
Výsledky turnajů v karate v posledních
dnech a týdnech dávají tušit, že se v této
sportovní disciplině modřanští závodníci
stále častěji prosazují až na stupně vítězů. 

Třiadvacetiletý Tomáš Reich, klubově pří-
slušný k jednomu z nejúspěšnějších českých
klubů Kesl Ryu Shotokan & Saishokido, se
v září stal mistrem České republiky v kate-
gorii Kumite muži + 80 kilogramů a nomi-
noval se na 3. Evropský pohár v maďarském
Györu. Skvělou formu potvrdil ještě zlatem
z mistrovství Evropy pořádaném karatistic-
kou federací WGKF na počátku října v Bar-
celoně. Hned za týden 5. – 9. října pak
odjížděl na pohárovou soutěž do Maďarska,
se dvěma zlatými medailemi v kapse v již
skvělé psychické pohodě. Vynesla mu další
cenný kov, tentokrát stříbro v Kumite Shobu
Sanbon – muži 21 let a starší ve váhové ka-
tegorii + 75 kg. Porážku mu ve finále vrátil
jenom Ukrajinec, který s ním prohrál na ME
ve Španělsku. 

Dlužno ale říci, že Tomáš Reich nebyl je-
diný, kdo na evropském kolbišti reprezentoval
Prahu 12. Kromě Evropského poháru v Ma-
ďarsku probíhalo i 2. Mistrovství Evropy juni-
orů pořádané World Union of Karate-Do
Federations (WUKF). Česká Asociace Budo
Karate na něj vyslala 28 závodníků a všichni tři
modřanští „stáli na bedně“. Po Tomovi Rei-
chovi vybojoval druhou stříbrnou medaili
Tomáš Linke v juniorech jeho klubový kolega,
který byl nominován do soutěže Kumite
Shobu Sanbon 18 až 20 let ve váhové katego-
rii 80 kilogramů. Nejcennější kov přivezl ze 2.
Mistrovství Evropy mládeže nejmladší z mo-
dřanských závodníků Jakub Felkl, takže máme

evropského šampiona i v kategorii Kata
chlapci 10 až 11 let (bílé a žluté pásy). Jakub
chodí do 6. třídy Základní školy Zárubova
a před dvěma lety tam začal cvičit v klubu Jukl
Karate Team pod vedením trenérů Jana Jukla
a Lenky Stehnové. O svém svěřenci nám pro-
zradila: „...Byl to neposedný a upovídaný ko-
mediant. Postupem času ale na něm bylo vidět,
že na tréninky chodí rád a velmi rychle dostihl

a předčil své vrstevníky. Jakub je velmi živý,
zvídavý kluk, tak trochu exhibicionista, a přeci
citlivý. Na tréninku sice dělá blbinky, ale když
opravdu o něco jde, poslouchá. A když nastu-
puje na tatami, probouzí se v něm pravý bo-
jovník,“ říká trenérka, která od tohoto
jedenáctiletého kloučka očekává slibnou spor-
tovní kariéru.

Danuta Beranová
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Poslední Homerun 
na Tempu
Mlha jak mléko zavinila, že začátek mezi-
národního baseballového turnaje, jímž klub
Tempo Titans uzavíral sezónu o víkendu
v polovině října, se o hodinu opozdil. V ne-
děli dokonce přimrzlo, ale účastníkům Po-
sledního Homerunu to ani v nejmenším
nevadilo. Italové z toho prý měli Vánoce, pro-
tože kdo to kdy viděl, aby na 15. a 16. října
bylo hřiště ojíněné přízemním mrazíkem? 

