
V sobotu 21. 11. se uskutečnil již 
23. ročník horolezeckého závodu 
mládeže „Čertova stěna“ v Trutnově, 
čímž byl zakončen letošní ročník Ten-
don závodů ve sportovním lezení na 
obtížnost. Posledního závodu se zú-
častnili i dva lezci z Radotína, kteří 
slavili úspěch.

Saša Duroň (kategorie U10) získal 
zlato a díky tomu se v celém ročníku 
umístil na skvělém 2. místě. Emma Du-
roňová (U12) se umístila na šestém mís-
tě a celkově obsadila v seriálu 3. místo.

Mladí horolezci, reprezentující 
Radotín v rámci oddílu Lezeckého 
centra Smíchoff, tak zakončili letošní 
velmi úspěšnou sezónu. Velkou radost 
jistě udělali celému lezeckému oddílu, 
když v říjnu na Mistrovství republiky 
v Chocni dosáhli na medailové pozice, 
Emma obsadila druhé místo a Sa-
ša získal bronz.

Svou sportovní kariéru zahájili 
před čtyřmi lety na umělé stěně 
v multifunkční hale v Radotíně 
pod vedením Hanky Fantové a Lu-
káše Faltuse. Přestože dnes trénují 
zejména v lezeckém cent ru na 
Smíchově pod dohledem Zbyňka 
Pražáka, rádi se vracejí do radotín-
ské haly, která pro ně byla kvalit-
ním útočištěm a kde měli možnost 
profesionálně rozvíjet své lezecké 
techniky. V současnosti je lezecký 
sport čím dále populárnější, o čemž 
svědčí i záměr zařadit ho mezi pět 
nových sportovních disciplín na let-
ní Olympijské hry v roce 2020, které 
se uskuteční v Tokiu.

V Radotíně je možnost využít ně-
který z nabízených kroužků, oblíbené 
jsou dětské lezecké kroužky pro různé 
věkové kategorie.

1. J. Hejrová, 148 b., 2. P. Jirásek, 133 b., 
3. L. Leiský, 121 b., atd. L. Haužvic za 
103 bodů skončil na 12. místě, což mu 
„hodilo“ 17 b. do celkového hodnoce-
ní. M. Michalík narubal bodů jen 95, 
což mu vyneslo 15. místo a celkových 

bodů 14! A rozdíl těch tří bodů zna-
menal, že L. Haužvic opět obhájil titul 
mistra Radotína v boulo/koulo!
3. mistrovství Radotína v boulo/
koulo, celkové výsledky: 1. L. Haužvic 
(mistr Radotína 2015 v boulo/koulo), 
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Žáci a žákyně kategorie do 16 let 
(U16) se o víkendu 7. – 8. listopadu 
zúčastnili lakrosového turnaje Scheider 
Cup v německém Frankfurtu nad Mo-
hanem a přivezli dvě cenné medaile.

Děvčata se utkala ve své kategorii se 
čtyřmi německými týmy, prošla tur-
najem bez zaváhání a získala prven-
ství. Chlapci bojovali se staršími týmy 
v kategorii do devatenácti let a ani oni 

si nevedli špatně a nakonec skončili 
třetí. Dívky vyjely v sestavě: Kateřina 
Dočekalová, Adéla Flekalová, Alena 
Horáčková, Lucie Hošková, Andrea 
Chvátalová, Barbora Jasková, Terezie 
Křehlíková, Hedvika Kučerová, Kate-
řina Nájemníková, Terezie Procház-
ková, Eliška Spáčilová, Kamila Šama-
líková, Julie Soukeníková, Vendula 
Šubrtová, Markéta Malinovská pod 

vedením Simony Barákové a Terezy 
Lalákové. Sestavu kluků: Viktor Blá-
ha, Tomáš Knotek, Daniel Knotek, Jan 
Polák, Šimon Kučera, Tomáš Jasek, Ta-
deáš Němec, Lukáš Kvasnička, Tadeáš 
Gherbetz , Antonín La lák, Adam 
Krúpa, Marek Haloda, Martin Halo-
da, Pavel Srch, Štěpán Friedl, Vojtěch 
Vošmik, Matouš Tilšer a Lukáš Plim vedl 
Jan Barák.

Pro mnohé hráče to byla první 
fieldlakrosová zkušenost a v prv-
ním zápase proti domácímu Frank-
furtu se teprve seznamovali s pravidly 
a zásadami pohybu na velkém hřišti. Ve 
druhém střetnutí byla hra již o mnoho 
lepší a odměnou bylo vítězství nad 
Stuttgartem v poměru 6:2. V dalších 
zápasech prvního hracího dne podlehli 
kluci Hamburku 1:7 a nakonec porazili 

Köln 6:1, což je posunulo do semifinále 
proti Frankfurtu.

