
medaile na turnajích navrátivší odcho-
vanec z radotínské sokolovny Jakub Bit-
man. Extraligový tým navíc je letos posílen 
i o nejznámějšího českého badmintonistu 
Petra Koukala a má tak velni reálnou šanci 
uspět v boji o letošní extraligový titul. 

Poslední smeč s radotínskou stopou
Mezinárodní klání na pražské 

Pankráci každoročně ukončuje nohej-
balový soutěžní ročník. Poslední smeč 
je ukázkou toho nejlepšího nohejbalu 
v celosvětovém měřítku. Tak tomu bylo 
i letos druhý prosincový víkend a tento 
prestižní turnaj si nemohla nechat ujít 
ani prvoligová sestava SK Radotínský 
(Chytra, Volejník, Doubrava).

Dvoudenní souboje nejlepších 
českých a slovenských sestav nabídly 
příjemnou podívanou pro tradičně 
naplněnou halu. Poslední ročníky se 
hrací systém turnaje sestává ze so-
botních pěti čtyřčlenných skupin, ze 
kterých do nedělních čtvrtfinálových 
skupin postoupí celkem desítka sestav. 
Radotínská formace ze sobotních bojů 
proklouzla, přičemž jedinou porážku 
zaznamenala proti favorizované sesta-
vě z Modřic. Tím byl splněn prvotní 
cíl a vzhledem k nabité konkurenci 
v nedělní skupině málokdo doufal ve 
větší úspěch. Ovšem radotínský tým 
si postupně poradil s extraligovými 
Českými Budějovicemi a karlovar-
ským „B“ týmem, stejně tak i se Sta-

rem Praha. Opět jedinou porážku si 
trojice připsala v souboji s pozdějším 
celkovým vítězem – Kar-
lovými Vary „A“. Překva-
pení v podobě postupu 
mezi nejlepší čtveřici 
bylo na světě. V prvním 
setu semifinálového boje 
proti Vsetínu, v jehož 
čele nastoupil slovenský 
reprezentant Brutovský,  
pokračoval Radotín ve 
skvělé hře, kdy se per-
fektně nahrávající Libor 
Chytra doplňoval v po-
lařských zákrocích s Ja-
nem Volejníkem a téměř 
neomylně útočícím Jirkou Doubravou. 
Po prvním vyhraném setu a při vedení 
7:5 ve druhém už se možná zdálo, že 
tým z druhé nejvyšší tuzemské sou-
těže postoupí do boje o nejcennější 
kov, ale vsetínský soupeř se vzepjal ke 
zlepšenému výkonu a průběh nelítost-
ně otočil. V rozhodujícím zkráceném 
setu už dominovala valašská sestava 
a poslala Radotín do boje o třetí místo. 

V něm po dvou dnech vyčerpaní hráči 
už nebyli schopni předvádět natolik 
efektivní hru a podlehli obhájci loň-
ského prvenství, Modřicím „A“. „Jsem 
rád, že jsme ve vynikající konkurenci 

dokázali dokráčet tak daleko a nebýt 
několika chyb v semifinále, moh-
li jsme dokonce bojovat o celkové 
vítězství. Tento turnaj prokázal, že 
jsme naši celoroční přípravu zamě-
řili správným směrem a budeme mít 
na čem stavět v následující sezóně,“ 
zhodnotil turnaj kapitán týmu od 
Berounky Libor Chytra.

Tečka za pétanque-ovou a bowlingovou sezónou 2014
Bowlingovým kouloidním finále vy-

vrcholil 16. listopadu celoroční seriál 
2. mistrovství Radotína v boulo/koulo. 
Přesto, že domácí favorit Luděk Haužvic 
vstupoval do turnaje se slušným násko-
kem osmi bodů, mohlo vše ještě dopad-
nout všelijak. 

Před zahájením se prezentovalo 
24 zájemců; ti byli rozděleni do 6 týmů 
a turnaj mohl vypuknout. Razantní 
nástup měla Švédská čtyřka, která 
vedla po prvním kole. Druhé místo 
držel „domácí“ tým Amigos, třetí byly 
Ohnivý koule o „fous“ před Borůvkou. 
Přes úpornou snahu všech účastníků 
druhé kolo jen potvrdilo „rozděle-
ní sil“ z kola prvního. Podstatnou 
změnou byla jen diskvalifikace týmu 
Borůvka, jehož dvě členky odešly 

