
ČÍSLO 12/2016                                                                            SPORT - INZERCE                                                                                  STRANA 9

Basketbalisté BK Wolves Radotín drží po de-
seti odehraných zápasech v druhé národní lize 
čtvrté místo. Předsezónní ambice však zůstávají 
stejné – skončit do druhého místa a postoupit 
tak do play-off. Na otázky k dosavadnímu prů-
běhu soutěže i k dalším vyhlídkám odpovídá 
předseda klubu a trenér Adam Peřinka.
Druhá liga je téměř ve své polovině, jak 
hodnotíte dosavadní průběh sezóny?
Naše skupina je zatím neskutečně vyrov-
naná, každý může porazit každého, to je asi 
největším překvapením. Nám se doposud 
daří spíše průměrně. Start do sezóny nám 
nevyšel, ale brzy jsme tak alespoň odhalili 
slabiny letošního týmu. Bohužel už od pří-
pravy máme znovu problémy se zraněními.

Samozřejmě. Je nutné ještě počkat na 
dvě derby proti Vyšehradu, ale stále je 
teoreticky možné, že první část soutěže 

vyhrajeme. Stále si stojím za tím, že pokud 
budeme zdraví, máme tým na první místo 
i za stávající situace.
Jak byste charakterizoval tým oproti 
tomu loňskému, který obsadil třetí místo 
v druhé lize?
Loňský tým byl velmi silný, zejména po-
kud jsme byli v kompletní sestavě, měli 
jsme silnou rotaci až deseti hráčů, což 
letos nemáme. Dosavadní průběh této 
sezóny určitě ukázal, že jakmile se ně-
která z našich opor dostane do problémů 
s fauly, nedokážeme ji adekvátně nahradit, 
zejména v obraně. Troufnu si říct, že nás to 
stálo zápas v Chrudimi a hlavně teď v Po-
děbradech. Velký rozdíl je také v tom, že 

letos máme v týmu čtyři 
hostující hráče ze Sokola 
Pražského, kteří s námi 
jsou limitovaný počet tré-
ninků. Stejně jako loni mi 
však chybí osobnost lídra, 
která by dokázala tým 
psychicky strhnout v mo-
mentech, kdy se nedaří, to 
nám moc schází.
Splnili letní posily vaše 
očekávání?
Přivedli jsme sedm nových 
hráčů, těžko zatím hod-
notit všechny. Nejvíc jsem 
čekal určitě od Maštálky 
s Haffnerem, známá jmé-
na, přišli jako bodoví lídři. 
Maštálka se velmi hloupě 
v přípravě zranil a ztratil 
tak kondici, kterou přes 

srpen a září získal. Dle mého názoru hraje 
zatím na půl plynu, v zápasech neukázal 
ani z půlky, co umí. Na můj vkus málo 
střílí, jako by si nevěřil. Jde o vynikající-
ho hráče s vítěznou mentalitou, ale musí 

se chytnout alespoň jedním povedeným 
zápasem. Věřím, že jeho hra půjde s po-
stupem času nahoru, stejně jako třeba loni 
u Štea. U Haffnera jsme se trefili do čer-
ného, moje očekávání pak předčil zejména 
charakterově a svým přístupem. Chybí mi 
u něj malinko větší vůdcovství směrem ke 
spoluhráčům. Toběrný se sžívá s rolí prv-
ního rozehrávače, kterou nikdy nezažil. Je 
pod tlakem. Jeho působení ale hodnotím 
spíše kladně, musí pracovat hlavně na tak-
tické vyspělosti.
Co čekáte od druhé poloviny sezóny?
Bude náročnější než první, jelikož většinu 
zápasů odehrajeme venku. Já si hlavně 
přeju, abychom do ni vstoupili hlavně 
kompletní se Soukupem a Riegerem, kteří 
nám velmi schází. Nevylučuji, že přive-
deme nové hráče. Naopak s některými se 
rozloučíme.
Jak hodnotíte návštěvnost a podporu fa-
noušků v dosavadním průběhu sezóny?
Velká spokojenost. Návštěvnost roste 
každým zápasem. Překvapením je, že 
fanoušci chodí i neděle. Návštěvnost jako 
my nemá nikdo v lize. Určitě je to i tím, že 
jsme utkání letos podstatně zatraktivnili.  
Máme svého moderátora, úvodní před-
stavovací show, zápasy provází speciální 
zvukové efekty a hudba a hitem posled-
ních dnů je náš maskot Wulfy. Divák musí 
mít neustálý pocit, že se baví. Jsem rád, že 
to funguje a chodí například hodně rodin 
s dětmi. Obrovsky si podpory diváků váží-
me a je pro nás motivací.
Děkujeme za rozhovor

Jak letošní tažení basketbalistů vidí trenér

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

Již tradičním vrcholem mistrovství Radotí-
na v boulo/koulo bylo bowlingové finále, které 
se odehrálo 13. listopadu v restauraci Amigos. 

