
Zahájení dostihové sezóny v Chuchli

Úspěšný vstup tanečního studia 
Fantasy DC do nové sezóny

Pod názvem Taneční skupina roku byla 
v sobotu 22. března odstartována velká 
taneční tour ve street dance formacích. 

Závodní týmy Fantasy Dance Centra 
soutěžily jak v dětské, tak i juniorské 
kategorii s velkým úspěchem. Dětská 
kategorie A pod vedením lektorky 
FDC a přední street tanečnice Zuzky 
Al Haboubi v choreografii „Robo hop“ 
startovala v nejvyšší výkonnostní třídě 
(extraliga) a děti zde vybojovaly nejvyš-
ší příčku. Další, juniorská kategorie A, 
která se již několik let řadí mezi nejlepší 
skupiny FDC, startovala rovněž v ext-
raligové třídě s formací „e time is 
now…“ a ve velké konkurenci získala 
úžasné 1. místo. Tuto vítěznou kom-

pozici vytvořili přední lektoři FDC, 
tanečníci a choreografové v jedné 
osobě – Linda Rančáková a Robin Šeba 
(2. vicemistr Evropy – HipHop Days 
Amsterdam 2010). Druhá juniorská 
skupina B se prezentovala hype formací 
pod názvem „Hot pants“ a v základ-
ní hip hop lize zde obsadila krásné 
stříbro. Choreografem a lektorem je 
společně s již zmiňovanou Zuzkou 
i Lukáš Sivák, vítěz mnoha beattl sou-
těží ve stylu lockiń  a hype.

Všem tanečníkům a lektorům gra-
tulujeme a přejeme do dalších soutěží 
mnoho úspěchů! 

Nová dostihová sezóna je připravena 
a Conseq Park Velká Chuchle otevře 
své brány první dubnovou neděli. Tra-
dičním vrcholem úvodního dne bude 
sprinterský Gomba handicap, nabídka 
pak pokračuje, podle zvyku, každou 
neděli až do 22. června, kdy se na chu-
chelském závodišti uskuteční 94. ročník 
Chravát Českého derby.

Letošní mírná zima přála přípravě 
koní a všichni trenéři jsou nadmíru 
spokojeni s pod-
mínkami. „Koně 
moh l i  bez ome-
zení cválat, žádná 
náledí a podobné 
nepříjemnosti nás 
n e o m e z o v a l y , “ 
konstatuje nejzku-
šenější a nejúspěš-
nější chuchelský 
trenér posledních 
dekád Tomáš Šatra. 
„I pro údržbu areá-
lu byla lepší situace, jen kvůli nízkému 
stavu srážek jsme museli začít dříve 
zavlažovat dráhu,“ doplňuje správce 
závodiště Rudolf Vyhnálek. Pro divá-
ky je nejdůležitějším pozitivem, že ani 
pro nadcházející sezónu chuchelské 
závodiště nezvyšuje ceny vstupného, 
základní denní stojí 120 Kč, zlevněné 
(mládež do 18 let a studenti do 26 let) 
je za 60 Kč, děti do 15 let a invalidé 
mají vstup zdarma. Bohužel však ne-
prodloužil partnerství pražský Do-
pravní podnik, takže roční kupón 
MHD letos jako volná vstupenka 

na dostihy neplatí. Pestrý program 
bude připraven pro nejmenší ná-
vštěvníky, na něž čekají oblíbené 
jízdy zdarma na trojici chuchelských 
poníků, venkovní dětské hř iš tě 
s atrakcemi i krytý dětský koutek 
„Hříbátka“ v přízemí tribuny. Ne-
dělní dostihová odpoledne obvykle 
začínají ve 14 hodin, případné změny 
a další informace najdete na adrese 
www.velka-chuchle.cz.

Termíny dostihů ve Velké Chuchli do 
letní přestávky:
neděle 20. dubna: 25. Memoriál 
prof. Michala, neděle 27. dubna: 
Dostihový den štik českého byznysu, 
neděle 4. května: 66. Jarní cena klisen 
ALAVIS, neděle 11. května: 93. Velká 
jarní cena Holdingu Rabbit CZ, nedě-
le 18. května: 62. Velká květnová cena, 
neděle 25. května: Květnová cena 
klisen, neděle 1. června: 62. Velká 
červnová cena, neděle 8. června: 
11. Červnový pohár, neděle 22. června: 
94. Charvát České derby

O pohár starosty Prahy 16
se bojuje nadoraz

Radotínská volejbalová liga vstoupila 
do závěrečné třetiny a nezadržitelně spěje k 
finálovému vyvrcholení. Tím je každoročně 
velký, závěrečný turnaj, kterého se zúčastní 
všech jedenáct týmů. 

