
V červnu narozená, dvaadvacetiletá Markéta Sluková (181 cm, 
Bison beach club Praha),  je v současnosti se svou spoluhráčkou 
Kristýnou Kolocovou jedničkou českého žebříčku beachového 
volejbalu. Suverénně procházejí  českou sérií a mají úspěchy i ve 
světové sérii. Sedmé místo z počátku května z čínské Šanghaje 
je skvělým úspěchem českých nadějí pro olympiádu v Londý-
ně 2012. Nezbývá než sympatické Markétě a její spoluhráčce 
popřát, aby jim forma v dlouhé sezóně, která končí turnajem 
v listopadu v thajském Puketu, vydržela. Více o Markétě Slukové 
na http://kolocovaslukova.usp.cz/cs/home

Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Prahu 16, 
zašlete návrh na udělení titulu Sportovec měsíce Prahy 16 na 
emailovou adresu noviny@p16.mepnet.cz Přihláška do soutěže 
o udělení titulu musí  obsahovat celé jméno navrženého spor-
tovce, ročník narození, sportovní disciplínu, v níž bylo výjimečného výkonu dosaženo, 
včetně přesného data (den a měsíc) a v rámci jaké soutěže bylo výkonu dosaženo. Důležitá 
je i informace, z jaké městské části dotyčný je, nebo koho reprezentoval. Rovněž prosíme 
o poskytnutí tel. kontaktu jak na navrhovatele, tak i na navrženého sportovce pro zjištění 
případného souhlasu k medializaci výkonu v Novinách Prahy 16. Podněty zasílejte v ter-
mínu do 4. srpna 2010. Ze zaslaných tipů bude do užšího rozhodování zařazen sportovec 
jednak na základě došlého množství návrhů s jeho jménem a také na základě mimořád-
nosti výkonu v daném sportu a věkové kategorii. Vítěz obdrží čestnou listinu  se jmenová-
ním sportovce měsíce a věcnou cenu. Těšíme se na Vaše podněty.

Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc květen 2010
se stala beachvolejbalistka Markéta Sluková z Radotína

Radotínští jsou popáté v řadě boxlakrosovým mistrem
Finálová  série hraná na tři vítězná utkání 

dostala novou podobu. Hrálo se každý den, 
dokud nebyl znán vítěz - nový mistr ČR. 
Na světě existuje jen jedna obdoba. Finá-
lová série mezi vítězem boxlakrosové  ligy 
z Ontária a Britské Kolumbie o nejstarší 
světovou  lakrosovou  trofej „ Mann Cup “. 
Jediný rozdíl mezi oběma sériemi byl fakt, že 
se nehraje na čtyři vítězné zápasy a  že finále 
hrají čeští  amatéři.

Všechny zápasy finále přinesly pokaždé 
jiný scénář. První utkání hrané v pondělí 
17.5.  bylo hodně vypjaté a přineslo vyrov-
naný boj s velkými zvraty. Nejdůležitější 
moment zápasu přišel v poslední minutě 
za stavu 13:12 pro Jižní Město. Domácí LCC 
hráli utkání velmi nervózně, ale dokázali 
obdivuhodnou vůli, která je znakem hlav-
ně kanadských týmů. V čase 59:43 dokázal 
Radek Skála vstřelit vyrovnávací branku 
a po následném face off, rychlou kombinací 
v 59:50 vstřelil vítězný gól Jiří Loskot.   

Druhé utkání se hrálo ve špatně osvětlené 
aréně Slávie v Edenu. Bílý plastový povrch 
pro inline hokej lépe svědčil domácímu 
týmu z Jižního Města. LCC dokázal domácí 
tým přestřílet, ale zaostával v produktivitě. 
V první čtvrtině díky přesilovým hrám 
dokázalo Jižní Město odskočit do tříbran-
kového vedení a tento rozdíl pak platil  
v podstatě celý zápas. Do třetího utkání 
poprvé vstoupili Custodes lépe a vedli bles-
kově 3:0. Rychlé vedení je však paradoxně 
vyvedlo z koncentrace a v průběhu první 
čtvrtky obrátili „jižňáci “ stav na 4:3 ve svůj 
prospěch. To byl však poslední moment, 

kdy hráči z Prahy 11 v sérii vedli. 
Custodes  se vzpamatovali a celo-
plošnou hrou s účinnou střelbou 
otočili stav na 10:5. Přes krátké 
zaváhání na začátku poslední čtvr-
tiny pak radotínští  dotáhli zápas 
do vítězného konce 17:13. V utkání 
se začala projevovat lepší fyzická 
kondice a kvalitní týmový výkon 
s vynikající obrannou hrou. 

