
Ofenzivní středopolař je tahounem reprezentace Radotínská atletika na vzestupu

Zbraslavské dvojice po třicátéšesté

Začala nadstavbová část ligy

Do Radotína přijede boxlakrosový tým Irokézů

Honzo, v posledních dnech jsi byl součástí 
úspěšného týmu reprezentace U17, které 
se podařilo celkem hladce projít první 
fází kvalifikace na ME. Jak dlouho jsi 
členem reprezentace, jaká k tomu vedla 
cesta a považuješ současný postup 
zatím za svůj největší fotbalový úspěch? 
Dřív jsem hrával ve výběru Prahy a v 
reprezentaci jsem od loňského srpna. 
Myslím si, že je to zatím můj největší úspěch. 
Pojďme ale postupně. V prvním utkání jste 
porazili domácí Bělorusko 1:0. V utkání jsi 
nastoupil v základní sestavě a vydržel v ní až 
do konce. Můžeš svými slovy zhodnotit 
utkání a zmínit různé zajímavosti? 
V utkání jsme byli lepším týmem. 
Snažili jsme se hrát více kombinačně a 
vytvořili jsme si více šancí než soupeř. 
Nebylo tam moc diváků, přestože jsme 
hráli v sobotu a s domácím týmem. 
Do druhého utkání se San Marinem jsi 
nezasáhl. Proč tomu tak bylo?  Díky výhře jste 
si zajistili postup. Jak jsi viděl utkání z tribuny? 
Nehrál jsem asi proto, že trenér chce, 

aby nastupovali všichni nominovaní 
hráči. Byl to nejhorší zápas ve skupině, 
co se fotbalu týče. Soupeř bránil v devíti 
hráčích na vápně, snažil se zdržovat 
hru, kouskovat ji různými zraněními. 
V závěrečném utkání se Švýcarskem 
jsi opět nechyběl a odehrál celé utkání. 
Drtivě jste vyhráli a ukončili první 
fázi kvalifikace třetí výhrou. Můžeš 
nám přiblížit i toto utkání a své dojmy? 
Utkání se pro nás vyvíjelo dobře, protože 
jsme rychle vstřelili gól. Obě mužstva 
měla postup zajištěný, byl k vidění dobrý 
fotbal a vidina prvního místa nás hnala 
dopředu. Na stadiónu bylo asi 1500 diváků, 
kteří fandili našemu týmu. Divácká kulisa 
byla nejlepší v mém fotbalovém životě. 
Jakou máš pozici v reprezentačním mužstvu? 
Máš jiné úkoly než v mužstvu Bohemky, nebo 
hraješ na stejném postu i s podobnými úkoly? 
V reprezentaci nastupuji na pozici 
středního záložníka stejně jako v mužstvu 
Bohemky, ale mám více defenzivních úkolů. 

Program mládežnických reprezentací České republiky nabírá na obrátkách, a tak po úspěchu šestnáctky na Egejském poháru v Turecku 
čekali fotbaloví příznivci, jak si povedou o rok starší kolegové. Jednou z opor reprezentační U17 je radotínský Jan Mižič, který se v únoru 
se sedmnáctkou zúčastnil přípravného turnaje ve španělské La Manze. Během zimní přestávky se Honza posunul ve svém týmu Bohemians 
1905 do nejstaršího dorostu. Jan Mižič byl i u úspěšného postupu U17 do dalších bojů kvalifikace ME. V další cestě na ME stojí proti českým 
mladíkům tým Gruzie (25.3.), Ukrajina (27.3.) a na závěr nejtěžší soupeři z Nizozemí (30.3.).

Úvodním zápasem mezi obhájcem titulu 
LCC Radotín a LC Pardubice (13:3) byla 
v úterý 2.3. zahájena jarní část Národní box-
lakrosové ligy. Po podzimní základní části se 
jedenáct účastníků soutěže rozdělilo do dvou 
výkonnostních skupin, ve kterých se rozhodne 
o nasazení do závěrečného play-off.

V horní, „zlaté“ skupině jsou prvním 
týmem Custodes Radotín, vítěz NBLL 
v posledních čtyřech letech, který určitě 
patří k největším favoritům i v letošním 
ročníku. Tým absolvoval zimní kondiční 
přípravu, ve které nechyběly ani běžky, 

a hru trénoval v nové městské hale v Rado-
tíně. V elitním týmu LCC se letos představí 
v základní sestavě mnoho nadějných hráčů 
juniorského věku. Matěj Barák, Dominik 
Pešek, Tomáš Procházka nebo Roman Seidl 
doplňují mladé, ale už zkušené útočníky 
Radka Skálu, Petra Poupěte nebo Jirku Koš-

ťála. Nejzkušenějšími hráči zůstávají Tomáš 
Říha, Emil Moravec a Petr Bek. 

