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Třicet let od prvního boxlakrosového 
zápasu, který odehráli radotínští Cus-
todi, se tým vydal na turnaj do místa 
zrodu lakrosu – do oblasti Velkých jezer.

Radotínský klub využil nabídky 
pořadatelů turnaje LaxAllStars North 
American Invitational a vyslal svůj 
A-tým Custodes, nejúspěšnější box-
lakrosový tým Evropy. 

Po noclehu v Queensu se výprava 
vydala ve čtyřech zapůjčených vozech 
směrem na severozápad do vnitrozemí 
státu New York. Po tříhodinové jízdě 
dorazila do hotelu v Syrakusách blízko 
jezera Onondaga.

První hrací den turnaje měl tým 
domluvený trénink v dějišti turnaje, 
malém indiánském městečku Nedrow, 
které hostilo v roce 2015 mistrovství 
světa v boxlakrosu a svým boxlakro-
sovým zázemím vyrazí dech každému 
lakrosákovi. „Stará“ boxlakrosová 
hala, která se v zimě proměňuje na 
hokejové hřiště, a pět kilometrů dál 
další – plně funkční architektonický 
skvost s neméně skvostným názvem 
Tsha’ oń’nhes Arena. Z valné větši-
ny je ze dřeva a má zasouvací tribuny 
pro zhruba 500 diváků.

Prvním soupeřem LCC v turnaji ne-
byl nikdo jiný než z Memoriálu Aleše 

Hřebeského dobře známí Nova Scotia 
Privateers. Před zápasem prohlašovali, 
že tady jsou doma a že LCC vrátí všech-
ny ty prohry z turnajů v Radotíně. Na-
štěstí zůstalo jen u slov a po výhře 8:3 
čekal Čechy další domácí tým – Cau-
ghnawaga Indians ze stejnojmenné 
irokézské vesnice. Vítězství 10:6 nad 
nimi bylo o to cennější, že v konečném 

pořadí obsadili 3. místo. 
Druhý den se Custodi 

vydali do haly, kam ko-
nečně dorazil i přední tým 
quebecké části soutěže Se-
nior B Vermont Voyagers. 
Právě vzájemný zápas 
mezi Vermontem a fa-
voritem turnaje – profe-
sionály nabitým týmem 
ompson Brothers – měl 
rozhodnout, kdo bude ve 

čtvrtfinále soupeřem LCC. Zápas byl 
ukázkou moderního boxlakrosu a až 
prodloužení rozhodlo 
o vítězství ompsonů 
a o tom, že proti rado-
tínským nastoupí tým 
z Vermontu. Proti Ver-
montu bylo důležité dů-
slednou obranou otupit 
počáteční nápor a udržet 
co nejdéle bezbrankový 
stav a z rychlých protiú-
toků proměňovat pokud 
možno každou možnou 
šanci. Bohužel nic z toho 
se nezdařilo. Rychlá hra soupeře v úto-
ku dávala zabrat obraně, která pod 
tlakem začala dělat chyby, které soupeř 
spolehlivě trestal. Naopak český útok 
narážel na výbornou obranu a skvělého 
gólmana. Když už se podařilo zahrozit 
z rychlých protiútoků, byly to tyče nebo 

právě brankář, který zachovával dosta-
tečný rozdíl ve skóre v neprospěch 
LCC. Konečný výsledek 7:2 – horší než 
předvedená hra – odsoudil radotínské 
hráče k boji o konečné 5. místo. 

V závěrečném dni turnaje si LCC 
nejprve poradil s americkým týmem 
Uncommon Fit Lasersharks 6:1, aby ješ-
tě deklasoval překvapení turnaje, tým 
Jamaica 10:2 a mohl tak začít slavit ko-
nečné 5. místo. Finálový zápas byl reprí-
zou zápasu ve skupině mezi ompson 
Brothers Lacrosse a Vermont Voyagers. 
Výsledek 17:8 pro tým kolem slavných 
ompson Brothers jen potvrdil jeho 
roli favorita a vynesl mu nádhernou 
trofej z dílny místního řezbáře.

Páté místo v takové konkurenci je pro 
LCC jednoznačně úspěchem. Předvede-
ná hra týmů na prvním až čtvrtém mís-
tě ale ukázala, že před českým boxlakro-
sem je ještě hodně dlouhá cesta – jak na 
poli hráčském, tak na tom trenérském. 

Co nejčastější konfrontace mezi našimi 
týmy a týmy ze Severní Ameriky je při-
tom tou nejlepší pomocí. 

Custodi se vrátili z turnaje v USA s pátým místem

Více o celém turnaji najdete na 
www.laxallstars.com/nai 

Je to neuvěřitelné, ale v sobotu 1. října 
skutečně odstartoval už 15. ročník Ori-
entačního běhu dvojic do Kosoře! „Dítě“ 
z roku 2002 docela vyrostlo…

Sluníčko se od časného rána snažilo 
a traséři se do kosořského kopce vydali 
s prima náladou. Těšili se na první zá-
vodníky a netrpělivě je očekávali v cíli.

