jako Radotín. Za oběma výsledky musíme

jednoznačně hledat poctivou přípravu,
odhodlání zvítězit a ideální spojení zkušenosti s nadějným mládím. To je obrovská
deviza i pro příští roky.
Kapitola první – pátek 6. října
Je zahájen úvodní zápas finále o Mistra
ČR mezi tradičními rivaly. Šest let kraluje
1. České boxlakrosové lize LC Jižní Město
a právem se začíná spekulovat o radotínském komplexu z tohoto týmu. Během
posledních sezón hráči z Prahy 16 v rozhodujících utkáních vždy odcházeli se sklopenou hlavou. Letošní ligová sezóna však
byla od samého počátku jednoznačná pro
Radotín, který v základní části pokaždé
,,jižňáky“ porazil. O to více se čekalo na
úvodní zápas a především na to, jak LCC
Radotín vstoupí do finálové série. První
perioda končí především díky skvělým
zákrokům brankáře Říhy a úspěšným střelám hráčů, kteří pamatují poslední radotínský titul z roku 1999 – P. Procházky a M.
Knotka, poměrem 3:1. Zápas nakonec končí vítězstvím radotínských lakrosistů 10:7.
Kapitola druhá – víkend 7. a 8. října
Ve dvou divácky velice atraktivních zápasech pokládají softballisté SK Radotín
základ k historickému úspěchu oddílu,
který hraje ligovou soutěž od roku 1979.
Nejdříve vyhrávají v Chomutově nejtěsnějším rozdílem 2:1, aby hned následující den
na domácím hřišti v dramatické dohrávce
výsledek zopakovali. V obou případech se
pod získání rozhodujícího bodu podepisuje

LCC Radotín poráží ve třetím finálovém
zápase suverénně Jižní Město 15:9.
Bezprostředně po hvizdu rozhodčího letí od
samé radosti do vzduchu součásti výzbroje
radotínských hráčů. Několik diváků a
trenérská dvojice LCC Barák – Pokorný
otevírají láhve sektu. Začínají okamžiky
oslav.
Význam vítězného zápasu je obrovský.
Radotín po předchozích dvou vítězných
zápasech (10:7 a 17:13 – pozn. red.) vítězí
v sérii jasně 3:0 a získává titul Mistra
České republiky v boxlakrosu. Prokletí
Jižního Města je zlomeno. Radotín se po
šesti letech nadvlády svého finálového
soupeře konečně dočkal. Naposledy se
podařilo hráčům ze sokolovny v ulici
Vykoukových porazit svého soupeře
v tradičním obsazení finále v roce 1999.
Odhodlání prolomit kralování Jižního
Města bylo na radotínských hráčích
vidět od první minuty úvodního zápasu.
Trenérské dvojici LCC se vhodně
podařilo namotivovat svoje hráče, což
byl v předchozích letech někdy problém.
Více k tomu Jan Barák: ,,Bohužel hráči
v klíčových zápasech minulých sezón
v obrovské snaze nedokázali mírnit
svoje emoce, za což jsme hodně platili
vyloučením a následně góly. Z toho jsme
se ponaučili.“ Svůj význam pro výsledek
finále měl i fakt, že ,,Jižňáci“ v letošním
ligovém ročníku Radotín ani jednou
neporazili a měli i velice dramatický
postup do finále. Jižní Město se jen

Čtyři dny po zisku titulu Mistra republiky
radotínskými lakrosisty se v rozhodujícím
pátém zápase finálové série podařil stejný
husarský kousek i radotínským softballistům. Radotínský SK tím korunoval
nejúspěšnější sezónu ve skoro třicetileté
historii oddílu a konečně tak potvrdil
předpoklady, které v několika posledních
letech ukázal, a to, že má velmi dobře
připravené týmy.
Již v minulém čísle, ještě před začátkem finálového klání, jsme psali o velice
úspěšném roce softballu v Radotíně.
Vítězstvím nad 7násobným vítězem 1. ligy
Sportclubem 80 Chomutov, v nejnapínavějším finále posledních let, byl výsledek
ještě podtržen, takže letošní ročník může
být opravdu bez nadsázky hodnocen jako
nejzdařilejší od založení oddílu v roce 1979.

