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Prohra, přesto historický úspěch basketbalistů
Basketbalisté RSK obsadili druhé
místo v letošním ročníku poháru Pražského basketbalového svazu. V druhém,
a tedy i rozhodujícím utkání finálové
série, podlehli klubu VŠTJ Stavební Fakulta o pouhé 4 body, v součtu s prvním
zápasem celkem o 9 bodů.
Jedná se však o jeden z největších
úspěchů klubu v rámci celé jeho
67 let dlouhé historie. Úspěchem ještě
větším je pak vyprodaná radotínská
sportovní hala, kde finálovému střetnutí přihlíželo ve fantastické atmosféře přes 250 diváků.
“Máme spočítáno, že na zápas přišlo
237 platících diváků, ovšem v hale jich
nakonec bylo ještě o pár desítek více,
protože někteří přicházeli i v průběhu
druhé čtvrtiny, kdy už byl prodej zastaven. To se stalo poprvé v dějinách
Pražského basketbalového svazu, což
považuji za absolutní senzaci. Dokázali jsme vyprodat zápas na úrovni páté
nejvyšší soutěže v republice, což je

v konkurenci ostatních sportů v Praze
obrovský úspěch,“ říká předseda klubu
a trenér Adam Peřinka.
Zápasu od začátku podle očekávání

kralovaly obrany a ve skvělé atmosféře, ke které přispěl i kotel fanoušků
Stavební Fakulty, se hrál velmi vyrovnaný zápas. Nebylo tedy překvapením,
když poločas skončil s velmi nízkým
skóre 22:24 ve prospěch hostů. V druhém poločase se hra opět vyrovnávala

a definitivní zlom nastal minutu
a čtyřicet sekund před koncem – hosté
dokázali dvakrát za sebou získat
útočný doskok po trestných hodech
a následně vypíchnout míč
a skórovat.
Vítězem poháru se tak
stala s výsledkem +9 bodů
v obou zápasech VŠTJ Stavební Fakulta. Poháry pro
vicemistra a vítěze jí při slavnostní ceremonii předal starosta Městské části Praha 16
Karel Hanzlík.
Pro radotínské basketbalisty je teď prioritou play
off Přeboru B, které začne za
14 dní. V něm je cílem jen vítězství,
a tedy postup o soutěž výš.
Více informací pro fanoušky,
včetně videí, fotografií, rozhovorů
a reportů ze všech utkání na
www.facebook.com/BKRadotin

Úspěchy a naděje radotínského badmintonu
Sokol Meteor Praha – Radotín zažívá
silné období. Napříč všemi věkovými
kategoriemi se jeho hráči a hráčky pravidelně umísťují na medailových pozicích, jak na turnajích oblastní (krajské)
úrovně, tak i na těch republikových.
V soutěžích družstev si dorost složený
z hráčů vinořské větve oddílu vybojoval
v polovině března cenný bronz na Mistrovství republiky v Českém Krumlově.
Jejich mladší spoluhráči trénující v radotínské hale si v krajské soutěži družstev
žáků do 13 let dokázali poradit se všemi
soupeři. Extraligový tým dospělých se
probojoval do finále a v době těsně po
redakční uzávěrce (11. – 12. dubna) ve
Vinoři ve velice slibném složení týmu
bojoval o letošní titul.
V soutěžích jednotlivců Meteor
zaznamenal cenná vítězství na turnaji
v Kralupech nad Vltavou, kam se sjela
řada hráčů z celé republiky. V kategorii U11 se radoval z vítězství radotín-

ský Tomáš Bláha, ve starších dívkách
nedala soupeřkám šanci Barča Ledvinková a cenné stříbro mezi staršími
chlapci vybojoval Michal Forejt.

