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První říjnový víkend se naplno 
rozběhne nový ročník 2. ligy mužů 
a radotínští basketbalisté, kteří bu-
dou vystupovat pod novým názvem 
BK Wolves Radotín, v něm budou mít 
ty nejvyšší ambice. 

V loňské, historicky první sezóně 
na republikové úrovni, obsadil tým 
třetí místo, letos už bude za úspěch 
považováno jen prvenství ve skupině 
a následný postup do baráže o 1. ligu. 

V prvním utkání sezóny vyzvou 
basketbalisté na domácí palubovce 
nováčka v soutěži a aktuálního mistra 
Východočeského kraje – BK Vysoká 
nad Labem. O den později přijede do 
Radotína BK Loko Trutnov, klub z Kr-
konoš, který sestoupil z 1. ligy. 

„Čeká nás ostrý start, zejména Trutnov 
považuji za jednoho z favoritů ve skupině 
a měl by být lákadlem pro fanoušky. Těm 

bychom chtěli před sobotním utkáním 
v rámci předzápasové show představit 
letošní tým, který je dle mého názoru 

dostatečně silný, aby vyhrál druhou ligu. 
Doufám, že bude vyprodáno,“ říká před-
seda klubu Adam Peřinka. 

Tým prodělal přes letní přestávku ně-
kolik změn. Odchází bodoví lídři Adrián 
Štefek a Dominik Adášek. Vrací se však 
klubová ikona z předešlých vítězných se-
zón, ruský střelec Aleksey Bazyulkin. 

„Odchodem Slováků Štea a Jarolína 
se nám uvolnilo místo pro cizince. Jsem 
rád, že se vrací, je to vítězný typ, který 
cítí speciální pouto k Radotínu. I proto je 
to stále nejoblíbenější hráč mezi fanouš-
ky,“ dodává Adam Peřinka. 

Utkání s Vysokou nad Labem za-
číná 1. října v 19.00 hod., s BK Loko 
Trutnov den nato od 17.00 hod. 

Basketbalisté chtějí postoupit do 1. ligy

Více informací pro fanoušky včetně 
videí, fotografií, rozhovorů a re-
portů z utkání na www.bkradotin.cz.

Badminton je sportem halovým, a tak 
na něj letní měsíce bývají skoupé. Nicmé-
ně letošní léto mělo jeden badmintonový 
vrchol – Olympijské hry v Riu.

Poprvé šly zápasy v přímém přenosu 
v České televizi v hlavních vysílacích 
časech, poprvé od uvedení badminto-
nu do programu OH v 1992 zvítězila 
hráčka z Evropy. Zásluhou Caroliny 
Marin putuje zlatá medaile do země 
badmintonově ne příliš vyspělé, do 
Španělska. Španělská hráčka ukázala 

Evropě, že nad asijskými hráči může 
zvítězit i ten, kdo se připravuje doma. 
Vzestup Evropy ještě umocnili deblis-
té – Dánky a Angličané získali stříbro, 
respektive bronz ve čtyřhře.

A jak probíhalo léto radotínských? 
Tradičně několika týdenními soustře-

děními. Začátkem července proběhlo 
kondiční soustředění radotínského 
oddílu mládeže ve Smržovce u Tanval-
du: kombinace kola, kondiční přípravy 
a tréninku v místní hale. Na přelomu 
července a srpna se několik hráčů zú-
častnilo kempu v Akademii Michala 
Turoně, kde si hlavně vylepšovali po-
hyb po kurtu a herní techniku. 

Týdenním soustředěním na konci 
srpna v Liberci zakončilo přípravné 
období téměř 70 dětí z oddílu – od 

úplných začáteč-
níků až po hráče 
d o r o s t e n e c k é 
k a t e gor i e .  Po d 
vedením 8 trené-
rů a za vydatné 
pomoci rod ičů , 
kteří se zejména 
o t y  ne jmenší  
starali ve volném 
čase, hráči absol-
vovali každý den 

dva cca tříhodinové tréninkové bloky 
rozdělené do přípravy badmintonové 
a kondiční. Zejména ti nejmenší udě-
lali během týdne velký pokrok, který 
rodičům předvedli při závěrečném 
miniturnaji. 

