
Historicky první turnaj v lakrosovém Evropském 
poháru mistryň se konal v Radotíně

Domácí hračky v dramatickém finále porazily favorizované Angličanky 

Děti na kolech trhaly rekordy

Orientační běh do Kosoře po deváté

Chuchelské automobilové závody do vrchu

Sezona badmintonových nadějí se opět naplno rozběhla
Start byl jako v minulých letech na libereckém soustředění

je pět a půl roku, tomu nejstaršímu 13. 
Většina z těchto hráčů se na konci prázd-

nin zúčastnila tradičního soustředění rado-
tínského oddílu dětí a mládeže, které se letos 
pořádalo již po dvanácté, znovu v osvěd-
čeném Liberci. Pro řadu dětí to byla první 
podobná akce v životě - a všechny byly 
nadšené, i když zpočátku dost překvapené 
intenzitou a náplní týdenního pobytu. Ně-
kteří po prvním dnu s překvapením zjistili, 
kolik svalů na těle vlastně mají. 

Někteří z hráčů 
n e d r ž e l i  r a k e t u 
ce l é  dva  měs íce , 
podle toho byl také 
pro g r am zvo l e n . 
Po prvních dnech, 
kdy se hlavně pro-
cvičovaly jednot-
l ivé údery, lepi ly 
se prsty leukoplastí 
pro správné držení 
rakety, přešli ti zku-
šenější již na oprav-
dový badmintonový 

trénink s úderovými kombinacemi, nácvi-
kem pohybu po kurtu a herních situací. 
Jako každoročně hráči absolvovali tradiční 
test - běh, skok z místa, hod míčem, švihadlo 

Po letních měsících se opět naplno rozběh-
la badmintonová sezona. Do dalšího roku 
své činnosti také naskočil mládežnický oddíl 
TJ Sokol Meteor Radotín. Ten je rozdělen na 
dvě části – vinořskou (trénující v základní 
škole ve Vinoři) a radotínskou.

Po loňském přípravném roce v nové 
radotínské sportovní hale se badmintonisté 
po prázdninové pauze sešli s většinou hráčů, 
kteří právě loni začali trénovat. Nábor se 
letos totiž z kapacitních důvodů trenérského 

zabezpečení a také haly nekonal. Přesto se 
oddíl opět rozrostl o několik mladých zájem-
ců, což trenéry jistě velmi těší. Celkový počet 
dětí se tak vyšplhal na 40. Nejmladšímu hráči 

a předklon. Ti, kteří tento test absolvovali 
již v minulosti, si mohli výsledky porovnat 
s výkony z předchozích let. Ti, jenž jej absol-
vovali poprvé, zjistili, že ani švihadlo nemusí 
být nepřekonatelný nepřítel.

Soustředění splnilo svůj účel. Všichni se 
velmi zlepšili, navíc poznali, jak je badmin-
ton nesmírně náročný, ale zároveň krásný 
sport, a všichni dostali ohromnou chuť do 
další tvrdé práce. 

Ostřílenější badmintonisté již začali hrát 
opravdové soutěže. Bylo sestaveno družstvo 
žáků „B“, které se zapojí společně s žákov-
ským „A“ týmem do soutěží družstev po-
řádaných Českým badmintonovým svazem. 
Zatím však bude tým získávat zkušenosti, 
výhry určitě časem přijdou. V průběhu roku 
budou mít hráči možnost účastnit se celo-
ročně probíhajících turnajů jednotlivců, kte-
ré se konají v několika věkových kategoriích, 
takže i ti nejmladší mohou hrát opravdová 
utkání. O průběhu soutěží budou čtenáři 
Novin Prahy 16 průběžně informováni 
během sezony.

Příležitosti zahrát si o ceny pak budou 
mít všichni radotínští hráči již 17. listopadu 
při „Turnaji dětí“, který podruhé pořádá náš 
oddíl pod záštitou Domu dětí a mládeže 
Prahy 5. 

Počtem drah malé, ale akcemi pro veřej-
nost velmi aktivní bowlingové centrum Pati-
um Zbraslav vstoupilo také do letošní sezony 
s pestrou nabídkou turnajů určených pro 
jakékoli spektrum příznivců tohoto sportu. 

Již tradičně nejmasovější akcí je Zbra-
slavská bowlingová liga – dlouhodobý 
turnaj nejméně tříčlenných týmů hraný 
systémem dvakrát každý s každým. Soutěž 
začala v průběhu září a probíhá každé pon-
dělí s výjimkou prvního pondělí v měsíci. 
Při stávajícím počtu 16 týmů má přitom 
toto „zbraslavské mistrovství“ prakticky ce-
lopražský rozměr. Kromě toho odstartovaly 
i další ročníky celkem čtyř typů turnajů, 
kterých se může účastnit kdokoli, koho 
bowling baví.

