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Vychází 15.8.2007. 
Náklad 9000 výtisků. 

Výtisk a distribuce ZDARMA. 
Tisk Grafotechna print s.r.o., 

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 17.9.2007.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky: do 
4.9.2007. Distribuce do všech poštov-

ních schránek ve správním obvodu za-
jištěna prostřednictvím České pošty s.p. 
Za obsahovou a věcnou správnost od-
povídají autoři.  Nevyžádané rukopisy 

a fotografie se nevracejí. 

Soballisté se chystají na Evropský pohár
Do Radotína přijede koncem srpna evropská špička tohoto sportu
   Radotínští soballisté, obhájci loňského 

mistrovského titulu, jsou před začátkem 
podzimní části nejvyšší soutěže prozatím 
na třetím místě, za týmy Spectrum Praha 
a Chomutovem. Výsledková bilance je 
však srovnatelná se soupeři z čela tabulky, 
jelikož úřadující mistři republiky mají 
o utkání méně – v srpnu budou dohrávat 
protestovaný zápas s Tempem Praha.     
VVýhodou Radotína pro závěrečnou část 
soutěže však je, že má kladný poměr vzá-
jemných zápasů s oběma největšími sou-
peři. Se Spectrem dvakrát vyhrál, jednou 
prohrál a s Chomutovem má dokonce 
skóre 3:0. Tato bilance může hrát roli na 
konci základní části soutěže při rovnosti 
bodů pro nasazení do play-off. Před zá-
věrečnými vyřazovacími koly však zbývá 
odehrát ještě osm zápasů, a to s každým 
soupeřem jednou. 
    Radotínský SK si vede úspěšně i v Čes-
kém poháru, kde rovněž obhajuje loňské 
vítězství. Soutěž dospěla již do semifinále 
a příštím soupeřem týmu z Prahy 16 v boji 
o finále budou Hroši z Havlíčkova Brodu. 

Nejbližším vrcholem radotínských 
soballistů je však Evropský pohár, 
nejprestižnější evropská klubová soutěž 
a obdoba PMEZ v jiných sportech. Té se 
Radotín zúčastní vůbec poprvé v historii 
klubu. Tým na mezinárodní scéně hrál 
doposud pouze jednou - Pohár vítězů 
pohárů v roce 2004, který se všeobecně 

považuje za klubovou dvojku. Účast v Ev-
ropském poháru bude o to pikantnější, 
jelikož bude pořádán v Radotíně od  27. 
srpna do 1. září 2007. Na začátku srpna, 
několik málo dní před startem 
turnaje, však neustále visí otaz-
ník nad tím, kolik družstev  se 
vrcholné události evropského 
klubového soballu zúčastní. 
,,Momentálně to vypadá, že 
se některé týmy odhlásí, takže 
místo původních devíti celků 
jich Radotín přivítá pouze 
šest, včetně našeho domácího 
pořadatelského družstva,“ říká 
Pavel Prachař, trenér obhájců 
titulu mistra republiky. Důvo-
dem odhlášení Španělů, Chor-
vatů a Francouzů je nejprav-
děpodobněji změna pravidel 
Evropské soballové federace. 
Blíže k odstoupení některých 
účastníků a k novým pravi-
dlům dodává opět trenér Pra-
chař: „Ta letos umožnila v kaž-
dém týmu start až čtyř cizích 
hráčů bez jakéhokoli omezení, 
což pravděpodobně zvedne 
úroveň některých týmů i celé-
ho turnaje. Legalizace tohoto 
pravidla však paradoxně odradila slabší 
týmy, ačkoli právě kvůli nim byl nový 

předpis zaveden. Nyní to však vypadá, že 
se posilují spíš týmy silnější – Holanďani, 
Dánové a Belgičani,“ seznamuje s rea-
litou zavedení pravidla Pavel Prachař. 

V každém případě odpadnou „povinná“ 
vítězství a podle všeho v každém utkání 
o něco půjde, což určitě přispěje ke kvalitě 
a náročnosti turnaje. Druhým plusem je, že 
šestičlenný turnaj se dá odehrát na jednom 
hřišti, takže všechna utkání se budou hrát 
v Radotíně, což je mnohem jednodušší 
z hlediska organizace turnaje. Za zmínku 
stojí fakt, že pořadatelský tým se rozhodl 
nevyužít nového pravidla a turnaj odehraje 
výhradně se svým kádrem hráčů.
  O Evropský pohár 2007 se tak prav-
děpodobně utkají celky Storks a Koko-
lishi z Nizozemska (Storks startují jako 
obhájci trofeje z roku 2006), Stenlose 
Bulls z Dánska (loni druzí), Chiocaboos 
z Belgie, Crows Kosice ze Slovenska a po-
řadatelský tým z Prahy 16. 

Program Evropského poháru v soballu
Pondělí – 27.8.: 10.00 hod Crows Košice – Storks, 13.00 hod. Kokolishi – Stenlose 
Bulls, 17.00 hod. zahajovací ceremoniál, 17.30 hod.  Chicaboos Stabroek – Radotín
Úterý – 28.8.: 10.00 hod.  Storks – Kokolishi, 12.30 hod.  Radotín – Crows Košice, 
15.00 hod.  Stenlose Bulls – Chicaboos Stabroek, 17.30 hod.  Kokolishi – Radotín
Středa  - 29.8.: 10.00 hod.  Chicaboos Stabroek – Crows Košice, 12.30 hod.  Storks – Stenlose 
Bulls, 15.00 hod.  Crows Košice – Kokolishi, 17.30 hod.  Stenlose Bulls – Radotín
Čtvrtek - 30.8.: 10.00 hod.  Storks – Chicaboos Stabroek, 12.30 hod.  Stenlose Bulls – Crows 
Košice, 15.00 hod.  Kokolishi – Chicaboos Stabroek, 17.30 hod. Radotín – Storks
Pátek – 31.8.: od 12.00 hod.  zápasy play-off a o konečné umístění
Sobota – 1.9.: od 16.00 hod.  finále, 18.30 hod.  závěrečný ceremoniál