Pomalu se blíží konec roku, se kterým je
již neodmyslitelně pro všechny fanoušky
motoristického sportu spojen Pražský
rallysprint. Tradiční zakončení automobilových soutěží se pořádá již po dvanácté.
Letos se závod koná první prosincovou
sobotu, tj. 2.12., a diváci se mohou těšit na
start přibližně šedesáti posádek. Soutěže
se účastní nejlepší jezdci domácího šampionátu a v posledních letech ho svou účastí
zpestřili i přední jezdci mistrovství světa.
Zatím je předčasné jmenovat konkrétní
závodníky, ale i letos je přislíbena účast

skvělým odpalem Z. Mateřanka.
Kapitola třetí – úterý 10. října
Dle odborníků klíčový zápas lakrosového finále. V souboji bohatém na góly
Radotín dvakrát vede o tři, respektive
čtyři branky. Vždy je však náskok smazán.
Do závěrečné čtvrtiny i díky využitým
přesilovkám z předchozí periody srovnávají hráči Jižního Města krok. Radotínské
publikum trne o výsledek, ale domácí
tým s přehledem kontroluje konec zápasu
a čtyřmi úspěšnými střelami, které se dostávají za záda reprezentačního brankáře
Maliny, potvrzuje letošní nadvládu i dobré
psychické rozpoložení. LCC zvyšuje stav
finálové série na 2:0.
Kapitola čtvrtá – víkend 14. a 15. října
V případě dosažení jednoho víkendového vítězství mohli již radotínští muži
slavit. Kdo si však myslel, že chomutovští
softballisté se špičkovým nadhazovačem
Vrbenským složili zbraně, byl na velikém
omylu. Před televizními kamerami, které
třetí finálový souboj z Chomutova přenášely v přímém přenosu na ČT 4, dokázali
Severočeši finálovou sérii zdramatizovat.
Do třetice se na výsledkové tabuli objevil výsledek 2:1, tentokrát pro Sportclub
Chomutov. Početná nedělní návštěva
v Radotíně věřila v úspěch domácích, ale
prakticky již v 5. směně bylo jasné (v té
době 5:0 pro Chomutov – pozn. red.),
že definitivní rozuzlení velice vyrovnané
finálové série padne až za týden v Chomutově. Stav série je 2:2.

s obrovskými problémy dostalo přes TJ
Malešice, které ještě několik málo vteřin
před koncem rozhodujícího zápasu vedlo o
jednu branku…
Rozhodně můžeme konstatovat, že letošní
titul je zaslouženě
v rukou LCC
Hráči z Prahy 16
za celou finálovou
sérii ani jednou
neprohrávali.
V porovnání
s předchozími
roky tým předvedl
podstatně lepší
p s yc h i c k o u
odolnost, která
p r a m e n i l a
z kvalitní přípravy.
Radotínská obrana
sehrála ve finále
vynikající zápasy a
nedovolovala soupeři včasným napadáním
ve hře pět na pět téměř nic. Jižní Město se
prosazovalo prakticky jen v přesilovkách.
A kde jsou další příčiny úspěchu? O nich
hovoří zkušený 38letý Mirek Knotek,
několikanásobný reprezentant České
republiky, který na finálovou sérii opět po
třech letech oblékl dres radotnského LCC:
,,Dodrželi jsme trenéry naordinovanou
t a k t i k u , t e d y a g r e s iv n ě j i n a p a d a t
rozehrávku soupeře a nutit ho k chybám.
Tím se dařilo držet soupeře pod tlakem.“
,,Absolutorium zaslouží celý tým,“ chválí
svoje svěřence trenér Pokorný, který již

Po výsledcích 2:1, 2:1, 1:2, 3:5 a 1:0 vyhrál
Radotín sérii 3:2. ,,Ve finálových zápasech
zvítězil především atraktivní softball
špičkové evropské kvality,“ shrnuje úroveň
finálové série trenér novopečených mistrů
Pavel Prachař. Diváci viděli zápasy, ve
kterých měli oba soupeři skvěle připravené
týmy a stejně blízko k vítězství. Chomutov
se nevzdal ani za pro něj velice nepříznivého stavu, kdy prohrával 2:0 na zápasy.
Zmobilizováním sil a dvěma vítězstvími
14. a 15. října dokázal sérii ještě zdramatizovat a vyrovnat na 2:2. Nakonec se však
radovali softbalisté od Berounky, kteří
v závěrečném zápase potrestali jedinou
chybu obrany Chomutova a získali vítězný
bod, přičemž sami odehráli bezchybný
zápas. Chomutov měl výraznou šanci ke
skórování prakticky až v dohrávce sedmé

