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Sportovní hala v osmém roce provozu

Na Mayor´s Lax Cup se potřetí v řadě
vyryje LCC Radotín

Zimní sezóna ve Sportovní hale Radotín je v plném proudu a sportoviště jsou
vytížená prakticky denně od brzkých
odpoledních hodin až do desáté večer.
Sportovní oddíly z Radotína zvyšují své
požadavky na obsazenost haly. Provozovatel Radotínská o.p.s. má tak každý rok
složitější úkol poskládat rozvrh haly.
Nabídku provozovatele haly v zimních měsících doplňuje možnost saunování přímo v hale, nebo na biotopu. Venkovní sauna na biotopu, kde
se topí dřevem, našla oproti minulým
zimám mnoho nových příznivců.
Radotínská o.p.s. rozšířila nabídku
saunování na 5 dní v týdnu a nově
i prostor pro saunování rodin s dětmi. Ochlazení v zamrzlém biotopu
přináší neskutečný zážitek a přitahuje stále více zájemců.

Letošní zima také konečně přinesla,
po třech letech provozu biotopu, možnost bruslení.
Samotný provoz haly v týdnu pak
probíhá podle pevného rozvrhu. Pravidelné tréninky radotínských dětských
a juniorských oddílů badmintonu,
kopané, lakrosu, sobalu, volejbalu
a florbalu doplňují seniorské týmy volejbalu, basketbalu, futsalu a komerční
pronájmy badmintonových kurtů.
Víkendy pak patří především dětským
turnajům v basketbalu, badmintonu,
fotbalu, florbalu či lakrosu.
V hale se také uskuteční několik
zajímav ých sportovních akcí, na
které zve provozovatel haly všechny
občany. Již v sobotu 18. února je
možnost přijít se podívat na finálový
turnaj Pražského přeboru ve volej-

balu juniorek. O titul přeborníka
Prahy se utká 8 týmů. O víkendu
3. – 4. března se bude hrát finálový
turnaj celostátní ligy sálové kopané,
takzvané Finalfour.
Během velikonočních svátků se
chystá asi největší akce letošního jara.
Sportovní hala se po čtyři dny rozezní
brazilskými rytmy a své umění zde
bude předvádět na 600 vyznavačů
bojového umění CAPOEIRA, kteří se
sjedou z celého světa. O prázdninách
pak hala slouží soustředěním juniorských reprezentačních výběrů v basketbale nebo volejbale.

Třetí lednový víkend již sedmým
rokem patří dříve Zimnímu lakrosovému turnaji, dnes s názvem Major’s Lax
Cup, který v hale na Jižním Městě pořádá tým SK Lacrosse Jižní Město.
Hrací doba turnajov ých zápasů
byla 2x 12 min. hrubého času, finále

rakouskými hráči Klausem Hauerem
a Adrianem Balaschem. S výsledkem
11:1 si Custodi s klidem mohli počkat
na nedělního semifinálového soupeře.
Tím se po vítězství 2:1 nad TJ Malešice
stal opět německý armádní celek Bundeswehr Lacrosse. V semifinálové lakro-

3x 12 min. Radotínští Custodi byli nasazeni do skupiny B s týmy Nationals
(SVK), Bundeswehr Lacrosse (GER),
LC Pardubice (CZE), Chocolax White
(SUI) a Polish Eagles (POL). Páteční zápasy se slovenským týmem a se zástupcem z východní části republiky skončily
shodně vítězstvím LCC se skóre 8:2.
V sobotu zrána se Custodi utkali
se Švýcary. Skóre 15:1 bylo nejvyšším
vítězstvím v průběhu celého turnaje.
Následoval zápas s Polish Eagles – početný a nadšeně bojující soupeř vzdoroval radotínským útočníkům celých
šest a půl minuty, aby nakonec odešel
ze zápasu s prohrou 9:1.
Večer nastoupili Custodi proti velice
dobře hrajícím Bundeswehr Lacrosse.
Zápas, který byl zajímavý od začátku
až do konce, skončil vítězstvím Custodů 3:7. Čtvrtfinálovým soupeřem
radotínských byl rakouský tým Österreichischer National Team s nejlepšími

sové bitvě dal Radek Skála vzpomenout
na svůj střelecký um, čtyřmi brankami
přispěl k vítězství 8:1. Už před tímto
zápasem se v prvním semifinále utkaly
dva české týmy – domácí Jižní Město
a LC Old Dogs Plzeň, vyhráli domácí
4:2. V zápase o třetí místo si celkem jednoznačně poradili Bundeswehr Lacrosse
s týmem LC Old Dogs Plzeň 6:2.
Ve finálovém zápase, hraném na tři
třetiny, to po třech obdržených brankách během prvních tří minut nevypadalo s domácím týmem moc dobře,
ale díky vlastní bojovnosti a taky díky
nedisciplinovanosti některých hráčů
Custodes byli domácí přece jen zásluhou zejména veterána Milana Černíka
po celý zápas stále ve hře. Konečný výsledek 9:5 pro Custody znamenal, že
radotínský tým potřetí za sebou získal
turnajovou trofej.

