
Ženská lakrosová reprezentace nezklamala
Od přelomu loňského a letošního roku 

probíhala příprava širšího výběru repre-
zentace žen pro chystané mistrovství světa 
v lakrose. Česká republika, a konkrétně Pra-
ha, měla tu čest, že se tento šampionát mohl 
konat právě tady. Ve dnech 17. - 27. června 
2009 se ve sportovním areálu Slavie  sešlo 
16 týmů z celého světa, aby se na vrcholné 
akci  utkaly o medaile či o co nejvyšší příčky.

Český  výběr pod vedením hlavního 
trenéra Martina Mrlíka absolvoval zimní 
přípravu ve sportovní hale, dvě soustředění 
v Krkonoších a přípravný turnaj v Anglii. 

Po tomto výjezdu trenér vybral 18 finálních 
hráček pro blížící se mistrovství. Do týmu 
se podle předpokladu probojovaly i hráčky 
klubu LCC Sokol Radotín – posledního 
mistra republiky - Blahovcová, Kopecká, 
Králíčková, Merrellová, Pešková a Srchová. 
Anička Kopecká strávila posledních 9 měsí-
ců v americkém týmu Capital Lacrosse Club 

a získávala zkušenosti pod vedením jedné 
z nejlepších trenérek Kathy Jenkins. Dlou-
holetá hráčka Radotína Dočkalová hostuje 
v nově vzniklém týmu FTVS Retro Teen.

Před samotným šampionátem bylo ode-
hráno několik přípravných zápasů se za-
hraničními soupeři, díky kterým se ukázala 
dobrá fyzická připravenost, kterou měl na 
starosti kondiční trenér Bažant, a také tak-
tika a lakrosové dovednosti, které poslední 
dva měsíce trénoval Andrew Hübschmann. 
Kdykoliv Andrew přiletí do Čech, většinu 
volného času tráví v Radotíně, kde trénuje 
hráče a hráčky jakéhokoliv věku.

Šampionát byl rozdělen do 4 základních 
skupin. První dvě skupiny  byly složeny 
dle výsledků z posledního MS (účastni-
lo se 10 týmů – pozn. red.) z amerického 
Annapolisu. V elitní skupině A byla Aus-
trálie, USA, Anglie, Kanada a Japonsko. 
Ve skupině B se objevilo dalších 5 týmů z mi-
nulého šampionátu - Wales, Skotsko, Česká 
republika, Německo a Nový Zéland. Další dvě 
skupiny byly rozděleny po třech týmech, kte-
ré se vrcholné akce účastnily poprvé. Jednalo 
se o týmy Haudenosaunee, Irska, Dánska, 
Nizozemska, Rakouska a Jižní Koreje.

Česká reprezentace se celý rok pilně 
připravovala především na boje s ostrov-
ními týmy, které jsou našimi odvěkými 
soupeři. Ze čtyř zápasů v základní skupině 
české hráčky 2 prohrály a 2 vyhrály. Britské 
týmy Skotsko a Wales pokořily český tým, 
ale výsledky nebyly tak jednoznačné jako 
v minulých letech. Skotsko uniklo s těsným 
výsledkem 6:8 a Wales 8:12. V zápasech 
s Německem a Novým Zélandem si česká 
děvčata spravila chuť a i individuálně se 
mohla více prosadit. V zápasech zazname-
naly hattrick i radotínské hráčky Michaela 
Srchová a Dagmar Merrellová. Výsledky 8:4 
a 15:3 posunuly český tým k hracímu dni 
play-in, ve kterém se rozhodovalo o postupu 
k bojům o elitní umístění ve vyšší skupině. 
V deštivém počasí 25. června se tak hrálo 

