
Radotín viděl špičkový badminton Florbalová sezóna je v polovině

Zimní fotbalové turnaje se vypořádaly
i se sněhovou nadílkou

Zlatý déšť nad zbraslavským judem
Šárka Holubová podruhé mistryní republiky

Dění v nové sportovní hale na plné obrátky

Poslední lednový víkend se v rado-
tínské sportovní hale uskutečnilo VCES 
50. Mistrovství České republiky jednotlivců 
v badmintonu. Ve dvouhrách ovládli domácí 
šampionát favorité, dva naši reprezentanti 
na loňských olympijských hrách v Pekingu 
a nasazené jedničky turnaje – to všechno 
jsou Petr Koukal a Kristína Ludíková.  

Mezi muži triumfoval Koukal  už počtvrté 
za sebou. „Udržel jsem formu z minulého 
týdne ze Swedish International, kde jsem se 
dostal do semifinále. Ale mým hlavním cílem 
pro tuto část sezóny je dubnové mistrovství 
Evropy jednotlivců, kde bych rád postoupil 
mezi posledních osm,“ uvedl po svém vítěz-
ství Koukal. Ludíková hned ve druhém kole 
vyřadila obhájkyni zlata Martinu Benešovou 
a ve finále zdolala ve dvou setech hráčku 
Sokola Meteor Radotín Evu Titěrovou, která 
se loni vrátila po mateřské dovolené a byla 
reprezentační jedničkou právě před Ludíko-
vou. Suverénní postavení Koukala a Ludíko-
vé dokumentuje i skutečnost, že oba byli na 
slavnostním večeru uspořádaném v průběhu 
mistrovství vyhlášeni nejlepšími českými 
badmintonisty roku 2009. V párových dis-
ciplínách ovládli soutěž hráči z pořádajícího 
klubu Sokol Meteor Radotín, kteří měli podíl 
na všech třech titulech. 

Hned dvakrát triumfoval Jakub Bitman. 
Ve čtyřhře mužů spolu s Pavlem Drančá-

kem obhájili loňské vítězství ve čtyřhře 
mužů. Oba odchovanci radotínského klubu 
ve finále stejně jako v loňském roce ve třech 
setech zdolali první nasazené bratry Kopři-
vovi a jejich zápas patřil k ozdobám celého 
turnaje. Hrál se rychlý, moderní badminton 
a přítomní diváci nešetřili potleskem. „Věděli 
jsme, že se správnou taktikou můžeme zase 
zvítězit, což se nakonec povedlo. Každopád-

ně se před těmito diváky hrálo naprosto fan-
tasticky, dokázali ocenit každou výměnu,“ 
netajil nadšení Jakub Bitman. Ve smíšené 
čtyřhře Bitman zvítězil s teprve šestnácti-

letou Alžbětou Bášovou, která se tak stala 
historicky druhou nejmladší vítězkou české-
ho mistrovství. Vítězství Bitmana a Bášové 
patří do kategorie překvapivých, neboť tento 
pár nepatřil mezi osmičku nasazených. I ve 
čtyřhře žen se z výhry radovala nenasazená 
dvojice. Martina Benešová – Hana Kollarová 
ale patřily do okruhu favoritek a po letech če-
kání se konečně dočkaly společného vítězství. 
I Kollarové publikum přálo, neboť už několik 
let hostuje v radotínském klubu. Nejúspěš-
nějším hráčem VCES 50. Mistrovství České 

republiky byl domácí 
hráč Sokola Meteor 
Radotín Jakub Bit-
mann, který získal 
dva mistrovské tituly 
a dělené třetí místo ve 
dvouhře. Lepší umís-
tění ve dvouhře bylo 
dáno semifinálovou 
prohrou s bezkon-
kurenčním Petrem 
Kou ka l em. Nebý t 
losu, mohl Bitmann 
pomýšlet na stříbro. 
Kromě finále mužské 
dvojhry měl pořáda-
jící tým Sokol Mete-
or Radotín zastou-

pení ve všech finalových zápasech a stal 
se tak nejúspěšnějším týmem šampionátu  
hraného v radotínské sportovní hale.

