Vozíčkáři ovládli sportovní halu
V sobotu 22. února se ve Sportovní
hale Radotín konalo první kolo České EWH ligy 2014. Jde o sport zvaný
Electric Wheel Chair Hockey, v Česku
taktéž florbal na elektrických vozících.
Jeho organizací byl pověřen tým New
Cavaliers.
Klání se zúčastnili Indians Plzeň,
Rejnoci Zlín, New Cavaliers a nováček
české soutěže Red Dragons. Turnaj
byl zahájen předsedkyní České federace EWH Václavou Talábovou,
která mimo jiné informovala všechny
účastníky o smutném ukončení sportovního působení Hanky Hrabčíkové,
která po dlouhé nemoci navždy odešla. Následovala minuta ticha.

Před prvním utkáním potěšila
všechny přítomné taneční dívčí skupina Sandra 96. Do výborně připraveného vystoupení dívky zakombinovaly
i přímou podporu, když s tancem zároveň skandovaly „Cavaliers“.

První zápas rozehráli New Cavaliers
a Indians Plzeň. Oba týmy nenastoupily od úvodní minuty v plné síle,
neb někteří z hráčů si museli upravit
sportovní vozíky tak, aby odpovídaly
regulím. Hra byla zpočátku zdrženlivá, branky nepadaly, ale po celou
dobu druhého poločasu se iniciativy
více chopili Kavalíři, kteří dokázali
několikrát skórovat a zápas nakonec
bez problémů zvládli. Na druhé utkání se asi nejvíc těšili Red Dragons, pro
které to byl vůbec první zápas v české
lize. Přestože nedokázali Rejnoky ze
Zlína porazit, patří jim bez pochyb
projev obdivu. Není jednoduché se
postavit bez speciálních sportovních
vozíků a zkušeností
zaběhlým soupeřům.
„Grat u lujeme ještě
jednou posádce Red
Dragons k úspěšnému
v z n i k u a s e b e pre z e nt a c i , přejeme
mnoho úspěchů
v sezóně 2014,“ popřál
spolupr ac ov n í k ů m
„drakům“ Vašek Uher
z New Cavaliers.
Následova l zápas
mezi Indiány a Rejnoky. První zmiňovaný nastoupil již
v plné síle se svým klíčovým hráčem
Janem Vaňkem. I když Rejnoci vůbec
nehráli špatně a dokázali místy potrápit, více branek než soupeři se jim
vstřelit nepodařilo. Je třeba vyzdvih-

Unikátní šampionát opět startuje
L o ň s k é Mi s t r o v s t v í R a d o t í n a
v boulo/koulo disciplínách bylo,
coby první ročník, víceméně „pokusným králíkem“. Králík nicméně
prokázal nesmírnou vitalitu a přitažlivost.
Všechny turnaje během roku přilákaly úctyhodné pošty startujících, kteří si užili jak sportovního napětí, tak
pohody a legrace. Ať už se soutěžilo
na uzavřených sportovištích, tak pod
širým nebem. Letošní ročník, tedy
číslo 2, začne, podobně jako loni, turnajem v klasických kuželkách. Ten se
uskuteční v neděli 23. března pod názvem Březnové kácení kuželek, a to od
13:00 hodin. Kvůli omezené kapacitě

sportoviště (kuželna SC Radotín na
Novém hřišti), které dovolí maximálně
30 účastníků, je nutno se přihlásit na
adrese Vlasta.Felcarkova@praha16.eu,
nebo na tel. čísle
234 128 101. Původně plánovaná
d a l ší d i s c ipl í na
hod diskem je
proz at í m v jednání. Sledujte
plakátové plochy
a webové stránk y naší městské
části, tzn. adresu
www.praha16.eu.
Na těch najdete

TELEVIZNÍ
ANTÉNY

Od září 2014 přijmeme:
učitelku 1. stupně
učitele/učitelku 2. stupně
(chemie, matematika,
informatika)
vychovatelku ŠD
Kontakt: 731 522 439 nebo
krutova@zslipence.cz
(www.zslipence.cz)

Montáž, opravy, měření.
Dodávka a údržba
technologie pro příjem
televizního a satelitního
signálu.

