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Splněný sen - Kanada v Radotíně a šampionát  v Praze

Fotbalisté od Berounky kráčí za 
vítězstvím v pražském přeboru

   Květen přinesl hráčům LCC největší možné 
vytížení v jejich kariéře. Memoriál Aleše 
Hřebeského, finálová série o titul mistra 
republiky, reprezentační soustředění, pří-
pravná přátelská utkání před mistrovstvím 
a vlastní světový turnaj, v němž reprezen-
tanti odehráli pět zápasů během sedmi dnů.
   Radotínský stadión se stal svědkem his-
torického momentu v dějinách českého 
boxlakrosu – exhibičního utkání české 
reprezentace proti posledním mistrům 
světa – profesionálním hráčům kanadského 
národního týmu. Než k tomuto historickému 
setkání došlo, museli hráči z Prahy 16 vybo-

jovat třetí místo na memoriálu. Hned o dva 
dny později, 4. května, čekal reprezentanty 
v dresech LCC první finálový boj proti tra-
dičnímu rivalovi z Jižního Města – obhájci 
titulu smetli hráče z Prahy 11 rekordním 
výsledkem historie finálových klání 20:5. 
Nedělní odveta na Jižním Městě přinesla 
překvapivou prohru LCC. Zaplněná jiho-
městská hala v bouřlivé atmosféře a nezvyk-
lém dusnu dotlačila domácí tým k vítězství 

11:10. Ve středu 11. května už radotínští 
neponechali nic náhodě a opět rozdílem 
třídy porazil SK JM 18:8 a zajistil si tak šestý 
titul v řadě a celkově již jedenáctý v historii 
české ligy. Druhý den ráno nastoupili všich-
ni reprezentanti k závěrečnému soustředění 
před mistrovstvím světa v Edenu. 
   V úterý 17. května se domácí LCC střetl 
v přípravném utkání s týmem Anglie, který si 
zvolil Radotín pro svou závěrečnou přípravu. 
Sestava LCC byla bez nominovaných hráčů 
pro mistrovství světa doplněná o reprezen-
tanty, kteří neměli účast jistou. S juniorským 
brankářem Kubou Marešem dokázali radotín-

ští prohrát s Anglií pouze 
o tři branky 7:10. Ve středu 
se v Radotíně představili 
hráči Austrálie a Anglie. 
Posledně jmenovaný tým 
byl doplněný o šest pro-
fesionálních hráčů a jasně 
přehrál Australany. 
   Čtvrtek přinesl splnění 
snu hráčů, kteří s lakro-
sem před pětadvaceti lety 
začínali. Kanadský národ-
ní tým složený z profi-
hráčů Národní lakrosové 
ligy (NLL) nastoupil na 
stadionu LCC k exhibiční-
mu utkání proti českému 
mužstvu, jež doplnili tři 
krajánci z Kanady. Vítěz-

ství javorových listů 15:8 bylo i vítězstvím 
českého týmu. Předvedená hra a herní do-
vednosti českých hráčů překvapili všechny 
odborníky. Hvězdy NLL Colin Doyle, Shawn 
Evans, Josh Sanderson, Antony Cosmo, Rhys 
Duch a další se museli vyrovnat s pohybem 
a nasazením českých lakrosistů. Změnou 
pro Kanaďany bylo i venkovní hřiště a letní 
počasí. Podobné podmínky znají z mládí, 
kdy hráli naposled venku, dnes totiž hrají 

pouze v halách, a to jak NLL, tak i kanadské 
profi soutěže. Součástí utkání byl i předzápa-
sový kemp, v rámci něhož Kanaďané v čele 
s koučem Ediem Comeauem připravili pro 
nejmladší adepty hodinový trénink. 
   V sobotu 21. května odstartovalo v praž-
ském Edenu historicky první mistrovství 
světa v boxlakrosu v Evropě. V úvodních 
dvou utkáních se Češi utkali s favorizovanými 
týmy USA a  Irokézů. Přes porážky však Češi 
předvedli proti profesionálním hráčům výkon 
plný nasazení, neustálého pohybu a donutili 
oba týmy bojovat až do konce utkání. Klíčové 
utkání pro český tým byl zápas s Irskem, které 
jasně ovládl, a vítězstvím 18:5 postoupil po-
prvé na MS do čtvrtfinále. Zápas proti Anglii 
patřil mezi nejlepší na celém mistrovství, ne-
ztrácel nic, co může nabídnout moderní lak-
ros – tvrdost, rychlost, nasazení, krásné góly, 
přesilovky i ubráněné oslabení. Vítězství 12:7 
katapultovalo Čechy do semifinále a zajistilo 
největší úspěch v dějinách českého lakrosu. 
Hrát o medaile bylo víc než splněným snem. 
Semifinále proti Irokézům a zápas o třetí 
místo byla opět konfrontace profesionálních 
hráčů s amatéry v českých dresech. Konečné 
čtvrté místo je fantastickou vizitkou českého 
lakrosu a úspěchem organizačního výboru 
pod vedením funkcionářů LCC. 

