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Boxlakrosová liga zná svého mistra
Pohár potřetí v řadě zůstává v Radotíně

Je dobojováno. LCC Radotín obhájil titul 
v Národní boxlakrosové lize, na Jižní Město 
zbylo stříbro. Skončila jedna z nejdrama-
tičtějších finálových sérií v historii ligových 
soutěží tohoto divácky atraktivního sportu. 
K vidění při ní bylo prakticky vše – od 
skvělých individuálních výkonů, přes krásné 
branky, tvrdé osobní souboje, ale i vypjatá 
atmosféra a pěstní bitka.  

Napínavá finálová série nejsledovanější 
domácí lakrosové soutěže skončila lépe pro 
hráče LCC Radotín. V posledním, pátém, 
zápase porazili LC Jižní Město 10:9. Roz-
hodl o tom až v páté minutě prodloužení 
„zlatým gólem“ kapitán Petr Poupě. Pohár 
pro vítěze tak opět přezimuje v Radotíně.

Závěrečné utkání bylo velkým drama-
tem s několika zvraty. V prvních dvou 
čtvrtinách měli mírně navrch domácí 
hráči, v poločase vedli 5:3. Na následující 

periodu by však hráči nejraději zapomně-
li. Nejenže Jižní Město dokázalo smazat 
dvoubrankovou ztrátu, navíc třemi dalšími 

góly dokonale otočilo vývoj utkání. Do 
čtvrté patnáctiminutovky 
šly týmy za stavu 8:5 ve pro-
spěch hostů, přičemž hráči 
Radotína neuvěřitelných 20 
minut neskórovali. 

To dokázal až Petr Poupě 
9 minut před koncem nor-
mální hrací doby, a započal 
tak čtyřbrankovou šňůru 
domácích. LCC Radotín 
se tudíž dostal do vedení 
9:8. Jeho příznivci už možná 
otevírali šampaňské, jenže 
hosté se nevzdali a pouhých 
11 vteřin před koncem si 
umístěnou tvrdou střelou 
Kanaďana West - Pratta 
vynutili prodloužení. To 
po čtyřech minutách a šes-

t i  v t e ř i ná ch  ut nu l 
kapitán Poupě, který 
o chvíli později převzal 
z rukou Jana Baráka 
pohár pro mistry. 

Výkon Petra Poupě-
te, Jonathana Munka 
v obraně, disciplína 
všech hráčů LCC, ne-
zdolná víra ve vítězství  
a excelentní Tomáš 
Říha v brance byli 
h lavním stavebním 
kame ne m  úsp ě chu 
týmu z Prahy 16. „Ce-
lou dobu jsem věřil, že 
vyhrajeme. Vzpomněl 
jsem si na podobnou  
situaci z roku 1999, 
kdy mi bylo jedenáct 

a LCC tehdy vyhrál finále nad Jižňákem 
také gólem v prodloužení. Chtěl bych 
poděkovat divákům za neuvěřitelnou at-

mosféru a za to, že nám věřili,“ říká jeden 
z hrdinů finále kapitán LCC Petr Poupě. 

Trenér vítězného týmu Jan Barák ocenil 
klíčovou postavu LCC ve finálové sérii, 
brankáře Tomáše Říhu. „Tomáš za poslední 
rok neuvěřitelně psychicky vyspěl. Po celou 
sérii měl náš tým v jeho výkonu obrovskou 

jistotu, která zůstávala i za nepříznivého 
stavu. Neuvěřitelný zákrok předvedl po 
vyrovnávající brance na 9:9, kdy tři vteřiny 
před koncem vychytal nejprve Došlého 
a poté Nováčka  a zachránil prodloužení,“ 
říká nadšený Jan Barák.

V sérii hrané na tři vítězství Radotín 
dvakrát vedl, ale hráči Jižního Města svou 
ztrátu pokaždé smazali. Největší zásluhu na 
tom měla trojice zámořských posil. Závě-
rečný zápas měl vynikající atmosféru díky 
povzbuzování několika set fanoušků obou 
mužstev. Další diváci mohli utkání, stejně 
jako celou sérii, sledovat v přímém přenosu 
i na internetové televizi net-tv.cz, kde se dá 
zhlédnout i záznam. 