Poslední utkání v Edenu při-
neslo soustředěný výkon obhájců 
titulu z Radotína, kdy hráči Jižní-
ho Města tahali za kratší konec. 
Větší tlak na LCC si vytvořili až 
v poslední čtvrtině. V 11. minutě 
radotínští konečně získali míč pod 
kontrolu, lavička si vzala time - out, 
přerušila nápor Jižního Města a z 
následujího útoku Radotín zvýšil. Tandem 
Radek Skála – Petr Poupě opět předvedl 
učebnicovou ukázku uvolnění přes clonu. 
Jižní Město už na dostatečně silný nápor ne-
mělo dost sil. Zkoušelo sice power - play už 
od dvanácté minuty, ale nebylo to nic platné. 
Hráči od Berounky situaci víceméně kontro-
lovali, už půl minuty před koncem radotín-
ská střídačka jásala a po závěrečném hvizdu 
propukly v hale oslavy. Kapitán Petr Poupě 
pak převzal popáté v řadě pohár pro vítěze 
boxlakrosové  ligy. LCC Radotín odehrál dvě 
poslední a rozhodující utkání soustředěně. 
Dokázal pokrýt nebezpečné brejky soupeře 
a v posledním zápase zcela eliminoval hvěz-
du Jižního Města Pavla Došlého. Na konci 
série se projevila i lepší fyzička radotínských  

hráčů, kteří byli 
rychlejší a agresiv-
nější. S tím souvisí 
i fakt, že Custodes   
předči l i  soupeře 
i bojovností. Mladá 
radotínská  obrana 
se v průběhu série 
semkla. Útok po-
stavený na Petru 
Poupěti a Radku 
Skálovi, které zdat-
ně doplňovali Jiří 
Košťál a správně 

drzí mladíci Dominik Pešek a Jiří Loskot, 
úspěšně rozkládal obranu soupeře v celém 
průběhu série, zatímco útočníky Jižního 
Města, kteří hráli o poznání individuálněji, 
dokázal Radotín nakonec zkrotit. Trvalé 
nebezpečí pro radotínské  gólmany tak 
představoval jen Milan Černík, který se 
ale prosazoval většinou v přesilovkách. 
Z mladých hráčů Jižního Města se dobře 
ukázal především v úvodu série Tomáš 
Kondr. Příjemné bylo zjištění, že oba týmy 
mají vyrovnané brankářské dvojice – mla-
dí brankáři Dominik Sika a Marek Dobrý 
udělali velký pokrok a rozhodně už nejsou 
pro Tomáše Říhu a Jiřího Malinu pouhými 
náhradníky. Divákům přinesla finálová sé-
rie vynikající sportovní podívanou, utkání 
byla napínavá, hra byla rychlá a tvrdá, ale 
vždy a důsledně v rámci fair - play, což je až 
s podivem, vzhledem ke známé rivalitě obou 
týmů. Přispěl k tomu i celkově velmi dobrý 
výkon rozhodčích. Na záznamy zápasů se 
můžete podívat na www.net-tv.cz, kde jsou 
i videoreportáže.

Finále NBLL: 17.5. LCC Radotín – SK 
Lacrosse  Jižní Město 14:13 (4:5, 6:4, 2:3, 2:1), 
18.5. SK Lacrosse  Jižní Město – LCC Radotín 
10:6  (4:1, 2:2, 2:1, 2:2),  19.5. LCC  Radotín – 
SK Lacrosse  Jižní Město 17:13 (6:3, 4:2, 1:4, 
6:4), 20.5. SK Lacrosse Jižní Město – LCC    
Radotín 6:9 (0:2, 3:4, 1:2, 2:1) 

Primátorský pohár Janu Veselému
A zlaté laso starosty Karla Hanzlíka 

Martinu Krausovi. Tato dvě jména si 
návštěvníci Velkého radotínského rodea, 
které se rozjelo v Říčních lázních u Berounky 
v sobotu 22. května, určitě zapamatují. 
A pochopitelně i další. 

Obětaví pořadatelé a změna počasí se 
postarali o zázrak. Ještě ve čtvrtek podmáčená 
aréna připomínala bahniště. Nicméně změna 
povětrnosti a opakovaná pečlivá úprava 
povrchu bránami znamenala, že v sobotu v 
jedenáct hodin nastupovali jezdci k první 
disciplíně do perfektně připravené arény. 

Zahajovací dopolední disciplína Rančerské 
lasování znamenala první seznámení s telaty 
z hoslovického Ekochovu a od začátku bylo 
jasné, že jezdce a jezdkyně rozhodně nečeká 
žádná selanka. Vytrénovaná pošumavská 
dobytčata byla na výši situace… Také 
proto měla tato disciplína pouze jednoho 
úspěšného borce, a to J. Veselého, který hned 
na začátku narubal první důležité bodíky.

