
Lakrosový klub Custodes má za sebou úspěšnou sezónu

Zbraslavská judistická kvalita a tradice

Kuželkáři v Radotíně oslavili čtyřicítku

   Velmi úspěšný sportovní rok má za sebou 
Lakrosový klub Custodes, který je součástí 
radotínského Sokola. Na tradičním před-
vánočním setkání v sokolovně 22. prosince 
vyhlásilo vedení klubu nejlepší hráčky a hrá-
če a součástí večera bylo i poděkování všem 
partnerům a sponzorům. 

Slavnostní večer byl ozdoben účastí 
známého hokejisty Petra Nedvěda, který 

se prosadil v kanadsko - americké NHL 
a dodnes patří mezi pět nejlépe bodujících 
českých hráčů v této soutěži. Za asistence 
starosty radotínského Sokola Mirka Knotka 
a prezidenta klubu Jana Baráka pak i předal 
ceny nejlepším hráčům. 

Místní klub zaznamenal v roce 2010 opět 
celou řadu vynikajících výsledků. Nejzáři-
vějšího úspěchu dosáhl ženský tým, který 
zvítězil v historicky prvním ročníku Poháru 
mistrů evropských zemí. Ve strhujícím finále, 
hraném na radotínské umělce, porazil evrop-
ské suverénky z anglického Manchesteru – 
tým Timperley. Ženy LCC suverénně vyhrály 
i ligu, halovou ligu WILL a i nově vloženou 
miniligu. Nejlepší hráčka LCC Dagmar Mer-
rellová si pak zahrála rovněž na populárním 
turnaji na Havaji v dresu místního týmu. Do-
minantní postavení LCC v ženské kategorii 
potvrzují také juniorky, které nemají ve své 
kategorii rovnocenné soupeřky a s úspěchem 
bojují i v ženské lize. 
   Radotínští muži obhájili popáté v řadě ti-
tul mistrů ČR a jsou nejúspěšnějším týmem 
v historii lakrosu v Čechách. Po letech se 
také dostali do finále Memoriálu Aleše Hře-
beského, kde podlehli suverénním Kanaďa-
nům z týmu Green Gaels. Svou sílu dokázali 
muži LCC i v prvním zápase proti Jižnímu 
Městu, v jejich nové lakrosové hale. V no-
hách měli náročný týden – ten začal víken-
dovým soustředěním v Jizerských horách, 
pokračoval úterním tréninkem, nato stře-

dečním zápasem proti Malešicím, sobotním 
finálovým turnajem evropské ligy v Plzni 
a končil nedělním večerním zápasem před 
vyprodaným hledištěm nové arény Jižního 
Města. V omezené sestavě 13 hráčů porazili 
v prodloužení odvěkého rivala v plné sesta-
vě a posíleného o dva Kanaďany. 
   V juniorských kategoriích si vedou nejlépe 
junioři do 17 let a kategorie do 11 let. Za 
zmínku také stojí účast hráčů do patnácti 
let na největším kanadském turnaji v Cal-
gary. Veteránský tým Falcon Millionaires si 
udržuje stabilní výkonnost a skončil v lize 
na 4 místě. Hned za veterány se umístil další 
radotínský tým For Fun. 

Nejlepší hráčky a hráči 2010:
Do 11 let - Vendula Šubrtová, Andrea 
Chvátalová, Alena Horáčková, Eliška 
Spáčilová, Viktor Bláha, Petr Haloda,
Šimon Kučera a Tomáš Knotek
Do 13 let - Marek Haloda, Tomáš Hájek 
a Tomáš Jasek
Do 15 let - Julie Soukeníková,
Adéla Procházková, Daniela Pešková, 
Tomáš Sedlák, František Dolejší
a Antonín Gottwald 
Junioři LCC Wolves - Tomáš Pouček,
Petr Novák a Jakub Mareš 
Juniorky LCC Chicks - Andrea Říhová.
For Fun - Martin Šrůta
LCC Girlz - Dagmar Merrellová
LCC - Martin HodaňHokejista Petr Nedvěd s nejlep-

šími hráči LCC do 11 let

   Fotbal, hokej, tenis, pro radotínské třeba 
i lakros, to všechno jsou sporty, o nichž má 
běžný občan představu, jak a kde se asi hrají. 
Ale co se dnes ví o kuželkách a kuželkářském 
sportu? Nepatří do starého železa? Nena-
hradil jej modernější bowling? Ne. Kuželky 
se stále hrají. A právě kuželkáři v Radotíně 
oslavili 20. ledna čtyřicet let od založení 
oddílu! 