před koncem druhého kola. Pořadí pak 
mělo tyto výsledky: 1. Švédská čtyřka 
(J. Georgiou, J. Hejrová, P. Chvá-
tal, P. Jirásek) 943 bodů, 2. Amigos 
(L. Haužvic, J. Haužvicová, J. Mišková, 
V. Semanco)   851 b., 3. Ohnivý koule 
(R. Pauk, J. Pauk, M. Mach, P. Binhack) 
796 b, 4. Ewa Farna (M. Michalík, 
M. Švach, V. Boďová, J. Popelka) 694 b., 
5. Hamburger (K. Kostelecká, M. Popel-
ková, O. Šťastný, M. Grossmannová) 
460 b. Pohár za vítězství týmů si odnesl 
pochopitelně tým Švédská čtyřka, pořa-
dí jednotlivců bylo následující: 1. Pavel 
Jirásek 258 bodů, 2. Leša Leiský, 245 b., 
3. Luděk Haužvic, 240 b. (který si tím-
to výsledkem „posichroval“ titul mis-
tra Radotína), 4.-5. Jiannis Georgiou 
a Jan Pauk  231 b., 6.-7.  Jana Hejrová 

a Jan Popelka 229 b.  
V druhé vlně byly 
oceněny v ýkony 
v  r á m c i  c e l é h o 
mistrovství. Jako 
nejvytrvalejší juni-
or byla vyhlášena 
Klára Kostelecká, 
junior s nejvyšším 
u m í s t ě n í m  J a n 
Pauk (celkově dru-
hý), naopak senior 
s nejlepším umís-
těním Leša Leiský, 
n e j l e p š í  d á m a 

mistrovství Jana Haužvicová (celko-
vě čtvrtá) a jako vrchol už zmíněný 
Luděk Haužvic, kterému se podařilo 
obhájit titul mistra Radotína v boulo/
koulo z loňského roku.  Celkové pořa-
dí: 1. Luděk Haužvic 103 bodů, 2. Jan 
Pauk 94 b., 3. Radek Pauk 85 b., 4. Jana 
Haužvicová 72 b., 5. Pavel Jirásek 
71 b., 6. Leša Leiský 65 b., 7. Mikuláš 
Michalík 60 b., 8. Petr „C.“ Koukal 
40 b., 9. Ondřej Šťastný 37 b., 10. Petr 
Chvátal 35 b. 

Druhou a skutečně definitivní 
tečkou za vydařenou bohatou sezónou 
byl tradiční turnaj v pétanque Ad-
ventní koulování pro otužilé. Příjem-
né teplé počasí v sobotu 13. prosince 
přilákalo naopak netradičně mnoho 
zájemců, takže turnaj se sehrál švý-
carským systémem za účasti deseti 
dvojic. Očekávanou roli favoritů spl-
nili týmy Vidláků ze Zmrzlíka (Leša 
a Matyáš Leiští) a Amigos (Luděk 
a Jana Haužvicovi), které obsadily 
1. a 2. místo se 3mi body, kdy o pořadí 
rozhodlo skóre (+27, resp. +12). Třetí 
se umístil tým ACS (David Pražák, 
Michal Fusek), 2 body/skóre +1 sku-
tečně „o fous“ před Robinem Hoodem 
(Pavel a Robin Cvoreňové) 2 b./0, 
5. A 6. místo zaujmuly další rodinné 
týmy IQ60 (Michal a Mikuláš Sodjo-
vi)1 b./+4, resp. Ohnivý koule (Radek 
a Jan Paukovi) 1 b./+1.      

Basketbalisté vstupují do druhé 
poloviny přeboru

Po měsíční pauze se opět naplno rozjíždí 
pražský přebor, kde po prvních jedenácti 
utkáních drží radotínský tým 3. místo se 
ztrátou jediného bodu na příčku první.  
V druhé polovině čeká basketbalisty stejná 
porce zápasů a následně pak ostře sledova-
né dubnové play-off. Navíc už za dva týdny 
odehrají radotínští své historicky první 
čtvrtfinále poháru Prahy. Na domácím hřišti 
vyzvou svého přeborového rivala a doposud 
vedoucí celek - Fénix Modřany. 

