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Leden a únor znamená pro atlety 
první vrchol sezóny − halové závody.  
V nich radotínští dosáhli několika skvě-
lých výsledků.

Celý leden na veřejných závodech 
testovali svoji formu – pro Přebory 
Prahy a Mistrovství České republiky.

Hned první víkend v únoru se 
o přebornické tituly utkaly kategorie 
dorostenců a juniorů: zlatou medaili 
a titul přeborníka Prahy si z  haly ve 
Stromovce odnesl Matěj Višňa v běhu 
na 3000 m dorostenců časem 10:10,84. 
Ve stejné kategorii byl na 1500 m 
Martin Olšanský stříbrný v osobním 
maximu 4:31,08. To si posunul i druhý 
den na 800 m (2:07,76), což ale stačilo 
jen na čtvrté místo.

Loňské stříbro ve skoku vysokém do-
rostenek obhajovala Petra Melicherová. 
Její výkon 150 cm stačil na bronzovou 
pozici, ale Petra je zdolala až na druhý 
pokus, což i pro ni znamenalo 4. místo.

Nejlepší dorostenci a junioři z celé 
republiky se o čtrnáct dní později 
sjeli na stejné místo k mistrovství 
ČR. Martin Olšanský, se na republiku 
překvapivě kvalifikoval na 800 m. Při 
premiéře na MČR hlavně sbíral zkuše-

nosti. Druhý zúčastněný z Radotína, 
Tomáš Vodička, zaběhl na 400 m juni-
orů svůj letošní nejlepší čas 53,19.

Do přebornické soutěže mladšího 

žactva (ročníky 2003 a 2004) 17. úno-
ra, opět ve Stromovce, vstupovala do 
závodu na 300 m s velmi nadějným ča-
sem Eliška Masnerová. Svůj „osobák“ 
vylepšila na 47,69 a skončila na neob-
líbeném, ale přesto hezkém 4. místě. 
Stejné místo na shodné trati obsadil 
Antonín Mařík. SC Radotín na pře-
boru reprezentovalo dalších 6 atletů, 
kteří si do jednoho zlepšili svá osobní 
maxima – i trenérka Milada Růžičko-
vá byla se svými svěřenci spokojená.

Přebory Prahy staršího žactva (roční-
ky 2001-2002) proběhly v hale na Stra-
hově 24. a 25. února. Největší radotínská 
naděje, Robert Culliver, byl v běhu na 
1500 m s časem 5:16,49 pátý. Kryštof 
Kaa na 60 m překážek do finále ne-
postoupil, Jáchym Oulický byl na 300 m 
diskvalifikován za vyšlápnutí z dráhy.

Halová sezóna skončila, začíná 
příprava na tu letní, do které Radotín 
postaví rekordní počet družstev: týmy 
mladších žáků, dorostenek, juniorů, 
mužů i žen. Závodit budou i na domá-
cím stadionu – v červnu na posledním 
kvalifikačním kole mladšího žactva, 
v září na tradičním Radotínském 
trojboji.

Atleti v hale, na přeborech, na republice

Hokej na Zbraslavi
Ač to tak nevypadá, je zima v plném 

proudu a s ni i soutěžní období mladých 
hokejistů ze Zbraslavi. 

Sezóna 2015-16 začala vlastně už 
v květnu loňského roku přípravou 
mimo led: na hřištích, v tělocvičnách, 

na střelnici či v bazénu. Ti nejmenší 
měli v květnu a červnu přípravu hlav-
ně formou her a nácviku dovednosti, ti 

starší přidali posilování a vyšší objemy 
tréninkového zatížení.

Červenec zůstává tradičně volným 
měsícem, ale už od počátku srpna 
byly starší kategorie opět na hřištích. 
Koncem srpna proběhla soustředění 

na ledě ve Vlašimi, 
Nymburce a Děčíně. 
Více než 130 dětí zde 
bruslilo dvakrát den-
ně celý týden. A od 
září najely „doma“ na 
Nikolajce do schéma-
tu tři tréninky týdně.

Koncem září zača-
ly mistrovské zápasy, 
které stále probíhají: 

Přípravky od 1. do 
4. třídy mají v soutě-
žích pouze týmy z Pra-

hy. Nejde zde o výsledky, důležitá je chuť 
a zápal do hry, nadšení. Paradoxně bývá 
v ochozech více adrenalinu, než na ledě.