I přesto, že se nám čtyřicetileté výročí zdá 
požehnané, je historie kuželkářského spor-
tu v Radotíně jen velmi krátká. Na konci let 
šedesátých se dokončoval nový stadion pro 
fotbalisty, s atletickou dráhou a areálem 
pro další disciplíny. Vyvstal problém, co 
s prostorem uvnitř stadionu, pod tribunou. 
Návrh vybudovat zde tělocvičnu a posilov-
nu byl nakonec zamítnut a vystavěna byla 
dvoudráhová kuželna. Tím byly zapuštěny 
kořeny radotínského kuželkářského spor-
tu. Kuželna byla na svou dobu vybavena 
vcelku slušně, neboť měla již automatický 
podavač koulí – pomocí páternosteru, což 
tehdy v Praze vůbec nebylo standardem. 
Kuželkářům ji pronajímal MNV za hodino-
vé poplatky. Existovala tedy kuželna a bylo 
jasné, že zde musí vzniknout i kuželkářský 
oddíl či klub. Ten pod svá křídla přijal Ra-
dotínský SK. Na zákládající valné hromadě 
byl v lednu 1971 zvolen i první výbor v čele 
s předsedou K. Zaoralem. Mezi dalšími za-
kládajícími členy, kteří by neměli upadnout 
v zapomnění, byli Bohuslav Jarý, František 
Kříž st., Stanislav Raitr, Jiří Salfický, Jiří 
a Vojtěch Ujhelyi, Miroslav Vohnický, 
Antonín Vojáček, Rudolf Zmatlík, Karel 
Zouplna, Miroslav Zajíc a další. Všichni 
členové, celkem 23 borců, byli plni nadšení 
zúčastňovat se mistrovských soutěží. Otáz-
kou bylo, zda měl tehdejší kádr na to, aby 
mače mohl vůbec hrát. Jeden z pamětníků 
vzpomíná: „Základní disciplínu 100 hodů 

sdružených do té doby nikdo z nás nehrál 
a neměl představu, co to obnáší. Začalo se 
ještě pilněji trénovat. Dřelo se tvrdě, a to 
i kvůli tomu, že se muselo ještě stále stavět 
ručně, což se neobešlo bez námahy. Byly to 
však krásné doby, každý musel hrát, stavět, 
zapisovat i kontrolovat.“ A někde v tom-
to typu tréninku se rodili budoucí hráči 
a zdravé jádro oddílu.

Stále však chyběla konfrontace se sou-
peři, po níž všichni prahli. Ke konci roku 
1971 do oddílu přišel Zdeněk Kotlář ml., 
budoucí bijec a dotahovák. Ve stejné době 
navázal Radotínský SK kontakt s německým 

klubem (z tehdejší NDR) BSG Motor Nema 
Netzschkau, a přestože šlo především o fot-
balové styky, objevila se i nabídka k sehrání 
přátelského utkání v kuželkách. Počátkem 
dalšího roku začala „zlatá“ éra radotínských 
kuželkářů pod vedením V. Ujhelyiho a hos-
tujícího trenéra A. Vojáčka. 

Píše se 1. duben 1972 a na radotínské 
kuželně uvítali svého prvního soupeře, který 
v Německu hrál regionální soutěž na úrovni 
krajského přeboru. Utkání prohráli rozdílem 
358 kuželek. (V kuželkářských utkáních je 
vítězství či prohra do 30 kuželek považo-