Druhá část badmintonové sezóny 

začíná hned začátkem září celorepub-
likovým turnajem kategorie U15 v hale 
Radotín. Zúčastní se ho díky postavení 
na žebříčku i několik domácích hráčů, 
kteří chtějí bojovat o přední místa. Nej-
větší šance mají Katka Mikelová a Ema 
Staňková; obě figurují na předních 
místech celostátního žebříčku.

Na podzim se konají i všechna re-
publiková mistrovství v jednotlivých 
věkových kategoriích a Mistrovství 
republiky smíšených družstev žáků 
i dorostu – zejména ve starší kategorii 
je šance bojovat o jednu z medailí.

Vrcholem podzimní části badmin-
tonové sezóny by měl být první víkend 
v říjnu turnaj Evropského okruhu 
dospělých International Challenge  
v Praze. Chystá se na něj řada před-
ních hráčů, z nichž několik se zúčast-
nilo letošních Olympijských her v čele 
s českou olympioničkou Kristýnou 
Gavnholt. I místní oddíl bude mít na 
turnaji hráčské zastoupení. Po loňské 
neúčasti zaviněné vážným zraněním 
a operací se opět představí Jakub 
Bitman s Alžbětou Bášovou, úspěšní 
čeští reprezentanti ve smíšené čtyřhře 
a společně s Pavlem Drančákem bude 
Jakub bojovat i v deblu. Do kvalifikace 
by měl nastoupit i Michal Hubáček, 
loňský úspěšný dorostenec. 

Bude k vidění kvalitní badminton, 
přijďte se podívat. 

Badmintonové dění v letních měsících

Sice se teprve nesměle ozývá podzim, 
ale na zimním stadionu v Černošicích 
už začala zimní sezóna.

Jako každý rok hledá hokejový 
klub SK Černošice do svých řad nové 
malé kamarády – 29. září chystá od 
15.00 hodin společně s ČSLH velkou 
náborovou akci v rámci týdne hokeje 

Hokej pro děti 
v Černošicích

Sára Kousková triumfovala na tur-
naji Slovak Amateur Championship 
2016, odkud si do své sbírky odvezla 
další mezinárodní mistrovský titul.   

Stejně jako loni v září z Rakouska 
odjížděla i tentokrát reprezentantka 
Slavíček Golf Academy ze Slovenska 
s nejcennější trofejí. Sedmnáctiletá 
hráčka se tak po kolech 75, 67 a 74 může 
radovat nejen z rekordu hřiště Penati 
Golf Resortu, ale i z velmi cenného 
titulu Mezinárodní mistryně Slovenska 
v kategorii žen ve hře na rány. 

„Po skvělém druhém kole jsem sice třetí 
kolo nerozehrála úplně podle svých před-
stav, ale nakonec to naštěstí dopadlo dob-
ře,“ říká spokojeně Sára Kousková, která 
zvítězila rozdílem tří ran, a dodává, „na 
žádném turnaji není snadné se prosa-
dit, nikdy nevíte, kdo hřiště aktuálně 
zvládne lépe. Na Slovensko jsem jela 
s cílem bojovat o vítězství.“ Více informací na www.slga.cz

Další mistrovský titul pro svěřenkyni SLGA

Příměstský tábor, který už po čtrnác-
té pořádal tenisový klub LTC Radotín, 
se uskutečnil od 25. do 29. července 
v areálu v Šárově kole.

Kempu se účastnilo 18 dětí, které 
průběžně trénovaly celý rok, a tento 
týden byl vyvrcholením jejich teni-
sového snažení. Ale nejen tenis tu byl 
dopolední i odpolední náplní. Dva-
krát navštívily i oblíbený biotop spo-
lu se svými trenéry Jirkou Kasíkem, 
Tomanem Táborským, Veronikou 
Kumherovou a Davidem Hanzlíkem. 

Poděkování pat ř í  i  sponzorům 
tohoto tábora, kterými byly f irma 

Schäfer Menk a firma Racio. I když 
děti čekají celý rok tenisové tréninky, 
už teď se těší na příští příměstský te-
nisový tábor.

Tenisoví táborníci

Mistrovství ČR mládeže a juniorů ve 
sportovní kynologii se konalo v Dobříši 
ve dnech 5. až 7. srpna.