Pavel Stráník - TV
Tel. 603 215 244

technologie@centrum.cz

Provádím drobné
instalatérské práce
Pavel Šebor
Tel.: 730 107 154

nout výkony Káji Vaculíka, jehož síla
spočívá zejména v tom, že i přes své
výrazné fyzické omezení nedává soupeřům nic zadarmo. Další dvě utkání
sehráli New Cavaliers s Red Dragons
a Rejnoky. V zápase s nováčkem ligy
Kavalíři dali více příležitosti méně nasazovaným hráčům. Jan Vondra s Markétou Petráčkovou se znovu projevili
jako vynikající koncoví hráči se skvělými herními schopnostmi v obrané
třetině soupeře a práci na brankovišti.
Oba vystřelili mnoho branek, Markéta
si dokonce odnesla cenu pro nejlepšího střelce. „Zápas s Rejnoky ukázal,
jak na toho soupeře neumíme hrát
produktivně od první minuty. Opět
nám velmi dlouho trvalo, než jsme
získali bezpečný brankový náskok.
V poločase bylo skóre ještě vyrovnané,
v druhé části jsme ale začali více střílet, efektivněji přenášet hru a nakonec
zvítězili bez větších problémů,“ uvedl
Uher. Turnaj ukončili Indiáni, kteří
se také seznámili s novým družstvem
Red Dragons. Indiáni nic nepodcenili
a od začátku měli vývoj utkání zcela
pod kontrolou. Na druhé straně výborně se projevil Red Dragons, který
působil i přes nulové zkušenosti velmi
kompaktně, komunikoval a snažil se
střílet z každé možné pozice.
Soutěž skončila. Nezbývá než poděkovat organizátorům, zejména Jirkovi
Táborskému a jeho týmu, dále pomocníkům, časoměřičům, rozhodčím,
a samozřejmě také výtečné taneční
skupině Sandra 96. Děkujeme všem
týmům za účast a těšíme se a brzy na
viděnou.

také další turnaje, které jsou součástí otevřeného Mistrovství Radotína
v boulo/koulo disciplínách 2014.
Na závěr ještě dodejme, že mistrovství se koná pod záštitou starosty
MČ Praha 16 Mgr. Karla Hanzlíka.

Memoriál Aleše Hřebeského 2014
Na konci dubna se opět po roce
sjedou do Radotína lakrosové týmy
z celého světa. Již 21. ročník slavného
turnaje začne na hřišti TJ Sokol Radotín ve středu 23.4.2014 a vyvrcholí
finálovým zápasem v sobotu 26.4. od
20 hodin.
Fanoušci dobrého boxlakrosu se
mohou těšit na opravdu kvalitní
týmy v čele s několikanásobnými
vítězi, americkými Megamen Boston. Z kolébky lakrosu Kanady přicestují Green Gaels (Toronto), Nova
Scotia Privateers (Halifax), Pioneers

Kanadě. Nad touto soutěží je v rámci
Kanady pouze profesionální Senior
A liga,“ říká trenér LCC Patrik Procházka. „Vítězstvím v semifi nále na
Green Gaels jsme si zajistili, že letos
přijedou ještě kvalitnější kanadské
týmy než v roce 2013,“ pokračuje
Procházka. A sen, který měl radotínský tým od roku 2001, kdy poprvé přijely zámořské týmy a LCC
naposled vyhrálo se naplnil ve fi nále
proti několikanásobnému šampiónovi z posledních let, výběru hráčů
z oblasti Bostonu týmu Megamen.

z Vancouveru a nově také tým Kahnawake Tomahawks z oblasti Québecu. Dalšími zeměmi zastoupenými
na letošním turnaji budou Anglie,
Irsko, Skotsko, Izrael, Francie, Slovensko, Polsko, Rakousko, Finsko
a Německo.
Všem těmto soupeřům se postaví
čtveřice českých týmů v čele s obhájcem loňského prvenství, domácími
Custodes Radotín, které doplní LC
Jižní Město, TJ Malešice a LCC
Wolves. Domácí Custodes si na loňském jubilejním 20. ročníku dovolili
„nehoráznost“ v podobě vítězství na
turnaji. „Za vítězstvím v loňském
ročníku jsme šli nejtěžší možnou
cestou. Čtvrtfinále proti Pionýrům
z Vancouveru bylo fyzicky nejnáročnější. Kanaďany předcházela vynikající pověst a potvrdili, proč patří
mezi nejlepší Senior B týmy v celé

„Megamen má tradičně nejsilnější
útok a obrana bývá slabší. V útoku
se objev ují hráči se zkušeností z
kanadsko-americké NLL. Naši kluci
museli předvést ofenzivní smršť, aby
se neopakovalo finálové zklamání
z roku 2012. To co předvedli ve fi nále
a vlastně v celém turnaji, se bude
velice těžko překonávat. Vítězství
v turnaji rozdílem třídy 14:7 nad
Megamenem je nejlepší k lubov ý
výsledek českého týmu a patří mezi
největší úspěchy historie českého
lakrosu,“ doplňuje asistent trenéra
LCC Mirek Knotek. To, jak se povede
všem v turnaji, kde se představí týmy
z 13 zemí světa, bude známo poslední dubnovou sobotu.
V rámci programu turnaje uvidí
diváci také utkání české reprezentace a da lší bohat ý doprovod ný
program.

Váš inzerát uvidí
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Zahradnické služby
zahradacz@centrum.cz

721 014 627

www.zahradacz.webnode.cz

Odvykání kouření
až 90% úspěšnost
Závislosti: alkohol, drogy, léky
Telefonické objednávky

604 207 771
224 214 617
INSTALATÉRSTVÍ CÍSAŘOVSKÝ
Veškeré instalatérské práce,
opravy, rekonstrukce, nové montáže.
Václav Císařovský
Ke Zděři 244/23
153 00 Praha 5 - Radotín

mobil: 602 839 868

TR U H LÁ Ř
výroba ze dřeva
nábytek, okna, dveře,
schody, podlahy
Karlická 1407/39 a
153 00 Praha 5-Radotín

Tel. 723 825 799

25 000
párů očí
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