váno za těsné, o 30 až 100 za běžné a nad 
100 kuželek za debakl…). Smutní z toho 
však nebyli, naopak, konečně poznali, jaké 
kouzlo v sobě má skutečné utkání. Dalším 
soupeřem byl juniorský výběr Prahy, který 
přijel v nejsilnějším složení. Utkání bylo 
sehráno 18. května 1972 – prohrou o celých 
211 kuželek. 
   Místní ale prokázali výkonnostní vze-
stup. Aby mužstvo dále zkvalitnilo přípra-
vu, přihlásilo se do Smékalova memoriálu, 
poměrně atraktivní soutěže, neboť přihlá-
šená družstva byla rozdělena do skupin 
po 4 - 5 týmech, a to tak, že v každé bylo 
družstvo hrající I., II., III. a IV. třídu praž-
ských mistrovských soutěži a po systému 
každý s každým vítězové hráli jednoko-

lové finále. Mistrovské 
soutěže pak zahájili na 
podzim v nejnižší praž-
ské soutěži, a to vítězně, 
když vyhráli na Zahrad-
ním Městě.

A jaké jsou největší 
úspěchy klubu? V roce 
1984 se J. Krůta stal 
dorosteneckým mistrem 
Prahy a vyhrál Májový 
tur naj  m ládeže  Ten-
týž turnaj vyhráli i rado-
tínští dorostenci. O dva 
roky později A mužstvo 

postoupilo do Přeboru Prahy a dorost 
vyhrál Pohár mládeže Prahy. V roce 1995 
áčko postoupilo do III. ligy a v roce 1999 
zvítězilo na Přeboru Prahy. Za důležitý údaj 
je možno považovat letopočet 2004, kdy od-
díl přešel do SC Radotín. Mistrem Prahy se 
stalo A mužstvo roku 2005. Poslední období 
je ve znamení mnoha úspěchů dorostenců 
i obou mužstev áčka a béčka, do mistrov-
ských soutěží vstoupilo opět i céčko a mimo 
jiné se v kategorii žáků stali mistry Prahy D. 
Masarik a M. Májová. 

Zbraslavské judo patří dlouhodobě k nej-
lepším mládežnickým oddílů v Praze. Jak se 
mu dařilo v loňské sezóně? 

V kvalifikačním turnaji na republiku 
v Hranicích obsadil mladší žák Vít Šmejkal 
3. místo, Velkou cenu Chomutova vyhrála 
Nikola Málková a Vít Šmejkal, zatímco Šár-
ka Holubová a Adéla Sivoková přivezly na 
Zbraslav stříbrnou medaili. Na VC Litoměřic 
se stala vítězkou starší žákyně Holubová, 
Šmejkal skončil třetí. Zato v Jihlavě nedal 
Vítek Šmejkal svým soupeřům šanci. Další 
zastávkou na vítězné šňůře byl jihočeský Týn 
nad Vltavou, kde všechny přeprala Šárka Ho-
lubová, Šmejkal našel pouze jednoho přemo-
žitele a byl druhý. V nedalekých Strakonicích 

vítězně zápasili Holubová, Šmejkal a Tomáš 
Pergner. Zmínit je třeba také nejstaršího zbra-
slavského závodníka Jana Zikeše, který se pere 
v kategorii mužů. Na USK Cupu vybojoval 
skvělé sedmé místo, v Jihlavě dokonce dosáhl 
na stříbro a v rámci klubové ligy mužů skon-
čil s oddílem Štola Praha na třetím místě. 
   Pro většinu dětí znamená podzim návrat 
do školních lavic, pro mladé zápasníky při-
náší i vrchol judistické sezony. Po loňské 
medailové žni na mistrovství republiky bylo 
co obhajovat. První prověrkou závodní for-
my byl Český pohár – Brno cup, mezinárod-
ně obsazený turnaj, kde starší žačka Šárka 
Holubová vybojovala stříbro a mladší žák 
Vít Šmejkal skončil na třetím místě. V říjnu 

se naši závodníci zúčastnili Praž-
ského přeboru v kategorii mladších 
a starších žáků a žákyň. Přeborníky 
Prahy se stali starší žačka Šárka 
Holubová, mladší žák Vít Šmejkal 
a mladší žákyně Nikola Málková. 
A pak už se jen tvrdě trénovalo. 

Na počátku listopadu se jelo 
na mistrovství republiky staršího 
žactva do Liberce. Největší naděje 
se vkládaly do Šárky Holubové, 
dvojnásobné mistryně republiky 
v mladší kategorii. Ta nezklamala 
a ve váze do 44 kg přivezla na Zbra-
slav bronzovou medaili. O týden 
později se na republikovou pouť 

vydalo mladší žactvo, tentokrát do daleké  
Mohelnice, kde parádní třetí stupínek vybo-
joval v silně obsazené váze do 60 kilogramů 
Vít Šmejkal a získal tak pro Zbraslaváky 
další bronz. 