Zde se pak teprve bude rozhodovat 
o definitivním umístění. K vysněné 
bedně mají prozatím nejblíže tři 
tradiční týmy. Všechna tato tři družstva 
reprezentují právě správní obvod Prahy 
16. Stejně, jako loni je to radotínský Old 
Star Team, dále Gymnázium Oty Pavla 
a křišťálový pohár bude obhajovat tým 
Sokola Zbraslav. Není to však jen boj 
o stupních vítězů. Závěrečná třetina 
slibuje dramatický souboj dalších čtyř 
týmů o postup do elitní turnajové 
skupiny. Pro mnohá družstva je 
samotná účast v této skupině stejným 
vyznamenáním, jako stát na pomyslné 
bedně. Kouzelníci z Černošic, Torpédo 
Modřany, pražský vysokoškolský tým 
Přírodní Bědy a další radotínské 
družstvo Ekont Eagles, si za své 
celoroční výkony určitě elitní skupinu 
zasluhují. Jeden z nich však bohužel 

zůstane stát před jejími branami a na 
turnaji bude prokazovat své kvality 
jen ve skupině útěchy. Tak jsou tedy 
rozdány karty před závěrečnými 
ligovými koly. O kvalitní sportovní 
výkony a patřičné drama rozhodně 

nebude nouze. Sportovním divákům 
v ř e l e  d o p o r u č u j e m e  n a v š t í v i t 
radotínskou sportovní halu každé úterý 
ve 20.00 hodin a sledovat napínavý 
příběh, dnes již jedenáctileté, Radotínské 
volejbalové ligy.

Více informací na www.fantasydc.cz 
nebo www.fantasydancecenter.cz.

V rakouském městečku Steyr-Gars-
ten se o víkendu 22. a 23. února konal 
již 24. ročník PSV Hallentrophy 2014 
v minigolfu. 

Tohoto halového turnaje se zúčast-
nilo 144 hráčů a hráček z domácího 
Rakouska a sousedních zemí – Česka, 
Německa a Maďarska. Hrálo se na 
pět kol a jedno finálové, do kterého 
postoupil každý hráč s průměrem 
24 úderů na pět kol (1 kolo – 18 drah 
s překážkami, jako jsou loping, okno, 
koš, sopka, atd.). Hráči z Radotína se 
tohoto oblíbeného klání zúčastňují 
pravidelně a každý rok se pokoušejí 

Hráči Fortuny Radotín v Rakousku uspěli
o medailové pozice v kategorii muž-
stev a jednotlivců. I v tomto ročníku 
tomu nebylo jinak. Od prvního kola 
Radotínští atakovali bronzovou pozi-
ci, k níž měli nejblíže po druhém kole, 
kdy na třetí místo, které v tu chvíli 
patřilo týmu MGC Hammer, ztráceli 
pouhé čtyři údery. Nicméně třetí kolo 
družstvu vůbec nevyšlo, čtyřčlenný 
tým zahrál 101 úderů, a tím definitiv-
ně pohřbil naděje na medaili. I když se 
ve čtvrtém i pátém kole snažili, lepší 
než sedmé místo v kategorii družstev 
z celkových 18 to nebylo. V soutěži 
jednotlivců se nejvíce dařilo Richar-

du Fischerovi, který zahrál na šest 
kol 132 úderů s průměrem 22 úderů 
na kolo a ve své kategorii skončil se 
zlatem (ze 47 přihlášených hráčů). 
Druhý nejlepší hráč Radotína, Roman 
Vlasák, skončil na 22. příčce se souč-
tem 141 úderů s průměrem na jedno 
kolo 23,5 úderu.
Pořadí družstev z 18 přihlášených: 
1. Polizei SV Steyr I. (Rakousko): 433 
úderů, 2. MGC ASKO Herzogenburg 
I. (Rakousko): 448 úderů, 3. Toresz 
(Maďarsko): 455 úderů, 7. DG Fortu-
na Radotín: 472 úderů, 11. SK Tempo 
Praha: 522 úderů, 12. MGC Hradečtí 
orli: 523 úderů, 14. TJ MGC Cheb:
531 úderů.