jediné utkání dne, Česká republika vs. nová-
ček Irsko. Česká obrana bohužel nebyla tak 
dravá, aby zabránila americkým hráčkám 
reprezentujícím Irsko střílet góly. Náskok 
byl tak razantní, že už nebylo v silách ho 
dohnat. S prohrou 10:21 se tak vytratil sen 
o pátém místě. České hráčky se však potře-
bovaly soustředit na další nelehké utkání. 
Čekal je tým, který byl složen z kanadských 
irokézských kmenů, reprezentující pod 
jednotným názvem Haudenosaunee. Kvůli 
bouřkám se začátek zápasu skoro o hodinu 
posunul. Češky vstoupily do zápasu s cílem 
vyhrát prvních 15 minut. Podobné další 
malé cíle si dávaly po celou dobu utkání 
a díky nasazení tak vyhrály 12:7. Poslední 
střetnutí mistrovství bylo opět se soused-
ním Německem. Holky s lehkostí sázely je-
den gól za druhým a užily si tak zasloužené 
vítězství 15:5 o deváté místo, které tak bylo 
náplastí za předešlé prohry.

Na výkony domácího týmu byly velké 
ohlasy. Jednalo se pravděpodobně o nejsil-
nější složení, jaké kdy bylo. Do reprezen-
tace se probojovaly hráčky ze všech týmů 
v lize. Kromě toho přijely i dvě zámořské 
posily, a to Allison Hübschmann, hrající 
lakrosovou divizi 1 za Georgetown Univer-
sity. Allison reprezentovala juniorský český 
tým v roce 2007 v Kanadě. Další americkou 
podporou s českými kořeny byla Kristyna 
Hnizda (Stevenson University), která měla 
tu možnost hrát se seniorskou reprezentací 
už v minulém roce na ME ve Finsku.

Finálový den se odehrál v SynotTip aréně 
ve Vršovicích. Zápas o třetí místo vyšel lépe 
týmu Kanady, který porazil anglický výběr 
14:9. V utkání o zlatou medaili se v repríze 
minulého šampionátu opět setkaly hráčky 
USA a Austrálie. Mladá sestava amerických 
univerzit si udělala náskok, ale Austrálie 
po vítězství před čtyřmi lety chtěla pohár 
opět na svůj kontinent. Přesto však zvítězily 
Američanky těsným poměrem 8:7.

Držitel prestižního Zlatého míče v Radotíně
Nedělní odpoledne 26. července vešlo do 

sportovní historie SC Radotín a dalo vzpo-
menout na slavné doby radotínské kopané. 
Hrálo se 1. kolo Ondrášovka Cupu 2010 
(nový název Poháru ČMFS), do kterého 
postoupili domácí borci proti jednomu z nej-
slavnějších týmů české historie - mužstvu 
Dukly Praha. Po dlouhé době se čekala velká 
návštěva, a to i z důvodu, že zápas měl přijet 
sledovat host světového formátu – držitel 
Zlatého míče France Football z roku 2003 
pro nejlepšího fotbalistu Evropy a dlouholetý 
český fotbalový reprezentant Pavel Nedvěd. 

Skvělý nápad Bronislava Šeráka (sportov-
ní manažer oddílu a právní zástupce Pavla 
Nedvěda) obohatit sportovní svátek pro SC 
Radotín a jeho fanoušky o návštěvu fotba-
lové legendy se splnil. Splnil se i předpoklad 
zájmu sportovních fanoušků. Nechyběla 
slušná divácká kulisa, kterou radotínský 
stadion už dlouho nepamatuje. Přes sedm 
stovek diváku se přišlo podívat na utkání 
SC Radotín – Dukla Praha s vidinou setkání 
s magnetem zápasu Pavlem Nedvědem. Ten 
dorazil necelých dvacet minut před zápasem 
a okamžitě vzbudil již na parkovišti velký roz-
ruch a zájem přítomných médií i diváků. 
   Po slavnostním nástupu převzal ,,Grande 

Paolo“ od vedení obou klubů věcné dary. 
Od Dukly pamětní dres s číslem 6, ve kterém 
s velkou kariérou začínal. V lize debutoval na 

Julisce 28. října 1991 proti Vítkovicím před 
zraky 601 diváka. Dukla tehdy vyhrála 3:0. Od 
pořádajícího týmu obdržel kytici a přívlast-
ková vína. Poté se vyfotografoval na památku 
s oběma týmy a provedl čestný výkop. 

