
Po výborných výkonech v předcho-
zích dvou turnajích Evropské lakrosové 
ligy dokráčeli Wolves až na samotný vr-
chol, když v krásném finálovém zápase 
porazili Deutschland Adler 9:8. Třetí 
skončil tým Pietro Filipi, který přehrál 
Custodes.

První semifinále sobotního play-off 
svedlo proti sobě prvního a čtvrté-
ho po základní části, tedy Wolves 
a Pietro Filipi. Wolves po předchozích 
v ýkonech byl i  mírný mi favor it y,  
a le rozhodně neměl i  v ítězst v í  
jisté, protože Pietro Filipi měli ve 
svém kádru řadu zkušených hráčů. 

Wolves a le vstoupi l i do utkání 
s vervou a během jedné minuty vedli 
po brankách Košťála a Loskota 2:0 a 
během dalších čtyř minut přidali další 
góly Broz a opět Košťál.  Začátek druhé 
periody vyšel lépe týmu Pietro Filipi, 
kteří stáhli na rozdíl jediného gólu. Za 
Wolves odpověděli Šrůta a Moraveca 
přetahovaná pokračovala. Na začátku 
poslední periody nejprve Martin 
Hodaň z brejku zvýšil, za Pietro Filipi 
dotahoval Sean Gibson. Na gól Artura 
Bergmana odpověděl téměř okamžitě 
Jamie Tasko a až ve 42. minutě uklidnil 
Wolves gólem Jiří Loskot a dvougólové 
vedení 11:9 už Wolves udrželi. Druhé 

semifinále bylo reprízou loňského 
finále, protože většina hráčů Custodes 
vloni působi la v dresu Bisons. 
Custodes začali lépe. Pešek a Skála 
zařídili vedení, za Adler odpověděl 
po individuálním průniku Došlý a 
v deváté minutě Tyacke vyrovnal. 
Německý tým koncentrovaně bránil 
a jeho brankář Tomáš Čekal předváděl 
vynikající výkon. Ve 25. minutě 
zvyšoval Merjasch už na 9:3. Po dvou 
třetinách byl výsledek 10:5 pro Adler.  
Skóre poslední třetiny otevřel opět 
Merjasch. Pešek pak sice přidal dva 
góly, vždy po nahrávce Petra Poupěte, 

ale za Adler skórovali Brandenburger a 
Wunderlich, a zavřeli tak Custodům 
vrátka do finále. V zápase o třetí 
místo to byli Pietro Filipi, kdo byl lépe 
motivovaný.  Postupně si vybudovali 
vedení až o šest gólů, které nakonec 
znamenalo vítězství Pietro Filipi.  
Celkové čtvrté místo je pro Custodes, 
ale rozhodně zklamáním. Do finále, 
které mělo pěknou diváckou kulisu, 
vstoupili Wolves  velmi agresivně 
a jejich rychlý pohyb dělal soupeři 
velké problémy. Hned v první minutě 
potrestal chybu německé obrany 
Matěj Barák a dostal svůj tým do 
vedení. Vzápětí po necelé minutě 

zvyšoval Philip Broz na 2:0, když 
přesnou střelou překonal Tomáše 
Čekala. Adlers se dostávali do zápasu 
postupně a na konci jedenácté minuty 
bylo vyrovnáno. Ve druhé části utkání 
se začaly dít velké věci. Jinak vynikající 
Jakub Mareš v brance Wolves si vybral 
slabší chvilku a pustil mezi nohama 
dalekonosnou střelu Briana Tyackeho 
a za pouhých 12 sekund obrana zcela 
zapomněla na Plunketta, který otočil 
stav zápasu na 5:3 pro Deutschland 
Adler. Pro vývoj celého utkání bylo 
rozhodujících 41 vteřin na rozhraní 
třetí a čtvrté minuty druhé periody. 
Nejprve se prosadil z brejku obránce 
Wolves Martin Šrůta a vzápětí unikl 
na půlce dvojici protihráčů Martin 
Hodaň a za naprostého nezájmu 
ostatních bránících hráčů doběhl 
až na brankoviště a skóroval. Třetí 
branku v rychlém sledu přidal Matěj 
Barák, který vybojoval míč skvělým 
presinkem rozehrávky Tomáše Čeka-
la. Obrat dokonal za dalších 15 vteřin 
Jirka Loskot, když obrana německého 
týmu opět selhala. Wolves tak zásadně 
otočili vývoj utkání. Na konci této 
velmi zajímavé per iody se ještě 
trefil Jirka Košťál, a domácí tak měli 
před závěrečným dějstvím nadějný 
tříbrankový náskok. Hned ve druhé 
minutě poslední periody se prosadil 
znovu přesnou střelou Jamie Plunkett, 
ale vzápětí vrátil Vlkům náskok svou 
druhou brankou Phillip Broz. Naději 
pro loňského vítěze ELL ještě vykřesali 
Pavel Došlý a Tim Wunderlich, kteří 
dostali svůj tým na rozdíl pouhé jedné 
branky, ale Wolves závěrečný tlak 
soupeře ustáli a po závěrečném hvizdu 
mohla naplno propuknout jejich radost 
z vítězství v této prestižní soutěži.

