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Halová sezona s odleskem stříbrné
První třetina roku je nejstudenějším
obdobím a v zimě a sněhu se maximální
atletické výkony podávají špatně. Proto
se atletika přesouvá do hal. A právě
v této halové sezoně radotínský oddíl
zaznamenal senzační úspěch.
Žák Ondřej Lenghart se stal jedním z nejrychlejších ve své kategorii,
protože na Mistrovství České republiky obsadil na trati 60 m druhé místo.
Úspěchů ale bylo víc.
V atletické hale na Strahově, kam se
poslední lednový víkend sjeli nejlepší
starší žáci a žákyně z Prahy, zazářil již
zmiňovaný Ondra, který zde zaskočil

všechny sprintery z Prahy, když vyhrál
nejen sprint na 60 m v novém oddílovém rekordu 7,38, ale ovládl i trať
150 m, kterou prolétl za 17,75 taktéž
v novém oddílovém rekordu. Velmi
slušnou formu zde předvedla i Natálie
Millerová. Na trati 1500 m nenechala
nikoho na pochybách, kdo je favoritem:
v cíli se její čas zastavil na 5:08,23, druhé nadělila více jak 7 vteřin.
Dařilo se i dalším, přestože zrovna
nestáli na „bedně“. Šestý na 800 m skočil Antonín Mařík, který si výrazně
zlepšil osobní rekord na 2:18,34. Dvě

Děti na startu
Ve spolupráci se Základní školou ve
Velké Chuchli Aerobic team Praha otevřel tělovýchovný projekt Děti na startu.
Cvičení je zaměřeno na všeobecnou
pohybovou přípravu dětí předškolního a mladšího školního věku a na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností. Hodiny nejsou cíleny
na úzkou ranou sportovní specializaci
ani na výkon a porovnávání pohybových schopností mezi dětmi.
U dětí se trenérky snaží rozvíjet
základní pohybové schopnosti, moto-

7. místa obsadila Anna Hobzová: na
150 m, když postoupila z rozběhů do
finále B, kde časem 20,51 skončila 3.,
a také na 300 m, které zvládla za 44,42.
Z rozběhů také do finále prošla Eliška
Masnerová na 60 m překážek. Ve finále
B skončila 5. (celkově 11.) za čas 9,81.
Další medaile se urodily na Přeborech Prahy dorostu, juniorů a dospělých o týden později ve Stromovce.
Zde si junior Martin Olšanský nejprve
v sobotu na 1500 m doběhl za 4:21,02
pro stříbrnou medaili, aby druhý den
na trati 3000 m, kterou zvládl v novém
osobním rekordu za 9:29,13, vybojoval
své premiérové zlato z Přeborů Prahy.
Medailovou sbírku ještě rozšířil dorostenec Robert Culliver na 800 m.
Uběhl je za 2:08,61, což mu vyneslo
bronzovou medaili.
Víkendy na přelomu února a března
byly ve znamení republikových šampionátů. Nejprve se mezi muži v pražské
Stromovce představil Martin Hrdoušek na 60 m překážek. Ač teprve
v lednu přestoupil mezi dospělé, zvládl 5 překážek vysokých 1,07 m za 8,67
a vytvořil nový oddílový rekord.
Další víkend zase proběhlo MČR
dorostu a juniorů v Ostravě, kam jeli
právě medailisté z přeborů. Robert
i Martin startovali na 800 m. Martinovy ambice na postup do finále vzaly
za své po tom, co nezvládl takticky
vedený běh a jeho cesta skončila v rozběhu s časem 2:04,15, daleko za jeho
možnostmi, a odvezl si tak 13. místo.
Robert zde hlavně sbíral zkušenosti,
a tak čas 2:10,02 a 22. místo bez problému bral.
Největší radost však udělalo Mistrovství České republiky žactva, které
také hostila Ostrava. Jedním z adeptů
na medaili na 60 m byl Ondřej Lenghart, který na této trati držel zatím 3.
nejrychlejší čas sezony. Postup z rozběhů zvládl s přehledem favorita – svůj
riku, koordinaci, obratnost, rychlost
a sílu. Děti jsou vedeny k celoživotnímu pozitivnímu vztahu k pohybu
a k aktivnímu trávení volného času.
V současné době kroužek navště-