Poločas byl vyplněn hlavním hřebem 
celého odpoledne – autogramiádou Pavla 
Nedvěda. Zájemců se sešlo tolik, že po-
slední šťastlivec nakonec přišel na řadu 
5 minut před závěrečným hvizdem druhého 
poločasu. Ano, celou jednu hodinu, místo 
plánovaných 15 minut, rozdával slavný 
internacionál autogramy, fotil se s fanoušky 
či s nimi prohodil pár slov. V dlouhé frontě 
bylo možné vidět zástupce všech věkových 
kategorií nejen z Prahy, ale i z Ústí nad 
Labem či italskou rodinu z Florencie žijící 
v Praze. Ač Pavel neprozradil, jaké jsou 
jeho fotbalové plány do budoucna, ukázal 
všem, jak se chová pravý profesionál. Z jeho 
příjemného vystupování po dobu celé akce 
by si mohly brát příklad naše současné fot-
balové „hvězdy“. 

Návštěvníci utkání odcházeli z příjemné-
ho nedělního představení, v kterém hrál hlavní 
roli Pavel Nedvěd, spokojeni, a i když nehrál 
tentokrát na hřišti, zahrál opět fantasticky!

Prague City Golf Club otevírá
své brány všem golfistům

Golfový resort Prague City Golf Club 
zahájil dne 29.6.2009 za účasti mnoha 
významných osobností v čele s prezidentem 
Václavem Klausem oficiálně svůj provoz. Re-
sort nalézající se na pravém břehu Berounky 
mezi Radotínem, Zbraslaví a hlavně na lipe-
neckém katastru začal vznikat již v roce 2006 
a je prvním 18 jamkovým hřištěm v Praze 
rozkládajícím se na ploše 156 hektarů. 

Pozemky, patřící rodině Bartoňů z Dobe-
nína, má v nájmu s opcí na padesát let hlavní 
investor - pan Vladimír Motlík. Hřiště by 
vlastně ani nikdy nevzniklo nebýt paradoxně 
povodní v roce 2002, kdy zástupci hl. města 
Prahy rozhodli o změně využití pozemků 
v zátopové oblasti. Důležitou součástí této 
změny je plánovaný projekt rekreačního par-
ku a vodních lagun v okolí Zbraslavi a Rado-
tína, které společně s plánovaným obchvatem 
Prahy zvyšují atraktivitu golfového resortu. 

Na finální podobě hřiště spolupracovala 
trojice gentlemanů: Alex Čejka - designer 
hřiště a trojnásobný vítěz PGA tour, Jere-
my Ford - zkušený architekt mnoha hřišť 
v Evropě i USA a v neposlední řadě Mick 

McShane - shaper přezdívaný Leonardo da 
Vinci s bagrem, jehož úkolem bylo přenést 
Alexovy a Jeremyho představy do reality. 
Jméno Alexe Čejky je také spojeno s reno-
movanou golfovou akademií Logical Golf 
Academy (LGA), která v Prague City Golf 
Clubu již druhým rokem zajišťuje vysoký 
standard výuky dětí i dospělých. Akademie 
je založena na propracovaných metodách 
tréninku, které při výcviku dětí, začínajících 

i pokročilých golfistů používají například 
videokameru, golfovou hůl podobnou letadlu 
a řadu dalších pomůcek, majících za úkol 
naučit techniku opravdu každého. 

