
Sedmdesátka bývalých i současných 
atletů se 22. listopadu sešla v Kultur-
ním středisku „U Koruny“, aby oslavila 
založení atletického oddílu v Radotíně 
a připomněla si jeho půl století starou 
historii.  Iniciativou pro jeho založení 
byla výstavba stadionu v roce 1960. 

U zrodu tehdy nového oddílu, který 
započal svou činnost v září 1963, stáli 
Ing. František Rys, Ing. Luděk Mach, 
Ing. Jaromír Urban a Karel Winkler. 
Oddíl byl začleněn do TJ Spartak 
Radotín, který sdružoval všechny 
sportovní oddíly v Radotíně. 

V červnu 1964 byl zahájen provoz 
stadionu. Konaly se zde již první závo-
dy, přestože se ochozy a tribuny ještě 

dostavovaly. V té době se zde pořádalo 
mnoho atletických závodů s velkou 
účastí, a to pro Prahu-západ a od roku 
1975 i pro oddíly z Prahy, protože tak 
pěkný stadión v okolí nikde nebyl. 
Tradičním závodem byl každoroční 
atletický trojboj o nejzdatnějšího 
chlapce a dívku (založen roku 1964) 

s putovními poháry. Dalším význam-
nou soutěží, pořádanou od roku 1965, 
byl přespolní běh Radotínem, dříve 
nazvaný Běh Rudých letnic, jehož 
se uskutečnilo 25 ročníků. Startéry 
bývaly významné osobnosti našeho 
sportu – Emil Zátopek, Josef Odlo-
žil, Stanislav Jungwirth nebo i herec 
Národního divadla Miroslav Doležal. 
Účast na těchto závodech byla obrov-
ská a sjížděli se sem sportovci nejen 
z Prahy, ale i okolí. Tento fakt deklaru-
je i účastnický rekord z roku 1978, kdy 
se na start postavilo 470 závodníků. 
Radotínským oddílem atletiky prošly 
stovky talentovaných dětí i dospělých. 
Bohužel byl Radotín vždy jakousi zá-

kladnou pro pražské 
oddíly, do kterých 
místní nadějní spor-
tovci odcházeli a dál 
z lepšova l i své v ý-
kony. Ale ještě před 
tím stačilo mnoho 
skvělých závodníků, 
většinou v mládež-
nických kategoriích, 
zazář it v bar vách 
Radotína, a to i na 
přeborech republiky, 
které mnozí dokonce 
vyhráli. Byli to třeba 
Luboš Rys (oštěp), 
J i n d ř i c h  S l a n i n a 

(sprinty), Dana Průchová (výška), 
Jiřina Plívová (400 metrů překážek), 
Adrien Sehnal (800 metrů), Ka-
rel Blahovec (sprinty a překážky), 
z posledních let Martina Andrštová 
(800 metrů a přespolní běhy) a mnoho 
dalších. Škvárová dráha postavená 
před padesáti lety po 35 letech po-

třebovala rekonstrukci. První z nich, 
provedenou v roce 2000, prošly sek-
tory na skok daleký a vysoký, které 
získaly umělý povrch. Nový tartanový 
povrch celého oválu postupně vznikal 
v letech 2010 až 2012. Na svou úpravu 
ještě čeká sektor koule, u oštěpu bude 
nutno položit umělý povrch, a případ-
ně dokončit čtvrtou dráhu na oválu. 
S bohatou historií oddílu seznámila 
na oslavě všechny přítomné Daniela 
Rejchrtová, bývalá atletka a dlouho-
letá předsedkyně oddílu, a Luboš Rys, 
který vzpomenul i historii atletických 
prvopočátků ze začátků 20. století. 
K současnosti řekl něco málo i sou-
časný předseda Petr Dubský. Na akci 
dorazil i radotínský starosta Karel 
Hanzlík, který se, po několika pří-
větivých slovech a s přáním mnoha 
úspěchů do dalších let, ujal i předá-
vání pamětních cen za dlouholetou 
práci pro atletiku v Radotíně. Cenu 
převzali Karel Winkler jako zaklá-
dající člen oddílu atletiky, Daniela 
Rejchrtová – dlouholetá předsedkyně 
oddílu a Dagmar Kučerová s Miladou 
Růžičkovou – trenérky, které se již 
mnoho let starají o atletickou mládež. 
Poděkování patří MČ Praha 16, která 
f inančně podpořila pořádání této 
oslavy. „Jsme rádi, že po celých 50 let 
se vždy našli dobrovolní funkcionáři, 
trenéři a rozhodčí, kteří většinou bez 
nároku na jakékoli fi nanční ohodno-
cení věnovali svůj volný čas atletice 
v Radotíně. Zároveň doufáme, že 
tomu bude i nadále, že se vždy najde 
někdo, kdo bude královnu sportu na 
radotínském ovále pěstovat i v bu-
doucnu,“ uvedla nakonec Daniela 
Rejchrtová. 