běh vyhrál. Ve finálovém boji s nejlepšími také obstál, s novým osobním rekordem 7,35 obsadil výborné 2. místo.
Startoval i na 150 m, ale zde se již hlavní favorité hledali jinde. Přestože za
svým časem z přeborů zaostal o pouhou setinu vteřiny, skončil na 7. místě,
prvním nepostupovém.
Da ř i lo s e i Nat á l i i M i l lerové
na 8 0 0 m. Do f i ná le postoupi la
s přehledem – z 2. místa v rozběhu časem
2:24,63 – a tam si doběhla pro 7. místo,
které je také výborným výsledkem.
Premiéru na „republice měla na
300 m Anna Hobzová. V rozběhu si
zapsala čas 44,67 a obsadila celkové
20. místo, se kterým mohla být spokojená. A 23. místo si odvezla Eliška
Masnerová na 60 m překážek, se svým
druhým nejlepším časem sezony za
9,67.
Výše zmíněná trojice děvčat ještě
doplněná o Karolínu Peckovou uzavřela žákovský šampionát štafetou
4x200 m, kde obsadila 21. místo.
Slušná sbírka medailí z přeborů

a účasti na republikách tak dávají příslib i do úspěšné hlavní sezoně.
vuje celkem 33 nadšených chuchelských dětí. Ve spolupráci se Základní
školou bude Aerobic team Praha
s projektem Děti na startu pokračovat i v dalším roce.
Ve l i k o u m ě r o u
projekt Děti na startu
finančně podpořil Úřad
městské části Praha Velká Chuchle, za to bylo
možné zakoupit cvičební
pomůcky určené přímo
pro cvičení s dětmi.
Lekce probíhají jedenkrát týdně 60 minut.

STALO SE

Po roce se opět sešlo na 500 vyznavačů capoeiry z celé
Evropy v radotínské sportovní hale
Dívky kategorie U13 vybojovaly na mezinárodnímturnaji
Prague Youth Invitational 2018 krásné 3. místo

Mladí basketbalisté BK Wolves Radotín vyhráli
v kategorii U9 Velikonoční turnaj v Litoměřicích

Extraligové družstva Sokola Radotín se probojovalo
do finálového turnaje Mistrovství ČR v badmintonu

STRANA 9

Jubilejní 25. ročník Memoriálu
Aleše Hřebeského bude mít
rekordní počet týmů
Čtvrtstoletí největšího týmového
lakrosového turnaje v Evropě přinese
několik novinek.
Zvýšil se počet týmů a vzhledem
k počtu zápasů se páteční program
odehraje i v aréně Černošických
Tygrů. Vítězové nasazených skupin

vedli skvělou hru.
Los základních skupin 25. ročníku
Memoriálu Aleše Hřebeského:
Gold A: LC Custodes (CZE), Alberta
Warriors (CAN), Vienna Monarchs
(AUT)
Gold B: Megamen (USA), Goldstar Tel

Gold postoupí přímo do čtvrtfinále.
Mezi novými týmy je i juniorský tým
LCC Wolves, který si o účast v turnaji
řekl výbornými výkony v seniorské
lize. Nový tým přijede až z dalekého
Colorada, pod hlavičkou v ýběru
boxlakrosové ligy v Denveru – Jagged
Mountain.
D om á c í o bh áj c e L C C č e k á ve
skupině jeden z největších adeptů na
vítězství – v ýběr Edmontonu tým
Alberta Warriors. Pokud se mu podaří vítěze z roku 2016 porazit, podobně
jako v loňském čtvrtfinále, postoupí
rovnou mezi posledních 8 týmů.
Pokud skončí ve skupině na druhém
místě, bude mít možnost oprav y
v osmifinále proti jednomu z vítězů
Silver skupin. Wolves musí ve skupině
Silver B zvítězit, aby mohli postoupit
do osmifinále. Ve skupině budou
muset předvést podobné v ýkony,
které předvedli proti Jižnímu Městu
a Malešicím v lize, kde oba zápasy
prohráli pouze o dvě branky a před-