Večer se celá radotínská výprava – 
včetně tábora fanoušků přes 50 osob – 
vypravila do historického centra Frank-
furtu ochutnat, přiměřeně ke svému 
věku, místní specialitky. Pozdě večer 
pak ještě proběhla v místním spor-
tovním klubu taktická porada trenérů 
a asistentů před rozhodujícími zápasy.

V neděli pokračovala děvčata v su-
verénních výkonech a zaslouženě 
v turnaji zvítězila. Chlapci sehráli 
velmi hezký zápas v semifinále, ale na 
soupeře nakonec nestačili a po poráž-
ce 3:6 je čekalo utkání o třetí místo. 
V něm pak již zúročili čerstvě nabyté 
zkušenosti a po vítězství 10:4 vybo-
jovali velmi cenné třetí místo; o to 
cennější, že hráli se soupeři o tři a více 
let staršími. Na závěr se ještě dostalo 
ocenění Markétě Malinovské a Ta-
deáši Němcovi, kteří byli vyhlášeni 
MVP (nejužitečnější hráč) turnaje.
Poděkování patří také fanouškům, 
kteří oba týmy do Frankfurtu dovezli 
a celý turnaj je podporovali, a také 
firmě Hertz za výhodné zapůjčení 
velkých aut na cestu.

Více fotografií naleznete na 
www.flickr.com/photos/lcc-radotin

vyvrcholil v neděli 15. listopadu finálo-
vým bowlingem. A všichni byli napjati 
do poslední chvilky.

Po pěti disciplínách (klasické kužel-
ky, kuličky, minigolf, pétanque a vrh 
koulí) měl Mikuláš Michalík na prvním 
místě k dobru pouhé dva bodíky před 
již dvojnásobným šampiónem Luďkem 
Haužvicem. I dalších „zápletek“ na dal-
ších místech bylo požehnaně.     

Dvacet osm účastníků, kteří se 
utkali o vítězství v soutěži jednotlivců 
i týmů. O týmy však tentokráte „sko-
ro“ nešlo; ve hře byly hlavně body pro 
jednotlivce do celkového pořadí!

M. Michalík měl slabší začátek; 
pak se sice zlepšil, ale výsledně zůstal 
na průměru a o pět bodů nedosáhl na 
stovku. L. Haužvic začal ostřeji, v dru-
hém kole „zastrajkoval“ a s klidem An-
gličana si udržoval slušnou výkonnost. 
I další favorité byli „vidět“: Jana Hejro-
vá, Pavel Jirásek, Jan Pauk, Leša Leiský, 
Jiannis    Georgiou a další.

V týmech si pohár pro vítěze 
odnesla parta 1. ACS 1893 v sesta-
vě J. Fusek, D. Pražák, D. Puddu, 
L. Leiský), jednotlivci se seřadili takto: 

108 b., 2. M. Michalík, 107 b, 3. P. Ji-
rásek, 102 b., 4. Jan Pauk, 92 b. (cena 
pro nejlepšího juniora), 5.-6. Radek 
Pauk, V. Semanco, 82 b., 7. Jan Po-
pelka, 75 b., 8. J. Mišková, 71 b. (cena 
pro nejlepší dámu), 9. Jiří Kopáč, 70 b., 

10. M. Mach 61 b. (cena 
pro nejlepšího senio-
ra), 14.-16. Klára Kos-
telecká, 46 b. (cena pro 
nejvytrvalejšího junio-
ra a skokana roku) atd. 

To však stále ještě 
není z dané neděle 
v š e c h n o !  B o m b a 
v ybuch la v nás led-
ném turnaji o Pohár 
útěchy – J. Pauk naru-
bal famózních 204 b. 
a s obrovským násko-
kem vyhrál!

Na úplný závěr pak 
dodejme, že celkově se 3. mistrovství 
Radotína v boulo/koulo  zúčastnilo 
62 hráčů. Nechcete si tuto půvabnou 
a napínavou soutěž, milí čtenáři, 
v příštím roce také zkusit?

Šestidílný seriál 3. mistrovství v boulo/koulo

Do finále fieldlakrosové ligy, hraného 
na jeden zápas na atletickém stadionu 
Slavie Praha, se v neděli 8. listopadu 
probojovaly stejné týmy jako vloni: 
LCC a Jižní Město. V obou vzájemných 
zápasech v letošní soutěži sice Custodes 
vyhráli, ale o titulu rozhodovalo až 
superfinále. 