Radotínská atletika oslavila 50 výročí činnosti

Lakrosový oddíl LCC Sokol Rado-
tín zakončil loňský velmi úspěšný rok 
na předvánočním setkání, na kterém 
ocenil své nejlepší hráče. Ceny nejlep-
ším hráčům předávali jejich trenéři 
s pomocí vzácného hosta, stříbrného 
olympijského medailisty a mistra světa 
ve vodním slalomu, Vavřince Hradilka.

Rok 2013 se zapíše do historie 
klubu zlatým písmem. Nejvýrazněj-
ším výsledkem je skvělé vítězství na 
jubilejním ročníku Memoriálu Aleše 
Hřebeského, triumf v Evropské lak-
rosové lize i v domácích soutěžích. 
Velmi cenné je také druhé místo žen 
na evropském turnaji mistrů v bel-
gickém Gentu. V žákovských sou-
těžích získali titul mistrů ČR hráči 
v kategoriích do 13ti a 15ti let. Také 
radotínské dívky ve svých soutěžích 
kralují. 
Nejlepší hráčky: U 10 - Karolína Spá-
čilová, Nikola Friedlová. U 15 - Adéla 

Mistr světa Vávra Hradilek ocenil 
nejlepší hráčky a hráče LCC

Nejlepší hráči: U10 - Josef Slavík,  
Albert Bergman, Vojtěch Platil. U11- 
Šimon Kučera, Martin Haloda, Pavel 
Srch. U13- Viktor Bláha, Tomáš Hajek, 
Vojtěch Vošmik. U15 - Marek Haloda,  
Alex Weykamp, Tomáš Jasek. U17 
- Tomáš Sedlák, David Jasek, Jaroslav 
Jakš. Wolves - Jakub Mareš. ForFun - 
 eodor Šamalík. Custodes – celý tým 
za vítězství na memoriálu. 

Flekalová,  Julie Soukeníková. 
LCC Chicks - Soňa Neubauerová,  
Adéla Procházková. LCC Girlz - Da-
niela Nováková, Tereza Laláková. 
Naděje LCC - Matěj Soukup, Mája 
Holanová.

Stovka dětí a dvakrát tolik dospělých 
se postavilo prvního prosince na start 
tradičního Zbraslavského běhu.

Dětský závod nemá ambice překo-
návat traťové rekordy a hnát děti do 
cíle tak, aby padaly vysílením, nao-
pak. Jeho smyslem je umožnit všem 
dětem bez ohledu na jejich sportovní 
průpravu a závodní zkušeností okusit 
opravdové závodění. Proto každé běží 
se startovním číslem, proto každé 
dostane v cíli medaili na opravdových 
stupních vítězů. Zdolávané vzdále-
nosti nejsou nijak závratné, tradičně 
závodí i batolata, která sotva chodí, 
a těm stačí doklopýtat několik desítek 
metrů od liščí klece v zookoutku. Do-
rostenci závodí od výběhu s divočáky, 
ti ambiciózní mají možnost zapojit se 
i do hlavního závodu. Ten už je ale 
jiná káva, tam smích, který doprová-
zí výkon snad všech dětí, mizí hned 
po startu. Startuje se totiž kolmo do 
kopce k Altánku. Převýšení prvního 
kilometru je 200 výškových metrů. 