  Celý turnaj, zvláště zápasy v elitní se-
mifinálové skupině, byly náročné pro 
reprezentační hráčky i z toho důvodu, že 
mnohé byly zároveň pořadatelkami, or-
ganizátorkami a trenérkami našich junior-
ských týmů na turnaji. ,,Byl to pro nás velký 
úspěch a doufám, že i dobrý příklad pro 
juniorskou reprezentaci,“ říká jedna z opor 
reprezentace Dája Merrellová, hráčka LCC 
Sokol Radotín. Dalšími radotínskými 
hráčkami v reprezentačním výběru byly 
Hana Štěchová, Lenka Pešková a Simona 
Baráková.

Česká juniorská reprezentace, pro kterou 
byl Prague Cup 2007 poslední prověrkou 
před odletem na MS U19 do Kanady, zde 
sehrála rovněž výborné a kvalitní zápasy. 
Juniorky skončily na pěkném 5. místě, 
tedy těsně před branami elitní skupiny. 
Na turnaji měly možnost si zahrát i proti 
soupeřkám, s nimiž se setkají i na MS 
- týmem Skotska. Náše mladé družstvo 
porazilowww skotské reprezentantky 
12:8. Za zmínku stojí i to, že v turnajovém 
programu porazily naše „mlaďošky“ tým 
ČR B 11:1 a s americkým týmem AIST  
Blue remizovaly 9:9. Dalo by se říci, že si 
naše hráčky tým AIST v pátečním zápase 
„oťukávaly“. V sobotním už ale udeřily 
plnou silou a v zápase jasně zvítězily 11:
5. Utkání bylo úžasnou podívanou nejen 
pro fanoušky – rodiče, ale i pro ostatní. 
„Holky hrály s radostí, chytře a srdcem. 
Tak, jak to Češi umí. Doufám, že si toto 
zapamatují a na mistrovství  v Kanadě, 
kam odlétáme 2. srpna, budou hrát tak, 
jak to předvedly zde. Prague Cup byl pro 
tým výbornou prověrkou fyzické, herní 
i psychické připravenosti,“ zhodnotila vý-
kon a význam turnaje Simona Baráková, 
trenérka národního juniorského týmu. 
V juniorském národním týmu hrály tyto 
hráčky z týmu LCC Sokol Radotín: Mi-
chaela Srchová, Anna Dočkalová, Alice 
Králíčková, Anna Kopecká, Michaela 
Zelená, Adéla Blahovcová, Olga Petráková, 
Tereza Karnetová, Tereza Hroníková, Tere-
za Sebastianidesová a Štěpánka Koubová.

                                                                     
                                                            

   Ve dnech 9. – 15. července proběhl v Praze 
v areálu Slávie 10. ročník mezinárodního 
turnaje Prague Cup 2007. Akce se účastni-
lo 13 ženských lakrosových týmů. Oproti 
minulému roku nebyl turnaj rozdělen na 
seniorskou a juniorskou divizi, ale všech 
13 týmů bylo zařazeno do čtyř skupin.
  Český seniorský A tým se probojoval do 
elitní skupiny, bojující o 1. až 4. místo, 
kde semifinálový klíč postavil do cesty 
naší reprezentaci hráčky Athletes Inter-
national z USA. Byl to těžký zápas pro 
oba týmy, nejen vzhledem k počtu již 
odehraných utkání, ale také z důvodu 
velmi teplého počasí. Po prvních třiceti 
minutách Češky vedly 6:4. Ve druhé půli 
se našemu týmu dařilo náskok bez pro-
blému kontrolovat a ještě zvýšit. Konečný 
stav 12:7 znamenal postup do finále. 
Zápas o vítěze turnaje se hrál týž den od 
17 hod. a reprezentace v něm nastoupila 
proti dalšímu zámořskému týmu AIST 
White, se kterým v základní části těsně 
prohrála 2:1. I přes páteční porážku měl 
náš tým jasný cíl: VYHRÁT !!!
  I když byl již podvečer, slunce stále 
pálilo a bylo nesnesitelné horko. Úvod 
zápasu se českému týmu moc nevydařil. 
Ve dvacáté minutě vedl americký soupeř 
4:1. Do konce poločasu padlo ještě po 
třech gólech na obou stranách, takže 
před přestávkou byl stav 7:4 pro AIST. 
V druhém dějství začal náš tým skvěle. 
Záhy se podařilo srovnat na 7:7. O dalším 
průběhu by se dalo říci, že se zápas vyví-
jel podle scénáře - hosté skórovaly a naše 
reprezentace obratem srovnala. Osm 
minut před koncem však Češky dostaly 
dva rychlé góly na 11:9. Naštěstí v 57. 
minutě snížila radotínská Hana Štěchová  
a za necelou minutu vyrovnala kapitánka 
Tereza Koubová. Drama se odehrávalo 
až do konce utkání. Po nebezpečném 
rychlém útoku Američanek a výborném 
zákroku brankářky Dřevíkovské došlo 
k přenesení míče do obranné poloviny 
zámořského týmu, kde se k míči dostala 
opět výborně hrající kapitánka Koubová, 
která třináct sekund před koncem vsítila 
vítězný gól na 12:11.

Prague Cup vyhrála česká
lakrosová reprezentace

European Cup   Softball Fastpitch - Cup Men