Prague City Golf Club je koncipován jako 
mistrovské hřiště, které má ambice hostit 
profesionální turnaje nejvyšší úrovně. Na 
druhou stranu bude velmi vstřícné i pro 
rekreační hráče. První devítka má charakter 
linksový, druhá spíše lakeový. Greeny na zdej-
ším hřišti jsou velmi zvlněné – inspirované 
hřišti ve Skotsku a Irsku. Jejich velikost je 
od 450m2 (green jamky číslo 16) do 2000m2 

(dvojitý green jamky 5 a 7). Jedním z ne-
obvyklých prvků na hřišti jsou takzvané 
sandy waist, které vypadají jako fervejové 
bunkry, s tím rozdílem, že mají červený až 
oranžový písek a můžete si v nich založit hůl 
a provést cvičný úder. Absolutním unikátem 
je 18 jamkové puttovací hřiště nazvané 
Himaláje, které vzniklo po vzoru slavného 
skotského hřiště St. Andrews či 19. jamka, 
kterou v Prague City Golf Clubu není klu-
bovna jako na ostatních golfových hřištích, 
ale cvičná jamka dlouhá 300 metrů poblíž de-

vátého greenu. 
Cvičná jamka 
je určena všem 
začátečníkům 
k  v y p i l o v á n í 
golfové techniky 
a golfové etikety. 
Areál také na-
bízí devět krát-
kých jamek na 
veřejném hřišti 
PAR 3, driving 
range s 18 kry-
tými odpališti 
o velikosti 300 x 
300 m - patřícím 

k největším v republice, putting a chipping. 
Druhý driving range nedaleko klubovny 
slouží k rozehrání návštěvníků hřiště. 

Stylovou klubovnu, kterou navrhla ar-
chitektka Barbara Hamplová, tvoří recepce, 
dámské a pánské šatny, restaurace a úschov-
na holí. Design šaten byl zadán anglickému 
výrobci s dlouholetou tradicí, firmě Cras-
men Quality Lockers. 

Radotínští fotbalisté hráli se slavnou Duklou
Cesta fotbalistů SC Radotín do 1. kola 

poháru Českomoravského fotbalového svazu 
začala 24.9.2008 ve 2. kole Poháru Přažské-
ho fotbalového svazu na hřišti Suchdola. 
Pouze vítěz pražského poháru má možnost 
zahrát si Pohár ČMFS – Ondrášovka Cup 
2010. Pokud tedy některý z pražských týmů 
chtěl uspět, nezbylo mu nic jiného, než všech-
ny zápasy postupně vyhrát. 
   Radotínský tým na suchdolském trávníku 
nezaváhal a zvítězil 8:0. V té době by ani 
nejskalnější radotínský fanoušek nevěřil, že 
to byl první důležitý krok, který tým dovede 
k senzačnímu úspěchu – k vítězství v pražském 
poháru a účasti v 1. kole republikové soutěže, 
k utkání s druholigovým celkem za účasti svě-
tové fotbalové legendy Pavla Nedvěda. 

Radotínští fotbalisté se prokousávali praž-
skou pohárovou soutěží následujícími výsled-
ky. Ve 3. kole vyřadili SK Viktoria Štěrboholy 
na jeho hřišti po výsledku 2:2, na pokutové 
kopy 6:7. Ve čtvrtfinále čekala silná Aritma, 
ale ani ta neukončila pohárové tažení fotba-
listů od Berounky, kteří po výhře 3:2 pokra-
čovali dál. V semifinále se SC Radotín střetl 
s tradičním rivalem, s týmem Přední Kopa-
niny. Ani zde nedošlo k zaváhání a vítězství 