„V českém baseballovém kalendáři má Po-
slední Homerun vždy rezervováno místo na
konci sezóny. A ačkoli je většina soutěží touto
dobou již ukončena, na Tempu se ještě hrál
velmi kvalitní baseball,“ zhodnotil 18. ročník
předseda baseballového oddílu Michal Hanuš
z pořadatelského týmu Tempo Titans Praha. Letos se přihlásilo sedm celků, z toho dva
zahraniční. Domácí postavili vedle seniorského týmu mužů, který bojuje ve druhé nej-
vyšší baseballové soutěži, rovněž tým Tempo 1963 složený z bývalých hráčů baseballo-
vého klubu. Také za IPH, jehož základ tvoří junioři z pražských baseballových klubů,
hráli borci vychovaní v klubu Tempo Titans. Legendou mezi účastníky byl několikaná-
sobný vítěz turnaje a obhájce loňského prvenství - mužstvo KOVO, v jehož kádru je řada
ex reprezentantů České republiky. Posledním českým týmem - postaveným na Kotlářce
s posilami vybranými z české reprezentace speciálně pro tento turnaj - byl tým Beer Stars.
Z Itálie dorazil tým Cesena Elephas, který se vloni probojoval do finále, a ze Slovenska
po čtyřech letech Seals Košice. Ačkoli předváděl sympatický baseball, v turnaji se mu ne-
vedlo a po třech prohrách ve skupině se s turnajem rozloučil. 

Zápasům ve skupinách byly na Posledním Homerunu věnovány celá sobota a část ne-
dělního dopoledne. Navzdory očekávání se vítězem skupiny „A“ nestal ani jeden z obou
favoritů, tedy ani KOVO ani domácí Tempo Titans, ale IPH. V pouze tříčlenné „B“ sku-
pině se naopak očekávání fanoušků potvrdilo. První dvě místa obsadili favorité Cesena
a Beer Stars a domácí hráči Tempa 1963 skončili třetí. 

O konečná umístění se pak baseballisté utkali v nedělní dohrávce. Nejprve v zápase
o páté místo Tempo Titans suverénně převálcovalo Tempo 1963 výsledkem 20:3. Zápas
o třetí místo vítězně vybojoval tým Beer Stars (4:2) a na KOVO zbyla jen bramborová
medaile. Vyvrcholením turnaje byl finálový zápas mezi Cesena Elephas a IPH. Naši mla-
díci se zkušených Italů vůbec nezalekli a celý zápas vedli. Ačkoli si Cesena v poslední
směně ještě doběhla pro dva body, na vítězství jí to nestačilo. Pohár za celkové vítězství
v Posledním Homerunu si po výsledku 8:6 zaslouženě odvezli hráči IPH.

Byli jsme ještě zvědaví, co v baseballové hantýrce představuje termín homerun a kolik
se jich letos uhrálo? 

„Padlo celkem 10 homerunů, tedy odpalů za oplocení baseballového hřiště. Posledním
homerunem v turnaji a cenou za tento počin se může pyšnit Andrea Muccioli z týmu
Cesena Elephas za odpal v posledním finálovém zápase,“ vysvětlil Michal Hanuš. S prů-
během závěrečného turnaje baseballové sezóny 2011 v pražském klubu Tempo Titans
pod meteorologickou věží byl nadmíru spokojen. Jak s pomocí partnerů klubu, tak per-
fektními výkony hráčů, rozhodčími i publikem na tribunách. A koneckonců i s tím po-
časím, které přes obě ranní výstrahy dovolilo bez potíží odehrát všechny naplánované
zápasy i v takto pozdním termínu.                                                                                       (beta)

Evropský úspěch modřanských karatistů

Kalendář fanouška
Podzimní sezónu už uzavřela většina sportovních disciplín závislých na venkovních pod-
mínkách a velkých hřištích, proto bude tento kalendáříček již jen o fotbale. 

Muži z „A“ týmu SK Modřany hrají poslední podzimní zápas na trávníku u modřanského
cukrovaru 12. 11. v 11.00 hod. Soupeřem jim budou Klánovice. Mladší přípravka uzavře
sezónu týž den v 9.00 zápasem s týmem Slavia – fotbalová mládež. Muži TJ Točná ukončí
podzimní kolo také 12. 11. ve 14.00 hod. zápasem proti mužstvu Kunratic „B“. Mladší
žáky „A“ uvidíme na domácím hřišti naposledy 5. 11. v 11.00 hod. v souboji s mužstvem
Union Žižkov. Jejich kamarádi z „B“ týmu nastoupí 6. 11. ve 14.00 proti mužstvu Vršo-
vice „B“. Malí točenští fotbalisté domácí sezónu ukončí 5. 11. v 9.00 zápasem s mladší pří-
pravkou Běchovice a mladší přípravku Sokola Cholupice uvidíme letos naposledy v sobotu
12. 11. v 9.30 v utkání proti FK AC Sparta Praha. 

