kramešovi na Škodě 1100MB, před posád-
kou Šašek – Wunsch na Škodě 1000MB.

Rallye Berounka Revival skončila. Svůj 
účel, poskytnout zábavu bývalým závodní-
kům snad splnila, o tom, že se účastníkům 
líbila, svědčí ohlasy a také časné přihlášky 
na další obdobný podnik, jímž bude na jaře 
příštího roku Rallye Praha Revival. 

stupce se v kategorii junior fi tness aerobic 
představil osmičlenný tým z Aerobic Team 
Chuchle. V konkurenci devíti skupin z celého 
světa je ocenil mezinárodní panel rozhodčích 
nejvyššími známkami a po prvním kole 
chuchelačky vedly. Semifi nále jen potvrdilo 
jednoznačné první místo mezi juniorskými 
světovými týmy. Večerní fi nálový závod byl 
po organizační stránce skvěle připraven a at-
mosféra v Convention Center byla opravdu 
napjatá. Kategorie fi tness nastupovala jako 
čtvrtá v pořadí. Děvčata měla startovní číslo 
čtyři. Po poctivé přípravě nastoupila na zá-
vodní plochu. Již od prvního tónu skladby ne-
nechal chuchelský tým nikoho na pochybách, 
ke komu byl měl titul putovat. Skvělým vý-
konem děvčata přesvědčila všechny rozhodčí 
a docvičila si pro titul mistryň světa pro rok 
2011. Australským Convention Centre v Gold 
Coast zazněla díky zlatým chuchelským děv-
čatům česká národní hymna.  Zlatý hattrick 
pro juniorský chuchelský fi tness tým byl do-
vršen. V jediném roce se jim podařilo získat 
titul mistrů České republiky, mistrů Evropy 
a mistrů světa!

Orientační běh do Kosoře
   Ano, letos je to přesně deset let, kdy se ko-
nal Orientační běh dvojic do Kosoře poprvé. 
A v sobotu 8. října se proto konal onen zmí-
něný jubilejní ročník.
   „Už v sedm hodin ráno jsme se s Danou, 
za chmurného počasí, vydaly vyznačit 
naši oblíbenou trasu a říkaly si, že letos 
je to vlastně trochu podobné jako v roce 
loňském a zda vůbec někdo dorazí...,“ říká 
Ilona Valešová, vedoucí školního klubu Klíč 
radotínské základní školy. A věrní příznivci 
nezklamali. Už o dvě hodiny později hlásili 
ze startu, že cíl určitě nezůstane opuštěný, 

a v půl desáté na povel netrpělivě čeka-
lo 26 dvojic! Jubilejní ročník, a ještě s re-
kordní účastí. 
   A jak vypadala trasa? Bylo tu na 15 sta-
novišť, v obálkách připravena rozstříhaná 
puzzle, přičemž v cíli museli závodníci 
obrázek slepit a uhádnout název postaviček 
a hlavně autora včetně tvůrce ilustrací. Pro 
děti hračka, pro rodiče občas oříšek, ale 
s humorem všem vlastním si tuto neznalost 
přiznali. A naopak, byli i ti vzorní, kteří 
ještě ráno studovali pohádky na internetu, 

aby dětem nekazili výsledek. No, nepotěší 
taková prima nálada?
   Po velkých výkonech na trase i v cíli byli 
vítězové dvou kategorií známi. V té mladší 
třídě zvítězila Karolína Ledvinková, na 
druhé pozici se svorně se stejným časem 
i počtem trestných bodů umístili Tomáš 
Vejpustek a Matyáš Martan a bronzovou 
medaili si odnesl Martin Truksa. V kate-
gorii starších obhájila loňské vítězství Bára 
Ledvinková, stříbrnou příčku obsadil Pavel 
Jindra a na třetím místě skončil Šimon 
Bačovský. Nejmladším aktivním účastní-

kem byla teprve tříletá Lenka Pecháčková. 
Vyhráli ale opět všichni. Protože v takovém 
počasí mohli na start přijít opravdu jen 
nadšenci a silní jedinci.
   „Děkujeme všem za skvělou atmosféru 
a doufáme, že se příští rok opět sejdeme 
a načneme další desetiletí této tradiční 
akce,“ dodává Ilona Valešová a doplňuje 
poděkování panu Milanovi, který o promrzlé 
účastníky v hospůdce na hřišti vzorně pečo-
val. Akce byla podpořena grantem Městské 
části Praha 16.

Zbraslavská bowlingová liga začala
Celkem 17 týmů vstoupilo od října 

letošního roku do v pořadí již 8. ročníku 
Zbraslavské bowlingové ligy – co do účasti 
nejrozsáhlejšího dlouhodobého turnaje 
tříčlenných týmů registrovaných i neregis-
trovaných hráčů.

Oproti předchozím ročníkům došlo 
přitom k jedné důležité změně – herna 
zakoupila mazačku – technologii, která 
podle stanoveného programu nanáší na 
bowlingové dráhy olej. To výrazně zlepšuje 
podmínky pro hráče hrající excentrickou 
koulí (takzvané „točenáře“), kteří mohou 
lépe odhadnout pohyb koule po dráze. 
Také pro neregistrované hráče připravila 
herna motivaci, když pro ně vyhlásila soutěž 
o nejvyšší nához (počet sražených kuželek 
v jedné hře) měsíce.