Úspěšné vystoupení českých hráčů se 
odrazilo i v zájmu zámořských soutěží. Nej-
větší hvězda českého týmu Petr Poupě už byl 
kontaktován zástupci nově vznikající NALL 
(North American Lacrosse League). Předve-
denými výkony by se dle vyjádření manažerů 
profi týmů neztratil ani v NLL.
  

   Jen dvě kola dělí radotínské fotbalisty od ti-
tulu pražského přeborníka. V tabulce pravdy 
může tento enormní úspěch překazit pouze 
rezerva nyní již prvoligové Dukly Praha, kte-
rá je v těsném závěsu za domácími fotbalisty, 
leč s horším výsledkem vzájemných zápasů. 
   Právě hrající se soutěžní ročník 2010/2011 
se vyvíjel podobně jako ten předcházející, kde 
radotínské dělil od vítězství v nejvyšší pražské 
soutěži jeden jediný bod. Nakonec se radoval 
FC Zličín, který se po velmi nevydařených vý-
konech s divizí jakožto nováček rozloučí.
   Pro SC Radotín by vítězství v pražském 
přeboru znamenalo nejen oslavy z vydře-
ného vítězství v celé soutěži, ale především 
postup do soutěže vyšší. Divize, která je lá-
kavou nabídkou, ale má i své stinné stránky, 
a to především ekonomické. Nejnáročnější 
je v těchto soutěžích doprava, která zabere 
nemalou část rozpočtu klubu, ale i časová 
náročnost. V dnešní ekonomické situaci, se 
kterou se potýká mnoho fotbalových klubů, je 
účast v divizi sice vysněným přáním, ale díky 
navýšení rozpočtu tak trochu nereálným. 
Na druhou stranu by se pochopitelně zvedla 
prestiž a úroveň zápasů, které by diváci mohli 
navštěvovat. Z tohoto hlediska je to ovšem tak 
trochu Pyrrhovo vítězství, neboť návštěvnost 

zápasů radotínských fotbalistů je doslova 
tristní. O přední příčky se stabilně hraje líbivý 
fotbal. Tým je plný osobností z řad bývalých 
i současných futsalových reprezentantů. Celý 
kádr je většinou trenérů z pražského přeboru 

považován za nejkvalitnější a nejlépe po-
skládaný. Tomáš Sluka, Igor Vodecký a Jirka 
Baroch se stali elitními střelci v celé soutěži. 
Dohromady tato trojice nasázela soupeřům 
doposavad 31 branek, což je v podstatě polo-
vina nastřílených branek celého týmu. 

Co více nabídnout divákům? Areál „nové-
ho stadionu“ navíc vzkvétá. První etapa tar-

tanové dráhy je již v provozu (ZŠ Loučanská 
již zde měla několik hodin tělesné výchovy). 
Druhá část bude realizována do konce toho-
to roku.Už jen na pohled se úroveň areálu 
zvedla. A to vše opravdu není zadarmo.

Trenér radotínského „A“ týmu Richard 
Bogdanov, který je zároveň místopředsedou 
fotbalového oddílu, k účasti v divizi říká: 
„Budeme bojovat a snažit se soutěž vyhrát. Co 
bude po třicátém kole? Budeme mít pár dní na 

to, abychom se oficiálně rozhodli, 
zda divizi přihlásíme nebo ne. 
Pochopitelně jsme se tímto pro-
blémem již zabývali a necháváme 
ho prozatím otevřený. Pevně však 
věříme, že přebor vyhrajeme.“
   Po herní stránce by radotínští 
fotbalisté dozajista ostudu v di-
vizi neudělali. Buďme však rea-
listé. Navíc vedení občanského 
sdružení se rozhodlo jít cestou 
výchovy mládeže a zkvalitňovaní 
podmínek pro její sportovní ak-
tivity. Popravdě řečeno, divize by 
Radotínu po tolika letech čekání 

slušela, ale za jakou cenu?
Po odehraných 28. kolech mají radotínští 

fotbalisté náskok 5 bodů na Duklu B, která 
jediná je může ohrozit. V posledních dvou ko-
lech stačí jednou vyhrát a SC Radotín se stane 
přeborníkem Prahy.

