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Radotínské juniorské softbalistky 
se letos poprvé zúčastnily druhé ligy 
juniorek, což je druhá nejvyšší celore-
publiková soutěž. 

2. liga se hraje formou víkendových 
turnajů, kterých bylo pro letošní rok 

vypsaných pět. Ten poslední, v září, 
se pořádal na domácím hřišti za účasti 
pěti týmů. Celkově se této soutěže zú-
častnilo osm týmů.

Domácí tým si moc velké šance na 
přední umístění, coby nováček a záro-
veň nejmladší tým této soutěže, nedá-
val. Cílem bylo spíše sbírání herních 
i trenérských zkušeností. Va-
rianta této vyšší soutěže byla 
zvolena z důvodu udržení 
celého týmu pohromadě. 
Čtyři hráčky již totiž věkem 
nezapadají do nižší kadetské 
soutěže. Holky už spolu hrají 
3 roky a jsou výborná par-
ta, která se herně neustále 
posouvá výš, a to i záslu-
hou trenérů Petry Dlouhé, 
dlouholeté hráčky Radotína, 
a Marka Křenka.

Ovšem i přes věkový 
handicap a méně herních 
zkušeností dokázal tento 

mladý tým vybojovat v soutěži nád-
herné a nečekané 3. místo. Což bylo 
velké a velice příjemné překvapení pro 
všechny.

Obzvlášť je třeba vyzdvihnout výkon 
nadhazovačky Kristýny Matiáškové, 

která svou osobností dokázala 
celý tým pozitivně a herně 
vést, i když hra zrovna úplně 
nevycházela, jak by měla. Za to 
jí patří velký dík. To, že je vý-
borná hráčka, potvrzuje i to, že 
hostuje i v extraligovém týmu 
Ledenic.

Další velkou oporou mladé-
ho týmu je Anna Bukačová, 
neuvěřitelný dříč a talent, který 
má tento sport prostě v krvi. Za 
velice krátkou dobu se výrazně 

vypracovala a letos začala hostovat v tý-
mu Storms Řepy, který bude příští rok 
také hrát nejvyšší soutěž, tedy extraligu. 
Celý dívčí juniorský tým svědčí o tom, 
že v Radotíně umí vychovat hráčky ex-
traligové úrovně, což všechny motivuje 
do další sezony, která snad bude zase 
o kousek úspěšnější než ta letošní.

Před zimním spánkem, který hráči 
stráví v tělocvičnách, se v Radotíně 
na soballovém hřišti 21. až 22. října 
uskutečnil již 31. ročník Slow-pitchové-
ho turnaje smíšených družstev „Radotín 
2017“ jako rozloučení s letošní sobalo-
vou sezonou. Část utkání se odehrávala 
i na umělé trávě nového stadionu.

Turnaje se zúčastni lo celkem 
10 družstev a hrálo se podle připra-
veného turnajového pavouka. Počasí 
tentokrát soballu v sobotu přálo 
a umělé osvětlení se využilo až do 
nočních hodin, v neděli ale bylo třeba 
využít umělou trávu na novém stadio-
nu, protože soové hřiště bylo pod vo-
dou. Účastníci se tradičně rekrutovali 
z pražských i mimopražských druž-
stev a odehrála se řada zajímavých 
zápasů. K vidění bylo i mnoho přepalů 
zadního plotu na sobalovém hřišti.

Nedělní hra byla částečně ovlivněna 
rozměrem fotbalového hřiště, kde se 
musela odehrávat dvě utkání proti sobě 
z protilehlých rohů, ale i tak všichni bo-
jovali ze všech sil a s úsměvem. Většina 
družstev se na turnaj přijela rozloučit 
s letošní sobalovou sezonou. Odpo-
ledne se ve finálovém utkání potkalo 
neporažené družstvo „SME“ s druž-
stvem „SaBat“ Vedení v zápasu se od 
začátku ujali hráči PV Praha, ale o své 

Bronz pro juniorské sobalistky
vedení hned ve druhé směně přišli a do 
konce utkání bodový náskok soupeře 
nedohnali, a tak skončili na druhém 
místě prohrou.

