
Mistři republiky z radotínského Ski Bike Centra

Úspěšná příprava Buldoků

V neděli 6. září 2009 přesně v poledne 
uzavřela ve Vimperku časomíra poslední 
ze série extrémních 24hodinových závodů 
na horských kolech. Team Ski a Bike Centra 
Radotín, který vybojoval v červnu titul mis-
trů ČR v této disciplíně, zvítězil i na náročné 
vimperské trati a v celkovém hodnocení se-
riálu mu v kategorii mužských čtyřčlenných 
týmů patří první místo. 

Seriál 24hodinových závodů si letos 
již podruhé vzala pod svá křídla firma 
Progresscycle. Pro rok 2009 byly připra-
veny 4 závodní lokality s velmi odlišnou 
tratí. Nejprve si závoďáci dali v červnu 
dostaveníčko pod majestátním Ještědem, 
poté se přesunuli na mistrovství republiky 
do Valašské Bystřičky, uprostřed léta zaví-
tali do Berouna a poslední body se rozdá-
valy v září ve Vimperku. V celém seriálu se 
započítávaly body ze tří nejúspěšnějších 
závodů a v případě rovnosti bodů rozho-
dovalo umístění z mistrovství republiky. 
Právě radotínský tým na obtížném a deš-
tivém mistrovském závodě zvítězil, a tak 
si do Vimperku přivážel bodový náskok 
na své soupeře. Dramatický finálový zá-
vod se pro Ski a Bike nevyvíjel v sobotu 
v denních hodinách nejlépe, ale díky skvělé 
taktice a brilantní noční jízdě všech členů 

zvrátil vývoj ve svůj prospěch. Unavení 
soupeři z České Spořitelny MTB už ráno 
nenašli odpověď na jejich náskok. Čtveřice 
ve složení Milan Černý, Ota Zima, Lukáš 
Mikovec a Tomáš Vitvar tak zúročila svojí 

náročnou přípravu a mohla si vychutnat 
triumf na stupních vítězů. 

„Příprava na 24hodinové závody má 

svá specifika. Kromě náročných nočních 
tréninků v terénu musíte řešit i regenera-
ci při závodě, mít do detailů vyladěnou 
stravu, o bezchybně servisovaném kole 
ani nemluvím. Družstvo musí být sehrané, 
mít dostatek zkušeností, dobrou taktiku 
a hlavně být připravené na všechno, od 
komplikací s technikou přes vyčerpání, až 
po psychické problémy. Nedílnou součástí 
je kvalitní teamová podpora v depu, kterou 
nám letos poskytovali naši nejbližší,“ říká 
o extrémním závodění Milan Černý.

Závodníky radotínského týmu můžete 
vídat každý víkend na závodech po celé 
České republice, Německu, Itálii, Polsku 
i Rakousku. Celkově každý z nich absolvuje 
více než 25 závodů a pravidelně zaznamená-
vají pódiová umístění. Za tři roky existence 
se probojovali mezi jeden z neúspěšnějších 
amatérských hobby týmů u nás. A to je něco, 
nač může být Radotín právem hrdý. Kolik 
měst se může pochlubit tím, že má mistry 
republiky?

Příště, až se budete účastnit, ať už jako 
diváci nebo jako závodníci, některého 
z cyklozávodů, nezapomeňte koukat po 
modrobílých dresech Ski a Bike Centra 
Radotín se znakem městské části na hrudi 
a pořádně fandit!

Už po konci sezóny 2008 – 2009, kdy se ra-
dotínským Buldokům podařilo postoupit do 
přeboru, začala příprava na novou sezónu. 
Na přelomu června a července se florbalový 
tým vypravil na tradiční turnaj Slovak Open 
2009, kde se podařilo postoupit ze skupiny 
mezi nejlepších 16 týmů. V osmifinále ale 
bohužel hráči z jihozápadního předměstí 
Prahy nestačili na extraligový  tým z Pardu-
bic a utkání prohráli 1:3. 

