
Obhajoba titulu se podařila

KST navazují na historii zbraslavského stolního tenisu

Radotínská volejbalová liga před finišem

Benjamínci z Chuchle zabodovali
Radotínský badminton si připsal zisk 

dalších mistrovských titulů. Zásluhou 
svých odchovanců tak opět patřil bad-
mintonový oddíl TJ Sokol Radotín k nej-
úspěšnějším oddílům v zisku medailí na 
51. mistrovství republiky. Jakub Bitman 
s Pavlem Drančákem potřetí za sebou 
získali titul mistra republiky ve čtyřhře 
mužů. 

Zápas proti plzeňské dvojici Rubáš – 
Sobota patřil k oz-
d o b ě  n e d ě l n í h o 
f i ná l o v éh o  b l oku 
v Přerově, kde se 
letošní mistrovství 
k o n a l o .  Z l a t o  j e 
tentokrát opravdu 
vybojované, protože 
Jakub zápasil nejen 
se soupeři, ale také 
s bolavým ramenem. 
Musel tedy razantní 
zakončování  pře-
n e c h a t  t e n t o k r á t 
svému spoluhráči, 
čímž byla samozřej-
mě výrazně otupena 
útočná síla této dvojice. Třísetový zápas 
přinesl až do poslední výměny velmi 
napínavý souboj nejlepších českých deb-
lových dvojic. Plzeňští hráči letos ovládli 

domácí turnaje, a tak se právem pasovali 
do role spolufavoritů. Radotínská dvojice 
Bitman – Drančák naopak spolu v této 
sezóně odehrála minimum turnajů, a tak 
se hráči museli spolehnout především 
na badmintonový um a dlouholeté ka-
marádství. Nicméně opět oba prokázali 
obrovskou touhu po vítězství a společně 
dokráčeli k hattricku, když potřetí za se-
bou vybojovali zlaté medaile. 

Ještě před tímto zápasem však Bitman 
s Drančákem museli proti sobě odehrát 
finále smíšené čtyřhry, které bylo opako-
váním loňského finálového duelu. A i letos 

z něj i přes zdravotní obtíže vítězně vyšla 
dvojice Jakub Bitman – Alžběta Bášová, 
která zvítězila 2:0 na sety a obhájila tak 
titul z Prahy. Bitman tímto vítězstvím za-
okrouhlil sbírku mistrovských titulů v ka-
tegorii dospělých na pět a přes své mládí se 
již zařadil k nejúspěšnějším badmintonis-
tům české historie. 

Další medaile pro radotínský oddíl zís-
kala již tradičně Eva Titěrová. Ve dvouhře 
opět dokázala porazit i o 10 let mladší 
hráčky a ukázala, že se na domácí šampi-
onát vždy dokáže dobře připravit a i přes 
mateřské povinnosti na ni zatím mladé 
hráčky nenašly recept. V boji o finále 
prohrála s dlouholetou českou reprezen-
tantkou Martinou Benešovou. Druhou 
medaili Eva získala ve čtyřhře, když s Ha-
nou Milisovou podlehly pozdější vítězkám 
K. Ludíkové – M. Mouritsen (také bývalé 
hráčce TJ Sokol Meteor Radotín).

První „dospělou medaili“ si z Přerova 
odváží také dvojice radotínských mladíků 
Marek Teller – Petr Hošek. Ti se po velmi 
dobrých výkonech dostali až do semifinále 
čtyřhry a získali tím své první bronzové 
medaile.

Jakub Bitman s Pavlem Drančákem se 
vydají s dalšími českými reprezentanty na 
jeden z vrcholů sezony, jímž je mistrovství 
Evropy smíšených družstev v Nizozemí. 
Zde bude český tým o postup ze skupiny 
bojovat s týmy  Izraele, Itálie a mistry Ev-
ropy Dány. 

