
Malá herna s velkými výsledky
Úspěchy hráčů ze zbraslavské herny Patium

   Ačkoli byla v posledním roce v Praze 
i v celé ČR uvedena do provozu celá řada 
nových bowlingových center, udržuje si 
poměrně malá čtyřdráha ve zbraslav-
ském areálu Patium neustále důležité po-
stavení při rozvoji bowlingu v celé zemi.  
  Právě v Patiu vyrostla zatím první 
generace juniorů, kteří dnes ve svých 
kategoriích patří k celorepublikové špič-
ce, juniorský A tým také s přehledem 
vyhrál základní národní kolo junior-
ské ligy a v příštím roce bude bojovat 
o titul mistra ČR. Největším úspěchem 
zbraslavské líhně je ale nominace členky 
oddílu BC Rabbits Praha Veroniky No-
vákové z Lipenců na Mistrovství Evropy 
juniorů 2008 ve finských Helsinkách, 
když za sebou jako juniorka necha-
la v kvalifikačních turnajích většinu 
předních tuzemských dospělých hráčů. 
BC Rabbits Praha v současné době dispo-
nují druhou největší juniorskou základ-

nou v ČR, a protože má oddíl ambici v této 
práci pokračovat, hodlá využít hernu 
Patium k náboru druhé generace bow-
lingového mládí, a to v neděli 20. ledna od 
10 hodin dopoledne.

Patium je ovšem také centrem pro 
,,dospělácký“ sportovní i rekreační 
bowling. Již druhým rokem se v areálu 
hraje Zbraslavská liga – dlouhodobý 
turnaj minimálně tříčlenných druž-
stev, letos  za účasti 17 týmů, a to vždy 
v pondělí ve večerních hodinách. Každý 
čtvrtek od 18 hodin zde také probíhá 
Patium Rabbits Cup. V současné době je 
v běhu již 4. ročník tohoto turnaje, stejně 
tak jako se hraje každé druhé úterý v mě-
síci 4. ročník turnaje smíšených dvojic 
„Chaozz Cup“. Právě Chaozz je určený 
zejména rekreačním hráčům, kteří jsou 
oproti vyspělejším bowlerům zvýhodněni 
handicapy – body navíc, které se připo-
čítávají k reálně sraženým kuželkám. 

   Nepravidelně se ale v Patiu hrají další 
turnaje, jako je „Devítka“ nebo v době, 
kdy neprobíhá Zbraslavská liga, turnaj 
zvaný Zlatá srnka. Duší bowlingového 
dění na této herně je frontmanka ženské-
ho týmu BC Rabbits Praha Hanka Křen-
ková, u níž lze kromě údajů na webových 
stránkách herny získat podrobnější infor-
mace o probíhajících a připravovaných 
akcích v PATIU . Mimochodem, její dce-
ra Dominika je dvojnásobnou mistryní 
republiky v juniorských kategoriích do 
devíti a dvanácti let.
   Do herny Patium si tak lze přijít zahrát 
„jen tak“, nebo se zúčastnit výše jmeno-
vaných turnajů a nebo se v případě zájmu 
zapojit do sportovního bowlingu jak na 
úrovni dospělých, tak zejména v přípa-
dě nejmladší generace prostřednictvím 
oddílu BC Rabbits Praha, který má na 
zbraslavské herně své zázemí. Je totiž na 
co navazovat.

Interkrosová liga nejmenších se rozjela
Lakrosový klub LCC Sokol Radotín  

pořádá od listopadu do března  soutěž 
pro nejmenší lakrosové naděje od pěti 
do devíti let. Soutěž se hraje jako seriál 
turnajů, na kterých jsou všichni příchozí 
hráči rozlosováni do týmů, bojujících 
pak o velký putovní pohár. Během zimy  
je naplánováno celkem pět turnajů, 
z nichž první dva již byly odehrány. 
V případě seriálu turnajů se jedná se 
o nejnovější počin sportovního oddílu, 
který ve své strategii jednoznačně dává 
prioritu práci s mládeží.

Prvního z turnajů, které by měly 
vytvořit alternativu pravidelné ligy pro 
nejmladší kategorii, se 17. listopadu zú-
častnilo 46 mladých nadějí, které byly roz-
losovány do čtyř týmů. 
Vítězem se po bojov-
ném výkonu nakonec 
stal tým ,,Zelených“ ve 
složení: Honzík Polák, 
Hon z í k  Pau k ,  Pepa 
Mareš, Tomík Mráz, 
Prokop Laser, Zdeněk 
Blažek, Lucka Novotná, 
L u k á š  R a d a ,  Ad é l a 
Procházková, Martin 
Hašek a Adam Rohlík. 
Objevem turnaje se stali 
pětiletý Šimon Kučera 
a o rok starší Honza 
Pauk.