Klání se zúčastnilo 25 psovodů 
(21 dívek a 4 chlapci ) z celé České repub-
liky, kteří prošli výběrovými soutěžemi 
a splnili na nich podmínky pro účast 
na MR. Závodilo se ve třech mládežnic-
kých kategoriích ZVV1, ZVV2 a IPO2, 
do kterých mohli nastoupit mládežníci 
do 18 let, a v kategorii juniorské IPO3, 
do které mohli nastoupit psovodi ve 
věku od 18 do 21 let. Za kraj Praha star-
tovala tři děvčata, a to pouze z Prahy 16: 
v mládežnické kategorii ZVV1 to byla 
Lucie Kaskounová s Chico Provocativo 

Úspěch mladých kynologů z Prahy 16

Na konci prázdnin proběhla dvě kola 
Městského přeboru družstev. Radotín měl 
ve hře dvě družstva: dorostenky a juniory.

K luci ,  doplnění o dorostence 
a hostující závodníky z jiných oddílů, 
pomýšleli na postup na Mistrovství 
Čech. K tomu bylo potřeba se 
umístit do 2. místa. To se jim 
bohužel nepodařilo. V obou 
kolech obsadili třetí místo 
za suverénní Slavií a konku-
renčním Spartakem Praha 4. 
„V prvním kole jsme sice podle 
klasického bodování (tedy do 
10. místa v disciplíně) skončili 
druzí, ale kvůli účasti jen pěti 
týmů boduje jen šest nejlepších 
a v tom nás právě Spartak o pár 
bodů předstihl,“ řekl vedoucí 
družstva a trenér Petr Dubský. Ve 
druhém kole konaném na Julisce si již 
Spartak druhé místo pohlídal s větším 
bodovým odstupem. „Naši skončili 
opět třetí, a tak Mistrovství Čech druž-
stev proběhne bez naší účasti. Trochu 
mě to mrzí. Oproti loňsku byla letos 
soutěž velmi náročná a kvalitně obsaze-
ná. Přesto jsem s výkony radotínských 
atletů spokojený. Hlavně na Julisce naši 
předvedli bojovného ducha a hodně 
z nich si dokonce vylepšilo osobní maxi-
mum, což se na konci sezóny cení. Třetí 

místo je slušný výsledek, vždyť jsme 
porazili družstva tak kvalitních oddílů, 
jako je Dukla nebo PSK Olymp,“ na zá-
věr zhodnotil vedoucí družstva.

Dorostenky bohužel o výraznější 
výsledek usilovat nemohly, protože 

dorazilo hodně omluvenek. Přesto 
nastoupivší děvčata bojovala a něko-
likrát jsme i viděli zlepšení osobního 
maxima. V obou kolech dívky obsa-
dily 5. místo, které jim patří i celkově. 
Za sebou nechaly pouze družstvo 
z Rudné. 

Od září se atletika v Radotíně opět 
rozjela naplno. Celé září probíhá nábor 
nových zájemců o atletiku a zápis již stá-
vajících členů. Na novou atletickou sezónu 
se těší celý trenérský tým, který nově roz-
šířili tři mladí a zkušení trenéři.

Juniorští atleti třetí v Praze

Se začátkem školního roku ožila mlá-
deží i sportoviště SC Radotín.

Mladí fotbalisté SC Radotín si 
prázdniny dobrovolně zkrátili a od-
jeli na soustředění. Mladší přípravka, 
starší přípravka a mladší žáci jeli do 
sportovního centra v Plasích u Plzně. 
Domov jim připomínal pouze místní 

biotop. Počasí jim přálo, splnili i pře-
depsané tréninky a  utužili kolektivy.

Starší žáci se nedaleko Blatné na jihu 
Čech vedle fotbalu věnovali hlavně 
jízdě na kole, takže při návratu měl 
člověk pocit, že se vrátil spíš cyklis-
tický oddíl. 

Týmu dospělých příprava na soutěž 
začala již 19. července a nyní už mají 
za sebou úspěšný vstup do mistrovské 
soutěže i do Poháru PFS.

