Příprava na nový ročník radotínských badmintonistů
Poslední týden v srpnu proběhlo
v Liberci tradiční soustředění dětí
a mládeže badmintonového oddílu
Sokol Radotín. Soustředění se zúčastnil
rekordní počet 79 mladých hráčů a hráček, z toho 69 z radotínského oddílu,
o které se staralo celkem 8 trenérů.
Velkou pomocí bylo opět několik
rodičů, kteří velmi přispěli k vydařenému týdnu. Svým nadšením
a ochotou kdykoli pomoci usnadnili
trenérům práci tím, že se celý týden
nezištně starali zejména o malé hráče
mimo kurty. Trenéři se pak mohli
plně zaměřit na zlepšování samotných herních dovedností. Hráči byli
rozděleni podle výkonnosti tak, aby
pracovali s trenéry na zlepšení veškerých badmintonových dovedností, tj.
pohybu, techniky úderů, taktiky i fyzických schopností. Denně absolvovali
2 badmintonové tréninky a 2 tréninky
fyzičky. Součástí byla opět návštěva
bazénu, kde si musel každý odplavat

minimálně 100 metrů. Pro všechny
to bylo 12 hodin denně na nohou.
Výsledek se však ukázal přímo na
místě. Při pohledu na většinu hráčů byl
vidět velký pokrok. Ti nejmladší začali
používat různé druhy úderů, ti pokročilí již začali hrát opravdový badminton, s řezanými, zadrženými údery
a zrychlením na síti. Samozřejmě, je
neustále co zlepšovat; u některých fyzička, u jiných technika úderů a také
psychická stránka. Na všem se bude
dále pracovat v nadcházející sezóně.
První výsledky letní přípravy se
dostavily brzo. Talentované Katce
Mikelové se podařil husarský kousek.
Na kvalifikačním turnaji Grand Prix
U13 pro Prahu ve všech možných disciplínách, ve kterých mohla nastoupit,
zvítězila. Vyhrála jednotlivce, čtyřhru
a i smíšenou čtyřhru a postoupila tak
do celostátního turnaje GP U13.

Ženy LCC Girlz Sokol Radotín jsou druhé v Evropě
Víkendový turnaj Ken Galluccio
Cup v belgickém Gentu, kterého se zúčastnily mistrovské celky z celé Evropy,
vyhrál v ženské kategorii anglický celek
Oxton Wirrall. Finálovým soupeřem
mu byly české šampionky LCC Girlz,
které po porážce 8:11 berou výtečnou
druhou příčku.

Radotín nejdříve bez problémů ve
skupině porazil týmy Dublin Avengers
14:0 a Norway Allstars 13:0. Ještě v sobotu zvítězily české hráčky ve čtvrtfinále nad švýcarským celkem Wettingen Wild 15:2. Scénář bojů o medaile
se nápadně podobal loňskému turnaji
mistryň. Radotínský výběr totiž na-

razil na německý Hannover. Zatímco
loni ale zvítězil český mistr jen těsně
9:8, tentokrát nedal soupeři moc šanci
a díky vynikajícímu nástupu (poločas
7:2) si pohlídal jasnou výhru 10:3.
Před rokem se v Gentu radoval z celkového prvenství Oxton, když porazil
LCC Girlz poměrně jasně 16:6. Letošní
finále se stejným složením zdaleka tak
jednoznačné nebylo. Český zástupce
Angličankám velmi zatápěl. Finále
hrané na 2x25 minut se po lepším
úvodu ze strany Oxtonu začalo dramatizovat v úvodu druhého poločasu.
To totiž Girlz zabraly a čtyřmi góly
během osmi minut srovnaly na 6:6.
Za dalších sedm minut po páté brance
Michaely Srchové v zápase Radotín
dokonce vedl 8:7! Jenže závěr opět vyšel lépe týmu Wirrall, který nakonec
zvítězil 11:8 a obhájil loňské prvenství. Třetí příčku obsadil Hannover,
když v bitvě o bronz snadno smáznul
skotský celek Edinburgh Capital 15:4.
V konkurenci jedenácti evropských
týmů je stříbro radotínských děvčat
velkým úspěchem.

