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V nově složeném basketbalovém 
týmu Radotína, který má nyní za sebou 
měsíc a půl přípravného období, by měl 
být jednou z klíčových postav rozehrá-
vač Dominik Adášek.

Hráč, který posledních pět sezón 
nastupoval v 1. lize v barvách Sokola 
Vyšehrad a v přípravných utkáních 
zatím střílí průměrně 11,3 bodů na 
zápas, nám před začátkem sezóny 
zodpověděl několik otázek:
Co vás přimělo k rozhodnutí pře-
stoupit z Vyšehradu do Radotína?
Zásadní roli hrály určitě podmínky, 
které v radotínském basketbalu jsou. 

Klub funguje na vysoké úrovni, jsou 
tu ambice a v neposlední řadě výbor-
né zázemí. Trénuje se tady například 
mnohem víc, než jsem byl zvyklý 
doposud, ačkoliv se tu hraje vlastně 
o úroveň horší soutěž. Určitě musím 

zmínit i fantastické fanoušky a vel-
kou návštěvnost, kterou je Radotín 
známý – to byl také jeden z hlavních 
faktorů, které mi pomohly se rozhod-
nout. 
Poprvé v kariéře jste přestoupil. Co 
vy osobně očekáváte od působení 
v klubu jako je Radotínský SK? 
Hraju basketbal hlavně proto, že se 
chci zlepšovat a nějakým způsobem 
posouvat. Tady v Radotíně jsou ta-
kové podmínky, které mi to umožní. 
Důležité pro mě je, že zde mám mož-
nost více trénovat, jak týmově, tak 
individuálně. Jsem tady zatím velice 

spokojený. 
Tým má za sebou 
měsíc a pů l př í-
pravného období. 
Jak byste doposud 
zhodnotil charakter 
a herní kvalitu ra-
dotínských hráčů?
Je poznat, že tým 
je úplně nový, což 
je vždy na začátku 
sezóny trochu pro-
blém, protože hráči 
na sebe nejsou zvyk-
lí. Myslím, že bylo 

rozumné, že jsme začali s přípravou 
brzy a teď už si na sebe pomalu zvyká-
me a zápas od zápasu se co do souhry 
zlepšujeme. Tréninky jsou kvalitní, 
jsme teď ve fázi, kdy už je vidět nějaká 
fyzická kondice, kterou jsme nabrali. 

Máme spoustu kvalitních hráčů, kteří 
jsou ochotní na trénincích jet nadoraz. 
Jsem celkově spokojený. 

 V přípravě jste zatím odehráli čty-
ři zápasy. Na kontě máte dvě výhry 
a dvě prohry…

Výsledky se odvíjí od jednotlivých 
fází přípravy. Je vidět, že máme herní 
výkyvy, to se dalo čekat. S americkou 
univerzitou jsme nehráli dobře, tam 
mě osobně zklamal hlavně můj výkon, 
cítil jsem zodpovědnost vůči fanouš-
kům, které jsme, doufám, neodradili. 
Prakticky týden na to jsme porazili 
silné prvoligové Košíře, tam jsme hráli 
dobrý basket, týden tréninku navíc se 
projevil. Hodně trénujeme, jsme spíš 
unavení a je to jako sinusoida, jednou 
nahoře, jednou dole. Věřím, že se to 
postupem času stabilizuje. 
Jak vidíte v nadcházející sezóně 
ambice klubu v 2. lize a Českém 
poháru?
Tak určitě budeme chtít vyhrávat 
maximum zápasů, tak je to tady 
nastavené. Co se týká 2. ligy, máme, 
podle mého názoru, i příznivý los, 
který nasvědčuje tomu, že bychom 
měli hrát nahoře. V poháru chceme 
prioritně zvládnout první dvě kola 
a narazit tak na Sokol Pražský, což by 
měl být výborný zápas a velké lákadlo 
pro fanoušky. 
Děkujeme za rozhovor,

Více informací pro fanoušky včetně 
videí, fotografií, rozhovorů a reportů
ze všech utkání na www.facebook.com/
BKRadotin

Nová posila radotínského basketbalu

Poslední srpnový týden Radotín hos-
til European Super Cup Men, největší 
sobalový turnaj v Evropě.