Jeden z nejúspěšnějších judistických 
mládežnických oddílů v České republice 
Judo Zbraslav má za sebou velmi úspěšnou 
sezónu roku  2009. V  krátké rekapitulaci je 
určitě zajímavé ohlédnout se za výbornými 
výsledky zbraslavských judistických nadějí.

Podzim s sebou přinesl nejen návrat do 
školních lavic, ale i vrchol judistické sezony. 
Po loňské medailové úrodě a titulu nej-
lepšího mládežnického oddílu v republice 
bylo co obhajovat. V říjnu se zbraslavští 
závodníci zúčastnili Pražského přeboru 
v kategorii mladších a starších žáků a žákyň. 
Přeborníky Prahy se stali mladší žačka Šár-
ka Holubová, mladší žák Vít Šmejkal a starší 
žačka Štěpánka Moudrá. Další závodnice se 

na mistrovství republiky kvalifikovaly na zá-
kladě celoročního pohárového bodování.

Na začátku listopadu jel zbraslavský od-
díl do Mohelnice na Mistrovství ČR starších 
žákyň, kde loňská vítězka Štěpánka Moudrá 
získala páté místo, stejně jako její kolegyně 

Dorota Flejberková. O týden později se na 
republikovou pouť na sever vydalo mladší 
žactvo, největší naděje se vkládaly do Šárky 
Holubové, která svoje prvenství obhajovala. 
Ve váze do 40 kg i napodruhé suverénně tri-
umfovala, a přivezla tak na Zbraslav už dru-
hý titul mistryně republiky. Ani její kolega 
Vít Šmejkal nezklamal a v nabité kategorii 
mladších žáků vybojoval páté místo. Škoda 
jen, že junior Jan Zikeš, na jaře vicemistr re-
publiky, bojoval na podzim se zdravotními 

problémy, medailo-
vá úroda mohla být 
ještě větší. Dokonce 
i nejmladší naděje, 
které na tatami dě-
lají první krůčky, se 
první prosincovou 
neděli zúčastnily 
randorri koťat ve 
Vrš ov i c í ch , kde 
vítězství vybojo-
va l i  E l i ška  F le j -
berková , Tomáš 
Pergner a Tomáš 
Ingedu ld , dr uz í 
byli Matěj Čuřín, 
Nikola  Málková 
a Vojtěch Kropík 
a na bronz dosáhli 

Doubravka Bílá, Karla Sanyo, Mikuláš 
Vanoušek, Jiří Kouba a Adéla Sivoková. 
  Tradičním vrcholem sezony se stal v sobo-
tu 12. prosince už 15. ročník zbraslavského 
Vánočního turnaje, prestižní závěr sezony 
pro judisty od 5 do 14 let. Turnaj se poda-

řilo uspořádat díky sponzorům a rodičům, 
a také díky grantu MČ Zbraslav  v přátelské 
předvánoční atmosféře, ke které přispěla 
i účast starostky Hůrkové. Na dvou tatami 
bojovalo téměř 180 závodníků z 23 oddílů 
z celé republiky, nechyběla kompletní 
pražská, středočeská a jihočeská špička, 
přijeli závodníci i z Moravy nebo severních 
Čech. Diváci tleskali atraktivním chvatům 
v postoji i na zemi, vítězové se radovali 
z krásných cen a nakonec byla připrave-
na bohatá vánoční tombola pro všechny.
I Zbraslaváci si dopřáli pořádnou ježíš-
kovskou nadílku. V oddílovém bodování 
suverénně vyhráli a získali pohár vítězů 
a celkově na Zbraslav putovalo 7 prvních, 
8 druhých a 7 třetích míst. Zbraslavský 
klub pak už jen čekala vánoční besídka, kde   
nejúspěšnější judisté získali vyšší pásku-kyu 
a tradiční vyhodnocení.

