
  Pátek 17. února se stal svátkem pro 
všechny členy radotínského atletického 
oddílu, protože se v kulturním středisku 
„U Koruny“ konalo, 
tak jako v předchozích 
letech, slavnostní  
zhodnocení uplynulého 
atletického roku.
   Na schůzi atletů bylo 
na programu vyhlášení 
výsledků tradičního 
lehkoatletického troj-
boje, který se pravidel-
ně koná v podzimním 
čase na novém hřišti 
u Berounky, a dále 
předání lehkoatletic-
kého „Oskara“ – což 
je celoroční soutěž 
o nejaktivnějšího atleta 
Radotína.
 V lehkoatletickém 
trojboji v kategorii dívek vybojova-
la první místo v absolutním pořadí  
Daniela Benešová, stříbro získala Olga 
Vondráčková a bronzová byla Tereza 
Růžičková. V kategorii chlapců na zlato 
dosáhl Martin Pěkný, druhé místo obsadil 
Michal Pilík a bronzovou medaili obdržel 
Jan Bílek
  V „Oskarovi“ zvedl nad hlavu pohár 

ve zmíněné herně Patium. Tréninky pro-
bíhají vždy v neděli od 10 do 12 hodin, 
cena za dvě hodiny je téměř formálních 
50 korun. Konkrétní termíny tréninků 
se lze dozvědět u obsluhy bowlingového 
centra, v březnu půjde ještě o termín 26.3. 
Dalším partnerským centrem pro tréninky 
juniorů v Praze je největší a nejprestižnější 
tuzemské bowlingové centrum v Metro-
poli Zličín, kde také proběhne 19. března 
první celorepublikový juniorský turnaj 
bez rozdílu kategorií Junior Bowling Tour, 
přičemž výsledky celoroční série budou 
jedním z měřítek pro sestavování juniorské 
reprezentace ČR pro mezistátní utkání.

  V sobotu 4. března  se v Radotíně, 
v kuturním domě U Koruny, uskutečnilo 
závěrečné kolo extraligové soutěže v páce  
ročníku 2005/06. 
  Tato soutěž byla o to významnější, že 
sportovci měli poslední možnost jak se 
kvalifikovat na nadcházející Mistrovství 
republiky, jehož pořadatelem bude koncem 
dubna (přesně 22. dubna – pozn. red.) 
město Brno, konkrétně oddíl zde působící.
  Program v Radotíně byl zahájen od 11. 
hodiny prezentací a následným vážením 
jednotlivých závodníků z důvodu jejich 
zařazení do soutěžních kategorií. Vlastní 
soutěžní zápolení bylo úvodními duely 
odstartováno jednu hodinu po poledni, a to 
souboji juniorů a juniorek. To, že česká 
páka má nadějné mládí, ukázaly zápasy 
v kategorii dospělých, kde nastoupili i ně-
kteří úspěšní junioři z předchozích sou-
bojů. Při této příležitosti stojí za zmínku 
především jméno Adama Vrtala z Hluku, 
který po dvojnásobném triumfu v junior-
ské kategorii do 78 kg nenašel přemožitele 

ani mezi muži v kategorii do 80 kg, a to jak 
v přetláčení pravou, tak levou rukou. Stal 
se jednoznačně nejúspěšnějším závodní-
kem IV. extraligového kola.  Z jednotlivců 
se dále nejvíce dařilo borcům , kteří nás 
rovněž jako Adam Vrtal v loňském roce 
úspěšně reprezentovali na ME v Sofii nebo 
na MS v Tokio – Petru Svobodovi  a Rosti-
slavu Svačinovi.      
  Celkem se na pódiu představila padesátka 
nejlepších domácích závodníků, přičemž 
se nejvíce dařilo zástupcům oddílu z Po-
divína, Malé Bystřičky, Lysé nad Labem 
a z Hluku. V juniorských kategoriích se 
významně prosadili zástupci oddílu z Žid-
lochovic.
  Pro všechny příznivce armwrestlingu byl 
velice zajímavý návrat za soutěžní stoly 
bývalé juniorské mistryně světa Veroni-
ky Sedláčkové, která se po mateřských 
povinnostech vrátila ve vynikající formě 
a všechny své zápasy zcela suverénním 
způsobem vyhrála – že by i česká páka 
měla svoji Kateřinu Neumannovou?

  V neděli 2. dubna odstartuje na závodišti ve 
Velké Chuchli prvních osm dostihů nové sezóny. 
Sezóny, v níž centrální český hipodrom oslaví 
100 let své existence. Bohatou historii závodiště 
přiblíží řada akcí jak na samotném závodišti 
(např. fotografická výstava, články v dostihovém 
programu, či reedice historizující knihy), tak 
i mimo ně (především film z archivních mate-
riálů, který v České televizi připravuje Karel 
Čáslavský, ale i propagační stan na Václavském 
náměstí apod.).
  Pětiměsíční zimní přestávka pro management 
a pracovníky závodiště rozhodně nebyla časem 
volna. Vedle oněch jubilejních záležitostí je 
třeba „naladit nástroj“ na běžný provoz, tak jako 

před každým jiným novým dostihovým rokem. 
Pro návštěvníky bude znovu připraven vysoký 
standard služeb a občerstvení, vyšší počet sáz-
kových pokladen, řada doprovodných akcí a pro 
nejmenší oblíbené jízdy na ponících.
Koně v chuchelských stájích už začínají ladit 
formu na první jarní starty, na síle a četnosti 
nabírají úvahy o nejpravděpodobnějších hvěz-
dách nadcházejících měsíců. Ve stále se zkra-
cujícím čase, který odtikává do první dubnové 
neděle, můžete navštívit internetové stránky 
www.velka-chuchle.cz kde jsou pravidelně zve-
řejňovány všechny novinky.
  Známá už je také kompletní termínová listina 
Velké Chuchle pro rok 2006:

Zvláštní pozornost zaslouží nejvýznamnější dostih roku - České derby spol. Setuza. Jeho cena bude 
nejvyšší v historii, poběží se totiž o rovné tři milióny korun! Magické hranice jednoho miliónu korun 
pak dosáhnou oba vrcholy zářijového Dostihového festivalu, Velká cena Prahy a Velká cena českého 
turfu.