Další letní akcí byl největší turnaj na 
světě - Czech Open 2009. Tým ze šestnáctky  
se kvalifikoval na poslední chvíli. Ve skupině 

se střetl s norským týmem OVB IBK, Tre  
kronor  Ostrava a  FBC Liberec. Zápas 
proti týmu OVB IBK byl velmi očekáván, 
byla to první a hned úspěšná konfrontace 
s týmem z mocného severu. Po úporném 

turnaje. Historicky první florbalový zápas 
začal v 9 hodin a Fbk Buldoci GOP Ra-
dotín se utkali se svým B týmem, který 
bez problémů porazili 3:1. Další zápasy ve 
skupině Buldoci rovněž zvládli. V semifi-
nále se tým z šestnáctky potkal s týmem 
z Černošic. Tým Budvarští Pražáci se 
ujal vedení, ale domácí tým srovnal krok 
a 20 sekund před koncem utkání rozhodl 
o vítězství Robert Sunegh. Finálovým sou-
peřem se stal tým z Lipenců Koleje Slovan. 
Zápas byl vyrovnaný a první gól  utkání 
vstřelili lipenečtí florbalisté. Krátce po za-
čátku druhé půle udeřili i domácí a stav byl 
opět nerozhodný. Vítěznou branku vstřelil  
tým Koleje Slovan pět minut před koncem 
zápasu. Buldoci se přes výraznou převahu 
nedokázali prosadit a první radotínský  
turnaj tak vyhrálo mužstvo z Lipenců. Le-
tošní sezóna je pro florbalisty od Berounky 
plná novinek. Spojení s týmem Scooters 
Praha IBK rozšířilo hráčskou základnu. 
A družstvo změnilo kapitána a novým se 
stal Radim Špejra, nejlepší hráč loňské 
sezóny podle hlasování hráčů.  Největší 
novinkou je nová sportovní hala, která 
umožnila hráčům ze šestnáctky konečně 
hrát turnaje v Radotíně. Příští akce, která 
se v ulici U Starého stadiónu  uskuteční, 
bude ligový turnaj  19. prosince 2009. Tý-
den nato, v neděli 27. prosince, se zde ještě 
odehraje tradiční turnaj Buldoků Vánoční 
pohár 2009, kam jezdí týmy z celé České 
republiky. Na všechny tyto akce Buldoci 
zvou příznivce florbalu.

boji se podařilo uhrát remízu 1:1. Druhý 
zápas s Ostravou  prohráli  Buldoci 2:3, a to 
i přes velkou herní převahu ke konci utkání. 
Druhý den hráči s obavami očekávali zápas 
s Libercem, který se všemi soupeři  ze skupi-
ny vyhrál rozdílem třídy. Zápas začal velkým 
tlakem Liberce, který však obrana radotín-
ských, v čele s brankářem Štolou, soustředě-
ným výkonem pokryla. Postupně se Buldoci 
osmělili a zápas začal dostávat nový náboj. 
Konečná remíza 0:0 byla velkým překva-
pením a zajistila bod za remízu a postup do 
vyřazovacích bojů. Vyřazovací utkání s tý-

mem Gauzy florbal  vrátilo rado-
tínské hráče do reality a výsledek 
0:4 byl pro Buldoky velkým vy-
střízlivěním. Za výkony v turnaji 
si zaslouží ocenění gólman On-
dřej Štola, který chytal opravdu 
skvěle a postup ze skupiny jak 
na Slovak Openu tak na Czech  
Openu byl hlavně jeho záslu-
hou. Po Czech Open  měli 
florbalisté z Prahy 16 do září vol-
no a první akcí  bylo soustředění 
v Okříškách. Zaměřili  se hlavně 
na střelbu a přechody do útočné 
fáze, které dělaly týmu problémy. 
Samozřejmě byla na pořadu dne 

i obranná strategie.
Poslední přípravou před začátkem ligy 

byl turnaj GOP CUP 2009, který se konal 
v nové radotínské sportovní hale. Nový 
stánek hostil 12. září 2009 dvanáct zápasů 

Další informace na www.kradotin.net

Skvělý přeborový start radotínských fotbalistů
Po vítězství v Poháru Pražského fot-

balového svazu a startu v Poháru ČMFS 
(Ondrášovka cup), kdy na hřišti SC Rado-
tín v utkání s druholigovou Duklou Praha 
provedl čestný výkop Pavel Nedvěd, vstou-
pil jediný přeborový zástupce z Prahy 16 do 
nového soutěžního ročníku. 