Basketbalisté vstupují do přeboru Prahy
Cílem bude vyhrát a postoupit
Po téměř dvaceti letech bude v Radotíně pražský přebor. Muži radotínského
A-týmu budou totiž v nadcházející
sezóně startovat v kvalitním pražském
přeboru B, který je druhou nejvyšší
pražskou soutěží. Po loňské spanilé
jízdě druhou třídou se přes léto podařilo získat práva na start v přeboru B,
což znamená postup o dvě soutěže výš
a podstatně silnější soupeře v honbě za
postupem mezi nejlepších dvanáct klubů v Praze. Novinkou bude letos i účast
v poháru PBS.
Stejně, jako před loňskou sezónou,
se kádr z většiny obměnil. Odešlo
sedm hráčů a do letošní sezóny
vstupuje tým s pěti novými posilami. Z druholigového Sokola Žižkov
přichází 203 centimetrů vysoký pivot
Jakub Obruča, dále pak rozehrávač
Jan Sedláček, který v loňské sezóně
nastupoval za BC Benešov taktéž
v druhé lize. Jako čistokrevný rozehrávač posílí radotínské basketbalisty
i Petr Treml z prvoligového Sokola
Pražského a v neposlední řadě nedávný člen širšího kádru reprezentace U18
Tomáš Zelenka, který přichází na hostování z klubu 2xpa Motol. Bezesporu
největším úlovkem šéfa klubu Adama
Peřinky je ale 198 centimetrů vysoký
slovenský reprezentant do osmnácti
let Jakub Mičian. Hráč se zkušenostmi
ze středoškolského basketbalu v USA
přichází do Radotína z prvoligového
slovenského MBK ZU Žilina. „V Radotíně bude konečně po letech k vidění kvalitní soutěž, na kterou stojí za to

se přijít podívat. I přesto, že budeme
v přeboru nováčkem, máme znovu
ty nejvyšší ambice a úspěchem bude
jen postup o úroveň výš. Nebojím
se říct, že se přes velmi tvrdou práci
během letní přestávky podařilo dát
dohromady jeden z nejlepších týmů,
který tu v sedmašedesátileté historii
klubu byl. Jako každý rok chceme
opět udělat maximum pro zvýšení
návštěvnosti a udržet tak suverénně
nejvyšší návštěvnost pražských soutěží, kterou jsme měli loni. Pomůže
tomu i nově zformovaný fanklub

našich nejvěrnějších fanoušků, který
se stará o skvělou atmosféru na domácích zápasech. Já osobně doufám,
že se podaří letos co nejvíce krát přehoupnout přes hranici 100 diváků,“
říká Adam Peřinka, trenér radotínského týmu. První domácí utkání
v radotínské sportovní hale odehrají
basketbalisté 10. října v 20:15 hodin
proti Sokolu Smíchov. Více informací
pro fanoušky včetně videí, fotografií,
rozhovorů a reportů ze všech utkání
na www.facebook.com/BKRadotin.

XV. den metropolitní sezóny:
Dostihový festival
Jedním z vrcholů druhé části sezóny je
tradiční Dostihový festival, který se pod
záštitou primátora hl. m. Prahy konal
v neděli 21.9. v CONSEQ PARKU Velká
Chuchle. Nejdůležitějšími položkami jeho
programu byly 36. ročníky nejvýznamnějších komparačních zkoušek na mílové
Velká cena hl. m. Prahy CK Martin Tour
a vytrvalecké Velká cena českého turfu,
do obou nastoupilo devět aktérů.
Roli favorita VC hl. m. Prahy CK
Martin Tour stylem start-cíl splnila
největší hvězda sestavy, čtyřletý černý hnědák Limario,
kterého stáj Valentin
Bukhtoyarov představila českému publiku
vůbec poprvé. Limario na jaře startoval
v Dubaji a Singapuru, načež během léta
jeho přípravu převzal v ČR působící
Arslangirej Šavujev.
Jeho svěřenec t riumfoval na pražské
dráze pod žokejem
Bauyrzhanem Murzabayevem stylem
start-cíl o dvě a čtvrt délky před dobře
finišujícím Nyani Tombou (ž. Šafář),
který na třetí příčku o krátkou hlavu
odsunul spolehlivého šestiletého valacha Kendyho (ž. Koplík). Pro čtvrtý
honorář – další cenné umístění ve své
kariéře – si doběhl jediný nezvítězivší
kůň v poli Almond Magic (ž. Mach),
nejlepší pětici uzavřel vítěz předloňské
VC Prahy All t he Evil (ž. Šmida). Favoritem VC českého turfu byl mezinárodně ostřílený vytrvalec Donn Halling (ž. Korečková), který se na domácí
scénu vrátil po více než dvouleté době,
během níž dosáhl řady cenných vítěz-

