
Těsně před Velikonocemi skončila dlou-
hodobá základní část Národní boxlakrosové 
ligy. Před Memoriálem Aleše Hřebeského se 
odehrají čtvrtfinálová a semifinálová utká-
ní, na finálovou sérii dojde až po memoriálu. 
V letošním roce zasáhly do bojů v NBLL 
čtyři radotínské týmy.
   Elitní tým LCC Sokol Radotín je v letošní 
sezóně nedostižný a neztratil ani jeden bod. 
Situaci dokumentuje pohled na tabulku 
základní a nadstavbové části. Po deseti zá-

pasech se ziskem 30 bodů má LCC průměr 
18,6 vstřelených gólů na zápas a 5,1 obdrže-
ných. Taková statistika nemá v 25leté historii 
NBLL obdoby. V průběhu sezóny se dá říci, 
že jediným soupeřem bylo LCC samo sobě. 
Momentů, kdy zápasy vypadaly vyrovnaně, 
bylo velmi málo. Nejlepší výsledek s LCC se 
podařil týmu SK Lacrosse Jižní Město, které 

má letos paradoxně jednu z nejslabších se-
zón v historii. Výsledek 9:2 byl důsledkem 
nekoncentrované hry útočníků LCC a nao-
pak výborné hry obranné řady. Tým trenérů 
Patrika Procházky a Mirka Knotka,  kolem 
kapitána Petra Poupěte s průměrným věkem 
23 let, má všechny předpoklady vládnout 
NBLL ještě hodně dlouho.  

V útoku je jediný „starší“ hráč přes 
24 let Jirka Košťál (26), ostatní jsou v rozmezí 
17-24 let. Obrana je trochu „zkušenější“ s je-

diným veteránem Tomášem 
Říhou (35) a Mart inem 
Kostkou (29). Zbytek obrany 
se pohybuje ve věku do 25 let. 
Dlouhodobě mimo hru je 
druhý veterán Emil Moravec 
(35), který musel po zranění 
na MS v Praze na operaci a je 
v rekonvalescenci. 
   Stále lepší je další rado-
tínský tým ForFun. Ten 
rozbouřil tradiční uspořá-
dání a ovládl vyrovnanou 
skupinu týmů s ambicemi 
na 2. a 3. místo NBLL. 
Obsadil druhé místo, které 
zajišťuje v play off výhodu 

domácího prostředí. V průběhu soutěže 
s týmy ze silné trojky prohrál dvakrát jasně 
s LCC, ale stejně tak dvakrát dokázal pora-
zit TJ Malešice a jednou Jižní  Město a pak 
prohrál až v prodloužení. Výkony Forfanů se 
opíraly o skvělého brankáře Dominika Siku 
a hru plnou pohybu, s níž si nedokázaly Ma-
lešice a Jižní Město poradit. Velkou posilou 

a překvapením této sezóny bylo angažování 
bývalého generálního manažera reprezen-
tace Romana Pokorného na trenérský post. 
Pokud vydrží ForFunu nadšení a forma,  
může dojít k radotínskému finále NBLL.  
   Juniorský tým LCC Wolves pod taktovkou 
Jana Baráka dokázal potrápit zkušené sou-
peře a od začátku ligy udělal výkonnostní 
skok. Konečné 10. místo dává 17letým mla-
díkům dobrou výchozí pozici do budoucna. 
Mezi největší opory se řadí Jakub Mareš 
v bráně a lídr týmu Petr Novák. 
   Veteránský tým Falcon byl opět závislý 
na složení sestavy na jednotlivé zápasy. Na 
podzim potrápil ForFuny, které podržel 
výborný Sika v brance (8:6). S Jižním Měs-
tem hrálo mužstvo Falconů přes půl zápasu 
vyrovnanou partii, ale v závěru mu došly 
síly a prohrálo 18:11. To ale s přihlédnutím 
k průměrnému věku kolem 40 let není 
nic neobvyklého. Ke konci sezóny Falconi 
podcenili i juniory z Wolves (4:7), ale pora-
zili Bratislavu, Plzeň a Šumperk a zajistili si 
nakonec poslední místo v play off. 

Dominanci radotínských hráčů po zá-
kladní části dokumentuje pohled do indi-
viduálních statistik kanadského bodování. 
To, jestli radotínské týmy udrží nastoupený 
trend, budeme znát během května.