“Máme za sebou čtyřtýdenní přípravu, 
kde jsme pracovali hlavně na útočné hře, 
kterou jsme z velké části obměnili. Určitě 
chceme teď znovu dobře začít a vyhrát 
všechna lednová utkání. Sportovním vrcho-
lem měsíce by pak rozhodně měl být čtvrtfi-
nálový zápas pražského poháru proti Fénixu 
u nás v Radotíně. Dá se očekávat velmi vy-
rovnaný zápas a nejvyšší návštěva v sezoně 
z důvodu atraktivnosti zápasu. Pokusíme se 

poprvé v historii vybojovat pro Radotín se-
mifinále“ říká trenér Adam Peřinka. Kádr 
doznal v prosinci značných změn. Klub 
opustila největší letní posila – slovenský re-
prezentant Jakub Mičian, přičemž po zra-
nění se vrátil pivot Jakub Rajský. Čerstvou 
posilou je pak 193 cm vysoký Josef Novák, 
který přichází ze severočeského BA Louny.  
“Jsem přesvědčen, že do druhé části sezony 
jdeme se silnější sestavou, zejména co se 
týká hráčů na perimetru. Máme velice sil-
nou lavičku a v záloze ještě jednu zvučnou 
posilu, která by se měla připojit koncem 
měsíce. Očekávám ale, že tým budou táh-
nout zejména oba francouzští hráči a skó-
rer Adam Prejzek.“ dodává Adam Peřinka. 
Více informací pro fanoušky včetně videí, 
fotografií, rozhovorů a reportů ze všech 
utkání na www.facebook.com/BKradotin.

První polovina letošní badmintonové se-
zóny přinesla několik úspěšných vystoupení 
mladých badmintonistů Sokola Radotín. Čle-
nové oddílu (Petr Hnilica, Štěpán Schroetter 
a Olga Soukupová) zvítězili v barvách výběru 
Prahy na říjnovém turnaji družstev U11 
Czech Talent 2014.

Z pohledu oddílu byly velmi úspěšné 
Přebory Sokola pro rok 2014 v jednotliv-
cích. Přeborníkem se v kategorii U13 stala 
Katka Mikelová ve dvouhře a společně 
s Emou Staňkovou také ve čtyřhře. V U15 
získal zlato ve dvouhře i čtyřhře Tomáš 
Panocha, v U17 pak zlato Pavel Synovec. 
Poprvé se povedlo uspět nadějným hráč-
kám Katce Mikelové a Emě Staňkové na 
celostátním turnaji typu Grand Prix „A“. 
Na posledním turnaji koncem listopadu se 
jim podařilo postoupit mezi nejlepších osm 
hráček. Získaly tak ve dvouhře cenné body 
do republikového žebříčku Českého bad-
mintonového svazu. Po tomto turnaji jsou 
obě v první desítce kategorie U13. Katka je 
mezi nejlepšími deseti i ve čtyřhře. Obě 
mladé hráčky se staly ještě s Michalem 
Forejtem členy výběrového regionální-
ho centra mládeže.  U mládeže výčet 
úspěchů nekončí. Za oddíl opět sbírá 

Podzimní úspěchy radotínského 
badmintonu

Florbalový Vánoční pohár 2014

LCC vyhlásil nejlepší hráče za rok 2014
Slavnostní vyhlášení nejlepších hráčů, 

v předvečer vánočních svátků, korunovalo 
úspěšnou sezónu nejúspěšnějšího lakrosové-
ho klubu v České republice a jednoho z nej-
známějších v Evropě. Plný sál radotínské 
sokolovny aplaudoval nejlepším hráčům 
v jednotlivých kategoriích.

Radotínský tým má za sebou jednu 
z nejúspěšnějších sezón ve své historii. 
Všechny úspěchy jsou především výsled-
kem práce s mládeží a nasazení všech 
trenérů a funkcionářů. Podmínky pro 
výchovu nových hráčských generací 
jsou nadstandardní. Oba seniorské týmy 
získaly tituly ve všech svazových soutě-
žích. Zajímavostí je už devátý titul v řadě 
v mužské kategorii. Ženy připojily druhé 
místo v poháru mistrů evropských zemí, 
který se konal v belgickém Ghentu. Muži 
si účast na tomto turnaji vybojovali vítěz-
stvím ve fieldové lize 2014. Muži neohájili 
prvenství na Memoriálu Aleše Hřebeského 
a skončili třetí. Třetí místo v konkurenci, 
která na ročníku 2014 byla, je fantastickým 
výsledkem. Účast kanadských Irokézů 
a jejich hra ukázala všem, kdo tento sport 
přivedl na svět. Juniorské a žákovské týmy 
hrají všechny kategorie vypsané lakroso-
vým svazem. V chlapeckých kategoriích 
dominují v U13, U15 a U17. Juniorky a žá-
kyně jsou také na špičce. Individuálními 
úspěchy jednotlivých hráčů je účast na 
MS v Denveru (USA). Trojice hráčů Matěj 
Barák, Tomáš Procházka a Jakub Výmola si 

