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Radotínští Custodi opět po roce 
vycestovali za Atlantik do malého in-
diánského městečka Nedrow v oblasti 
Onondaga ve státě New York, aby se 
zúčastnili druhého ročníku turnaje La-
xAllStars North American Invitational. 
Turnaje, jehož rozlosování proběhlo 
v Radotíně před finálovým zápasem 
Frank Menschner Cupu. 

Organizátoři turnaje Scott Neiss 
a Connor Wilcon se i tentokráte inspi-
rovali Memoriálem Aleše Hřebeského 

a použili naprosto stejný formát tur-
naje – i co do počtu účastníků turnaje, 
kterých bylo 21. 

Z loňského malého „turnájku“ 
o dvanácti týmech se vyklubal festival 
lakrosu, který byl i na poměry Severní 
Ameriky výjimečný. Aby se ve třech 
dnech zvládl tak velký počet zápasů, 
zprovoznili organizátoři vedle boxlak-
rosové haly Tsha’ oń’nhes i historic-
ké venkovní hřiště s přírodní trávou, 
což dalo veteránům vzpomenout na 
počátky boxlakrosu v Radotíně.

Prostoru mezi těmito dvěma arénami 
vévodil asi třicetimetrový stan – sym-
bolický dlouhý dům tak typický pro 
indiánské kmeny Irokézů z oblasti Vý-
chodních lesů, kteří sami sebe nazývají 
Haudenosaunee neboli „Lid dlouhého 
domu“. V něm pak po celou dobu tr-
vání turnaje probíhala setkání, vyprá-
vění indiánských pamětníků, ukázky 
tanců jednotlivých kmenů, promítaly 
se dobové snímky a filmy s lakrosovou 
tematikou. V okolí „domu“ byla v jed-
notlivých stáncích k vidění na různých 
artefaktech zručnost místních obyvatel 
a na velké travnaté ploše se odehrá-
valy kempy malých lakrosáků vedené 

hráči hrajícími na turnaji, především 
hvězdnými ompson Brothers. Míst-
ní komunita turnaj očividně vzala za 
svůj a vše působilo naprosto přirozeně 
a vlídně, Středoevropan si tam připadal 
jako na české vesnici při posvícení.

Vstup do turnaje se radotínským 
hráčům povedl, s týmem Music City 
z Nashvillu si poradili vcelku jedno-
duše 11:3. O hodinu později se Custo-
di ještě ve skupině utkali s pozdějším 
finalistou turnaje, indiánským týmem 

Frog Pond Maulers, 
pravidelným účast-
níkem Iroquois Na-
tions Cupu. V utká-
ní, které bylo velice 
vyrovnané, drželi 
Custodi ještě do 
25. minuty zejmé-
na díky brankám 
Domini ka Peška 
a Matěje Bará ka 
v y r o v n a n ý  s t a v 

7:7. Maulers však v posledních pěti 
minutách vstřelili dvě branky a pro-
měnili samostatný nájezd, a vítězství 
tak nakonec strhli na svoji stranu. 
Konečné druhé místo ve skupině tak 
radotínským hráčům přisoudilo velice 
těžkého čtvrtfinálového soupeře v po-
době domácích Onondaga Redhawks. 
I tento zápas byl velice vyrovnaný 

a domácí jej pro sebe rozhodli rov-
něž až v samotném závěru. Konečný 
výsledek 3:4 sice poslal Custody do 
boje o deváté místo, ale předvedený 
výkon vzbudil sympatie a zájem fa-
noušků o jediný čistě evropský tým 
na turnaji. 

Dalším soupeřem byli američtí La-
serSharks Neon, tým, který nebyl až 

tolik neznámý, protože jeho hráči An-
drew Wasik, Brandon Miller a další se 
pravidelně účastnili nebo účastní Me-
moriálu v týmu Megamen. Do utkání 
ve venkovní aréně nastoupili odhodlaní 
vrátit Custodům porážky z posledních 
let. Utkání hrané „pěkně od podlahy“, 
nad jehož tvrdostí souhlasně pokyvo-
vali hlavami místní stařešinové – bý-
valí hráči lakrosu, nakonec Custodi 
zvládli a po těsném vítězství 4:3 mohli 
vyhlížet dalšího soupeře na cestě 
vzhůru tabulkou. Tím byl nakonec 
kanadský tým Blue Goose LC. I přes 
rychlou branku obdrženou již v osmé 
vteřině utkání se radotínský tým nene-
chal znervóznit a po výtečném výkonu 
deklasoval soupeře 16:6. 

