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Badmintonový podzim na mládežnických MČR
Badminton získává v Radotíně stále
více na populárnosti. A společně s tím
rostou i jeho úspěchy.
Mládežnický oddíl dnes čítá přes sedmdesát dětských hráčů. Od nejmenších nováčků, věkem ještě předškoláků, přes žáky, až po dorostence.
Nejenže se stále hlásí noví členové, ale
ti pokročilí již získávají tituly a medailová umístění na republikových turnajích a Mistrovstvích. Několik hráčů

se také dostalo do reprezentačních
výběrů - Bára Bursová, Ema Staňková,
Katka Mikelová a Matěj Hubáček.
Ti mladší se už začínají prosazovat
na turnajích oblastní úrovně v Praze
i mimo Prahu, kde již stabilně obsazují
místa na stupních vítězů.
V rámci Prahy fungují tréninková centra mládeže, kam rovněž byli
vybráni hráči radotínského badmin-

tonového oddílu. V těchto centrech
mají vybraní hráči Prahy možnost jedenkrát týdně společně ve skupině trénovat pod vedením zkušených trenérů
nad rámec oddílových tréninků.
Podzimní část nové sezony proběhla ve znamení mistrovských turnajů všech mládežnických kategorií
jednotlivců i družstev. A opět na
nich badmintonový oddíl TJ Sokol
Radotín Meteor Praha získal několik
medailí.
Na Mistrovství
republiky smíšených
družstev U15 vybojovali radotínští badmintonisté ve složení
Dan Furst, Vojta Havlík, Tomáš Patera, Petr
Nejedlý, Ema Staňková, Bára Johnová a Bára Březinová bronzové
medaile.
Na konci listopadu
odstar tova la série
mistrovství republiky
všech věkových kategorií.
V nejmladší kategorii U11 se Bára Bursová
stala vítězkou ve dvouhře dívek na neoficiálním mistrovství republiky této kategorie.
V kategorii U13 se
nejúspěšnějším hráčem stal Petr Hnilica se ziskem dvou
medailí v párových disciplínách. Stříbro vybojoval v mixu a bronz společně s Tomášem Bláhou v deblu.
V kategorii U15 si z Ostravy odvezli
hráči radotínského oddílu celkem tři
medaile. Titul získala Ema Staňková
ve čtyřhře dívek. K tomu ještě přidala stříbro ve smíšené čtyřhře a Dan

Zlato z Winter Lax Cupu
Počtvrté v řadě si na tradiční boxlakrosový turnaj, organizovaný klubem
SK Lacrosse Jižní Město, LCC Radotín
dojelo pro vítězství.
Ví kendová k lá n í ve d nech
19. až 21. ledna s sebou nesla několik
novinek. Jednak se turnaj vrátil po
třech letech k původnímu názvu Winter Lax Cup a rovněž se rozrostl na
úctyhodných 14 účastníků. Týmy byly
nalosovány do čtyř skupin; ve skupinách A a B bylo po čtyřech týmech
a ve skupinách C a D po třech.
Custodi ve své A skupině nejdříve
nastoupili v pátečním podvečeru proti
slovenským Bats z Bratislavy, kteří
pojali tento turnaj velice prestižně
a přivezli silný a ambiciózní tým.
Custodi nastupovali do zápasu z plné
kondiční přípravy, takže pro trenéry
bylo velkou neznámou, jak si budou
rozumět s lakroskami, které odložili
na konci září po příjezdu ze zámořského turnaje. Na hráčích LCC byly
od první minuty vidět abstinenční
příznaky z nedostatku lakrosu, které
se projevily obrovskou chutí do hry.
Tomu odpovídal i konečný výsledek
8:0, který byl k velice dobře hrajícím
Bratislavanům až příliš krutý. V týmu
Bats zaujal Will Mahon, jednoznačně
nejlepší „fejsař“ turnaje.
Poslední zápas prvního hracího
dne turnaje odehráli Custodi s nadšeně bojujícími mladíky ze SKL Jižní
Město B, kteří rovněž nenašli cestu,

jak překonat radotínského brankáře
Jakuba Mareše, a ze zápasu si odnesli
přijatelnou porážku 5:0. Druhý den
začínal pro Custody až v poledne
dohrávkou základní skupiny s polskými Polish Eagles, kteří jako první
ukončili neprůstřelnost radotínského
gólmana, a to hned dvěma brankami.
Zápas nakonec skončil 11:2.
Neúprosný pavouk turnaje přihrál
Custodům do čtvrtfinálového zápasu

radotínské mladíky z LCC Wolves, se
kterými se v průběhu zimy připravují
společně na novou sezónu. Wolves,
kteří měli v brance Viktora Bláhu, bezpochyby nejlepšího brankáře turnaje,
nestačili na své starší a zkušenější klubové kolegy a podlehli v zápase 7:1.
O tři hodiny později přišel ve druhém semifinálovém zápase turnaje