LISTOPAD 2011

Včelička v Monetu
V Domě dětí a mládeže Prahy 12, který od října nese název Monet, vzniklo
nové Centrum pro předškolní děti (CPD) Včelička. Je otevřeno ve všední dny
od 8.00 do 13.00 hod. Návštěvy nemusí být pravidelné, stačí se den předem do-
mluvit. Úhrada za jeden den ve Včeličce činí jen stokorunu. 

Program v CPD realizovaný s podporou magistrátu hlavního města Prahy je
určen pro děti od tří do šesti let. Mezi různými dovednostmi, které se tam malí
návštěvníci učí, jsou pohybové hry s prvky jógy podporující zdravé a správné
dýchání nebo přírodovědné hrátky s povídáním, které pomáhají vytvářet slovní
zásobu. Podobně divadelní školička, kde se kromě zdokonalení mluveného pro-
jevu rozvíjí rovněž kulturní cítění dětské osobnosti. Díky grafomotorickým cvi-
čením, rozvoji jemné motoriky a nácvikům správné výslovnosti jsou návštěvy
Včeličky také nenásilnou formou přípravy na školu. Podle ročních období se za-
řazují rovněž hudební radovánky nebo kreativní tvoření - malování, stříhání, le-
pení – u nichž si děti užijí hodně legrace, pohody a zábavy. Bližší informace podá
Bc. Zuzana Petrů na tel.: 241 772 463.                                                         (beta)

Modřanské dračičky
Neuvěřitelných 161 závodnic se v neděli 2. října sjelo do Řeporyjí na 4. ročník zá-
vodu v gymnastickém dvojboji „Dráček". Trenérka TJ Pedagog Modřany Hana My-
šáková si pochvaluje, že mezi šestnácti gymnastickými oddíly naše barvy zazářily
a modřanské družstvo týmovou soutěž vyhrálo. „V některých kategoriích byly k vi-
dění už opravdu velmi pěkné výkony, hlavně u starších gymnastek. Skvěle si počí-
naly Linda Lukáčová Barancová, ročník 2001 a o rok starší Emma Ulrychová, které
také získaly zlaté medaile. Kouzelná ale byla i všechna mrňata a po právu si za-
sloužila velký potlesk,“ píše trenérka. Jmenovitě pochválila sedmiletou Olivii Ře-
hořovou (na snímku) za stříbro a šestiletou Agátku Ulrychovou za bronz. Všem
malým reprezentantkám Prahy 12 budeme držet palce na pražském přeboru druž-
stev ve sportovní gymnastice v tělocvičnách TJ Bohemians 5. listopadu.          (beta)

Pochvala pod čarou
V baseballovém areálu Tempo Titans Praha v Zelenkově ul. vyrůstají týmu slibné posily. Ka-
deti posílení o tři žáky skončili čtvrtí v Interlize, což je výborný výsledek. K nemalému pře-
kvapení soupeřů zvítězili na druhém interligovém turnaji na Tempu ve všech čtyřech svých
zápasech. Přitom před víkendem 8. až 9. října, kdy se turnaj na Tempu hrál, byl náš tým na
nelichotivé předposlední příčce Interligy. Kluci se fakt vytáhli, za což si zaslouží pochvalu.

Pánové zpozorněte! 
Víte, že přibývá mužů, kteří dostávají infarkt ve stále mladším věku? Že muži jsou oproti
ženám až trojnásobně více ohroženi závislostí na alkoholu a dvapůlkrát častěji utrpí zra-
nění? A tušíte, kolik mužů si bere život, protože již neví kudy kam? V zájmu prevence
těchto jevů pořádá LOM – Liga otevřených mužů třídenní pobyt v roubence na Janově
hoře s workshopem Mužské zdraví. Ve dnech 25. – 27. listopadu se v české premiéře
budou otevřeně rozebírat témata, která muži často pokládají za nevhodná, tabu či příliš
soukromá, přesto před nimi neutečou. Výhradně mužští účastníci se zaměří na před-
stavy a předsudky ohledně zdraví a dostanou praktické návody k plánu péče o vlastní
zdraví. Přihlášky LOM přijímá do naplnění počtu 15 účastníků, nejpozději však do
18. listopadu na adrese info@ilom.cz. (beta)