23 zúčastněných týmů z 9 zemí bylo 
rozděleno do 4 skupin, z nichž vždy 
3 nejlepší postoupily do Super Cupu, 
zatímco zbývající se utkaly v bojích 
o pohár ESF.

Zvláštní účastník dorazil ze země 
šestinásobných mistrů světa: výběr 
hráčů do 19 let Nového Zélandu. Jejich 
trenérské duo, Jarrad Martin a omas 
Makea zde uspořádalo dvě trenérské 
kliniky, Evropa se tak dostala ke zkuše-
nostem legend světového sobalu.

Jr. Black Sox celkem zaznamenali 
3 vítězství a 4 prohry, z toho dvě jim 
udělilo domácí SK. První v zahajova-
cím zápase turnaje (6:5 v nastavené 
8. směně), další ve vyřazovací fázi tur-
naje (5:3).  Domácí tým, posílen o ame-
rického nadhazovače Joshe Jonsona, 
postoupil do Super Cupu z druhého 
místa ve skupině. Jedinou porážku utr-
pěl od dánského Horsholmu (0:3). Po-
stupně si domácí poradili s francouz-
ským Cavigalem 8:0 a s holandským 
Hoofdorfem 8:1, postup nakonec urva-
li italskému Junior Alpina s hvězdným 

argentinským nadhazovačem Pottoli-
chiem v nastavené směně 1:0. Smolná 
porážka od dánských Bulls ve druhém 
kole play-off odsoudila domácí tým do 
těžké situace, pro vysněnou medaili by 
musel odehrát 6 zápasů ve 2 dnech a ve 
všech zvítězit. Skončil v půli cesty na 
pálkách havlíčkobrodských hrochů. 

Podlehl 9:6 a v turnaji skončil na sed-
mém místě. Hroši to nakonec dotáhli 
z českých týmů nejdále, těsně pod 
stupně vítězů.

Cestu posledního českého klubu 
ukončili dánští Horsholm Hurricanes. 

Tým, jehož dres oblékli i čeští repre-
zentanti Mikuláš Klas a Tomáš Benda, 
dokázal vyřadit celou řadu favoritů, 
včetně nejlepšího českého týmu po-
sledních let, Spectra Praha. Horsholm 
po celou dobu turnaje táhl Valdemar 
Terkelsen, většinu zápasů nadhazoval, 
zároveň zařídil i většinu bodů svého 
týmu, dal nejvíce homerunů na turnaji 
a v celkovém součtu zaznamenal více 
jak dva hity na zápas. Zdecimovaní 

Hu r r ica nes  (t u r naj 
absolvovali s 9 hráči) 
nakonec podlehli v boji 
o finále belgickému 
Braaschatu a skončili třetí.

Braaschat Braves do-
vedl na pódium Gusta-
vo Godoy, argentinské 
eso v nadhazovacím 
kruhu. Jediný, kdo do-
kázal Belgičany na tur-
naji porazit, byli italští 
Lupi Roma. Tým se Se-
bastianem Gervasuttim 
a Brunem Motronim, 

dalšími hvězdami z Argentiny, neměl 
konkurenci. Finálový výsledek 7:0 je 
toho jasným důkazem. 

Všem Vám děkujeme za podporu během 
turnaje a omlouváme se za všechny kom-
plikace s ním spojené, 

Ohlédnutí za superpohárem

Konečné pořadí - Supercup:  
1. Pro Roma (ITA)  2. Braves (BEL)  3. Hurricanes (DEN)  4. Hippos (CZE)  5. Bulls (DEN)  6. Beavers (CZE)  
7. Radotin (CZE)  8. Spectrum (CZE)  9. CZE U23 (CZE) 10. Vikings (DEN) 11. Jr. Black Sox (NZL) 12. Diamonds (NED)
Konečné pořadí - ESF:  
1. Magos (ESP)  2. Pioneers (NED)  3. Chicaboo‘s (BEL)  4. Pantheres (FRA)  5. Quick (NED)  6. Giants (CRO)  
7. Tempo (CZE)  8. Adegeest (NED)  9. JA Team Enjoy (ITA) 10. Cavigal (FRA) 11. Medvedi (CRO) 

Badmintonovému mládí se v Radotíně daří
Radotínský badminton se v uplynulé 

sezóně opět prosadil; zejména jeho 
mladší hráči si připsali několik podstat-
ných úspěchů.

