
Velké Radotínské rodeo: Parádní zábava
   Dopolední déšť v sobotu 23. června sice 
určitě pár slabších povah odstrašil, ale ti 
diváci, kteří do Radotínských lázní dorazili, 
rozhodně nelitovali. Velké Radotínské rodeo, 
konané pod záštitou primátora hl. města 
Prahy Pavla Béma, který rovněž věnoval 
pohár pro celkového vítěze, rozhodně 
nezklamalo a mělo všechny atributy 
napínavé sportovní podívané. A drtivá 
většina z nich poctivě vydržela až do konce, 
k čemuž pomohlo i kvalitní občerstvení 
a stánky s různým zbožím. 
 Ale k vlastnímu rodeu. V první 
disciplíně Alley (Vedení dobytčete 
uličkou) mělo dobytčí stádo, jež zapůjčil 
pan MVDr. Josef Daněk z pošumavských 
Hoslovic, naprostou převahu a soutěžící 
jezdci si „ani neškrtli“. Rozběhané 
a „nadupané“ stádo si v aréně dělalo 
doslova, co chtělo. 
   V další disciplíně však už to bylo lepší 
a šest jezdců úspěšně zalasovalo (Calf 
Roping – Lasování telete). A byla to bitva 

na ostří nože, kde rozhodovaly vteřiny 
a jejich zlomky. Nejprve vedl loňský mistr 
České republiky Radek Holub s časem 
7,13 s. Před něj se však přehoupl Malý 
Jimmy Magura s nádherným časem 4,46 
a zdálo se, že si odnese pohár pro vítěze.  

Pak ale vyrazil ke svému pokusu Milan 
Pata a uspěl za neuvěřitelných 4,09, což 
je druhý nejlepší čas v mistrovství ČR 
všech dob! Za zmínku stojí ještě 5. místo 
lasařky Silvy Bartošové (19,81 s.).      
  Pak se dočkali junioři. Tedy přesněji 
deset juniorek a jeden junior. V Pole 
Bending se z vítězství radovala vítězka 
poháru Dyka Krchova 2006 Helena 
Kocourková s koníkem Diablo Son 
of Mariola za 24,72 s., statečně však 
bojovali všichni ostatní. Uspěly Kateřina 
Šoltysová (Šebor) v čase 25,52, Šárka 
Brymová (Ingrid) za 25,82 a další. 
  Team Penning aneb Třídění dobytčat 
je vždy loterií. A zvláště ze stádem, které 
měli jezdci k dispozici. První dvě trojice 
zaznamenaly čistou nulu. Pak se jezdecká 
smůla přece jen protrhla, nicméně se zdálo, 
že jeden zahnaný kus bude maximem. 
Jako sedmá v pořadí však startovala trojice 
Johana Moutelíková, Silva Bartošová 
a Martin Vodvářka a po pěkném výkonu 

v čase 2:28,40 
vytřídila 2 kusy, 
c o ž  b o h a t ě 
s t a č i l o  n a 
v í t ě z s t v í .  D o 
m i s t r o v s t v í 
r e p u b l i k y 
však bodovala 
pouze Johana, 
pro to ž e  S i l v a 
s Martinem své 
soutěžní pokusy 
j e l i  s  j i n ý m i 
t r o j i c e m i 
a  s  J o h a n o u 
v y s t u p o v a l i 
coby nebodující 
a s i s t e n t i . 
Stříbrná pozice 
pat ř i la t rojic i 
Tereza Knihová, 
K r i s t ý n a 

Tesařová a Aleš Baudis (1:14,50 – 1 kus), 
třetí byli Petra Horníčková, Lukáš a Martin 
Vodvářkové (1:18,90, rovněž 1 kus). 
  A pak patřila scéna opět juniorům. 
V Barrel Race (Barelový dostih) se 
Šoltysové podařila odveta a zvítězila za 