Poslední březnový víkend přinesl
dvě 3. místa Matěje Hubáčka (ve dvouhře a čtyřhře) z celostátního turnaje
GP A v U17.
Nejdůležitější turnaje jednotlivců
zdejší žáky a juniory čekají na Mistrovství ČR, kam si vybojovali postup ve
všech věkových kategoriích. V nejmladší
kategorii U13 má největší šanci na dobré
umístění Katka Mikelová, dominující
letos pražské oblasti, hodně si věří i stále
lepší Ema Staňková. V kategorii U15 lze,
podle její letošní výkonnosti, očekávat
medaile od Adély Vackové – útočit na
titul bude ve všech disciplínách. Adélu
zde ještě doplní Katka, která si postup
na mistrovství ve starší kategorii vybojovala na pražském přeboru. Mezi nejstaršími hráči je želízkem v ohni Matěj
Hubáček, ten hodlá obhájit bronzovou
medaili ve čtyřhře z loňského roku a bude se snažit o medaili ve dvouhře.

XXII. ročník Memoriálu Aleše Hřebeského zná účastníky a skupiny
Ve čtvrtek 19. března byl za přítomnosti televizních kamer slavnostně
rozlosován 22. ročník Memoriálu Aleše
Hřebeského. Letošní ročník má opět jedno nej: rekordních patnáct národností
na jednadvacet týmů. Tři české týmy,
v čele s domácími LCC, jsou tak ve výrazné menšině.
Turnaji bude letos předcházet série
přípravných zápasů národních reprezentací startující v pátek 17. dubna.
Hlavním motivem zápasů je příprava na
zářijové mistrovství světa v americkém

Buffalu. Během čtyř dnů se v Radotíně
představí reprezentace Finska, Izraele,

Rozdělení do skupin:

A: Turku Titans (FIN), Goldstar Tel Aviv (ISR), Bundeswehr Lacrosse (GER)
B: Vienna Monarchs (AUT), TJ Malešice (CZE), Helan Gĺr Lacrosse (SWE)
C: SK Lacrosse Jižní Město (CZE), London Knights (ENG), Team Germany (GER)
D: LC Custodes (CZE), Regina Heat (CAN), Istanbul Sultans (TUR)
E: Pioneers (CAN), Bats Bratislava (SVK), Glasgow Clydesiders (SCO)
F: Megamen (USA), Nova Scotia Privateers (CAN), Team EuroLaxCo (FRA)
G: Green Gaels (CAN), Riggers (IRL), Polish Eagles (POL)
Irska, Švýcarska, Německa a juniorské
a seniorské reprezentace ČR. Festival
box lacrossu tak bude výrazně delší.
Vlastní turnaj začne ve středu
22. dubna a opět slibuje
atraktivní podívanou.
Nováčk y turnaje jsou
týmy Helan Gĺr Lacrosse
z e Švé d s k a , I s t a nbu l
Sultans z Turecka a další
kanadský tým z hlavního města provincie
Saskatchewan – Regina
Heat. Ze známějších
týmů se opět představí několikanásobní vítězové Megamen z Bostonu

Green Gaels, z Toronta, Pioneers
z Vancouveru a Privateers z Halifaxu.
Mezi týmy, které by mohly překvapit,
je možné počítat izraelský Goldstar Tel
Aviv, finské Turku Titans, rakouské
Vienna Monarchs a irské Riggers.
Tradiční páteční exhibiční večer
bude mít letos nově podobu mezikontinentálního zápasu mezi výběry
Evropy a Severní Ameriky a stane se
tak jedním z vrcholů turnaje.
Sobotní program se odehraje ve
znamení semifinálových zápasů a večerního finále.
více na www.ahmemorial.cz

Radotínská volejbalová liga láká k síti podvanácté
Každé září rozehrávají amatérští volejbalisté svou ligu v radotínské sportovní
hale. A ani tuto sezónu tomu není jinak.
Na lety prověřeném formátu soutěže
se nic nezměnilo – hracím dnem zůstává úterý od 19.30 do 22.00 hodin.
Letošní ročník nese pořadové číslo
dvanáct. Stejně jako ty předchozí,
i tento prošel malými kosmetickými
změnami. Bohužel, ligu opustil jeden
ze zakládajících týmů – Gymnázium
Oty Pavla, který v předchozích letech
vždy figuroval na předních příčkách
tabulky. Naštěstí se pokaždé objeví
nějaký týmový nováček, který vnese
do Radotínské haly svěží vítr, tentokrát
jím je družstvo složené z rusovlasých

