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První Češka v univerzitním týmu Texas Longhorns

Juniorská mistryně ČR Patricie Macková

Nejlepší česká amatérská golfistka Sára
Kousková podepsala ve středu 8. listopadu
smlouvu s University of Texas v Austinu.
Sára se tak zde stala studentkou a získala stipendium na golfový program.
V sezóně 2018/19 posílí ženský golfový
tým Texas Longhorns.
Nadějná česká hráčka a reprezentantka národního týmu ČR odstartuje
v srpnu další etapu své nadějné golfové
kariery v amerických barvách. „Mým
snem je hrát nejvyšší ženskou profesionální tour LPGA a univerzitní golf je jen
dalším krokem ke splnění tohoto snu,“
říká osmnáctiletá Sára Kousková.
Nadšení z nové posily do týmu
neskrývá ani kouč Ryan Murphy:
“Neuvěřitelné. Sára bude první golfistkou z České republiky, která se připojí
k našemu ženskému golfu. Jakmile při-

I když se radotínská rodačka a studentka Gymnázia Oty Pavla na konci
července tohoto roku stala juniorskou
golfovou mistryní České republiky, další
úspěchy jsou pro ni ještě důležitější.
Mezinárodní mistrovství juniorů se
tento rok hrálo v úplném koutě republiky – poblíž Třince na hřišti Ropice.
Patricie tam titul vybojovala po tříkolové bitvě s výsledky 75,75 a 68 ran.
Za největší úspěch sezóny ale Patricie považuje nejen účast na turnaji pro-

jela do Austinu, hned jsme si jí s týmem
zamilovali. Je to skvělá golfistka, velká
osobnost a dobrá studentka.“
Sára Kousková je dlouholetou svěřenkyní největší golfové akademie
v ČR. „Sáru už tři roky sledují desítky
univerzitních amerických golfových
týmů. Teď stojí před velkou výzvou růst
jako osobnost, ale i jako sportovec,“
říká ředitel akademie Tomáš Slavíček,
který je na svou svěřenkyni velmi
pyšný.
Texas University založená v roce
1881 je jednou z největších veřejných
univerzit v USA. „Už to, že univerzitním golfovým programem prošla třeba
bývalá mužská světová jednička Jordan
Spieth, je pro mě velkou inspirací,“ říká
plná očekávání Sára Kousková.

Bronz pro mladé badmintonisty
Hráči badmintonového oddílu TJ Sokol Radotín obsadili na MČR smíšených
družstev žáků v Pardubicích třetí místo.
Tým Radotína neodjížděl na turnaj

nejlepších celků jednotlivých krajských oblastí v roli favoritů, ale postavení hráčů v celostátním žebříčku
hlásilo medailový cíl.
V sobotu se hrálo
ve skupinách. První
dvě utkání s Mostem
a Benátkami zvládlo
družstvo bez problémů
a vyhrálo 5:2 a 7:0. Do
utkání o první místo
ve skupině s favoritem
z Klimkovic nastoupil
tým v nejsilnější sestavě. Bohužel, i když si
hráči zaslouží pochvalu
za bojovnost, souboj
prohráli 2:5.
Z druhého místa ve
skupině v neděli radotínský tým nastoupil
proti celku z Pardubic,
posílenému o hostujicí
T. Van Coppennolle,
nejlepší hráčku této

Harpyje vybojovaly double
Již po třetí se družstvo Harpyjí LCC
zúčastnilo mezinárodního turnaje
Scheider Cup, který se konal o víkendu
21. a 22. října ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu.

Jako minulý rok, i tentokrát hrály
radotínské lakrosistky ve dvou kategoriích – U16 a U19. První zápas
je čekal s domácím starším týmem
SC Frankfurt. Po tomto prvním

První fankfurtské zlato pro Wolves
Při své třetí účasti získali radotínští
lakrosoví junioři vytoužený pohár pro
vítěze Scheider Cupu v kategorii U19.
V předchozích dvou ročnících
se Wolves po bojích se staršími
a vyspělejšími soupeři umístili na
třetím, respektive pátém místě.
Letos se turnaje účastnilo osm
týmů z Německa, Polska, Lotyšska,
Belgie a České republiky. V úvodním
zápase skupiny čekali na Wolves hráči
německého BHC Berlín. Celé utkání
měli radotínští výraznou převahu
a předvedli dobrý výkon v obraně

v čele s brankářem Slavíkem, který
udržel čisté konto. A protože se
dařilo i útočníkům, zvítězili Wolves
jednoznačně 15:0.
Ve dr u hém ut ká ní se Wolves
st řet li s reprezentačním v ýběrem
Německa. Pr v ní polov ina byla
vyrovnaná. Obrana opět pracovala
vel m i dobře , op ě t b e z je d i né
obdržené branky. Útočníci se
tentokrát proti důrazné německé
obraně prosazovali mnohem
obtížněji, a tak byl stav po prvních
dvou čtvrtinách pouze 2:0. Ve