Na star tu se představ i lo celkem 
20 účastníků, kteří se utkali o vítězství 
v pěti čtyřčlenných týmech. Po posledních 
hodech byly první tři příčky obsazeny tak-
to: Bowlingové finále: 1. No Name (P. Jirá-
sek, J. Korynta, D. Koryntová, Z. Čapková) 
495 bodů, 2. Ohnivý koule (R. Pauk, J. Pauk, 
F. Pauk, S. Ryvola) 463 b., 3. KNM Knoflík 
(O. Šťastný, M. Švach, M. Michalík, M. Po-
pelková) 359 b., jednotlivci: 1. Jan Korynta, 
170 b., 2. Radek Pauk, 163 b., 3. Dana Ko-
ryntová 140 b.

Výsledky 4. mistrovství Radotína 
v boulo/koulo, konečné pořadí: 1. Radek 
Pauk, 72 b. ,  2 . Pavel Ji rásek, 71 b. ,  
3. Mikuláš Michalík, 65 b., 4. Jan Korynta, 
64 b., 5. Jiří Kopáč st., 62 b., 6. Stanislav 
Ryvola, 60 b., 7. Jan Pauk, 58 b., 8. Marta 
Völfelová, 55 b. (nejlepší dáma mistrov-
ství), 9. Leša Leiský, 54 b. (nejlepší senior), 
10. Jiří Kopáč ml., 51 b.,… 23. Klára Kos-

telecká, 27 b. (nejlepší a nejpilnější junior 
do 15 let – dvě ceny), atd.

A  c o  př í š t í  r ok?   Nav r á t í  s e  p ř i  
5. mistrovství do hry trojnásobný mistr 

Luděk Haužvic? A pokud ano, jak dopad-
ne měření sil mezi ním a novým šampio-
nem Radkem Paukem? Uvidíme.

Bowling završil šampionát

Konec roku vybízí k různým rekapitula-
cím. Ani ta má nebude výjimkou, ale pojmu 
události uplynulého půlroku netradičně.

I když tato stať je o fotbale, tentokrát v ní 
hlavní roli hraje stavebnictví. 18. září na 
naše hřiště s umělým povrhem najely stroje 
a prakticky na celý fotbalový podzim nás 
připravily o hrací plochu, školy o hřiště a ve-
řejnost o sportoviště.

Zpočátku bylo vše v pořádku – počasí 
nám přálo, bylo dlouho vidět, a tak nebyl 
problém ani s tréninky ani se zápasy. S ubý-
vajícím denním světlem však začala být 
situace kritická, a to nejprve pro mužstva 
mužů a posléze i pro mládež. Počítali jsme 
každou hodinu, o kterou se přibližoval den 

D, kdy nám bude stavebníky hřiště vráceno.
Tento den nastal 4. listopadu, kdy bylo 

fotbalové hřiště s nejmodernější UMT 
certif ikováno orgány FAČR, a to až do 
úrovně třetí ligy. Nic na naší radosti nemě-
ní ani to, že nejsou ukončeny terénní úpra-
vy. Hřiště je provozuschopné a již se na 
něj v plné míře vrátil čilý sportovní ruch. 
Není hezčí pohled, než když se večer vedle 
svítící beachvolejbalové bubliny rozzáří 
svými 36 MW fotbalové hřiště. Investice to 

nebyla malá a je nutno za toto poděkovat 
Hlavnímu městu Praze a MŠMT ČR. Ještě 
jednou – díky!

Na os lav u znov uotev řen í hř i š tě 
s UMT jsme na státní svátek 17. listopa-
du uspořádali megafotbalový turnaj pro 
ty nejmenší – šestileté fotbalové naděje. 
A tak proti sobě nastupovali borci z ligo-
vých mužstev (Bohemians 1905, SK Slavia 
Praha, 1.FK Příbram), ale i „vesničtí“ kluci 
z nejbližšího okolí (Sokol Lochkov, SC 
Radotín) i fotbalová budoucnost tradičně 
silných mládežnických základen (Tempo 
Praha, Meteor Praha VIII, Motorlet).

Líté boje trvaly do časného odpoledne, 
a tak když jsme krátce po 14. hodině se 

starostou MČ Praha 16 Mgr. Kar-
lem Hanzlíkem společně prováděli 
vyhodnocení turnaje a oceňování 
zúčastněných, dostalo se krom dětí 
bouřlivého potlesku i organizátorům 
tohoto setkání a slova obdivu mířila 
i k  vybudovanému dílu. Výsledky 
turnaje v tomto kontextu pak nejsou 
vůbec důležité.

Podzimní díl fotbalových soutěží 
ve všech kategoriích byl dohrán. 
Vzhledem k výše uvedeným skuteč-
nostem jsou výsledky a výkony všech 
našich mužstev nad očekávání dobré 
(více na internetu na IS FAČR).

Blíží se vánoční čas, a tak by se 
zdálo, že se kopaná uložila k zimní-
mu spánku. Opak je však pravdou. 

