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Češky skončily na lakrosovém MS desáté
Česká ženská lakrosové reprezentace,
jejíž základ tvoří hráčky LCC Radotín,
skončila na mistrovství světa hraném
v anglickém Guildfordu pod hlavičkou
FIL Rathbones Women‘s World Cup
2017 desátá mezi 25 týmy. Z kontinentální Evropy byly české hráčky nejlepší.
Ve své základní skupině skončily
Češky druhé, když nestačily na reprezentantky Izraele, mezi nimiž byla
většina hráček se zkušenostmi z amerických soutěží. S ostatními týmy ve
skupině – Čínou, Nizozemskem a Belgií – si už poradily, nicméně šanci na

postup do elitní osmičky zajišťovalo
jen vítězství ve skupině.
Soupeřem v prolínacím zápase pak
bylo Německo, proti kterému si Češ-

ky vybraly svůj černý den, a po mdlé
a nekoncentrované hře podlehly 4:7.
Tým ale vzal tento zápas, který naštěstí nebyl v systému turnaje zásadní,
jako lekci a následující utkání proti
velmi silnému Irsku dokázal po vynikajícím výkonu vyhrát 9:6. Následně
si Češky poradily s týmem Haudenosaunee 18:6 a postoupily do zápasu
o celkové deváté místo, kde narazily
na rychlé Japonky, kterým nakonec po
velkém boji podlehly 7:10.
Titul mistryň světa obhájily reprezentantky USA, když ve finále porazily
Kanaďanky 10:5. Bronz
vybojovala domácí Anglie, která otočila zápas
proti Austrálii a vyhrála v prodloužení.
Český tým sice odjížděl do Anglie s vyšší mi a mbicemi, a le
cel kové desáté m ísto
je i ta k úspěch. Na
vyšších místech skončily zámořské týmy,
které patří k absolutní
špičce a jejichž hráčská
základna a podmínky
jsou s našimi nesrovnatelné. Totéž se dá říci i o Anglii; zajímavé by bylo porovnání se Skotskem
nebo Walesem, které vždy skončily
o stupínek výš než ČR a na které si

Prvoligový minigolf
dimíra jako kardinála.
V letošním roce se na hřišti DG Fortuna budou konat ještě dva soutěžní

Pod hlavičkou Slavíček Golf Academy
trénuje ve čtyřech golfových resortech
v současné době na 150 dětí, ze kterých
je čtvrtina zařazena do reprezentačních
skupin. „Když jsme před několika lety
začínali, těch šikovných dětí se našlo

jen pár. Dnes mezi našimi svěřenci
najdeme minimálně padesátku golfových nadějí, s výjimečným talentem,“
doplňuje hrdě Tomáš Slavíček.

Kalendář nedělních dostihů
24. září od 14.00 hodin – 39. Velká cena Prahy CK Martin tour
Sportovním vrcholem programu je nejvýznamnější srovnávací zkouška tříletých
a starších mílařů.
1. října od 13.00 hodin – 72. St Leger
Nejdelší a poslední z pětice klasických dostihů, určený nejlepším tříletým vytrvalcům.
15. října od 13.00 hodin – 3. Agrofer Velká národní steeplechase Josefa Váni,
2. Pražský zimní favorit, 15. Memoriál Harryho Petrlíka
Vrcholy předposlední kapitoly sezóny – elitní steeplechase na 4500 metrů,
platforma pro dostihové juniory, kterým by v budoucnu měly vyhovovat delší
distance, a závod pro tříleté a starší klisny.

NÁBOR DO ODDÍLU BADMINTONU
pro dítka narozená
v letech 2007 - 2010
 



tréninky
v radotínské hale
v úterý a ve čtvrtek
15.30 – 17.00 hodin
 





Informace
při trénincích
či na telefonu
603 261 981

 

Více na www.minigolfradotin.cz
nebo FCB profilu. Pro bližší informace nebo dotazy je možné volat
na tel: 777 853 773, nebo psát na
e-mail: richardfischer@seznam.cz

Kadetka Patricie Macková z Radotína počátkem července vybojovala na
Národním mistrovství ČR na Dýšině
mistrovský titul. Uspěli i další mladí
hráči Slavíček Golf Academy, Alan Klenor se může radovat z druhého místa
mezi kadety, Nikolas Stoulil skončil
v kategorii mladších žáků čtvrtý.
Patricie Macková se stala mistryní
v kategorii kadetek, když po vyrovnaném souboji porazila svoji soupeřku
až na 18 jamce, proměnila sedmimetrový putt do birdie a slavila vítězství.
Tři rány navíc na závěrečných třech
jamkách nakonec dělily od vítězství
i Alana Klenora. Druhé místo znamená titul vícemistra mezi kadety.
Svěřenci největší golfové akademie
v ČR tak v letošní golfové sezóně ukazují,
že mají vynikající formu. Úspěšný vstup
do nové sezóny si pochvaluje i ředitel
SLGA Tomáš Slavíček: „Mám z našich
hráčů velkou radost a věřím, že skvělý start
je předzvěstí dalších velkých vítězství.“

