
Cíl pro letošní rok splněn. Buldoci slaví postup.

Lipenečtí fotbalisté budou slavit
Zajímavá podívaná mezi Zbraslaví a Točnou

Sportovcem měsíce března je Magdaléna Krejčová 

Memoriál Aleše Hřebeského 2009 rozlosován

První březnový den byl na programu před-
poslední turnaj Pražské a středočeské soutěže 
mužů divize B ve florbale, ve které startuje 
i tým z Prahy 16 Fbk Buldoci GOP Radotín. 
Předsezónní cíle radotínských florbalistů 
nebyly malé. Po letech, kdy hráli v horní po-
lovině tabulky, ale na postup to nevypadalo, 
si hráči dali dlouhodobý plán, a to že za pět 
let postoupí o tři soutěže výše. 

Před sezónou to ovšem s plněním plánu 
nevypadalo vůbec růžově. Brankář Luboš 
Jindřich si přetrhl kolení vazy a sezóna 

pro něj skončila ještě před jejím začátkem. 
Pro tým tedy nastal problém najít nové-
ho gólmana, což se naštěstí podařilo, a to 
hned dvojnásobně. Ve svém středu přivítali 
vicemistra Anglie Stanislava Kamase a po 
roční pauze se do družstva vrátil i Martin 
Kristen. Posilovalo se i na dalších postech. 
Do útoku přišel Pavel Bartoň a obranu po-

sílil Jan Laššák. Složení útočných a obraných 
řad se také změnilo a před prvním zápasem 
letošní sezóny bylo vše připraveno. První 
turnaj se konal 28. září 2008 a Buldoci začali 
okamžitě plnit roli favorita divize a vyhráli 
nad svými soupeři 8 : 1 a 11 : 1. Další turnaje 
probíhaly v podobném duchu a soupeři si 
odnášeli velké příděly. Koncem listopadu 
hráli Buldoci s týmem FBC Start 98 B. Zápas 
týmu z ,,šestnáctky“ vůbec nevyšel a po sérii 
šesti vyhraných zápasů v řadě prohrál 1 : 3. 
Tento zápas radotínské florbalisty nepolo-

žil, ale naopak. Další 
turnaje přinesly opět 
vysoké příděly gólů 
do soupeřovy branky 
a postup se přibližo-
val. ,,Měli jsme také 
štěstí že se během 
sezóny nikdo nezranil 
a hráli jsme neustále 
ve stejném složení,“
doplňuje další důvod 
úspěchu opora Bul-
doků Ondřej Karnet. 
Náskok před před-
posledním turnajem 
hraným 1. března 
v hale v Kunraticích 
byl 5 bodů na třetího 
a k postupové jistotě 

byla potřeba zisku 7 bodů. První zápas 
s týmem Sokol Rudná zvládli Buldoci bez 
problémů a vyhráli 8 : 1. Druhý zápas s tý-
mem FBC Uhřiněves začal velkým náporem 
radotínského týmu, přesto ale první třetina 
gól nepřinesla. Ovšem druhou třetinu se 
strhly gólové hody a Buldoci nasázeli do 
soupeřovy branky sedm gólů. V poslední 

části přidali dalších pět gólů a výhra byla 
dokonána. V průběhu zápasu radotínští flor-
balisté zjistili, že mužstvo, se kterým bojovali 
o postup - FBC Start 98 B, prohrálo své utká-
ní s posledním týmem soutěže FBK Vlci B 
a ztratilo tak postupové naděje. Postup pro 
Buldoky byl tedy doma. Poslední turnaj se 
konal 28. března v hale na Zličíně. První zá-
pas proti týmu, který florbalisty hájící i dob-
ré jméno radotínského gymnázia Oty Pavla, 
zatím jako jediný porazil - FBC Start 98 B, 
zvládli a slavili vítězství 6 : 1. V posledním 
zápase s nejlepším družstvem soutěže s Fbk 
Sokol Bubeneč prohráli Buldoci 1 : 4. Poráž-
ka však již druhé místo a postupovou radost 
nemohla ohrozit a Fbk Buldoci GOP Rado-
tín se radují z historického úspěchu. Sezónu 
zakončili s 122 vstřelenými góly a pouze 35 
obdrženými. Dle poměru branek je vidno, že 
útoky se činily a obrana byla vždy na svém 
místě. To byly hlavní důvody postupu. 