Ús p ě š n o u  s e z ó n u  r a d o t í n s k é h o 
boxlakrosu stvrdil veteránský tým Falcon 
Millionaires čtvrtým místem. V zápase 
o bronz s favorizovanými Malešicemi však 
sahal po velkém překvapení a nakonec jen 
těsně podlehl 9:10. 

Medailová smršť z Luhačovic
V sobotu 1. listopadu se v brzkých ranních 

hodinách vydaly dívky z Aerobic Teamu 
Veroniky Vrzbové na dlouhou vyčerpávající 
cestu za úspěchem do lázeňského města 
Luhačovic. Početná chuchelská výprava do-
razila do cíle zhruba po pěti hodinách jízdy 
malým autobusem, ale s velkými ambicemi. 
Tým z Prahy 16 byl zastoupen jak v mlá-
dežnických kategoriích dětí a kadetek, tak 
i v juniorkách a seniorkách. 

Vše již před začátkem soutěže nasvěd-
čovalo tomu, že závodnice ze šestnáctky 
budou útočit na mety nejvyšší, jelikož 
od posledních závodů  došlo k výrazné-
mu zlepšení výkonnosti  závodnic. Jako 
první nastupovaly do programu závodu 
kadetky – fitness tým ve složení Claudie 
Hrubošová, Míša Klepalová, Nikolka 
Kročková, Týna Kudrnová, Matylda Malá, 
Nikolka Ševčíková, Sára Vegnerová a Bět-
ka Vernerová, který se nakonec umístil na 
3. místě. Tento tým bude reprezentovat 
Českou republiku na mistrovství světa, 
které se bude konat od 27.12.2008 v Dubně 
(Rusko). Kadetky nepřekvapily jen v ka-
tegorii fitness týmů, ale i ve sportovním 
aerobiku. Tým ve složení akčních děvčat 
Kročková, Ševčíková, Vegnerová se umís-

til na krásném 6. místě.  Naděje Adélka 
Bláhová, Evička Hanzalíková, Danča 
Kolečková, Verunka Košumberská, Bára 
Křečková a Gabča Nováková získaly v ka-
tegorii dětí ve fitness týmech po výborném 
výkonu 3. místo. Ve sportovním aerobiku 
se představil tým v sestavě Křečková, 
Nováková a Štěpničková a v konkurenci 
osmnácti týmů vybojoval pěkné 6. mís-
to. Zapálení děvčat do aerobiku nejlépe 
dokumentuje fakt, že nocleh na  vysoko-
školských kolejích si kadetky ještě spojily 
s úpravou sestavy na mistrovství světa. 

Druhý den byl na programu závod 
juniorů a seniorů. Pro juniorky ve fitness 
týmech to byl poslední závod ve složení – 
Kačka Brabcová, Andy Čečrdlová, Zorka 
Dušková, Bára Klepalová, Bára Korbelová, 
Anička Saslíková, Marky Sílová a Bára 
Vavroňová. Poslední závod to byl i pro tým 
sportovního aerobiku - Brabcovou, Duš-
kovou a Sílovou. Tato situace se promítla 
do sestav obou týmů, do nichž juniorky 
vložily všechnu svou energii. Kategorie 
juniorek byla pro chuchelský aerobik nejú-

spěšnější. Se šťastným výrazem a slzami 
v očích nastupovaly na stupínky vítězů 
postupně oba týmy. Na 3. místě a pro 
bronzovou medaili si došel fitness tým 
a pro zlatou medaili tým sportovního 
aerobiku. Spolu s juniorkami závodily 
také seniorky. Fitness tým - Klára Dáňo-
vá, Ivka Dvořáková, Markéta Kolářová, 
Martina Kolářová, Renča Mielniková, 
Adéla Navarová, Petra Šejvlová a Kačka 
Ťoupková obsadil i přes náročné změny 
v choreografii, které dívky s trenérkou 
Vrzbovou udělaly čtyři dny před závo-
dem, skvělé 2. místo.  

