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Vinořská hala při ZŠ Prachovická 
a domácí pořádající klub Sokol Meteor 
Praha - Radotín hostily o víkendu 1. až 
2. dubna nejvyšší soutěž družstev, iBod 
a Tesing Finále Play-Off extraligy. 

Toto finále bylo vyvrcholením po 
základní části Extraligy. Díky vzá-
jemným soubojům mezi 8 nejlepšími 
týmy, které probíha ly v průběhu 
sezony 2016/2017, byla jasně daná 
čtveřice těch nejlepších, mezi kterými 
se rozhodovalo o letošním Mistru ČR 
v soutěži družstev.

V prvním utkání porazil tým Sokol 
Meteor Praha - Radotín soupeře z SK 
Badminton Český Krumlov 5:2. Stejný 
soupeř jako loni, ale zcela jiný průběh 
utkání. Domácí tým se na toto vítězství 

velmi nadřel. Po úvodních zápasech 
prohrával poněkud překvapivě už 2:0. 
Rozhodujícím zápasem, který zlomil 
ráz celého utkání, bylo střetnutí páru 
Bitman/Drančák s párem Janáček/
Beran. Loňští mistři ČR v pánské čtyř-
hře si poradili ve třech setech s aktuál-
ními mistry ČR a pomohli tak zvrátit 
celkový průběh celého utkání pro do-

mácí tým. Po dalších bodech od Milana 
Ludíka a zahraniční posily Michala 
Rogalského, Dominiky Koukalové 
a páru Ludík/Rogalski se domácí mohli 
radovat z postupu do nedělního finále.

Ve druhém utkání se střetly týmy 
BK 73 Deltacar Benátky nad Jizerou 
a Badminton FSpS MU Brno. Čekal 
se velmi napínavý, místy až vyhrocený 
zápas, ve kterém byli mírnými favority 
hráči z týmu Benátek. Opak byl ale 
pravdou! Alespoň co se týká zisku 
bodů. Za velmi výrazné podpory fa-
noušků Benátek si jejich hráči uzmuli 
pouhé dva body! Brno se tak mohlo 
radovat z vítězství 5:2 a z postupu do 
nedělního finále.

V nedělním dopoledním utkání 
mezi týmy Benátek 
a Krumlova připadl 
úvodní bod ze smíše-
né čtyřhry páru z jihu 
Č ech .  Ná s ledova la 
2. pánská čtyřhra, kte-
rá vyrovnala stav utká-
ní na 1:1. Bod za dám-
skou dvouhru si připsal 
tým Benátek, další bod 
za 1. pánskou čtyřhru 
naopak tým Krumlova. 
Stav byl vyrovnaný 2:2. 
Střetnutí mužských 
singlových jedniček 
vyznělo jednoznačně 

pro Benátky. Rozhodujícími zápasy se 
staly dámská čtyřhra a následné utkání 
nejlepších juniorů současného českého 
badmintonu. V obou střetnutích zvítě-
zili hráči z Benátek, kteří tak porazili 
tým Krumlova poměrem 5:2 a mohli se 
radovat ze zisku bronzové medaile.

V samotném finále se střetly týmy 
Sokol Meteor Praha - Radotín a FSpS 

MU Brno. Brněnský hráč Adam Cwa-
lina se zranil a kvůli potížím s achil-
lovkou do zápasu nemohl zasáhnout. 
Brnu, které bylo oslabené o skvělého 
světového deblistu, hned v prvním 
utkání zasadil tvrdý úder pár Drančák/
Bášová, kteří poměrně hladce porazili 
Šelonga se Světničkovou 1:0.

V dalším utkání si pár Rogalski/
Ludík poradil s další výraznou posilou 
Brna Scottem Evansem, který do čtyř-
hry nastoupil s Adamem Mendrekem. 
V tomto zápase překvapivě zvítězil 
tým domácích a výrazně zvýšil šance 
na obhajobu titulu.