Dne 9. května pořádají radotínští florba-
listé turnaj X3M OPEN 2009 v hale HAMR 
Branik. Večer bude slavnostní zakončení 
sezóny spojené s předáváním individuálních 
ocenění nejlepším hráčům týmu. Předsevzetí 
do příští sezóny je jediné, neusnout na vav-
řínech a pokračovat v dobrých výsledcích 
i nadále, takže z úst Buldoků neuslyšíte: 
„Hlavně udržet soutěž,“ ale „Chceme další 
postup!“, a to se tým do jednoho muže po-
kusí splnit! Jediné, co družstvu v současné 
době schází, je strategický partner, který by 
tým Buldoků podporoval.

Bližší info na: www.kradotin.net
Kontakt: kradotin@atlas.cz 

Junioři odkojení hernou Patium
získali dva mistrovské tituly

Druhý mistrovský titul vybojovala v kate-
gorii do 15 let Nikola „Lola“ Marvanová, pů-
vodem hráčka z nedalekých Řevnic, která od 
letošní sezóny nastupuje 
za BC Rabbits Praha, 
oddíl spojený se zbra-
slavskou hernou. Na 
rozdíl od Veroniky bylo 
finále uvedené kategorie 
pěkné drama, rozhodly 
pouhé tři kuželky. Také 
Nikola je od letošního 
roku členkou juniorské 
reprezentace, která se 
v dubnu 2009 pokusí 
ve Švédsku o úspěch 
na mezinárodním poli. 
Bronzovou medai l i 
v kategorii do devíti let 
vybojoval na mistrov-
ství republiky teprve 
osmiletý Patrik Pechar 
(Dobřichovice), stejně tak třetí místo v ka-
tegorii do 15 let získala Magdaléna Jirásková. 
Mezi úspěchy lze také připočíst čtvrté místo 

Dvě zlaté medaile, a tedy tituly Mistrů ČR 
pro rok 2009, a dvě bronzové medaile získali 
na letošním mistrovství ČR v juniorských 
soutěžích hráči a hráčky, kteří začínali ve 
zbraslavské herně PATIUM nebo jsou s ní  
nějakým jiným způsobem spojeni.

Oproti loňskému roku tak došlo k dal-
šímu výraznému vylepšení této juniorské 
party – v roce 2008 si junioři z Prahy 16 
a okolí přivezli z celostátního mistrovství 
„pouze“ jedno stříbro (Dominika Křenková) 
a jeden bronz (Veronika Nováková). Právě li-
penecká Veronika Nováková přitom letos mi-
strovský titul vyhrála až na čtvrtý pokus, zato 
ale v prestižní kategorii do 18 let a zcela suve-
rénním způsobem. V celkem osmi soutěžních 
hrách dosáhla průměru 218 kuželek na hru, 
finálovou soupeřku smetla rozdílem třídy 
a v posledních dvou hrách dosáhla průměru 
234 kuželek. Kdo zná alespoň trochu pravidla 
bowlingu, musí to velmi ocenit. Veronika tak 
potvrdila oprávněnost opětné nominace pro 
reprezentaci ČR na letošní mistrovství Evro-
py i světa a pozici zřejmě v současné době 
nejperspektivnější hráčky v ČR vůbec. 

ve stejné kategorii do 15 let dvojnásobné 
mistryně ČR a čtyřnásobné mistryně Prahy 
Dominiky Křenkové (Zbraslav). Do „olym-
pijského“ bodování se navíc počítají i jedno 
páté místo (Barbora Hájková) a dvě šestá 
místa (Michaela Nežerná a Tereza Marešo-
vá). Všichni jmenovaní hráči a hráčky hrají 
v barvách BC Rabbits Praha, a jejich úspěchy 

jsou tak zároveň úspěchy hlavního města 
v celostátních juniorských soutěžích.   