První pondělí v měsíci se hraje pravi-
delně „Devítka“, turnaj, kdy se nejen všech 
deset, ale i jen devět kuželek sražených 
prvním hodem počítá jako strike. První 
a třetí čtvrtek v měsíci se hraje další turnaj 

jednotlivců – „Zbraslavský dudák“, v němž 
se z pěti odehraných her počítají jen dva 
nejlepší výsledky, což je šance pro hráče 
s nevyrovnanými výkony, a tedy „papírově 
slabší“. Druhé úterý v měsíci je tradičně 
vyhrazeno turnaji dvojic „Chaoz“, nepra-
videlně, obvykle poslední čtvrtek v měsíci, 
pořádá centrum v Patiu „Megachaoz“, opět 
pro dvojice, jejichž složení ale není předem 
dáno, protože se partneři losují z přícho-
zích účastníků turnaje. Zcela nová je soutěž 
o nejvyšší nához určená všem hráčům, kte-
ří se nemusí účastnit žádného z turnajů, jen 
si prostě přijdou zahrát. 

Na závěr snad lze snad jen připomenout, 
že zbraslavské bowlingové centrum stálo 
u zrodu v současné době největší „líhně“ 
juniorů v celé České republice, z nichž mnozí 
se již stali mistry Prahy i republiky či repre-
zentanty i kandidáty reprezentace v junior-
ském bowlingu. V tom se již bowling Patium 
zapsal do historie.

Další sezona v Patiu nabízí
množství bowlingových akcí

Na trati mezi Velkou Chuchlí a Sliven-
cem vyvrcholily 16. října boje 3. ročníku 
Českého mistrovství závodů aut do vrchu. 
Akce přinesla poutavou podívanou velkému 
množství diváků. 

Z jezdců našeho regionu uspěl radotínský 
Eda Patera, který v nejsilnější kategorii zví-
tězil, stejně jako zbraslavský Josef Čermák 
v kategorii do 2000 cm3. Nižborský jezdec 
Ivo Král zvítězil v kategorii veteránů do 
dvou litrů. Ostudu neudělali ani Antonín 
Široký ze Zbraslavi (4. místo), Tomáš Mez-
sároš z Chrustenic (3. místo) či radotínský 
David Patera (3. místo).

Na 120 závodníků se vydalo bojovat se 
záludnostmi 2300 m dlouhé tratě ve všech 
závodních jízdách. Proměnlivé počasí jim 
připravilo dopoledne jízdu na studené 
a mokré trati, pak se objevilo sluníčko, ale 
závěr poslední závodní jízdy už provázely 
provazce deště. Pár závodníků a jedna 
závodnice se s nástrahami tratě vyrovnat 
nedokázalo, svou snahu zajet co nejrychlejší 

čas přehnali a havarovali, naštěstí, i díky 
bezpečnostním opatřením pořadatele, jejich 
extempore skončila bez zranění samotných 
jezdců a bez ohrožení diváků. Velký počet 
startujících zpočátku vyvolával obavy o bez-
problémovou organizaci, ale zkušení pořa-
datelé ve spolupráci se závodníky, jejichž 
disciplinovaný přístup je 
nutno vyzdvihnout, ná-
ročný program obětavou 
prací zvládli. K hlad-
kému průběhu závodu 
velmi přispělo příkladné 
nasazení strážníků Měst-
ské policie hl. m. Prahy.

O závod v Praze na 
kvalitní trati je zájem 
nejen mezi kmenovými 
jezdci seriálu, ale i mezi 
jezdci z jiných disci-
plín či těmi, kteří svou 
úspěšnou kariéru již 
ukončili. Tak zde napří-

klad startoval jeden z nejlepších jezdců naší 
historie Václav Blahna, který se představil na 
Ladě VFTS v autentických barvách Agrote-
amu Slušovice. Závody v Chuchli potvrdily 
vysokou úroveň celého seriálu, díky níž je 
oblíben mezi jezdci i fanoušky a příznivci 
závodních automobilů.

„Když jsme připravovali jubilejní 
pětadvacátou Zbraslavskou osmou, poku-
kovali jsme po předpovědi počasí a tajně 
doufali, že by potřetí v historii mohla být 
překonána stovka účastníků v dětských 
a mládežnických kategoriích. Nakonec 
jistě i díky sluníčku závodilo na Zbraslavi 
v Borovičkách 113 dětí,“  hodnotil spoko-
jeně tradiční cyklistický závod jeho ředitel 
Aleš Háněl.