Poslední zprávou z volejbalového 
dění bylo formování tabulky po několika 
úvodních sériích. Čas však neúprosně běží 
a ejhle! Soutěž se ocitá na jejím opačném 
protipólu, před závěrečným finišem. Nyní 
bude sveden boj  o co nejlepší umístění do 
finálového turnaje, kterým začátkem červ-
na liga tradičně vyvrcholí. Tak co zajíma-
vého se na palubovce radotínské sportovní 
haly v průběhu třeskuté zimy a sněhových 
kalamit odehrálo?

Asi největší pozornost byla upřena 
k předpokládaným favoritům, ale s ne-

menším zájmem byly sledovány i výkony 

čerstvých ligových nováčků. Potěšitelnou 

informací pro radotínské patrioty je určitě 
spanilá jízda družstva Gymnázia Oty Pavla, 
která bezezbytku navazuje na slavné loňské 
vítězství. Tým zdobí vysoká herní kvalita 
a odpovědnost, se kterou ke každému zá-
pasu přistupuje – v dosavadním průběhu 
letošní soutěže ztratili pouhé dva sety. Není 
bez zajímavosti, že to bylo vždy s jejich nej-
větším rivalem, mnohonásobným vítězem 
Radotínské volejbalové ligy, Vidláky z Vra-
ného. Třetím do mariáše, ve kterém se hraje 
o absolutní špičku tabulky, jsou černošičtí 
Kouzelníci. A nelze jinak než dodat – na-

prosto zaslouženě! 
Vyrovnané výkony, 
obětavost v poli, 
nejlepší nahrávačky 
a silný útok je jed-
noznačně předur-
čují k účasti v boji 
o titul.

S několikabodo-
vým odstupem za 
touto elitní sku-
pinou číhá dvojice, 
pro niž není účast 
n a  b e d n ě  a n i 
zdaleka nereálná. 
I  v  t o m t o  d u u 
má  R a d ot í n  s vé 
z a s toup e n í . O l d 
Stars Team se od 

samotného zrodu soutěže pohybuje v těch 
nejvyšších patrech a před dvěma lety ligu 

dokonce vyhrál. V letošní kvalitní konku-
renci to však bude mít hodně těžké. Jeho 
nejlepší forma však přichází tradičně se 
závěrečným turnajem, tak věřme, že „Oldi“ 
o bednu ještě zabojují.

Jejich souputníkem, se stejným počtem 
bodů, je modřanské Torpédo. Tým letos 
předvádí výbornou, kvalitní hru, založenou 
na skvělé obraně, ale i razantním útoku. Ani 
pro modřanské není vidina medaile nereál-
ná, takže na palubovce ještě bude veselo.

 O šesté místo v elitní skupině, která si to 
na závěrečném turnaji rozdá o titul a pu-
tovní pohár, bude ještě tuhý boj. Uvedenou 
pětici totiž následuje několik týmů, z nichž 
prakticky každý ještě může do finálové 
skupiny postoupit. Podle momentálního 
postavení v tabulce mají největší šanci 
Ekont Eagles, Primitives a Tygříci. Ekonti 
již v minulosti chuť boje o titul ochutnali.

Pro Primitives by to byl historický 
úspěch jejich několikaletého ligového 
snažení. Největším překvapením by však 
byl postup Tygříků, letošních ligových 
nováčků.

Celé pole pak uzavírá trojice družstev, 
jejichž závěrečný finiš se pravděpodobně 
soustředí na boj o poslední příčku tabulky.  
Vysokoškolský tým Válečníci, další radotín-
ský zástupce GoodLight.cz a druhý letošní 
nováček Morgani.

Více podrobností na 
www.radotinskaliga.707.cz.