Pro bližší informace sledujte na
webové stránky www.halaradotin.cz
nebo FCB https://www.facebook.com/
SportovniHalaRadotin

Badmintonisté Sokola Meteoru Radotín vedou
extraligu družstev
V areálu Hamr – Braník proběhl
v neděli 15. ledna tradiční Oblastní
přebor Prahy kategorie dospělých, který
je zároveň kvalifikačním turnajem na
únorové Mistrovství České republiky
jednotlivců. Oddíl Meteoru Radotín
tentokrát reprezentovali vesměs mladí
hráči a nevedli si vůbec špatně.
Dva z nich – Dean Brabec ve čtyřhře
s J. Vorlíkem, a benjamínek soutěže
dospělých, teprve čtrnáctiletá Katka
Mikelová ve dvouhře, si zajistili, díky
vítězstvím ve svých disciplínách, postup na MČR! Dean tu dosáhl svého
cíle. Naopak pro Káťu to byla mezi
dospělými premiéra jako z pohádky.
První start a hned dvě medaile: vítězství ve dvouhře a tím zajištěný postup
na MČR dospělých doplněný o 3. místo ze smíšené čtyřhry!
Ve dvouhře mužů se nejdále probil
Jakub Vitvera, který po třísetovém
semifinálovém zápase nestačil na
pozdějšího vítěze Jakuba Zahrádku.
Celkově je postupů dost, oddíl budou na MČR v Liberci reprezentovat:

Bětka Bášová, Katka Mikelová, Jakub
Bitman, Pavel Drančák, Petr Hošek, Michal Hubáček, Matěj Hubáček, Dean Brabec a Jakub Vitvera.
O víkendu 21. – 22. ledna se odehrálo
třetí kolo soutěže extraligy smíšených
družstev, které udalo předběžné pořadí,
v němž budou týmy odehrávat březnová

Zimní turnaje se blíží do finále
Po vánočně-prázdninové pauze se
s novým rokem opět o své slovo přihlásil
radotínský fotbal, který chystá hned trio
turnajů. Již tradiční zimní fotbalový turnaj dospělých, který je znám jako Weber
Cup, dostal své mladší sourozence. Jsou to
zimní turnaje mladších a starších žáků.
Fotbal ve všech těchto kategoriích
nezastavily ani lednové velké mrazy.
Nová umělá tráva na fotbalovém hřišti
je podrobena těžké zkoušce. Zatímco
turnaj dospělých je doménou soboty,
v neděli od časného rána až do večera
na hřišti šveholí hlasy dětí. Perfektně
připravené hřiště nebylo ani jednou
důvodem k odkládání či překládání
jednotlivých zápasů; jediné posunutí
programu zapříčinil velký ranní mráz.
A nyní k jednotlivým turnajům
podrobněji.
Již tradičně pořádá SC Radotín ve
spolupráci s SK Aritmou Praha zimní

fotbalový turnaj „Weber Cup“. Letošního ročníku se účastní celkem deset
mužstev, která jsou rozdělena do dvou
skupin po pěti. Jedna skupina se hraje
na Aritmě a druhá v Radotíně. Staronovým účastníkem je ligový dorost
Meteoru Praha a jinak jsou mužstva od
krajského přeboru až po Lety z 1B třídy
dospělých. Celkem sedm zápasů pro
každé mužstvo bude dobrým základem
pro jarní mistrovské fotbalové boje.
Oba mládežnické zimní turnaje,
a to jak v kategorii mladších žáků, tak
i v kategorii starších žáků, pořádá
klub ve spolupráci s FK Motorlet Praha. V každé kategorii se jich účastní
celkem šestnáct mužstev, ve skupinách
po osmi hrají své zápasy na hřišti Motorlet a na hřišti v Radotíně.
V mladších žácích startují velkokluby
s hráči o rok mladšími (Sparta, Slavia,
Bohemians), ale ostatní ve své kategorii

čtvrtfinálová utkání a kdo bude čtvrtfinále ušetřen.
Družstvo SoMetRadu si na půdě odvěkého rivala z Benátek zopakovalo reprízu
loňského finále ve skvělé bitvě. Benátky
totiž značně posílily o Inda Subhankara
a Angličanku Cerfontyne. Ti přinesli v základní hrací části důležité 3 body a v rozhodující nastavené smíšené čtyřhře (po
vyrovnaném skóre) si na konto připsali
ještě bod čtvrtý. V neděli nastoupili hráči
Meteoru proti poslednímu týmu tabulky
TJ Astra ZM Praha, a s výsledkem 6:2 si
připsali body, které stále stačí na vedení
v tabulce, Benátky zůstávají druhé.
Meteorské prvoligové „béčko“ nastoupilo do svých utkání v sobotu: nejprve si
poradilo s druhým družstvem tabulky
z Liberce 6:2 a stejné skóre opakovalo
s plzeňskou TJ Sokol Doubravka. Meteorští si tak upevnili pozici leadera tabulky, díky které postupují do bojů únorové
baráže. V té se utkají s družstvy BK TU
Liberec a z TJ Astra ZM Praha „B“.
Více na www.sometrad.cz
a je jedno, zda hraje ligová Povltavská
fotbalová akademie, ligový Motorlet,
přeborový Vyšehrad, nebo třeba Radotín, Stodůlky a spol. – zápasy jsou
v drtivé většině vyrovnané a o vítězi se
mnohdy rozhoduje v samém závěru.
I turnaj starších žáků má ligové
obsazení (Povltavská fotbalová akademie, Benešov, Motorlet, Viktoria
Žižkov). Zde je v některých zápasech
výkonnostní diferenciace větší, ale
i tak bývají diváci svědky boje až do
závěrečného hvizdu.
Všechny tři turnaje vrcholí závěrečnými zápasy o víkendu 4. a 5. března
2017, a tak je pořád dost času zhlédnout nejen radotínské, ale i české
fotbalové naděje, a proto klub všechny srdečně zve na tato fotbalová
klání.

