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Tři tituly mistrů světa pro Aerobic team Chuchle
Se zatím nejlepší medailovou bilan-

cí se vrátila děvčata Aerobic Teamu 
Chuchle z posledního Mistrovství světa 
v aerobiku, které se konalo začátkem 
prosince na exotickém ostrově Martini-
que v Karibském moři.

Jako nejúspěšnější klub celého šam-

pionátu si závodnice z chuchelského 
klubu přivezly tři tituly Mistrů světa. 

První titul mistryně světa vybojova-
la Veronika Frantová v nejnáročnější 
kategorii jednotlivců. Po zlatu z Mi-
strovství Evropy přidala Veronika do 
své sbírky i zlato nejcennější – z Mi-
strovství světa. Ve fi nálovém kole 
předvedla životní výkon a se skladbou 

„Invincible“ se oprav-
du stala nepřemožitel-
nou, za sebou nechala 
všechny tři skvělé aus-
tralské závodnice.

Druhý titul vybojo-
valy závodnice Fitness 
týmu kategorie junior 
g r a nde  ve  s lo ž e n í 
Kristina Čuřínová, Ve-
ronika Frantová, Dita 
Hanzalová, Kateřina 
Hricková, Magdaléna 
Krejčová, Eva Pospíši-
lová, Adéla Šimůnková 
a Nikol Vosková. Jejich 

vítězství bylo u všech rozhodčích na-
prosto jednoznačné a po zisku titulu 

Mistrů Evropy si ve stejném roce děv-
čata připsala i titul Mistrů světa.

Zlatou sezónu nepřemožitelnosti 
měla v uplynulém roce i děvčata 
z Fitness týmu senior petite, která 
od prvních domácích závodů ne-
našla ve své kategorii konkurenci 
ani ve světě. Tým ve složení Tereza 
Barešová, Lucie Čuřínová, Matylda 
Malá, Nella Šimkovská a Anna Za-
jíčková (kralující mistryně Evropy) 
nenechal nikoho na pochybách o své 
neporazitelnosti a vybojoval titul 
Mistrů světa.

Aerobic Team Chuchle se ziskem 
tří zlatých medailí z MS je klubem 
světové kvality, který pod vedením 
trenérky a choreogra y Veroniky 
Buriš vychovává talenty sportovního 
aerobiku a fi tness.

Jí i všem, kteří se na cestě závodníků 
z Aerobic Teamu Chuchle za tituly 
podíleli, ať fi nančně nebo jakýmkoliv 
jiným způsobem, patří za jejich pod-
poru velký dík.

Letošní teplý podzim a počátek zimy 
pétanque-u  nebývale přály. Skoro všech-
ny neděle patřily venkovním sportům 
a ani koulení o adventu nevyžadovalo 
žádné zvláštní sebezapření či snad do-
konce chrabrost či pohrdání zdravím.

Ačkoli se nedělní setkání nazývají 
tréninky, popravdě se jedná o nelí-
tostná klání a dravé miniturnaje. Vý-
chovný potenciál mají ovšem značný, 
zkušenější hráči dobrovolně předávají 
zkušenosti – a i kdyby se vzpouzeli, 
lze od nich leccos odpozorovat. Také 
psychický tlak je asi menší než na 
nějaké vrcholové soutěži. Tím pádem 
se hráči nebojí použít ani riskantnější 
herní varianty.

Na Mikuláše bylo slunečno a teplota 
příjemných 12 stupňů. Lehký vánek 
sice pocitovou teplotu trochu snižo-
val (boulodrom na Elbrusu větrolam 
nemá), ale den byl krásný. Navíc se tu 
konal miniturnaj dvou dvojic.

 V sobotu 12. prosince proběhl řádný 
turnaj „Adventní koulování“ jako sou-
těž dvojic, a to za hojné účasti domá-
cích i hostů. Tréninky už nesou svoje 
ovoce a trofej tak zůstala v Radotíně, 
vybojována domácím týmem Praž-
ských Větví. Teplota byla sice nižší, ale 
pořád ne nelítostná.

Ovšem dvě poslední setkání v roce 
2015 byla divukrásná. V neděli 27. pro-
since svítilo slunce a bylo teplo. Sešlo 
se šest hráčů a v soutěži trojic nebylo 
důležité, že tým Roblorad porazil tým 
Řeporad (Řeporyje, Radotín, Roblín). 
Podstatná byla poměrně vysoká úroveň 
hry na víceméně dokonalém povrchu. 

Pravidelná údržba obou hracích 
ploch vede k tomu, že se dá zahrát 
i poměrně velmi přesná přihrávka 

na dlouhou vzdálenost, která nutí 
soupeře střílet. Bylo k vidění něko-
lik krásně zahraných carreau, jakož 
i přesných přihrávek, a promyšlené 
herní taktiky. Povrch byl spíše brzdivě 

měkký, ale víceméně předvídatelný. 
Bohužel takto dokonalý povrch vede 
k zanedbávání hry vysokým oblou-
kem a většina umisťuje spíše curlingo-
vým způsobem, což se může vymstít, 
až se bude hrát jinde než doma.