V žákovské kategorii se místní usa-

dili v Praze na předních místech a ně-
kolik medailí vybojovali i na Mistrov-
ství republiky. Jména jako Katka Mi-
kelová, Ema Staňková, Adéla Vacková, 
Michal a Matěj Hubáčkovi se objevují 
na čelech národních žebříčků. 

Důkazem růstu výkonnosti je letos 
i vynikající 2. místo, které Radotín ob-
sadil v hodnocení všech oddílů mládeže 
v republice (hodnotí se vždy 3 nejlepší 
výsledky v každé věkové kategorii).

Na Mistrovství republiky smíšených 
družstev do devatenácti let vybojovali 
radotínští badmintonisté bronzové 
medaile a prosadili se i na zahra-
ničních turnajích: například Ema 
Staňková přivezla 1. místo ve čtyřhře 
a 3. ve dvouhře ze známého turnaje 
ve Friedrichshafenu. Asi největším 
úspěchem hráčů Radotína ale byla 
účast Jakuba Bitmana a Ažběty Bášové 

na 1. Evropských hrách v Baku, kde 
se probojovali až do čtvrtfinále, kde 
v boji o postup mezi nejlepší čtyřku 
prohráli s pozdějšími vítězi. Společně 
také vybojovali pošesté za sebou titul 
Mistra republiky ve smíšené čtyřhře.

K tomu navíc radotínští uspořádali již 
4. ročník mládežnického turnaje, kterého 
se letos zúčastnilo více než 250 mladých 
badmintonistů z celé republiky, včetně 
početné výpravy z Polska. 

Členská základna oddílu mládeže 
se neustále rozrůstá, dnes čítá téměř 
70 hráčů od 7 do 18 let. Dalších 30, ve 
věku od 6 do 10 let, jich je v příprav-
ce. A i letos oddíl přijímá do svých 
řad zájemce o badminton ve věku od 
7 do 9 let. 

Více informací najdete na www.so-
metrad.cz

Vítězi 9. závodu seriálu Kolo pro 
život, Praha –Karlštejn Tour České spo-
řitelny, který se v sobotu 25. července 
poprvé jel pod záštitou hlavního města 
Prahy s prestižním podtitulem Velká 
cena Prahy na horských kolech, se stali 
Matouš Ulman a Pavla Havlíková.

Největšího pražského MTB ma-
ratonu pro širokou veřejnost se přes 
brzkou ranní bouřku a hromobití 
zúčastnilo rekordních 1900 mužů, žen 

a dětí na trasách 53, 37 a 19 km a na 
trati dětských závodů Junior Trophy. 
Oblíbená Karlštejn Tour se tak co do ná-
vštěvnosti zařadila na pomyslnou třetí 
příčku KPŽ hned za zahajovací akci sé-
rie Trans Brdy České spořitelny (2185) 
a nejstarší podnik Bikemaraton Drásla 
České spořitelny (2111 účastníků).

Hlavního závodu na 53 km se zúčast-
nilo 875 cyklistů a fanoušci nevěřícně 
koukali na nekonečného hada, vinou-
cího se z chuchelského oválu ven za 
bránu. Hned po startovním výstřelu 
se peloton rozjel v pekelném tempu 
směrem na Radotín. Trať vedla podél 
železniční trati, kde rychlost závodníků 
často atakuje 50 kilometrů za hodinu.

Po průjezdu Radotínem se hned 
najelo mírným stoupáním do terénu. 

Trasu závodu v noci pokropil vydat-
ný déšť, takže se zpod kol opravdu 
neprášilo, ale trať se stala technicky 
náročnější. Vůbec nejobávanější úsek 
trasy pak začal za Karlíkem dlouhým 
stoupáním do Mořinky, kde se na-
štěstí nacházela první „občerstvovač-
ka“, a drama vyvrcholilo obávaným 
„Mount Ventoux“.