žen a pražských hasičů, Los Bomberos.
Pamětníků počátku soutěže sice
ubývá, stále se však pár „spiritů“ soutěže drží na svých postech. Tahounem
družstva, které letos vévodí tabulce
– Old Stars, není nikdo jiný než Rudolf
„Strejda“ Sluka, který společně se svou
ženou Janou a kapitánem Černošických Kouzelníků, Lubošem Kořínkem,
zdejší skromnou ligu zakládal.
Letošní vývoj soutěže je plný překvapení. Čelo tabulky sice dle očekávání zaplňují již zmínění Oldi spolu
s Ekont Eagels a tradičně také Sokolem
Zbraslav (dříve Vidláci z Vraného). Na
paty jim však překvapivě šlape tým
Torpédo Modřany, který letos předvá-

dí velmi pěkné a přesvědčivé výkony,
a také Tygříci, kteří na poslední chvíli
zabojovali a urvali si body před závěrem soutěže. Spodní část tabulky
oproti předchozím ročníkům obsadili
Kouzelníci z Černošic a netradičně ji
zcela uzavírají Přírodní bědy.
Nic však ještě není rozhodnuto!
13. června se všichni borci a volejbalové
divy Radotínské ligy společně utkají
na závěrečném turnaji na Černošické
antuce. Tento den, tradičně ve znamení
pohody, dobrého piva a sportovních
zážitků ukončí dvanáctý ročník soutěže. Všichni příznivci volejbalu jsou
srdečně zváni: Přijďte se podívat a zafandit!

STRANA 9

Mikeshovi nikdo nestačil

Po pětiměsíční zimní přestávce byla
první dubnovou neděli v Conseq Parku
Velká Chuchle zahájena nová dostihová sezóna. Vrcholem premiérového
odpoledne byl 89. LERAM Gomba handicap na trati 1200 metrů pro čtyřleté
a starší koně.
Favoritem dostihu byl populární
šestiletý hnědák Mikesh ze stáje Kelso
Stables, který s podporou žokeje Jiřího Chaloupky svou roli s přehledem
naplnil. Závod ale oproti
svým zvyklostem rozběhl
v zadní části pole, zatímco
na čele ostře nastoupili
Prince Orpen a Hello Hobby. V koncovce však Mikeshovi nevadila ani nejvyšší
nesená hmotnost a silným
zrychlením si jistě o délku
a čtvrt připsal již osmé vítězství kariéry. Na druhém
místě finišoval zkušený

ryzák Kendy s žokejem Radkem Koplíkem a pod vedením žokeje Tomáše
Lukáška třetí skončil čtyřletý talent
Nine ou Four, který tak už popáté
v řadě obsadil v jedničkovém dostihu
stupně vítězů. Nejlepší pětici doplnili
lídři první poloviny trati Hello Hobby
a Prince Orpen.
Další výsledky najdete na
www.velka-chuchle.cz

Rozpis dostihů:

neděle 19. dubna od14.00 hodin – 58. Velká dubnová cena Erste Factoring
neděle 26. dubna od14.00 hodin – 10. Memoriál Jaroslava Maška
neděle 3. května od14.00 hodin – 67. Jarní cena klisen Alavis
neděle 10. května od 13.00 hodin – 94. Velká jarní cena Holdingu Rabbit CZ
neděle 17. května od14.00 hodin – 66. Velká květnová cena

Druhá sezóna golfových kurzů
pro seniory
Slavíček Golf Academy v pondělí
16. března na Zbraslavi oficiálně zahájila
letošní golfovou výuku Univerzity 3. věku.
Úspěšný projekt pořádaný společně
s Vysokou školou ekonomickou a Prague City Golf Zbraslav probíhá již druhým rokem. Jeho cílem je přiblížit golf

měr je 69 let a nejstarší účastník letos
v červenci oslaví 79. narozeniny.“
S myšlenkou Univerzity 3. věku
přišel už na podzim roku 2013 ředitel
Slavíček Golf Academy Tomáš Slavíček,
který usiluje o popularizaci golfu mezi
širokou veřejností. „Právě Univerzita
3. věku je jednou z příležitostí změnit
vnímání golfu a představit jej jako prostředek zdravého využití volného času.“
První kurzy se rozběhly loni v srpnu a jednalo se vůbec o první podobný
projekt zaměřený na výuku golfu seniorů v České republice. Minulý ročník
úspěšně absolvovalo 38 studentů,
z nichž většina pokračuje letos v kurzech pro pokročilé.