18,73 s., za ní se umístila Kocourková 
(19,18), 3. místo vyválči la Kristýna 
Matějková s Roxanou  v čase o pouhé 
dvě setiny vteřiny horším než stříbrná 
závodnice.  Dospělí se ve stejné disciplíně 
rovněž doslova řezali o každou setinku 
vteřiny. Krásným výkonem a časem se 
mohl vítězem cítit Radek Holub, jehož 
donesl kůň Presley Daky Joe do cíle za 
18,18.  Nicméně favoritka a mnohonásobná 
vítězka této disciplíny Jana Herzánová se 
Senou potvrdila svoji pověst a zvítězila 
v čase 18,05. Časem 18,33 urval 3. místo 
Marek Zábranský s Brendou. 
   A pak už se všichni těšili na skutečnou 
třešničku na dortu, na Steer Wrestling 
(Pokládání telete). Tady však všem vzal 
vítr z plachet jako první startující Radek 
Holub. Tele stihl položit sice až současně 
s časovým limitem jedné minuty, ale 
nikdo jiný ho – přes slibné a statečné 
pokusy např. Patrika Urbana a Martina 
Vodvářky – nenapodobil. A tak si Radek 
odnesl cenu nejen za tuto disciplínu, ale 
i Primátorský pohár coby nejúspěšnější 
borec rodea, tzv. All Around Champion. 
Zvláštní cenu pro nejúspěšnější dámu 
rodea, kterou věnoval Ing. František 
Laudát, získala  Kristýna Tesařová.

Co ještě dodat? K zajímavému 
programu přispěla ještě huculská 
čtverylka v podání děvčat z Hucul 
Clubu ze Zmrzlíka a ukázka výcviku 
a hlavně elegance andaluského hřebce 
rodiny Kubíků. A děti i dospělí se svezli 
v kočárku či bryčce anebo přímo v sedle. 
Podtrženo: Krásné a příjemné odpoledne 
korunované večerním country bálem. 
Zkrátka a dobře – Radotínské rodeo si 
příště rozhodně nenechte ujít! 

V příští sezóně to již určitě vyjde.
Tak zní slib hráček lakrosu po nevydařeném finále.

  V této sezóně chtěl lakrosový tým ra-
dotínských žen získat zpět titul Mistra 
republiky, o který loni přišel ve finále 
s Jižním Městem. K získání úspěchu smě-
řovala veškerá tréninková píle a snaha 
jak realizačního týmu, tak především 
hráček. Pomyslná cesta za titulem začala 
již tradičním celooddílovým soustředě-
ním ve Veselí nad Lužnicí loni v srpnu. 
Toho se pravidelně zúčastňují všechny 
stávající hráčky týmu a ještě nové posily 
z řad juniorek. Základními koly národní 
ligy Radotín prošel se ztrátou jen dvou 
bodů, když tým oslabený o opory prohrál 
pouze s týmem LC Inferno. Nasbírané 
body bez problémů  postačily na postup 
do finálových bojů, do kterých se po 
ohromném zlepšení probojoval malešický 
klub, který jediný porazil hráčky z Pra-
hy 16 v základní části – LC Inferno.
   Finále se hrálo na dva vítězné zápasy 
a bylo zahájeno o víkendu 9. – 10. června  
na fotbalovém hřišti v Lipencích, kam 
přijelo mnoho fanoušků především 
z blízkého Radotína. V sobotním zápase 
se radotínským hráčkám zpočátku neda-
řilo úspěšně přenést míč do útoku. ,,Hra 
měla z naší strany mnoho nevynucených 
chyb, výsledek 1:4 na počátku druhé půle 
v náš neprospěch hovořil za vše,” vysvět-
luje příčiny špatného startu finálové série 

trenérka a bývalá reprezentantka Simona 
Baráková. Hráčky LCC však zvedly hla-
vu, zabojovaly a dotáhly náskok soupeře. 
V nervy drásající koncovce skončil zápas 
remízou 5:5 v řádné hrací době.
   Následovalo prodloužení 2 x 3 minuty, 
ve kterém se zdálo, že Radotín konečně 
strhne vedení a vítězství na svoji stranu, 
jelikož se hrálo především před brankou 
Inferna. Opak byl pravdou. Po ojedině-
lém útoku překvapila Zborková radotín-
skou brankářku Slabou střelou z dálky. 
V poslední minutě nastavení však  hosté 
nepochopitelně ztratili míček špatnou 
rozehrávkou a čtyřicet sekund před kon-
cem LCC už potřetí v utkání vyrovnalo. 
Dočkalová našla opět Michaelu Srchovou, 
která počtvrté v utkání překonala male-
šickou brankářku  Divišovou. Muselo se 
tak prodlužovat dál. V následujícím pro-
dloužení již platilo pravidlo náhlé smrti, 
tzn. že v okamžiku dosažení gólu jedním 
nebo druhým družstvem utkání končí. 
Podle průběhu to vypadalo, jako by si 
hráčky Inferna šetřily síly právě na tuto 
klíčovou pasáž zápasu. Uzavřely Radotín 
před jeho brankou s cílem nenechat dojít 
zápas do penaltové loterie. V útoku byli 
vlastně jen hosté, a tak to gólem v rado-
tínské brance zavánělo po celou dobu. 
Při pokusech Babičové a Koubové to ještě 