Většina družstev si hned rezervova-
la start v příštím ročníku.

Konečné pořadí turnaje:
1. SME (See My Eyes) Praha
2. SaBat Praha
3. e Lightsabers
4. PV Praha
5. Radotín
6. Táhla Police nad Metují
7. Karlínský gang
8. Plzeň
9. Trutnov HSM
10. Bostoňské bohyně Praha

Slow-pitch Radotín 2017 Slow-pitch je rekreační forma so-
ballu, jednoho z našich nejúspěšněj-
ších kolektivních sportů posledních let, 
jak dokazují medaile z ME mužů i žen 
nebo dobrá umístění zejména mužů na 
MS. Slow-pitchová pravidla především 
eliminují rychlost nadhozu pálkaři, 
takže odpalovat a tedy bodovat může 
každý bez rozdílu věku, zkušeností 
nebo pohlaví. Slow-pitch je ideálním 
sportem pro letní i podzimní ligovou 
přestávku, atraktivní je právě možnost 
startu smíšených družstev. 

Smíšený turnaj začínal v roce 1987 
pod hlavičkou Spartaku Radotín na 
škvárovém fotbalovém hřišti a prv-
ních ročníků se zúčastňovalo i druž-
stvo Americké ambasády. Po roce 
1990 turnaj probíhal již pod TJ Rado-
tín na škvárovém starém fotbalovém 
hřišti, poté postupně přestavovaném 
na soballové hřiště. To nyní po za-
travnění, osvětlení, výstavbě šaten, 
tribun a mnoha dalších úpravách 
patří mezi nejlepší v ČR. Za necelé 
dva roky se na něm bude ve dnech 
13. – 23. 6. 2019 odehrávat největší 
světový turnaj „MS mužů“, který se 
ještě nikdy v minulosti neodehrával 
na Evropském kontinentu a dalších 
mnoho let nebude. Uvedeného mi-
strovství se zúčastní 24 států včetně 
mužů České republiky, kteří jsou ně-
kolikanásobní mistři Evropy a patří 
i mezi světovou špičku.

Nedělní šestnáctou kapitolou skončila 
v neděli 22. října letošní dostihová sezo-
na v Conseq Parku Velká Chuchle. Tra-
dičním vrcholem závěrečného programu 
byla supervytrvalecká 97. Sherlog Cena 
prvního prezidenta na 3 200 m, na jejíž 
start nastoupilo devět účastníků.

Tempa dostihu se chopil šestinásob-
ný vítěz dostihu žokej Jiří Chaloupka, 
jehož partnerem byl sázkový druhý 
favorit Autor. Ten přivedl pole až do 
cílové roviny. Tam si začal budovat 
náskok a jediným, kdo jej ze soupeřů 
pronásledoval, byl favorizovaný pětiletý 

ryzák Eskerkhan. V polovině koncovky 
spolu svedli duel, po kterém se favorit 
nakonec prosadil o dvě a půl délky v ča-
se 3:37,75 na pružné dráze a připsal si ve 
druhém pražském startu vítězství. Toho 
předchozího docílil počátkem září, rov-
něž před Autorem, v EJC Long – Velké 
ceně českého turfu. Jeho jezdec, nej-

mladší český žokej Martin Laube, trenér 
Arslangirej Šavujev i majitel Valentin 
Bukhtoyarov dosáhli v tomto tradičním 
testu závěru sezóny premiérový triumf. 
Veleúspěšnému kouči Šavujevovi ví-
tězství v Ceně prezidenta, jako jedno 
z mála v tuzemských významných 
zkouškách, zatím chybělo.

S odstupem sedmi délek vybojoval 
třetí honorář hrdina letošního Českého 
derby Joseph, který tak odčinil osmou 
příčku ze St Leger, zbylé dotované pozice 
obsadily outsiderky a Tafilly.