seniorům, kteří se rádi vzdělávají a současně chtějí i ve zralém věku zůstat
aktivní. Těm přináší možnost získat
ve 13 vyučovacích týdnech teoretické
poznatky o golfu, naučit se základy hry
a v případě loňských absolventů dále
rozvíjet své golfové schopnosti.
Kvůli velkému zájmu jsou letos
studenti rozděleni do tří skupin po
dvaceti dle úrovně znalostí, „v jarním
semestru výuka probíhá každý týden
pondělí a čtvrtek, vždy ve 4 vyučovacích hodinách na Zbraslavi,“ uvádí
garant za oblast vzdělávání seniorů
v SLGA, docent Zdeněk Vojtíšek.
O golfové kurzy je, i díky velmi přijatelné ceně, mezi seniory velký zájem.
„Letos se jich přihlásilo 60 a více než
dvě třetiny z nich tvoří dámy,“ říká
doc. Vojtíšek a dodává, „věkový prů-

Slavíček Golf Academy je největší
golfová akademie v České republice, která dnes působí ve čtyřech
tréninkových golfových areálech,
v nichž nabízí programy specializované na výuku dětí. Pod profesionálním vedením trénuje nyní ve
Slavíček Golf Academy na 150 dětí.
Akademie nabízí golfové programy
v celé šíři – od přípravy k vrcholové
hře až po výuku dětí, které se chtějí
věnovat golfu jen rekreačně. Aktivně spolupracuje s mateřskými
školami a dalšími vzdělávacími
zařízeními. Zaměřuje se na golfové
aktivity pro seniory a hendikepované hráče. V roce 2014 získala SLGA
titul Mistra ČR družstev do 14 let.
Více informací na www.slga.cz

Starodávné kuličky: Úspěšná premiéra!
Ač sobotní úklid „kuličkoviště“ za
radotínskou lávkou přes Berounku provázelo půvabné jarní počasí, hru samu
už doprovázel studený severovýchodní
vítr. Ani ten však nesrazil nadšení
a herní zápal 14 účastníků.
Turnaj O Radotínskou skleněnku
byl druhým dílem letošního již třetího
ročníku Mistrovství Radotína v boulo-koulo. Přinesl několik znamenitých
výsledků: Michal Sodja si po debaklu
v kuželkách, kdy skončil předposlední,
výrazně polepšil a získal druhé místo,
jindy úspěšná Jana Haužvicová naopak
propadla a dělila jedenácté a dvanácté místo se sedmiletým Kryštofem
Jiráskem (spolu s třináctou Klárou
Kosteleckou držitel zvláštní ceny pro
nejmladšího účastníka turnaje). Čtvrtá
Jana Mišková potvrdila herní pohodu
a získala – letos už druhou – cenu pro
nejlepší dámu turnaje. Před ní se na třetím místě umístil Mikuláš Michalík.
A vítěz? Již dvojnásobný mistr Radotína v boulo/koulo Luděk Haužvic,

který tedy vede i v celkové klasifikaci
mistrovství: 1. Luděk Haužvic, 33 bodů,
2. Mikuláš Michalík, 30 b., 3. Pavel
Jirásek, 26 b., 4. Jana Mišková, 25 b.,
5. Radek Pauk, 23 b., 6./7. Jan Korynta/
Vladimír Semanco, 22 b., atd.

Dalším podnikem, který připravuje
Oddíl Pétanque Radotín (OPÉRA), bude
v neděli 19. dubna turnaj v pétanque Jarní
zelené koule. Pokračováním bojů o titul
mistra Radotína v boulo/koulo se chystá
7. června, kdy proběhne klání Na minigolf minimísto!