v poměru 3:1 otevřelo cestu do vytouženého 
finále, kde čekal divizní soupeř FSC Libuš. Po 
divácky velice zajímavém utkání bohatém i na 
branky vyhrál SC Radotín fantasticky 4:2. 
   Po krátké letní pauze se mužstvo sešlo 
k zahájení letní přípravy na novou sezónu. 
Po lehkém týdenním trénování přišel první 
pohárový duel – předkolo poháru ČMFS 
proti diviznímu týmu Hořovicko. Radotínští 
fotbalisté odvedli bojovný výkon a zaslouže-
ně vyhráli 3:2. 
   O týden později je čekal soupeř zvučněj-
šího jména - Dukla Praha. Celou první půli 
jasně fotbalově ovládala druholigová Dukla. 
Domácí bojovali, ale rozdíly ve fyzické 
kondici, rychlosti práce s míčem a hlavně 
přechodu do útočné fáze byly odpovídající 
rozdílu soutěží, která jednotlivá mužstva 
hrají. Poločas se dohrál za nepříznivého 
stavu pro SC Radotín 0:3. Ač skóre nakonec 
skončilo debaklem domácích 0:10, nebylo 
po ukončení utkání vidět jediného smut-
ného fanouška či hráče. Fotbalisté Dukly 
splnili svou „generálku“ před nadcházející 
soutěží a domácím hráčům se splnil sen hrát 
proti silnému a slavnému klubu.

Velké rodeo vyšlo parádně!
Ať už to bylo úsilím ředitele rodea Milana 

Macha, nebo rituálními modlitbami spřáte-
leného indiánského kmene Ihoka, ale počasí, 
které až do pátku 12. června nestálo, řečeno 
slovy klasika, „úhrnem za nic“, ukázalo 
v sobotu 13. tu nejpřívětivější tvář: Sluneč-
no po celý den, vzduch osvěžován větříkem 
a příjemný vlahý večer!  Nic lepšího si ná-
vštěvníci rodea, pořadatelé, jezdci, večer pak 
nadšení country tanečníci nemohli přát …
   Rodeo, které se už tradičně jelo pod zá-
štitou primátora hl. měta Prahy Pavla Béma 
a starosty Městské části Praha 16 Karla 
Hanzlíka, také pan primátor osobně zahájil. 
To už ovšem měli jezdci za sebou dopolední 

disciplínu, kterou bylo Třídění dobytka. Bě-
havý dobytek z  Hoslovic diktoval taktiku 
vytřídit jedno tele s nejlepším časem. To se 
nejrychleji podařilo trojici  A. Blažek ml., 
M. Fencl, K, Matějková v čase bez pěti vte-
řin rovné dvě minuty. Druzí byli J. Bednář, 
R. Bednářová, J. Stejskal, kteří potřebovali 
2:27 min. Další trojice nevytřídily. Stejná dis-
ciplína juniorů, která byla prvním opusem po 
slavnostním zahájení, měla obdobný průběh. 
S časem výrazně lepším než senioři 0:40 min. 
zvítězili D. Koutník, Z. Kunclová, I. Semerá-
dová, druzí byly K. Šoltysová, A. Nováčková, 
K. Uhlířová s časem 1:22 min. Tak jako do-
spělí vytřídili vždy jedno tele. V disciplíně 

Lasování telete se jezdci 
příliš nevytáhli. Diváci 
viděli jediný úspěšný 
pokus, a to v podání 
Markéty Breilové, které 
čas 28,21 sec. pocho-
pitelně vynesl první 
místo. První „rych-
lostka“ juniorů, Slalom 
kolem tyčí vyhrála ve 
výborné formě jezdící 
Šoltysová s časem 
49,46 sec. z obou kol. 
Této jezdkyni patřilo 
i druhé místo s jiným 
koníkem. Třetí skončila 
Pecková za 52,72 sec. 