Rok s devítkou na konci rozšířil zbraslav-
skou sbírku trofejí a díky Šárce Holubové se 
poprvé podařilo, aby závodník získal titul 
mistra republiky dva po sobě následující 
roky. Judo znamená v překladu jemná cesta. 
Do roku 2010  si lze jen přát, aby to byla ces-
ta dlážděná zlatem. Brány oddílu se nezaví-
rají ani novým talentům, stále probíhá nábor. 
Kluci i holky od šesti let jsou vítáni, stačí při-
jít v pondělí nebo ve čtvrtek v 18 hodin do 
tělocvičny zbraslavské ZŠ Nad Parkem, po-
dívat se na web judozbraslav.wz.cz, či napsat 
e-mail na judo.zbraslav@seznam.cz. Naučíte 
se bojový sport a poznáte nové kamarády. 

Pomalý rozjezd provozu haly v měsících 
září a říjnu je minulostí. Současné vytížení 
haly je splněním představ všech zastupitelů, 
kteří přípravu a realizaci sportovní haly 
v ulici U Starého stadionu podpořili. Plán 
vybudovat moderní sportovní stánek sahá 
do volebního období 1998 - 2002, kdy myš-
lenka umístit komplexní sportovní halu na 
„staré hřiště“ získala podporu radních.

Dokončení budovy v období stagnace 
financí si získalo mnoho obdivovatelů jak 
ze strany sportovců, tak i sportu přející ve-
řejnosti. Možnosti a parametry haly  překva-
pily velké množství osobností sportu, které ji 
navštívily. Pozitivní reakce návštěvníků jsou 
dobrým signálem pro všechny zainteresova-
né. Udržet nastavené standardy bude nároč-
ným úkolem pro všechny zaměstnance haly. 
Jejím vybudováním se rozšířily možnosti pro 
radotínské oddíly pracující 
s mládeží. Přípravka bad-
mintonu úspěšně odstar-
tovala a 25 až 30 malých 
„benďáků“ pod dozorem 
zkušeného trenéra a me-
zinárodního rozhodčí-
ho Mojmíra Hnilici 2x 
týdně odhaluje kouzlo 
péřového míčku. Malí 
basketbalisté v rámci 
školního kroužku spor-
tovních her ve spolupráci 
s projektem týmů USK 
a Nymburka „Future Star“ 
získávají základy basket-
balu na palubovce, kde 
se prohánějí jejich vzory 

z Mattoni NBL. Spolupráce trenérů Jana Ky-
sely a Zdeňka Stříhavky směřuje nové naděje 
do sportu, který zapustil kořeny v radotínské 
sokolovně před více jak 60 lety. Pravidelné 
měsíční turnaje LCC Radotín v halové verzi 
lakrosu přivádí do haly pravidelně mezi 50 až 
70 dětmi ve věku 5 až 15. let. Ženy LCC v hale 
uvedly v život novou variantu lakrosu – 
indoor ligu s upravenými pravidly pro halu. 
Žákovské kategorie fotbalistů SC Radotín 
sehrají během zimní přestávky na 8 víken-
dových turnajů v halové kopané. Amatérská 
volejbalová liga, pravidelně každé úterý, ode-
hraje svou porci zápasů. Dlouhodobá soutěž 
o 11 týmech se hraje od října do května. Tým 
GOP Buldoci hraje v hale své mistrovské zá-
pasy ve florbale. Basketbalisté RSK jednou za 
14 dní hrají mistrovské utkání pražské první 
třídy. Opravdovým bonbónkem jsou zápasy 