Poslední utkání Custodů, ve kte-
rém se hrálo o konečné deváté místo, 
mělo pro Radotínské zvláštní příchuť. 
V podstatě se totiž jednalo o reprízu 
letošního srpnového finále mistrovství 
Evropy ve finském Turku, kde proti 
sobě stanuly reprezentační celky Izra-
ele a České republiky. V tomto utkání 
česká reprezentace tvořená v naprosté 
většině hráči z Radotína podlehla 7:8 
izraelské reprezentaci tvořené převážně 
hráči týmu Goldstar Tel Aviv. Na LAS-
NAI se ale týmu Tel Avivu vedenému 
hvězdou a nejlepším střelcem a nejpro-
duktivnějším hráčem evropského mis-

trovství Jean-Lucem 
C he t n e r e m  z á-
s t upce  č e ského 
boxlakrosu znovu 
pokořit nepodařilo 
a Custodi po vítěz-
ství 5:2 obsadili na 
turnaji deváté místo 
s bilancí čtyř vítěz-
ství a dvou těsných 
porážek od iro-

kézských týmů, které obsadily konečné 
druhé a třetí místo. Turnaji dominovali 
stejně jako v loňském roce profesionálové 
ve službách týmu ompson Brothers 
Lacrosse.

Custodes v zámoří předvedli výborný lakros

Všechny zápasy hrané v hlavní hale 
jsou k vidění na YouTube kanále 
LaxAllStars.

Druhý zářijový víkend se hráčky LCC 
již tradičně vypravily na pohár mistrů 
nesoucí jméno Ken Galluccio Cup – 
opět do belgického Ghentu. 

V sobotu čekaly na radotínské hráč-
ky dva zápasy ve skupině. V prvním 
zápase české mistryně nastoupily proti 
irskému týmu UCD. Na letošním mis-

trovství světa v Anglii byly Irky velmi 
silné, což způsobilo lehkou nervozitu 
hráček LCC. Všechna nervozita opad-
la s prvním gólem, který po úvodních 
třiceti vteřinách vstřelila Míša Srcho-
vá. Zápas vyhrály 21:0. Ve druhém 
zápasu, proti nizozemským Domstad 
Devils, Anna Lottmann během prv-
ních čtyřech minut nastřílela hattrick 
a následně předala hattrickové žezlo 
Míše Srchové a po deseti minutách už 
české hráčky vedly 6:0. Zápas skončil 
10:1. Druhá sobotní výhra zajistila 
LCC Girlz první místo ve skupině 
a v posledním sobotním zápase se 
o semifinále utkaly se švédským tý-
mem Farsta Lacrosse.

Hladká výhra 19:0 posunula rado-
tínský tým do nedělního semifinále 
proti skotskému týmu Edinburgh 
University. Několik hráček patřilo do 
kádru celkově pátého celku z mistrov-
ství světa. Radotínské hráčky čekalo 
obtížné utkání, na které se zároveň 
moc těšily. Zápas otevřel v čase 0:30 
rychlým gólem Edinburgh. Po dvou 
minutách přidala ještě jeden gól 

stejná hráčka, Alisa Stott. Češky si 
dlouho vypracovávaly šanci a v šesté 
minutě se trefila Anna Lottmann. 
Radotínským hráčkám se nedařilo 
vyhrávat rozhozy a Skotky do konce 
první půlky přidaly další čtyři góly, 
na což dokázala zareagovat tři vteřiny 
před koncem Míša Srchová. Do druhé 

půlky vstupovaly hráčky 
LCC za nepříjemného, ale 
ne ještě nezvladatelného 
stavu 2:6. Věděly, že musí 
zapracovat na rozhozech, 
které budou pro zvrácení 
zápasu klíčové. Po dvou 
minutách se po dlouhé 
nahrávce od Katky Hlav-

sové trefila nejmladší hráčka Markéta 
Malinovská. Skotkám se přestalo dařit 
a v druhé půlce přidaly už jen jeden 
gól. Češky se dokázaly prosadit v ná-
sledujícím pořadí ‒ Tereza Laláková, 
Anna Lottmann a Míša Srchová. Bo-
hužel to však nestačilo na otočení skó-
re a ze semifinálového zápasu odešly 
hráčky LCC poražené.