Nejúspěšnějšími účastníky letošních 
pražských dostihů co do 
počtu vítězství se stali 
žokej Petr Foret s deseti 
plnými zásahy a trenér 
Greg Wroblewski, jehož 
svěřenci vyhráli osm-
krát.
Další dostihy

V Ceně EŽ Praha ve 
spolupráci s ČT (prou-
těné překážky, 3 300 m) 

si velmi lehce pro šestý životní a čtvrtý 
letošní triumf docválal nejstarší aktér, 
jedenáctiletý valach Nikan s jezdcem 
Kocmanem. 

Cenou společnosti Dibaq  na 1400 m 
byl zakončen celoroční pražský seriál 
Fitmin Cup pro dvouleté koně českého 
chovu a při své metropolitní premiéře 

jistě vyhrála outsiderka Nirwa s žokej-
kou Zuzanou Vokálkovou. 

V Ceně Pražské plynárenské na 
1400 m si druhý životní triumf jistě 
zapsal sázkový druhý favorit, pětiletý 
valach Ladislav, v jehož sedle již tři-
náctého vítězství za necelé poslední 
dva měsíce docílil žák David Liška.

Následující Cenu Pražské plynárenské 
Distribuce na 1400 m pak ve svůj premi-
érový plný zásah proměnila Ladislavova 
tříletá pravá sestra Lady Hortenzie, s níž 
nedělní první výhru zaznamenala žo-
kejka Jiřina Andrésová.

V 11. ročníku Ceny běloušů CK Mar-
tin Tour na 1600 m se v kariéře podru-
hé naplno prosadil tříletý Gold Evasive, 
v sedle sázkového druhého favorita 
zaokrouhlil počet letošních pražských 
triumfů na deset žokej Petr Foret.

Cena Střední školy dostihového 
sportu a jezdectví  na 1800 m byla 
závěrečným dílem seriálu žákovských 
jezdců Hipospol Cup a vítězkou obojí-
ho se stala sestra vítězného žokeje hlav-
ního dostihu Simona Laubeová, když 
jí vedený čtyřletý hřebec Ondreáš jistě 
dosáhl druhého životního vítězství.

V Ceně www.dostihy.net  na  2400 m 
se poslední letošní vítězkou na pražské 
dráze stala pětiletá Vědma, svěřenkyni 
trenéra Dušana Andrése ke čtvrté kari-
érní výhře dovedla koučova manželka, 
žokejka Jiřina Andrésová, která tak po-
páté v kariéře dokázala zvítězit ve dvou 
dostizích během jednoho dne.

Závěr dostihové sezony v Chuchli

Mistrovství světa ve sportovním ae-
robiku a fitness týmech se v holandském 
Leidenu konalo ve dnech 15. až 20. října.

Šampionát byl pro závodníky fy-
zicky velice náročný – soutěžilo se ve 
třech kolech: peliminary, semifinále 
a finále. Do finále se probojovalo 
pouze šest nejlepších z každé soutěžní 
kategorie. Nominaci na Mistrovství 
světa z České republiky pro Aerobic 
Team Praha vybojovali tři fitness týmy 
a jedna závodnice v sólo kategorii.

V nejmladší kategorii kadetů (11-
13 let) ve fitness týmech soutěžil tým 
Dangerous, v nejprestižnější kategorii 
jednotlivkyň Tereza Miková. Oba 
chuchelští zástupci dokázali vybojovat 
stříbrné medaile a tituly Vicemistrů 
světa i navzdory zranění jedné ze 
závodnic fitness týmu, který musel 
startovat v neúplném počtu.

V kategorii juniorů (14-16 let) soutě-
žil za Aerobic Team Praha osmičlenný 
fitness tým juniorek. Tato kategorie byla 
plně obsazena kvalitními týmy z Ruska 
a Austrálie. Fitness tým podlehl v boji 
o bronz ruskému týmu a obsadil na 
Mistrovství světa krásné 4. místo.