2. dubna 81. Gomba handicap Paláce Flóra – dostihový den MČ Praha 5
9. dubna 49. Velká dubnová cena Rabbit CZ
16. dubna             Velikonoční cena van Gansewinkel
23. dubna 32. Memoriál Rudolfa Deyla
30. dubna HSBC British Racing Green Day
7. května Grand Princ Květnový handicap
14. května 58. Jarní cena klisen Porcela Plus
21. května 85. Velká jarní cena
28. května 57. Velká květnová cena Skanska ŽS
4. června  55. Velká červnová cena TPG POST
11. června Červnový pohár 
25. června             DERBY DEN   - 86. České derby spol. Setuza

  Péče o nejmladší adepty a adeptky bow-
lingu v herně Patium na Zbraslavi přináší 
až nečekaně vynikající výsledky. Již 
podruhé za sebou, tentokrát však v těžší 
kategorii starších žákyň, se stala v sobotu 
25. února v Olomouci mistryní republiky 
Dominika Křenková ze Zbraslavi, když 
se tři týdny před republikovým mistrov-
stvím stala také mistryní regionu Praha. 
Dominika začínala a dodnes trénuje v her-
ně Patium a již loni se stala mistryní ČR 
v nejmladší kategorii do devíti let. Mezi 
mladšími juniorkami je letošní mistryní 
Prahy Veronika Nováková z Lipenců, 
rovněž trénující v Patiu Zbraslav, které 
v republikovém mistrovství uteklo třetí 
místo o pověstný vlásek. V nejnabitější ka-

tegorii Veronika srdnatým výkonem dlou-
ho sahala po bronzové medaili, o kterou 
nešťastně přišla až dva hody před koncem 
semifinále.
   Obě dívky hrají bowling za BC Rabbits 
Praha – „Králíky“, který se stal na letoš-
ním mistrovství republiky nejúspěšnějším 
oddílem. Vicemistryní ČR mezi staršími 
žáky je totiž Magdaléna Jirásková a mis-
tryní ČR v kategorii starších juniorek se 
stala v Olomouci její sestra Karolína Jirás-
ková – obě z BC Rabbits Praha.
   Výborné výsledky hráček nejen na praž-
ské, ale i na celostátní úrovni jsou konkrét-
ním výsledkem pravidelným tréninků pro 
zájemce o bowling z řad mládeže, které se 
od loňského října konají dvakrát do měsíce 

Michal Pilík, který se stal absolutním ví-
tězem této soutěže. Na pomyslné stupně ví-
tězů ho doprovodil stříbrný Martin Pěkný 

a bronzová Tereza Růžičková.
   Diplomy a ceny za pěkné atletické úspě-
chy převzali sportovci z rukou Svatoslava 
Tona, který jako člen Dukly Praha patří 
k našim nejlepším výškařům. S českým 
reprezentantem ve skoku vysokém pro-
běhla rovněž beseda, ve které se  o své 
bohaté zkušenosti podělil se svými mlad-
šími kolegy.

  To, že konkurence v letošních bojích 
o přední příčky byla v Radotíně skutečně 
veliká, jen potvrzuje fakt, že se atleti z ka-
tegorie mužů pod vedením trenéra Karla 
Winklera zúčastnili pražských přeborů 
družstev, kde nakonec obsadili čtvrté mís-
to ve finále B. A nebyly to pouze pražské 
přebory, kde atleti reprezentovali Radotín, 
ale i Velká Kunratická, přespolní běhy 
a různé veřejné závody. Na jednom z veřej-
ných závodů si dokonce sportovci změřili 
síly s naším nejlepším desetibojařem Ro-
manem Šebrlem. Nemilosrdnou porážku, 
kterou světový rekordman závodníkům 
uštědřil, alespoň zmírnil společným fotem 
a tím, že atletům popřál mnoho štěstí do 
dalších závodů. Velmi výrazného úspě-
chu dosáhla Martina Andrštová, která 
minulý rok v únoru na mistrovství ČR 
žáků a žákyň v běhu na 800 m skončila 
na výborném druhém místě. Krátce na to 
radotínský oddíl opustila a hájí barvy PSK 
Olympu Praha. 
   V současné době je další atletická sezóna 
v plném proudu, ale dveře místního SC 
Radotín jsou všem novým sportovním 
zájemcům z téměř kterékoli věkové kate-
gorie vždy otevřeny. Tréninky se do konce 
března konají každou středu a pátek od 16:
30 – 18:00 v tělocvičně druhého stupně ZŠ 
v Radotíně v Loučanské ulici. Od dubna 
probíhají tréninky na novém radotínském 
hřišti ve stejnou dobu. Dílčí informace 
o atletickém dění v Radotíně můžete získat 
na neoficiálních internetových stránkách 
www.atletika.org.