Ač se to může zdát neuvěřitelné, pár 
hráčů se sešlo i na Silvestra. Opět svíti-
lo sluníčko, ale už mrzlo. To mělo i své 
výhody. Přemrzlý povrch boulodromu 
vyžadoval od hráčů zcela nové umění. 

Uhrabaný povrch byl 
hodně „běhavý“, ale 
při vysokém lobu se 
koule přibrzdila, jako 
by nemrzlo, a vzápětí 
se rychle rozeběhla. 
Povrch nebyl promrzlý 
do hloubky a byl tro-
chu vlhký, takže krá-
tery po koulích rychle 
zmrzly a při dlouhém 
dokutá lení výrazně 
ov l iv ňova ly  d rá hu 
koule. Rozhodně to 
bylo velice náročné na 

správné „přečtení“ terénu. Těžší koule 
byly v tomto případě výhodou, protože 
nejsou tak citlivé. 

Každopádně to byl moc krásný zá-
věr roku.

Konec roku na radotínském boulodromu

ze čtrnácti účastníků. V kádru bylo 
14 hráček LCC. Na začátku srpna 
proběhlo v Nymburce ME v ženském 
lakrosu. Češky skončily za očekává-
ním – sedmé. V kádru bylo 14 hráček 
LCC. V polovině září reprezentovaly 
LCC Girlz Českou republiku na evrop-
ském poháru mistrů. Turnaj se konal 
v belgickém Gentu a holky skončily 
čtvrté (ze 12 účastníků).

Poslední akcí roku byla účast žáků 
a žákyň U16 na turnaji Scheider Cup 
v německém Frankfurtu nad Moha-
nem o víkendu 7.– 8. 11. 2015. Zvláště 
pro kluky to byla novinka – poprvé to-
tiž hráli fi eldlakros. A přestože soupeři 
byli většinou starší, skončili kluci třetí 
a holky dokonce celý turnaj vyhrály.

Nej lepš í  h ráčk y LCC v roce 
2015 - všechny kategorie: Kateřina Ho-
vancová, Kateřina Holmanová, Karolí-
na Spáčilová, Barbora Koděrová, Lucie 
Chotousová, Šárka Bouchalová, Tereza 
Löffl  erová, Alena Horáčková, Eliška 
Spáčilová, Vendula Kořínková, Mar-
kéta Malinovská, Karolína Kubátová, 
Kristýna Dejlová, Tereza Laláková.

Nejlepší hráči LCC v roce 2015: 
Martin Kalenský, Jakub Studený, 
Štěpán Veselý, Hugo Soukeník, Jakub 
Holý, Adam Meca, Filip Rohlík, Voj-
těch Platil, Vojtěch Postupa, Vojtěch 
Šolc, Alex Štěpánek, Matouš Havlík, 
Vilém Kadlec, Josef Slavík, Pavel 
Srch, Ondřej Studený, Matouš Tilšer, 
Viktor Bláha, Matěj Čech, Tomáš Ja-
sek, Jan Polák, Lukáš Pliml, Dominik 
Javorský, Martin Šrůta, Petr Bek. 

Fotbalová očekávání
Co čeká nás, fotbalisty SC Radotín 

v nejbližším období? 
Protože se zima nakonec přece 

jen dostavila, připravuje se veškerá 
mládež klubu na jarní start soutěží 
v tělocvičnách a halách. I tak se ale 
trenéři snaží, aby ti nejstarší byli 
minimálně jedenkrát týdně venku. 
Do startu mládežnických soutěží 
zbývají ještě čtyři měsíce a fotbalové 
tréninky, i když rozmanité, v tento 
čas krátkých dní – unavují. Proto lze 

mladé radotínské fotbalisty potkat 
v různých pražských bazénech, na 
kluzišti v Černošicích nebo na lyžích 
v Jizerkách či v Krkonoších. 

A co ti nejmenší? Jejich výsledky se 
zde tentokrát neobjeví. To proto, že 
výkonný výbor FA ČR na jednom ze 
svých posledních letošních zasedání 
rozhodl, že výsledky a tabulky až do 
kategorie mladších žáků včetně je 
zakázáno vést a uvádět. (Tolik pro ty, 
kteří po nich na webových stránkách 
SCR marně pátrají).

Radotínský fotbal však není jen 
mládež, ale i dospělí. I letos uspořádají 

společně s Aritmou Praha tradiční 
zimní fotbalový turnaj, který se od 
nového roku bude souběžně odehrá-
vat na hřištích Aritmy ve Vokovicích 
a na zdejší umělé trávě. Cílem bylo 
zachovat kvalitu na úkor kvantity, 
proto se letošního ročníku účastní jen 
dvanáct mužstev; ve všech případech 
jde o kvalitní sestavy ze středočeského 
a pražského krajského přeboru či ze 
středočeských a pražských 1.A tříd. 
Co do kvality je turnaj třetí nejlépe 

obsazený v Praze, po 
turnajích Vyšehradu 
a Meteoru. Lze se těšit 
na Zbuzany s Mar-
kem Kinclem, druhé 
mužstvo st ředočes-
kého přeboru Vykáň 
s bývalými futsalo-
v ými reprezentanty 
a radotínskými hráči 
Martinem Dlouhým 
a  P a v l e m  S t e j s k a -
lem, štiku pražského 
přeboru – Zbraslav atd. 

