Vítězná jízda mladých badmintonistů na Kladně
Letošní série kladenské soutěže Junior
Cup 2013 se stala pro radotínské hráče
sběrem úspěchů. Celkovým vítězstvím ji
zakončili dva nejúspěšnější hráči, Lukáš
Mervart v kategorii U9 a Katka Mikelová v kategorii U11. Ti si vysloužili titul
Král U9 a Královna U11.
První dvě kola turnaje absolvovala
většina místních mladých hráčů s větším či menším úspěchem. Nejvíce se

dařilo nejmenším klukům, kdy v obou
kolech plně obsadili „bednu“. Lukáš
Mervart v prvním kole porazil Tomáše
Bláhu, Petr Hnilica vybojoval 3. místo,
ve druhém kole se do finále zase dostal

Petr, ale na Lukáše nestačil. Tomáš naopak uhájil bronz. „Je škoda, že se Petr
nemohl zúčastnit finálového turnaje,“
tvrdí trenérka radotínských žáků Alena Mikelová. V dívkách nastoupila do
prvního kola jen Karolína Ledvinková
(7. místo). Ve starší kategorii U10 se
oba Vojtové – Franta (6. a 9. místo)
i Havlík (9. a 6. místo) a Dan Furst
(5. místo) snažili, ale na bednu se v prv-

ních kolech neprobojovali. Stejně tak
dopadla Klárka Stehnová (7. a 5. místo)
ve stejné věkové kategorii dívek.
I v nejstarší kategorii U11 se první
kolo obešlo bez medailí. Páté místo

Katky Mikelové a Honzy Volčeka
a 6. místo pro Michala Forejta bylo
dobrým startem pro druhé kolo.
V něm se už Katka vyrovnala s emocemi a suverénně porazila všechny soupeřky. Stejně tak Michal, který nestačil
jen na vítěze a skončil druhý. Honza
Volček obsadil 4. místo. I Zuzka Mervartová (U11), Štěpán Schroetter (U9)
a Fanda Chval (U11) si dobrým umístěním v obou kolech zajistili dostatek
bodů pro účast v kole finálovém, ale
Bára Ledvinková, Šárka Daňková,
Jakub Mikel a Ondra Marek, Karolína
Melíšková a Matyáš Pecka již ne.
Finálový turnaj se nesl ve znamení
krasojízdy Lukáše Mervarta (U9), Katky Mikelové (U11) a překvapivě i Dana
Fursta (U11), kteří si vítězný pohár nenechali vzít. Zlepšení předvedli Klárka
Stehnová a Vojta Franta, kteří zabodovali na 3. místo v kategorii U10. Tomáš
potvrdil svoji stálou výkonnost a skončil na 3. místě v U9. Vojta Havlík (U10)
a Michal Forejt (U11) nakonec vydobyli
5. pozici, Zuzce Mervartové, Fandovi
Chvalovi a Štěpánovi Schroetterovi se
již tolik nedařilo.
Celkové stříbro Tomáše Bláhy v U9
a 3. místo Michala v U11 ještě umocnilo dojem z úspěšné turnajové série
radotínských badmintonistů v konkurenci hráčů z celé republiky.