Vítězi Evropské lakrosové ligy se stali radotínští Wolves

Podrobné statistiky jsou na
www.europeanlacrosseleague.eu.
Záznamy všech zápasů najdete na 
www.net-tv.cz

Čas předvánoční je protkán jakousi 
zvláštní atmosférou dobra, která v nás 
probouzí soucit se slabšími, méně 
odolnými a všemi postiženými různou 
nepřízní života. Rádi v této době slyší-
me o pomoci druhým.  Zvláště, je-li tato 
pomoc upřímná, dobrovolná a skládá-li 
se z drobných příspěvků více dárců.

I v naší městské části probíhá 
každoročně řada takových akcí. Již 
tradičně mezi ně patří i náročný 
charitativní běh po dvěstěsedmnácti  
strmých schodech, které lemují rado-
tínskou višňovku od ulice Plánické až 
na vrchol, do ulice Strážovské. Tradič-
ně se první sobotu v 9. hod. po svátku 
sv. Martina sešel u cíle organizační 
štáb s řadou dobrovolníků, kteří chtějí 
přispět ke zdárnému průběhu závo-
du. Zakladatel a hlavní organizátor 
Jirka Štych udělil pokyny a skupina 
vyzbrojena košťaty  vyrazila  na trať, 
aby zbavila schody napadaného listí 
a případných odpadků kolem. Další 
vybavovali startovní a cílový prostor 
vším potřebným ke komunikaci a mě-
ření časů. Ostatní se věnovali přípravě 
nezbytné občerstvovací stanice, pod 
taktovkou valtického vinaře Jarina 
Hromady, který zde každoročně zajiš-
ťuje dostatek lahodného martinského 
vínečka ze svých zdrojů. V 12. hod. 
bylo vše  hotovo, připraveno, proběhly  
poslední zkoušky vysílaček a časomí-
ry. Na konci Plánické ulice se začal 
tvořit nenápadný hlouček prvních 
účastníků. Úderem 13.30 hod. za 
mohutného povzbuzování a potlesku 
vybíhá na trať první závodník. Když 
zdolal úvodní úsek ke křižovatce, 
řekl si: „To půjde“. Mile se usmál do 
lesklého objektivu profesionálního 
fotografa a svižně pelášil dál. V po-
lovině druhé části trati se však jeho 
pocity začaly dramaticky měnit. Nohy 
těžkly, dech zrychlil, tep v hlavě bušil 
jako tamtamy.  Posledních deset scho-
dů je však nejtěžších. Nohy už dávno 
vypověděly poslušnost a jen se tak 
samovolně posouvaly kupředu. Milý 
úsměv vygradoval v jakousi povinno 

úsměvnou grimasu. A že někdo měřil 
čas? Čert to vem! Nahoře ale čekala 
příjemná a zasloužená odměna. Od 
občerstvovací stanice se linula vůně 
opékaných klobásek, hřebíčku a sko-

řice v martinském svařáku a jiných 
dobrůtek, které pořadatelé připravili. 
Odměňováni byli vítězové všech věko-
vých kategorií. Letos se běžely velmi 
slušné časy a dokonce padl i traťový 
rekord. Pachatelem byl Matěj Barák, 
absolutní vítěz s neuvěřitelným časem 
45,85 vt. Přitom i časy kolem jedné 
minuty jsou na hranici amatérských 
možností. Zde však dvakrát platí: 
„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se 
a podpořit dobrou věc“. Jako každým 
rokem, i tentokrát bude celý finanční 
výtěžek odeslán na konto „Barié-
ry“. Není jednoduché takovou akci 
uspořádat a jediným oceněním všem 
nadšencům je veřejné poděkování. 
Děkujeme hlavnímu pořadateli Jirkovi 
Štychovi a jeho rodině. Janě Slabé, Pe-
povi, Jarinovi, Laďce, Evě a tentokrát 
i zaměstnancům restaurace Sokolovna. 
Bylo to krásné odpoledne. Tak zase za 
rok na Martina.