nevyšlo, ale pouhou půl minutu před 
koncem zamířila právě Tereza Koubová 
k zemi a na straně Inferna mohla pro-
puknout obrovská radost. Po výhře 7:6 
tak vedlo ve finálové sérii 1:0. 
   V neděli hru LCC provázelo opět mno-
ho chyb. V půlce druhého zápasu vedl 
tým Inferna 7:3. Radotín, v jehož dresu 
nastoupila i zkušená trenérka Baráková, 
ale znovu ukázal, že bojovnost je jeho 
předností. Tentokrát se však podařilo 
pouze zkorigovat výsledek na těsný 
jednobrankový rozdíl 7:8. Malešický 
tým Inferno vyhrál poměrem 2:0 na 
zápasy svůj historicky první mistrovský 
titul. Blahopřejeme! Pro tým LCC Sokol 
Radotín je to výzva do dalších let. 
   ,,Chtěla bych poděkovat všem hráčkám, 
které se účastnily nejen vyrovnaných fi-
nálových bojů, ale také těm, které za náš 
tým hrály v zápasech základních kol,” 
projevuje uznání Simona Baráková a do-
dává: ,,Tým se často obměňoval, zkoušely 
jsme začleňovat nové mladé hráčky. Naše 
týmová příprava byla částečně ovlivněna 
přípravou našich juniorek na MS U19 
do Kanady. Ale v příští sezóně to již 
určitě vyjde a po třech letech získáme 
opět mistrovský titul,” optimisticky 
slibuje duše českého ženského lakrosu 
S. Baráková.

Úspěšná badmintonová bilance
    Přibližně za dva měsíce bude zahájena 
nejvyšší ligová soutěž badmintonových 
družstev. Vraťme se však ještě k sezóně 
minulé, která byla velice úspěšná pro 
hráče Sokola Meteor Radotín. Dá se bez 
nadsázky říct, že byla jednou z nejzdaři-
lejších, i když se nakonec v dramatickém 
finále nepodařilo obhájit mistrovský titul 
z ročníku 2005/06. Celá řada individuál-
ních medailových úspěchů z Mistrovství 
republiky, které se konalo v únoru v Čes-
kém Krumlově, a především ojedinělá ob-
hajoba tří titulů Evy Titěrové – Brožové  
však převážily a způsobily, že hodnocení 
je kladné.
   Po základní části a semifinálových zá-
pasech, ve kterých smíšené badmintono-
vé družstvo radotínského Sokola Meteor 
nepoznalo hořkost porážky, postoupilo 
k boji o zlato a k obhajobě mistrovského 
titulu proti družstvu Deltacar Benátky 
nad Jizerou. Benátky byly po základní 
části druhé, když prohrály jen s praž-
ským týmem, a všem bylo jasné, že touží 
po odvetě. Série osmi finálových utkání 
přinesla opravdové drama až do posled-
ních výměn. Před posledním zápasem 
byl stav 4:3 pro Sokol. Z důvodu, že 
i poměr setů byl 8:7 a poměr vítězných 
míčů ve prospěch radotínského družstva, 
potřebovaly Benátky vyhrát  poslední 
utkání na dva sety. V případě i třísetové 
prohry mohl tým z Prahy 16 myslet na 
titul. Tím šťastnějším se nakonec stalo 
družstvo, které za posledních pět let čty-
řikrát vyhrálo mistrovský titul – Deltacar 
Benátky nad Jizerou. Na jedné straně ra-
dost, na druhé obrovské zklamání z toho, 
že se sezóna, ve které pražský tým ani 
jednou neprohrál, nepodařila dotáhnout 
do vítězného konce. ,,Škoda, vítězi v zá-
kladní části 1. ligy jsme byli my, ale na to 
se bohužel nehraje. Play - off je play – off,  
a tak to musíme zkusit zase příští rok,“ 
shrnul pocity kapitán Sokola Meteor 
Michal Severa. 