Lákadlem Zbraslavské osmy, která se jez-

dí na terénním okruhu na jaře a na podzim, 
je možnost startu úplně každého, kdo má 
vlastní kolo, a to včetně sotva chodících dětí 
na odstrkovadlech.  „Nechceme organizovat 
vyhecovaný závod pro vlčáky, ale pohodové 
rodinné závodění, kdy se postavit na start 
nemusí bát vůbec nikdo, už proto, že me-
daile v cíli čeká na všechny, kteří náročný, 
ale zvládnutelný okruh dokončí. Během 
uplynulých let to bylo již 2268 jezdců,“ 

vysvětluje filozofii závodění Aleš Háněl. 
Závod je krom své otevřenosti populární 
jistě i proto, že se neplatí žádné startovné. 
Historicky je to možné díky sponzorské 
pomoci rodinných firem organizátorů, 
v posledních ročnících pak i díky grantové 
podpoře MČ Praha – Zbraslav. Kdo letos na 
podzim zaváhal, může litovat, ale nemusí 
tesknit. Jarní závod se uskuteční na jaře 
2011. Výsledkový servis a fotodokumentace 
je k vidění na www.hsh.cz/osma.

Komu by se však i s nastupujícím pod-
zimem stále chyběl pohyb a závodění, 
má možnost při další tradiční sportovní 
akci, a to při Zbraslavském běhu. Ten je 
na programu v neděli 5. prosince. Děti si 
zaběhají kolem zookoutku na Závisti, do-
spělí se budou škrábat od Vltavy na altánek 
na Hradišti. Detailní propozice najdete na 
stránkách závodu www.hsh.cz/beh.

Letos v docela pozdním termínu, v sobotu 
16. října 2010, se opět sešli u radotínského 
kina. Kdo? Organizátoři a účastníci již 
9. ročníku tradičního Orientačního běhu 
dvojic do Kosoře, který se opět konal s gran-
tovou podporou MČ Praha 16.

Ráno se organizátorky smutně rozhlížely 
po obloze a doufaly, že se počasí smiluje 
a přestane pršet, a vydaly 
se na trasování běhu s tím, 
že snad někdo přijde… Ale 
skalní příznivci nezklamali! 
Na startu závodu se sešlo 
dokonce 18 dvojic.

Na trase na ně čekalo 
16 stanovišť, na každém 
v obálce vystříhané obrázky 
podzimních listů nebo plo-
dů (za každý chybějící se pak 
v cíli připočítávaly 3 trestné 
minuty). V cíli čekal už jen 
lehký úkol – nalepit nasbí-
rané obrázky na stromeček 
podzimníček. Pak se teprve 
stopl konečný čas a závodní-
ci si mohli oddechnout a jít 
se občerstvit teplým čajem 
a oplatkou.

V letošním ročníku se 
podařilo třem dvojicím 
mladší kategorie získat 
stejný čas, a tak se muselo 
o třetí místo dále bojovat. 
Tyto dvojice dostaly za úkol přeběhnout 
fotbalové hřiště tam a nazpátek. Jak to tedy 
nakonec dopadlo?

V mladší kategorii se na 1. místě umístil 
Pavel Jindra, na 2. místě Vojta Tabačík, na 3. 
místě Tomáš Stauch, který bojoval o své mís-
to s Kubou Ledererem a Vojtou Havlíkem. 

Nejmladším účastníkem byl Kuba Havlík.
Ve starší kategorii se na 1. místě umístil 

Kuba Antoň, na 2. místě Aneta Podivínská, 
na 3. místě Nikola Šubrová.

Vyhráli ale všichni – sami nad sebou, 
protože v takovém počasí se opravdu chce 
v sobotu ráno běhat jen silným jedincům! 
(I když na závěr i sluníčko potěšilo.)

Poděkování patří všem příznivcům za 
účast a pohodovou atmosféru, kterou se 
podařilo vytvořit na startu i v cíli, a Daniele 
Benešové za vzornou péči o zmrzlé absol-
venty běhu v hospůdce na hřišti. Na viděnou 
za rok, na jubilejním 10. ročníku.

Hráčky LCC Radotín vybojovaly v neděli 
24. října historicky první titul v lakrosovém 
Evropském poháru mistryň. Prvního roční-
ku nové soutěže, který v Praze - Radotíně  
pořádala pod hlavičkou Evropské lakrosové  
federace společnost Prague  Sports, se kromě 
českých šampionek zúčastnily týmy z Anglie, 
Německa, Rakouska a Nizozemí.