   Již třetím rokem vyvíjí pravidelnou čin-
nost Kroužek stolního tenisu při Základní 
škole Vladislava Vančury na Zbraslavi. 
Díky vstřícnosti vedení školy, v čele s ředite-
lem Jiřím Kovaříkem, mohli trenéři Jindřich 
Hasenhörl a Vladimír Slobodzian postupně 
vybudovat dvě herny z bývalých tříd. Dnes 
má oddíl v jedné místnosti hernu pro dva 
stoly a využívá rovněž školní tělocvičnu, kde 
se mohou postavit další až čtyři stoly. 
   Zájem dětí nejen ze zbraslavských škol, 
ale i z Lipenců byl od začátku značný a ta-
ké poslední nábor s ukázkou hry 10. února 
ukázal, že se stolní tenis líbí. Nejen pro svou 
atraktivnost a v porovnání s dalšími sporty 
i materiální nenáročnost. Přesto je to sport 
specifický, který vyžaduje dost času, pokud 
chceme celuloidový míček pomocí rakety 
opravdu dobře ovládat.
   Členové KST Zbraslav se již delší dobu 
pravidelně zúčastňují především soutěží 
organizovaných Pražským svazem stolního 
tenisu, zvláště oblíbených turnajů Grand 
Prix. Družstvo mladších žáků startuje 
v Pražském přeboru (skupina A) a nevede 
si zatím špatně. V šestičlenné skupině je po 
polovině soutěže třetí. Hraje obvykle v se-
stavě Kristýna Pleskačová, Ondřej Pekárek 
a Miroslav Plachý. Na začátku ledna se 
nejlepší hráči zúčastnili Pražského přeboru 
mládeže jednotlivců. Největšího úspěchu 
dosáhla K. Pleskačová, jež ve čtyřhře mlad-
ších žákyň (s Ivou Vávrovou ze Slavoje Pra-
ha) skončila třetí a ve dvouhře jí jen těsně 
unikl postup do semifinále.

Činnost KST Zbraslav navazuje na pozo-

ruhodnou historii stolního tenisu na Zbra-
slavi. Na výborné úrovni se zde hrál už 
v období tzv. první republiky a ze Sokola 
Zbraslav pocházela pozdější reprezentant-
ka Československa na 
t řech mistrovstv ích 
světa (1947 - 1949) 
M a r i e  Z e l e n k o v á 
(1920 - 1998). V roce 
1948 se stala v Bratisla-
vě v silné konkurenci 
mistryní republiky ve 
dvouhře, dalších pět 
titulů ve čtyřhře zís-
kala v letech 1947 až 
1952. Ale ze Zbraslavi 
pocházejí i další dobří 
stolní tenisté, kteří 
svůj sport provozují 
dodnes, např. bratři 
Jan a Tomáš Boubelí-
kové, Jiří Růžička, Jan 
Urban, David Vondra 
nebo otec a syn Adam-
číkovi. Jejich jména 
většinou souvisí s další 
kapitolou zbraslavské-
ho stolního tenisu. V roce 1973 založili 
J. Hasenöhrl a Ing. Jan Boubelík oddíl při 
TJ Sport Zbraslav a začali trénovat své 
děti a také další adepty. Hráli na dvou 
stolech v loděnici u Vltavy, ale za rok si už 
vybudovali v suterénu vily proti Základní 
škole v Hauptově ulici útulnou hernu pro 
tři stoly. Brzy se ti nejlepší dostali do celo-
státních žebříčků mládeže. Po dvou letech 

však někteří nadějní hráči přestoupili kvůli 
dalšímu výkonnostnímu růstu do jiných 
pražských oddílů (Monika Hasenöhrlová 
do Sparty, Jan Boubelík do Slovanu Orbis) 

a činnost postupně upadala. Na začátku 80. 
let pak oddíl zanikl úplně.
   Do KST Zbraslav přijímáme děti nejen ze 
zbraslavské školy, ale také z okolí, např. z Li-
penců nebo Radotína. Tréninky probíhají 
čtyřikrát týdně pod odborným trenérským 
vedením (pondělí až čtvrtek 15 - 17 h). 
V případě zájmu volejte 604 741 016 nebo 
večer 257 920 932 (V. Slobodzian). 