Na Mistrovství republiky ve dvou-
hrách, čtyřhrách a smíšených čtyřhrách 
odjížděli do Českého Krumlova hráči 
Sokola Meteor Radotín v početném za-
stoupení a s velkými ambicemi bojovat 
o nejvyšší příčky. Největšímu esu vý-
pravy Evě Titěrové - Brožové se nakonec 
podařilo obhájit tři tituly z minulého 
roku, i když sama hráčka před odjezdem 
ani neuvažovala o tom, že by podobný 
úspěch mohla zopakovat. Tím se zařa-
dila k nejúspěšnějším hráčům v historii 
českého badmintonu. Ve čtyřhře žen vy-
hrála společně se svoji letitou partnerkou 
Hanou Milisovou. Přestože spolu hrají 
jen na mistrovství, již čtyři roky nenašly 
na domácích palubovkách přemožitelky. 

Stejně tak to platí i pro smíšenou čtyřhru, 
kde je Eviným dlouholetým spoluhráčem 
Martin Herout z Dobrušky. Ani s tímto 
partnerem Titěrová doma prostě ne-
prohrává… Nakonec přidala i nejméně 
očekávanou obhajobu – titul ve dvouhře. 
Tím se stala nejúspěšnější hráčkou mis-
trovství. V cestě za vítězstvím ji určitě 
los nešetřil. V semifinále na Evu  Titě-
rovou – Brožovou čekala úspěšná česká 
juniorka  Kristýna Ludíková, v součas-
nosti figurující na 105. místě světového 
žebříčku. Rozhodla však větší zkušenost 
a vůle hráčky Sokola, která své soupeřce 
dokázala, že si na svůj úspěch musí ještě 
počkat. Ve finále pak zvítězila nad další 
českou reprezentantkou Martinou Be-
nešovou.

O další medailové úspěchy se zaslou-
žili Jiří Skočdopole druhým místem ve 
čtyřhře, který se svým spoluhráčem M. 
Osičkou nestačili až ve finále na obhájce ti-
tulu a 61. světový pár Kohoutek – Florian. 
Nečekaným, ale naprosto zaslouženým 
3. místem ve dvouhře se blýskla Mirka 

Vašková. První seniorskou medaili, a to 
bronzovou, si do Prahy odvezl  nejlepší 
český junior Jakub Bitmann za smíšenou 
čtyřhru. Posledním medailovým umístě-
ním bylo třetí místo Jana Jiráska v deblu. 
Se spoluhráčem Jiřím Provazníkem 
podlehli v semifinále pozdějším vítězům 
Kohoutkovi s Florianem. 
   V současné době již probíhá intenzivní 
příprava na blížící se sezónu, ve které 
bude Sokol Meteor Radotín  chtít navázat 
na poslední úspěchy.

Dostihové zpravodajství
    Po letní pauze už nezadržitelně klepe na 
dveře druhý poločas letošní metropolitní 
dostihové sezóny.
  Chuchelské závodiště otevře své brá-
ny v neděli 26. srpna, kdy od 14 hodin 
startuje atraktivní dostihové odpoledne. 
Vyvrcholí 62. ročníkem nejdelšího klasic-

kého dostihu Tattersalls St. Leger, v němž 
se poprvé od triumfu v červnovém derby 
představí ryzák Medeo. Další program 
nabídne např. první dostih seriálu 
EŽ Praha přes proutěné překážky, další 
díl seriálu Schaumann pro dvouleté koně 

českého chovu, či jiný dostih dvouletých 
koní, pod hlavičkou EBF (Evropský cho-
vatelský fond). 
   Zářijový pořad obsahuje pět nedělních 
kapitol, nejvýznamnější z nich je 16. září 
Dostihový festival EŽ Praha po záštitou 
pražského primátora. Navíc se uskuteční 

také dostihy v sobotu 22. září. Říjnové ter-
míny jsou připraveny tři, vrcholem závěru 
sezóny bude už 88. ročník Ceny prezidenta 
republiky (28. října), v listopadu se usku-
teční poslední dostihový den 4. listopadu.