Furst bronz ve čtyřhře chlapců.
Katka Mikelová získala bronz ve
čtyřhře dívek na Mistrovství Republiky U17.
Nejúspěšnějším hráčem v juniorské kategorii se stal Matěj Hubáček
ziskem dvou titulů a zároveň zlatých medailí ve čtyřhře a smíšené
čtyřhře. Zároveň byl velmi platným
hráčem reprezentace do devatenácti
let Mistrovství Evropy U19. Zde se
společně s B. Ausbergerovou probojoval mezi nejlepších osm ve smíšené
čtyřhře. Zároveň je Matěj společně
s bratrem Michalem pro oddíl velkým příslibem v mužské čtyřhře.
V současnosti patří k nejlepším
deblistům v republice, a tak v nich
snad rostou nástupci úspěšného páru
Drančák/Bitman.
Dobře si radotínští mladí hráči
vedli i na juniorských evropských
turnajích, a to zejména v párových
disciplínách, kde jak Katka Mikelová,
tak Ema Staňková vybojovaly několikrát třetí místa.
V kategorii dospělých se dlouholetá
opora oddílu Jakub Bitman neustále
pohybuje v první stovce ve smíšené
čtyřhře. Bohužel ho opět zradilo
zdraví a místo odjezdu na Mistrovství světa v Dánsku na konci srpna
putoval do nemocnice, kde mu bylo
akutně odoperováno slepé střevo.
Musel na podzim vynechat několik
turnajů, což znamenalo posun dolů,
a tak Jakub a jeho mixová partnerka
musí znova získávat body do světového žebříčku, které by jim měly umožnit kvalifikovat se na Mistrovství
světa v letošním roce. Nejlépe se jim
vedlo v Maďarsku, kde se probojovali
do semifinále.
tradiční souboj dvou dlouhodobě
nejlepších týmů české boxlakrosové
scény – domácích pořadatelů SKL
Jižní Město A a LCC Radotín. A bylo
se opět na co dívat. Ve velice slušné
divácké kulise domácí odehráli vynikající první periodu a Custodi soupeře
zlomili až ve druhé polovině zápasu
s výsledkem 5:1.
V posledním hracím dni turnaje
čekal na Custody pouze jeden zápas,
a to finálový – s dalším českým zástupcem, TJ Malešice. Vzhledem k tomu, že
radotínskému týmu tentokrát naprosto

selhal útok, drželi se Malešičtí první
dvě periody na dostřel. Zásluhou tří
výpadů obránců Custodů – jedné branky Dominika Javorského a dvou branek
Jakuba Výmoly, si Custodi vypracovali
rozhodující náskok, který udrželi až do
konce a zvítězili v poměru 7:2.
Výsledkově Custody může těšit fakt,
že již počtvrté v řadě v tomto turnaji
zvítězili. V průběhu šesti odehraných
zápasů neztratili ani jednu periodu
a obdrželi pouze šest branek. Po herní
stránce lze konstatovat, že obrana, která
má v zádech výtečného brankáře, se dopracovala do stavu, kdy toho útoku soupeře moc nedovolí. Individuální ocenění
obdržel brankář Jakub Mareš a obránce
a kapitán týmu Martin Hodaň.
Závěrem je třeba poblahopřát a poděkovat organizátorům, kteří z turnaje
otevírajícího lakrosovou sezónu v České republice vytvořili jeden z nejprestižnějších evropských boxlakrosových
turnajů.

STRANA 9

Zimní fotbalový turnaj
a příprava na jaro
Na fotbalovém hřišti v Radotíně je
již od počátku roku pěkně živo. Rozjel
se další ročník fotbalového zimního
turnaje Weber Cup, který SC Radotín
pořádá společně s Aritmou Praha.
Díky tradici a úspěšnému pořadatelskému zázemí je Weber Cup po
Tipsport lize a turnaji Meteoru třetím
nejlépe obsazeným zimním turnajem
v Praze. Většina přihlášených mužstev je přeborových a z „A“ tříd Prahy
a Středočeského kraje, okořeněných ligovými dorosty Meteoru a Motorletu.
Radotínská skupina je tradičně
silná a pro diváky i zajímavá, protože se mohou naživo setkat s hráči,
kteří nedávno svlékli ligové dresy.