Mladší žáci hrají velice slušně a v 
16tičlenné tabulce se pohybuji mezi 
5 a 6 místem. Dorost se pere o první 
místo se silným týmem Mělníka – roz-
hodne až poslední vzájemné utkání. 
Junioři v soutěži vedou a jen velká 
smůla by je mohla připravit o vítězství 
a následnou baráž o 1. ligu juniorů.

A nelze nezmínit úspěchy zdejších 
odchovanců. Na lednové celostátní 
Olympiádě dětí a mládeže ročníku 
2001 vyhrál výběry nejlepších hokejis-
tů z celé republiky výběr Prahy. Z jeho 
22 hráčů jich 6 o rok dříve oblékalo 
zbraslavský dres. 

Svědčí to o zdejší dobré práci s dět-
mi. A je to zároveň i pozvánka pro 
další zájemce o lední hokej: klub celo-
ročně přijímá chlapce i dívky ve věku 4 
až 8 let. Nejsou podrobováni žádnému 
výběru, nemusí umět bruslit! Kdo má 
zájem a chuť, je vítán!

Vice informaci o zbraslavském 
hokeji na www.hczbraslav.cz nebo 
tel.: 607 818 468

Zimní příprava fotbalistů se přehoupne do ostrého startu
Ač se to nezdá, i divný průběh zimy 

má vliv na fotbal. Přípravné zápasy jsou 
překládány pro nemoc hráčů i kvůli ob-
časné sněhové pokrývce na hrací ploše.

I v těchto podmínkách však na 
radotínském hřišti (v případě nejmen-
ších v tělocvičně) finišuje příprava na 
jarní část soutěže. Mladší přípravka 
má k dispozici i sportovní halu, takže 
se účastní části zimních halových tur-
najů. Starší přípravka jde do vnitřních 
turnajů jen málo, jejich přípravné zá-
pasy tzv. zimní ligy se hrají venku. 

Hrací část zimní přípravy dělí mezi 
halové turnaje a venkovní zápasy i obě 
mužstva mladších žáků. Vzhledem 
k tomu, že mají k dispozici umělou 

trávu, nemají problémy se soupeři.
Naplno se již rozběhla příprava re-

zervy mužů, před kterou stojí jediný 
cíl: postup do vyšší soutěže. Fanoušci 
mají možnost přípravu kontrolovat – 
každou neděli je završena přátelským 
zápasem na domácím hřišti s někte-
rým ze středočeských mužstev.

A co A mužstvo dospělých? Pěkné 
druhé místo po podzimní části sou-
těže bezesporu hřeje, ale na jeho po-
tvrzení či vylepšení je třeba pracovat. 
Po hrubé zimní přípravě nastala fáze 
ladění herního projevu. Generálkou 
před začátkem soutěží budou sobotní 
přípravná utkání na domácím hřišti.

Mistrovské zápasy zahájí A mužstvo 

jako první ze všech týmů. Ostrým 
startem bude v pondělí 28. března 
utkání s týmem 1999 Praha na hřišti 
SK Nusle. Vrátí Radotínští porážku 
ze zimního turnaje v poměru 3:5? Fa-
noušci jsou zváni k podpoře na tomto 
i dalších zápasech! 

Přijďte zkusit fotbalové umění 
svých ratolestí – všechna mládež-
nická družstva SC Radotín z.s. 
přibírají nové členy! (tel. 727 986 005 – 
p. Bogdanov). Klub nabízí kvalitní 
sportovní zázemí, erudované tre-
néry a v neposlední řadě přátelský 
a profesionální přístup ke každému 
jednotlivci. Více na www.scradotin.cz

V neděli 14 února se „rozjel“ tradičním tur-
najem Únorové kácení kuželek čtvrtý ročník 
tohoto unikátního šampionátu.

Na startu kácení se sešla „směs“ jak 
starých (z hlediska počtu účastí, nikoliv 
věku) účastníků, tak úplných nováčků 
v celkovém počtu 24. 

