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   Radotínský sportovní klub uspořádal na konci 
prázdnin jeden ze dvou vrcholných evropských 
soballových turnajů – Pohár vítězů pohárů. 
Dokonce potřetí ve své historii. Po týdnu plném 
kvalitního soballu skončili radotínští druzí za 
holandským týmem HSV Spikes.
   V první části, kde se hraje systémem 
každý s každým, si zástupce ze šestnáct-
ky  poradil celkem s přehledem se všemi 

soupeři, včetně loňského vítěze Stenlose 
Bulls z Dánska. Jedinou porážku utrpěli 
právě s Holanďany hned první den 3 : 6. 

V play - off potom nastoupili znovu proti 
Spikes o přímý postup do finále a prohráli 
podruhé, tentokrát 0 : 5. Po opravném se-
mifinále s belgickým týmem Chicaboo´s, 
které vyhráli 2 : 0, nakonec do finále po-
stoupili, ale pak přišla smůla. 
   Po nádherném týdnu začalo o sobotním 
odpoledni vydatně pršet a finále se nemoh-
lo pro nezpůsobilý terén odehrát. V tako-

vém případě platí 
předchozí výsledky 
a vítězem turnaje se 
stali Holanďané. 
   Férově je však třeba 
uznat, že měli letos 
na poháru opravdu 
nejlepší družstvo, které 
prošlo turnajem bez 
jediné porážky. Tým 
navíc táhl argentinský 
nadhazovač Francisco 
Sabbate, který na závěr 
získal cenu pro nej-
lepšího nadhazovače 
turnaje. Rovněž cenu 
pro nejlepšího pálkaře 
si odnesl hráč HSV 
Spikes Anthony Hooi. 

Útěchou pro pořádající tým může být, že třetí 
individuální cenu, cenu pro nejužitečnějšího 
hráče turnaje (MVP), získala opora Rado-

tína Jindřich Majer. O kvalitě radotínského 
soballu svědčí mimo jiné i to, že jako jediný 
nevyužil možnosti posílit se až o tři hráče 
odjinud (pohárová pravidla tuto výjimku 
umožňují) a odehrál celý turnaj s vlastními 
kmenovými hráči. Ti se navíc museli i částeč-
ně účastnit organizace turnaje. 
   „Pořadatelsky jsme turnaj zvládli velmi 
dobře, hráči hostujících týmů, rozhodčí 
i funkcionáři Evropské soballové federace 
se netajili chválou. K tomu přispěla i součin-
nost klubu se sportovní halou v sousedství, 
kde byli funkcionáři a rozhodčí ubytováni 
a našli zde i šatny a zázemí pro schůze 
a mítinky. V hale se také nakonec odehrál 
slavnostní závěrečný ceremoniál, kterého 
se zúčastnil i radotínský starosta Hanzlík, 
protože na hřišti by to kvůli počasí nebylo 
příliš důstojné,“ sdělil Novinám Prahy 16 
místopředseda radotínského soballového 
klubu Pavel Prachař. 

  Radotínský jezdec Patrik Vostárek zví-
tězil první srpnový víkend v závodě Alpe 
Adria šampionátu v polské Poznani a stal 
se tak zároveň i českým šampiónem třídy 
Supersport.
   Ve vedoucí skupině bojoval s Poláky Mar-

kem Szkopkem a Danielem Bukowskim, ale 
i se svým krajanem Igorem Kalábem. Poté, 
co Bukowski havaroval, dokázal jezdec 
týmu Pro Race využít předjíždění poma-
lejších jezdců o jedno kolo k zisku potřeb-
ného náskoku na své soupeře. „Jel jsem na 
prvním místě asi půl kola, ale pak přišel 
útok od Poláka Bukowskeho. Nechal jsem 

ho jet dvě kola vpředu a díval se, kde má 
slabá místa, a přitom jsem přemýšlel, kde 
se ho pokusím předjet. Nejprve jsem na něj 
chtěl trochu zatlačit a zahrát na jeho psy-
chiku. Vždy jsem mu to naznačil a on dělal 
maximum, aby zůstal na prvním místě, ale 

při jednom z těchto 
ataků mu to uklouzlo 
na předek,“ živě po-
pisuje 22letý Patrik 
Vostárek a pokra-
čuje, „poté se mi na 
záda přilepil Igor 
Kaláb, jeli jsme tak 
asi šest, sedm kol, 
až jsme jezdce dojeli 
o kolo. Chtěl jsem je 
co nejrychleji před-
jet a pokusit se tak 
získat nějaký náskok. 
Podařilo se a já si to 
v pohodě uhlídal až 

do konce.“ A tento náskok si český mistr 
udržel až do cíle patnáctikolového závodu.  
   Nyní je před Vostárkem a jeho týmem 
Pro Race příprava na start ve třech závo-
dech mistrovství světa. Jako první z těchto 
závodů byl legendární německý okruh 
Nürburgring, který se jel v době uzávěrky 
Novin Prahy 16.