První závod sezony ve wellness tý-
mech se odehrál v sobotu 19. února ve 
sportovní hale v pražské Základní škole 
Petřiny – Jih. Soutěž je předstupněm klání 
fitness týmů, kde se kromě pohybové skladby 
závodníci utkali ještě ve dvou dovednostních 
disciplínách – v přeskocích přes švihadlo 
a tzv. „koberečkem“. Výsledné pořadí tvořil 
součet všech tří výsledků těchto disciplín.
  Chuchelský oddíl sportovního aerobiku 
Aerobic Team Chuchle 
měl v soutěži zastoupe-
ní v nejmladší věkové 
kategorii – Benjamínci, 
tedy děvčata ve věku 
od čtyř do sedmi let. 
Osmičlenný tým tvoři-
ly Kristina Dudášová, 
Sára Fryšová, Karina 
Gren, Sandra Maříková, 
Lucka Pospíchalová, 
Natálka Smíšková, Jo-
hanka Sýkorová a Adéla 
Vlčková. 

Hned na začátku 
závodu dívky splni-
ly obě dovednostní 
disciplíny s celkem 
slušným výsledkem a poté je čekala dvě 
soutěžní kola skladby. V prvním kole 
holčiny udělaly pár drobných chybiček 
v provedení, ale druhé finálové kolo se jim 
povedlo skvěle. V celkovém hodnocení 
a po sečtení všech tří disciplín se chuchel-

ský wellness tým nejmenších umístil na 
výborném prvním místě. Děvčata dostala 
zlaté medaile a věcné ceny od sponzorů.
  Start Aerobic Teamu Chuchle do nové 
sezóny se povedl opravdu výtečně. Čekají 
jej nejen další soutěže wellness týmů, ale 
také fitness týmů a sportovního aerobiku, 
před sebou mají  nominační závody před 
mistrovstvím Evropy a mistrovstvím svě-
ta. Sezona 2011 bude jistě velmi zajímavá 

a náročná. O tom, že chuchelský aerobik má 
nové prostory, informovaly Noviny Prahy 16 
v minulém čísle. „Právě v této nové tělocvič-
ně se děvčatům cvičí skvěle a na výsledcích 
je to znát,“ uvádí trenérka a choreograa 
Veronika Buriš.

Anketa o titul Sportovec měsíce Prahy 16
Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc únor 
se stal badmintonista Sokola Radotín Jakub Bitman

Memoriál Aleše Hřebeského bude 
přípravou na mistrovství světa

   Od 28. dubna do 1. května bude LCC Sokol 
Radotín hostit již 18. ročník mezinárodního 
boxlakrosového Memoriálu Aleše Hřebeského. 

Letošní turnaj bude o to zajímavější, pro-
tože se koná těsně před nejvýznamnější box-
lakrosovou událostí v historii tohoto sportu 
u nás – boxlakrosovým mistrovstvím světa 
(více na www.wilcprague2011.eu). To proběh-
ne za účasti osmi týmů od 21. do 28. května 
na zimním stadionu Slavie v Edenu. Bude to 
jedinečná příležitost vidět absolutní světovou 
boxlakrosovou špičku včetně obhájců titulu, 
týmu Kanady a týmu Irokézů, kteří v posled-
ním finále podlehli až gólem v nastaveném 
čase. Memoriál je poslední velkou příležitostí 
k přípravě na šampionát zejména pro evrop-
ské týmy, a ačkoliv se ho neúčastní přímo re-
prezentační týmy, objeví se na něm řada hráčů, 
kteří budou následně bojovat na MS.
   Pokud se tedy příroda nedopustí podob-
ných nejapných žertů jako vloni, kdy erupce 
islandské sopky Eyjaallajökull zmařila účast 
tří týmů ze zámoří a zkomplikovala dopravu 
několika dalším, měli by na Memoriál dora-
zit vítězové z roku 2009 Megamen Boston, 
v jejichž brance nastoupí Ginny Capicchio-
ni. Ta se dostala až do nominace týmu USA 
pro MS a bude zřejmě první ženou, která na 
boxlakrosovém MS nastoupí. V reprezentaci 
USA se na MS objeví i další hráči, které jsme 
měli možnost vidět v dresu Megamen, např. 
Ryan Hotaling. Po dvou letech by se měl 
v Radotíně objevit i John Hetzel, který v Ra-
dotíně strávil desetiletí svého života, a při té 
příležitosti se připravuje prodejní výstava 
jeho obrazů v radotínské knihovně.