několika VIP jezdců.
Program se skládá ze šesti rychlostních
zkoušek, z nichž se tři jedou na Strahově
a tři mezi radotínskou cementárnou a Řeporyjemi. Začátek závodu je v 8.00 hod.
a konec ve 14.30 hod.
Organizátor zve co nejsrdečněji na
akci nejenom fanoušky automobilových
soutěží, ale i všechny občany z Prahy 16,
kteří si chtějí sportovně zpříjemnit sobotu
v předvánočním období. Členové organizačního týmu předem upozorňují všechny
potencionální diváky, že tento krásný sport

Kapitola pátá – úterý 17. října
Do konce, v pořadí třetího, finálového
utkání lakrosistů zbývá necelých pět minut
a radotínský Jan Košťál lehkou střelou překonává brankáře Jižního Města. Na ukazateli svítí stav 13:8 pro Radotín a ani ten
největší příznivec hráčů ze sídlištní pražské čtvrti již nevěří, že by se skóre mohlo
ještě otočit. Tak markantní je výkonnostní
rozdíl na hrací ploše. V tu dobu začínají
pomaličku přibližně tři stovky diváků
slavit tak dlouho očekávaný titul mistra
republiky. Zaslouženému triumfu radotínských lakrosistů aplaudují i na tribuně
sedící softballisté Radotínského SK. Při
jejich odchodu se s nimi diváci loučí vztyčeným palcem. Snad načerpali vítěznou
euforii, která se mezitím po závěrečném
hvizdu na hřišti proměnila v obrovskou
a upřímnou radost všech radotínských hráčů. Ten večer se v sokolovně slavilo hodně
dlouho do noci.
Kapitola šestá – sobota 21. října
Do Chomutova přijíždí veliká skupina
příznivců radotínských softballistů, kteří
zde svými hlasivkami paradoxně vytvářejí
domácí prostředí pro vyzyvatele sedminásobného mistra ČR. Pátý zápas přináší
opět napínavou bitvu, kde obranná činnost
vítězí nad útočnou snahou obou týmů.
Hrdinou se nakonec stává jednadvacetiletý
radotínský nadhazovač Jaroslav Breník,
který po celý zápas nepustil soupeře takřka
k ničemu a sám při svém startu na pálce ve
druhé směně úspěšným odpalem zajistil
doběh spoluhráče Lukáše Holuba pro
jediný, a jak se později ukázalo, ,,mistrovský“ bod posledního zápasu finálové série
1. České softballové ligy mužů.
v hlavě sestavuje kostru reprezentace
pro MS v kanadském Halifaxu, jež se
uskuteční příští rok v květnu. S jeho slovy
můžeme opravdu jedině souhlasit. Od
skvěle chytajícího Tomáše Říhy, který
svými zákroky zastínil Jiřího Malinu
a ukázal, že je momentálně českou
brankářskou jedničkou, přes nadějné
útočné trio Petr Poupě, Adam Kostka a
Jiří Košťál, jež řádilo v obraně Jižního

Města jako pověstný tajfun, až po zkušené
hráče (Beka, Procházku, Knotka, Miku,
Moravce, Neužila a Jana Košťála), kteří si
po letech hladovění opět sáhli na překrásný
pohár pro Mistra republiky, odvedli
všichni skvělou práci.
Na př ipomenut í h istor ie letošn í
boxlakrosové ligy se objeví na krásném,
více jak metr vysokém poháru, měděný
štítek s nápisem ,,LCC Radotín – 2006“ a
jména všech hráčů. Pro radotínský lakros
je to ve 20leté existenci ligy v pořadí již
šestý. Uvidíme příští rok, zda-li nenastává
éra hráčů od Berounky.
směny, kdy měl obsazenou 3. a 2. metu, ale
obrana Radotína v čele s J. Breníkem poslednímu náporu odolala. Radotínskému
SK se jako prvnímu týmu v ČR podařilo
získat tzv. double, tj. vítězství v 1. lize
i v Českém softballovém poháru. ,,Je to
výsledek, na kterém se několik let pracovalo. Tým vyzrál a projevila se i výhoda
mít dva kvalitní nadhazovače – Jetmara
a Breníka,“ prozrazuje tajemství úspěchu
,,Henry“ Majer, jeden z nejlépe pálících
softballistů v lize. Za zmínku stojí připomenout i vítězství v kvalitně obsazeném
turnaji v britském Guernesey na konci srpna. V příštím roce budou muži obhajovat
mistrovský titul a také reprezentovat český
softball na mezinárodním poli v turnaji
Mistrů Evropy - PMEZ.
Pro úplnost poznamenejme, že B týmy
žen i mužů vyhrály Pražské přebory
(3. nejvyšší soutěže) a jen jediné družstvo,
A tým žen, skončilo hůře než na prvním
místě. Avšak vzhledem k tomu, že v roce
2006 poprvé vstoupilo do 2. ligy, je konečné 5. místo úspěchem.