Buldočí Floorbal Player Cup 2011
   Zatím největší turnaj ve své historii uspo-
řádali Buldoci o víkendu 21. a 22. května. 
Do bojů se přihlásilo šestnáct mužských 
týmů a čtyři týmy ženské. 
   V sobotu se hrálo v hale Hamr Braník 
a v Kunraticích. První zápasy ve čtyřech sku-
pinách po čtyřech týmech se rozběhly hned 
po ránu. Radotínští rozhodně nepatřili mezi 
favority na „bednu“. První zápas odehráli 
proti Gladiátors, do nějž nastoupila i nová 
posila Martin Niklas, v zápase v klidném tem-
pu dokráčeli k vítězství 11:0. Druhý zápas byl 
podstatně těžší, hrálo se proti Start 98 (ti letos 

postoupili do druhé nejvyšší soutěže v ČR). 
V zápase Buldoci vedli 1:0 a 2:1, ale nakonec 
došlo na remízu 2:2 a bylo jasné, že o prvním 
místě ve skupině rozhodně skóre. Poslední 
mač se hrál proti unhošťským. Radotínští vy-
hráli 5:2, ale protože Start dal týmu Gladiátors 
17 gólů, postupoval z prvního místa se skóre 

22:4 on. Radotín se musel spokojit se 2. mís-
tem ve skupině a skórem 18:4. Buldoččí béčko 
obsadilo ve skupině B čtvrté místo a čekal ho 
těžký osmifinálový soupeř.
   V neděli se finálový den konal už v radotín-
ské hale. A - tým Buldoků se střetl s juniory 
z pražského Tatranu, po základní hrací době 
byl stav 2:2, o postupujícím musely rozhod-
nout nájezdy. V nich byli efektivnější hráči 
z Prahy 16 a postoupili do čtvrtfinále! Rado-
tínský B - tým osmifinálový zápas nezvládl 
a prohrál 0:14. Ve čtvrtfinále čekal Buldoky 
opět Start 98. „Věděli jsme, že zápas bude pod-

statně těžší než zápas ve skupině, 
hřiště na Hamru je menší, zato 
v Radotíně je maximální rozměr 
hřiště čtyřicet na dvacet metrů, 
a to nahrává soupeři,“ řekl On-
dřej Karnet. Utkání mělo vcelku 
jednoznačný průběh, na velkém 
hřišti Start kombinoval a místní 
držel ve hře jen gólman Martin 
Jonáš, který pochytal téměř vše, 
co šlo na bránu. Po dvou třeti-
nách vedl tým Start 1:0, poslední 

třetinu se Buldoci trochu otrkali a začali se 
alespoň pokoušet o kombinaci, ovšem bez 
gólového úspěchu. Deset vteřin před koncem 
zápasu se rozehrávala standardka z rohu hřiš-
tě, míček se dostal do prostoru brankoviště 
a sekundu před koncem zápasu se podařilo 
radotínským vyrovnat! O postupu tak musely 

opět rozhodovat nájezdy. A i napodruhé na 
turnaji se domácí v rozstřelu nemýlili a v ná-
jezdech rozhodli o postupu týmu z Prahy 16. 
Dostat se mezi čtyři nejlepší turnaje bylo nad 
rámec toho, co chtěli Buldoci na turnaji doká-
zat. V semifinále se střetli s Black Angeles, kde 
hrálo několik hráčů s extraligovými zkuše-
nostmi. „Do poloviny zápasu jsme drželi stav 
1:0 pro nás a trochu jsme věřili v malý zázrak 
a postup do finále, ovšem v druhé polovině 
zápasu Andělé zapnuli a nakonec vyhráli 4:1,“ 
komentoval kapitán Karnet. O třetí místo se 
Buldoci nakonec střetli s týmem Mládenci při 
chuti, v polovině zápasu vedli 2:0 a už už se 
věřilo v bronzové medaile, ovšem na konci 
druhé třetiny soupeř snížil na 1:2 a pouhých 
šest sekund po začátku třetí třetiny bylo srov-
náno na 2:2. Došlo opět na penalty. Do třetice 
se ovšem radotínským florbalistům nepoved-
ly a skóre po nájezdech bylo 2:3. 
   Finále přineslo krásnou podívanou! Nastou-
pili proti sobě Black Angeles a mužstvo slože-
né z hráčů FBŠ Bohemians. Zápas měl velké 
tempo, akce střídala akci a nakonec vyhráli 
FBŠ 7:6. Mač byl opravdu reklamou na flor-
bal! Kategorii žen ovládla děvčata z FBŠ, když 
ve finále zdolala SKV 2:1 po penaltách.
   Konečné čtvrté místo je pro radotínský 
tým ohromný úspěch a naděje do budouc-
na. Nakonec jediné ocenění pro Radotín 
bylo jmenování Ondřeje Karneta do All 
Star turnaje. 