Zápas o třetí místo s sebou nesl svá 
specifika. Oproti předchozím zápa-
sům, které trvaly pouze dvakrát dva-
cet minut, si poprvé za víkend mohly 
Češky zahrát plný, šedesátiminutový 

zápas. Poprvé si však zahrály novou 
formou 4x15 minut. Na letošním 
ročníku se testovala některá pravidla, 
která se v současné době hrají v zá-
mořských ligách a pravděpodobně se 
v budoucnu dostanou do mezinárod-
ních pravidel ženského lakrosu. Ome-
zený počet hráček na středovém kruhu 
při rozhozu nebo právě změněná délka 
a počet period jsou některými z nich.

V zápase o bronz čekal na rado-
tínské hráčky dobře známý tým 
z Mnichova, který německou ligu 
vyhrál v prodloužení o jeden gól nad 
Hannoverem. Vrcholové německé 
týmy znají velmi dobře, často proti 
nim hrají na turnajích a potkávají je 
v rámci reprezentačních zápasů. Od 
úvodního hvizdu se hodně dařilo 
středopolařkám LCC, které vybojovaly 
velké množství rozhozů, a po první 
čtvrtině tak hráčky LCC vedly už 5:0.  
Němky za celý zápas vstřelily pouze 
čtyři góly, z nichž tři dala výborně 
hrající Kim Dressendorfer. Na tak níz-
kém počtu gólů měla velkou zásluhu 
skvěle bránící obrana, která okamžitě 
napadala hráčky s balónem a nedala 
jim prostor k založení akce, stejně tak 

hostující brankářka Áňa Ničová, která 
nahradila zraněnou radotínskou jed-
ničku Katku Dvořákovou. Zápas Radotín 
ovládl 14:4 a mohl se tak těšit z bronzové 
medaile. 

Ken Galluccio Cup 2017 

Dva turnaje, čtyři vítězové … 
… a to vše v jednom dni!
V neděli 10. září poskočilo Mis-

trovství Radotína v boulo/koulo 2017 
o další dva turnaje a dostalo se do 
„cílové rovinky“: Na adepty celkového 
vítězství už čeká jen poslední turnaj 
v bowlingu, který celý pátý ročník to-
hoto pozoruhodného seriálu uzavře.

Vraťme se ale ke zmíněné neděli, kdy 
se fandové hravých her střetli v pétan-
que-u a také si to rozdali ve vrhu koulí!

V Pétanque-ovém loučení s létem 
se prosadili favorité, i když průběh 
turnaje šesti tříčlenných týmů byl 
vyrovnanější, než se čekalo. 1. místo 
získal při jedné porážce tým Jupiter 
„o fous“ před rovněž jednou pora-
ženými Řepáky: O prvním místě 
rozhodlo vzájemné utkání. 3. místo 
vyválčila parta zvaná Černošice, která 

se na Le Brusu předvedla poprvé. Tři 
porážky přisoudily 4. místo týmu 3M, 
poslední dvě místa pak patřila Čučo-
riedkám a Svítícím jahodám v uvede-
ném pořadí. I zde rozhodl o pořadí při 
jednom vítězství vzájemný zápas. 

Výsledky: 1. Jupiter (Ondřej Šťastný, 
Stanislav Ryvola, Jaroslav Pastorek), 

4 body., 2. Řepáci (Pavel 
Holoubek, Jaroslav Hla-
dík, Miroslav Ptáček), 
4 b., 3. Černošice (Jiří 
Jánoš, Marie Pinkasová, 
Karel Pinkas), 3 b., 4. 3M, 
2 b., 5. Čučoriedky, 1 b., 
6. Svítící jahody, 1 b.

V soutěži koulařů po-
myslnou „bednu“ obsadili 
muži: 1. Mikuláš Michalík 
7,90 m., 2. Vladimír Se-
manco 7,66 m., 3. Michal 

Palkovič 7,50 m., ale 4. a 5. místo pat-
řilo dámám (ty házely ženskou koulí!): 
4. Jana Mišková 6,46 m., 5. Markéta So-
domová 6,00 m., 6. až 8. místo za 5,55 m. 
dělili Standa Ryvola, Radek Pauk a Petr 
Chvátal, atd. 