Cíle pro jaro jsou podle trenéra Patrika 
Procházky dva – uspět na tradičním Memo-
riálu Aleše Hřebeského v silné konkurenci 
zámořských týmů a samozřejmě prodloužit 
vítěznou sérii v NBLL. Druhý loňský fina-
lista TJ Malešice se v poslední době zlepšuje 
a letos si jistě brousí zuby na post nejvyšší. 
Pokud by to vyšlo, bylo by to vítězství po 
dlouhých 13 letech. V malešickém týmu je 
řada mladých hráčů, kteří se rychle zlep-
šují. Spolu se zkušenými Martinem Mrlí-

kem a Tomášem 
Beranem budou 
v e l m i  p r a v d ě -
p o d obně  p at ř i t 
k největším kon-
kurentům rado-
tínských Custodů.  
Mladý radotínský 
celek ForFun si 
splnil postupný cíl 
už postupem do 
zlaté skupiny. Ten 
si vybojoval až 
v posledním zápa-
se základní části, 
když zvítězil nad 
SK Lacrosse Jižní 
Město. Do jarní 
části vstupuje For-
tun s cílem obsadit 

čtvrté místo, a vstoupit tak do play-off 
z výhodné pozice. Je celkem pravděpo-
dobné, že se mu to může podařit, pokud 
si tým udrží na hostování kvalitní hráče 
z LCC Radotín i pro play-off. SK Lacrosse 
Jižní Město, vítěz NBLL z let 2000–2005, 
prochází generační obměnou a pokud 

chce pomýšlet na nejvyšší příčky, bude 
se zřejmě muset poohlédnout po zahra-
ničních posilách pro vyřazovací část. 
Podobně tomu bylo ve finále ligy v roce 
2008, ve kterém v týmu Jižního Města 
nastoupili dva Kanaďani, a Jižní Město 
podlehlo LCC Radotín až v prodloužení 
pátého zápasu. „Veteránský“ radotínský 
tým Falcon Millionaires drží stabilní 
formu a jedná se o mužstvo s nejvyšším 
věkovým průměrem. Cílem Falconů je 
také umístění do čtvrtého místa, ale bu-
dou to mít o mnoho těžší než v minulých 
letech. Základní osu týmu tvoří hráči 
Jiří Pešek, Mirek Knotek, kteří hrají 24. 
sezónu a Patrik Procházka 21. sezónu 
v lize a suverénně jsou tak nejzkušeněj-
šími hráči NBLL, pamatující historicky 
první ligovou sezónu. Falconi mají jis-
totu v postupném posilování hráči, kteří 
ukončili kariéru v LCC. Nově se tak ve 
Falcons zabydlel Martin Bouzek a Ondřej 
Mika. Konkurence sílí a mladé týmy jako 
ForFun či SK Lacrosse Jižní Město budou 
zcela jistě nepříjemnými soupeři.

Posledním týmem zlaté skupiny jsou 
Pardubice, jediný mimopražský celek mezi 
elitou. Pardubičtí jako jedni z mála dispo-
nují pro zimní přípravu krytou halou a to 
by mohla být v úvodu nadstavby jejich vý-
hoda. Jestli to tak bude, se ukáže už v úterý 
v zápase s LCC Radotín.

Spodní „stříbrná“ skupina zahajuje jarní 
část 13. – 14. 3. turnajem v Praze. O konečné 
pořadí na 7. – 11. místě budou bojovat týmy 
Old Dogs Plzeň, LC Slavia Praha, LC High-
landers, LK Kroměříž a Bats Bratislava.

Kompletní rozpis Národní boxlakro-
sové ligy najdete na www.lacrosse.cz 
a na www.lcc-radotin.cz. Videoreportáže 
z vybraných zápasů NBLL najdete na 
www.videosport.cz.

Jan Barák, Ondřej Mika, -mik-

Poté, co se loňského pražského mistrov-
ství světa v ženském lakrose zúčastnil tým 
původních obyvatelek Severní Ameriky, 
přivítá ČR poprvé v historii i mužský iro-
kézský tým. Vicemistři světa se zúčastní 
17. ročníku Memoriálu Aleše Hřebeského, 
který pořádá LCC Sokol Radotín od 22. do 
25. dubna v Praze-Radotíně.