Sokol Meteor Praha - Radotín vedl 
již 2:0. Dominika Koukalová ve dvou-
hře žen nedala sebemenší šanci Srncové 
a pražské družstvo se hnalo za titulem 
mílovými kroky. 1. pánský deblový pár 
a několikanásobní mistři ČR Drančák 
s Bitmanem přidali 4. bod, když pora-
zili Kohoutka s Mazúrem. V následu-
jícím zápase, kterým byla čtyřhra žen, 
získalo Brno alespoň jeden čestný bod. 
Stav utkání byl 4:1 a k dalšímu zápasu 
se chystali Michal Rogalski – hráč ev-
ropské úrovně a Adam Mendrek – čes-
ká singlová dvojka. Po úvodním setu, 
který získal brněnský hráč, se schy-
lovalo k dramatické koncovce setu 
druhého. Tu si naopak pohlídal domácí 
Rogalski a musel tak rozhodnout set 
třetí. V něm byl opět úspěšnější Michal 
Rogalski a stejně jako loni přidal domá-
címu týmu rozhodující pátý bod, který 
znamenal celkové vítězství.

Sokol Meteor Praha - Radotín tak 
zvítězil poměrem 5:1, obhájil loňský 
titul a může se tak i pro další sezonu 
pyšnit označením Mistr Extraligy 
pro sezonu 2016/2017. 

Badmintonisté obhájili mistrovský titul

O prvním dubnovém víkendu se 
konal tradiční Česko-německý pohár, 
kterého se účastní první tři týmy z české 
a z německé ligy. Naposledy se turnaj 
odehrál v Radotíně, letos připadlo po-
řadatelství německé straně, konkrétně 
Hannoveru. Cílem LCC Girlz tam bylo 
obhájit loňské první místo.

V sobotu Girlz odehrály utkání ve sku-
pině: s Mnichovem vyhrály 11:3, s Kolí-
nem brankářka Kateřina Dvořáková 
udržela čisté konto a Girlz zvítězily 17:0.

V nedělním semifinále dívky nastou-
pily proti českému celku SK Lacrosse 
Jižní Město, který hladce porazily 13:3. 

Nakonec ani finále proti domácímu 
Hannoveru nebylo žádné drama. Po 
disciplinovaném výkonu, především 
v obraně, se po výhře 10:3 pohár vrací 
zpět do Radotína.

Girlz hrály velmi soustředěně a pro-
jevila se jejich příprava, jak na klubo-
vých trénincích, tak v rámci reprezen-
tace. Kontrolovaly hru a nad soupeřem 
měly navrch jak co do fyzičky, tak co 
do herních dovedností. Velkou výho-
dou radotínského týmu je vyrovnanost 
hráček, jeho základní sestava v podsta-
tě nemá slabé místo, hráčky jsou uni-

verzální a bez problémů dokážou hrát 
na různých postech na hřišti. Velkou 
oporou byla i brankářka Kateřina Dvo-
řáková, která za celý turnaj inkasovala 
ve čtyřech zápasech jen devět gólů.

Girlz tento-
krát hrály, kvů-
li zdravotním 
a  pr a c ov n í m 
překážkám ně-
kterých hráček, 
v  Ha nnover u 
v zúžené sesta-
vě, ale oslabení, 
n a  ro z d í l  o d 
týmů soupeřů, 
nebylo patrné. 
O vítězství se 
v této sestavě 
postaraly: Ka-
teřina Dvořá-
ková, Sára Schlitzová, Ivana Malíková, 
Jolana Krmenčíková, Kristýna Janou-
šová, Markéta Vrabcová, Kateřina 
Hlavsová, Michaela Srchová, Daniela 
Nováková, Anna Lottmann, Tereza 
Laláková, Markéta Malinovská, Tere-
za Karnetová, Lena Kuglitsch.

Jako třetí český tým se turnaje 

účastnily i radotínské juniorky – Har-
pyje. Ačkoliv skončily v turnaji šesté, 
nasbíraly cenné zkušenosti z meziná-
rodního seniorského turnaje. Na to, že 
se tým skládal z hráček od 13 do 16 let, 

byl jejich výkon velmi dobrý, hlavně 
v obraně, a zaslouží si pochvalu.

Konečné pořadí: 1. LCC Girlz, 
2. DHC Hannover, 3. HLC Rot-Weiss 
München, 4. SK Lacrosse Jižní Město, 
5. KKHT Schwarz-Weiß Cologne Indi-
ans Lacrosse, 6. LCC Harpyje.