Golfová akademie Tomáše Slavíčka 
funguje na Zbraslavi již od roku 2008, 
své působení zahájila pod značkou 
Zbraslav Golf Academy. Od roku 2013 
nese název Slavíček Golf Academy.

Hlavní zásadou Slavíček Golf Aca-
demy je práce s dětmi a jejich výchova, 
ne byznys. „Dlouho jsem zvažoval, zda 
mám tento článek napsat a reagovat 
tak na poměry v golfovém prostředí. 
Když dítě chodí do kolektivu, kde se 
mluví jen a jen o penězích a kde hlavní 
roli hraje fakt, zda dítě dostane krásné 
tričko nebo nějaký dárek, aby to zaujalo 
rodiče? Je to však ten správný krok ve 

výchově? Nemělo by se mluvit s rodiči 
a s dětmi samotnými o jiných život-
ních prioritách, o zdraví a výchově a až 
potom o golfu? Nejde přeci o obchod, 

nýbrž o respekt, vzdělání a důvěru,“ 
zamýšlí se Tomáš Slavíček, zakladatel 
golfové akademie. SGA spolupracuje 
více než pět let s Gymnáziem Oty Pavla 
v Radotíně, kde je asi 10 golfistů, s ra-
dotínskou základní školou a dokonce 
i s mateřskou školou Petrklíč. „Spo-
lupráce se školami v Radotíně je pro 
nás zcela zásadní. Musím poděkovat 
za dosavadní spolupráci paní ředitelce 
gymnázia Janě Hrkalové, řediteli zá-
kladní školy Zdeňku Stříhavkovi i 
Iloně Kydlíčkové, ředitelce Petrklíče,“ 
říká Tomáš Slavíček. Jeho golfová akade-
mie má dnes vybudována již tři centra – 

na Zbraslavi, Loretě 
Pyšely a na Čertově 
břemeni, která na-
vštěvuje více než 
150 dětí ve věku od 
5 do 18 let.

Prioritou akade-
mie jsou čtyři hlavní 
a trvalé cíle: respekt, 
komplexnost, stu-
dium a vzdělání 
a důvěra. „Našim 
posláním je vycho-
vávat zdravé, sebevě-
domé a slušné děti 
a mladé sportovce 
s trvalým vztahem 

ke golfu a sportu obecně, s respektem 
k životu v kolektivu, s respektem ke 
starším lidem a s pokorou, bez které 
nelze získat nic v golfu, sportu ani 

v životě,“ uvedl k prvnímu cíli Sla-
víček. Sportovní a golfovou výuku 
tu poskytují maximálně erudovaně 
a „osvíceně“ a vždy v souladu se všemi 
složkami sportovního tréninku, tedy 
v harmonii s kondiční a kompenzační 
přípravou, péčí fyzioterapeuta a spor-
tovní psycholožky, v úzké kooperaci 
s Institutem sportovního lékařství a to 
s ohledem na věk, možnosti a schop-
nosti dítěte. Všeobecnou sportovní 
přípravu zde považují za zásadní. Ke 
třetímu pilíři Slavíček uvedl, že se 
trvale pokouší o optimální propojení 
školní docházky a sportovní přípravy 
pro děti od základní školy, přes střední 
školu až po navázání na studium na 
zahraniční univerzitě. Snahou je zajiš-
tění jasné studijní a golfové perspektivy 
pro talentované hráče a hráčky, členy 
akademie, neboť škola a vzdělání mají 
logicky přednost. Podle Tomáše 
Slavíčka jsou bez naprosto seriózní, 
otevřené a kvalitní spolupráce a tr-
vale budované důvěry mezi dětmi, 
rodiči a trenéry všechny plány a cíle 
marné. Při volbě golfové akademie je 
vždy nejdůležitější zjistit si co nejvíce 
informací od kompetentních osob. 
Ptejte se proto na jejich cíle, moti-
vaci a především na výsledky jejich 
práce. Nezapomínejte přitom na to, 
že děti by si na sportoviště měly na-
cházet svou cestu samy. 

Slavíček Golf Academy - respekt, důvěra a pak teprve golf

Více informací na www.slga.cz

Redakce Novin Prahy 16 touto cestou gratuluje
k významnému jubileu 80.let, jedné z radotínských sportov-
ních legend Karlu Winklerovi. Karel Winkler stál u zrodu atle-
tického oddílu v září roku 1963 společně s Luďkem Machem, 
Františkem Rysem a Aloisem Šoufkem. Po celou dobu trvání 
atletického oddílu stál za vynikajícími výsledky radotínských 
atletů. Karel Winkler patří k radotínským „srdcařům“, kteří 
ovlivnili rozvoj sportu v Radotíně. Gratulujeme!