Startovalo 22 dvojic či trojic (plus 
psi). Trasa měřená krokoměrem měla 
přes 8 000 kroků – do kopce! K tomu 
se opět skládala básnička, ale za chy-
bějící slovo se přičítalo 5 trestných mi-
nut a za přehozená slova nebo řádky 
2 trestné minuty.
Přesto byly vítězné časy úžasné:

Mladší kategorie: Zuzka Tománko-

vá 39 min., 0 tr. min., Ondra Dvorník 
45 min, 0 tr. min., Tomáš Rozumek 

46 min., 5 tr. min. Starší kategorie: 
Štěpán Werenyckyj 38 min., 0 tr. min., 
Anička Šimková 34 min, 4 tr. min., 
Anežka Sladká – 39 min., 0 tr. min. Nej-
mladším účastníkem byl Honzík Huy.

Všichni závodníci doběhli s dobrou 
náladou a při společném občerstvení si 
užívali krásné sobotní dopoledne. Ra-
dost vítězů byla tradičně korunována 
pěknými sportovními cenami a všich-
ni si pochutnali na sladké maličkosti.

Za vzornou péči o všechny účastní-
ky patří poděkování rodině Slívových, 
v jejichž hospůdce byl cíl běhu, za 
pomoc při ukončení běhu rodinám 
Werenyckých, Sladkých a Kázmero-
vých, Městské části Prahy 16 za gran-
tovou podporu a všem účastníkům za 
účast a skvělou atmosféru!

Do Kosoře se běželo popatnácté

Ve sportovní hale Multiversum ra-
kouského Schwechatu se 18. – 22. říj-
na konalo Mistrovství světa ve spor-
tovním aerobiku a fitness týmech. 
Českou republiku reprezentovalo 
17 závodnic chuchelského klubu Ae-
robic Team Chuchle.

Děvčata se na tento vrchol sezóny 

připravovala celé léto. Kromě běžných 
tréninků choreografie absolvovala 
také navíc tréninky atletiky a kondič-

ní přípravy. Poctivá příprava se vypla-
tila. Všechny závodnice si vezou z le-
tošního MS medaili na krku, některé 
dokonce i dvě!!! V kategorii kadetů 
(11-13 let) excelovala desetiletá Terez-
ka Miková, která po prvních místech 
z Mistrovství České republiky i Ev-
ropy dovršila zlatý hattrick i titulem 

nejvyšším – je mistryní světa. V ka-
tegorii fitness aerobic grande vynesl 
skvělý výkon se skladbou Fire chuchel-

ským děvčatům titul vicemistryň světa.
V kategorii juniorů (14 – 16 let), kate-
gorii fitness aerobic petite se dívkám 
z Chuchle podařil se skladbou Eupho-
ria další zlatý hattrick.

Velkolepé finále kategorie dospělých 
v kategorii fitness aerobic petite, kde 
děvčata vystupovala s rockovou sesta-
vou, přineslo další druhé místo.

Ziskem dvou zlatých a dvou stříbr-
ných medailí se Aerobic Team Chuch-
le zařadil mezi pět nejúspěšnějších 
klubů celého světa.

Čtyři medaile z MS pro chuchelský aerobic 
Výsledky:
Kategorie kadet 11-13 let
1. místo Tereza Miková, ženy
2. místo fitness Aerobic grande
Fire – Elizabeth Al-Kaysy, Helena 
Chvalová, Barbora Martínková, 
Tereza Miková, Lucie Pospíchalová, 
Natálie Smíšková, Kristina Straková
Kategorie junior 14-16 let
1. místo fitness Aerobic petite – 
Kristina Čuřínová, Veronika 
Frantová, Kateřina Hricková, 
Magdaléna Krejčová, Nikola Vosková
Kategorie dospělých
2. místo fitness Aerobic petite – 
Tereza Barešová, Lucie Čuřínová, 
Alžběta Hrubošová, Kristýna 
Loušová, Anna Zajíčková

Basketbalisté BK Wolves Radotín si 
dokázali poradit v uplynulém víken-
du nejprve s BK Brandýs nad Labem, 

který zdolali po prodloužení 65:64, 
a o den později pak ve velmi důleži-
tém zápase přehráli loňského mistra 

soutěže AŠ Mladá Boleslav 
v poměru 73:53. 

Díky těmto výhrám tak 
drží druhou příčku v ta-
bulce druhé národní ligy. 
Posledním zápasem v letoš-
ním roce bude očekávané 
derby prot i Sokolu Vyše-
hrad.  Zápas začne 10. 12. 
v 19.00 hod. ve sportovní 
hale Radotín. 