Fotbalové utkání
mezi školami
Děti ze školních družin dvou blízkých základních
škol se 5. října již poněkolikáté utkaly ve fotbalo-
vém turnaji. Navzdory tomu, že ZŠ a MŠ K Dolům
není na rozdíl od ZŠ T. G. Masaryka sportovně za-
měřená, její malí fotbalisté vloni i letos své věčné ri-
valy porazili. Ve svém volném čase se jim věnuje
trenér Zeman, ale na skvělém výsledku 3:1 se od-
razilo i nadšené skandování fanoušků z obou škol.
„Výkony malých fotbalistů byly skvělé nejenom po
fotbalové stránce,“ napsal jeden z diváků Jaroslav
Halík. To, s jakou chutí a odhodláním se hráči hnali
za každým míčem, by prý mohlo být inspirací i pro
mnohého profesionálního fotbalistu.                 (red) 

Umění do ulic
slavilo úspěch
Na modřanské cyklostezce se první říj-
nové sobotní odpoledne rozezněl hlas stu-
dentky Univerzity Karlovy Lenky
Marxové, který vítal všechny příchozí na
pilotní autorský projekt Umění do ulic. 

Poté spustila modřanská kapela Lost in
New York svou vlastní písňovou tvorbu
a přilákala tak davy posluchačů, z nichž se
postupně stávali diváci souvisejících výstav
fotografií Petra Klíče a Ester Charvátové. Na
místě byla i jedna ze čtyř instalací 3D foto-
grafií starých Modřan od studenta VŠUP On-
dřeje Mladého. Další tři instalace jsou stále
k vidění na Obchodním náměstí. Pozadu ne-
zůstaly ani děti, které v rámci projektu sou-
těžily v kreslení křídami na asfalt. Tři nejhezčí výtvory byly oceněny hodnotnými cenami. Ostatní soutěžící ale nezůstali smutní, neboť i oni
dostali malou odměnu za snahu. Překvapením byla nezisková organizace Modrý klíč, které se podařilo prodat téměř všechny obrázky na-
malované v chráněných dílnách lidmi s mentálním postižením. Atmosféra celého prosluněného odpoledne byla uvolňující. Lidé na kolech,
kolečkových bruslích či jenom pěšáci se zastavovali a nabíjeli se kulturním prožitkem. Celý projekt byl určen obyvatelům Prahy 12 pro po-
vzbuzení zájmu o umění a k prezentaci mladých, začínajících či méně známých umělců tvořících v dané lokalitě.                                        (red)

Řešení ekologických problémů ve svém
okolí mohou navrhnout také žáci dalších zá-
kladních škol a víceletých gymnázií v naší
městské části. Zájemci dostanou CD s mode-

lovými metodikami k deseti projektovým
dnům Města do kapsy. V elektronické podobě
získají i potřebné pomůcky a pravidla pro za-
řazení do projektu, který podporuje Minister-

stvo životního prostředí ČR. Dosud se v růz-
ných pražských školách realizovalo 25 projek-
tových dní na deset témat, které Město do
kapsy nabízí. Pro každou zapojenou školu je
na webových stránkách projektu www.eko-
centrumkoniklec.cz/mesto-do-kapsy vytvořen
prostor s elektronickými kapsami, do nichž se
průběžně vkládají výstupy. O zmapované si-
tuaci, problémech a navrhovaných řešeních tak
mohou být informováni nejen žáci a rodiče da-
ných škol, ale i široká veřejnost.   (red)

Do úspěšného projektu Ekocentra Koniklec Město do kapsy se letos mezi prvními za-
pojila modřanská Základní škola prof. Švejcara. Žáci se snažili nasbírat co nejvíce in-
formací o ekoregionu, ve kterém jejich škola leží, a pak je z různých úhlů pohledu
vyhodnocovali. V Mráčkovce si sedm tematicky zaměřených projektových dní rozdělily
jednotlivé třídy druhého stupně a pak si své zážitky a výstupy projektu vzájemně pře-
daly na školní konferenci. 

Město do kapsy strčila i Mráčkovka