Hektický fotbalový podzim na našich hřiš-
tích střídají opět stavební práce: po dobu, 
během níž budou děti v halách a tělocvič-
nách, jim chceme připravit další sporto-
viště s UMT, které bude vybudováno na 
travnaté části za brankou směrem k UMT.

SC Radotín si dovoluje mým jménem 
popřát všem klidné prožití svátků vánoč-
ních a pevné zdraví a mnoho úspěchů 
v novém roce.

Fotbalové ohlédnutí

Hned dvě významná ocenění udělila 
Česká golfová federace zástupcům Slavíček 
Golf Academy.

Z XXI. večera českého golfu, který se 
konal ve čtvrtek 24. listopadu v pražském 
Erpetu, si trofeje odnesli Tomáš Slavíček 
a Sára Kousková.

Majitel největší tuzemské dětské golfové 
akademie převzal ocenění z rukou preziden-
ta ČGF Zdeňka Kodejše a historika českého 
golfu Prokopa Sedláka. Za zásluhy o rozvoj 
mládežnického golfu mu věnovali Výroční 
cenu ČGF. „Chci poděkovat, ale hlavně po-
prosit, aby všichni, kdo věří českému golfu, 
věnovali svoje úsilí výchově dětí,“ reagoval na 
toto uznání Tomáš Slavíček a dodal: „pak se 
nám bude dařit mnohem líp.“

„Když byly v roce 2008 na Zbraslavi 
položeny základy naší golfové akademie, 
navštěvovaly ji na dvě desítky dětí,“ vzpo-
míná Tomáš Slavíček a doplňuje, „dnes pod 
hlavičkou Slavíček Golf Academy trénuje ve 
čtyřech golfových resortech v současné době 
na 150 dětí, ze kterých je čtvrtina zařazena 
do reprezentačních skupin.“

Jednou z nadějných svěřenkyň Slavíček 

Golf Academy je i sedmnáctiletá Sára 
Kousková. Ta se po mimořádně úspěšné 
letošní sezóně stala i vítězkou amatérského 
žebříčku 2016 v kategorii dorostenek na 

slavnostním večeru ČGF. „Chci poděkovat 
rodičům, trenérům, Slavíček Golf Academy, 
paní ředitelce Janě Hrkalové z Gymnázia 
Oty Pavla v Radotíně a vůbec všem, kteří mě 
dlouhodobě podporují a vytvářejí optimální 

Ocenění České golfové federace pro SLGA
podmínky pro můj golfový růst,“ říká Sára 
Kousková.

Hlavní vizí Slavíček Golf Academy je 
propojení školní docházky se sportovní 

přípravou dětí, tak aby 
se jed not l ivé pr vk y 
doplňovaly a nabídly 
dětem čas jak pro získá-
vání znalostí, tak i pro 
s my s lup l né  t r áve n í 
volného času prostřed-
n ic t v í m k v a l i t n í ho 
spor tov n í ho v y ž i t í . 
Akademie nabízí gol-
fové programy v celé 
š í ř i  –  o d  př ípr av y  
k vrcholové hře až po 
výuku dětí, které se 
chtě jí  věnovat gol f u 
jen rekreačně. SLGA se 
specializuje na přípravu 

dětí ve věku 5 – 18 let, avšak nabízí také 
golfové aktivity pro seniory a hendikepo-
vané hráče.

Více informací na www.slga.cz
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7,30 - 12 a 12,30 - 14 h

-  instalatérské a topenářské práce
-  zednické a obkladačské práce
-  kompletní přestavby bytů a koupelen
-  rekonstrukce RD
-  interiérové dveře Sapeli
-  kompletní dodávky vybavení koupelen
-  prodej instalatérského a topenářského
   materiálu

kontakt:
777 266 238
kucma@atlas.cz
www.kucma.cz

prodejna Radotín:
Vinohrady 62
Po - Pá
7.30 - 12 a 12.30 - 14 hod.

Zemní práce minibagrem
Jan Kubát

U Sanatoria 39, Praha 5

tel.: 728 11 70 90
www.bagrovani.info

email:
bagrovani.info@seznam.cz

VÁŠ REALITNÍ MAKLÉŘ
           z Radotína

Jan Fleischner
jan.fl eischner@re-max.cz

T.: 603 146 315

Prodej vily, Černošice

Krásná secesní vila,
pozemek 2809m2,
ke kompletní
rekonstrukci.

Cena na vyžádání

Prodej bytů 4+kk s garáží,
terasou či předzahrádkou.
Příbramská ul., Radotín.

Skvělý poměr cena/kvalita.
Celkem 17 jednotek.

Ceny od 6.590.000,- Kč

Aktuální poptávka: 
•  velká vícegenerační vila, Radotín, Černošice, do 18 mil. 
•  byt 1+kk, 1+1, 2+kk, v přízemí nebo s výtahem, Radotín 
•  byt 2+kk, 2+1 k pronájmu 

Prodej vily, Radotín 

Krásná zrekonstruovaná
víla, 320m², 
pozemek 1051m² 

Cena: 15.950.000,- Kč 

REZERVOVÁNO REZERVOVÁNO REZERVOVÁNO 