Sokola Vyšehrad v Mattoni NBL. Pravidelně 
zaplněná tribuna drží palce domácím So-
kolům z Vyšehradu. Nejvyšší návštěva byla 
při zápase proti mistrovskému Nymburku, 
kdy do haly dorazilo přes 350 fanoušků 
basketbalu. Pravidelnou přípravu a zázemí 
hala poskytuje i oddílům, které mají zimní 
přestávku. Soballisté RSK, lakrosáci LCC, 
volejbalisté RSK nebo oddíly z okolí si zde 
plní tréninkové dávky. Kromě pravidelných 
akcí si hala vyzkoušela i víkendovou zátěž. 
Mistrovství v kick boxu, zemské mistrovství 
v hip hop a disko tancích prověřily schop-
nosti a rezervy zaměstnanců a možnosti 
haly. Svátkem sportu se pak stalo VCES 50. 
Mistrovství České republiky v badmintonu. 
Noblesní akce olympijského sportu, za účasti 
televizních kamer a novinářů, byla nejná-
ročnější akcí v krátké historii radotínské 
sportovní haly. Spokojenost organizátorů 
pak skrývá další možnosti pro pořádání 
podobných akcí. 

Závěrem ještě nutno dodat, že občané 
Radotína a okolí využívají halu pro zahrání 
volejbalu, florbalu, kopané, badmintonu i 
horolezeckou stěnu. Lezecká stěna našla i své 
malé obdivovatele, kteří se pod dozorem pro-
fesionálů z organizace SmichOff  pravidelně 
učí základy lezení v horolezeckém kroužku. 

Sportovní hala v Radotíně vkročila do 
neznáma prvního roku života odvážně. 
Přejme jí, ať se výčet akcí rozšiřuje a opa-
kuje každým rokem. Nastavený trend pak 
zajistí i druhou hlavní myšlenku jejích 
tvůrců – co nejmenší závislost na rozpočtu 
Městské části Praha 16. 

turnaje vítězstvím nad Zličínem 3:1. Poté 
následovalo další vítězství nad velmi sil-
nou Libuší 5:2. Zatím poslední vystoupení 
radotínských fotbalistů dopadlo lépe pro 
rezervu Motorletu v poměru 3:1. 

Zimní přípravné zápasy jsou ideální 
pro nácviky nových herních situací a v ne-
poslední řadě i pro vyzkoušení nových 
hráčů, kteří by eventuálně mohli doplnit 
kádr mužstva pro jarní část sezóny. Velmi 
dobře se například jeví obě mladé naděje 
z ligových týmů -  Jan Musil z Dukly Pra-
ha a Petr Schick z pražských Bohemians 
1905. V neposlední řadě je nutno uvést 
i změnu ve vedení radotínského fotbalu. 
Po odstoupení Jiřího Petra ho na postu 
předsedy fotbalového oddílu nahradil Bro-
nislav Šerák, který je ve fotbalovém světě 
velmi významnou postavou. Bronislav Še-
rák stál za letní návštěvou české fotbalové 
legendy Pavla Nedvěda na utkání Poháru 
Českomoravského fotbalového svazu mezi 
SC Radotín a Duklou Praha. Připravuje 
se rovněž nová koncepce práce s mládeží, 
bez které nelze v současné době fungovat, 
a nové komplexní plány, jakým směrem se 
vydá radotínský fotbal. Funkcionářská zku-
šenost Bronislava Šeráka je velmi dobrou 
zárukou úspěchu.

Přívaly sněhu komplikují život každému 
člověku a stejná situace je i na fotbalovém 
hřišti s umělým povrchem v areálu SC Ra-
dotín. Již několikrát musel být sníh odklízen 
frézami a samozřejmě i lopatami. V rámci 
tréninků A mužstva mužů, které po podzim-
ní odehrané části vede tabulku pražského 
přeboru, se i tito hráči zapojili do úpravy 
umělé trávy a napomohli tak alespoň částeč-
ně správci stadionu. 