Novinkou a pražskou premiérou, podobně 
jako Třídění dobytka juniorů, byla soutěž 
Značkování dobytka. Zde uspěly – jezd-
ci pochopitelně nemají disciplínu ještě 
zažitou – Bartošová a Uhlířová, které naopak 
předvedly rutinérský výkon a tele označ-
kovaly za 1:28 min. Barelový dostih juniorů 
měl stejnou vítězku jako slalom kolem tyčí, 
tedy Šoltysovou (37,33 sec.), za ní se srovnali  
Nováčková (39,60) a jediný junior ve startov-
ním poli Koutník (44,68). Ve stejné disciplíně 
dospělých dal o sobě vědět loňský mistr 
republiky Radek Holub v čase 37,73 sec. (ju-
niorka Šoltysová by mu to „nandala“!). Další 
pořadí bylo Herzánová (38,58) a Brymová 
(38,90). Závěr pak patřil tradičnímu „bon-
bónku“, disciplíně Pokládání telete. A protože 
jediným úspěšným borcem byl Holub, který 
položil tele za 1:13 min., odvezl si z Radotína 
po zásluze Primátorský pohár a získal titul 
All Around Chapion. Pro ty, kteří mají rádi 
statistiky, doplňujeme, že to bylo již potřetí 
v řadě! Nejúspěšnější dámou rodea, tedy tzv. 
Rodeo Lady, se pak stala K. Matějková. 

Kromě vlastních rodeových disciplín  
zhlédli diváci ukázky dovedností s lasem 
a s honáckým bičem v podání profesionála 
Jirky Bednáře, volbu Miss Rodeo 2009. Děti 
pak potěšily výhry v tombole a projížďky 
v sedle huculských koníků. O indiánech už 
řeč byla. Rodeo přineslo jako vždy pestrou 
podívanou, a tak nezbývá, než se těšit na 
Velké radotínské rodeo 2010!

Sportovcem měsíce června a července 2009 se stává fotbalový tým SC Radotín
Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíce červen a červenec se stal fotbalový 

tým SC Radotín, který vyhrál Pražský pohár a zajistil si tak postup do předkola Pohá-
ru ČMFS – Ondrášovka Cup 
2010. V předkole dokázali 
radotínští fotbalisté vyřadit 
soupeře z vyšší soutěže, divizní 
FK Hořovicko. V prvním kole 
poháru pak čekal atraktivní 
soupeř v podobě legendárního 
týmu Dukly Praha. Druholigový 
soupeř byl nad síly týmu z Pra-
hy 16, ale i tak postup do hlavní 
soutěže a vítězství v poháru 
Pražského svazu byl vynikající úspěch. O ten se zasloužili  hráči Jiří Baroch, Jakub Bezděk, Milan 
Bouška,  Jan Brych, Martin Dlouhý, Jakub Hřebík, kapitán Tomáš Huráb, Stanislav Klabík, Libor 
Korynta, Petr Králíček, Michal Peták, Miroslav Petr, Petr Pleyer  Radek Toman, Jan Tyburec, 
trenéři Richard Bogdanov, Jaroslav Šimek a vedoucí mužstva Jaroslav Kejha. 

Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Prahu 16, zašlete návrh na udělení titulu Sportovec 
měsíce Prahy 16 na emailovou adresu noviny@p16.mepnet.cz. Přihláška do soutěže o udělení titulu musí  
obsahovat celé jméno navrženého sportovce, ročník narození, sportovní disciplínu, v níž bylo výjimečné-
ho výkonu dosaženo, včetně přesného data (den a měsíc) a v rámci jaké soutěže bylo výkonu dosaženo. 
Důležitá je i informace, z jaké městské části dotyčný je, nebo koho reprezentoval. Rovněž prosíme o po-
skytnutí tel. kontaktu jak na navrhovatele, tak i na navrženého sportovce pro zjištění případného souhlasu 
k medializaci výkonu v Novinách Prahy 16. Podněty zasílejte v termínu do 4. září 2009. Ze zaslaných 
tipů bude do užšího rozhodování zařazen sportovec jednak na základě došlého množství návrhů s jeho 
jménem a také na základě mimořádnosti výkonu v daném sportu a věkové kategorii. Vítěz obdrží čestnou 
listinu  se jmenováním sportovce měsíce a věcnou cenu. Těšíme se na Vaše podněty.