Další info na www.floorballplayercup.cz 
a na www.kradotin.net.

V prvním červnovém víkendu dorazili do 
Radotína nejlepší čeští hráči minigolfu, aby po-
měřili své síly v soutěžích družstev a jednotlivců. 
   Pořadatelé přivítali přes 80 mužů a žen 
z Olomouce, Bystřice pod Hostýnem, Hole-
šova, Šternberka, Jedovnice, Brna, Rakovní-
ka, Ústí nad Labem a pražské hráče z Tempa 

a Děkanky. Zastoupení v hráčském poli měli 
i sousedé ze Slovenska, když na turnaj dora-
zili zástupci Trnavy. 
   V pátek a v sobotu měli všichni možnost 
seznámit se s hřištěm tak, aby hned násle-
dující den mohli ukázat svůj talent a um. 
Sobotního slavnostního zahájení turnaje 
se za účasti ředitele turnaje Romana Vla-
sáka a hlavního rozhodčího Lumíra Bendy 
zúčastnil a přítomné přivítal radotínský 
místostarosta Miroslav Knotek.

   Turnaj odstartoval v neděli okolo osmé ho-
diny ranní za velmi teplého počasí. Účastníci 
měli před sebou čtyři kola na 18 drahách. 
První kolo v soutěži družstev vyhrál tým 
Bystřice pod Hostýnem „A“. Jenže v dalších 
kolech ukázali své schopnosti olomoučtí 
a minigolfisté Tempa Praha, aby se po čtvr-

tém kole prosadili na první místo 
při shodném součtu úderů. A tak 
závěr soutěže smíšených družstev 
nabídne určitě dramatickou podí-
vanou. Čeká je totiž ještě 4. Grand 
Prix Brno a potom již Mistrovství 
České republiky v Rakovníku. 
V soutěži jednotlivců, v kategorii 
mužů, vyhrál Mario Straško z MGC 
Olomouc, na druhém místě skončil 
Martin Ječný a třetí příčku obsadil 
Milan Ječný, oba z pražského Tem-
pa. V kategorii žen zvítězila Jana 
Nakládalová z MGC 90 Brno. 
   Po ukončení turnaje poděkovali 
zástupci jednotlivých oddílů po-
řadatelům, a to za dobrou organi-
zaci. Šlo o skvělou přípravu, neboť 

20. a 21. srpna se chystá Radotín Trophy – 
mezinárodní turnaj za účasti hráčů z Německa, 
Rakouska a Slovenska. 

   Zbraslav se dočká nového areálu pro vol-
ný čas. Multifunkční komplex nabídne jak 
dětem a mládeži, tak dospělým vyžití, které 
Zbraslavanům doposud citelně chybělo. 
   První vlaštovkou zbraslavského areálu, 
jenž vzniká u ulic Pod Třešňovkou a Ža-
bovřeská, bude několik beachvolejbalových 
kurtů a dětské hřiště. Ty doplní multi-
funkční venkovní hřiště a samotná hala, jež 
poskytne nejen celou řadu možností spor-
tovního vyžití, ale i třeba restauraci a další 
servisní zázemí. Hala a přilehlé pozemky se 
tak stanou novým centrem Zbraslavi s před-
pokládaným každo-
denním provozem 
od osmi hodin ráno 
do zhruba desáté 
hodiny večer. 
   V přízemí budovy 
bude návštěvníkům 
k dispozic i  ve lká 
tělocvična, kde si 
budou moci zahrát 
tenis , badminton, 
basketbal, volejbal, 
floorbal, stolní tenis 
nebo si zacvičit ae-
robik a gymnastiku. 
Ve l i k o s t  t o h o t o 
víceúčelového pro-
storu je variabilní – tělocvičnu bude možné 
rozdělit na dvě samostatné části. V přízemí 
kromě prostor pro fitness, spinning a solá-
rium najdete navíc také tři kurty pro squash 
a dvě dráhy pro curling. 
   V prvním patře haly se bude nacházet 
zejména zázemí, tedy šatny, sprchy a menší 
prodejna občerstvení pro sportovce. Kromě 
jiného tu bude i dětský koutek pro děti ma-
minek, které si půjdou zacvičit. 
   Nové centrum uspokojí nejen všechny 
obyvatele Zbraslavi, ale i „přespolní“. Před-
pokládaná střední cenová úroveň jednot-
livých služeb a nabídky restaurace bude 
bezpochyby lákavá, a to pro všechny, kteří 