Kategorie dospělých fitness týmů 
byla snad nejobsazenější kategorií 
s nejkvalitnějšími týmy světové třídy. 
Po prvních dvou kolech se závodnice 
z Aerobic Teamu Praha skvěle držely 
na prvním místě, bohužel ve finále 
je dechberoucím výkonem převálco-
val australský tým složený z legend 
australského sportovního aerobiku. 
V nádherné atmosféře, kterou prová-
zel celý večer finálových bojů v dospě-

Tři tituly vicemistryň světa pro AT Praha

Mistrovství světa 2017
Tereza Mi ková – v icemistryně 
světa 2017 kategorie kadet ženy
Al-Kaysy Elizabeth, Bezkočková 
Marie, Chvalová Helena, Martín-
ková Barbora, Miková Tereza, Po-
spíchalová Lucie, Smíšková Natálie, 
Straková Kristina – vicemistryně 
světa 2017 kadet fitness aerobic grande
Barešová Tereza, Čuřínová Lucie, 
Loušová Kristýna, Schöppelová Lu-
cie, Zajíčková Anna – vicemistryně 
světa 2017 senior fitness aerobic petite
Ebrová Dominika, Frantová Ve-
ronika, Fryšová Sarah, Hricková 
Kateřina, Javůrková Karolína, Křeč-
ková Petra, Perez Lara, Škorpíková 
Sára – 4. místo na MS 2017 junior 
fitness aerobic grande

lých kategoriích, si děvčata vybojovala 
titul Vicemistryň světa pro rok 2017.

Dík patří i všem fanouškům Ae-
robic Teamu Praha, kteří přijeli do 
Holandska závodníky podpořit, nebo 
se jakýmkoliv způsobem podíleli na re-
prezentaci závodníků z Aerobic Team 
Praha na Mistrovství světa.

Basketbaloví veteráni Urnový háj 
Radotín byli, i díky svým dobrým kon-
taktům s litevskými veterány, pozváni 
Evropskou veteránskou basketbalovou 
asociací EVBA k účasti na prestižním 
Baltic Cupu.

Tu r n a j  s e  k o n a l  v e  d n e c h  
26. až 27. srpna v Mekce litevské-
ho basketbalu – v Kaunasu. Turnaje 

Urnový háj na Baltic Cupu 2017

Basketbalový potěr zahájil sezonu 
vítězstvím

Chlapci a dívky kategorie U11 vstou-
pili do sezony ve dvou samostatných 
turnajích – chlapci si připsali první 
vítězství. 

Nejmladší minižáci radotínské aka-
demie mají za sebou svá první utkání 
v životě na turnaji v hale Královka. 
Tým pod vedením trenéra Švejkovské-
ho si pak v posledním utkání víkendo-
vého turnaje připsal svoji první výhru 
proti Sokolu Smíchov. 

I nejmladší minižákyně absolvo-
valy pod vedením trenéra Peřinky 
své první ostré souboje v životě. Na 
turnaji v hale v Jenči v prvním zá-
pase nestačily na zkušené BŠ Praha, 
ve druhém podlehly po boji Basketu 
Říčany, když dokázaly vyhrát dvě 
čtvrtiny.

Výsledky chlapci:
BAR – Sokol K. Vinohrady 18:30 
BAR – Sokol Dubeč 14 : 86
BAR – NBK Praha 14:113
BAR – Sokol Smíchov 29:24
Výsledky dívky: BAR – BŠ Praha 
3:144, BAR – Basket Říčany 27:40

se zúčastnilo celkem 400 hráčů a hrá-
ček – v mužské kategorii 40 až 70+ 
a v ženské 35 až 45+, děleno po pěti 
letech. Team Urnový háj, který dostal 
„divokou kartu“ jako mimobaltický 
účastník, hrál ve složení Maur, Drtil, 
Pavlačka, Dvorský, Prokeš, Malkov-
ský, Kastl (a tři litevské posily) a obsa-
dil v kategorii 60+ krásné 4. místo.