ství a umístění v zahraničí. Dva týdny
po předchozím startu ve Švýcarsku
však utrpěl první tuzemskou porážku,
když finišoval druhý, a vítězem se lehce o bezmála čtyři délky stal tříletý valach Aztek s žokejem Petrem Foretem.
Svěřenec Tomáše Váni, v devadesátých
letech dvojnásobně vítězného žokeje
VC českého turfu první vystoupení
na nejvyšší scéně absolvoval až před
třemi týdny, kdy skončil třetí v St
Leger, nyní ušetřené síly zkombinoval
se svými schopnostmi a připsal si nej-

větší úspěch dosavadní kariéry. Silnou
koncovkou se ke třetímu honoráři
posunula vítězka loňského Oaks Saltanat (ž. Koplík), o hlavu čtvrtá velmi
překvapivě skončila outsiderka Lust (ž.
Zatloukal), která na páté místo odkázala svého tréninkového kolegu, jenž
udával tempo dostihu, New Attacka
(ž. Šmida). V Ceně Femat druhým životním vítězstvím splnil roli horkého
favorita tříletý valach Quimby a jeho
jezdec, žákovský šampión posledních
dvou sezón Michal Mach se konečně
dočkal padesátého kariérního triumfu, čili žokejského titulu.

Radotínský biker Ondra Novotný
má za sebou skvělý rok
Sezóna horských kol se pomalu přibližuje ke svému konci a devítiletý závodník Ondřej Novotný – podporovaný
Městskou částí Praha 16 Radotín mění
své silniční a horské kolo za cyklokrosové a dráhové.
Sezona malého bojovníka z Radotína byla plná úspěchů. Ondra se
od března tohoto roku zúčastnil cca
40 závodů po celé ČR, v Německu
i v Rakousku a skoro pokaždé se postavil na stupně vítězů. Mezi nejcennější úspěchy patří – celkové druhé
místo v největším seriálu horských
kol Kolo pro život, první místo celkově v německém seriálu a také první
místo v Radotínském triatlonu. V současné době probíhá přestup Ondry do
nového oddílu – DUKLA Praha, tak
mu držme palce, aby mu to i v novém
teamu šlapalo.

Nohejbalisté RSK si finále první
ligy nezahrají
Semifinálový souboj radotínských nohejbalistů s hráči plzeňského AC Zruč-Senec dopadl
nakonec ve prospěch Plzně. Nohejbalisté Radotína se tak do finále 1. ligy nakonec neprobojovali. Ve třetím rozhodujícím zápase prohráli
na hřišti soupeře 5:1 a celou sérii pak 2:1.
Přitom semifinálovou partii, jež se
hraje na dvě vítězná utkání, začal tým od
Berounky velmi dobře a ze hřiště
soupeře si přivezl cenné vítězství
5:3. V následující odvetě ale Radotín
před domácím publikem nestvrdil vítězstvím postup, prohrál 5:2, a musel
rozhodnout třetí duel, opět na půdě
Zruče. Rozhodující utkání se kvůli
nepřízni počasí přesunulo do sportovní haly, ve které se Zruč rychleji
aklimatizovala na změnu prostředí
i povrchu a vyhrála 5:1, čímž si
zajistila účast ve finále první ligy.
Kapitán radotínského týmu Honza
Voith k souboji uvedl: „Ač se může
zdát, že rozhodující zápas, který jsme
prohráli 5:1, byl jasnou záležitostí domácích,
skutečnost byla podstatně dramatičtější.
Mnoho setů končilo nejtěsnějším poměrem

10:9, a pokud bychom si v koncovkách setů
zachovali větší klid k proměnění vlastních
útoků, byl by výsledek podstatně lepší.
Přesto jsem na hráče pyšný, že jako nováček
soutěže dokážeme hrát vyrovnanou partii
s loňským vicemistrem. Jednotlivá utkání
nám také ukázala herní činnosti, na kterých
je potřeba zapracovat, co zlepšit, ale zároveň

na čem můžeme stavět. Na závěr bych chtěl
poděkovat všem našim fanouškům za jejich
celosezonní podporu.“

