Matěj Barák zkouší štěstí v kanadské soutěži
Junior A v Albertě
V polovině května odcestoval hráč
Wolves a Custodes Radotín Matěj Barák do Calgary na pozvání trenéra místních Mountanieers, kteří hrají nejvyšší
juniorskou soutěž. Matěje čeká celkem
17 zápasů základní části.
Matěj se tak zařadil k dalším dvěma
odchovancům LCC, kteří hrají v zámoří – Anně Kopecké, která studuje
a hraje za tým Cardinals University
of Louisv i l le, Kentuck y 1. div izi
NCAA a Dominiku Peškovi hrajícího
v Britské Kolumbii za juniorský tým
Victoria Shamrock. Pokud by se jeho
týmu Jr. A Mountaineers Lacrosse, tak
jako v minulém roce, podařilo zvítězit v provincii Alberta, mohl by si jako
první český hráč zahrát o nejprestižnější pohár pro kanadské juniory
do 21 let - Minto Cup. První dojmy
z Calgary poslal po prvním utkání, ve
kterém jeho tým zvítězil nad týmem
Raiders (v roce 2010 zde hrál Petr
Poupě) 10:7. Matěj, hned druhý den
po příletu do Calgary, zaznamenal
v zápase dvě asistence. „Svůj první
den v Kanadě jsem zahájil tréninkem
se svým novým týmem Jr. A Mountai-

neers. Trénink byl úplně jiný, než jaký
jsem měl doma v Čechách. Tady musíte být i na trénink o hodinu předem,“
říká Matěj, který je v týmu nejmladší
a může si zahrát v této kategorii ještě
další dvě sezóny. „Když jsem vešel po
tréninku do šatny, bylo vidět, že kolem týmu je plno skvělých lidí. Měli

jsme na stole připravené
ovoce, dokonce jsem si
mohl zahrát ping pong
nebo na x-boxu. Je to
dobré pro odreagování
od lakrosu. Před prvním zápasem jsem byl
lehce nervózní. Věděl
jsem, že to bude jiné než
doma, ale netušil jsem,
že tak moc. Nehrají sice
v útoku žádné signály,
ale pořád staví clony
a nikdo nikdy nezůstal
v útoku stát, protože
když se na chvíli zastavíte, dostanete velice
nepříjemnou ránu třeba
i na hlavu. Zdravím
všechny lakrosáky v Radotíně a gratuluju Custodům k osmému titulu v řadě,“ pozdravuje 19 letý
radotínský talent Matěj Barák.

Statisky ze zápasů Jr. A Alberta
naleznete na www.rockymountainlax.com a www.jramounties.com

Titul letošního vítěze Národní boxlakrosové ligy
opět pro radotínské Custody
Jako řádně dramatické vyvrcholení
NBLL měl o vítězi ročníku 2012/2013
rozhodnout až třetí, rozhodující zápas.
Výsledky předchozích finálových zápasů (první 12:7 pro Custody, druhý 11:9
pro hráče LC Jižní Město) opravňovaly
hráče obou týmů pomýšlet na to, že to
budou právě oni, kdo pozvedne na konci zápasu trofej mistra ligy nad hlavu.
Pro hráče Jižního Města hovořil
výsledek z druhého zápasu a vědomí
toho, že jsou radotínští k poražení,

ského fanouška. Hráči Jižního Města
ve stylu co vystřelím na bránu, to tam
spadne, nasázeli během necelých sedmi minut do branky Dominika Siky
čtyři góly. Na radotínské by si tou dobou nevsadil nikdo ani pětník. Zápas
tak vlastně začal stejně jako oba předchozí a kdekdo by mohl radotínské
hráče podezřívat z toho, že bez čtyř
obdržených branek v první periodě
snad ani nemá cenu nastupovat k zápasu. A protože hra Custodů v útočné

pro Custody zase neporazitelnost na
domácím hřišti. Začátek zápasu musel
být noční můrou pro každého radotín-

fázi postrádala jakýkoliv smysl, musel
to být obránce Miroslav Polách, který
ve třinácté minutě uzavřel účet první

