
Badmintonista Bitman v plné přípravě
Obhajoba se blíží

Zednické a obkladové práce
• rekonstrukce bytových jader
• rekonstrukce rodinných domů
• ploty, zámkové dlažby
• štuky
• fasády
• jiné zednické práce
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možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací

Mnozí z nás mají jistě ještě v paměti 
loňský domácí šampionát badmintonistů, 
který se konal v krásném prostředí nové 
sportovní haly. A určitě si mnozí pamatují 
i dvojnásobný zlatý úspěch Jakuba Bitma-
na, člena domácího oddílu TJ Sokol Rado-
tín, a v posledních letech jeho nejlepšího 
badmintonisty.
   Vzpomínky jsou samozřejmě pěkné a je 
příjemné si je oživit. Nicméně pro každého 
aktivního sportovce je důležitější přítom-
nost a budoucnost. Stejně tak i pro Jakuba, 
který si jako jeden z hlavních cílů pro novou 
sezonu vytyčil opět zisk mistrovského titulu. 
Jak se tedy připravuje na obhajobu dvou zla-
tých a jedné bronzové medaile nejúspěšnější 
hráč loňského šampionátu?

Především opět podepsal roční hostování 
v rakouské nejvyšší badmintonové lize, kde 
již druhým rokem hájí barvy WBH Wien. 
Za druhé - přerušil vysokoškolské studium 
a stal se profesionálním badmintonistou. Sa-
motná příprava začala jako obvykle již v létě 
tvrdou, téměř dvouměsíční, fyzickou přípra-
vou. Začátkem podzimu se naskytla obrov-
ská příležitost v podobě tréninku s bývalým 
vynikajícím indonéským hráčem, který 
přijel do Prahy na pozvání, což v prvé řadě 
znamenalo zejména sehnat finance. A jako 
mnohokrát předtím pomohla rodina. Dále 
bylo třeba skloubit náročný trénink s tur-
najovým kolotočem evropského okruhu, 
kde je nutné sbírat body do světového 

žebříčku, a ligovými zápasy v Rakousku. 
Všechny tréninky na kurtu probíhaly ve 
vysokém tempu, tak jak trénují asijští 
badmintonisté, a k tomu odpolední fáze 
fyzické přípravy v posilovně. Každý týden 
tak dostal téměř identickou podobu. Pon-
dělí až čtvrtek příprava s Budym Santosem, 

zatímco druhá polovina týdne znamenala 
cestování na turnaje a samotnou účast Více info na www.jakubbitman.cz

v soutěžích, v Rakousku pak vše doplněné 
kvalitními tréninky se spoluhráči z Vídně 
a s rakouskou reprezentací.

Zpočátku se výsledky nedostavovaly. 
Byla znát únava z náročného programu, 
kde prakticky nebylo místo na odpočinek. 
Nicméně herní projev se postupně zlepšo-
val a systematická příprava s indonéským 
trenérem se začala projevovat na konci lis-
topadu, což se ukázalo na posledních dvou 
turnajích – Scotish a Welsh Open.
   Celá příprava se zaměřila na vrchol první 
poloviny sezony, kterým je pro mladého 
badmintonistu lednové Mistrovství České 
republiky. „Rád bych obhájil minimálně 
jeden titul v párových disciplínách a po-
kusil se o zlepšení svého dosud nejlepšího 
výsledku ve dvojhře mezi dospělými. Tím 
je bronzová medaile z loňska,“ říká Jakub 
Bitman. Druhým cílem radotínského hráče 
je snaha o účast na mistrovství světa, které 
se bude konat v srpnu v Londýně. „Je to 
moje velké přání zahrát si ve Wembley, na 
kurtech, kde se v roce 2012 bude konat 
olympijský badmintonový turnaj,“ dodává 
a připojuje: „vyžaduje to další náročnou 
přípravu, chtěl bych dál pokračovat ve spo-
lupráci s Budym, indonéským trenérem. 
Všechno však záleží na zdraví a na tom, zda 
se mi podaří sehnat finanční prostředky. 
Nejen na přípravu, ale i na účast na turna-
jích tak, aby se mi podařilo dostat co nejvýš 
na světovém žebříčku a tím se kvalifikovat. 
Bez peněz to bohužel nelze.“ Nenašel by 
se někdo, kdo by chtěl mnohonásobnému 
mistru republiky pomoci?