Více na http://mayorslaxcup.cz/
vysledky-2017

MS ve sleddog sportech Kanada 2017
Největší musherská akce sezóny se
letos odehrála v kanadském Haliburtonu. Nádherná příroda a celosvětová
konkurence slibovaly pořádnou psí
sportovní podívanou.
Českou republiku reprezentovalo
sedm psů a tři závodníci, včetně
radotínské rodačky Míši Srchové.
Závodi lo se v chrá něné oblast i
Haliburton Forest tři hodiny na sever od
Toronta, na sto tisíci akrech nádherné
kanadské přírody.
Tým dorazil na místo bez problémů,
i když zajistit leteckou přepravu pro psí

Rychlejší byl jen Fin, za Michalem
skončili favorité z Norska, Švédska
i domácí Kanaďan.
Míša Srchová může být neskonale
pyšná jak na stříbro ze společné štafety,
tak z výsledku závodu na 15 km ve
sk ijöring u, kde se v kon kurenci
27 závod nic dosta la do TOP 10
a obsadila 7. místo. A to i přesto, že
se Eman uprostřed závodu rozhodl, že
venčení nepočká.
V z ávěrečné št a fetě pa k Č eši
v ybojovali skvělé druhé místo za
Nor y, kteří jim byli během celého

závodníky nebylo vůbec jednoduché.
V závodech se Čechům opravdu
dařilo, na bednu v ystoupali jak
ve společné štafetě, tak ve třech
individuálních závodech.
Již v prvním závodě skijöringu na
14 km s jedním psem získal Michal
Ženíšek bronzovou medaili. Podruhé
Michal skvěle zabojoval s Kvapem
a Bastou i v náročném dvouetapovém
skijöringovém závodu; na druhém
místě dojel v pátek i v sobotu, takže
z toho bylo další skvělé stříbro.

mistrovství jednoznačně nejtěžšími
soupeři.
Sbírka medailí mířících do Česka
je tedy více než slušná, naši musheři
prostě o sobě opět dali výrazně vědět.

Výsledky a program všech turnajů
jsou ve vitrínách na stadionu SC
a rovněž na www.aritma.cz
a www.fotbal-motorlet.cz

Sobalový oddíl slaví úspěchy a nabírá nové hráče
Radotínský dívčí sobalový tým zahájil přípravu na letošní sezonu účastí
na dvou halových turnajích.
První z nich se konal hned první
víkend po vánočních prázdninách,
7. – 8. ledna na SK Joudrs v Bohnicích.
Vzhledem k tomu, že o prázdninách

nejsou tréninky, je vždy velké překvapení,
jak se to celému týmu povede. A vyšlo to,
holky uhrály krásné 6. místo.
Druhý turnaj s mezinárodní účastí
se konal 21. – 22. ledna v Trutnově pod
názvem Trutnovský Drak – memoriál
Lucie Ryšavé. 36. ročník byl pro

Radotín třetí, kterého se účastnil.
Ve velice dobře obsazeném turnaji
byly mezi jednotlivými týmy minimální
herní rozdíly. I proto znamenalo 5. místo
vybojované velice těsnými výsledky pro
radotínské velkou radost. Oba turnaje
ukázaly dobrou fyzickou připravenost
hráček. Zlepšila se hra v poli i na
pálce a holky všechny zápasy odehrály
s velkým nasazením.
NÁBOR: pokud i ty chceš zkusit
tento zajímavý sport, jsi chlapec
nebo dívka a je ti 8 až 18 let, přijď
se podívat, nebo si to rovnou
vyzkoušet pod vedením zkušených
trenérů.
Tréninky se konají: pondělí 15.3016.30 hod. v hale, nebo středa
19.00-20.30 hod. a čtvrtek 16.3018.00 hod. v tělocvičně základní školy.

Mushing (Sleddog Sports) je
soubor sportů, při kterém dva nebo
více psů v postrojích tahají svého
psovoda – mushera na speciálních
saních, řiditelném vozíku… Při
skijöringu pes nebo max. 2 psi
táhnou jezdce na běžeckých lyžích.