zahráli v letní sezóně v kanadských soutě-
žích v Montrealu a Torontu. Anna Kopec-
ká začíná svou poslední sezónu v nejvyšší 
lakrosové soutěži světa v americké NCAA 
za tým Kentucky. Mimořádný talent Artur 
Bergman odjel v srpnu na roční studium 
na high school jehož součástí je lakros. 
Příští rok bude vrcholem sezóny pro LCC 
další ročník memoriálu, na který se už 
nyní hlásí týmy z celé Kanady, včetně in-
diánských týmů. Organizátoři budou mít 
tak těžkou roli s výběrem jednotlivých 
týmů. Ženy čeká ME ve sportovním areálu 

v Nymburce, juniorky MS ve Skotsku a mu-
že MS v box lakrosu v americkém Buffalu 
a irokézském teritoriu Six Nation.

Dne 26. prosince pořádal tým z Pra-
hy 16  FBC Buldoci Radotín již 10. ročník 
tradičního Vánočního poháru. Od první-
ho ročníku v roce 2005 se turnaj posunul 
na vyšší úroveň a z ryze amatérského 
turnaje se stal turnaj, na který jezdí 
a rádi se vracejí i hráči z české florbalové 
reprezentace a z naší extraligy. 

Letos byl turnaj zařazen do série KR 
Tour 2014 (Kralupsko-Radotínská tour 
2014), série se skládala ze dvou turnajů 
konaných v Kralupech nad Vltavou 
a dvou v Radotíně. Právě Vánoční po-
hár 2014 je posledním turnajem série 
KR Tour a na jeho závěr byl vyhlášen 
nejlepší tým celého seriálu. O pořádá-
ní turnajů v Kralupech se stará tým 
FBC Kralupy nad Vltavou a o turnaje 
v Radotíně se starají týmy FbC Buldo-
ci Radotín a ILOISET KETUT. Do le-
tošního ročníku se přihlásilo 14 týmů, 
bohužel na samotný turnaj 2 týmy ne-
dorazily a rozpis zápasů se musel ráno 
v den konání měnit. Turnaj se konal ve 
dvou halách. V Hale Hamr Braník se 
hrály zápasy základní skupiny C a D 
a poté čtvrtfinále. V hale v Radotíně se 
hrály skupiny A a B a poté kompletní 
play off. Již zápasy v základních skupi-
nách nabídly zajímavá klání plná gólů 
a zajímavých výsledků. První semifi-
nále proti sobě svedlo týmy SSK Fu-

ture a ILOISET KETUT. Zápas to byl 
zajímavý, padlo hodně gólů a konečný 
výsledek byl 6 : 1 pro tým SSK Future. 
Druhé semifinále naznačilo, že týmy 
které sváděli své boje v Radotínské 
sportovní hale, na tom byly letos lépe 

a i z tohoto semifinále, které sehrály 
týmy IBK Vyhaslé Stroje a Zlomené 
Holeně vyšel vítězně tým IBK Vyhaslé 
stroje poměrem 6 : 1. Pětinásobný ví-
těz tým Zlomené holeně se tentokráte 
musel spokojit s třetím místem. Finále 
bylo ukázkou prvotřídního florbalu. 
Týmy hrály na hraně svých možností, 

útok střídal útok a brankáři excelovali. 
Ovšem vyhrát může jenom jeden. Vý-
sledkem 4 : 0 se po dvou letech na 
trůn vrátil tým SSK Future. Finále se 
zúčastnil bronzový medailista z letošní-
ho mistrovství světa Michal Podhráský. 
Tým FbC Buldoci Radotín zkoušel nové 
hráče a obsadil konečné 9. místo. Ovšem 
za tým ILOISET KETUT hrál semifiná-

le Ondřej Karnet, 
a tak měl Radotín-
ský florbal, alespoň 
jednoho medailistu 
a nakonec i člena 
ALL STAR turnaje. 
Turnaj proběhl po-
kojně a v příjemné 
vánoční atmosféře. 
Třetí místo v tur-
naji zajistilo týmu 
ILOISET KETUT 
i celkové prvenství 
v  sér i i  K R Tou r 
2014 a stal se tak 
historicky prvním 
týmem, který tuto 
s é r i i  ov l ád l .  Z a 

ceny do turnajů děkujeme společnosti 
INTERSPORT, která do turnaje při-
spěla hmotnými dary a poukázkami 
pro nejlepší týmy. Příští rok se turnaj 
bude konat opět 26. prosince 2015 
a doufáme, že bude zase tak úspěšný, 
jako poslední ročníky.