Aviv (ISR), Istanbul Sultans (TUR)
Gold C: Turku Titans (FIN), Green
Gaels (CAN), Bundeswehr Lacrosse
(GER)
Gold D: Glasgow Clydesiders (SCO),
SK Lacrosse Jižní Město (CZE), Nova
Scotia Privateers (CAN)
Silver A: TJ Malešice (CZE), Chocolax (SUI), Non-Olympic Athletes
fromEverywhere (int)
SIlver B: Adler Lacrosse (EUR), Bats
Bratislava (SVK), LCC Wolves (CZE)
Silver C: Helan Går Lacrosse (SWE),
Polish Eagles (POL), Jagged Mountain (USA)
Si l ve r D : R i g ge r s (I R L) , L ond on
K n i g ht s (E NG) , O ld D o g s Pl z e ň
(CZE)
Jak se vše bude vyvíjet, bude jasné od
25. do 28. dubna v radotínské aréně
u sokolovny.

Rodeo? Jistě!

čne v 9.30 hod. dopoledne s parádním
nástupem ve 13.15 hod. jako vždy!

Detailní rozpis zápasů a bližší
informace o jednotlivých týmech
naleznete na www.ahmemorial.cz

Ano, milí čtenáři a čtenářky! V sobotu
19. května vstoupí Velké radotínské rodeo
do druhého čtvrtstoletí své existence!
Rodeoví fandové i ostatní se potěší
pestrým programem, který určitě
přinese nějakou novinku, pamatováno
bude na atrakce pro děti a samozřejmě
bohatý stánkový prodej. Jídlo a pití
všeho druhu! Vlastní program tradičně vyvrcholí disciplínou, která z rodea
v Radotíně dělá unikátní záležitost,
tzv. Pokládáním telete. A večer? Jako
vždycky si každý může zaskotačit na
country bále pod širým nebem.
Srdečně zvou pořadatelé z TarpanClanu, z.s., kteří věří, že v sobotu
19. května si všichni najdete cestu do
radotínských Říčních lázní! Rodeo za-

Nedělní dostihy ve Velké Chuchli
Letošní dostihová sezona byla otevřena v neděli 7. dubna (vítězem
hlavního dostihu, 91. Gomba handicapu primátorky hl. m. Prahy na
1200 m, se stal sedmiletý valach Master of Gold s trojnásobným polským
ž okejem-šampiónem Sz cz epanem
Mazurem v sedle), další dostihy se
uskuteční vždyod 14.00 hodin v těchto
termínech:
22. dubna – Dostihový den českých
lídrů – 17th British Racing Green Day
Vrcholy programu třetí kapitoly metropolitní sezóny budou 29. Memoriál
prof. Václava Michala, v němž otestují
formu adepti startu v květnové klasické Velké jarní ceně, a 13. Memoriál

Jaroslava Maška pro starší sprintery
a mílaře.
6. května – 70. Jarní cena klisen
Čtvrtá kapitola metropolitní sezóny,
jejím vrcholem bude první z pětice
klasických zkoušek sezóny, 70. Jarní
cena klisen.
13. května – Dostihový den Pražské
Plynárenské
Pátá kapitola metropolitní sezóny,
kterou zároveň vyvrcholí její první
třetina. Program odpoledne nabídne
osm rovinových dostihů, s hlavním
bodem v podobě prvního dílu tzv.
Klasické trojkoruny, 97. Velké jarní
ceny Pražské plynárenské.