O tom, že lakros je hrou původních oby-
vatel Severní Ameriky a jeho historie sahá 
do předkolumbovských dob, se všeobecně 
ví. Hra, dar Velkého Stvořitele, je ale nedíl-
nou součástí kultury původních obyvatel 
Severní Ameriky stále a není pro ně jen 
pouhým sportem. A Irokézové přirozeně 
patří mezi světovou špičku. Na posledním 
boxlakrosovém mistrovství světa v roce 
2007 prohráli ve finále s Kanadou až v náh-
lé smrti a řada hráčů působí v profesionál-
ní National Lacrosse League. 

Memoriál Aleše Hřebeského tak bude 
mít letos nejlepší obsazení ve své dosavadní 
historii. Kromě Irokézů přijedou kanadské 
týmy Green Gaels – vítězové turnaje z roku 
2007, TLitzen Privateers a Ajax Pickering 
Rock, americký výběr Megamen Boston, 
který je vítězem ročníků 2008 a 2009 a v je-
hož kádru je řada profesionálních hráčů, 
LC United z Philadelphie, objeví se širší 
výběr německé reprezentace a dále týmy 
z Anglie, Irska, Rakouska, Slovenska a sa-
mozřejmě kompletní česká špička. „Roz-
hodli jsme se rozšířit turnaj na 20 týmů. 

Zájem je velký a úroveň je rok od roku 
vyšší,“ říká prezident pořádajícího LCC Jan 
Barák. Turnaj vznikl na památku tragicky 
zahynuvšího radotínského hráče a během 
své existence se stal nejprestižnější boxlak-
rosovou událostí v Evropě. Má velmi dobré 

renomé v celém lakrosovém světě a i jeho 
úspěch přispěl k tomu, že Mezinárodní 
lakrosová federace udělila České republice 
právo pořádat v roce 2011 boxlakrosové 

mistrovství světa. Po loňském MS žen se 
tak můžeme těšit i na absolutní mužskou 
lakrosovou špičku. Řada týmů už přijíždí 
na Memoriál jako na přípravný turnaj 
k MS, což je příslibem opravdu mimořádné 
úrovně letošního ročníku. Turnaj se koná 

v  b o x l a k r o s o v é 
aréně LCC v Praze-
Radotíně, v rámci 
propagace lakrosu 
se plánuje několik 
zápasů i v plzeň-
ské  hokejba lové 
h a l e  v  B o l e v c i . 
Turnaj začíná ve 
čtvrtek 22. dubna 
dopoledne zápasy 
v základních sku-
pinách a vyvrcholí 
s emi f iná lov ý mi 
z áp a s y  a  f i ná l e 
v neděli 25. dubna. 
Na sobotní večer 
je připravena tra-

diční lakrosová galashow, v níž nastoupí 
v exhibičním zápase česká reprezentace 
proti All Stars týmu zahraničních účast-
níků turnaje. 

Film z turnaje 2009: http://www.youtube.com/watch?v=IanMWzwI1tk
FIlm z turnaje 2008: http://www.youtube.com/watch?v=yS5BqCrGUjw

Podrobný program bude k dispozici na www.lcc-radotin.cz, turnaj bude vysílán živě
na www.net-tv.cz, vybrané zápasy i na www.sport.cz.

Všeobecně se říká, že zájem o sport mezi 
dětmi klesá, a to konstatují i velké atletické 
oddíly, které zoufají nad malou základnou 
atletické přípravky.

V oddíle atletiky SC Radotín toto zjev-
ně neplatí. Zájem o radotínskou  atletiku 
v posledních letech má stále stoupající 
trend. Díky tomu mohli v Radotíně po 
dlouhé době opět sestavit družstvo atletické 
přípravky (elévů), jak družstvo žáků, tak 
i družstvo žákyň. Zejména chlapci si vedli 
opravdu dobře. Doslo-
va kralovali v Praž-
ském přeboru přípra-
vek . Nejúspěšnějš í 
z nich byli Michal 
Hošek s 8 individu-
á lními  v ítězstv ími 
a Adam Provazník se 
sedmi vítězstvími. Na 
paty jim šlapal Mathi-
as Machálek se dvěma 
prvními místy, jedním 
druhým a dvěma třetí-
mi. Celkem nasbírali 20 
vítězství, tři druhá místa 
a tři třetí místa. Mezi 
dívkami vynikala pře-
devším Kristýna Seidlerová se třemi vítězství-
mi, dvěma druhými místy a dvěma třetími.

