ČÍSLO 8/2016

SPORT

Juniorky LCC uspěly v Berlíně, junioři v Kanadě
Mladí lakrosisté radotínského
LC Custodes se při červnových zahraničních výjezdech rozhodně neztratili.
Harpyje (dívky LCC do 16 let) se po
jarním úspěchu v Mnichově vydaly na

v Calgary, kde na osmi hřištích Calgary Soccer Center hrálo 112 týmů
v kategoriích od 6 do 16 let (v Kanadě
boxlakros běžně hrají i děvčata, a to
jak v samostatných kategoriích, tak

Berlin Open – na jednom z největších
lakrosových turnajů v Evropě byla letos poprvé i jejich kategorie. Radotínská děvčata mezi čtveřicí týmů nenašla
přemožitele a získala trofej pro vítěze.
V základní skupině Harpyje porazily
český tým No Angels 17:8 a pak si
poradily i s německými celky z Frankfurtu (13:7) a Berlína (18:6). Ve finále
smetly Frankfurt 14:1.
Kluky, LCC Wolves, zatím čekal
největší kanadský juniorský boxlakrosový turnaj. Jubilejní 40. ročník
Canada Day Tournament se konal

dohromady s kluky).
Český lakros kromě radotínských hráčů reprezentovali i tři hráči Old Dogs
Plzeň. Prvním setkáním
s kanadským lakrosem byl
přátelský zápas proti týmu
Axemen podle kanadských
pravidel – na menší branky
a bez časového limitu na vyvezení míče – s výsledkem 6:6.
Každý z deseti týmů v kategorii
odehrál nejprve čtyři zápasy v základní skupině. Pak se první dva

střetli o titul, třetí se čtvrtým o bronz.
Bodovalo nejen vítězství v zápase, ale
i v jednotlivých třetinách, s maximem
5 bodů za zápas.
Napoprvé, s Edmonton Warriors,
dokázali Wolves napínavý zápas vyhrát 6:4 za 4,5 bodu. Proti zdánlivě
slabším Hornets se příliš nedařilo,
po porážce 5:6 přibylo 1,5 bodu. Vítězství nad Knights tentokrát 9:3 dalo
4,5 bodu. Vyhráli i rozhodující zápas
proti Otokoks Raiders 8:4 a postoupili
do utkání o bronz. V něm nestačili na
zkušenější Cudas, prohráli 5:8. I tak je
celkové čtvrté místo na turnaji úspěch,

Mistrem Evropy se stal Phillip
Weyer z Německa, který během pěti
pokusů dosáhl vítězného průměrného času 7,88 sekundy. Český národní
rekord zlomil Matěj Grohmann s výkonem 7,70 sekundy.
Hlavní hvězdou soutěže byl Australan Feliks Zemdegs,
k ter ý pr av idel ně
překonává světové
rekordy. V Radotíně složil Rubikovu
kostku o rozměrech
7x7x7 za 2 minuty
a 20,66 vteřiny a ve
sk ládá ní jed nou
rukou za průměrný
čas 10,70 sekundy.
O vytvoření evropského rekordu
se postaral Holan-

kluci si vyzkoušeli, že v kategorii
Midget B určitě nezaostávají.

ďan Mats Valk a kostku o rozměrech
3x3x3 sestavil za 5,13 sekundy.
Radotínská sportovní hala od pátku
do neděle přivítala 500 soutěžících
ze čtyřiceti zemí, kteří se zúčastnili
osmnácti různých disciplín. Šlo o největší evropskou soutěž, která byla kdy
uspořádána.
Rubikova kostka je maďarský vynález stvořený profesorem architektury Ernő Rubikem v roce 1974. Originální jméno hlavolamu bylo „Magic Cube”. První soutěž byla uspořádána roku 1982, soutěžící Ming ai
z USA zvítězil v čase 22,88 sekundy.
Dnes je světový rekord prakticky pětinový, tedy 4,90 sekundy. První soutěž v Čechách byla uspořádána roku
2005 Jaroslavem Flejberkem, který
se podílel i na organizaci letošního
mistrovství.