Do 1400 km vzdáleného Farehamu, 
předměstí Portsmouthu, vyrazili o ví-
kendu 28.–30. 3. hráči LCC na historic-
ky první boxlakrosový turnaj ve Velké 
Británii. Lakros v Anglii se hraje přes 
160 let a před více než 25 lety přijel tým 
z Anglie vyučovat české hráče v nejroz-
šířenější verzi lakrosu – fieldlakrosu. 
Nyní se situace obrátila.

Světové špičce dominují hráči, kteří 
prošli profesionálním boxlakrosem. 
Rychlost rozhodování, hra v časovém 
limitu, technika, důraz, tvrdost – to 
vše jsou atributy halové verze lakro-
su, která dává hráčům z Kanady, USA 
a Irokézům výhodu i při mistrov-
stvích světa ve fieldlakrosu. Angličané 
teď konečně prolomili konzervativní 
náhled na lakros a vstoupili mezi 
mantinely. Turnaje pod názvem Tasko 
Cup se zúčastnily tři anglické týmy, 
jeden tým z Francie a LCC Radotín. 
Anglické týmy byly složeny z hráčů 
z nejvyšší anglické soutěže. Punc 
významné sportovní události dodala 
turnaji účast prezidenta anglického 

lakrosu Marka Coupse. Všechna 
utkání byla přenášena ve po interne-
tu, podobně jako zápasy Memoriálu 

Aleše Hřebeského. Toho se ostatně 
anglický tým London Knights, který 
byl pořadatelem turnaje, pravidelně 
účastní už sedm let. Radotínští hráči 
se role učitelů boxlakrosu zhostili 
s vervou a všem týmům předvedli, 
proč tato hra je ze všech druhů lak-
rosu nejatraktivnější. Pro veterány 
a zároveň trenéry radotínského týmu 

Patrika Procházku a Mir-
ka Knotka, kteří výjimeč-
ně nastoupili v turnaji 
za LCC, to byla zvláštní 
zkušenost. Před lety byli 
účastni prvního zápasu 
s výběrem Jižní Anglie 
(1987) a nyní v obrácené 
pozici předávali zkuše-
nosti Angličanům. Hráči 
týmu Heaton Hornets 
(Heaton Mersey), kteří 
jsou zvyklí vítězit v an-
glické lize, museli v prv-
ním zápase skousnout 

dvouciferný rozdíl ve skóre od hráčů 
LCC. Semifinále už bylo o poznání 
vyrovnanější, bylo znát, že se hráči 
bez boxlakrosových zkušeností doká-
zali na hřišti během turnaje zorientovat. 
Custodes semifinále vyhráli 9: 2. Ve 
finále se LCC střetl s pořádajícím tý-
mem London Knights, který i přes 

snahu příliš důstojný výsledek neuhrál 
a radotínští hráči poměrně snadno do-
kráčeli k vítězství v turnaji. Skóre z jed-
notlivých zápasů ale nakonec nebylo 
důležité. Hlavní je vzrůstající zájem 
anglických hráčů o boxlakros. Ohlasy 
od týmů i od pořadatelů ze farehamské 
Solent Areny, která je zbrusu nová a je 
určena především pro in-line hokej, 
byly velmi dobré a turnaj měl výbor-
nou atmosféru. Můžeme jen doufat, že 
premiérový Tasko Cup znamená vstup 
anglických hráčů do boxlakrosu. Anglie 
patří do silné pětky států, které hrají na 
mistrovství světa v nejsilnější skupině 
a patří k zakládajícím členům Mezi-
národní lakrosové federace. Fakt, že 
nejsilnější evropská lakrosová země se 
bude věnovat boxlakrosu, pomůže jeho 
rychlejšímu rozvoji v celé Evropě a hráči 
LCC jsou rádi, že mohli být u toho.
LCC děkuje firmám FEMAT, s. r. o., 
a Agile, s. r. o., za výhodné zapůjčení 
aut na cestu.

Hráči LCC podpořili rozvoj 
boxlakrosu v Anglii

Hráči LCC Radotín si užili skvělý turnaj
i s prezidentem anglického lakrosu
Markem Coupsem