Průběžné pořadí 5. mistrovství Rado-
tína v boulo/koulo po pěti disciplínách 
vypadá takto: 1. S. Ryvola, 66 bodů, 
2. M. Michalík, 59 b., 3. V. Semanco, 
49 b., 4. J. Mišková, 48 b., 5. O. Šťastný, 
42 b., 6. M. Švach, 39 b., atd.

47. Radotínské kolo Jardy Baráka

Pěší trasy: 12 - 20 - 37 - 50 km
Cyklotrasy: 20 - 58 - 67 km
Start: Radotínská sokolovna (od 6.00 do 14.00 hodin), cíl: Radotínská sokolovna 
(do 18 hodin), startovné: dospělí 20 Kč, mládež a držitelé platných turistických 
legitimací 15 Kč
Informace o odjezdech z Radotína budou k dispozici v cíli pochodu. Pochod
se koná za každého počasí, účast je na vlastní nebezpečí. Každý účastník obdrží
v cíli drobnou upomínku a občerstvení. 
Rozhodnout se můžete pro některou z těchto pěších tras:
12 km:  Radotín - Černošice - rozcestí pod Kulivou horou - Radotín
20 km:  Radotín  - Černošice - Vonoklasy - rozcestí Pod Kulivou horou - Radotín
37 km:    Radotín - Černošice - Vonoklasy - Roblín - Dub 7 Bratří - Karlštejn -
               Mořinka – Vonoklasy - Radotín
50 km:    Radotín – Zbraslav - Vrané nad Vltavou - Davle - Sloup - Řitka -
                rozcestí u Šraňku - Dobřichovice - Vonoklasy - Radotín
nebo cyklistických tras:
67,4 km SILNICE  
Radotín Sokolovna - Zadní Kopanina - Ořech, - Chýnice, - Tachlovice - Vysoký 
Újezd - Mezouň - Krahulov – Nučice -Loděnice - Hostím - Srbsko - Karlštejn - 
rest. Pod Dračí skálou - Mořina - lom Velká Amerika - Trněný Újezd - Roblín - 
Třebotov  - Kosoř -  Radotín  (převážně silnice II. A III. tř.)
58 km BIKE  
Radotín - Kalinův Mlýn - Choteč - Chýnice - Vysoký Újezd -Špičatý vrch -
U Lomu – Hostím - V Kozle – Srbsko - Pod Dračí skálou - Dub Sedmi Bratří - 
Malá Amerika - Velká Amerika - Mořina - Dolní Roblín - Roblín - Vonoklasy - 
Třebotov - Kulivá hora Radotín (asfaltky, polní a lesní cesty)
20 km CYKLOTRASA PRO RODINY S DĚTMI – podél Berounky - Radotín – 
Černošice - směr Lipence - po asi 1,5
km vlevo k řece - podél řeky do Lahovic - přes most - kolem Přístavu Radotín - 
podél řeky ke kostelu v Radotíně (cyklostezka, polní cesta, podle počasí možná 
změna trasy).
Zúčastněte se akce KČT Praha „Ukliďme si turistické stezky“.
Těšíme se na shledanou v Radotíně.

čuje dvakrát Vltavu. Všechny trasy 
najdete na mapě „Okolí Prahy - západ“ 
a vedeny jsou převážně po značených 
cestách. Cyklistické trasy vedou ob-
dobně a jejich zobrazení najdete na 
mapě KČT č. 36. Jejich podrobný popis 
obdržíte při prezentace na startu.

Radotínský turistický klub 21. října 
všechny zve na 47. ročník turistického 
pochodu a 12. ročník cyklistických jízd 
pod tímto názvem.

Trasy pochodu vedou krásnou pod-
zimní krajinou po břehu Berounky 
a okolními lesy, trasa 50 km překra-

Před uzávěrkou novin se uskutečnily i další sportovní akce. Přinášíme z nich 
alespoň fotografickou zprávu:

Další sportovní akce obrazem

Kryštof Kids Race pro malé 
a menší pořádal 22. září opět 
Biotop Radotín ve spolupráci 
s Anglickou školičkou Kryštof

Závod do vrchu Zbraslav - Jíloviště
se 9. září jel popadesáté!

Zbraslavská osma, závod na 
horských kolech pro děti i zdatné 
jezdce, se uskutečnil 8. října

4. Radotínský triatlon proběhl 
(proplaval a projel) 7. září -
v náhradním termínu