Startuje se v sobotu 16. ledna v 9.30 
zápasy Hvozdnice – Doksy v Radotíně 
a Radotín – Praha 1999 na Aritmě. 
Celý program je na webových strán-
kách (viz níže) a na stadionu.

Všem fanouškům, potencionálním 
fanouškům i všem lidem bez fotbalové 
krve přeje SC Radotín šťastný nový 
rok – a někdy na shledanou.

Jak se, v poločase fotbalové se-
zóny, naplnily cíle radotínských 
fotbalistů, o kterých tu byla řeč 
v létě? O tom se můžete dočíst na 
www.scradotin.cz

Ve čtvrtek 17. prosince se členové LCC 
a jeho příznivci sešli na tradičním předvá-
nočním setkání, kde zhodnotili uplynulý 
kalendářní rok a vyhlásili nejlepší hráče 
a hráčky. Kromě toho tu měl premiéru 
fi lm Vládi Baráka o letošním Memoriálu 
Aleše Hřebeského, který je věnován vzpo-
mínce na přítele Franka Menschnera.

Sezóna 2014/2015 pro juniorskou 
boxlakrosovou ligu skončila v červnu. 
U10 ani U11 na svoje soupeře většinou 
nestačili, ale týmy se soustředí spíše na 
hru, než na vítězství za každou cenu. 
Za zmínku jistě stojí, že Pepík Slavík 
byl podle statistik nejlepším branká-
řem. V kategoriích U13, U15 i U17 
soutěž LCC vyhrál. Juniorky hrály svou 
soutěž v kategorii U10 (Piranhas 1, 
Piranhas 2), stejně jako kluci, bez úspě-
chu. Kategorii U15 ale vyhrály.

Muži LCC skončili třetí na MAH, 
když nešťastně prohráli v semifi nále 
a získaly oba domácí tituly mistra 
ČR, tedy jak v boxlakrosové NBLL, 
tak ve fieldlakrosové NFLL. Tým 

ForFun skončil v NBLL na 5. a LCC 
Wolves na 7. místě. V druhé polovině 
září proběhlo opět po čtyřech letech 
MS v boxlakrosu, tentokrát v americ-
kých Syrakusách. Český národní tým 
skončil za očekáváním – na 7. místě. 
V kádru bylo 13 hráčů z LCC.

Lépe si vedli junioři U19, kteří vyjeli 
za moře na vyzývací turnaj, konaný 
těsně před WILC v Kanadě a USA 
a považovaný za první, byť neofi ciální 
MS této kategorie. Obsadili 5. místo 
z 12 účastníků a zjednali si velkou 
úctu všech soupeřů i organizátorů, 
když remizovali s výběrem USA, 
porazili dva indiánské týmy a v zá-
pase o 5. místo vyhráli nad výběrem 
Kanady z oblasti Quebeku a Alberty. 
V kádru bylo 11 hráčů LCC.

Ženy staví do NLŽL tým starších 

LCC Girlz a mladších LCC Chicks. 
Chicks skončily třetí, Girlz se staly 
mistryněmi ČR. Na konci července 
se české juniorky zúčastnily MS U19 
ve Skotsku, kde skončily na 10. místě 

Co se podařilo LCC v roce 2015

více na www.lcc-radotin.cz

Mladí hráči badmintonového oddílu 
Sokol Radotín Meteor Praha uspořá-
dali sbírku pro Martinu Havránkovou, 
mladou brněnskou hráčku, která utrpě-
la při automobilové nehodě před dvěma 
roky vážný úraz a nyní absolvuje ná-
ročnou rehabilitaci. 

Děti, rodiče a trenéři jak z radotínské, 
tak vinořské části oddílu mezi sebou vy-
brali částku téměř 10 000 Kč, která byla 
zaslána na konto „Martinka“. 

Peníze budou použity na nákup 

zdravotnických pomůcek a Martině 
pomohou v návratu do normálního 
života. 

„Na světě není vše jen veselé, dějí se 
věci smutné. Velmi mne potěšilo, že děti 
samy přišly a daly ze svého a ptaly se, 
co se Martince stalo a na co její rodiče 
shánějí fi nanční podporu,“ uvedla tre-
nérka Halka Bitmanová. „Mnohokrát 
děkuji touto cestou všem, kterým není 
lhostejný osud lidí okolo nich,“ dodává 
Bitmanová. 

Vánoční dárek 

Více informací najdete na 
www.kometabadec.cz/novinky/376