Na státní svátek 17. listopadu skončila 
soutěž lakrosových juniorů. Na posled-
ním turnaji v plzeňské hale na Košutce  
se rozhodlo o juniorských mistrech ČR. 

V nejmladší kategorii U10, kde na-
stupují hráči v rozmezí od 7 do 10 let, 
radotínští hráči zatím neuspěli. Menší 
vzrůst a věk nahradili „mravenci“ 
bojovností a dobrým pohybem. Na 
soupeře to zatím nestačilo, ale bu-
doucnost, vzhledem k velkému počtu 
hráčů, je v této kategorii nadějná. 
Jejich starší kolegové z kategorie U11 
měli rozhodnutí o výsledku sezóny ve 
svých rukou, ale v posledním klání 
sezóny měli špatný den a titul neob-
hájili. Naopak skvělý rok měl tým 
U13, který hraje jako LCC Wolves. 
Nejmladší „vlci“ v letošním roce ani 
jednou neprohráli a pouze 3x remizo-
vali s Old Dogs Plzeň. Polovina hráčů 
třináctek nastupuje ve starší kategorii 
U15, která před tímto turnajem měla 

Martinské schody 2013

také jistotu mistra ligy. Na posledním 
turnaji si hráči LCC Wolves U15 vy-
brali slabší chvilku. V zápase proti 
Jižnímu Městu zaspali začátek utká-

ní a začali hrát až v poslední třetině 
utkání, zlepšená hra však na vyrovná-
ní zápasu nestačila. V druhém utkání 
proti Plzni ztratili „wolvesáci“ zápas 

až v poslední minutě utkání, poté co 
celý zápas vedli. Porážka však nezka-
zila pocity z vítězství v lize. Nejstarší 
juniorská kategorie U17 dohrávala své 

utkání večer 1. 12. ve 
sportovní hale na Jižním 
Městě. V posledním  
dohrávaném zápase celé 
ligy se mělo, podobně 
jako v U11, rozhodnout 
o vítězi mezi Jižním 
Městem a LCC Wolves. 
Vyhlídky byly pro oba 
týmy vyrovnané, a le 
rozhodující zápas vyšel 
lépe hráčům z Prahy 11. 
Domácí prostředí bylo 
jasnou v ýhodou pro 
jihoměstské hráče, kteří 

tak získali jediný juniorský titul v se-
zóně 2013. 

Mládežnický lakros LCC uspěl v kategoriích do 13 a do 15 let

Více na www.lcc-radotin.cz

První  listopadový víkend se několik 
mladých badmintonistů ze Sokola Rado-
tín zúčastnilo v Plzni dvoudenního tur-
naje jednotlivců,  kde se úspěšně pokusili 
prosadit mezi  108 sokolskými badminto-
nisty z celé republiky.  Hrály se dvouhry 
a čtyřhry v kategorii U13 a U15. 

Hráči byli rozděleni do skupin, 

z nichž postupovali vždy dva nejlepší 
do vyřazovacího pavouka. Tímto sítem 
se podařilo projít většině hráčů jak ve 
čtyřhrách, tak ve dvouhrách. Nejlépe 
se vedlo Adéle Vackové v kategorii 
U15, která po vítězství ve čtyřhře 
s Terezou Typltovou získala zlato i ve 
dvouhře. Tereza pak ještě vybojovala 

bronzovou medaili ve dvou-
hře. Z chlapců získal dvě 
medaile Jonatán Šercl, stříbro 
ve čtyřhře s Vojtou Vašinou 
a bronz ve dvouhře.  Vojta ve 
dvouhře postoupil hladce ze 
skupiny, ale ve vyřazovacích 
bojích už se mu tolik nedařilo. 
V kategorii U15 nastoupila 
ještě Katka Hrubá a Vojta 
Patera, kteří ale nepostoupili 
ze skupiny. V kategorii U13  

měla šanci napodobit v medailové 
sbírce Adélu Katka Mikelová, která ale 
svoje finálové zápasy nedotáhla do ví-
tězného konce.  Přivezla si tak stříbro 
ve dvouhře a se spoluhráčkou Karolí-
nou Melíškovou i ve čtyřhře. Z chlap-
ců v U13 se nejlépe dařilo Františku 
Chvalovi, který se vybičoval ke svému 
zatím nejlepšímu výkonu na podob-
ném turnaji a Michalu Forejtovi, oba 
skončili ve čtvrtfinále. Honza Volček 
a Karolína Melíšková  postoupili ve 
dvouhře ze skupiny, ale ve vyřazova-
cích bojích neuspěli. Postup ze sku-
piny pak o jeden prohraný míč utekl 
Michalovi s Honzou ve čtyřhře, ale 
takový je sport. Ze skupin se nepoda-
řilo postoupit ještě Jakubovi Kučerovi 
a Petru Stehnovi, pro které byl turnaj 
spíše sbíráním zkušeností.