LCC Girlz obhájily Česko-německý pohár

Souběžně s úspěšným finále Extraligy 
proběhl na devíti radotínských kurtech 
1. celostátní turnaj GPB U13 za účasti 
téměř stovky mladých badmintonistů 
z celé republiky.

Hráči domácího oddílu si z turnaje od-
nesli jednu zlatou, jednu stříbrnou a dvě 
bronzové medaile. Svoje první vítězství 
na turnaji podobného typu vybojoval To-
máš Bláha, který tak konečně ukázal, že 
je badmintonově na 
vzestupu a potvrdil 
naděje, které se do 
něj vkládají. Ve finále 
naprosto hladce pře-
hrál soupeře z Čes-
kého Krumlova a po 
zásluze zvítězil.

Všechny ostatní 
medaile získaly dívčí 
čtyřhry. Stříbro vy-
bojovala Bára Bur-
sová spolu s Natálií 
Soukupovou z Rych-
nova. Třetí příčku 
a bronzové medaile pak získala děvčata 
z vinořské větve oddílu. Překvapením 
bylo určitě třetí místo Pavlíny Cittové 
a Terezy Myšičkové, které porazily prv-
ní nasazený pár a za svojí obrovskou bo-
jovnost a houževnatost si určitě zaslouží 
medaili i pochvalu. Druhý bronz dobyla 
Lucka Vyšehradská s partnerkou z Pro-
seka, Karolínou Nachtmannovou.

Zároveň s tímto turnajem se konal 
v Aši GPC U17, kam se vydali Ema 
Staňková, Dan Furst a Tomáš Patera – 
hráči kategorie U15. A ani oni ne-
odjeli domů s prázdnou. V Danovi 
se zřejmě probudil párový hráč, když 
zvítězil v mixu společně se svoji part-
nerkou na letošní rok Natálií Štěříko-
vou z Nejdku, a s Tomášem Paterou 
vybojoval bronz v deblu. Třetí místo 

obsadila i Ema Staňková ve dvouhře 
a smíšené čtyřhře a Tomáš Patera ve 
dvouhře.

Několik dalších čtvrtf inálových 
účastí na obou turnajích potvrdilo, 
že se oddíl nemusí o budoucnost bad-
mintonu obávat, pokud budou hráči 
i nadále poctivě pracovat na svém 
badmintonovém růstu.

Turnaje badmintonového dorostu

Počasí v  neděli 19. března tentokráte 
kuličkám, této typické jarní zábavě, 
právě nepřálo! Pravda, kalendářně byl 
ještě poslední zimní měsíc… 

Nicméně ani drobný déšť, který 
ustával jen chvílemi, ani řádně pod-
máčený terén neodradily čtrnáct 

houževnatých bojovníků a bojovnic, 
kteří si to rozdali ve druhém podni-
ku letošního mistrovství Radotína 
v boulo/koulo. 

Tentokráte bylo jednoduché hledat 
favorita, tedy favoritku. Mistryně ČR 
a loňská vítězka Marta Völfelová hned 

od začátku prokazova-
la, že to s obhajobou 
myslí naprosto vážně. 
Plný bodový zisk po 
čtyřech kolech (turnaj 
se hrál tzv. švýcarským 
systémem, každé utká-
ní pak na dva vítězné 
„sety“) tak znamenal 
nejen celkové vítězství, 
ale i cenu pro nejlepší 
dámu turnaje. 

V boji o další místa 
př íjemně přek vapi l 

5. mistrovství v boulo/koulo: Marta V. opět vítězí!
loni nenápadný Martin Švach, který 
výsledně dělil 2. a 3. místo s rutino-
vaným Jiřím Smělým. Svůj vysoký 
standard potvrdila Jana Mišková, 
která se umístila s Janem Lorišem na 
4. a 5. místě. 

S potěšením konstatujme, že ani 
vrtkavé chladné počasí nenarušilo po-
hodovou náladu všech zúčastněných! 