Zimní turnaje, spolupořádané společ-
ně s fotbalovým oddílem Aritma Praha 
z pražských Vokovic, mají na pražské 
fotbalové scéně svou již pevně zabudo-
vanou tradici. Pro letošní zimní turnaje 
se podařilo získat partnera, který po vzá-
jemné dohodě investuje své prostředky do 
cen pro vítěze. Oba dva zimní turnaje, jak 
kategorie A, tak i kategorie B, nesou název 
Weber - terranova Cup. Turnaj kategorie B 
se hraje systémem každý s každým, kate-
gorie A je opět rozdělena do dvou skupin. 
V radotínské skupině startují družstva 
domácího SC, rezervy Motorletu, přeboro-
vých týmů z Libuše a Zličína, účastníka IA 
třídy Zbraslavi a středočeských Štěchovic. 
Ve skupině na Aritmě hrají družstva: Arit-
ma Praha, Tempo, Hvozdnice, Velká Dobrá, 
ligový dorost Motorletu a Hvozdnice. Po 
odehrání základních skupin, do půlky 
února, se vytvoří křížová minitabulka, do 
které se přenášejí body z již odehraných 
zápasů. Radotínské družstvo vstoupilo do 

Právě probíhající  florbalové soutěže jsou 
ve své polovině. Radotínští Buldoci si v ní 
zatím nevedou špatně a ukazují, že na vyšší 
soutěž mají. Prozatím se z jedenácti utkání 
radovali hráči od Berounky šestkrát z výhry, 
jednou se rozešli se soupeři smírně a čtyři-
krát  své utkání prohráli. V aktuální sezóně 
využívají Buldoci novou sportovní halu 
v ulici U Starého stadiónu, kde do této doby 
již úspěšně uspořádali 3 turnaje (GOP CUP 
2009, ligový turnaj, Vánoční pohár 2009). 

Do sezóny tým reprezentující radotínské 
gymnázium vstoupil úchvatně. Po prv-
ních třech zápasech měl na kontě 2 výhry 
a 1 remízu. Bohužel další turnaj Buldokům 
hrubě  nevyšel a ze 2 utkání s FBC Dynamis 
a Sokol Beroun Machos, neuhrál ani bod. 
Zejména druhý zápas byl pro Buldoky velice 
ostudný! Ovšem od dalšího turnaje se rado-
tínští florbalisté vrátili 
na vítěznou vlnu. 

Konec roku měl 
tým z šestnáctky veli-
ce perný. 19 prosince 
pořádal v nové rado-
tínské sportovní hale  
ligový turnaj PH + SH 
Přeboru mužů. Bul-
doci zde odehráli dvě 
utkání před poměrně 
slušnou diváckou ku-
lisou. ,,Jako první jsme 
se rozhodli využít i tzv. 
on-line přenosů, když 
jsme všechna utkání 
přenášeli živě přes 
internet na stránky 
České florbalové unie www.cu.cz,“ při-
bližuje zajímavost turnaje Ondřej Karnet, 
zakládající člen týmu Buldoků. Jedno utkání 
florbalisté z Prahy 16 prohráli s týmem FT 
Sokol Břevnov, ale hned ve druhém utkání 
si spravili chuť a naložili týmu FBC Zdice 
7 : 3. Další akce, která se v nové radotínské 
hale konala, byl Vánoční pohár 2009. Turnaj 
pořádali Buldoci již po páté a je to tradiční 
turnaj, kterého se pravidelně účastní i týmy 
mimo hlavní město. Letos přijely z Plzně 
a z Kralup nad Vltavou.  Pořádající oddíl 
měl dva cíle, kvalitně turnaj uspořádat 
a dostat se co nejdále (na předchozích 4 
turnajích skončil třikrát na druhém místě) 
a pokud možno vyhrát. Turnaje se zúčast-
nilo 10 týmů. Ovšem ten z Radotína ve své 

skupině herně úplně propadl a obsadil  až 
poslední místo, což znamenalo konečné 
9. místo. „Toto umístění je pro nás velikým 
zklamáním, ovšem způsobili jsme si ho 
sami, neproměňovali jsme šance a neplnili 
jsme, co jsme si řekli před zápasem, a ani 
mezizápasová morálka nebyla ideální. 
V konečném zúčtování nám postup do 
play-off utekl o 15 sekund,“ vyjmenovává 
příčiny neúspěchu Karnet.  Turnaj nakonec 
vyhrál tým EMCO Choleric, který ve finále 
porazil vítěze tohoto turnaje z předchozích 
dvou let Zlatý hattrick. Hlavním partnerem 
turnaje se stala firma Florball Player, která 
zastupuje značky EXEL, Canadien, Precision 
a Prostick. 