Ani poté si bikeři neodpočinuli. 
Pokračovali směrem na Mořinu, kde 

bylo jedno z „běžeckých 
stoupání“. Po průjezdu 
kolem „občerstvovačky“ 
v Třebotově a dále Ko-
soří čekala na závodníky 
novinka letošního roč-
níku – singl, který měl 
za úkol předejít vážným 
pádům v asfaltovém 
sjezdu zpět do Radotí-
na. Zde čekalo obávané 
poslední stoupání nad 
Radotín. Za sucha ho 
ti nejlepší vyjedou, ale 
letos ho nejspíš šlapali 
úplně všichni. Poté už 
stačilo jen sjet pár scho-

dů a zakroužit si na klusáckém oválu. 
Tím, který obkroužil závodiště jako 
první, se s dostatečným náskokem 
stal černošický Matouš Ulman (Česká 
spořitelna – Accolade). S téměř dvou-
minutovou ztrátou dorazil do Chuchle 
jeho týmový kolega Pavel Boudný 
a po dalších 30 sekundách projel pod 
cílovou bránou Jan Strož (SYMBIO+). 
Mezi ženami byly rozdíly ještě pře-
svědčivější. Vítězka Pavla Havlíková 
(KC Kooperativa SG) nadělila stříbrné 
Ivaně Loubkové (Eleven Mercedes) 
přesně 2 minuty a pro bronz si se ztrá-
tou 8 a půl minuty na první dospurto-
vala Jana Pichlíková (Sport bike). 

Chuchelské závodiště praskalo ve švech

Radotínské hráčky v juniorské i seni-
orské kategorii lakrosu měly o prázdni-
nách napilno.

České reprezentační týmy, jejichž zá-
kladní jádro tvořily právě hráčky LCC, 
se zúčastnily Mistrovství světa v Edin-
burghu v kategorii U19 a Mistrovství 
Evropy seniorek v Nymburku.

Dlouho očekávané mistrovství svě-
ta, na které se juniorky připravovaly 
během posledních dvou let, nepřineslo 

bohužel kýžený výsledek. Proniknout 
do elitní osmičky tak opět zůstává cí-
lem pro příští generaci juniorek.

Na posledním mistrovství skončily 
české juniorky deváté a tento post byl 
i po vývoji mistrovství jejich cílem. 
Nevyšla jim však odplata proti Ně-
mecku a po porážce 5:9 obsadily desá-
té místo. Zápas se 
přitom pro české 
barvy vyvíjel dobře 
a ještě dvě minuty 
před koncem prv-
ního poločasu vedly 
Češky 4 :2 ,  jenže 
o přestávce svítily 
na ukazateli skóre 
dvě čtyřky. Po změ-
ně stran nabuzené 
Němky obrat doko-

naly a český tým už do mnoha velkých 
šancí nepustily. Navíc české střely 
mířily většinou nad branku a českým 
juniorkám se ve druhém poločasu po-
vedlo skóre korigovat jediným gólem 
až v samotném závěru.

I když konečný výsledek nenaplnil 
původního očekávání, získaly hráčky 
na světovém turnaji tolik potřebné 
zkušenosti. Jména jako Adéla Pro-
cházková nebo Sára Schlitzová jsou 

nadějí pro budoucnost 
nejstaršího sportu svě-
ta v naší zemi.

Ani seniorky nepře-
kročily svůj stín a na 
domácím mistrovství 
Evropy skonči ly na 
sedmém místě. Před 
třemi lety přitom vy-
bojovaly páté místo. 
Tentokrát ale klíčový 
zápas o postup do bojů 
o páté místo nezvládly 
a prohrály, podobně 

jako juniorky, s Německem. Zápas 
o sedmé místo byl už pouze formali-
tou, protože jejich soupeř, Litva, nepa-
tří do evropské špičky. Před český tým 
se dostaly i týmy Irska a Izraele.

Celkem se na šampionátu v Nymbur-
ku představilo 17 ženských týmů.

Očekávaný triumf v 37. Conseq 
Velké ceně českého turfu  na 2400 m 
získal nejúspěšnější kůň, který kdy 
na dráze v Praze-Velké Chuchl i 
startoval, favorizovaný sedmiletý 
bělouš Meandre se žokejem Murza-
bajevem, mílovou 37. Velkou cenu 
Prahy CK Martin Tour na 1600 m pak 
po dramatické koncovce proměnil 

v první životní triumf tříletý hnědák 
Tamarind Cove se žokejem Šafářem.

Meandre a Tamarind Cove vítězi velkých cen

Další dostihové dny:
20. září – Dostihový den Znovínu 
Znojmo, 26. září – Evropský pohár 
žokejů, 18. října – 77. Charvát cena 
zimního favorita

Léto ve znamení lakrosových mistrovství