LCC kráčí k dalšímu titulu

Fotbalisté SK Zbraslav budou chtít v jar-
ních odvetách navázat na úspěšný podzim, 
kdy si vykopali skvělé druhé místo v I.A třídě! 
V polovině soutěže ztráceli na vedoucí Bílou 
Horu pouze tři body, a tak jejich příznivci ne-
trpělivě očekávají boj o postup do přeboru.
   Zbraslavští stihli přes zimu kromě kla-
sických tréninků i několik hodin spinnin-
gu a krátké soustředění v Josefově Dole. 
O dehr á l i  i  fo tb a lov ý 
turnaj Weber Cup 2012, 
pořádaný týmy SK Aritma 
Praha a SC Radotín. V pří-
pravných zápasech bylo 
k vidění ledasco. Poklidné 
zápasy i utkání, ve kterých 
se všem vařila krev. Během 
turnaje došlo na šarvátky 
na hřišti, červené karty, 
penalty, ale i fair play gesta 
nebo úsměvné momenty, 
jako byl pokus o kontaktní 
gól „boží rukou“. 
   Sestava týmu se často 
měnila, do hry se zapojili 
hráči, kteří kvůli zdravot-
ním indispozicím během 
podzimu moc nehráli, 
ale i nové posily. „Závěrečná část přípravy 
byla věnována rychlosti a práci s míčem, 
taky rehabilitaci a rekonvalescenci marodů 

a zraněných. Těšíme se na mistráky. Sázíme 
na dobrou partu, chceme vítězit, ale hlavně 
předvádět fotbal, který by kluky bavil a líbil 
se divákům. Uvidíme, zda to bude stačit na 
všechny soupeře.“ Takto střízlivě hovořil 
před prvními jarními koly kouč Zbraslavi 
Jaroslav Kudrna. 

On i jeho svěřenci si ovšem vstup do 
jarních bojů jistě představovali jinak. Tým, 

který se při pohledu do tabulky chlubil 
výbornou defenzívou (vždyť ve třinácti 
soutěžních utkáních obdržel jen 18 branek), 

nezastihlo jaro ještě tak úplně v pohodě. 
Ze dvou venkovních duelů si  Zbraslav 
přivezla celkem 8 gólů a žádný bod, dosud 
vždy shodně prohrála 2:4. V Cholupicích 
se sice blýskl dvěma zásahy Ondřej Bláha 
a ve Stodůlkách byl pak stejně úspěšný jeho 
parťák z útoku Miroslav Král. Obranná 
hra má po zimním spánku velké trhliny, 
a tak se mužstvo se zajímavými vyhlíd-
kami zatím pouze hledá. Sezóna je ovšem 
na samotném začátku a není důvod házet 
flintu nebo kopačky do žita, vždyť štěstěna 
je vrtkavá dáma. Hovořit by o tom aktuál-
ně mohli i hráči Prahy 1999, další z adeptů 
na postup, kterým po vysokém vítězství 
v úvodním kole vyprášily na jeho vlastním 
hřišti kožich právě Cholupice a uštědřily 
jim debakl 5:0! Z tohoto pohledu se nemusí 
brát výsledek SK Zbraslavi z Cholupic jako 
tragédie, zvláště když v zápase dokonce 
vedli. Prohra ve Stodůlkách už ale hořkou 
příchuť má. O reparát se zbraslavští hráči 
pokusili už na Velikonoční pondělí. 
Kádr A mužstva SK Zbraslav pro jaro 2012: 
Radek Činovec, Jakub, Machynek – Jiří Ka-
dlec, Zdeněk Trkovský, Tomáš Štengl, Jiří 
Dlouhý, Petr Praženka, Jakub Greguš, Petr 
Šimoníček – Jan Záhorec, Ladislav Kovacs, 
Jakub Mutina, Ondřej Sedláček, Martin 
Kudrna – Jan Strnad, František Kocourek, 
Ondřej Bláha, Miroslav Král
Trenéři: Jaroslav Kudrna, Stanislav Sádovský
Vedoucí mužstva: Antonín Rákosník

Na skvělou partu sází v jarní části 
soutěže fotbalisté SK Zbraslav

Více na: www.skzbraslav.cz
a www.jakub.muti.cz.

Radotínský pohár - 
soutěž mažoretek 2012

  Tak se jmenovala společensko-sportovní 
akce, která se konala 17. března v radotín-
ské sokolovně. Pořádaná byla pod záštitou 
starosty Městské části Praha 16 – Radotín. 
A byla víc než úspěšná po sportovní i po té 
estetické stránce. 