Cíle týmu do konce sezóny jsou jasné. 
O nich opět Ondřej Karnet: „Momentálně 
jsme v tabulce na 5. místě se ztrátou 2 bodů 

na 2. místo a 8 bodů na místo první. Letos 
postupuje z naší skupiny pouze tým na 
1. místě, tím pádem je boj o postup již pouze 
ve fázi teorie. Sestupují ale 4 týmy a těmto 
místům bychom se rádi vyhnuli a příští rok 
se pokusili opět o postup do vyšší soutěže.“ 
Tým Fbk Buldoci GOP Radotín čeká do 
konce ligy ještě 11 ligových zápasů, v květ-
nu turnaj v Kralupech nad Vltavou NOVO-
TECH OPEN 2010 a přes léto již tradiční 
Slovak Open 2010 v Bratislavě. Pokud bude 
radotínský tým vybrán organizátory tak 
i Czech Open  2010, největší turnaj na světě, 
a na konci léta i Pohár Ču 2010.    

Další informace o týmu na 
www.kradotin.net

Více o zimním turnaji Weber - terranova 
cup na www.scradotin.cz

Výsledkový servis
PRAŽSKÁ BASKETBALOVÁ SOUTĚŽ: 
MUŽI - 1. třída - sk. A: 6. kolo Radotínský SK – Breakball 92:52, 7. kolo CTS Basket - Radotínský SK 
58:70, 8. kolo Radotínský SK – VSK IURIDICA A 76:92, 9. kolo Slovan Bohnice B – Radotínský SK 70:86, 
10. kolo Radotínský SK – Sokol Motol D 65:45, 11. kolo Sokol Kbely C – Radotínský SK 80:70, 12. kolo So-
kol Žižkov E – Radotínský SK 79:78, 13. kolo Radotínský SK – VŠSK MFF A 84:41, 14. kolo SK Hradčany – 
Radotínský SK 51:134, 15. kolo SK Meteor A – Radotínský SK 83:58. Basketbalisté Radotínského SK jsou 
po 15 kolech na 3. místě, 9 výher, 6 proher, skóre 1241:1006, 24 bodů
2. třída – sk. D: 6. kolo TJ Háje – SK Zbraslav  97:71, 7. kolo SK Zbraslav – VŠTJ Technika B 58:60,
8. kolo BK SK Rapid – SK Zbraslav 59:48,  9. kolo SK Zbraslav – BK Pirelli B 54:50, 10. kolo SK Zbraslav – 
TJ ČSA 66:84, 11. kolo Sokol Vyšehrad C – SK Zbraslav 90:64, 12. kolo Sokol Michle A – SK Zbraslav 
73:53, 13. kolo SK Zbraslav – SK Meteor C 38:56, 14. kolo BC Loudilové – SK Zbraslav 88:62, 15. kolo 
SK Zbraslav – VSK Elektro 67:86. SK Zbraslav je po 15 kolech na 11. posledním místě za 1 výhru, 14 proher, 
876:1127, 16 bodů.
ŽENY – 2. třída – sk. B: 6. kolo Sokol Dubeč – SK Zbraslav 38:109, 7. kolo SK Zbraslav – VSK PV 53:42, 
8. kolo Sokol Michle B – SK Zbraslav 36:45, 9. kolo SK Zbraslav – TJ Junior 75:44, 10. kolo SK Zbraslav –
BK DE Prosek C 85:59, 11. kolo Sokol Vyšehrad – SK Zbraslav 28:63, 12. kolo TJ Podolí Praha – 
SK Zbraslav 34:43, 13. kolo SK Zbraslav – Sokol D Počernice B 86:43, 14. kolo Sokol Říčany – SK Zbraslav 
71:60. Ženy SK Zbraslav vedou po 14 kolech tabulku 2. třídy, skupinu B - 13 výher, 1 prohra, 933:630, 27 bodů.