může být i nebezpečný, a proto apelují na
dodržování bezpečnosti dle pokynů pořadatelů. Řidiče bychom chtěli upozornit na
uzávěrky silnic v oblasti mezi cementárnou v Radotíně a Řeporyjemi a zároveň
poprosit o opatrnost při jízdě na přístupových komunikacích v dané oblasti.

Velice rádi na stránkách Novin Prahy 16
píšeme o úspěšných počinech sportovců
z Prahy 16. Jedním z mnoha, kterých se
letos podařilo dosáhnout, je etapové vítězství lochkovského
cyklisty Vojtěcha
Dlouhého v rámci
10. ročníku závodu
Rovner - Vysočina
2006. Celý seriál
byl od 3. do 6. srpna
2006 rozdělen do
šesti velmi těžkých
kopcovitých etap,
v c el kové délc e
téměř 500 km. Do
souboje o etapová
vítězství a celkový
triumf zasáhlo
11 velmi kvalitních
týmů ze zahraničí
i Čech. Mezi nimi
i náš nejlepší tým
PSK W h i rlpool
H r a d e c K r á lové,
jehož barvy pětadvacetiletý cyklista hájí.
Tentokrát byl však členem výběru české reprezentace. A právě v dresu s českou trikolorou Vojtěch Dlouhý dosáhl na svůj druhý
nejlepší výsledek sezóny. Tím prvním bylo
překvapivé vítězství z úvodu silničářské
sezóny koncem března v závodu Českého
poháru Brno – Velká Bíteš – Brno (viz. Noviny Prahy 16, číslo 4/2006 – pozn.red.),
kde v tvrdých podmínkách, připomínajících spíše pravou zimu, zvítězil závěrečným dlouhým a zdrcujícím spurtem.
,,Vítězství na Vysočině si cením stejně jako
toho, které jsem dosáhl na jaře,“ porovnává
oba úspěchy V. Dlouhý, dříve především

dráhový cyklista sbírající juniorské medaile i na Mistrovství Evropy a dále vysvětluje důvod: ,,Je pro mě stejně důležité proto,
že bylo dosaženo v těžkém kopcovitém

Hokejová sezóna je v plném proudu, a tak
i zbraslavský hokej vyslal do bojů o body
celkem sedm mládežnických týmů. Chlapci jsou dle kategorií ve věku 6 – 14 let a do
utkání jich vyjede kolem 130.
Soutěž starších žáků začala koncem října
a zatím nelze odhadnout šance. „Hraje
se totiž i s týmy mimo Středočeský kraj,
např. ze Soběslavi a Vimperku, které
neznáme“, říká hlavní trenér Karel Míka.
Totéž platí i pro mladší žáky. Velice kvalitně je obsazená soutěž chlapců z 5. tříd.
Ve skupině je 10 družstev a soutěž probíhá
čtyřkolově. Po první čtvrtině je Zbraslav
osmá, ale lze očekávat zlepšení. Příčiny
vidí trenér Míka v neproměňování množství šancí. Soutěž 4. tříd probíhá paralelně
s 5. třídou. Zde jsou zbraslavské výsledky
výrazně lepší. Týmu se podařilo porazit
Slavii a remizovat se Spartou, což jsou
skvělé úspěchy, které znamenají průběžné
3. místo. Na pěkném třetím místě hned za
Spartou a před Libercem jsou i zbraslavští
hokejisté, kteří navštěvují 3. třídu. „Ve
skupině hraje devět týmů a s klidným
svědomím můžeme říci, že nás neberou na
lehkou váhu ani renomovaní soupeři,“ říká
Míka. Nejúspěšněji co do pořadí v tabulce
jsou „druháci“, kteří jsou na 2. místě těsně
za mužstvem Letňan. Mužstvo má nejlepší
bilanci z hlediska počtu vstřelených a inkasovaných branek, tzn. že má statisticky
nejlepší útok i obranu v soutěži. Svůj
příděl dostala i Sparta. „Naši nejmladší,
tedy žáci 1. tříd, sbírají první hokejové
zkušenosti v turnajích. V sezóně absolvují
celkem osm turnajů po čtyřech účastnících. Třetí místo po druhém kole lze považovat za úspěch, jelikož HC Zbraslav je