Ani nejmladší naděje, které na tata-
mi dělají první krůčky, nezahálely a první 
prosincovou neděli se úspěšně zúčastnily 
randorri koťat ve Vršovicích. Další úspěchy 
ulovila přípravka na turnaji v Neratovicích. 
Tradičním vrcholem sezony se v sobotu 
11. prosince stal už 16. ročník Vánočního 
turnaje, prestižního závěru sezony pro judis-
ty od 5 do 14 let. Ten se podařilo uspořádat 
s pomocí sponzorů a rodičů a především 
díky grantu MČ Zbraslav. Na dvou tatami 
bojovalo téměř 130 závodníků z 25 oddílů 
z celé republiky, nechyběla kompletní praž-
ská, středočeská a jihočeská špička, přijeli 
i borci z Moravy. Diváci tleskali atraktivním 
chvatům v postoji i na zemi, vítězové se 
radovali z krásných cen a nakonec byla 
připravena bohatá vánoční tombola pro 
všechny. I Zbraslaváci si dopřáli tučnou je-
žíškovskou nadílku. V oddílovém bodování 
vyhráli a získali pohár vítězů. 
   Zbraslavský klub poté čekala už jen tra-
diční vánoční besídka a ti nejúspěšnější 
se navíc v tomto roce mohou těšit na zisk 
vyššího pásku – kyu. Rok 2011 tedy začí-
náme s optimistickým: „Judu zdar, a tomu 
zbraslavskému zvlášť“. A pokud se k nám 
na náboru chcete přidat, budeme se na 
Vás těšit.

Zimní turnaj Terranova cup
prověří fotbalisty

   Zdálo by se, že s příchodem zimy a vydat-
ného sněhu radotínský fotbal zahálí. Opak 
je pravdou. Zimní přestávka skýtá velmi 
vhodnou dobu na celkovou přípravu a na-
brání fyzické kondice na jarní část fotbalové 
sezóny 2010/2011. 

Fotbalová mládež SC Radotín absolvuje 
tréninky v radotínské sportovní hale, v tělo-
cvičnách místní základní školy a v neposled-
ní řadě (týká se starších dětí) na 
umělé trávě v areálu. Novinkou 
pro nejmenší fotbalové nadě-
je byla návštěva bazénu, 
kde se mohly zregenerovat 
i nabrat potřebné síly. Každý 
tým zároveň odehraje několik 
halových turnajů, či zimních 
lig, což jsou dlouhodobé sou-
těže během zimního období. 
„A“ tým mužů absolvuje zimní 
přípravu již tradiční účastí na 
zimním turnaji pořádaném 
společně s fotbalovým oddílem 
z Prahy 6  SK Aritmou Praha. 
I letošní ročník ponese název Terranova cup. 
Herní systém byl zachován beze změn. Dvě 
skupiny po šesti účastnících odehrají základ-
ní skupiny (celkem 5 utkání), poté se dle vý-
sledků utvoří skupina o první až šesté místo 
a druhá skupina o sedmé až dvanácté místo. 
Zde odehraje každý tým ještě tři utkání. Tur-
naj odstartoval 15. ledna a poslední zápas by 
se měl uskutečnit 5. března. Hrací dny jsou 
soboty se začátky utkání v 11, 13 a 15 hodin. 
Těšit se návštěvníci mohou například na 
Hvozdnici, Zbraslav, Řeporyje či divizní 
Zličín nebo dorost Motorletu. Pikantní bude 
jistě souboj pořadatelských týmů Radotína 
a Aritmy (za předpokladu, že oba splní roli 
favoritů a postoupí do lepší skupiny). Tento 
zápas se bude opakovat „na ostro“ ve druhém 
kole jarní části přeboru, která začíná prvním 
kolem 12. března, kdy přijede tým ČAFC 
Praha. „A“ tým mužů, který přezimuje na 
4. místě pražského přeboru (pouhé 4 body 
za právě vedoucí Aritmou), má naplánová-

ny další přípravné zápasy, které se uskuteční 
v rámci reciprocity na umělé trávě. 
   Generálkou na jaro bude souboj s Tat-
ranem Rakovník, účastníkem středočes-
kého přeboru, který se uskuteční v neděli 
6. března od 14 hodin. Tréninky mužů 
budou probíhat dvakrát týdně s tím, že část 
přípravy absolvují hráči i v terénu. „Oblí-
benou“ běžeckou trať Radotín – Chuchle – 