periody na konečných 4:1 pro hosty
z Jižního Města. Druhá a třetí perioda ale přinesla naprostý zvrat, kdy za
třicet minut hry dokázali hráči Jižního Města vstřelit pouze jednu branku
oproti patnácti brankám domácích.
V průběhu těchto dvou period Custodi naprosto dominovali jak v útočné,
tak v obranné hře a soupeř pouze bezmocně přihlížel, jak na světelné tabuli
přibývají vstřelené branky na konto
domácích. Čtvrtá perioda tak byla ve
znamení udržování výsledku ze strany radotínských a očekávání konce
zápasu. Na hrací ploše se také trochu
začalo jiskřit. To zřejmě proto, aby si
fanoušci obou týmů uvědomili, že na
sebe narazili dva odvěcí a nesmiřitelní rivalové. Se závěrečným hvizdem
rozhodčího tak mohly propuknout
oslavy radotínských hráčů a fanoušků. Průběh letošního ročníku NBLL
tak ukázal, že pokud hráči LCC podají
v zápase soustředěný a disciplinovaný
výkon, nemají v současné době na
českém box lakrosovém poli žádného
rovnocenného soupeře.
LCC Radotín - SK Lacrosse Jižní
Město 22:8 (1:4, 8:1, 7:0, 6:3)
Více na www.lcc-radotin.cz
a www.lacrose.cz

Radotínský happening vol. IV. Skate tour
První, na ceny bohaté, skate závody
se konaly za účasti 25 skateboardingových jezdců v nově postaveném
skateparku nedaleko Sportovní haly
Radotín a sobalového areálu.

Proběhl další z ročníků Radotínského happeningu a tentok rát
ve skateparku formou skateboardového závodu. Oproti loňským
ročníkům se tento stal zlomovým,
protože organizátoři změnili místo
i průběh konání akce. Reagovali
na nově postavený skatepark, který
realizovala Městské část Praha 16,
která se stala hlavním sponzorem
a také Proxima Sociále, o. s. jejíž
zaměstnanci iniciovali tento projekt
sepsáním žádosti o přidělení grantu.
Dne 19. 4. 2013 se konaly první oficiální závody ve skateparku Radotín.
Soutěž probíhala ve dvou věkových
kategoriích do 16 a nad 16 let. Nejlepší
jezdci se mohli ukázat v minutové
jízdě volného stylu a dále v bazénku
při předvádění nejlepšího triku. Závodů se zúčastnilo kolem 25 jezdců.
„Tato unikátní přestavba nevyužívaného dopravního hřiště na skatepark
přinesla další možnost nejen pro
radotínskou mládež, ale i pro zájemce
z dalekého okolí. Radotínský happening je perfektní využití skateparku.
Je to jen důkaz, že se snažíme pod-

porovat nejen organizované sporty,
ale i vytvářet zázemí pro mladé, kteří
si na organizovaný sport nebo jinou
činnost nepotrpí. Chtěl bych tímto
poděkovat Proxima Sociále, o. s. za
její perfektní činnost v naší městské
části, „ říká Miroslav Knotek, 1. zástupce starosty Městské části Praha
16. I přes nepříznivé počasí speaker
Hoffik vytvořil pohodovou atmosféru
a originálně komentoval triky jezdců. DJ´s crew pod vedením Dj Zémy
naladila závodníky k extrémním
výkonům. Akci zdokumentovali dva
profesionální fotografové Petr Hoffner
a Vláďa Kučera. Fotky naleznete klubovém facebooku, nebo ve fotoalbu
rajče. Za bohaté ceny pro vítěze patří
poděkování štědrým sponzorům –
Boardstars, Snowbitch, Ambassadors
a Androbot. Dále patří poděkování
vedení Městské časti Prahy 16 za
vřelý zájem o mladé neorganizované
sportovce.
http://klubradotin.rajce.idnes.cz/
radotinsky_happening_vol._IV_aka_
skate_tour/

Přípravka SC Radotín uspěla
na turnaji ve Vídni
Šedesát týmů z 11 různých zemí se potkalo na turnaji v kopané v rakouské Vídni. Osmi až devítiletí malí fotbalisté z radotínské fotbalové přípravky si o víkendu
18. – 19. května v silné konkurenci poradili
a domů si přivezli pohár za 4. místo.
V kategorii U9 bylo 14 týmů rozděleno do 2 skupin po pěti mančaech
a jednom po čtyřech. Jako první se
uskutečnil sobotní zápas s belgickým
týmem Excelsior. Po prvním vítězném

počet bodů, ale horší skóre nás odsunulo na druhou příčku v tabulce.“
Druhý víkendový den tedy radotínští museli hrát o 4. – 6. místo s Admirou Technopol a Sportovní školou
Slaný. Oba týmy porazili a celkově
skončili čtvrtí. Pomyslnou třešničkou
na dortu byla podpora Tomáše Juna,
současného hráče Austrie Vídeň, dříve fotbalisty Sparty a bývalého reprezentanta národního mužstva, který