Několik předních jezdců přijalo pozvání 
na závod automobilů do vrchu na trati 
Zbraslav – Točná dne 25. dubna 2009. Do-
mácí pražské firmy Patera Citroen a Auto 
Adámek  obnovily loňským 1. ročníkem 
tradici slavného závodu, u něhož se nemusí 
připomínat slavné ročníky v třicátých letech. 
V Praze se tyto závody jely naposledy v roce 
1996 na Strahově, a organizátoři doufají, že 
podobnou kulisu bude mít i obnovená akce. 
K závodu bylo pozváno mnoho slavných 
jezdců z historie, namátkou -  Jiří Hák, 
Zdeněk Halada, Tomáš Hank, Josef Srnský, 
Miroslav Adámek, Václav Blahna, Zděnek 
Ponec  a další.

K vidění budou i unikátní auta minulých 
let, např. krásnou Škodu 110 R představí 

extovární jezdec škodovky Josef Srnský, Ri-
chard Trajbold pojede s Porsche 911 svého 
otce, A. Muzikant z kdysi populární posádky 

Dudek-Muzikant pojede Škodu 130 RS. Za-
jímavé NSU TT představí bývalý úspěšný re-
prezentant Miroslav Adámek. K vidění bude 
několik vozů Renault Alpine A110 atd.  

Soutěžit budou také herec Roman Ska-
mene a zpěvák Petr Kotvald s vozy Citroen 

Saxo VTS. Mezi závodníky by se na 
startu měl objevit i starosta Velké 
Chuchle Stanislav Fresl.

Na této akci se sejde pestrá paleta 
vozů, kterou jinde divák neuvidí. 
Tréninky začínají v 8 hod. a vlastní 
závod zhruba ve 13 hod. Veškeré 
zázemí a depo závodních vozů bude 
v obci Točná. 

Silnice od mostu Závodu míru, 
směr Modřany bude 25. dubna uza-
vřena od 7 – 18 hod. a objížďka vede-

Turnaj lakrosových nadějí v BratislavěO víkendu 21. - 22. března  se zúčastnily 
juniorky LCC Sokol Radotín turnaje, který byl 
prověrkou  českých lakrosových nadějí. Turnaj 
proběhl v Rače, okrajové části Bratislavy.

V českém týmu hrály dívky juniorského 
věku ze tří týmů – LCC Sokol Radotín 
(11 aktérek), LC Jižní Město (7) a z týmu 

FTVS (4). Hráčky sehrály zápasy se sloven-
skými a rakouskými týmy a druhým českým 
týmem z Kroměříže. Zkušenost a herní kvality 
českých juniorek se velkou měrou podílely 
na vítězství v tomto turnaji. Výběr Prahy se 

prezentoval výbornými výkony, 
ve kterých předvedl hráčkám 
z Rakouska a Slovenska velmi 
pohledný lakros. Je výborné, že 
většina pražských mladých hráček 
trénuje v mateřských klubech 
spolu s hráčkami Národní ženské 
ligy, kde nabírají cenné zkušenosti. 
Tento turnaj byl pro trenérku české 
juniorské reprezentace Simonu 
Barákovou prvním setkáním s  
potencionálními reprezentantkami 
ČR na MS U-19, které se bude 
konat v roce 2011 v Německu. 

Příprava probíhá zatím z větší části v klubech 
a formou víkendových soustředění. Tréninky 
jsou otevřené pro všechny hráčky juniorského 
věku. Další prověrkou bude červencový Pra-
gue cup – U 19.

Na závěr nelze než hráčkám popřát hodně 
chuti, radostí sdílených společně s týmem 
a elánu do dalších tréninků, které se stanou 
pevným základem  podobných úspěchů.

LCC Sokol Radotín reprezentovaly: Marie 
Šrůtová, Veronika Bernhauserová, Lucie 
Martínková, Eliška Sedláková, Markéta 
Vrabcová, Tereza Šnajdrová, Tereza Šamoni-
lová, Anna Pecharová, Kateřina Gottwaldo-
vá, Nela Táborská, Anna Čižínská a trenérka 
Simona Baráková s asistentkami  Michaelou 
Srchovou, Terezou  Sebastianidesovou a Te-
rezou Karnetovou.