výrazně nejmladším účastníkem soutěže,“
dokončuje výčet úspěšnosti jednotlivých
mužstev Karel Míka.
Prostřednictvím článku chce trenérský
kolektiv oslovit i budoucí adepty – kluky
ročníků 2000 – 2003, pro které je otevřen
celoroční nábor. Každé úterý a čtvrtek je
od 16.00 hodinový trénink určen pro zájemce o tento krásný sport.
Jelikož bohužel není dlouhodobě vyřešen problém se zimním stadiónem na
Zbraslavi, oddíl musí využívat služeb stadionu Nikolajka na Smíchově. Právě v absenci stadiónu vidí činovníci oddílu, který
letos slaví ji 93. rok svojí existence, hlavní
příčinu toho, proč není zastoupeno více
chlapců z obvodu Prahy 16 v jednotlivých
zbraslavských mládežnických týmech. „Z
celkového počtu 150 chlapců je pouze
šest z našeho obvodu,“ přibližuje smutnou
pravdu Míka a dodává: „Všem rodičům,
kteří chtějí pro své chlapce atraktivní
sport, nabízíme: přijďte na nezávaznou
návštěvu. Jediné, co potřebujete, jsou
brusle pro vašeho syna. Tři tréninky jsou
zdarma a potom se můžete rozhodnout,
zda bude dítě pokračovat, či ne. Kluci
nejsou podrobeni žádným zkouškám,
a dokonce budeme raději, když nebudou
umět bruslit“. Vážení rodiče, ač se to zdá
velmi brzy, ideální věk, kdy je vhodné
začít s pravidelným sportem, je mezi 4 - 5
rokem věku dítěte. Má-li sport plnit své
poslání, je třeba začít včas. A právě lední
hokej může být tím sportem, který pomůže
ochránit vašeho chlapce před negativními
vlivy v dalších letech. Těšíme se na vaši
návštěvu. Informace: www.hczbraslav.cz,
tel. 607 818 468.

terénu.“ Vítězství ve 3. etapě 10. ročníku
Rovner – Vysočina 2006 jasně potvrdilo
správnost rozhodnutí sympatického Lochkováka nadále se specializovat jen na silniční cyklistiku a té dráhové dát sbohem.
Vojtěch Dlouhý momentálně absolvuje
zasloužený odpočinek po namáhavé, ale
pro něj zdařilé silniční sezóně, ve které
mimo jiné úspěšně absolvoval i 56. ročník
závodu Okolo Bulharska, který se svými
1354 závodními kilometry byl náročnější
než Závod míru. Po krátké dovolené začne
se svým týmem PSK Whirlpool Hradec
Králové přípravu na příští sezónu.