Druhého střetnut í 
nadějí se zúčastnilo 32 
hráčů a vítězný tým 
hrál tentokrát ve slože-
ní: Artur Bergman, Zdeněk Blažek, Lucka 
Novotná, Tomáš Knotek, Adéla Pokorná, 
Adéla Platilová, Adéla Procházková, Mar-
kéta Malinovská. Objevem turnaje se stali 
Adam Bórik (8 let) a Markéta Malinovská 
(6 let). Soutěž se hraje v tělocvičně rado-
tínské základní školy v Loučanské ulici, 
kde našla patřičné zázemí.

Tento sport, i díky pilotnímu ročníku 
turnajů pro nejmenší, se v městské části 
při Berounce o svou budoucnost oprav-
du nemusí bát. Na tréninky nejmladších 
kategorií v Radotíně a Černošicích do-
chází téměř 70 dětí, a to nejen  z těchto 
lokalit, ale i z dalších míst spádové 
oblasti. Velmi pozitivní je, že trenéry 
malých lakrosových nadějí jsou stávající 
hráči LCC, kteří mají i mezinárodní zku-

šenosti z reprezentace České republiky 
na nedávných mistrovství světa – Petr 
Poupě, Adéla Blahovcová, Tereza Kar-
netová, Tereza Hroníková, Alice Krá-
líčková a Michaela Srchová, takže děti 
mají před sebou skvělé lakrosové vzory. 
Velkým přínosem je také dvojice trenérů 
dospělých Jan Barák a Roman Pokorný. 
Oba mají největší zkušenosti a úspěchy 
s trénováním lakrosu v Čechách a oba 
také absolvovali poslední tři mistrovství 
světa jako hlavní trenéři reprezentace 
ČR. Malí hráči a malé hráčky mohou na 
turnajích sdílet jejich nadšení pro lakros 
a oni zase mohou vidět, jak jim rostou 
noví lakrosoví adepti do seniorských 
týmů. Mnoho lakrosových nadějí se 

v říjnu a listopadu spolu se svými rodiči 
stalo také nadšenými fanoušky při finá-
lových bojích boxlakrosové ligy. ,,Velice 
nás těší zájem a podpora ze strany rodi-
čů. Vedle materiální a finanční pomoci 
je úžasné, jak někteří svým ratolestem 
fandí po celou dobu turnaje,“ pochva-
luje si spolupráci Simona Baráková, 
hlavní strůjce úspěšné práce s mládež 
a dodává: ,,Nemalý dík patří také pod-
poře ze strany radotínské radnice.“  
Osmatřicetiletá trenérka a stále výbor-
ná aktivní hráčka doufá, že se během 
seriálu nových turnajů najde spousta 
velmi talentovaných hráčů a hráček, 
pro něž se lakros stane, stejně jako pro 
ni, sportem číslo jedna. 

Úřad městské části Praha 16 nabízí možnost strávit rodinnou dovolenou ve svém 
rekreačním zařízení, které se nachází v malé obci Chroboly, 9 km jihovýchodně 
od Prachatic. Budova je situována v klidném prostředí na okraji obce proti 
místnímu kostelu. V zimním období ideální terén pro náruživé běžkaře.

V objektu jsou čtyři pokoje se 2 až 4 lůžky (sociální zařízení je společné), kuchyň 
a společenská místnost s televizí, která slouží i jako jídelna. Maximální kapacita je 
13 osob. 

Cena je 190 Kč za osobu a den, pobyt je možný po předchozí dohodě i se psem 
(50 Kč/den). Poplatek za pronájem celého objektu (bez ohledu na počet obsazených 
lůžek) činí 1500 Kč za jeden den. Rekreační poplatek není součástí ceny a platí se 
přímo na místě. Uvedené ceny zahrnují DPH.

Malá obec Chroboly (478 obyvatel) leží v šumavském podhůří v nadmořské výšce 
758 m n. m. na cestě mezi Prachaticemi a Českým Krumlovem, který je vzdálen 
28 kilometrů. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1317. Obec má dnes dobré 
silniční a železniční spojení nejen do bývalého okresního města Prachatice, ale také 
do Volar, vstupní brány do Národního parku Šumava. 