Veškeré info na: www.edda.cz
Kůň roku 2008 z Velké Chuchle

V pátek 13. února se na tribuně centrálního českého závodiště uskutečnil Galavečer 
českého turfu, který učinil definitivní tečku za uplynulou dostihovou sezónou. Ve 39. 
ročníku ankety Jockey Clubu ČR byl Koněm roku 2008 zvolen čtyřletý tmavý hnědák 
stáje Dr. Charvát Blue Coral, kterého ve Velké Chuchli trénuje Tomáš Šatra. Jmenovaný 
irský rodák vloni na českém území neprohrál a postupně opanoval Velkou květnovou 
cenu, Velkou cenu Prahy a Velkou cenu Pardubického kraje, v zahraničí k těmto úspěchům 
přidal i jedinečnou třináctidélkovou demolici soupeřů v Bratislavské míli. Blue Coral získal 
celkem 34 procent hlasů a po předlouhých třiadvaceti letech (od Whisky 1985) se stal prvním 
držitelem titulu Kůň roku, jenž je trénovaný na chuchelském závodišti.

Dostihová sezóna je tu!
Duben je tradičně zahajovacím měsícem sezóny v České republice a jako první místo na 

dostihové mapě otevřelo své brány divákům centrální závodiště v Praze - Velké Chuchli. Jarní 
část jeho termínové listiny je opět nabitá nejkvalitnějšími rovinovými zkouškami, první klasické 
testy přijdou na pořad v květnu a vrcholné České derby pak předposlední červnovou neděli. Na 
přihláškách do těchto exkluzivních dostihů je řada jmen ze zahraničí (Francie, Německo, Itálie, 
Rakousko, Polsko, Maďarsko, Slovensko) a proti nim budou stát ti nejlepší koně tuzemských 
stájí, kteří právě nyní absolvují první ostré testy svých forem. Nedělní dostihová odpoledne 
začínají vždy ve 14 hodin. Vstupné stojí 120 Kč, zdarma mohou na dostihy děti do 15 let a držitelé 
ročního předplatného na pražskou MHD („opencard“). Poloviční vstupné zaplatí držitelé ostatních 
platných kupónů na MHD, mládež do 18 let a studenti. Na závodišti je možné zakoupit si celoroční 
permanentku (900 Kč), nebo pro osoby 60 let a starší kartu „klubu Patriot“ (200 Kč), jež rovněž 
opravňuje ke vstupu na všechny chuchelské dostihové dny cvalové sezóny 2009. 

Dne 2. 4. 2009 byly rozlosovány základní 
skupiny 16. ročníku Memoriálu Aleše Hře-
beského. Týmy byly pro losování rozděleny 
do čtyř košů s ohledem na jejich umístění 
v minulých ročnících turnaje a na jejich před-
pokládanou kvalitu.

Začalo se losováním týmů ze čtvrtého 
koše. Bylo dáno pravidlo, že pokud budou 
do skupiny nalosovány dva české týmy, bude 

k nim dolosován tým ze zahraničí, aby byl 
turnaj atraktivní a pestrý. Podobné pravidlo 
se uplatňuje při losování poháru UEFA. Pre-
zident České lakrosové unie Roman Pokorný, 
starosta TJ Sokol Radotín Miroslav Knotek, 
Eliška Sedláková, jako zástupce generálního 
partnera turnaje, firmy S&S, a starosta MČ 
Praha 16 Karel Hanzlík pak určili tyto zá-
kladní skupiny. Skupina A –  LC Jižní Město, 
LC United (USA), LC Pardubice, Turku 
Titans (FIN). Skupina B – Adanac Warriors 
(CAN), TJ Malešice, LCC Tigers, Tricksters 
LT Bratislava. Skupina C – LCC Radotín, 
Ajax - Pickering Rock (CAN), 1 Lacrosse Rig-
gers (IRL), BIBER (GER). Skupina D – Mega-

men Boston (USA), London Knights (ENG), 
LC Slavia Praha, Vienna Cherokees (AUT). 
Turnaj startuje ve čtvrtek 23.4. Na sobotu 
25.4.  je připraven tradiční program s večerní 
exhibicí a finále bude zahájeno v neděli od-
poledne v 17 hod. Konkurence týmů bude 
ještě náročnější než v loňském ročníku. 
Vítěz z roku 2008 z Bostonu přijede obha-
jovat v podobné sestavě hráčů v jejímž  čele 