Celý závod měří 4,6 kilometru a vítěz 
ho dokáže zdolat pod 18 minut. Jistě 
úctyhodný výkon, ale za pozornost 
stojí ve výsledkové listině kategorie 
mužů nad 70 let. Její vítěz zdolal zá-
vod pod 25 minut, což je výkon, který 
mnozí nedokáží na rovině, byť jsou 
o desítky let mladší.

L e to šn í  Z br a s l av s k ý  b ěh  by l 
n a  počes t  m noha 
a mnoha běhajících 
Zbraslavanů rozšířen 
o soutěž O pohár 
Zbraslavských no-
vin. Ten byl určen 
nejrychlejšímu běžci 
žijícímu na Zbraslavi. 
S přehledem vyhrál ve 
skvělém čase 18 minut 
a 43 vteřin Jiří Pražák, 
zbraslavský orientač-
ní běžec, který se již 
řadu let spolupodílí 
na organizaci Zbra-
slavského běhu. „Už 

skoro deset let mám na starosti přípravu 
trati Zbraslavského běhu, to znamená, 
že ráno celou trasu fáborky vyznačím, 
pak běžím závod a po jeho skončení pak 
zase všechno seberu a uklidím, a tak pro 
mě každý Zbraslavský běh představuje 
15 kilometrů. Asi se dokonalá znalost 
trasy projevila. Být první na poháru 
Zbraslavských novin mě těší, ale hned 
v cíli mi několik kamarádů hlásilo, že 
potrénují a za rok o putovní trofej při-
jdu,“ sdělil vítěz.

Zbraslavský běh bolí i těší

Radotínská sportoviště v roce 2013 
V uplynulém roce se podařilo rado-

tínským organizacím a Městské části 
Praha 16 zmodernizovat nebo rozšířit 
zázemí řady místních sportovišť.

Fenomén sportu v Radotíně má 
dlouhou a bohatou historii. První 
sportovní organizace Sokol byla zalo-
žena přesně 28. října 1888 a toto datum 
má v historii českého národa význam-
né postavení. Ze sokola postupně 
vznikaly i další kluby. S rozvojem 

nových sportovních spolků zákonitě nových sportovních spolků zákonitě 
došlo k výstavbě nových sportovišť. 
Jejich dnešní podoba a pestrost je tak 
výsledkem práce mnoha 
radotínských sportovních 
patriotů a pro současné od-
dílové funkcionáře je jejich 
stav a funkčnost velkou 
výzvou. Na dvacet druhů 
sportů má v Radotíně málo 
vídané moderní zázemí. 

Největší proměnou v po-
sledních třech letech prošel 
atletický ovál na novém 
stad ionu. „Modernizací 
oválu jsme dokončili hlavní 
rekonstrukci sportovních 
ploch. Nově jsme vybudovali trénin-ploch. Nově jsme vybudovali trénin-
kové hřiště s umělým povrchem a 
osvětlením a závlahový systém hlav-
ního hřiště,“ sdělil Novinám Prahy 
16 předseda SC Radotín Karel Klíma. 

PoPoslední etapa byla dokončena na slední etapa byla dokončena na 
konci roku 2012, plně fungovat začala 
v roce následujícím. V nejbližší době 
je nutná rekonstrukce oplocení areálu 
a úpravy zázemí stadionu. Finanční 
prostředky byly získány z grantových 
řízení hlavního města Prahy v celkové řízení hlavního města Prahy v celkové 
výši 4,1 mil. Kč, částka 
1,6 mil. Kč pochází 
od Městské části Pra-
ha 16, na zbytku se 
f i n a n č n ě  p o d í l e l o 
Spor tov n í  cent r u m 
Radotín. 

V sousedství so ba-
lového stadionu RSK 
vyrostl nový betonový 
sk atepa rk ,  k ter ý  je 
jediný svého druhu v Čechách. Pře-jediný svého druhu v Čechách. Pře-
stavba původního dopravního hřiště 
na ráj pro skateboarding byla dokon-
čena v druhé polovině roku 2012. 
V roce 2013 byla odstartována celá 
kompletní sezón a areál si našel mno-
ho příznivců od 6 do 30 let. „Skejťáci“ 
nejen místní, ale z opravdu širokého 
okolí si našli cestu do Radotína, což okolí si našli cestu do Radotína, což 

potvrzují příspěvky na jejich komuni-
kačních serverech. Celková investice 
ve výši 2,7 mil. Kč pochází z prostřed-
ků městské části a dotace 0,5 mil. Kč z 
prevence kriminality MV ČR.    