A tak kromě domácích lze uvidět na
nové „umělce“ v Radotíně například
v mužstvu Hvozdnice hned triumvirát bývalých ligových hráčů (Stracený,
Loučka, Třešňák). Branku Letů hájí
legenda Bohemians Radek Sňozík, na
trenérském postu Jíloviště je nepřehlédnutelný Horst Siegl a v útoku téhož mužstva řádí jeho syn. Osmičku
mužstev radotínské skupiny doplňují
přeborová mužstva Braníku a Zbraslavi, Podolí z první třídy a ligový
dorost Motorletu. Společnost tedy
vskutku elitní.
Tradičně jsou hracími dny soboty.
Kompletní program a výsledkový
servis je na webu Aritmy Praha nebo

na stadionu v Radotíně. Stojí za to si
v sobotu udělat volno a prožít několik
hodin na slušném fotbale a čerstvém
vzduchu.
To je nyní – a co bude?
Mistrovské soutěže pro muže se
rozbíhají poslední týden v březnu
a pro veškerou mládež hned po Velikonocích. U „A“ mužstva došlo k vynucené změně trenéra; Lumíra Honzeka ze zdravotních důvodů nahradil
Miroslav Petr mladší. Hrubá zimní
příprava pomalu kulminuje a tým by
měl být na jaro v pohodě. B mužstvo
svoji přípravu zahajuje pod vedením
Jaroslava Loudy 6. února.
Starší žáci s trenérem Jiřím Býmou
konč í př íprav u na
lyžích v Krkonoších
a p oté s e budou
připravovat již jen
na hřišti. Oba týmy
mladších žáků
kombinují přípravu
na hřišti s halovou
přípravou a účastí na
k rát kodobých venkovních turnajích ad
hoc s Radkem Janovcem a Janem Lehningem. Totéž se prakticky dá říci i o starší
přípravce (roční k y
2007 a 2008), které se
trenér Marek Eisman
nebojí vyhnat z tepla haly do zimního
počasí na hřišti. Mladší přípravka
a předpřípravka s Benem Vlčkem
a Martinem Eismanem jsou na přípravě uschovány v tělocvičnách a v hale.
Jejich přechod na venkovní přípravu
je plánován na počátek března.
Je evidentní, že radotínský fotbal se
neuložil k zimnímu spánku a ve všech
věkových kategoriích pilně pracuje.
A rád přivítá nové děti se zájmem
o fotbal.
Vše uvedené dokazuje, že se občas
vyplatí vypnout z každodenního kolotoče a zastavit se na radotínském
fotbalovém hřišti.

Úspěch na šachovém přeboru
ZŠ Praha - Radotín skvěle zabodovala na Přeboru Prahy školních družstev.
O zisk poháru za 3. místo se v konkurenci 29 družstev pražských škol
nejvíce zasloužili sami hráči. Vojtěch
Hrabě – kapitán družstva, Aleš Kozumplík, Kristián Hrabě, Filip Bureš
i náhradník Adam Ježek. V sedmi
utkáních prokázali vysoké nasazení,
soustředění i dobrou pohodu. Sedm
takových partií se svou náročností
rovná sedmi písemkám
z matematiky za den.
A kluci to zvládli na
jedničku. Obdivuhodná byla jejich disciplína.
Drželi se pokynů trenéra: nejedli sladkosti,
nepili sladké nápoje, ale
posilovali se zdravými
svačinkami z domova
prokládanými kvalitní
švýcarskou čokoládou.
Díky tomu byli schopni
udržet svoji pozornost
a soustředění po celý
turnajový den. (Dík
tedy patří i jejich maminkám.)
Kolektivní úspěch
někteří doplnili
a korunovali ziskem
individuálních trofejí.
Kristián Hrabě získal
bronzovou medaili za 3. nejlepší výsledek v Praze na 3. šachovnici. Jeho
bráška Vojtěch Hrabě se dokonce
stal nejúspěšnějším hráčem turnaje
ziskem zlaté medaile za 1. místo na
nejnáročnější 1. šachovnici.
Maličkým zklamáním byl pro borce z radotínské ZŠ únik postupu na
Mistrovství republiky ČR – o pouhý

půlbod při 18 získaných!
Vzhledem k tomu, že školu reprezentovali hráči mladší, než byla většina jejich soupeřů, lze doufat v dobré
umístění i v příštím roce. Z pěti reprezentantů školy jsou čtyři ročník
2007. V stejné kategorii tedy mohou
hrát ještě další dva roky.
Chytré hlavičky chlapců z Radotína předstihly i renomované prestižní
školy Prahy. A proto poděkování jim,

jejich rodičům a vedení školy. Zejména
panu řediteli a vedoucí volnočasových
aktivit, paní učitelce Iloně Valešové
,za jejich podporu rozvoje korektního
myšlení dětí hrou královskou.
Z výkonu kluků a jejich chování
jsem byl stejně šťastný jako oni.