SC Radotín během letní přestávky posílil 
svůj kádr nejen hráčsky, ale i funkcionářsky. 
Na hostování přišel ze Sparty Praha velmi 
kvalitní brankář Jakub Machynek, který 
předvádí famózní zákroky a právem patří 
k nejlepším gólmanům této soutěže. Střelec-
ky se velmi dobře daří Martinu Dlouhému, 
který vede prozatímní tabulku střelců praž-
ského přeboru se sedmi vstřelenými branka-
mi. Je až k nevíře, jak tento hráč zvládá svůj 

fotbalový život. Nejenže na tomto fotbalistovi 
stojí útočná síla SC Radotín, ale i Teplického 
futsalového oddílu a zároveň reprezentace 
ČR, kterou vede jako kapitán. 

Vstup do soutěže se povedl velmi dobře. 
Po sedmi odehraných kolech je SC Radotín 
na první příčce pražského přeboru s jedi-
nou porážkou na kontě a skvělým skóre 
17:5. Právem proto radotínský oddíl větši-
na fotbalových odborníků favorizuje jako 
horkého kandidáta na postup do divize. 
Všechny těší nejen výsledky, ale i předvá-
děná hra, která baví oko diváka. Pro lidi se 
fotbal hraje a je jen škoda, že na domácí 
zápasy v areálu SC Radotín nechodí větší 
divácká kulisa. SC Radotín se snaží pro 
diváky fotbal zatraktivnit nejen v rámci 

vstupného (vždy je ve vstupném započítán 
nápoj zdarma), ale i ad hoc akcemi typu 
autogramiáda Pavla Nedvěda. Hlavním 
cílem vedení SC Radotín je pochopitelně 
podporovat podobné akce, aby se divák 
vracel domů s hřejivým pocitem z příjem-
ně stráveného odpoledne. 

Je zároveň nutno uvést, že během letní pře-
stávky došlo k částečné rekonstrukci přírod-
ního trávníku, kam bylo instalováno umělé 
zavlažování a namontovány nové brankové 
konstrukce. Ze všech  těchto  důvodů je zcela 
patrné, že radotínský fotbal směřuje dle urči-
té koncepce k celkovému rozvoji sportu jako 
takovému a reprezentaci městské části ležící 
na levém břehu Berounky.

Orientační běh do Kosoře po osmé
V sobotu 3. října 2009 pořádal Školní klub 

Klíč při ZŠ Radotín s grantovou podporou 
MČ Praha 16  již 8. ročník Orientačního běhu 
dvojic do Kosoře. Podzimní počasí  všem účast-
níkům a pořadatelkám tentokrát opravdu 
přálo. Od rána se usmívalo sluníčko, a tak brzy 
všichni zapomněli na brzké vstávání a trasová-
ní závodu byla nádherná ranní procházka. 

Na startu u kina se v 9.30 hod. sešlo 
15 dvojic, které vybíhaly ve 4minutových 
intervalech. Závodníci byli rozděleni na 
2 kategorie, mladší 1. - 3. třída a starší 
4. - 5. třída. Letošní trasa byla poněkud delší 
a záludnější, některá stanoviště byla velmi 
nenápadná, a nepozorní běžci se museli 
vracet, někteří minuli čísla úplně. Na mladší 
čekaly na 15 stanovištích rozstříhané dílky 
pohádkového obrázku, které závodníci mu-
seli v cíli složit a nalepit na čtvrtku. Starší 

kategorie zapisovala jednotlivá písmena 
(celkem 64), z kterých v cíli sestavila hezký 
citát. Speciální úkol pro dospěláky nebyl 
žádný, neboť v loňském roce se dost zapotili, 
a tak pořadatelé byli letos na rodiče hod-
nější… Odevzdáním nalepeného obrázku 
nebo napsané věty se teprve stopl konečný 
čas a závodníci si mohli oddechnout a jít se 

občerstvit. Za chybějící dílek obrázku nebo 
písmeno se přičítaly 3 trestné minuty.