datum dostih                                                                                začátek
neděle 26. srpna Tattersalls St. Leger                                                        14 hodin
neděle 2. září Gerschův memoriál fondů Conseq                               14 hodin
neděle 9. září Zářijový handicap                                                          14 hodin
neděle 16. září Dostihový festival EŽ Praha                                         14 hodin
sobota 22. září Dostihový den GE Money                                             14 hodin
neděle 23. září Cena zimního favorita Strike Sportu                           14 hodin
neděle 30. září Svatováclavská cena Znovínu Znojmo                         14 hodin
neděle 7. října Memoriál Harryho Petrlíka                                          13 hodin
neděle 21. října Finále seriálu Schaumann 2007                                    13 hodin
neděle 28. října Cena prezidenta republiky                                            13 hodin
neděle 4. listopadu Cena spol. Vamar                                                           12 hodin

  V Chuchli se v červenci oslavovalo. Jak 
by ne, když fotbalový oddíl Čechoslovanu 
Chuchle, a především jeho A tým, dosáhl 
skvělého úspěchu, a to postupu do 1. A tří-
dy. Tedy do soutěže, kterou v historii oddí-
lu ještě žádný tým od Vltavy nehrál.
   Po prvním zápase podzimní části se-
zóny 2006/07, kdy  hráči Čechoslovanu 
Chuchle nešťastně prohráli v 1. B třídě 
s Přední Kopaninou 1:0, nikdo určitě 
nepomýšlet na postup do vyšší soutěže už 
z toho důvodu, že v předchozím ročníku 
se chuchelští pohybovali spíše ve spod-
ních patrech tabulky. 
   Po úvodním zápasu, respektive  od 
druhého kola v nepřetržité řadě do de-

vatenáctého kola, nepoznali fotbalisté 
z Chuchle hořkost porážky. O tuto šňůru  
připravilo chuchelské áčko až počátkem 
května mužstvo Slavoje Podolí B, které na 
svém hřišti tým z městské části s nejzná-
mějším dostihovým areálem v republice 
porazilo 2:0. Slavoj si vítězstvím zachoval  
šance na eventuální postup.
   Úspěch je obdivuhodný už proto, že  ká-
dr mužstva je týž, který bojoval minulou 
sezónu o záchranu. Trenérovi Jaroslavu 
Felčárkovi, mimochodem bývalému 
velmi výbornému diviznímu a přeboro-
vému fotbalistovi hrajícímu dlouhá léta 
v černobílém dresu Radotínského SK, se 
povedlo sehrát a stmelit kádr tak, že začal 

Historický úspěch chuchelské kopané bojovat a občas předvádět velmi kvalitní 
hru. Za zmínku stojí vyzdvihnout vítěz-
ství v jednom z nejlepších zápasů sezóny 
právě proti radotínskému béčku, které 
pro připomenutí slavilo postup v minulé 
sezóně a má velmi kvalitní mužstvo, a to 
v poměru 5:1. 
   Dalším zápasem, který stojí za vyzdviže-
ní, je opět domácí výhra. Tentokrát proti 
Modřanům, kterým chuchelští fotbalisté 
,,výpraskem“ 4:0 v 21. kole sebrali po-
slední šance na postup. Modřany od této 
porážky získaly do tabulky už pouhý jedi-
ný bod. Naopak Čechoslovan dál s pravi-
delností sbíral bod za bodem, takže díky 
bodovému náskoku mohl již po 24. kole, 
po vítězství, které si přivezl z hřiště SK 
Nusle (2:1 – pozn. red.), oslavovat. 

Velké Radotínské rodeo o Primátorský pohár, 

I. divize (mistrovství ČR): 1. Radek Holub, 
Ranč Zlomená Podkova, 15 bodů, 2. Milan 
Pata, Halter Halley, 9 b., 3. Marek Zábranský, 
Halter Halley, 8 b., 4. Kristýna Tesařová, 
Ranč Plešnice, 7 b., 5. Martin Vodvářka, Ranč 
Lipence 7 b. atd.       


