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Sokol Meteor Praha - Radotín si 
k 60 letům svého trvání nadělil 2. místo 
v projektu TOP 20. Stojí za tím široká 
základna, konkrétní člověk, již zmíněná 
tradice, nebo naopak inovativní změny? 
Na to vše a ještě víc odpovídá předseda 
klubu Ondřej Lubas.
Ondro, v hodnocení TOP 20 se klub 
Sokol Meteor Praha-Radotín umístil 
na druhém místě. Jaká byla první 
myšlenka, která tě napadla po obdr-
žení této informace? Očekával jsi to?

Bezprostředně po ukončení sezony 
2017/2018 jsem si vypsal naše oddílo-
vé priority pro další sezonu. Jedním 
z důležitých bodů bylo vylepšení práce 
s mládeží. Stále máme velké rezervy. 
O to větší překvapení pro mne bylo, 
když jsme jako oddíl v hodnocení prá-
ce s mládeží skončili na 2. místě. 
V tabulce hodnocených hráčů je 
z Meteoru započítáno 31 hráčů. Je 
to více než dvojnásobek oproti jiným 
klubům. Jak je to možné? 

Odpověd je jednoduchá. Máme 
2 základny. Jednu v Radotíně, kde vý-

bornou práci odvádí Mojmír Hnilica, 
Halka Bitmanová a Alena Mikelová, 
a druhou ve Vinoři, kde trénují Michal 
Turoň, Pavel Drančák a Eva Titěrová. 
Především v Radotíně máme velkou 
základnu malých hráčů a nadšených 
rodičů, kteří klubu pomáhají.
Kde vidíš mezery a chyby, které bys 
rád změnil, případně napravil? Co 
bys udělal v minulosti jinak?

Rozhodně potřebujeme více dětí, 
v íce tréninkových prostor a lepší 

zapojení našich partnerů do chodu 
oddílu. Velmi málo se mi daří zapojení 
našich ligových hráčů do tréninků 
malých dětí.  
Chystáte nějaké inovativní změny, 
nebo budete pokračovat v již tradič-
ním fungování? 

Minulý rok jsme vybrali několik 
šikovných hráčů, kterým jsme nabídli 
více tréninkových jednotek s Micha-
lem Turoněm a Kubou Bitmanem. Pro 
tuto sezonu vytvoříme několik malých 
atomizovaných skupinek hráčů. Ti 
budou mít nad rámec svých tréninků 

ještě další 1-2 tréninky, silně individu-
álně zacílené na rozvoj silných stránek 
jednotlivých hráčů a postupné odstra-
ňování jejich slabin. K tomu využije-
me nejen naši trenérskou základnu, 
ale chtěl bych dle časových možností 
zapojit více i Kubu Bitmana, Michala 
Hubáčka, z badmintonové akademie 
Michala Turoně a Adama Hobzika.  

Další změnou bude lepší nábor dětí na 
základních školách a jejich zapojení do 
našeho nového projektu Škola badmin-
tonu. Ti nejlepší budou postupně zapo-
jováni do našich tréninkových struktur. 
Jaké jsou cíle celého klubu pro 
nadcházející sezonu? Prioritou zů-
stává extraliga, nebo máš vytyčené 
jiné cíle?

Dříve to byl jednoznačně náš extrali-
gový tým a boj o titul. Pro tuto sezonu 
byl umožněn neomezený start cizinců 
v české lize. Naše ambice jsou i nadále 
ty nejvyšší, tj. boj o extraligový titul, 
ale nechceme jít cestou drahých zahra-
ničních posil, a naopak chceme vytvo-
řit podmínky mladým talentovaným 
českým hráčům. Sám jsem zvědav, jak 
náš mladý tým tuto výzvu proti ostat-
ním nabitým týmům zvládne. 

Samozřejmě budu rád za co nejlepší 
výsledek našeho A týmu, ale naší dru-
hou prioritou bude vytvoření malých 
tréninkových skupin a jejich vzájem-
ná návaznost, co při velikosti našeho 
oddílu a vzdálenosti obou základen 
nebude úplně jednoduché.
A otázka na závěr, tipnul bys, kdo 
z hodnocených hráčů oddílu je nej-
větším sběratelem bodů? 

Je to Kačka Mikelová a rád bych 
ji tímto poděkoval za ukázkovou re-
prezentaci oddílu. Ostatně velký dík 
patří i ostatním hráčům, trenérům 
a rodičům, kteří svojí aktivitou po-
máhají udržet tradici oddílu, ve které 
můžeme nadále pokračovat.