Nejmladším účastníkem byla 2,5 letá Anič-
ka Šimková, která měla energie na rozdávání 
i v cíli. Pořadí mladší kategorie: 1. místo 
Bára Ledvinková s tatínkem v čase 31 minut, 
2. místo obsadil Vojta Tabačík s maminkou 
v čase 38 minut, 3. místo obsadila Saša Hla-
váčová s tatínkem s časem 41 min. Starší ka-
tegorie: 1. místo Katka Šimková s tatínkem 
v čase 23 minut, 2. místo obsadil Tonda Ma-
reš s bratrem Jindrou, o 3. místo se podělila 
Eliška Chaloupková s tatínkem a Matějem 
Žďárským a Kájou Štolfovou, kteří běželi ve 
trojici s tatínkem. Závodníci si do jedno-
ho určitě zasloužili pěkné hodnotné ceny 
a slova obdivu, že nikdo nevzdal! Všichni 
účastníci 8. ročníku tohoto tradičního běhu 
se dobře pobavili a strávili s klubem Klíč 
příjemné sobotní dopoledne. 

Školní klub Klíč děkuje za účast a těší se na 
další ročník.

Sedmý ročník ligy startuje v nové hale
Radotínská volejbalová liga vstoupila již 

do sedmého ročníku své existence. Sedmička 
je od pradávna číslem magickým a tajemným. 
Je vždy šťastná a příznivá. Sedmička otiskla 
významnou stopu i do radotínské amatérské 
volejbalové ligy a povýšila ji o několik řádů 
vzhůru. Hlavní podíl na to má  nejzáslužnější 
radotínský čin letošního roku, kterým je bezpo-
chyby dokončení a otevření nové sportovní haly.

Doposud se všechny soutěžní zápasy 
hráli v tělocvičně radotínské základní školy. 
Všechny týmy zde byly spokojeny a vždy 
ji budou pokládat za mateřskou základnu. 

Nyní se však volejbalové lize otevřely brány 
nové haly. Objevily se nové obzory, o kterých 
se organizátorům amatérské ligy doposud jen 
zdálo. Vždyť většina  hráčů  navštívila  po-

dobné sportovní svatostánky jen výjimečně 
a vzhlížela k nim s bezmeznou úctou.  Teď 
se sen naplnil. Nyní si atmosféru nové haly 
všichni hráči užívají a jsou za to vděční všem, 
kteří se o to zasloužili.

Radotínská liga je amatérskou soutěží smí-
šených volejbalových družstev. Do sedmého 
ročníku se etablovalo jedenáct týmů z Prahy 
a blízkého okolí. Ač soutěž nese přívlastek 
amatérská, neznamená to, že by byla méně 
kvalitní. Naopak. Stávající družstva obsazují 
na různých satelitních turnajích přední místa 
a obstojí i v měření sil s týmy z registrova-
ných soutěží. Herní systém ligy je trochu aty-
pický. Každé úterý, od září do června, ve 20.00 
hodin se sejdou tři týmy, které mezi sebou 
odehrají tři zápasy, každý s každým. Je to sys-
tém, který zaručuje spravedlivý průběh celé 
soutěže a je to systém velmi atraktivní i pro 
diváky. Chtějí-li se o tom  zájemci přesvědčit 
a vidět kvalitní volejbalové bitvy v atraktiv-
ním prostředí nové radotínské sportovní 
haly, ať neváhají a přijdou svou přítomností 
podpořit. Sportovní zážitek pak může každý 
návštěvník spojit s příjemným posezením 
v hezkém baru, který je také součástí haly.    

Více o Radotínské volejbalové lize se
dozvíte na www.radotin.tym.cz

Družstvo LCC vítězem v Hannoveru
LCC Radotín se o víkendu 19. - 20. září stal 

vítězem historicky prvního boxlakrosového 
turnaje pořádaného v Německu. V Hannove-
ru si tým z Prahy 16 v základní skupině po-
radil i s BHC Berlín 9 : 4,  posíleným o hráče 
největšího tuzemského rivala z  Jižního Města 
Došlého, Kadlece, Bartušku a Kanaďana Jor-
dana Westa-Pratta. 

Následně si LCC hladce poradil s druhým 
týmem v základní skupině Bielefeldem 18:0 
a v semifinále s týmem z Mnichova 20:0. Ve 
finále pak LCC porazil LC Pardubice 7:3, 
když se v dresu perníkářů 
objevili i radotínští hráči 
Adam Kostka a Marek Be-
gemi. Finalový soupeř LCC 
měl cestu do finále mno-
hem náročnější.  Pardubice 
otočily semifinále proti Ber-
línu hlavně zásluhou dvou 
gólů Kostky ze stavu 0:2 na 
3:2. Všechna utkání se hrála 
2x 20 minut hrubého času.