Výkony mladších žáků a žákyň byly v celku 
vyrovnané a vždy se pohybovali v popředí 
výsledkové listiny, ale nedosahovali takových 
výrazných výsledů, jako elévové. Za zmínku 
stojí tři třetí místa a zejména vítězství Karolíny 
Blažkové. Naši atleti se jako každoročně sešli 
i na nejznámějším pražském přespolním běhu 
Velké Kunratické. V nejmladší kategorii „mlad-
ší kluci“ dosáhl Alexandr Polák na 3. místo 
v konkurenci 150 závodníků. I chlapci z kate-
gorie „starší kluci“ se také nenechali zahanbit. 
Adam Provazník a Michal Hošek se v těžké 
konkurenci starších chlapců umístili na skvě-
lém 8. respektive 12. místě ve startovním poli 
143 běžců z celé České republiky. Nejvýraznější 
postavou v radotínské atletické mládeži byl 
starší žák Martin Růžička. Během sezóny se 

zúčastnil několika desítek závodů. Mezi jeho 
nejvýznamnější úspěchy asi patří třetí místo 
v Pražském běžeckém poháru, který se skládal 
z 22 závodů. Díky tomuto skvělému výsledku 
byl nominován jako reprezentant Prahy na 
republikové finále v Pardubicích, kde se pobě-
ží přímo na trati Velké Pardubické. 

Muži SC Radotín, kteří v soutěži družstev 
hostovali v oddíle Fakulty tělesné výcho-
vy a sportu Univerzity Karlovy,  svými 
body pomohli týmu do II. ligy a mohou se 

těšit v nové sezóně na kvalitní konkurenci. 
Vrcholnou akcí atletického oddílu  ze šest-
náctky bývá Radotínský trojboj konaný vždy 
na začátku měsíce října. Loni se ho zúčastnil 
nebývale velký počet 88 závodníků. Největší 
zastoupení měly nejmladší kategorie. Elévů 
a nejmladšího žactva bylo neuvěřitelných 60. 

O správnou tréninkovou morálku se 
v oddíle starají  čtyři trenéři – Mgr. Martin 
Pěkný trenér I.třídy, Milada Růžičková 
a Dagmar Kučerová trenérky III. třídy a stu-
dent FTVS UK Petr Dubský. Největším pro-
blémem atletického oddílu SC Radotín tak 
není členská základna a starost o ní, ale neu-
těšený stav běžecké dráhy. Její povrch, který 
byl zbudován v 60. letech v době stavby 
nového stadiónu už delší dobu neodpovídá 
běžným standardům. 

až poslední kolo a pohár pro absolutního 
vítěze vybojovala smíšená dvojice „Zoufal-
ců“ z ŠK Líně a Kutné Hory reprezentovaná 
Janem Balharem a Kateřinou Krejčovou.

Za zmínku stojí i výkon nejstarší dvojice 
hráčů Houšky a Čermáka z ŠK Smíchov, 
kteří při svém stáří 178 let dokázali uhrát 
5 bodů a stanuli mezi 45 dvojicemi na 
37. místě.

Turnaj měl hladký průběh, splnil své po-
slání, hráče uspokojil a obohatil společenské 
dění na Zbraslavi. Velké uznání patří ředitel-
ství ZŠ Nad Parkem za nezištné poskytnutí 
hracího prostoru. Poděkování společnostem 
Sadovnictví Harvánek a spol., Prestigephoto 
za podporu a rozhodčím Korečkovi a Van-
dasovi a všem dalším, kteří se podíleli na 
realizaci klání.

Devadesát milovníků hry královské při-
jelo v sobotu 6. února 2010 na 36. ročník 
„Zbraslavských dvojic“ s cílem zahrát si 
šachy a případně i zvítězit. Některým se to 
i podařilo. 