Prvního ročníku nepostupové soutěže 
mažoretek se zúčastnilo a své dovednosti 
předvedlo 62 soutěžících formací. To je 
téměř 800 dívek, slečen a žen z celé Čes-
ké republiky. Ale vlastně pozor, byl mezi 
nimi i jeden soutěžící muž – tříletý Vašík, 
nejmladší účastník soutěže.
   Od samého rána se scházeli a sjížděli diváci 
(přišlo jich bez mála 500) a soutěžící mažo-
retky k akreditaci na první 
ročník. Brzy všichni zaplni-
li nejenom sokolovnu, ale 
všechny venkovní prostory 
před ní a plno jich bylo 
po celém Radotíně. Všude 
se ještě zkoušelo, ladila se 
poslední souhra, nástupy, 
technika práce s hůlkou 
a také se zaháněla tréma.
   Místní restaurace všem 
venku připravila skvělé, 
grilované speciality jako na 
grilpárty. V restauraci byla 
k dispozici výborná hotová 
jídla a především spousty nápojů, protože 
počasí s teplotou přes dvacet stupňů a jasnou 
slunečnou oblohou bylo prostě nádherné. 
   V deset hodin vše vypuklo. Jako první 
nastupovaly nejmenší mažoretky a potom 
už jedna skupina střídala druhou až do po-

lední pauzy. Po obědě se kolotoč soutěžících 
roztočil opět na plné obrátky. Moderátoři 
lidsky a vtipně ohlašovali a představovali 
jednu formaci za druhou, porota hodnoti-
la a počítala výsledky bez přestávky. Před 
šestou hodinou vystoupila poslední skupina 
a potom přišlo to největší napětí - vyhlášení 
celkových vítězů.
   Není důležité, kdo vyhrál překrásný skle-
něný putovní pohár, které skupiny dostaly 
krásné medaile a které pěkný diplom. Byla 
to velká a úspěšná akce. Zejména pořada-
telé, sponzoři, radotínská radnice, místní 
učiliště i radotínská základní škola – ti 

všichni přispěli k nádhernému dni v Ra-
dotíně. Už dnes jsou dotazy na příští roč-
ník. Bude? Ano! Byla by škoda v započaté 
tradici nepokračovat. 
Více informací na:
www.mazoretky-radotinskypohar.cz.

   Takže především: Rodeo v Radotíně opět 
samozřejmě bud. A to už 5. května!
   Tradiční sportovně společenská akce, která 
je součástí seriálu o mistra České republiky, 
začne v 11.00 hodin dopoledne populární 
disciplínou Team Penning (Třídění do-
bytčat), ve které se utkají jak dospělí, tak 
junioři. 
  Všichni jezdci a jezdkyně budou divá-
kům představeni při slavnostním nástupu 
ve 13.30 hodin. A pak už to pojede jak po 
drátkách.
   Náročný Ranch Roping (Rančerské laso-
vání) dospělých, rychlostní disciplína Barrel 
Race (Barelový dostih) obou věkových 
kategorií, nový a již velice oblíbený Trail 
Loading (Nakládání dobytčete). 
   Lehká úleva od napínavé podívané přijde 
při volbě Miss Rodeo 2012. Pozor, dámy, vy-

bírat se bude ze stylově rodeově vyšňořených 
návštěvnic rodea. A pak ještě jedna „rychlost-
ka“ pro obě kategorie – Pole 
Bending (Slalom kolem tyčí). 
Program tradičně vyvrcholí 
„královskou“ disciplínou Steer 
Wrestling (Pokládání dobytče-
te), která bude pro vítěze 
oceněna nejen mimořádnou 
finanční premií, ale i zvláštní 
cenou. Ta pak bude překva-
pením nejen pro, diváky, ale 
i pro vítěze.
   Není třeba zdůrazňovat, že 
bohatý sportovní program 
bude doplněn neméně bo-
hatým stánkovým prodejem 
a občerstvením. Pořadatelé 
nezapomenou ani na nejmenší 

diváky, kteří dostanou již při vstupu u po-
kladny něco „na zub“. 

Tečkou za rodeem – parádně „dlouhou“ – 
bude jako vždy country bál pod širým 
nebem.

… a nevíte, kdy bude letos rodeo?