Sokolské přebory jednotlivců v badmintonu –
kompletní sbírka medailí pro Radotín

Elbrus je neoficiální, nicméně malebný 
název podivuhodného pahorku za kurty 
plážového volejbalu RSK. A proč loučení? 
Protože 20. října se na zbrusu novém 
boulovišti uskutečnil odložený turnaj 
Pétanque-ové loučení s létem. Zároveň šlo 
o premiéru nového sportoviště.

V nád her ném babí m lé t ě  s e  
10 tříčlenných týmů na stísněném 
prostoru (zatím je hotova menší 
polovina budoucího bouloviště), pěkně 
vyřádilo. Již před začátkem se hledali 
favorité. Ti se skrývali pod podivným 
názvem „Tři čuníci“. Tento tým byl 
složen ze dvou vítězů turnaje Léto 
v Provence, a sice bratrů Matyáše 
a Martina Leiských, doplněných 
Janem „H.“ Šťastným. 
Tři čuníci se také 
s  p ř e h l e d e m  p o 
d v ou  v í t ě z s t v í c h 
13:2 a 13:6 dostali do 
finále turnaje (hrálo 
se tzv. švýcarským 
s y s t é m e m ) .  V e 
f i n á l e  j e  č e k a l o 
překvapení v podobě 
týmu Kratochví le. 
D r o ž s t v o ,  
k t e r é  p ř i  L é t u 
v Provence zůsta l 
beznadějně poslední, tentokráte ve-
dené nejmladším účastníkem turnaje 
Adámkem Kratochvílem mělo sice 
s postupem větší práci (13:8 a 13:10), 
ale finálová účast byla doslova senzací. 
Kapitán však koncentraci mužstva 
(rozumí se svých rodičů) neudržel 
a Tři čuníci je potupně vyprášili 
13:0. Dramaticky zhoršené skóre pak 
znamenalo až páté místo, za vítěze 
se „vecpali“ dvě doslova na poslední 
chvíli sestavené party Bubáci a  Fiktiv; 
4. místo zaujal spolehlivý Klas 2 ze 
Zbraslavi.      

Další akcí OPERA (Oddíl Pétanque 

Radotín) pod záštitou MČ Praha 16 
byl turnaj Bowlingové finále coby 
letošní poslední a tedy rozhodující 
díl Mistrovství Radotína v boulo/
koulo disciplínách. A ten přinesl 
v neděli 17. listopadu v restauraci 
Amigos vyvrcholení sezóny 2013. 
Šest čtyřčlenných týmů se utkalo 
dvoukolově. Pořadí jednotlivců bylo 
důležité, protože podle umístění se 
udělovaly body pro vlastní Mistrovství 
Radotína v boulo/koulo disciplínách: 
1. Martin Leiský 301 b., 2. Jiannis 
Georgiou 292 b., 3. Leša Leiský 291 b., 
4. Krištof Leiský 262 b., 5. Pavel Jirásek 
261 b., 6. Radek Kratochvíl 250 b…. 
Před zahájením bowlingového turnaje 

ve d l  Lud ě k  Hau ž v ic  (A m i go s)  
s 88 body

 
před Matyášem Leiským 

(Vidláci), který měl o 3 body méně. 
Následoval další Vidlák, a to jeho bratr 
Martin (79 b.), po něm dva Mladí lvi, 
tedy syn a otec Paukové (Jan 74 b., 
Radek 72 b.), 6. byl Jan „H.“ Šťastný 
(68 b.) atd.  Luděk Haužvic (Amigos) 
nakonec udržel 1. místo a získal pohár, 
který věnovala firma EKIS. Druhé 
místo obsadil Martin Leiský (103 b.). 
Na dalších místech se umístili  Matyáš 
Leiský  (100 b.), otec a syn Paukové 
(oba 86 b.) a  M. Mach (79 b.). Další 
sezóna 2014 už klepe na dveře.

Loučení na Elbrusu a vzrušující finále