V polovině loňského byla dokonče-
na obnova a rozšíření kurtu číslo pět v 
areálu radotínského tenisového klubu 
LTC. Celý kurt byl zvýšen přibližně o 
jeden metr a rozšířen před tréninko-
vou stěnu. Financovaný byl z grantu 

h lavního města Prahy h lavního města Prahy 
(0,5 milionu Kč) a z dotace (0,5 milionu Kč) a z dotace 
MČ Praha 16 (100 tis. Kč). MČ Praha 16 (100 tis. Kč). 
Dvorec prošel ost r ým Dvorec prošel ost r ým 
testem, ještě než se začal testem, ještě než se začal 
plně využívat. Červnové plně využívat. Červnové 
povodně totiž zasáhly i povodně totiž zasáhly i 
celý areál LTC, ale naštěstí celý areál LTC, ale naštěstí 
následky nebyly velké. následky nebyly velké. 

Z á s a d n í  p r o m ě n o u 
prošla aréna lakrosového prošla aréna lakrosového 
LCC Sokol Radotín. Vý-LCC Sokol Radotín. Vý-
měna mantinelů měna mantinelů byla už 
akutní, protože ty stávající akutní, protože ty stávající 

byly posledních pár let v byly posledních pár let v havarijním 
stavu. Byl obnoven i betonový zá-
klad, na němž hrazení stojí, doplněna 

ochranná skla a instalován nový sys-ochranná skla a instalován nový sys-
tém bezpečnostních sítí. „Když jsme 
na začátku devadesátých let stavěli 
hřiště svépomocí, použili jsme vyřa-
zené mantinely ze zimního stadionu 

v Benešově. Na tu v Benešově. Na tu 
dobu a naše možnosti dobu a naše možnosti 
byly dostačující, pro byly dostačující, pro 
dnešní provoz arény, dnešní provoz arény, 
nároky a požadavky nároky a požadavky 
už ale nepostačovaly. už ale nepostačovaly. 
Rekonstrukcí jsme Rekonstrukcí jsme 
náš stadion zařadili náš stadion zařadili 
mezi nejmodernější mezi nejmodernější 
venkovní lakrosové venkovní lakrosové 
arény na světě,“ říká arény na světě,“ říká 
M i ros l av  K notek , M i ros l av  K notek , 
jeden ze zakládajících jeden ze zakládajících 
členů LCC a starosta členů LCC a starosta 
S o k o l a  R a d o t í n . S o k o l a  R a d o t í n . 
Celkem se investice Celkem se investice 

přehoupla přes částku 1,3 mil. Kč. přehoupla přes částku 1,3 mil. Kč. 
Jeden milion korun získali sokolové z 
grantového řízení HMP a zbytek inves-
tice pokryl Sokol Radotín z vlastního 
rozpočtu. 

Největší stavbou určenou pro sport 
a rekreaci, která začala v létě 2013 

a a skončí v červnu příštího roku je vý-skončí v červnu příštího roku je vý-
stavba přírodního biotopu u II. stupně 
základní školy. Koupací část o rozloze 
přes 3000 m2  má už vybudovanou 
nejhlubší část a je na zkoušku částečně 
napuštěná. Výstavbu fi nancuje hlavní 
město Praha, které projekt převzalo od 
Městské části Praha 16. Na pozemku 
školy se staví zázemí biotopu, jehož školy se staví zázemí biotopu, jehož 

součástí budou šatny, součástí budou šatny, 
sprchy a občerstvení. sprchy a občerstvení. 
V rámci akce bylo vy-V rámci akce bylo vy-
budováno nové budováno nové víceú-
čelové hřiště s umě-čelové hřiště s umě-
lým povrchem pro lým povrchem pro 
potřeby školy, které potřeby školy, které 
bude v odpoledních bude v odpoledních 
hodinách k dispozici i hodinách k dispozici i 
pro veřejnost.pro veřejnost.