Příprava těch nejmenších (ročníky 
2010-11) se pod vedením neuvěřitelně 
trpělivého Martina Eismana již začíná 

rozbíhat. Mladší přípravka (ročníky 
2008-9) i ti starší už začínají hrát své 
mistrovské zápasy. Mužstvu mladších 
žáků se v minulé sezóně povedlo vybo-
jovat postup do vyšší třídy. Z věkových 
důvodů však již nemohou pokračovat, 
takže nové mladší žáky čeká oříšek 
vyšší soutěže. Samotní vítězové pře-

cházejí do kategorie, 
kde se již hraje oprav-
dový fotbal – 11 hrá-
čů na celé hřiště. 

Zmíněné úspěchy 
však neznamenají, 
že by byly kolektivy 
uzavřeny nově pří-
chozím. Přihlásit se 
může kdokoli každý 
všední den buď na 
fotba lovém hř išt i , 
nebo telefonicky u se-

kretáře oddílu fotbalu pana Bogdanova. 
Probíhat bude i „Náborový týden“. 

Změnil se i kádr mužstev dospělých: 
z toulek po ligových dorosteneckých 
celcích se vrátil Jiří Doležel, z pražské 
Dukly přišel Josef Kysela a od jiných 
sportů se vrátil Dalibor Holly.

Podzimní části sezóny ale zkom-
plikují práce na rekonstrukci hřiště 
s umělou trávou. Mnohamilionová 
investice však za trochu nepohodlí sto-
jí. Velký podíl na ní mají Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy a Ma-
gistrát hlavního města Prahy.

a zve všechny kluky a holky ve věku 
4-8 let: „Přijďte se podívat, jak to chodí 
na tréninku, seznámit se s prostředím 
a trenéry, vyzkoušet si své dovednosti 
a okouknout zápas o něco málo star-
ších kamarádů. S sebou si nezapomeň-
te sportovní oblečení, rukavice, přilbu 
a, pokud máte, tak i brusle. Každé dítě 
si kromě nových zážitků odnese malý 
dárek. Nábory dále pokračují i každé 
další úterý a čtvrtek v 15.00 hodin 
a v neděli v 8.00 hodin.“

ze ZKO Zbraslav, v juniorské kategorii 
IPO3 Barbora Baumrukrová s Hasko 
Anrebri a Adéla Vaníčková s Goopie 
z Mokropeské zahrady ze ZKO Radotín. 
(Velké poděkování patří firmě Gappay, 
která celému pražskému družstvu věno-
vala reprezentační oblečení.)

Pro 13letou Lucii Kaskounovou 
a Chica byla finální disciplínou stopa, 
na které předvedli krásný výkon a zís-
kali 97 z možných 100 bodů. Zajistili si 
tak 2. místo ve své kategorii.

Pro juniorky v kategorii IPO3 byla fi-
nální disciplínou obrana. Svěřenci obou 
děvčat předvedli moc pěkné výkony. 
Barbora Baumrukrová s Haskem skon-

čili na 7. místě a Adéla Vaníčková s Go-
opie se umístily na krásném 2. místě. 
Všechny tři závodnice se zúčastní ještě 
výběrových závodů stopařů a v případě 
postupu si zajistí účast na mistrovství 
republiky stopařů. Adéla Vaníčková 
bude obhajovat loňský a předloňský titul 
mistra republiky stopařů v juniorech.

 „Sára opět potvrdila skvělou formu, 
stoupá na svém výkonnostním žebříčku 
stále výš. Těší nás její úspěchy a jsme 
moc rádi, že je reprezentantkou právě 
naší akademie. Věřím, že v budouc-
nosti o ní ještě v ženském golfu hodně 
uslyšíme,“ uvádí spokojeně ředitel 
akademie Tomáš Slavíček. 

Pod hlavičkou Slavíček Golf Aca-
demy trénuje ve čtyřech golfových 
resortech v současné době na 150 dětí, 
ze kterých je čtvrtina zařazena do re-
prezentačních skupin. „Když jsme před 
několika lety začínali, těch šikovných 
se našlo jen pár. Dnes mezi našimi 
svěřenci najdeme minimálně padesátku 
golfových nadějí s výjimečným talen-
tem, kteří budou jistě brzy dosahovat 
stejných úspěchů jako Sára,“ doplňuje 
Tomáš Slavíček.

Fotbalisté vykročili do nové sezóny