Basketbalisté zpět na špičce tabulky

Další významný úspěch z prestižního 
evropského turnaje zařadila do své 
sbírky sedmnáctiletá golfistka Sára 
Kousková: na Mezinárodním mistrov-
ství Francie se umístila na vynikajícím 
sedmém místě. 

Ve dnech 7. – 9. října se na hřišti 
Golf De Belle Dune Sára utkala na 
turnaji Internationaux de France da-
mes - Trophée Cécile de Rothschild 
s nejlepšími evropskými hráčkami. 
Studentka gymnázia Oty Pavla v Ra-
dotíně letos září nejen doma, ale také 
v zahraničí. Po vítězství na Mezinárod-
ním mistrovství Slovenska se dokázala 
prosadit také v zemi galského kohouta. 
Vyrovnaným výkonem po kolech 71, 
74, 71, 71 nakonec obsadila v silné kon-
kurenci skvělé dělené 7. místo. „Sára 
zde opět potvrdila, že patří k úzké špičce 
evropského amatérského golfu a svým 
umístěním znovu předvedla svoji skvě-
lou letošní formu,“ hrdě hodnotí výko-
ny své svěřenkyně ředitel Slavíček Golf 
Academy Tomáš Slavíček.

„Po fyzické stránce jsem se cítila 
velmi dobře, i když jsme hrály dvě 
osmnáctky za sebou s půlhodinovou 
pauzou,“ shrnuje průběh finálového 
dne Sára Kousková a dodává, „ještě 
na 14. jamce jsem průběžně byla jednu 
ránu od titulu Mezinárodní mistryně 
Francie žen ve hře na rány, ale i kvůli 
bogie na závěrečných dvou jamkách to 

tentokrát bohužel nevyšlo.“
Sára Kousková patří mezi nadějné 

svěřence největší tuzemské golfové 
akademie, ve které v současné době 
trénuje na 150 dětí. Stejně jako Sára 
je čtvrtina z nich zařazena do repre-
zentačních skupin ČR. Dlouhodobým 
cílem akademie je propojovat golf 
se vzděláváním, o což se snaží už na 
úrovni mateřských škol, ale třeba také 
formou aktivní spolupráce s Gym-
náziem Oty Pavla, které navštěvuje 
řada členů SLGA. I v letošní sezóně 
pokračuje Slavíček Golf Academy ve 
speciálním projektu výuky golfu pro 
hendikepované hráče nebo pro senio-
ry ve spolupráci s VŠE Praha (více na 
www.slga.cz).

Sára Kousková sedmá na mistrovství 
Francie

Částečně i díky podpoře Městské části 
Praha 16 se Michal Sodja, předseda 
České 3D lukostřelby, letos zúčastnil 
Mistrovství Evropy ve 3D lukostřelbě 
v Tyrolských Alpách. 

Mistrovství Evropy 2016 v rakous-
kém lyžařském stře-
disku Saalbach – Hin-
terglemm se zúčastnilo 
1800 lukostřelců z celé 
Evropy, ale i z USA, 
Brazílie, Austrálie či 
Nového Zélandu. Na 
11 okruzích a rozstře-
lišti je čekalo 1400 terčů 
v nadmořské výšce 
780-2100 m.n.m. Běžná 
délka okruhu 12 km 
znamenala 6 i více ho-
din na jedno kolo.

Česká výprava si z Rakouska přivez-
la dvě zlaté, dvě stříbrné a dvě bron-
zové medaile. Všichni čeští střelci se 
umístili v lepší polovině. Jak vypadala 
soutěž očima přímého účastníka – den 
po dni – si můžete přečíst na strán-

kách www.praha16.eu.
Městské části Praha 16 

patří dík i za podporu 
v podobě příspěvku na 
šípy a startovné. Ostat-
ně celá reprezentační 
výprava byla podpořena 
reg ioná lními progra-
my a jedná se o dosud 
nejúspěšnější výpravu 
v historii českého luko-
střeleckého sportu.

ME 2016 ve 3D lukostřelbě

Střelci se při 3D lukostřelbě pohybují v terénu ve 4-6členných skupinách 
a střílejí z předem vyznačených pozic na terče ve tvaru zvířat v životní 
velikosti – z terčovnicového materiálu s vyznačenými zásahovými zónami. 
Střílí se na zhruba dvojnásobné vzdálenosti než při běžné lukostřelbě. Pro 
zajištění větší objektivity jsou střelci rozděleni do stylových, věkových a po-
hlavních kategorií. 

3D lukostřelbu provozují převážně samostatné federace, z nichž největší 
a nejstarší je IFAA – Mezinárodní asociace terénní lukostřelby v ČR zastou-
pená Českou 3D lukostřelbou se sídlem v Radotíně. Soutěže IFAA jsou vů-
bec nejtěžší na světě a Češi při nich představují světovou špičku.