   V minigolfovém areálu v radotínské Pr-
vomájové ulici se o předposledním prázd-
ninovém víkendu odehrál vůbec první 
zahraniční turnaj.
   Za velmi teplého počasí se na start postavili 
hráči ze čtyř zemí – Rakouska, Německa, Slo-
venska a samozřejmě z českých oddílů. Před 
sobotní desátou hodinou bylo za přítomnosti 
hlavního rozhodčích provedeno rozlosování 
a hráči byli seřazeni do tříčlenných skupin. 
V sobotu na ně čekala tři osmnáctijamková 

kola a v neděli dvě plus jedno finálové, do 
něhož se dostali hráči, jejichž průměr na pět 
kol byl 25. To znamená, že původní startovní 

pořadí se změnilo, losovalo se znovu, a tak 
vedle sebe hráli hráči, kteří měli po třetím 
kole přibližně stejné výsledky.

Na minigolfových drahách s překážkami 
se všichni snažili podat co nejlepší výkony, 
k nimž jim pomáhalo (nebo i ne) obrovské 
teplo – v některých chvílích dosahovala tep-
lota až 40° C. I tak se ale podařilo vyrovnat 
oficiální rekord na jedno kolo, a to výkonem 
20 úderů, které předvedl čerstvý mistr České 
republiky v kategorii družstev Zdeněk Maj-
kus z pražského oddílu Tempo. Pro ty, kteří 
teprve začínají pronikat do tajů této hry – šlo 
o 20 úderů na 18 drahách. 
   Od prvních kol se rozvinul boj o první 
tři místa nejen v kategorii družstev, ale 
i v soutěži mužů a žen. Po sobotních ko-
lech vypadalo pořadí následovně. Mezi 
družstvy vítězili mistři České republiky 
družstvo Tempo Praha, na druhém místě 
se usadilo rakouské družstvo PSV Steyr 
(mistr Horního Rakouska) a na bronzové 
pozici domácí družstvo DG Fortuna Rado-
tín. V kategorii mužů se na prvních třech 
místech umístili zástupci oddílu Tempo 
Praha v pořadí Zdeněk Majkus, Josef Vozár 
a Milan Ječný. Mezi ženami obsadily první 
dvě příčky hráčky rakouského PSV Steyr 
v pořadí Jennifer Helm (3. na letošním 
mistrovství Evropy juniorů), její sestra Jac-
queline a na třetím příčce hráčka pražské 
Oázy Michaela Soová. 

   Po nedělních závěrečných kolech se po-
řadí změnilo pouze v skupině mužů, kdy 
dlouho vedoucího Zdeňka Majkuse nako-
nec z vedoucí pozice odsunul Josef Vozár. 
Domácímu oddílu DG Fortuna Radotín se 
po čtvrtém kole naskytla možnost posunout 
o maličko hosty z Rakouska na třetí místo 
ve třídě družstev, ale poslední, páté kolo ho  
vinou horší hry vrátilo zpět na bronzový 
stupínek. I tak je to ale díky konkurenci, 
která se zde sešla, první velký úspěch Rado-
tínského oddílu.
Konečné pořadí (6 kol)
Kategorie muži: 1. Josef Vozár 137 
úderů, 2. Zdeněk Majkus 138 úderů, 
3. Milan Ječný 143 úderů (všichni SK Tem-
po Praha), 4. Günter Schwarz 149 úderů 
(BG SV Kerpen – Německo), 5. Roman 
Vlasák 150 úderů (DG Radotín).
Kategorie ženy: 1. Jennifer Helm 159 úde-
rů, 2. Jacqueline Helm 174 úderů (obě PSV 
Steyr – Rakousko), 3. Michaela Soová 
241 úderů (Oáza Praha). 
Kategorie družstev: 1. Tempo Praha (Jo-
sef Vozár, Zdeněk Majkus, Milan Ječný), 
2. PSV Steyr (Jennifer, Jacqueline a Peter 
Helm), 3. DG Radotín (Roman Vlasák, Ri-
chard Fischer, Karel Rosendorf)
Turnaj pro veřejnost

V průběhu září probíhá na minigol-
fovém hřišti turnaj pro veřejnost. Vítáni 
jsou všichni, kteří si chtějí zasoutěžit se 
svými kamarády či příbuznými. Veškeré 
informace k turnaji najdete přímo v mini-
golfovém areálu.