Turnaj se konal v spor-
tovním centru Lennyho 
Soccia v Langenhagenu na 
předměstí Hannoveru. Ze 

strany německých pořadatelů to byl první 
počin z hlediska  indoor lakrosu neboli box 
lakrosu. Memoriálu Aleše Hřebeského, nej-
většího box lakrosového  turnaje v Evropě, 
se pravidelně zúčastňuje tým z Berlína. Zku-
šenosti družstva, které reprezentuje německé 
hlavní město, z radotínského turnaje se pro-
jevily ve výsledcích s českými týmy. V týmu 
českého mistra se představili hráči Poupě 
Petr, Poupě Pavel, Říha, Bek, Seidl, Košťál Jiří, 
Polách, Hodaň, Skála Radek, Mika, Skála Petr 
a Pešek Dominik.

Výsledkový servisKOPANÁ:
Pražský přebor: 1. kolo ČAFC Praha – SC Radotín 1:6, 2. kolo SC Radotín – SK Aritma 5:1, 3. kolo 
SK Sparta Krč – SC Radotín 0:1, 4. kolo FK Újezd nad Lesy – SC Radotín 0:2, 5. kolo SC Radotín – 
SK Motorlet B 1:3, 6. kolo FK Slavoj Vyšehrad B – SC Radotín 0:2, 7. kolo SC Radotín – FK Bohemians 
Praha B 0:0. SC Radotín 1. místo, 5 výher, 1 remíza, 1 prohra, skóre 17:5, 16 bodů.
I. A třída – skupina B: 1. kolo SK Zbraslav – Sokol Troja 2:2, 2. kolo SK Zbraslav – Slovan Kunratice 
2:4, 3. kolo Sokol Nebušice – SK Zbraslav 1:2, 4. kolo SK Zbraslav – AFK Slavoj Podolí  3:1, 5. kolo AFK 
Slivenec – SK Zbraslav 3:0, 6. kolo SK Zbraslav – FK Řeporyje 2:0, 7. kolo FC Přední Kopanina B – 
SK Zbraslav 6:0. SK Zbraslav 7. místo, 3 výhry, 1 remíza, 3 prohry, 11:17, 10 bodů.
I. B třída – skupina A: 1. kolo Sokol Lochkov – SK Modřany 1:0, 1999 Praha – SC Radotín B 4:1, Sokol 
Lipence – FC Inferno 4:0, 2. kolo AFK Slavoj Podolí B – Sokol Lipence 1:1, Sokol Řepy – SC Radotín B 
2:1, SK Střešovice 1911 B – Sokol Lochkov 5:0, 3. kolo Sokol Lochkov – SK Sparta Košíře 5:1, SC Radotín – 
FC Zličín B 3:2, Sokol Lipence – SK Modřany 6:1, 4. kolo SK Nusle – Sokol Lochkov 2:2, FC Inferno – 
SC Radotín B 0:8, SK Střešovice 1911 B –Sokol Lipence 3:0, 5. kolo Sokol Lochkov – Sokol Řepy 4:1, 
SC Radotín B – AFK Slavoj Podolí B 0:3, Sokol Lipence – SK Sparta Košíře 1:1, 6. kolo SK Nusle – Sokol 
Lipence 2:1, SK Modřany – SC Radotín B 1:2, Sokol Lochkov – FK Gordic 2:6, 7. kolo SC Radotín B – 
SK Střešovice 1911 B 3:3, Sokol Lipence – Sokol Lochkov 0:1. Sokol Lochkov 5. místo, 4 výhry, 1 remíza, 
2 prohry, 15:15, 13 bodů, SC Radotín B 8. místo, 3 výhry, 1 remíza, 3 prohry, 18:15, 10 bodů, Sokol Lipence 
10. místo 2 výhry, 2 remízy, 3 prohry, 13:9, 8 bodů.
II. třída skupina A: 1. kolo SK Čechoslovan Chuchle B – AFK Slivenec B 4:1, Sokol Lipence B – 
FK Gordic B 1:0, SK Zbraslav B – Sokol Řepy B 3:1, 2. kolo TJ Sokol Nebušice B – Sokol Lipence B 2:0, 
SK Střešovice 1911 C – SK Čechosl. Chuchle B 4:1, FK Gordic B – SK Zbraslav B 1:2, 3. kolo SK Čechosl. 
Chuchle B – ABC Braník B 0:4, Sokol Lipence  B – AFK Slivenec B 3:0, SK Zbraslav B – TJ Sokol Nebu-
šice B 3:1, 4. kolo SK Čechosl. Chuchle B – PSK Olymp Praha 3:0, AFK Slivenec B – SK Zbraslav B 1:1, 
SK Střešovice 1911 C – Sokol Lipence B 1:1, 5. kolo Sokol Lipence B – SK Čechosl. Chuchle B 2:2, 
SK Zbraslav B – SK Střešovice 1911 C 4:0. SK Čechoslovan Chuchle 8. místo, 2 výhry, 1 remíza, 2 prohry, 
skóre 10:11, 7 bodů, SK Zbraslav B 1. místo, 4 výhry, 1 remíza, 13:4, 13 bodů, Sokol Lipence B 6. místo, 
2 výhry, 2 remízy, 1 prohra, 7:5, 8 bodů.
II. třída skupina C: 1. kolo SK Čechoslovan Chuchle – A.F.K. Olympia Šeberov B 2:2, 2. kolo Sokol Bílá 
Hora B – SK Čechosl. Chuchle 3:1, 3. kolo SK Čechosl. Chuchle – SK Modřany B 3:1, PSK Union B – 
SK Čechosl. Chuchle 3:2, 5. kolo SK Čechosl. Chuchle – Slavoj Suchdol 2:4, Čechoslovan Chuchle 
10. místo, 1 výhra, 1 remíza, 3 prohry, 10:13, 4 body.