Začátek zápasu byl dlouho přeta-

hovanou bez gólu. Až v 10. minutě 
skóroval za Jižní Město Marek Kytka, 
o dvě minuty později Radek Skála 

vyrovnal. Další podobnou dvojici 
gólů zaznamenali opět Marek Kytka 
a Emil Moravec v 15., resp. 16. mi-
nutě. Závěr první čtvrtiny ale lépe 
zahrálo Jižní Město a díky dvěma 
gólům Pavla Došlého se ujalo vedení 
4:2. Po změně stran sice Radotín 
vyrovnal, ale Pavel Došlý přidal další 
dvě trefy a po dalším gólu na každé 

straně zůstal rozdíl ve skóre v půlce 
zápasu dvougólový. Třetí perioda 
Radotínu nešla. Střely byly nemastné 

neslané, dobře chytal gólman Jižního 
Města Jakub Drozd a naopak útoku 
Jižního Města se dařilo. Když v 51. mi-
nutě zvyšoval Jakub Nosek na rozdíl 
pěti gólů a radotínská hra byla nadále 
mdlá, vypadalo to na změnu na filel-
dlakrosovém trůnu. Před koncem třetí 
čtvrtiny stáhl Radek Skála na 7:11 a vlil 
tak Radotínu trochu naděje do žil. Po 
pauze začali Custodes koncentrovaně 
a důrazně na rozhozech. Potvrdilo se, 
jak důležitá část fieldlakrosové hry to 
je. Jižní Město se 12 minut prakticky 
nedostalo k míči, radotínský útok 
výrazně zlepšil úspěšnost zakončo-
vání a výsledkem byla neuvěřitelná 
sedmigólová šňůra, kterou Custodes 
zvrátili průběh zápasu. V 75. mi-
nutě z dobré šance netrefil Pavel 
Došlý a Vojtěch Weiss z protiútoku 
přidal patnáctou branku Radotína. 
Jižní Město sice zásluhou Došlého 
a Sochny ještě snížilo, ale Custodes 
si už vítězství ohlídali a zápas skončil 
15:13. Custodes tak obhájili fieldlak-
rosový titul a zajistili si nominaci na 
evropský pohár mistrů.

LCC díky skvělé poslední čtvrtině finále
obhájil fieldový titul

Více fotografií naleznete na 
www.flickr.com/photos/lcc-radotin

Rad ot ín št í  b a ske tb al i s té  i  p o  
10. a 11. kole druhé ligy drží první po-
zici ve skupině B.

Přesněji řečeno, o první pozici se 
dělí spolu s BC Benešov. První pro-
s i ncovou sobot u 
zdolali na domácí 
p a l u b o v c e  v ý -
chodočeské BVK 
Holice v poměru 
63:39 a o den pozdě-
ji si dokázali poradit 
s Teslou Pardubice 
88:72. Je už tedy jas-
né, že o první místo 
v první polovině 
soutěže si to rozdají 
v přímém souboji 
v dvojzápase s BC 
B e n e š o v .  P ů j d e 
o  p o s l e d n í  d v ě 
utkání před zimní 
pauzou, druhá liga 
s e  p a k  n a p l n o 
r o z b ě h n e  z a s e 
16. ledna, kdy do Ra-
dotína přijede Sokol 
Darren Chrudim.

„Jde bezesporu 
o zápasy roku. Bere-
me to tak, že pokud 
v obou dokážeme 
zvítězit, tak se naše 
šance na celkové 
prvenství v závěru sezony podstatně 
zvýší. Benešov je spolu s námi určitě 
klub s nejkvalitnějším kádrem v lize, 
což dokazují dosavadní výsledky. Já 
jen doufám, že budeme v plné síle 
a doléčíme některá zranění. Klíčové 
bude vyhrát první zápas v Radotíně, 
který jsme záměrně po vzoru loňské 
sezony přesunuli na pátek, tak aby-
chom maximálně naplnili halu. Chtěl 
bych tímto vyzvat všechny fanoušky, 

kteří třeba nechodí na slabší utkání, 
aby nás přišli podpořit, tentokrát to 
budem opravdu potřebovat, půjde 
o zápas roku,“ říká trenér radotín-
ských basketbalistů Adam Peřinka. 

První utkání proti silnému BC Be-
nešov se odehraje v pátek 18. prosince 
ve 20.15 hodin v radotínské sportovní 
hale. Hned druhý den v sobotu pak 
hráči Radotína nastoupí v Benešově.

Basketbalisty čeká zápas roku 

Více informací pro fanoušky včetně 
videí, fotografií, rozhovorů
a reportů ze všech utkání na 
www.facebook.com/BKRadotin

Úspěšná sezóna radotínských lezců

Juniorky a junioři LCC přivezli z Frankfurtu zlato a bronz 