Absolutními mistry ČR v Street formacích
Název tanečního studia Fantasy Dance Center se v posledních letech vyslovoval vždy ve spojitosti s výbornými výsledky jak na soutěžích Taneční skupiny
roku, tak i Czech Dance Organization.
V letošním roce tomu nebylo jinak,
a tak se studio opět může pyšnit tituly
nejvyššími, a to čtyřnásobných Mistrů
ČR v Street formacích a v dětské
kategorii pak výjimečným titulem
„Absolutního vítěze“. Závodní týmy
FDC nenašly přemožitele, a tak přes
reg ioná l n í, k r ajs k á i republ i ková
kol a z a s e b ou ne c h a l y ně kol i k
desítek soupeřů. Dětský a juniorský
extraligový tým pak získal nominaci na
mistrovství Evropy, kde se probojovaly
do velkého finále mezi pět nejlepších.
Výsledky z MČR : 1. místo – extraliga:
děti „Bodyheat“, 1. místo – extraliga:

junioři „I bez nás“, 1. místo – II. liga:
junioři „Unstoppable“, 1. místo –

II. liga: dospělí „Out o sight“.
A to stále není všechno! Na základě
zájmu z řad rodičů vznikl v loňském
roce i soutěžní tým pro starší 30let. Ten
ukázal, po kom vlastně mají děti talent.

Barevná štafeta 2016
Kelímky, barvy, štětce, skupinka dětí
atletické přípravky a velký nápis Zde
probíhá Barevná štafeta, nevstupovat! toho jste si mohli všimnout odpoledne
7. června na louce v Radotíně.
Po několikerém odkládání kvůli
špatnému počasí se počátkem června
konečně dlouho plánovanou Barevnou štafetu podařilo uspořádat.
A v čem štafeta spočívala? Děti byly
rozestaveny v určitých intervalech
podél trati vyznačené kužely. Na
devíti stanovištích byl umístěn kelímek s barvou. Každé dítě běželo až

k dalšímu závodníkovi a štafetu mu
předalo obtisknutím své ruky potřené barvou na bílé tričko, které pak
dětem – se všemi barevnými obtisky
ostatních běžců – zůstalo na památku. Namáčení rukou v barvách mělo
u dětí opravdový úspěch. Nejprve si
jen podle pokynů natíraly ruce štětcem, ale jakmile byly v zápalu hry, na
štětce zapomínaly a ruce si namáčely
celé. Díky tomu mohli kolemjdoucí při
naší zpáteční cestě na atletický stadion
obdivovat duhově zabarvené malé atlety a atletky.

Veslařské zlato pro Esterku
Desetiletá Ester Hajnovičová z Radotína vesluje za SK Hamr dva roky,
letos poprvé se mohla zúčastnit závodů.
Dojela si rovnou pro zlato!
Na Mistrovství ČR žactva a dorostu 2016, které se konalo v Račicích
1. – 3. července, startovala Ester ve dvou
žákovských disciplinách:
na skifu si vyveslovala
zlato, ve čtyřce v sestavě
Štěpanovská Dominika,
Hajnovičová Ester, Seböková Aneta, Velebová
Anne a Čermák Matěj
(kormidlo) se podílela na
zisku bronzové medaile.
Znamenalo to pro ni
během třech dní 6 závodů (rozjížďka, semifinále, finále) – ani v jednom
z nich nezaváhala.

Pro Esterku není problémem být
na tréninku v modřanské loděnici
čtyřikrát do týdne, na vodě se našla.
Zkoušela předtím i jiné sporty (včetně
lakrosu), ale od té chvíle, co v osmi
letech objevila veslování, ví, že to je

to právě. Startovat na závodech může
prvním rokem, zatím neprohrála. Tak
ať to vydrží!

Projekt Zam - cesta freeridera Gaspiho

Na evropském šampionátu Rubikovy kostky
v Radotíně padlo několik rekordů
Na evropském mistrovství ve skládání
Rubikovy kostky, které se během víkendu
konalo ve Sportovní hale Radotín, padlo
několik rekordů. Šampionát v pátek zahájil Miroslav Knotek, zástupce starosty
Městské části Praha 16, a Jaroslav Flajberk, hlavní organizátor.
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Se svou formací „Believe Yourself“
vybojoval na MČR krásné 3. místo!
Takže – ještě jedna
gratu lace a dí k y za
společné chvíle plné
k r á s nýc h t a ne č n íc h
v ýkonů, emocí a slz
štěstí. Velký dík patří
samozřejmě rovněž nejen
skvělým lektorům FDC Zuzka All Haboubi, Linda
Rančá ková, Robin
Šeba a Lukáš Sivák,
ale i rodičům a všem
příznivcům, kteří malé
tanečníky celý rok podporují!

Více informací o činnosti klubu na
www.fantasydc.cz nebo www.fantasy
dancecenter.cz a FCB stránkách.