Hokej - Popelka zbraslavského sportování
  Nasyceni vánočními pohádkami o prin-
ceznách, princích, kouzlech a čárách jsme 
se vydali za Popelkami. Ne těmi televizní-
mi, ale sportovními. Jednou z nich je tým 
zbraslavského hokejového oddílu HC Slavoj 
Zbraslav.
   Domovským stadiónem hokejistů je už 
mnoho let Zimní stadion Nikolajka na praž-
ském Smíchově, kde sportovci trénují a hrají 
domácí zápasy. „Bohužel zimní stadion na 
Zbraslavi je pouhou utopií, neboť žádný 
z představitelů města za posledních dvacet 
let nenašel chuť se poprat za dostavbu ro-
zestavěného sportoviště, byť to mnohý ve 
volebních programech sliboval,“ říká před-
seda hokejového oddílu Karel Míka. A snad 
i díky tomu hraje v dresech Zbraslavi pouze 
osm chlapců, kteří zde bydlí.
   Oddíl je v posledních dvaceti letech za-
měřen výhradně na práci s mládeží. V sou-
časné době se tu hokeji učí okolo dvou set 
chlapců od 4 do 19 let, od náboru až po 
juniory. Pro ty, kteří mají chuť hrát hokej, 
se připravuje celoroční program. Mimo 
hlavní období, od září do konce dubna, 
kdy příprava probíhá na ledě, se v květnu 
a v červnu trénuje na suchu. Poslední srp-
nový týden se pak jezdí za ledem na zimní 
stadiony do Strakonic, Nymburka, Sedlčan 
či Jindřichova Hradce. V průběhu roku 
se pořádají několikadenní soustředění na 
lyžích nebo kolech. Síly se pak měří na 
soutěžních utkáních a turnajích.

   O chod oddílu se stará více než třicet do-
spělých od trenérů, vedoucích mužstev po
vedení. Všichni pracují ve svém volném čase 
a za práci nejsou nijak honorováni. „Díky 
dobré práci trenérů se nám daří vychovávat 
kvalitní hokejisty, kteří nyní hrají i nejvyšší 
soutěže dospělých, juniorů i dorostu,“ říká 

Míka. Jen namátkou: v extralize působí Do-
minik Furch, brankář HC Slavia Praha, nebo 
Radek Míka, obránce PSG Zlín. Pozvánku 
do reprezentace 16letých hokejistů dostal 
v loňském roce Petr Janeček (HC Kladno). 
„Za úspěchy našich odchovanců jsme rádi. 

Dokazují, že i v malém oddíle lze vychovat 
kvalitní hráče. Naší prioritou jsou ale nej-
mladší věkové kategorie, tady je budoucnost 
našeho hokeje,“ dodává Míka.

Do náboru proto zbraslavští přijímají 
chlapce (a pozor, i dívky!) ve věku od čtyř 
do osmi let. Umět bruslit nemusí. „Jsme 

radši, když udělají první krůčky u nás,“ 
uklidňuje rodiče Karel Míka, předseda 
HC Slavoj Zbraslav. Tréninky náboru jsou 
až do konce dubna vždy v úterý a čtvrtek
od 16 do 17 hodin na Nikolajce.

Golfový klub v Lahovicích má
nového provozovatele

Společnost Prague Diamond Invest s.r.o., 
která se stala po zahájení zimní sezony 
novým provozovatelem golfového klubu 
v Lahovicích, zahájila nábor nových členů 
klubu  a připravila pro členy a návštěvníky 
resortu zlepšené podmínky pro uspokojení 
jejich sportovních potřeb a větší radost ze 
hry. Současně došlo ke změně názvu klubu 
z Aurum Pacific Golf Club na Prague Dia-
mond Golf Club. 