To není nic jiného, než poetický název 
prvního letošního pétanque-ového turnaje 
v Radotíně! 
   Tento sport, nesoucí výrazné prvky fran-
couzského šarmu a španělské vášnivosti, má 
řadu nesporných výhod. Mimo jiné to, že se 
dá hrát takřka všude a – což je ještě důleži-
tější – že jej může hrát doslova každý. 

Bez ohledu na věk, pohlaví či nábožen-
skou a politickou příslušnost. A nevadí ani, 
pokud snad ještě pétanque nikdy nehrál. 
Na Jarních zelených koulích budou k dis-
pozici zkušení borci, kteří všem začáteční-
kům rádi poradí. 
   Takže pozor, prvně se na příjemném 

radotínském boulodromu aneb koulovišti 
za novou základní školou koulí v neděli 

22. dubna ve dvě hodiny odpoledne. To, zda 
se sestaví soutěžní dvojice či trojice nebo 
uskuteční turnaj jednotlivců, záleží na tom, 
kolik se sejde hráčů. Kulisou bude, kromě 
nedaleké řeky, příjemná muzika, jak jinak 
než francouzská. A pozor, možná dojde 
i na tradiční pétanqueový nápoj pastis. Ten 
ovšem bude k dispozici pouze pro účastníky 
starší 18 let. 
   Tento první turnaj bude náborový. To 
znamená, že v případě zájmu příchozích 
vznikne v Radotíně pétanque-ový oddíl či 
klub.w Je totiž takřka neuvěřitelné, že v ši-
roké paletě radotínských sportů pétanque 
zatím chybí… 
   Takže nechť si všichni určitě přijdou 
zahrát!

Jarní zelené koule…

Kanadské bodování po základní části:
1. D. Pešek 98 bodů (60G+38A), 2. R. Skála 
75 (53+22), 3. P. Poupě 75 (35+40) všichni 
LCC, 4. M. Knotek 47 (25+22) LCC Falcon, 
5. J. Loskot 45 (24+21), 6. T. Procházka 42 
(15+27) oba LCC, 7. P. Došlý 40 (30+10) 
SKJM, 8. J. Jůza 40 (12+28) Pardubice, 
9. P. Procházka 39 (28+11) LCC Falcon, 
10. O. Sochna 38 (10+28) Slavia

Rodí se nová generace badmintonistů
   Badmintonový oddíl TJ Sokol Radotín má 
dlouholetou úspěšnou historii v žákovském 
a mládežnickém badmintonu. Pod vedením 
trenérů Mojmíra Hnilici, Halky Bitmanové, 
Václava Povolného, později pak i Michala 
Turoně a Pavla Drančáka st., hráči postup-
ně získali od roku 1994 desítky medailí jak 
v individuálních soutěžích, tak soutěžích 
smíšených družstev.
   Generace hráčů a odchovanců oddílu, za 
všechny jmenujme Evu Hnilicovou, Adama 
Hobzika, Adélu Tunturovovou, Báru Koso-
vou, Jakuba Bitmana a Pavla Drančáka ml., 
v letech 1999 – 2007 vybojovala celkem 
6 titulů ve smíšených družstvech a dalších 
několik stříbrných a bronzových medailí. 
V soutěžích jednotlivců pak Jakub Bitman, 
Eva Hnilicová a Adam Hobzik patří k nej-
úspěšnějším hráčům v historii českého 
mládežnického badmintonu vůbec. Celkem 
18 individuálních titulů v mládežnických 
kategoriích je dosud nepřekonaným rekor-
dem v historii mládežnického badmintonu.  
   Od té doby, kdy tito hráči postupně přešli 
do kategorie dospělých, však oddíl marně 
čeká na podobnou generaci hráčů a hráček 
schopných navázat na úspěchy svých jen 
o málo starších kolegů. (Někteří ale pokra-
čují ve sbírání titulů – Pavel Drančák ml. 
nebo Jakub Bitman.)
   V letošním roce se zdá, že se začalo opět 
blýskat na lepší časy. Dlouhodobá trenérská 
práce s mládeží pod vedením Evy Titěrové 
(Brožové) a ředitele školy A. Tellera ve vi-
nořské základně po 6 letech od vytvoření 
badmintonové přípravky v ZŠ Vinoř přinesla 
první úspěchy. Ve škole je badminton vyučo-
ván jako nepovinný předmět a žáci od 2. tříd 
se zde učí základům badmintonu. V součas-
nosti navštěvuje přípravku přes 70 dětí.
   Po několika letech stagnace, kdy se klub 
v rámci Prahy umisťoval spíše v druhé 
polovině tabulky, letos žákovské družstvo 
(Michal Hubáček, Jan Havlena, Matěj Hu-
báček, Jonatán Šercl, Adéla Vacková, Tereza 
Typltová, Tereza Holečková), vyhrálo kraj-