Projekt Zam odstartoval v roce
2012 Mongolskou expedicí do míst,
která byla pro mountainbike freeriding dosud neprobádaná. Během jednoho výletu projela výprava více jak
15 000 kilometrů. Z toho vzešel i název
“Zam”, což je mongolsky cesta.
Po úspěšném dokumentu a neutuchajících zážitcích se toulavé boty a pneumatiky radotínského bikera Richarda
Gasperottiho (Gaspiho) posouvaly na
další kontinenty. Ve stále stejném obsazení týmu: Gaspi jako rider, Adam
Maršál jako reportér a fotograf, Marty
Smolík jako kameraman a Lukáš Jusko
jako řidič a koordinátor všeho potřebného pro hladký průběh dlouhého tripu.
V roce 2013 vyrazili s “Darmožroutem” Ford E350 – obří americkou dodávkou s vyprošťovacím
navijákem – na rodnou hlínu Nového
Mexika. V dalším roce 2014 přinesla
jízda černými skalami Alpes-de-Haute-Provence ve Francii splnění snu
kamaráda Michala Kosíka, bikera na
kolečkovém křesle, který chtěl na svém
čtyřkolovém biku znovu zažít pocit
volnosti v terénu. V roce 2015 přišla
na řadu Sardinie a na oslavu pátého
výročí byla pro Zam5 vybrána země,
kde vzniká největší část celosvětové

produkce horských kol, Tchaj-wan.
Zatímco pro silniční cyklisty je
ostrov ráj, majitelů horských kol tu
najdete minimum. K čemu by jim také
horská kola byla? Všude je jen džungle
a strmé skály. Od doby, kdy byla kvůli

sesuvům půdy výrazně omezena těžba
dřeva ve vnitrozemí, dřevařské firmy
přestaly udržovat traily, a tak prakticky není kudy jezdit. Vedle toho jsou
v lesích pavouci, hadi, mlha, déšť, vedro… Ale potenciál tu je. Hory stoupají
od moře až do téměř čtyř tisíc a „zamáci“ si řekli, že všechno změní.

Více na https://vimeo.com/gasperotti

Pojď hrát basketbal

Nábor chlapců a dívek rok narození 2007-10
KDO JSME
top 5 mužský tým v Praze
top tým druhé mužské národní ligy
klub se špičkovým zázemím s nejvyššími ambicemi
spouštíme projekt
Basketbalové Akademie Radotín
se zaměřením na výchovu mládeže
NÁBOR DO PŘÍPRAVEK PRO DĚTI 1.-4. TŘÍD
ZAČÍNÁME V ZÁŘÍ 2016
KONTAKT:
PŘÍPRAVKY:
šérenér Adam Peřinka
pondělí 16.00 hod. – ZŠ RADOTÍN
tel: 602 214 942,
středa 16.00 hod. – ZŠ RADOTÍN
e-mail: adamperinka@yahoo.com
středa 15.00 hod. – SOKOL ZBRASLAV
www.facebook.com/bkradotin

Provence ovládli borci z Řep
Poslední turnaj v jihofrancouzské
hře zvané pétanque, sehraný v neděli
10. července na boulovišti domácího
OPÉRA (oddíl Pétanque Radotín),
skončil výrazným úspěchem hráčů Klubu seniorů Řepy (KSŘ).
Jejich účast byla mohutná, postavili
sedm tříčlenných týmů, ale nejprve
vedli domácí: Přetrénovaní (M. Sodja,
M. Michalík, M. Popelková) vyprovodili Kuličkáře (J. Bernat, J. Novák, K.
Mišovičová) 13:1 a po dalších vítězstvích 13:7 a 13:10 úvodní část vyhráli.
Mladí a nezkrotní (J. Kůrka, R. Kholmurodova, M. Řehoř) si v prvním kole
poradili 13:9 s favorizovaným JPM
z Řep (J. Procházka, M. Ptáček, M. Satranský) a díky dalším dvěma výhrám
měli na druhém místě výbornou pozici pro závěrečná dvě kola systémem
„play off“. To se hrálo ve čtyřčlenných
skupinách. A nastalo drama:
Přetrénovaní narazili na Lvice
(J. Tesařová, J. Kolaříková, M. Tupá),
kterým a po velkém boji podlehli 11:
13, Mladí a nezkrotní prohráli s JPM
8:13. Boj o první místo tak byl „řepskou“ záležitostí Lvice udolaly JPM

13:11 a po zásluze získaly pohár pro
vítěze. Rozhození Přetrénovaní pak
v boji o třetí místo dostali nátěr od
Mladých a nezkrotných 2:13. (Další

výsledky na www.praha16.eu.)
Ale pozor, ještě není všem turnajům
konec – už v neděli 11. září se k Pétanquovému loučení s létem přidá i hod
koulí!