O Radotínskou skleněnku, turnaj 
v (hliněných) kuličkách, výsledky: 
1. M. Völfelová, 4 body, skóre 8:1, 2.-3. 
J. Smělý, M. Švach, 3 b., 6:2, 4./5. J. Loriš, 
J. Mišková, 3 b., 6:3, 6.-8. J. Georgiou, 
M. Michalík, S. Ryvola, 3 b., 5:4, atd. 

A důležité upozornění na závěr: 
Termín turnaje v pétanque Jarní 
zelené koule byl změněn! Namísto 
původně vypsaného 16. dubna se 
turnaj uskuteční 23. dubna, což je 
rovněž neděle!

Na centrálním českém závodišti 
v Praze - Velké Chuchli byla zahájena 
„magická“ 111. dostihová sezóna.

Rozdělena je tradičně do dvou 
bloků, její jarní část nabídne ještě sedm 
termínů s řadou významných dostihů. 
Budou jimi především klasické dostihy 
Jarní cena klisen (7. května), Velká 
jarní cena (14. května) a samozřejmě 
České derby, kterým 25. června první 
polovina roku vrcholí. 

Připraveny však budou také další 

„Magická“ 111. dostihová sezóna zahájena!

42. Final Four celostátní ligy v sálovém 
fotbalu - futsalu AMF proběhlo ve dnech 
4. - 5. března v radotínské sportovní hale.

Do hlavního města přijela čtveřice 
týmů, která si zajistila postup ve čtvrt-
finálových soubojích. Z nich postou-
pila východočeská Polička, moravský 
Zlín, domácí Sparta Praha a pořádající 
Chemcomex Praha.

Prvenství z loňského Final Four 
v Otrokovicích obhajoval celek ze 
Zlína, který zde udolal Poličku až na 
penalty. V sobotu byly na programu 
semifinálové duely, které přinesly kva-
litní podívanou a také bohatou branko-
vou úrodu. V úvodu nejdříve Chemco-
mex v malém pražském derby poměrně 
hladce přehrál Spartu a s přehledem 
postoupil do nedělního finále.

Ve druhém semifinále po dech 
beroucí bitvě zdolali ve „zlatém po-
ločase“ futsalisté Poličky Zlín gólem 
Netolického vteřinu před koncem. 

V nedělním souboji o bronz dokázal 
obhájce prvenství ze Zlína otočit zá-
pas s pražskou Spartou. Ve finále pak 
podlehli hráči Poličky po vyrovnaném 
boji Pražanům, o výhře Chemcomexu 
rozhodl jedinou trefou čtyři minuty 
před koncem Jan Šafář. Chemcomex 
tak získal svůj jedenáctý titul mistra 
ČR a společně s Poličkou bude českou 
sálovku reprezentovat v příštím roce 
v Lize mistrů. Akci, kterou finančně 
podpořil i Magistrát hlavního města 
Prahy, provázela velmi bouřlivá kulisa 
v radotínské sportovní hale.

Finále futsalové ligy

Výsledky:
semifinále: Chemcomex Praha – Sparta Praha 5:0 (Sop 2, Havrda, Holeček,
Kuchárik) a 6:2 (Havrda 2, Rott, Šafář, Vobořil, Šnídl – Vošta, Minha)
SMR Plus Zlín – VPS Novabrik Polička 4:6 (Kostka, Kovář, Talaš, Ulman – 
Navrátil 3, J. Mužík, Stejskal, Netolický) a 7:3 (Kovář 3, Haloda 2, Chvíla, 
Ulman – Poul, Jílek, Navrátil). „Zlatý poločas“ 2:3 (Haloda 2 – Navrátil, Kovář, 
Netolický)
utkání o 3. místo: SMR Plus Zlín – Sparta Praha 3:1 (Talaš 2, Julina – Tomek)
finále: Chemcomex Praha – VPS Novabrik Polička 1:0 (Šafář)

originální akce, např. 4. června 
dostihový „Ladies Day“ a poprvé se 
dostihy poběží také v pátek (9. června) 
v poledne; tento dostihový den se 
uskuteční ve spolupráci s francouzskou 
sázkovou kanceláří PMU.

 Termíny dostihových dní:
23. duben

7., 14. a 21. květen
4., 9. (pátek) a 25. červen

Více informací najdete na adrese
www.velka-chuchle.cz