ský přebor smíšených týmů žáků. Porazilo 
favorizovaný tým z TJ ASTRA ZM PRAHA, 
které v několika posledních letech neměl 
v Praze konkurenci. Tím si oddíl vybojo-
valo právo účasti na květnovém mistrovství 
republiky smíšených družstev žáků v Be-
nátkách nad Jizerou. Navíc většina hráčů 
v této kategorii bude hrát ještě minimálně 
další dva roky. Všichni výše jmenovaní 
jsou talentovaní, a pokud na sobě budou 
ochotní i dále pracovat, tak mají šanci 
navázat na své předchůdce, z nichž většina 
z nich v současnosti působí minimálně 
v extraligových družstvech, někteří se stali 
úspěšnými reprezentanty.
   Radotínskou skupinu mladých badmin-
tonistů, s nimiž se začalo pracovat před 
třemi lety, v současnosti tvoří téměř 40 dětí 
ve věku od 6 do14 let. Naučit se hrát bad-
minton a stát se členem oddílu badminto-
nu sem jezdí dětí z Radotína a okolí. Vět-
šina z nich trénuje dvakrát týdně. Ti, kteří 
mají ambice hrát badminton na závodní 
úrovni, trénují třikrát týdně. Letos navíc 
došlo na rozhodnutí vytvořit výběr hráčů 
7 – 10 let – trénink v menší skupině hráčů 
umožní trenérům věnovat se individuálně 
talentovaných jedincům. 
   Cílem je v následujících letech vychovat 
hráče, kteří budou bojovat na mistrovstvích 
republiky o medaile pro radotínský bad-
minton a stánou se úspěšnými sokolskými 
sportovci, tak jako jejich předchůdci.

Badmintonový oddíl
TJ SOKOL RADOTÍN hledá dívky

Pro oddíl badmintonu TJ Sokol Ra-
dotín přijme děvčata narozená v letech 
2003, 2004 a 2005. Zájemci se mohou 
hlásit Ing. Hnilicovi, tel.: 603 261 981 nebo 
MUDr. Bitmanové, tel.: 604 138 311. Osob-
ně můžete přijít vždy v pondělí a ve středu 
od 16 do 17.30 hodin do městské sportov-
ní haly v Radotíně, kde zároveň je možné 
zhlédnout trénink této věkové skupiny.

  Zima ještě neřekla své poslední slovo 
a většina golfistů si jako každoročně začala 
připravovat své bagy. Někteří nedočkavci již 
využili prvních záchvěvů jara a okusili své 
první letošní údery pod širým nebem. 
   Na svoji čtvrtou jarní sezónu se náležitě 
připravil i lahovický Prague Diamond Golf 
Club. Po modernizaci vnitřních prostor 
indooru, s nimiž se hráči měli možnost se-
známit v zimních měsících, plynule navázala 

úprava venkovního driving range. A na co 
se mohou návštěvníci klubu těšit? 
   Hráči jistě přivítají hru na nově uprave-
ných greenech, na driving range přibyly 
bunkry, nová označení... Jednoduše celý 
venkovní areál dostal nový design. 
   V průběhu března se také začalo s realizací 
dlouho slibovaného zastřešení lavice, které 
umožní hráčům v pěti kójích trénink za 
deště i za prudkého poledního slunce. Vlíd-
něji se k návštěvníkům bude chovat i Golf 
Café, kde je nainstalována atraktivní clona 
proti slunci nad venkovním sezením a roz-
šířena nabídka občerstvení – třeba o pravé 
francouzské palačinky. 
   V golfovém resortu čeká na hráče i nové 
zájemce o golf částečně obměněná sestava 
zkušených trenérů a cvičitelů. Pod vedením 
trenéra Jakuba Kučery a pod názvem „Gol-
fová škola Jakuba Kučery“ bude probíhat již 
zavedená a oblíbená dětská a rodinná golfo-
vá akademie a také prázdninový příměstský 
golfový kemp. Škola má připravené zázemí 
i pro zkvalitnění hry pokročilých a závod-
ních hráčů. 

Jarní golfová sezóna začíná i v Lahovicích