věkové kategorie. Klíčovým zápasem
byla první dvouhra chlapců, jedině
vítězství by dalo naději na boj o zlato.
Tomáš Patera, který odehrál všechny,
často fyzicky velmi náročné, singly, ale
nakonec prohrál druhý set 20:22. Vojta
Havlík sice vítězstvím ve druhém singlu vyrovnal, zvítězil i klučičí debl, ale
v dívčích disciplínách pro sebe soupeř
získal obě dvouhry i čtyřhru.
V boji o bronz pak narazil tým na
ambiciózní celek TJ Jiskra Nejdek:
úvodní vítězný mix Dana Fursta
s Emou Staňkovou přinesl první
bod a v prvním holčičím singlu Ema
Staňková, nejlepší hráčka této věkové
kategorie, dokázala, že se i přes nepříjemnou prohru v předchozím utkání umí zkoncentrovat na rozhodující
zápas. Potvrdila své postavení mezi
pěti nejlepšími hráčkami kategorie
U15 a ziskem bodu položila rozhodující kámen k celkovému vítězství. Jasná
výhra Dana Fursta ve dvouhře a velmi
dobře odehraná klučičí čtyřhra Petra
Nejedlého a Tomáše Patery přinesly
kýžené další dva body a bronzovou
medaili z mistrovství republiky.

vítězství zdolaly i mladšími frankfurtskou sestavu.
Po pauze na oběd je čekalo docela ná ročné ut k á n í s česk ý m i
kolegyněmi – mixem Jižního Města
a Smíchova. Trochu si odpočinuly
a nabraly síly na další zápas se Sttutgartem. „Vzhledem k věku hráček
soupeře jsme udělaly výjimku, ve hře
polevily a jednu šikovnou hráčku jsme
nechaly dát gól. Přesto nám vítězství
neuteklo,“ popisuje Hedvika Kučerová a pokračuje: „Pak to šlo ráz na ráz.
Tři pro nás vítězné zápasy. S českým
týmem Foxes, s německým Dortmundem a s polským národním týmem.“
A druhý den? „ Do nedělního poledne
nás přivítal tým JFK Berlin. Zápas byl
pro nás opět vítězný a my už věděly, že
jdeme do finále v obou dvou kategoriích.“ Odpolední finále U16 bylo zcela
v rukách českých týmů, smíchovské
Foxes skončily stříbrné. „Ve finále U19
jsme se utkaly s JFK Berlin. Zápas byl
napínavý do poslední chvíle. Ještě dvě
minuty před koncem jsme prohrávaly
o dva góly, ale dokázaly jsme vybojovat míč a vynutit si prodloužení.
V něm jsme kóre obrátily a o dva góly
vyhrály.“
Domů tedy Harpyje přivezly dva
poháry za první místo.
zbytku utkání ale Wolves přidali
ještě čtyři branky a zvítězili 6:0.
V posledním sobotním zápase
pak Radotínští vůbec nedali šanci
polskému výběru, který rozdrtili 22:0.
V nedělním semifinále čekali na
Wolves hráči Stuttgartu a ti také
poprvé dopravili míček za záda Pepy
Slavíka a byli našim do poloviny
zápasu velmi zdatným soupeřem.
V závěru se ale projevily lepší
technika a sehranost Wolves, kteří se
po vítězství 12:5 probojovali do finále
turnaje.
Ve finále pak Radotínští potkali
opět BHC Berlín a celkem s přehledem
zvítězili.

fesionálek LET Access Series – Foxconn
Czech Ladies Challenge, ale především
nejlepší výsledek a vyhlášení nejlepší
Češkou na tomto profesionálním turnaji po výsledcích 69 a 74 ran.
Na závěr golfové sezóny se Patricie
na konci listopadu zúčastnila světového klání Faldo Series ve Spojených
arabských emirátech, kde se sešli vítězové národních kol z celého světa.
Patricie na něm dosáhla na skvělou
druhou příčku.

Nový mistr Radotína…
…v boulo/koulo se jmenuje Stanislav Ryvola!
Závěrečným bowlingem se v neděli
12. listopadu uzavřel pátý ročník Mistrovství Radotína v boulo/koulo. Ještě
než byla vržena první bowlingová
koule, spekulovalo se, zda může někdo
Standu ohrozit. Ten měl před druhým
Mikulášem Michalíkem náskok sedmi
bodů, což se ale nepovažovalo za jistotu. Ztráta dalších borců (Vladimír
Semanco minus 17 b., Jana Mišková
minus 18 b.) se už zdála příliš velká…
Standa však žádné drama nepřipustil! V poklidu narubal 109 kolíků, což
mu v jednotlivcích zajistilo dělené 6. –
7. místo a 19 bodů do celkové bilance.
Mikulášovi nešlo upřít maximální
snahu, ale 105 sražených kuželek stačilo jen na 8. místo, což dalo bodů 17. To
pochopitelně nemohlo stačit. Z dalších
„pronásledovatelů“ odpadl Vláďa (102,
10. – 11. místo, 15 b.), naopak Jana pěkným výkonem 123 vybojovala 3. místo
a 22 b. To ovšem na nějaký „průlom“
bylo také málo. Všichni společně se pak
„dívali na záda“ očekávané vítězce Janě
Hejrové (136, 24 b), na druhém místě
skončila další dáma – Marta Völfelová
(126, 23 b.).
Protože se bowling hrál zároveň i jako turnaj čtyřčlenných týmu, uveďme,
že příslušnou cenu si odnesli Marťani
(M. Palkovič, M. Sodomová, J. Jaroš,