Vedení se po prvním kole ujal Radek 
Pauk, kuželkář místního SC Radotín, který 
překonal výkonem 101 kuželek stovku. 
Těsně ho následoval syn Jan parádním vý-
konem 98 bodů. To se čekalo. Co se naopak 
nečekalo, bylo 92 bodů, kterými šokoval 
sebe i ostatní Ondra Šťastný. Ani Martina 
Popelková (84 b.) se na průběžně pátém 
místě nečekala. 

Ani Ondra ani Martina však ve druhém 
kole svoje výkony nezopakovali a čelní 
umístění je minulo: Ondra se výkonem 
44 kuželek propadl na 12. místo a Mar-

tina, která narubala jen 38 kusů, až na 
místo 18.!

Vítězství v turnaji si s 209 body pojistil 
R. Pauk. (Jiného vítěze tento turnaj nezná!) 
J. Pauk bez potíží udržel 2. místo (187 b.). 
L. Leiský si zlepšeným výkonem 95 sraže-
ných kuželek pojistil místo třetí (180 b.), 
podobně pak J. Korynta obsadil 4. místo 
(170 b.). Další pořadí: 5. J. Popelka, 159 
b., 6. J. Kopáč ml., 151 b., 7./8. S. Ryvola 
a M. Michalík, 146 b., 9. P. Jirásek, 139 b., 
10. J. Schönová, 138 b., cena pro nejlepší 
dámu turnaje, atd. 

Další příležitostí si vyzkoušet svoje 
boulo/koulo dovednosti budou mít zá-
jemci 20. března při unikátním turnaji 
v kuličkách. 

Sleduje proto plakátovací plochy 
a webové stránky městské části Praha 16 
www.praha16.eu.

Mistrovství Radotína
v boulokoulo už počtvrté

Sportovci z Radotína během prvního březnového 
víkendu uspěli na mezinárodní i domácí scéně

Michaela 
Srchová 

vybojovala 
druhé místo 

na Mistrovství 
Evropy ve 

SKIJÖRINGU 
v Norsku. 

V konkurenci 
severských 

závodnic ztratila 
pouze 7 vteřin 
na mistrovský 
titul, a to ještě 

dvakrát upadla

Fenomenální
Jan Koukal 
získal 
17 mistrovský 
titul ve squashi

Nedělní dostihy ve Velké Chuchli
Nová dostihová sezóna se po zimní přestávce rozjíždí o první dubnové neděli a pokračuje 
hned další týden:
90. Gomba handicap – 3. dubna od 14.00 hodin
Vrcholem zahajovacího odpoledne bude jubilejní 90. ročník Gomba handicapu, tradiční 
sprinterský dostih na 1200 metrů, který každoročně otevírá tuzemské dostihové dění. 
Celkem se uskuteční osm dostihů, první z nich odstartuje ve 14 hodin.
59. Velká dubnová cena –10. dubna od 14.00 hodin
Druhá kapitola sezóny, která vyvrcholí 59. Velkou dubnovou cenu na 1800 metrů pro 
starší koně. Celkem se uskuteční osm dostihů.

Prague Diamond Golf Club, který se vedle 
dospělé klientely zaměřuje zejména na spor-
tovní rozvoj dětí a mládeže, otevírá jarní 
pololetí dětských golfových kurzů.
Dětská golfová škola Diamond Golf 
Academy

 „Golf má stále nálepku drahého sportu, 
který si může dovolit jen pár rodin. To se 
ale snažíme v Prague Diamond Golf Club 
změnit. Naším cílem je umožnit hrát golf co 
nejširšímu počtu dětí ze Zbraslavi a okolí, 

čemuž odpovídají i naše ceny dětských gol-
fových kroužků a akademií,“ říká šérenér 
dětské golfové akademie Michal Kelíšek. 

Kvalita Dětské golfové školy Diamond 
Golf Academy daná zkušenými trenéry, 
vyškolenými na práci s mládeží, se tu 
pojí s dostupnými cenami (jedno pololetí 
o deseti hodinách výuky vyjde rodiče jen 
na 2 500 Kč pro začátečníky, popřípadě 

3 900 Kč pro pokročilé). Diamond Golf 
Academy organizuje kroužky při školách 
i akademie pro zkušenější malé hráče. Je 
tedy vhodná jak pro pokročilé, tak i pro 
ty, co nikdy nedrželi hůl v ruce. Děti, které 
pak projeví o golf hlubší zájem, jsou zapo-
jeny do klubového reprezentačního týmu.