    


turnaje závodních hráčů (předposlední a poslední víkend v září) a navíc
jsou v plánu dva turnaje otevřené i pro
veřejnost. Ty lidem dávají možnost si
zahrát se závodními hráči, poměřit
se s nimi, ale především získat mnoho rad, tipů a informací o minigolfu,

udělat si na něj i jiný náhled a v neposlední řadě se dobře bavit jinak, než je
člověk zvyklý.
Ta ké je možné př ijít na h ř iště
každé úterý po 16. hodině a potkat
se zde s domácími závodními hráči,
včetně dvou trenérů, kteří nováčkům rádi poradí
a ukážou, jak zábavný,
ale i náročný umí minigolf být. A pokud někdo
propadne kouzlu tohoto
sportu, rádi ho přivítají
v řadách „for tunních “
hráčů. V zimním období
se klub přesouvá do Galerie Butovice, kde se každé
úterý hraje „Radotínská
liga“, což je setkání jak
závodních hráčů, tak i začínající veřejnosti. Série
soutěžních kol na jaře
zakončuje play-off těch
nejlepších hráčů.

Golfové zlato pro Patricii Mackovou
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Klub minigolfu DG Fortuna Radotín
se v uplynulé sezóně 2016/2017 zúčastnil I. ligy družstev, a to v kategorii
Smíšené a Senioři.
Seniorské družstvo působí v I. lize
již několik let a po menší odmlce bylo
doplněno družstvem smíšeným, které
v předcházejícím ročníku v yhrálo
II. ligu a využilo právo postupu do
vyšší soutěže. Souboj to byl od prvního
turnaje napínavý a vyústil v nefalšovanou bitvu o každý úder při finále, které
se konalo na Přeboru Čech, hraném na
8 kol. O konečném pořadí rozhodlo až
poslední kolo a radotínská družstva se
umístila na druhém místě v obou kategoriích, což je jejich historický úspěch.
Poslední červencový víkend proběhl na domácím hřišti 5. ročník Memoriálu Vladimíra Čecha. Zúčastnili
se ho nejen hráči ze všech koutů naší
země, ale i mnoho závodníků z Rakouska a Německa. Bylo snad až symbolické, že zvítězilo čtyřčlenné družstvo s názvem Tři mušketýři, které si
vyrobilo dresy přímo pro tento turnaj
se jmény mušketýrů a portrétem Vla-

naše děvčata před turnajem brousila
zuby. Izrael, který náš tým zastavil v základní skupině, těží stejně
jako v mužském lakrosu z diaspory
v USA. Ale podobně vyztužený tým
Irska naše reprezentantky dokázaly
porazit a i zápas s Japonskem, kde
se počet hráček počítá na desetitisíce, byl vyrovnaný. Tvrdá příprava
pod vedením Willa Mraze, Tierney
Larson, Simony Barákové a Jany Palajíčkové přinesla ovoce. Česká reprezentace má ke světové špičce mnohem
blíž než na minulých turnajích a snad
se povede tenhle rozdíl v budoucnu
ještě stáhnout.
V kanadském bodování turnaje se
Michaela Srchová umístila na třetím
místě a spolu s Italkou Gabrielle Capuzzi byla nejlepší střelkyní turnaje
(29 gólů). Kateřina Dvořáková, která
chytala pravidelně druhé půle zápasů, je na špičce hodnocení brankářek
s úspěšností 72 %.
Český tým dokázal při přípravě na
MS i během turnaje ohromnou sílu.
Už jen shánění prostředků na zajištění účasti bylo velkým oříškem a odjet se podařilo díky nasazení všech
hráček v crowdfundingu na HitHitu
a podpoře přátel a rodin. A i díky
pověstné kapce štěstí a podpoře Petra
Čecha, díky němuž se povedlo získat
potřebné sponzory.
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Kryštof Kids Race 2017
Čtvrtý ročník běžeckého závodu,
pořádaného ve spolupráci s mateřskou
školkou Kryštof, se uskuteční v Biotopu
Radotín v pátek 22. září mezi třetí
a sedmou hodinou odpolední.
Starty proběhnout podle věkových
kategorií následně:
15.00 hod. – 2014 a mladší 150 m
15.30 hod. – 2012-13 500 m

16.00 hod. – 2010-11 1000 m
16.30 hod. – 2008-9 1500 m
17.00 hod. – 2006-7 2000 m
17.30 hod. – 2004-5 2500 m
18.00 hod. – 2002-3 3000 m
18.30 hod. – ELITE 4 000 m – dospělí
Startovné se neplatí, pouze je třeba se
půl hodiny před začátkem zapsat do
startovní listiny.

www.kyperskegrilovacisystemy.cz
- na území ČR přichází revoluce v grilování právě v grilovací sezóně
- dovoz patentovaných grilů přímo od výrobce z Kypru
- jedinečný systém samo funkčního grilování založený na rotačním
osystému poháněným motorem – nový rozměr grilování
- na grilech je možné si ugrilovat prakticky cokoliv: vlastní pravé
Souvla, Souvlaki, ale i klasické malé a velké špízy, steaky, ryby,
celou drůbež, grilovanou zeleninu, houby, sýry apod. (více na webu)

DOPRAVA ZDARMA OD 1500,- Kč
Podívejte se na naše Webové stránky/E-shop nebo nás kontaktujte na:
723 186 545
www.kyperskegrilovacisystemy.cz
ZAVÁDĚCÍ SUPER
kyperskegrilovacisystemy@gmail.com
CENY!!!
www.facebook.com/kyperskegrilovacisystemy