na Zbraslavi zatím postrádají kvalitní místo 
pro oddych, sport a zábavu. Nezapomnělo se 
přitom ani na tělesně postižené – hala bude 
samozřejmě vybavena bezbariérovým pří-
stupem a do prvního patra povede výtah. 
   Obyvatelé Zbraslavi, kteří doposud za 
sportem a zábavou jezdili do Radotína, 
Černošic, Všenor, Modřan či dokonce až 
na Smíchov, tak budou mít nové centrum 
doslova „pod nosem“. Dostatečný počet par-
kovacích míst zároveň zajistí, že do areálu 
bez problémů přijedete i autem. Jednotlivá 
sportoviště a další provozy, které se stanou 

součástí nově vznikajícího centra, budou 
postupně otevírány v průběhu léta a podzi-
mu. Plánuje se, že plný provoz bude zahájen 
již na začátku příštího roku.
Plánovaná sportoviště
Outdoor: 2 až 3 beachvolejbalová hřiště, 
multifunkční sportovní hřiště, dětské hřiště.
Indoor: 5 badmintonových kurtů, 3 squa-
shové kurty, 3 hřiště pro stolní tenis, hřiště 
pro volejbal, hřiště pro basketbal, tenisový 
kurt, floorbalové hřiště, prostory pro: fitness, 
kardio fitness, spinning a solárium, aerobik 
a gymnastiku, 2 dráhy pro curling, cvičební 
plochy nebo dětské učebny a herny.

Anketa o titul Sportovec měsíce Prahy 16
Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc květen 

se stal kapitán fotbalistů SC Radotín Tomáš Sluka

Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Prahu 16, zašlete návrh na udělení 
titulu Sportovec měsíce Prahy 16 na emailovou adresu 
noviny@p16.mepnet.cz. Přihláška do soutěže o udělení 
titulu musí  obsahovat celé jméno navrženého sportovce, 
ročník narození, sportovní disciplínu, v níž bylo výjimeč-
ného výkonu dosaženo, včetně přesného data (den a měsíc) 
a v rámci jaké soutěže bylo výkonu dosaženo. Důležitá je 
i informace, z jaké městské části dotyčný je, nebo koho re-
prezentoval. Rovněž prosíme o poskytnutí tel. kontaktu 
jak na navrhovatele, tak i na navrženého sportovce pro zjiš-
tění případného souhlasu k medializaci výkonu v Novinách 
Prahy 16. Podněty zasílejte v termínu do 3. srpna  2011. Ze 
zaslaných tipů bude do užšího rozhodování zařazen spor-
tovec jednak na základě došlého množství návrhů s jeho 
jménem a také na základě mimořádnosti výkonu v daném 
sportu a věkové kategorii. Vítěz obdrží čestnou listinu  se jmenováním sportovce měsíce 
a věcnou cenu. Těšíme se na Vaše podněty.

Jako správný kapitán táhne Tomáš Sluka radotínské fotbalisty k vítězství v Pražském 
přeboru. V letošní sezóně nastřílel 33letý fotbalista už 13 branek. Během své kariéry si 
zahrál II.ligu za Opavu, III.ligu (MSFL) za Dolní Benešov a v roce 2003 reprezentoval ČR 
na univerziádě v Jižní Koreji, kde získal bronzovou medaili.

Hráči LCC na MS: Tomáš Říha, Emil Mo-
ravec, Petr Poupě, Radek Skála, Jiří Košťál, 
Martin Kostka, Adam Kostka, Dominik 
Pešek a Martin Hodaň, asistenti kouče Jan 
Barák a Mirek Knotek, generální manažer 
Roman Pokorný.
Více na: www.wilcprague2011.eu

Více na: www.scradotin.cz 

Otvírací doba minigolfového areálu:
úterý až pátek od 14 do 20 hodin
sobota a neděle od 13 do 20 hodin
V letních měsících je otevřeno vždy do 
22 hodin. Zájemci o minigolf si mohou hru za 
přítomnosti domácích hráčů vyzkoušet každý 
čtvrtek od 17 hodin.