Již tradičně se poslední srpnový týden 
konalo v Liberci soustředění dětí a mládeže 
oddílu badmintonu TJ Sokol Radotín. Le-
tošní účast byla rekordní – sjelo se celkem 
62 hráčů ve věku od sedmi do šestnácti let, 
z toho 49 radotínských. 
   Přijela i osvědčená sestava trenérů – Mojmír 
Hnilica, Pavel Drančák, Halka Bitmanová, 
Ivana Herrmannová, Alena Mikelová, Šárka 
Drančáková a Šárka Herrmannová. Novou po-
silou byla Mgr. Synovcové,  která zužitkovala 
své učitelské zkušenosti a zajišťovala venkovní 
tréninky i večerní program včetně seznámení 
se s orientální masážní technikou shiatsu.
   Kromě radotínských hráčů se soustředě-
ní zúčastnily hořovické hráčky, dále děti 
z benešovského oddílu se svojí trenérkou 
a dlouholetou hráčkou Staňkovou, a také 
několik dětí z  TJ Spoje Praha s trenéry 
Weinzetlem a Míčou.

Tréninky probíhaly v zařízení Technické 
univerzity na Harcově. A protože letos bylo 
hráčů opravdu hodně, část z nich se přesu-

nula do velmi pěkně zrekonstruované bad-
mintonové haly nedaleko tenisového klubu. 
Celý týden se trénovalo dvoufázově – dopo-
ledně i odpoledne. Každá tato jednotka byla 
rozdělena na speciální badmintonovou část 
a druhou část věnovanou fyzické přípravě 
a také různým pohybovým soutěžím. Jako 
obvykle byla zařazena i návštěva plaveckého 
bazénu a ZOO.
   Soustředění bylo zakončeno malým turna-
jem, na který se přijela podívat i řada rodičů, 
kteří tak měli možnost posoudit, zda se jejich 
ratolesti něčemu přiučily. Vzhledem k tropic-
kým teplotám byl celý týden velmi náročný, 
jak pro hráče, tak trenéry. Nakonec se vše 
zvládlo a pro mladé badmintonisty znamena-
lo absolvované soustředění další, byť jen malý 
krůček vpřed. 

Anketa o titul Sportovec měsíce Prahy 16
Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc srpen

se stal radotínský motocyklový jezdec v supersportech
Patrik Vostárek, historicky první vítěz této ankety

Výkony mladého jezdce z Radotína katapultovaly na místo nejvyšší  - titul mistra republiky. 
Během podzimu čekají Patrika závody v seriálu mistrovství světa.

Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval 
Prahu 16, zašlete návrh na udělení titulu Sportovec mě-
síce Prahy 16 na emailovou adresu noviny@p16.mepnet.cz. 
Přihláška do soutěže o udělení titulu musí  obsahovat celé 
jméno navrženého sportovce, ročník narození, sportovní 
disciplínu, v níž bylo výjimečného výkonu dosaženo, včet-
ně přesného data (den a měsíc) a v rámci jaké soutěže bylo 
výkonu dosaženo. Důležitá je i informace, z jaké městské 
části dotyčný je, nebo koho reprezentoval. Rovněž prosí-
me o poskytnutí tel. kontaktu jak na navrhovatele, tak i na 
navrženého sportovce pro zjištění případného souhlasu 
k medializaci výkonu v Novinách Prahy 16. Podněty zasí-
lejte v termínu do 3.října  2011. Ze zaslaných tipů bude do 
užšího rozhodování zařazen sportovec jednak na základě 
došlého množství návrhů s jeho jménem a také na základě mimořádnosti výkonu v da-
ném sportu a věkové kategorii. Vítěz obdrží čestnou listinu  se jmenováním sportovce 
měsíce a věcnou cenu. Těšíme se na Vaše podněty.