Po dvou náročných, ale  zároveň 
úspěšných dnech  se výprava Aerobic 
teamu vrátila v pozdních večerních 
hodinách do Chuchle s medailemi na 
krku a diplomy v rukou. „Chtěla bych 
poděkovat všem úžasným holčinám 
v našem týmu za vzájemnou podporu,“ 
říká úspěšná trenérka Veronika Vrzbová. 
Nutno na závěr podotknout, že právě 
Veronika Vrzbová je hlavním strůjcem 
úspěšné sezóny 2008.

První listopadovou neděli byla na chuchel-
ském závodišti ukončena dostihová sezóna 
2008. Již popáté během svého funkčního ob-
dobí v roli hlavy státu navštívil slavnostní 
odpoledne také Václav Klaus, a to přesně na 
den pět let poté, kdy se na našem centrálním 
dostihovém závodišti objevil vůbec poprvé.

A aby těch shod nebylo málo, tak po 
triumfu v hlavním dostihu, 89. Ceně pre-
zidenta republiky znovu gratuloval žokeji 
Jiřímu Chaloupkovi, který tentokrát zvítězil 
po nádherném a strhujícím boji tří koní o ví-
tězství, v sedle šestiletého valacha Oligarcha. 
Chaloupka získal v tomto významném dosti-
hu již své čtvrté vítězství a je jeho nejúspěš-
nějším novodobým účastníkem. Posledním 
čtyřnásobným vítězem se v roce 1999 stal 
žokej Karol Šarina.

Na slavnostním zakončení sezóny nemohl 
chybět ani absolutní rekordman Ceny pre-
zidenta republiky, její desetinásobný vítěz 
Karel Havelka. Ten shodou okolností pět dní 
před letošním ročníkem převzal z rukou pre-
zidenta Klause medaili Za zásluhy I. stupně 
v oblasti sportu.

Další dva velké nedělní dostihy ovládli 
favorité ze stáje Wrbna Racing. YOKO Cup 
pro dvouleté koně o půl miliónu korun získal 
Arcibaldo s žokejem Hindem, překážkovou 
Velkou cenu EŽ Praha a České televize si 
připsal Color Man s žokejem Myškou.

Až do posledního dostihu nebyl rozhod-

nut rovinový žokejský šampionát. Nakonec 
těsný triumf, o němž při shodném počtu 36 
vítězství rozhodl až vyšší počet druhých míst, 

obhájil Václav Janáček před Jiřím Chaloup-
kou. Janáček tak po titulech z let 2006 a 2007 
dosáhl čistého šampiónského hattricku a to je 
v jeho věku 23 let mimořádný výkon.