Patrik Vostárek na legendárním závodě v Hořicích uspěl
Legendárního motocyklového závodu
300 zatáček Gustava Havla se tým Motorpower zúčastnil již potřetí, poprvé
však s radotínským jezdcem Patrikem
Vostárkem.
Královéhradecký Motorpower podstoupil náročnou výzvu tradičního
závodu 300 zatáček Gustava Havla. Na
trati v Hořicích se představil s Patrikem Vostárkem, kterému mechanici
týmu pomohli v přípravě motocyklů
pro start v závodech kategorií 600
a 1000 kubických centimetrů. Už
sobotní kvalifikace naznačily, že Patrik tak mohl v nedělních závodech
pomýšlet na velmi dobré umístění,
když si v obou třídách zajistil start
z první řady.
Jako první přišly na řadu šestistovky, ve kterých Patrik zpočátku jel na
třetím místě. Ve třetím kole se mladý
závodník posunul na druhou pozici,
z níž se snažil dojet vedoucího Marka
Červeného. To se sice nepodařilo, nicméně druhá pozice a zisk premiérového pódia byly skvělým výsledkem. „Po
startu supersportů jsem jel za Kamilem
Holánem a myslel si, že se udrží Marka
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Červeného. Ten si, ale dokázal udělat
náskok. Když jsem pak Kamila předjel,
nedokázal jsem již jeho náskok zlikvidovat. Bylo z toho druhé místo a spokojenost z prvního poháru,“ komentuje

Patrik Vostárek svůj start v hořických
zatáčkách.
O několik hodin později odstartoval
Patrik do závěrečného závodu dne.
Tím byla nejsilnější kategorie Superbike, ve které se velmi brzy usadil na třetí pozici. S velkým náskokem si ji pak
udržel až do cíle. „V superbikách jsem
si přál také bednu, ale nebyl jsem si
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S tímto kuponem navíc
sleva 10 % na vše

jist, zda to vyjde. Nakonec to vyšlo na
třetí místo, za které jsem hrozně rád.
Myslím, že z Hořic vezeme dva parádní výsledky. Chtěl bych za ně poděkovat mému otci a týmu Motorpower,“
dodal Vostárek.
Motorpower tedy
ze soutěže odjel se
dvěma pódiovými
v ý s l e d k y. „ J e l i
jsme sem s ambicemi a lespoň
jednou stanout na
stupních v ítězů.
Patrik jel dva super
závody, za které
mu mockrát děkuji. Doufám, že se
nám letos podaří
ještě něco společně upéct,“ komentuje
výsledky týmu jeho manažer Luboš
Moravec. Už nyní se ale všichni připravují na další závodní program. Půjde
o druhý díl šampionátu Alpe Adria,
jež proběhne na maďarském okruhu
Pannonia - Ring.

Radotínští minigolfisté si zajistili postup do první ligy smíšených družstev.
Postarala se o to pětice hráčů minigolfu
T. Dohnal, R. Tupý, R. Fischer, R. Vlasák
a A. Rendl, když vyhrála soutěžní ročník
II. ligy v neděli 26. května.
Po katastrofickém začátku, kdy na
prvním turnaji v Hradci Králové obsadili Radotíňáci poslední místo, skončili
na zbývajících pěti turnajích na stupínku nejvyšším (jen jednou druzí).
„Můžeme říct, že cíl se podařilo splnit,“
shrnul pro Noviny Prahy 16 předseda
radotínského oddílu Richard Fischer.
Na turnaj 26.5. se přihlásilo 35 hráčů
a hráček a hned od začátku bylo jasné,
že celodenní soutěžení se bude hrát za
nepříznivého počasí. Předpověď zněla
jasně – bude pršet, bude pršet. Turnaj
odstartoval přesně úderem deváté
hodiny a tak hráčům nezbývalo nic
jiného než se obléknout do teplého
a nepromokavého oblečení a poprat
se nástrahami překážek na drahách.
Hned po prvním kole potvrdila Fortuna roli favorita a její hráči šli do vedení
o pět úderů před pražské Tempo a čtrnáct úderů před Orly z Hradce Králové. Toto pořadí vydrželo až do konce
turnaje. V soutěži jednotlivců se dařilo
radotínskému hráči Romanu Vlasákovi, který výkonem 70 úderů vyhrál celé
nedělní zápolení. Radek Tupý v kategorii mužů obsadil třetí místo z výkonem
83 úderů, o které musel bojovat ještě
v dodatečném rozstřelu s oddílovým
kolegou Alešem Rendlem a Michalem
Liškou z oddílu Tempo Praha.