Prague Diamond Golf Club připravuje 
rovněž řadu akcí, na nichž si mohou děti 
golf bezplatně vyzkoušet, např. Den dětí se 
lvíčkem Generali, ukázkové hodiny golfu 

pro školy, akci Ratolestfest 
a další. Oblibu Diamond 
Golf Academy dokládá i ros-
toucí počet zapojených dětí 
a spolupráce se základními 
školami ve spádovém území. 

Do jarního pololetí dětské 
golfové školy je možné se při-
hlásit již nyní. Výukové lekce 
začínají v týdnu od 4. dubna 
a probíhají od pondělí do čtvrt-
ka vždy od 16. či 17. hodiny. Jar-
ní pololetí trvá do 10. června. 
Golf pro dospělé

Na své si přijdou i do-
spělí zájemci o golf. Prague 
Diamond Golf Club pro ně 

připravil opět členství formou Diamond 
klubové karty v ceně 3 900 Kč, při jejímž 
zakoupení získávají možnost neomezeného 
počtu míčků pro trénink v areálu po celou 
sezónu 2016.

Mami, tati, chci hrát jako Tiger Woods!

Tradičnímu „otvíráku“ boxlakrosové 
sezóny Mayor’s Cup i turnaji Isar Box v Mni-
chově jasně dominovaly týmy LCC.

Mezinárodního boxlakrosového turnaje 
Mayor’s Cup na Jižním Městě 22-24.1., který 
opět zahájil lakrosovou sezónu, se zúčastni-
lo jedenáct týmů z České republiky, Polska, 
Německa a Švédska.

LCC Sokol Radotín na něj vyslal tým 
mladých hráčů LCC Wolves (ti měli hlavně 
sbírat zkušenosti) a LCC Custodes, kteří 
obhajovali loňské vítězství. V konečném 
výsledku desátí LCC Wolves v základní sku-
pině remizovali se švédským Helan Går 4:4, 
o deváté místo hráli s polským Polish Eagles 
1:3. LCC Custodes si v cestě za obhajobou 
v play-off postupně poradil s německým 
Detschland Adler 7:2, LC Pardubice 9:2 a ve 
finále s tradičního rivalem TJ Malešice 11:3. 
Dominik Pešek získal trofej pro nejlepšího 
střelce i vítěze kanadského bodování, Jakub 
Výmola pro nejlepšího obránce.

O týden později 30-31.1. vyrazili Wolves 
už potřetí na boxlakrosový turnaj Isar Box 
do Mnichova, který podruhé vyhráli. Vedle 
zkušených hráčů Custodes Dominika Peška, 
Matěje Baráka a Jakuba Výmoly tu sbírali 
zkušenosti také patnáctiletí (Honza Polák, 
Karel Hegenbart, Viktor Bláha, Philip Hlad-
ký). Nesehranost přinesla v prvním utkání 
porážku od Vienna Monarchs 5:7. Jedinou. 
Jasné výhry 8:2 s Dresden Braves a 4:3 s do-
mácím Bundeshwehrem zavedly Wolves do 

semifinále proti Old Dogs Plzeň (8:3). Ve 
finále proti domácímu Bundeshwehru (se 
čtyřmi německými reprezentanty v sestavě) 
se hrálo ve vysokém, pro diváky atraktivní 
tempu. Fandění půltuctu radotínských 

fanoušků, ke kterému se přidali i Plzeňáci, 
přineslo patřičnou atmosféru. Wolves se 
po třech tyčích dostali do vedení 2:0. Do-
mácí otočili, ale současně s poločasovým 
hvizdem Wolves vyrovnali na 3:3. V druhé 
půli se prosazovali dobrou kombinační hrou 
v útoku a výbornou obranou, především 
brankáře Viktora Bláhy, který zlikvidoval 
několik velkých šancí soupeře. Po vítězství 
6:4 tak mohla naplno propuknout radost 
z vítězství.

Více informací o možnosti hry 
v Prague Diamond Golf Club – na 
stránkách www.golf-lahovice.cz

LCC trénovali vítězstvími