Prezident opět navštívil dostihy

Výsledkový servis - kopaná
Pražský přebor: 8. kolo SK Uhelné sklady – SC Radotín 3:0, 9. kolo SC Radotín - SK Union Vršovice 1:0, 
10. kolo FC Zličín – SC Radotín 5:1, 11. kolo SC Radotín – FC Čechie Uhříněves 1:2, SC Radotín 9. místo, 
5 výher, 1 remíza,  5 proher, skóre 12:19, 16 bodů. Po nadějném začátku soutěže se SC Radotín propadl do 
druhé poloviny tabulky a 3 body ho dělí od 3. místa a i  od 13. místa.
I. A třída – skupina B: 8. kolo SK Zbraslav – SK Ďáblice 3:1, 9. kolo SK Aritma B – SK Zbraslav 0:2, 10. kolo 
SK Zbraslav – Sokol Cholupice 0:3, 11. kolo SK Sparta Košíře – SK Zbraslav 0:1, SK Zbraslav 4. místo, 6 výher, 
2 remízy, 3 prohry, skóre 18:18, 20 bodů. SK Zbraslav ztrácí pouze 5 bodů na vedoucí  Střešovice.
I. B třída – skupina A: 8. kolo Sokol Lochkov – SK Čechoslovan Chuchle 3:4, Fórum Ukrajinců ČR - SC 
Radotín B 6:2, 9. kolo SK Chuchle – FK Gordic 1:1, 1999 Praha – Lochkov 1:1, SC Radotín B – SK Nusle 1:1, 
10. kolo Lochkov – SC Radotín B 5:1, FC Přední Kopanina B – SK Chuchle 3:2, 11. kolo SK Chuchle – Sokol 
Řepy 1:0, SC Radotín B – FK Gordic 1:0, FC Zličín B – Lochkov 0:2, Sokol Lochkov 6. místo, 5 výher, 1 remí-
za, 5 proher, skóre 21:19, 16 bodů, SC Radotín B 10. místo, 3 výhry, 3 remízy, 5 proher, skóre 19:28, 12 bodů, 
SK Čechoslovan Chuchle 12. místo, 3 výhry, 2 remízy, 6 proher, skóre 15:35, 11 bodů. Lochkov se pohybuje 
v klidném středu tabulky a má lepší start do sezóny než v posledních letech. Radotín B a Chuchle se pohybu-
jí nedaleko sestupových pozic a do konce podzimní musí zabrat, aby měli klidnější vstup do jarní části.
II. třída skupina A: 8. kolo SK Čechoslovan Chuchle B – Sokol Stodůlky B 0:3, Sokol Lipence – SK Zbraslav B 
6:0, 9. kolo SK Zbraslav B – ABC Braník B 2:1, FK Řeporyje – Lipence 0:0, Sokol Řepy B – SK Chuchle B 
2:2, SK Zbraslav B 1. místo, 7 výher, 1 remíza, 1 prohra, skóre 48:16, 22 bodů, Sokol Lipence 2. místo, 7 výher, 
1 remíza, 1 prohra, skóre 33:6, 22 bodů, SK Čechoslovan Chuchle B 12. místo, 0 výher, 4 remízy, 5 proher, 
skóre 11:38, 4 body. Šestnáctkové týmy drží oba konce tabulky. Zbraslav B a Lipence pokud vydrží forma, tak 
se utkají o postup, naopak Chuchle ztrácí a je beznadějně poslední. 
III. třída skupina A: 8. kolo Sokol Lipence B – ČZU Praha 4:2, 9. kolo Radlice B –Lipence B 0:3, 10. kolo
Lipence B – Tatran Střešovice SSŽ 3:2, 11. kolo Sokol Stodůlky C – Lipence B 3:0, Sokol Lipence 2. místo, 
6 výher, 2 remízy, 2 prohry, 26:18, 20 bodů. Lipence B ztrácí 5 bodů na Střešovické „céčko“, které vede tabulku.

 

Sportovcem měsíce října 2008 se stává Petr Poupě 
I v měsíci říjnu dosáhli sportovci z Prahy 16 celou řadu skvělých vý-
konů, kterými přidělali redakční radě ,,příjemné“ starosti při vyhlášení 
sportovce měsíce. Do závěrečného finále se tentokrát dostali žákovské 
mistryně republiky v judu – zbraslavské Šárka Holubová a Štěpánka 
Moudrá, dále opory radotínského obhájce boxlakrosového mistrovské-
ho titulu – kapitán Petr Poupě a brankář Tomáš Říha. Posledním nomi-
novaným se stal, a to již podruhé v krátké historii ankety, autokrosový 
vícemistr Evropy Petr Turek. 

Po složitém rozhodování byl nakonec Sportovcem měsíce Prahy 16 za měsíc říjen vyhlášen 
kapitán LCC Radotín, dvacetiletý Petr Pupě, který svým výkonem a brankou v prodloužení 
posledního finálového utkání o titul boxlakrosového mistra republiky, velkou měrou přispěl, 
že krásný pohár potřetí v řadě zůstává v Radotíně. Petr Poupě začal hrát lakros od roku 1998. 
V úvodních rocích své lakrosové kariéry působil jako brankář. Přibližně před pěti lety se 
z perspektivního gólmana stal obávaný útočník, jenž i přes své mládí je výraznou sportovní 
osobností a českou nadějí tohoto sportu. Možná, že právě Petr bude prvním hráčem v historii, 
který okusí severoamerickou profesionální ligu.
Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Prahu 16, zašlete návrh na udělení titulu Sporto-
vec měsíce Prahy 16 na emailovou adresu: noviny@p16.mepnet.cz v termínu do 3. prosince 2008. 