Připomeňme si a zavzpomínejme
22. března letošního roku zemřel
kolega z DG Fortuna Radotín, herec,
moderátor a nejznámější „milionář“
Vladimír Čech. Podlehl dlouhé nemoci, Lynchově syndromu, k němuž
se přidal zápal plic.

Málokdo ví, že v době, kdy se
Vladimír intenzivně věnoval svému
oblíbenému sportu, byl v širším výběru seniorské reprezentace České
republiky, účastnil se několika mistrovství Evropy a přivezl si z nich
bronzové medaile ze soutěží družstev.
Po dohodě s Vladimírovou manželkou
Miladou Čechovou se oddíl DG Fortuna Radotín rozhodl ke změně názvu
letního mezinárodního turnaje, který
pořádá vždy na začátku srpna. Mezinárodní klání minigolfistů se tak již
nebude hrát pod názvem O pohár starosty Radotína – Radotín Trophy, ale
půjde o Memoriál Vladimíra Čecha –
Radotín Trophy. Tím oddíl vzdal poctu kamarádovi, o němž jeden z nich
původem z Moravy řekl: „Vláďo, nauč
je tam nahoře hrát minigolf.“

Pořadí mužů: 1. Roman Vlasák (DG Fortuna Radotín) - 70 úderů, 2. Robert Hölzel
(Děkanka Praha) - 74 úderů, 3. Ladislav Linhart (SK Tempo Praha) - 74 úderů.
Pořadí seniorů: 1. Roman Vlasák (DG Fortuna Radotín) - 70 úderů, 2. Robert Hölzel – (Děkanka Praha) - 74 úderů, 3. Michal Vondrák (SK Oáza Praha) - 76 úderů
Pořadí mužů: 1. Ladislav Linhart (SK Tempo Praha) - 74 úderů, 2. David Malí,
(SK Tempo Praha) - 77 úderů, 3. Radek Tupý (DG Fortuna Radotín) - 83 úderů.
Kompletní výsledky najdete na webu Českomoravského minigolfového svazu
www.minigolf-sport.cz

www.bikeracing.cz

Chcete porozumět sami
sobě a svým blízkým?

Mateřská škola Lipence

Analýza osobnosti
na základě horoskopu,
numerologie a grafologie.
Výklad možný i v němčině,
angličtině a francouzštině.

přijme
od 26. 8. 2013 učitelku

Mgr.Veronika Kotnauerová,
Radotín, tel. 603 360 585,
e-mail:
Veroni07@seznam.cz

Prodám garážové stání
Tachovská ul., Radotín
cena 125 000,- Kč
p. Vlček 777 702 216

Prodám
nový řadový dům
a nový byt na Slivenci
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Minigolfové jaro v dešti

p. Vlček 777 702 216

K Samoobsluze 211, Praha 5

Podmínkou je
pedagogické vzdělání.
Případní zájemci mohou
zaslat svůj životopis
na e-mail:
ivana.vocetkova@gmail.com

„Pomoc postiženým povodním‘‘

„Jsme v tom s vámi“. Chceme Vám pomoci
při odstraňování škod po povodních, a proto
nabízíme mimořádnou Povodňovou slevu 20%. Nejedná se o žádnou
reklamní, prodejní či slevovou akci. Stavivacom stále zůstávají věrni
své filozofii stabilních cen. Podmínkou pro výše uvedenou pomoc
je potvrzení MÚ nebo Magistrátu o tom, že žadatel má bydliště v
domě nebo bytě zasaženém povodní. Tyto podmínky se vztahují
na prodejnu Strakonická č. 81, na této prodejně obdržíte i více
informací. Formuláře s žádostí o povodňovou slevu jsou k dispozici i
v našich prodejnách. Vyhrazujeme si právo omezení dodávek podle
obvyklého množství pro daný projekt. Povodňová sleva neplatí pro
konkurenční firmy a obchodníky.