Kromě Zbraslavské bowlingové ligy se 

mohou zájemci i letos účastnit celé řady 
pravidelných turnajů. První pondělí v mě-
síci se hraje „Devítka“ - soutěž, kde se devět 
z deseti kuželek sražených prvním hodem 
počítá jako strike (všechny sražené kuželky). 
Druhé úterý v měsíci si pak lze zahrát soutěž 
dvojic „Chaoz“, která má svou nepravidel-
nou obdobu v soutěži „Megachaoz“. Každý 
první a třetí čtvtek v měsíci je pak vyhrazen 
turnaji „Zbraslavský dudák“. Samotná zbra-
slavská liga se kromě prvního pondělí hraje 
každé další pondělí.

Všechny turnaje jsou určeny zejména pro 
hráče, kteří nehrají žádné bowlingové soutě-
že, i když registrovaní hráči se těchto turna-
jů zúčastňují. Je jich ale menšina, takže šanci 
na dobrý výsledek a hlavně dobrý pocit ze 
soutěžního klání má prakticky každý.

Po trochu nejistém začátku, kdy na prvních 
jarních domácích závodech na Kladně obsadi-
ly dívky čtvrtou pozici a na dalším klání v Brně 
2. místo, se personální obsazení týmu změnilo 
a choreografi e prošla menšími změnami.
 Od této chvíle se na všech soutěžích „muž-
stvo“ představovalo ve složení Lucie Čuří-
nová, Anna Durajová, Michaela Klepalová, 
Kristýna Kudrnová, Matylda Malá, Kateřina 
Smíšková, Nikola Ševčíková a Sarah Vegne-

rová. Na první vrcholný závod sezóny – mi-
strovství Evropy, které se konalo koncem 
června v italském Turíně, přijel již juniorský 
fi tness tým v nové sestavě a s odhodláním 
poprat se o nejvyšší příčky. Konečné první 
místo a titul mistryň Evropy nastartoval 
zlatou cestu chuchelských aerobiček. 
   Po prázdninovém odpočinku se koncem 
září konalo mistrovství České republiky 
v pražské sportovní hale Podvinný Mlýn. 

I přesto, že chuchelské 
juniorky s tar tova ly 
v oslabení, se podařilo 
nemožné. Jednoznačné 
první místo v hodno-
cení všech sedmi roz-
hodčích a titul mistryň 
České republiky byl 
v Chuchli.

V  p átek  14 . ř í jna  
odlétala děvčata na mi-
strovství světa do Aus-
trálie, které se konalo 
v pobřežním letovisku 
Gold Coast.
Jako jediný český zá-

Zlatá sezóna juniorek z Aerobic teamu Chuchle

   Na konci září bylo v Radotíně ofi ciálně 
otevřeno nové taneční centrum, které bude 
pracovat pod názvem Fantasy Dance Center. 
Vyrostlo přímo v „srdci“ Radotína, najdete 
jej v prvním patře obchodního centra Be-
rounka na náměstí Osvoboditelů.
   Nově zrekonstruované prostory otevřel 
radotínský místosta-
rosta Mgr. Miroslav 
Knotek, v jehož gesci 
je oblast školství 
a sportu. Knotek vy-
budování tanečního 
centra velmi uvítal, 
podle jeho slov určitě 
přispěje k ještě kul-
turnějšímu prostředí 
a široké veřejnosti 
tak nabídne další 
možnost, jak aktivně 
trávit volný čas. 
   Centrum nabízí 

taneční lekce zumby, aerobiku, power jógy, 
t-bow, street dance, break dance. Cvičit 
zde mohou rodiče s dětmi, stejně tak jako 
mládež a dospělí. Najdete zde koutek pro 
pohyb či odpočinek, dva zrcadlové sály, re-
cepci s posezením, dětský koutek a potřebné 
zázemí. 

   Díky dokonalému cyklistickému počasí se 
na sedmadvacátou Zbraslavskou osmu do 
Boroviček vydalo téměř sto dětí na svých 
kolečkách a odstrkovadlech. 
   Potvrzuje se tak trend posledních ročníků, 
kdy namísto soutěže pro dospělé jezdce je 
„osma“ stále populárnější mezi dětmi. A je-
jich rodiče se občas vydají sami na trať, snad 
aby ukázali, jak se má závodit. Pro podpoře-
ní tohoto trendu se na příští rok připravuje 
rodinná soutěž. A šanci na úspěch budou 
mít ti, kdo zapojí do akce několik generací. 
Trať snad nikoho nevyděsí, když nevyděsila 
a nepotrápila, jak dokazují fotografi e, děvča-
ta z prvního stupně, která se srdnatě spustila 
do rokle, a dokonce z ní i svižně vylezla. 
   Pro děti bude samozřejmě zachováno po-
pulární vyhlašování výsledků, kdy na stupně 
vítězů stoupají bez ohledu na pořadí úplně 

všichni. Pokud jste již zazimovali své stroje, 
na shledanou na jaře při 28. Zbraslavské 
osmě.   

  