Článek Kateřiny Hejdrychové byl 
redakčně zkrácen, plnou verzi najdete 
na czechbadminton.cz

Rozhovor s Ondřejem Lubasem k 2. místu v TOP 20

Sokol Meteor Praha-Radotín 
přijímá děti ve věku 6-9 let. Bližší 
informace M. Hnilica – 603 261 981, 
A. Mikelová – 602 281 533. Tréninky 
probíhají od 4. září v hale v úterý 
a čtvrtek od 15.30 do 17.00 hodin.

Poslední červencovou neděli se v Ra-
dotíně konal 1. ročník běžeckého závo-
du s názvem RunX.

Název tohoto běhu vznikl spíše 
náhodou, protože původní délka trasy 
měla být 10 km, proto „X“ v názvu 
i na medailích. Logo už bylo hotové, 
medaile téměř před dokončením a tak, 

když došlo vzhledem k havarijnímu 
stavu lávky v Radotíně k prodloužení 
trasy o dalších pět kilometrů, X v ná-
zvu zůstalo. Navíc díky počasí se z bě-
hu stal závod skoro eXtrémní. 

Trasa v délce 15  km, která víceméně 
kopírovala tok řeky Berounky, začínala 
a končila v prostoru mezi BeachArenou 
a Biotopem Radotín, kde se na start při 
teplotě překračující 30 stupňů postavilo 
celkem 120 běžců, respektive 100 běžců 
v několika kategoriích. 

chal Vokrouhlík s časem 57:23, který 
Františku Tomanovi, druhému v pořa-
dí, utekl o více než 6 minut. Na třetím 
místě v kategorii Muži se umístil am-
basador běhu JACOB, kterého můžete 
znát z pořadu Zpátky na vrchol nebo 
jako zpěváka z kapely Skyline.

V kategorii Ženy doběhla na prv-
ním místě Andrea Frantová s časem 
1:09:41 před Gabrielou Hejtíkovou na 
druhém místě a Monikou Seidlovou 
na místě třetím.

Kategorii Muži 40+ vyhrál rado-
tínský běžec Jiří Sladký v čase 1:09:19 
před Miroslavem Černým (2.) a Mi-
chalem Hanákem (3.).

Nejrychlejší ženou v kategorii 
Ženy 40+ se stala Martina Bradáčová 
z klubu MK Kladno s časem 1:06:14, 
která utekla Monice Limberkové na 
místě druhém a Martě Netušilové na 
místě třetím.

Smíšenou štafetu vyhrála dvojice 
ve složení Martina Mičková a Petr 
Koblenc v čase 1:05:48, mužská štafeta 
doběhla v čase 0:59:22 ve složení Jíra 
Lukáš a Baranivskyj Dmytro. Posled-
ní kategorií byla ženská štafeta, kde 
se jako nejrychlejší běžkyně ukázaly 
Andrea Rusičová a Blanka Bašová 
s časem 1:30:11. 

Kromě počasí se podařilo závod 
zvládnout bez větších komplikaci s po-
měrně pozitivním ohlasem od samot-
ných účastníků, a tak se brzy můžete 
těšit nějaký další běžecký závod, třeba 
někde v terénu. 

Velké díky patří nejen všem zúčast-
něným běžcům, ale také dobrovolní-
kům, bez kterých by se závod nemohl 
uskutečnit, i Městské části Praha 16 za 
finanční a materiální podporu i výpo-
moc dobrovolných hasičů. 

Celou dobu dotvářel atmosféru 
běhu v prostoru BeachAreny (kde se 
běžci mohli nechat namasírovat nebo 
se zchladit v malém provizorním ba-
zénku) DJ Laky Luke spolu s moderá-
torem Štěpánem Krpatou. 

Kdo se necítil na celou délku tra-
sy, mohl si vybrat možnost štafety, 

2x7,5 km, což se nakonec ukázalo jako 
dobrá volba. Předávka štafety probíhala 
v prostoru za velkotržnicí Lipence pod 
areálem golfového hřiště, kde byla při-
pravena i 1 ze 3 občerstvovacích stanic 
pro běžce. Kromě toho měly být na tra-
ti i dvě party dobrovolných hasičů, aby 
zchladily běžce, ale těsně před startem 
závodu byla jedna parta povolána k po-
žáru v Komořanech, a tak zůstalo jen 
u jednoho zchlazení na 12 km. 

Nejrychlejším závodníkem byl Mi-

Běžecký závod na 15 km RunX poprvé

Skvělé vysvědčení pro radotínský 
softball: Kristýna Matiášková, která 
tu začínala a hrála až do 19 let, byla 
nominována do reprezentačního týmu 
ČR do 22 let.