bude Bryan Bendig (Boston 
Blazers, NLL) a gólmanka 
Ginny Capicchionni. Adanac 
Warriors chce vyhrát a proto 
lze očekávat silný výběr z No-
vého Skotska. LC United na-
vazuje na Philadelphii, ale tým 
staví Clayton Greene „CJ“, což 
je záložní hráč Philadelphie 
Wings (NLL). Ajax Pickering 
Rocks je tým hrající nejvyšší 
kanadskou amatérskou ligu, 
tzv. „Senior B“. V roce 2007 
Ajax prohrál finále nejpres-
tižnější amatérské soutěže 
v Kanadě „President Cup“ 
s týmem z Alberty. V týmu 
se představí několik hráčů 
z památného finále. Není 

bez zajímavosti, že Ajax spolupracuje s tý-
mem Toronto Rocks (NLL). Silné budou 
i týmy London Knights a Dublin Riggers, ve 
kterých se představí mnoho reprezentantů 
Anglie a Irska doplněné o zámořské hráče. 
Tyto týmy si budou mapovat české hráče 
před nadcházejícím mistrovství světa, které 
se bude konat v Praze v roce 2011. Největší 
novinkou bude účast hráčů z drsného severu. 
Tým Turku Titans bude poprvé reprezen-
tovat Skandinávii na turnaji. Nezbývá než 
pozvat všechny příznivce akčního sportu na 
kvalitní podívanou do arény Sokola Radotín 
na termín 23. – 26.4.2009.
Více na: www.lcc-radotin.cz

O tom, že vítězkou ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc březen 
se stala mladá nadějná moderní gymnastka Magdaléna Krejčová, 
rozhodlo zatím absolutně největší množství čtenářských tipů, které do 
redakce Novin Prahy 16 došly. Bylo jich celkem na tři desítky. V červnu 
osmiletá Magdaléna Krejčová ze Zbraslavi je závodnicí oddílu 
moderní gymnastiky SK Motorlet Praha - Radlice. Jako svěřenkyně 
hlavní trenérky Blanky Ksandrové se zúčastnila dne 21. března 2009 již 
17. ročníku mezinárodního závodu „Poháru Dobré vůle – GOODWILL 
CUP 2009“. Na této akci startovalo téměř 80 závodnic v 7 kategoriích 
z 8 evropských států a vybraných klubů z České republiky.

Svým skvělým výkonem obsadila Magdaléna Krejčová ve své 
kategorii nejmladších „B“ nadějí ročník 2001 a mladších z celkového 
počtu 12 závodnic skvělé třetí místo za zlatou Lisbeth Teemaa 
z Estonska a stříbrnou Madalin Frantz z Rumunska a získala 
bronzovou medaili pro domácí oddíl SK Motorlet Praha.  Za tento 
úspěch a tréninkovou přípravu vděčí především hlavní trenérce Blance 
Ksandrové a trenérkám Jiřině Heviánkové a Mgr. Petře Skálové, které odvádějí při práci se závodnicemi 
oddílu opravdu vynikající práci. Magdaléně gratulujeme k dosaženému výsledku, přejeme pevné nervy 
a mnoho úspěchů při její účasti na dalších závodech.

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 výjimečného 
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 reprezentoval. Rovněž prosíme o poskytnutí tel. 
kontaktu jak na navrhovatele, tak i na navrženého sportovce pro zjištění případného souhlasu k medializaci 
výkonu v Novinách Prahy 16. Podněty zasílejte v termínu do 4. května 2009. Ze zaslaných tipů bude do 
užšího rozhodování zařazen sportovec 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.

Fotbal v Lipencích oslaví letos své devade-
sátiny. Proto Sokol Lipence plánuje na sobotu 
13. června na svém stadionu fotbalový den 
pro celou rodinu.

Diváci uvidí řadu exhibičních utkání 
a jako vyvrcholení souboj týmů sportovních 
i kulturních osobností vedených Ivanem Haš-
kem a Horstem Sieglem (na obr.),  kteří jsou 
novými obyvateli Lipenců. Pro děti budou 
připraveny atrakce a hry, mj. pod patronací 
klauna Ronalda McDonalda. Večer vystoupí 

pod širým nebem skupina Lokomotiva se 
známým moderátorem Petrem Vondráčkem. 
V tombole bude-
te moci vyhrát 
fotbalové dresy 
podepsané slav-
nými hráči, foto-
aparát Nikon, 
sud piva a spous-
tu dalších cen.

mailto:noviny@p16.mepnet.cz