Radotín znají někteří fotbalisté již nazpaměť. 
Hráčský kádr s největší pravděpodobností 
zůstane bez zásadních změn. Plány a cíle 
pro nadcházející část soutěžního ročníku 
zůstávají stejné jako v ročníku loňském. 
Zvítězit v přeboru Prahy a hlavně předvádět 
kvalitní herní projev je přáním snad každé-
ho radotínského patriota. 

Pro mládež jsou cíle rovněž nemalé. 
Vzhledem k plánované a dnes již zcela jisté 
restrukturalizaci všech soutěží mládeže po 
celé republice se ovšem netýkají postupů do 
vyšších soutěží, ale především výchovy kva-
litních jedinců a rozvíjení jejich nejen fotba-
lových, ale i ušlechtilých lidských vlastností. 
Jak bylo při poděkování za spolupráci nejen 
rodičům řečeno jednotlivými trenéry mlá-
deže, na plese fotbalistů, který se uskutečnil 
před Vánocemi, není to práce jednoduchá, 
zato ale prospěšná a pro výchovu a celkový 
vývoj dětí zcela jistě cenná.   

Kynologický test se blíží
Na psím cvičišti na Hradišťku u Lochkova 

pořádá v sobotu 12. března Základní kyno-
logická organizace z Radotína již tradiční 
Jarní závod.

Soutěž se během prvních čtyř ročníků stala 
oblíbenou a prestižní záležitost. Pravidelně se 

jí zúčastňuje přes třicet soutěžících. Letošní zá-
vod začne v devět hodin ráno a bude probíhat 
jak podle národního zkušebního řádu (kate-
gorie ZZO, ZVV 1), tak podle mezinárodního 
zkušebního řádu kategorie IPO V a IPO 3). 
Zájemci o kynologii přijďte se podívat.

Chuchelský aerobik má nové zázemí
Za přítomnosti občanů Velké Chuchle, 

jejích zastupitelů a starosty Mgr. Martina 
Melichara se ve čtvrtek 3. února slavnostně 
otevřely nové prostory pro sportovní aktivity: 
Aerobik Team Chuchle v areálu bývalého au-
tosalonu Femat v Kazínské ulici 8. 

Provoz nového sportoviště zahájil staros-
ta slavnostním přípitkem a přáním mnoha 
úspěchů do budoucna. Poté vystoupila děv-
čata z oddílu sportovního aerobiku a násle-
dovala prohlídka nově zrekonstruovaného 
objektu. Návštěvníci byli nadšeni cvičebním 
sálem a příjemným prostředím a ihned pro-
jevili zájem o lekce pro veřejnost. Provoz byl 
oficiálně zahájen v pondělí 7. února, zatím 
jen v odpoledních hodinách, ale v budoucnu 
přibudou také aktivity v dopoledním čase.

V současné době nabízí Aerobic Team 

Chuchle dětské lekce aerobiku (pondělí 
a středa 14,30 – 15,30 hodin) a street dance 
(úterý a čtvrtek od 14 do 15,30 hodin). 
Dále lekce Zumby, pilates, step aerobiku, 
aerobiku a bodystylingu pro širokou ve-
řejnost pod vedením zkušených lektorů 
(pondělí – čtvrtek od 19 do 20 hodin a od 
20 do 21 hodin a neděle 20 - 21 hod.). 
Cena jedné lekce je 80 Kč, v prodeji budou 
také zvýhodněné permanentky na více 
vstupů. Tělocvična bude také sloužit k tré-
ninkům sportovního aerobiku a fitness 
týmů – závodníkům z bývalého Aerobic 
Teamu Veroniky Vrzbové (nyní Aerobic 
Team Chuchle).

Více informací naleznete na
www.aerobicteam.eu.