Hrál se jeden turnaj, Švýcarským systé-
mem na  7 kol s hrací dobou 2x20 minut 
na partii. Pro ocenění výkonu bylo startovní 
pole v závěru turnaje rozděleno do 3 katego-
rií. Oceněni byli i nejlepší jednotlivci, jakož 
i nejmladší a nejstarší hráči. Potěšitelná byla 
nejen účast, ale i zastoupení v jednotlivých 
kategoriích. V tomto směru zvítězila kate-
gorie nižší výkonnostní třídy. Bojovalo se 
o pěkné poháry, medaile a věcné ceny, které 
pořadatelé turnaje ŠK Věž Zbraslav a ŠK 
Smíchov zajistili od Sadovnictví Harvánek 
a spol., a.s. O prvenství v turnaji rozhodlo 

Výsledky turnaje
Absolutní vítěz turnaje: Jan Balhar - Kateřina Krejčová 10,5 bodu ze 14 možných. 
Vyšší  výkonnostní třída (9 družstev): 1. místo Vandas Jakub - Rut Vojtěch  10 bodů ze 
14 možných, 2. místo Sokol Vyšehrad Horák Karel ml.- Horák Karel st. 9,5 bodu ze 14 mož-
ných, 3. místo Kůs Petr - Zábranský Jan 9,5 bodu ze 14 možných. Nižší výkonnostní třída 
(27 družstev): 1. místo TJ Jince A Zadina Jiří jun.- Zadina Jiří sen. 9 bodů ze 14 možných, 
2. místo Danilov Viacheslav - Kubeša David 9 bodů ze 14 možných, 3. místo Smíchov D 
Antoš Jan - Pavelka Pavel 9 bodů ze 14 možných. Smíšená družstva s hráčkou  (9 družstev): 
1. místo Zoufalci Balhar Jan- Krejčová Kateřina 10,5 bodu ze 14 možných, 2. místo ŠK 
Balíkof Rosenbaum Vít- Grussová Helena 9 bodů ze 14 možných, 3. místo Počernice 
Strakoš Tomáš - Macková Veronika 8 bodů ze 14 možných. Nejlepší hráčka turnaje: He-
lena Grussová,  ŠK Balíkof, 6 bodů. Nejlepší zahraniční hráč: Viacheslav Danilov (Ruská 
federace). Nejstarší senior: Jindřich Houška (ŠK Smíchov) 95 let. Nejmladší hráč turnaje: 
Jakub Voříšek (ŠK Leonardo).

V sobotu 13. března začala jarní část fotbalo-
vého přeboru Prahy. SC Radotín, jako podzimní 
„půlmistr“, zažil velmi ostrý start do soutěže. 
Na svém domácím hřišti přivítal od 14.30 hod. 
druhý tým tabulky, mužstvo ČAFC Praha. Prv-
ní měření sil na podzim dopadlo jednoznačně 
pro svěřence trenéra Bogdanova, když rozstříleli 
soupeře na jeho domácím hřišti 6:1.

Podobný výsledek by pomohl SC Radotín, 
jako jednoho z nejžhavějších kandidátů na po-
stup do divize, upevnit si vedoucí příčku. Na 
podzim probíhala rekonstrukce travnaté hrací 
plochy, proto odehraje radotínské mužstvo 
první čtyři zápasy na své umělce. Umělá tráva 
by měla hrát do karet radotínským fotbalis-
tům, protože se na ní celou zimu připravovali. 

Další zápas sehraje SC Radotín 20.3. na 
hřišti Aritmy. Další sobotu 27.3. přivítá 
Spartu Krč a 3.4. Újezd nad Lesy. V dalším 
utkání se radotínští vypraví 10.4. na hřiště 
Motorletu „B“. 

Další mužstvo z Prahy 16  SK Zbraslav 
zahájí svou cestu za udržením v 1.A třídě, 
skupině B zápasem v Tróji 27.3. V dalším 
utkání budou zbraslavští hostovat 3.4. 
v Kunraticích a 10.4. přivítají doma Nebuši-
ce. Zástupci šestnáctky v 1.B třídě odstartují 
svou soutěž také 27.3. Lochkov bude hosto-
vat v Modřanech, Lipence na Infernu a SC 
Radotín „B“  přivítá vedoucí tým soutěže 
1999 Praha.

       

Startuje nový ročník přeboru Prahy

Libuš - Zbraslav 1:0, Motorlet „B“ - Štěchovice 0:1, Radotín - Zličín 3:1,
Zbraslav - Motorlet „B“ 0:4, Radotín - Libuš 5:2,
Zličín - Štěchovice 3:2, Motorlet „B“ - Radotín 3:1, Štěchovice - Zbraslav 1:3, 
Libuš – Zličín  1:3, Radotín - Štěchovice 3:2,
Zličín - Zbraslav 5:1, Libuš - Motorlet „B“ 2:3, Zbraslav – Radotín 2:1, 
Motorlet „B“ – Zličín 2:0,  Štěchovice – Libuš 1:1,    