Společnost si dala za cíl vytvořit zde nejen 
centrum golfového sportu, ale i centrum 

businessu a prostředí pro setkávání pod-
nikatelů a golfistů. Za tímto účelem bylo 
v první etapě zmodernizováno Golf café, 
které v současné době splňuje podmínky 
nejen pro pracovní a obchodní jednání, 

a le i  podmínky 
pro  ne for má ln í 
společenská setkání. 
Byla prodloužena 
otevírací doba in-
door centra, které návštěvníkům poskytuje 
služby na nejmodernějších 3D golfových 
simulátorech až do 23 hodin. Tomu je při-
způsobena i provozní doba Golf Café. 

Prague Diamond Golf Club výrazně rozší-
řil nabídku služeb svým členům, a to nejen 
o celou řadu bonusů, o možnost využití hry 

na partnerských hřištích, 
ale i poradenskou činnost 
v oblasti podnikání, financí 
a investic. Většina těchto 
produktů bude členům 
poskytována s výraznými 
slevami či zdarma. Velkou 
pozornost bude vedení klu-
bu věnovat i programům 
a bonusům pro celé rodiny. 

 S novinkami se setkají 
návštěvníci klubu i při za-
hájení letní golfové sezóny, 
o tom budeme však ještě 
informovat. 

Staňte se i Vy členem 
prestižního a rychle se roz-

víjejícího golfového klubu!

Prague DiamondGolf Club

Novinky z bowlingových klání
   Závěr loňského roku přinesl v juniorských 
bowlingových ligách pod hlavičkou České 
bowlingové asociace další úspěchy junior-
ských týmů. Jejich členy jsou hráči a hráčky, 
jež svou sportovní kariéru v bowlingu začí-
nali ve zbraslavské herně Patium. 
   Podzimním vítězem nejvyšší 1. juniorské 
bowlingové ligy se stal tým BC Rabbits Pra-
ha A ve složení Jaroslav Daněk, Josef Kašpar, 
Michal Janovský a Tomáš Plechata. Velkým 
dílem k tomuto úspěchu přispěl právě 
prvně jmenovaný Jára Daněk 
s výkony často nad hranicí 250 
kuželek v jedné hře. Ze třetího 
místa v druhé lize si vybojovalo 
právo baráže o první ligu céčko 
BC Rabbits Praha. O účast 
v nejvyšší soutěži bude kromě 
toho bojovat i B tým stejného 
oddílu, za který hraje Domi-
nika Křenková a Patrik Pechar. 
Pokud oba týmy v baráži uspějí 
(a není to nereálné), pak budou 
v jarní části nejvyšší juniorské 
soutěže v ČR bojovat z osmi 
týmů z celé republiky tři týmy, 
jejichž základnu tvoří junioři z Prahy 16 
a okolí. To zatím nemá v historii našeho 
bowlingu obdoby.
   Do druhé poloviny se také přehoupla 
Zbraslavská bowlingová liga organizova-
ná centrem Patium již pátým rokem. Na 
řadě jsou odvety prvních kol, které zatím 

přinesly nejedno překvapení. 
   Na zatím nepostupovém devátém místě je 
tým Kaplička 1905, někdejší vítěz této sou-
těže. Naopak v elitní osmičce se drží loňský 
nováček Oldies Goldies či týmy Hero nebo 
Pohodáři, které v minulém ročníku skončily 
ve druhé polovině startovního pole. Jarní 
část Zbraslavské bowlingové ligy, která se 
tradičně hraje v pondělí večer a která vyvr-
cholí v průběhu dubna letošního roku, tak 
bude ještě hodně zajímavá. Dosavadní vý-

sledky jsou nicméně důkazem, že se v této 
stále populárnější „regionální lize“ mohou 
uplatnit všichni, které bowling baví a jež 
dokáží ve prospěch svého týmu zabojovat 
a předvést tak někdy možná překvapivé, 
o to však cennější výkony.

Konkrétní informace o prezentovaných
produktech najdou zájemci na webových 
stránkách klubu www.golf-lahovice.cz.