M. Völfelová), kteří dohromady pobili
452 kuželek.
5. mistroství Radotína v boulo/koulo,
konečné výsledky: 1. S. Ryvola, 85 b.,
2. M. Michalík, 76 b., 3. J. Mišková,
70 b. (Dáma mistrovství), 4. V. Semanco,
64 b., 5. M. Völfelová, 58 b., 6. J. Georgiou, 46 b. atd. Dále: Junior(-ka) mistrovství K. Kostelecká (20. – 21. místo, 23 b.),
Senior mistrovství J. Smělý (9., 41 b.).
A co na závěr? Těšme se na 6. mistrovství 2018!

Martinské schody 2017
Již dvanáctý ročník charitativního
závodu 217 martinských schodů uspořádali Jiří Štych a Jana Slabá s podporou přátel v sobotu 11. listopadu.
Běh do schodů mezi Plánickou
a Strážovskou ulicí v Radotíně není
dlouhý, trať měří necelých 180 metrů.
O to zrádnější je ale střídání strmých
schodů a krátkých rovinek lemujících
radotínskou Višňovku. Za dvanáct
let historie závodu se zde potrápilo
nemálo sportovců. Náročná je hlavně
poslední třetina tratě, kde je stoupání
nejstrmější. Do cíle je pak mnohdy
potřeba doběhnout či alespoň dojít
opravdu silou vůle, což je symbolické,
protože s vůlí překonávat překážky je
spojen i hlavní cíl závodu. Celý výtěžek ze startovného totiž putuje na

konto Bariéry. Dobrý skutek, trochu
zdravého pohybu a příjemné sousedské setkání jsou hlavním smyslem
akce. Nebyl by to ale správný závod,
kdyby se každý rok nenašlo několik
běžců, kteří jdou takzvaně na dřeň
a snaží se zaběhnout co nejlepší čas,
případně pokořit traťový rekord Matěje Baráka - skvělých 45,85 vteřin.
Pokaždé to stojí za všechno úsilí, jak
shrnují slova Jiřího Štycha z letošního
vyhlášení výsledků: „Za 12 let historie
Martinských schodů se nám podařilo
poslat přes 20000 Kč, nejprve nadaci
Roska, později na konto Bariéry. Děkuji
všem sponzorům za ceny, a také kamarádům, kteří pomáhají s organizací
závodu či občerstvením. Bez Vás by to
nešlo.“

Zlato z 84. Velké kunratické
První ve své, tedy juniorské, kategorii
a čtrnáctý v celkovém pořadí zaběhl
Antonín Semerád v neděli 12. listopadu
84. ročník Velké kunratické, v níž startoval za SC Radotín. O tom, jak překonal
tři kopce i závěr, napsal na svém blogu:
„Jedná se o jeden z nejstarších běhů
u nás, o čemž svědčí i obrovská účast,
limity počtu závodníků a zvučná jména na startovní listině. Hlavní trasa
závodu má 3,1 km. Pro ty nejlepší
může být měřítkem úspěchu limit pro
elitní skupinu, a to 13 min. 15 s. Každý
si sem ale jede pro ten jedinečný zážitek, který závod nabízí. Během závodu
se překonávají tři kopce. První je hned
po startu a neměl by dělat problémy.
Následuje výstup na Hrádek, kdy se na
60 m překoná převýšení 45 m. Třetí kopec by vůbec nebyl tak náročný, kdyby
po něm nebyla rovinka a seběh, kde se
dá dost zamíchat s pořadím.
Pořád jsem si říkal, jak to jít, protože je to krátké, ale přepálit se tu dá

snadno. Nakonec jsem dal na rady
zkušených a nezkoušel to rvát od začátku. Hrádek jsem v podstatě vyšel
a až potom jsem šel naplno. Třetí kopec
jsem měl natrénovaný, i když to bylo
pomalejší, tak jsem se hlavně nahoře
dokázal rozeběhnout. Samotného mě
překvapilo, že to na rovince docela šlo.
U mezičasu mi hodně pomohl hlouček
už doběhlých fandících eliťáků. Následně jsem našel čas i na nějaké pozdravy a hurá do cíle. Závěrečný sešup
byl přesně akorát. Jenom jsem nechal,
ať se střídá pravá s levou a valil to k cílovému oblouku. Cílový čas 12:42:2
a vítězství v kategorii juniorů (celkově
14.)! Určitě vysoká meta pro další roky,
ale také motivace. V cíli mi přišlo,
že mám na víc... Takticky si myslím
zvládnuto. Celkově radost, že příprava
vyšla nad očekávání. Letošní podzim
byl pro mě mimořádně úspěšný, tak se
hlavně nezranit a na jaře navázat.“