Po slavnostním nástupu bylo na pořadu 
oddělování dobytčete. I tato soutěž měla 
pouze jednoho umístěného, kterým byl 
L Vodvářka. Barelový dostih slibuje vždy 
bodové hody více jezdců, a tak se o ně (o ty 
body) strhla pořádná řežba. V obou kolech 
nejrychlejší A. Blažek (kůň ree World Jack, 
celkový čas 37,00 sec.) nedal nikomu 
šanci, dále se srovnali J. Herzánová 
(Tarfi, 38,22 sec.), I. Kubátová (Fontána, 
38,62 sec.) a další. 

Hlavní disciplínou rodea bylo 
lasování telete, kde šlo nejen o zlaté laso, 
dále o pohár, ale i o zvýšenou finanční 
prémii pro úspěšné borce. Zprvu se 
radoval J. Veselý (10,17 sec.), kterého 
však nakonec „přehodil“ již zmíněný 
Martin Kraus (7,35 sec.). 

Loňský mistr republiky P. Urban 
nastupoval do poslední soutěže, kterou 
je v Radotíně tradičně pokládání 
dobytčete, v poněkud tristní situaci 
- neměl na svém kontě ani bod. 

Možná právě proto znamenitě zabojoval a 
jako jediný položil tele na hranici časového 
limitu (1:30:00). Ostatní borci se přes 
některé nadějně vyhlížející pokusy úspěchu 
nedočkali. 

Účast juniorů (4 aktéři) poznamenala 
nemoc jezdců, koní i potíže s dopravou. Ve 
dvou dobytkářských disciplínách se proti 
telatům mládež neprosadila. Obě rychlostní 
disciplíny (barelový dostih a slalom kolem 
tyčí) pak s převahou vyhrál D. Koutník. 

Závěrečné bilancování přineslo největší 
radost Janu Veselému, kterému osobně předal 
krásný broušený pohár pražský primátor 
Pavel Bém. Nejúspěšnější dámou rodea 
(Rodeo Girl) se stala Jana Herzánová. A která 
že to dáma se stala Miss Rodeo 2010? No 
přece Šárka Jaščurkovská z domácí stáje, která 
„v rozjížďce“ mezi třemi soupeřkami dokázala 
v pomocném kriteriu nejrychleji sníst misku 
ovesných vloček. Zkrátka praxe od koní.

Co říci na závěr? Nejspíš žádný ze zhruba 
osmi stovek platících diváků nelitoval, že dal 
přednost rodeu před hokejovým šampionátem. 
Vzrušující podívanou střídala pohoda a radost 
z příjemného počasí, mlsání a osvěžování se u 
stánků či z nákupů. A večer, kdo chtěl, si 
zaskotačil při kapele Já & spol. Radka Valáška. 
Takže zase za rok touhle dobou…

Zbraslavská osma - medaile pro každého
Jako generální přípravu na podzimní jubi-

leum pojali pořadatelé jarní 24. Zbraslavskou 
osmu. Do Boroviček se navzdory nepříznivé 
předpovědi počasí a polednímu dešti poslední 
květnovou neděli sjelo celkem 75 závodníků. 

Celkový počet jezdců za historii osmy 
překročil 2 222 aktivních účastníků, a tak 
speciální cenu za prolomení této hranice 
dostaly sestry Reichelovy – plakát s pod-
pisem atletické legendy Usaina Bolta, jako 
motivaci do dalšího sportování. „Tradičně 
největší nával je v posledních letech v kate-
gorii nejmladších dětí, které sotva chodí, ale 
na odstrkovadlech svou rovinku se startov-
ním číslem ujedou. Škoda, že takový zájem 
není u mladých kolem 15 let, zatímco jiné 
kategorie rozšiřujeme, aby se malé děti vešly 
na trať, tady naopak vždy několik kategorií 
slučujeme,“ popsal skladbu startovního pole 
ředitel závodu Aleš Háněl.

Dětmi oblíbenou tradicí osmy se stalo 

vyhlašování všech účastníků, kdy si každý 
z nich domů odnese svou medaili, bez ohle-

du na umístění. Cílem závodu není ani tak 
honit traťové rekordy, jako spíše dát všem 

možnost zazávodit si, bez ohledu na jejich 
výkonnost či vybavení. A tak jsou na startu  
k vidění opravdové závodní stroje za více 
než 100 000 korun, stejně jako žlutá plastová 
odstrkovala připomínající malou motorku. 

Startovné se na osmě 
nikdy neplatí, a to i díky 
grantové podpoře MČ 
Praha – Zbraslav.

Protože aprílové poča-
sí se nakonec umoudřilo, 
odjely se všechny závody 
za svitu sluníčka, což byl 
na letošní konec května 
jev nevídaný. Ať už jste 
se účastnili a nebo ne, 
výsledky najdete na 
www.hsh.cz/osma. A již 
nyní je možné - v mno-
ha případech dokonce 
nutné - zahájit trénink 
na slavnostní 25. osmu, 

která se uskuteční na podzim, na přelomu 
září a října.