Z USA přijede také tým LC United, jehož 
základ tvoří hráči z Philadelphie. Třetím 
zámořským účastníkem budou Nova Scotia 
Privateers z kanadského Halifaxu a vrátí se 
také další kanadský tým Love You to Death, 
jehož jádro tvoří hráči klubu Ajax-Pickering 
Rock, sídlícího nedaleko Toronta. Několik zá-
mořských hráčů se objeví i na soupisce anglic-
kého týmu London Knights, který je základem 
reprezentace Anglie pro MS a kromě účasti 
na turnaji plánuje těsně před MS v Radotíně 

i přípravný kemp. Obdobně reprezentace Irska 
staví na hráčích týmu Dublin Riggers a Slováci 
nastoupí ve společném výběru klubů Bats 
a Tricksters pod hlavičkou Nationals. Účastní 
se tak ostatně i české Národní boxlakrosové 
ligy. Mozaiku zahraničních týmu doplní výběr 
německých hráčů z Berlína, finští Turku Titans 
a výběr Rakouska. Tyto země národní tým na 
MS bohužel nevysílají.

Proti zahraničním hráčům nastoupí 
kompletní česká špička v čele s domácími 
šampiony LCC Radotín. Chybět samozřej-
mě nebudou ani největší rivalové Radotína, 
týmy SK Lacrosse Jižní Město a TJ Malešice, 

šestnáctku by měly doplnit týmy LC Slavia, 
LC Pardubice a ForFun.
   Turnaj začíná zápasy v základních skupi-
nách ve čtvrtek 28. dubna odpoledne, tradič-
ními vrcholy bude jednak sobotní večerní 
exhibiční zápas mezi českou reprezentací 
a výběrem zahraničních účastníků turnaje 
a samozřejmě nedělní boje o konečné umís-
tění v turnaji. Semifinále jsou na programu 
od 12.30, resp. 13.30 hod. a celý turnaj vyvr-
cholí finálovým zápasem od 17 hodin. 

Podrobný rozpis zápasů a další informace 
budou k dispozici na www.lcc-radotin.cz, 
celý turnaj bude možné sledovat živě 
na internetu na portálech www.sport.cz 
a www.net-tv.cz.

Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Prahu 16, zašlete návrh na udělení 
titulu Sportovec měsíce 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 výji-
mečného výkonu dosaženo, včetně přesného data (den a měsíc) 
a v rámci jaké soutěže bylo výkonu dosaženo. Důležitá je i infor-
mace, z jaké městské části dotyčný je, nebo koho reprezentoval. 
Rovněž prosíme o poskytnutí tel. kontaktu jak na navrhovatele, 
tak i na navrženého sportovce pro zjištění případného souhlasu 
k medializaci výkonu v Novinách Prahy 16. Podněty zasílejte 
v termínu do 3. dubna 2011. Ze zaslaných tipů bude do užší-
ho rozhodování zařazen sportovec jednak na základě došlého 
množství návrhů s jeho jménem a také na základě mimořád-
nosti výkonu v daném sportu a věkové kategorii. Vítěz obdrží 
čestnou listinu se jmenováním sportovce měsíce a věcnou cenu. 
Těšíme se na Vaše podněty.

Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc únor  se stal badmintonista Sokola Radotín 
Jakub Bitman. Spolu s Pavlem Drančákem potřetí za sebou získal titul mistra republiky ve 
čtyřhře mužů. Druhý titul, celkově pátý ze seniorské kategorie, získal s Alžbětou Bášovou 
ve smíšené čtyřhře. Jakub má tak na kontě tři tituly s Pavlem Drančákem a dva tituly s Alž-
bětou Bášovou. Sbírkou pěti titulů se, i přes své mládí, zařadil mezi nejúspěšnější badmin-
tonisty  v české historii.