Nevydařená sezóna softballistů
Letošní ročník se radotínským soballis-

tům příliš nevydařil. Po dlouhých letech se 
muži nedostali do play-off a ženy dokonce 
sestupují do druhé ligy.

Mužský A tým, u kterého jsme byli 
zvyklí, že bojuje o titul, skončil letos 
v dlouhodobé soutěži sedmý a místo 
play-off musel hrát tzv. play-out, sérii 
utkání s osmým týmem SK Kotlářkou o to, 
kdo bude hrát sestupovou sérii s poslední 
Příbramí. Zkušený tým z Prahy 16 si na-
konec s Kotlářkou celkem snadno poradil 
ve třech zápasech (3:1, 10:8, 3:1) a zůstal 
celkově na sedmém místě. Na družstvu se 
kromě jisté únavy projevil odchod jedno-
ho z nadhazovačů Aleše Jetmara na hosto-
vání do Spektra Praha, ale i dlouhodobější 
problém s trenérem. Radotín má zatím 
jen hrající kouče (Majer a Hlinka), což je 
přece jen vždycky trochu nevýhoda oproti 
trenérům, kteří se mohou zcela soustředit 
pouze na vedení družstva.

Ještě hůře dopadly ženy. Po základní části 
skončily v extralize poslední, a to i přesto, 
že poměr vítězství a porážek měly lepší 
než dva týmy před nimi. O pořadí v tabulce 
totiž spolurozhodly takzvané ligové turnaje, 
které se hrají tři za sezónu, a pořadí v nich 
se složitě zakomponuje do celkové tabulky. 
V těchto turnajích se radotínským ženám 
narozdíl od ligových utkání nedařilo, a pro-
to skončily poslední a musely hrát play-out 
o přímý sestup do druhé ligy s předposled-
ní Plzní. Tým, ve kterém dlouhodobě ne-
vládla zrovna pohoda, tuto sérii prohrál 1:3 
(4:8,12:8, 7:12 a 0:7)  a po dvou letech v ext-
ralize sestoupil do druhé ligy. 

Klub dobudovává hřiště, možná i to se 
trochu podepsalo na slabších výkonech. 
V každém případě mají soballisté přes zimu  
o čem přemýšlet, aby se jim podařilo navázat 
na slávu posledních let.

Více na www.radotinsk.cz.