V napínavém finále se radotínský  tým 
střetl s vítězem severoanglické ligy Timper-
ley  LC a přehrál jej v dramatickém závěru 
o jediný gól - 6:5. Finalistky změřily síly 
už v základní skupině, kde domácí celek 
sice vedl po první polovině 3:0, ale zápas 
skončil ve prospěch Angličanek 4:5. Oba 
finalisté rozdílem třídy přehráli zbylé účast-
níky turnaje – německý SC Frankfurt 1880, 
rakouský Graz  Gladiators  a nizozemské 
Amsterdam Lions. Ty se v tomto pořadí 
seřadily na třetím až pátém místě.

Finále mělo opačný průběh než zápas 
obou soupeřů v základní skupině. Už ve 
druhé minutě otevřela skóre Kate Swallowo-
vá  a stejná hráčka zvýšila na 2:0 v desáté mi-
nutě. Radotínské  hráčky měly problémy se 
zakončením a až do 20. minuty, kdy Micha-
ela Srchová  snížila, strefovaly jen anglickou 
brankářku. Angličanky ale záhy přidaly další 

dva góly. Těsně před přestávkou se prosadila 
Marie Šrůtová  a stanovila stav o půli na 2:4. 
Ve druhé minutě druhé půle zvýšila Sophie  
Saundersová  na 5:2. Radotínské  hráčky se 
ale nevzdaly a díky zlepšené obraně a vý-

bornému pohybu 
pomalu začaly mít 
na hřišti převahu. 
Ve 40. minutě zahá-
jila Adéla Blahovco-
vá obrat zápasu. Ra-
dot ínské  h r á č k y 
b y l y  a g r e sivnější 
v soubojích o míč 
a dostaly Angličan-
ky pod velký tlak. 
Ve 48. minutě se pro-
sadila Tereza Karne-
tová a v 56. minutě 
Dagmar Merrellová  
vyrovnala. Následně v klíčovém okamžiku 
dokázala skvělým zákrokem při trestné 
střele udržet vyrovnaný stav brankářka 
Veronika Bernhäuserová. Angličanky v zá-
věru nestíhaly namotivované české hráčky, 
které s podporou početného houfu fanoušků 
pokračovaly v náporu a dokázaly vybojovat 
v podstatě všechny  volné míče po střelách. 
Pouhých 24 vteřin před koncem hrací doby 
pak korunovala převahu domácích zlatým 
gólem opět Merrellová, a tak se na prvním 
štítku putovního poháru pro klubového mis-
tra Evropy bude skvět jméno LCC Radotín.

Radost z výhry 
j e  u m o c n ě n á 
faktem, že téměř 
polovinu celku 
Timperley tvořily 
hráčky skotské 
r e p r e z e n t a c e , 
k t e r é  p ů s o b í 
v severoanglické 
lize. Radotínský 
tým hrál velmi 
kompaktně, ač-
koli v něm spolu 
hrají v podstatě 

tři generace hráček, od zkušených vete-
ránek jako jsou Lenka Pešková a Monika 
Procházková, které jistí obranu spolu s Alicí 
Králíčkovou a Hanou Kneřovou, přes sou-
časné tahounky týmu Dagmar Merrelovou, 

Michaelu Srchovou, Adélu Blahovcovou 
a Markétu Klabíkovou, které tvoří hru, 
útočné duo Terezu Karnetovou a Terezu Se-
bastianidesovou, po výborné juniorky Marii 
Šrůtovou, Olinu Petrákovou, Lucii Martínko-
vou, Terezu Lalákovou, Markétu Vrabcovou, 
Danielu Novákovou a mladičkou brankářku 
Veroniku Bernhäuserovou. Té ve finále kryla 
záda Kateřina Dvořáková. Angličanky ne-
dokázaly od 32. minuty hodinového zápasu 
najít slabé místo v obraně radotínského týmu 
a naopak měly potíže odolávat jeho útokům 
a mohly děkovat své brankářce, která měla 
velkou zásluhu na tom, že byl průběh zápasu 
dramatický až do konce.

Michaela Srchová a Dagmar Merrelová 
spolu s trenérkou Simonou Barákovou pak 
mohly ve vítězné euforii přijmout pohár 
z rukou starosty Radotína Karla Hanzlíka, 
který nad turnajem převzal záštitu, a zástup-
kyně Evropské lakrosové federace a hlavní 
rozhodčí turnaje Dorothy Hirschové.

Cenu pro nejlepší střelkyni turnaje získala 
Kat Swallowová z Timperly s 19 góly, druhá 
byla radotínská Michaela Srchová, která dala 
o gól méně. V kanadském bodování si hráčky 
pozice prohodily. Vítězné tažení radotínských 
děvčat pokračovalo i o víkendu 30.-31.10., 
kdy suverénně zvítězila v minifieldové lize. 
Dominantní postavení klubu z Radotína 
potvrdily i  juniorky LCC, které se umístily 
na druhém místě.  