Týna začala hrát soball v Radotíně 
v 15 letech. Do 19 let hrála za RSK nej-
vyšší republikovou juniorskou ligu. Již 
v té době v týmu vynikala svým odpo-

vědným přístupem, talentem a pílí.
Pro z ískání zkušenost í  zača la 

v 19 letech hostovat v prvoligovém týmu 
Žraloci Ledenice, s kterými loni tuto 
nejvyšší soutěž vyhrála a stala se stabil-
ně hrající hráčkou v základní sestavě.

Na základě výsledků v nejvyšší soutě-
ži byla letos vybrána jako nadhazovačka 
do reprezentace žen do 22 let.  S ní hrála 

na evropském šampio-
nátu, kde se tým umístil 
na 6 místě. Je to první 
radotínská hráčka v his-
torii, která nastoupila za 
repre žen. 

Přestože začala se so-
balem v poměrně pozd-
ním věku, vypracovala 
se svojí pílí a talentem 
na úspěšnou reprezen-
tantku.  Přesto stále patří 
do radotínského kádru 
a občas v rámci přípravy 
ji můžete vidět hrát zde 
v Radotíně za oddíl žen B 
či za juniorský tým – kde 
již také rostou další re-
prezentantky.

Týna Matiášková hraje za ČR

Radotínští rozdrtili své kolegy
Tým Prahy 16 uspěl na jedničku v letoš-

ním klání pracovníků městských částí, kte-
ré pořádala Praha 20 (Horní Počernice).

Soutěž úřednické zdatnosti je jedi-
ným velkým soupeřením sportovních 
týmů všech městských částí Praha 
1-22 a Magistrátu hlavního města Pra-
hy. Probíhá každoročně a radotínská 
reprezentace se ho účastní od roku 
2013 – tehdy byla akce spojena s od-

straňováním povodňových škod a tý-
my, které tehdy do Radotína dorazily, 
finančně přispěly do povodňového 
fondu určeného občanům postiženým 
živelnou katastrofou.

O dva roky později soutěž opět přivítal 
Radotín a představil zbrusu nový (a všemi 
účastníky vysoce ohodnocený) biotop.

Letos se 21. června pozornost přesu-

nula na opačný konec Prahy, do Hor-
ních Počernic, které jsou dnes Měst-
skou částí Praha 20. Na bojovníky 
čekala řada netradičních sportovních 
i náročných úřednických disciplín, na 
něž se nebylo možné dopředu praktic-
ky připravit (přestože tým ze šestnáct-
ky měl letos přípravu po pracovní době 
vzornou). Strategie a taktika se ladila 
až na místě a „za pochodu“. V těžké 

konkurenci a po heroických výkonech 
v některých disciplínách tým Prahy 16 
poprvé v historii ovládl tuto soutěž! 
Z rukou starostky Hany Moravcové 
a tajemníka Mgr. Vítězslava Kaliby, 
MPA tak přebírala vítězná sedmička 
účastníků pohár pro vítěze! 

Příští ročník bude hostit Praha 14 (tedy 
lokalita Černého Mostu).

V Derby nečekaně triumfovala 
Blessed Kiss

Vítězství v 98. CPI PG Českém 
derby překvapivě vybojovala hnědka 
Blessed Kiss.

V závodě na 2400 m zvítězila pod 
vedením žokeje Wla-
dimira Panova v čase 
2:33,52 a stala se po 
tř ináct i letech prv-
ní vítěznou k lisnou 
v nejprestižnějším kla-
sickém dostihu sezony. 
Zároveň je po dlou-
hých jednadvaceti le-
tech prvním vítězným 
koněm trénovaným 
př í mo na chuchel-
ském závodišti, kde ji 
připravuje původem 
ruský kouč Igor Endaltsev. Blessed 
Kiss vybojovala svůj druhý životní 
triumf pro svého majitele, kazašského 
podnikatele Yerbola Baizharkinova, 
v sázkovém kurzu 30:1 a na konto 
získala rovný jeden milión korun. 

V jejím sedle dosáhl premiérové výhry 
na českém území ruský jezdec, který 
už druhou dekádu patří do širší špičky 
v Německu.

A právě německý host Poldi ‘s 
Liebling byl největším soupeřem Bles-
sed Kiss a podlehl až po velkém duelu 
rozdílem krku, třetí honorář získal sil-
ným finišem z hloubi pole Mon Cheri 
ze stáje Lokotrans.