KOPANÁ:
Pražský přebor : 8. kolo FSC Libuš – SC Radotín 2:0, 9.kolo SC Radotín - FC Tempo Praha 1:0, 10. kolo FC
Zličín – SC Radotín 2:2, 11. kolo SC Radotín – SK Aritma Praha 0:1, 12. kolo SK Horní Měcholupy – SC Radotín
3:1. Zdálo se, že po bodových ziscích z 9. a 10. kola směřují radotínští fotbalisté do klidných vod přeborové tabulky.
Bohužel domácí prohra s Aritmou, která se nalézá rovněž v dolních patrech pořadí, znamená, že je SC Radotín na
nelichotivém 14. místě (3 výhry, 2 remízy, 8 proher, skóre 12:27, 11 bodů).
I. A třída - skupina B: 8. kolo SK Zbraslav - SK Sparta Krč B 4.2, 9. kolo ABC Braník – SK Zbraslav 0:2, 10.
kolo SK Zbraslav – Slovan Kunratice 1:0, 11. kolo SK Střešovice – SK Zbraslav 4:4, 12. kolo SK Zbraslav – Sokol
Stodůlky 1:4. Zbraslav dál předvádí výborné výkony, které znamenaly, že ještě v 11. kole byla na 1. místě. Škoda vysoké domácí prohry ve 12. kole s průměrným týmem Stodůlek (7 výher, 2 remízy, 3 prohry, 27:23, 23 bodů – 4. místo).
I. B třída - skupina A: 8. kolo SK Modřany – SK Čechoslovan Chuchle 1:1, A.F.K. Olympia Šeberov – SC Radotín B
1:0, Sokol Lochkov – SK Aritma Praha B 1:2, 9. kolo SK Č. Chuchle – Slavoj Suchdol 2:0, SC Radotín B – SK Nusle
2:0, SK Gordic Praha – Lochkov 2:1, 10. kolo Lochkov – SC Radotín B 2:6, Olympia Šeberov – SK Č. Chuchle 3:5,
11. kolo SK Č. Chuchle – SK Nusle 1:1, SC Radotín B – Čechie Dubeč B 3.0, FC Zličín – Lochkov 1:1, 12. kolo Lochkov – SK Č. Chuchle 1:2, FC Př. Kopanina B – SC Radotín B 0:1. Sokol Lochkov se topí, naopak týmy z Chuchle
a Radotína se drží v popředí tabulky. Zajímavé bylo 12. kolo, v němž radotínská rezerva prokázala výbornou formu
a porazila lídra 1.B třídy z Přední Kopaniny na jeho hřišti. V derby Prahy 16 Lochkov prohrál s Chuchlí a má na
předposlední tým soutěže již 7 bodovou ztrátu (3. místo SK Č. Chuchle – 6-5-1, 22:13, 23 body, 6. místo SC Radotín
B – 6-2-4, 28:21, 20 bodů, 14. místo Lochkov – 0-2-10, 10:40, 2 body).
II. třída - skupina A: 6. kolo SK Čechoslovan Chuchle B – SK Zbraslav B 3:3, 7. kolo SK Zbraslav B – Olymp Praha
4:3, FK Řeporyje – SK C. Chuchle B 2:1, 8. kolo SK Č. Chuchle B –Sokol Stodůlky B 1:0, SK Střešovice B – SK
Zbraslav B 6:3, 9. kolo SK Zbraslav B –ABC Braník B 0:1, SK Sparta Košíře B – SK Č. Chuchle B 4:2, 10. kolo SK
Č. Chuchle B – SK Gordic Praha B 2:2, SK Zbraslav B – FK Řeporyje B 5:3. Před posledním podzimním kolem je
zbraslavský B tým na pěkném 4. místě (5-3-2, 31:22, 18 bodů) a hráči Čechoslovanu Chuchle B na 9. místě (2-3-5,
15:22, 9 bodů) z 12 účastníků.
II. třída - skupina C: 6. kolo Slavoj Podolí Praha C – Sokol Lipence 1:1, 7. kolo Lipence – FK Klánovice 1:0, 8. kolo
Lipence – Čechie Smíchov 4:2, 9. kolo Sokol Písnice – Lipence 0:0, 10. kolo Lipence – Junior Praha B 2:0. Remízový
král – tým Sokola Lipence – dokázal v 7. a 8. kole , že dokáže i vítězit. To první je o to cennější, že porazil vedoucí
tým tabulky FK Klánovice a je nyní na 4. místě (3-7-0, 14:9, 16 bodů).
III. třída – skupina A: 8. kolo SK Advokát Praha – SK Čechoslovan Chuchle C 3:1, Sokol Bílá Hora B – Sokol
Lipence B 3:1, 9. kolo SK Č. Chuchle C – volno, Lipence B – Tatran Střešovice 6:0, 10. kolo SK Střešovice C – SK
Č. Chuchle C 5:0, Lipence B – Radlice B 1:1, 11. kolo Sokol Stodůlky C – Lipence B 1:0, SK Č. Chuchle C – S. Bílá
Hora B 1:1, 12. kolo Lipence B – SK Č. Chuchle C 3:2. B mužstvo Lipenců je jako A tým rovněž na 4. místě (6-3-2,
30:10, 21 bodů). SK Čechoslovan Chuchle C je před posledním kolem na 8. místě (3-2-6, 23:29, 11 bodů).