Odkazy:
Web obce Chroboly: www.chroboly.cz 

Informační server města Prachatice: www.prachatice.cz 

Informační server Městské části Praha 16: www.mcpraha16.cz 

Nezodpověděli jsme všechny Vaše otázky? Chcete si 
rezervovat svoji dovolenou? 
Kontaktujte Janu Štěrbovou, tel.: 234 128 202,

e-mail: jana.sterbova@p16.mepnet.cz nebo osobně na adrese 
nám. Osvoboditelů 21/2a (kancelář č. 17 v patře budovy).

Radotínský zimní turnaj fotbalistů
  V letošním roce  se SC Radotín při 
pořádání zimního turnaje  spojil  s praž-
skou Aritmou a zorganizoval náročnější 
sportovní projekt. Soutěž je rozdělena do 
dvou skupin, které se hrají na hřištích 
s umělou trávou třetí generace jak v Ra-
dotíně, tak i na Aritmě ve Vokovicích. 
Zúčastněné týmy reprezentují Pražský 
a Středočeský kraj. 
  V radotínské skupině se představí 
divizní SK Motorlet. Pražský přebor 
reprezentují domácí SC Radotín, FSC 
Libuš, FC Přední Kopanina a středočes-
ký přebor  MFK Dobříš. AFK Slivenec, 
SK Nový Knín a SK Hvozdnice zastupu-
jí týmy z I. A tříd obou krajů.
   Ve skupině na Aritmě se představí 
domácí Aritma, FC Zličín, Český Lev 
Beroun, Slovan Velvary a SK Střešovice 
1911. Dorostenecký ligový fotbal repre-
zentují FC Kladno a Bohemians 1905. 
Každý tým odehraje ve skupině utkání 
se všemi soupeři a poté bude turnaj po-
kračovat zápasy ve skupinách o 1. až  8. 
místo a o 9. až 16. místo.

Turnaj odstartova l 17. l istopadu 

a bude končit 1.3.2008. 
SC Radotín v úvodním zápase na-

razil na soupeře z nižší soutěže AFK 
Slivenec. V malém derby vedli o polo-
čase domácí 2:0. O přestávce proběhlo 
rozsáhlé střídání nových hráčů, kteří 
přišli na zkoušku. Změna však ovlivnila 
hru ve druhé půli a přinesla překvapivý 
výsledek v neprospěch pořádajícího 
týmu v poměru 3:8. Poslední listo-
padový víkend si Radotín poradil se 
středočeskou SK Hvozdnicí v poměru 
4:0. Třetí zápas hraný už v novém roce 
(5. ledna – pozn.red.) zastihl domácí 
ještě v lepší formě. SK Nový Knín 
vyprovodili výsledkem 6:2. V odpoled-
ním zápase hraném od 15 hodin mezi 
MFK Dobříš a SK Motorlet Praha A se 
na druhou polovinu poprvé rozsvítilo 
nové osvětlení hřiště. Dodavatelská 
firma dokončili zapojení světel v noci, 
prakticky jen pár hodin před ,,historic-
kým“ utkáním. Velká premiéra večer-
ního zápasu pod umělým osvětlením 
proběhla týden na to mezi SC Radotín 
a MFK Dobříš. Výsledek byl znám až po 

uzávěrce. „ Chtěl bych pozvat všechny 
příznivce kopané na následující zápasy 
SC Radotín. Zvláště pak na večerní 
zápas 3. února od 19 hodin., kdy se Ra-
dotín střetne s divizním Motorletem,“  
tolik ředitel turnaje Jiří Petr.
  SC Radotín pořádá také turnaj pro 
svoje „béčko“ a turnaj pro dorostence.  
Oba turnaje se rozjedou až na přelo-
mu ledna a února. V obou soutěžích 
se představí i další zástupci z Pra-
hy 16  SK Zbraslav a Sokol Lipence. Více 
o turnajích na stránkách SC Radotín 
www.scradotin.cz. 
   Sportovní veřejnost v Radotíně získala 
už druhé sportoviště s umělým povr-
chem a osvětlením. Není tajemstvím, 
že v přípravě je i realizace osvětlení 
sobalového hřiště. Všechna tato spor-
toviště v kombinaci s realizací sportov-
ní haly, budou vynikajícím zázemím 
pro sportovní oddíly a jejich základny 
v Radotíně. 
    Zbývající zápasy SC Radotín v turnaji: 
19.1. od 11 hod. FC Př. Kopanina - SC 
Radotín, 27.1. od 17. hod.  FSC Libuš -  
SC Radotín, 3.2. od 19 hod. SK Motorlet 
Praha A - SC Radotín.