poločase radotínští hráči nakonec
prohráli 5:2. Nic ale nebylo ztraceno,
bojovalo se dál. Další tři utkání účastníci turnaje Danube Challenge Cup
Vienna v Gerasdorfu vyhráli! Zvítězili nad rakouskými týmy Olymp
Klostern, Grosfeld a Gerasdorf. „Čekali jsme na zaváhání Belgičanů, které
se nekonalo,“ tvrdí trenér SC Radotín
Radek Janovec a pokračuje, „stejný

přijel omrknout oba nedělní zápasy.
S chlapci po utkání i pohovořil. Společná fotka udělala všem obrovskou
radost. „Vystavený pohár, který kluci
obdrželi, jim dělá radost a dokonce
z něj už pili dětské šampáňo. Samozřejmě děkuji rodičům za podporu
jak v místě utkání, tak i těm, kdo je
pustili s naším doprovodem,“ dodává
Janovec.

Běh naděje po šesté, tentokrát rekordně
735, přesně tolik účastníků z Radotína
a ze Zbraslavi se sešlo na letošním Běhu
naděje, který se konal v úterý 14. května
v radotínských Říčních lázních.
Pořádal jej Školní klub Klíč a Základní škola Praha – Radotín jako humanitární akci konanou již pošesté v řadě.
Mnoho let předtím se tento podnik
konal pod názvem Běh Terryho Foxe.
V úterý jej za pořadatele zahájila Ilona
Valešová a v jedenáct hodin odstartovala paní učitelka Hurábová první běh.
Nejmladší a mladší účastníci se vydali
na 1,5kilometrovou trať ať už během,
p ě š k y, n a k o l o b ě ž c e
nebo na kole. Konala se
ještě dvě „kola“, polední,
asi tříkilometrová trať
určená pro starší žáky,
a odpolední start ve 14
hodin, na nějž přijelo 96
žáků z družiny zbraslavské školy. Ti přišli, jako
již několikátým rokem,
tuto akci také podpořit.
Aby mohli v takovém
počtu včas dorazit, objednalo jim na tuto akci ředitelství
jejich školy autobus. Navíc přispěli
obrovskou částkou a to i ti, co nemohli
běžet. Šlo o 6 340 korun.

Všichni, kteří se na start postavili,
přispěli na výzkum a léčbu onkologických onemocnění částkou 17 956 Kč.
Tato suma je nejvyšší za všechny roky,
kdy Klíč humanitární akci pořádá. Běh
naděje se podařilo uspořádat jedině díky
grantům Městské části Praha 16 a daru
firmy Českomoravský cement, a.s. Ti
společně finančně přispěli na nákup
propagačních předmětů s logem Běhu
naděje. Organizátoři děkují všem kolegům za hladký průběh akce, pomoc při
organizaci, i žákům 9. ročníku, kteří
pomáhali ve svém volném odpoledním

čase. Velký dík patří také Městské policii
za perfektní zajištění dopravní bezpečnosti celé sportovní akce.

Třicátá Zbraslavská osma propršela
Měla to být velká sportovní slavnost,
ale počasí se postavilo proti zbraslavským cyklistům, a tak jubilejní třicátá
Zbraslavská osma skoro celá propršela.
Největší liják byl těsně po obědě,
kdy se doma v teple všichni rozhodovali, zda do Boroviček vyrazit či
nikoli. Navzdory počasí, které rozhodně k závodění na kole nevybízelo,
dorazilo téměř 50 statečných cyklistů.
Rekordní účast z minulých let atakována
nebyla, ale o to větší
obdiv zaslouží všichni,
kteří nakonec na zablácenou trasu vyrazili.
Jak náročné tentokrát
k vě t nové z ávo d ě n í
bylo, napovídá i čas
vítěze v hlavní mužské kategorii, který je
absolutně nejhorší ze
všech 30 uplynulých
ročníků. Přestože nikdo z přítomných se
blátem, zimou ani vodou nenechal zaskočit,
na nějaké vzpomínání

a oslavy jubilea nebyla správná nálada,
a tak pořadatelé kulaté jubileum oslaví
spolu se závodníky na podzim během
31. Zbraslavské osmy, kdy očekávají
i třítisícího účastníka a dvoutisícího
mladého cyklistu. Pro oba budou připraveny zajímavé ceny.
Výsledky a fotogalerie na
www.hsh.cz/osma.