Sluková a Kolocová získaly první titul 

Šampionát se nakonec hrál bez obháj-
kyň loňského prvenství Lenky Háječkové  
a Hany Klapalové. Letošní semifinalistky 
MS a ME totiž na turnaji Světového 
okruhu v Haagu postoupily až do sobot-
ních bojů a vrchol domácí sezony nestihly.
Třiadvacetileté Kolocová se Slukovou pro-

šly chodovským turnajem zcela suverénně, 
ve finále nad mnohem zkušenějšími sou-
peřkami zvítězily 21 : 15 a 21 : 16. „Jenže 
se Soňou a Terezou to je vždycky prestižní 
zápas, a navíc se nám už párkrát stalo, že 
jsme do finále prošly úplně s přehledem, 
ale pak jsme prohrály,“ řekla ČTK Sluková. 
Držitelka deseti českých titulů Nováková 
další triumf do své bohaté sbírky nepřidala. 
„V prvním setu jsme dobře podávaly, proto-
že ony mají taky silný servis a věděly jsme, 
že to může rozhodovat. V druhém jsme pak 
na začátku prohrávaly 1 : 5, ale rychle jsme 
vyrovnaly a v koncovce nám hodně pomoh-
lo, když to Soňa dala do autu na 19 : 16,“ 
dodala radotínská Sluková.

Kristýna Kolocová  a Markéta Sluková 
získaly první titul mistryň republiky v plážo-
vém volejbalu. Ve finále v Chodově porazily 
Soňu Novákovou a Terezu Tobiášovou 2:0 na 
sety. Třetí místo obsadily Michala Kvapilová 
a Šárka Židová.

Ve dnech 3. - 13. srpna 2011 se v němec-
kém Hannoveru konalo Mistrovství světa 
v ženském lakrose  hráček do 19 let. Poprvé 
se česká juniorská reprezentace účastnila 
MS v Kanadě v roce 2007.

Český tým  patřil do skupiny B, kde měl 
za soupeřky hráčky domácího Německa, Ni-
zozemí, Skotska, Walesu a Nového Zélandu. 
Skupinu B jasně vyhrál Wales, který se v ko-
nečném pořadí umístil na 5. místě. Hráčky 

českého národního týmu skončily po smolné 
porážce 9 : 13 se Skotském na 3. místě ve sku-
pině B. České juniorky čekaly zápasy o 9. – 12. 
místo s týmy, které už v základní skupině po-
razily (Německo, Nizozemí a Nový Zéland).

V prvním zápase o umístění  vyhrál český 
výběr přesvědčivě 14 : 5. S odvěkým rivalem, 
týmem Německa, byl  zápas velmi vyrovna-
ný. Naštěstí koncovka vyšla  lépe českým 
hráčkám a  byl z toho těsný výsledek  11 : 10 
v jejich prospěch. V posledním duelu na 
MS proti Novému Zélandu došlo dokonce 

Radotíňačky tvořily základ repre

Hráčky LCC na MSJ v Hannoveru: 
Olga Petráková, Marie Šrůtová, Anna 
Čižínská, Jolana Krmenčíková, Daniela 
Nováková, Andrea Říhová, Veronika Ber-
nhauserová, Jana Hlavsová, Markéta Vrab-
cová, Lucie Martínková a  Tereza Laláková

k prodloužení. V normálním hracím čase 
skončil zápas 10 : 10. V nastavení se povedlo 
Češkám dát rychlé dvě branky a zápas skon-
čil  12 : 10.

Juniorky tak obhájily stejnou pozici 
jako před  čtyřmi roky 9. místo. „Nutno říci, 
že výběr hráček do juniorské reprezentace 
je v ČR poněkud komplikovanější, než 
v ostatních státech, které se šampionátu  
zúčastnily. Je to hlavně z důvodu  malého 

počtu hráček tohoto věku v ČR. Oporou 
a kostrou reprezentačního týmu byly, stej-
ně jako před  čtyřmi roky, hráčky LCC So-
kol Radotín, “ říká  trenérka českého týmu 
Simona Baráková.

Badmintonový oddíl TJ Sokol Radotín přijímá do svých řad děti ve věku 6 až 9 let se 
zájmem o tento nejrychlejší raketový sport. Tréninky mládeže probíhají v radotínské 
sportovní hale v ulici U Starého stadiónu v pondělí a ve středu od 16 hodin.  Nábor 
probíhá vždy v době tréninků. Bližší informace podá Ing. Mojmír Hnilica, tel.: 603 261 981.

http://competition.europeansoftball.org/
2011/prague/schedule.php.

Konečné pořadí: 1. HSV Spikes (Nizo-
zemsko), 2. Radotínský SK, 3. Chicaboo´s 
(Belgie), 4. Stenlose Bulls (Dánsko),
5. Cavigal Nice (Francie), 6. Mask Pezinok 
(Slovensko), 7. Richings Park (V. Británie).
Všechny výsledky a statistiky lze najít na:


