
  Měla to být fi nálová série, ve které se 
po pětiletém kralování družstva z Jižního 
Města měl ligový lakrosový primát vrátit 
opět do Radotína. Na tom se shodovali  
odborníci v předpovědi podpořené hned 
několika faktory. Největší roli měla sehrát 
menší motivace ,,jižňáků“ a naopak obrov-
ské odhodlání lakrosistů z Prahy 16 přeru-

šit vítěznou šňůru soupeře. Významným 
se jevil i fakt, že v radotínském mužstvu 
dozrávají mladí hráči jako  Adam Kostka 
a Jiří Košťál, kteří jsou výsledkem sys-
tematické práce oddílu LCC s mládeží. 
Podstatné mělo být i   to, že všechna utkání 
fi nálové série, hrající se na tři vítězná utká-
ní, se hrála na radotínském hřišti. 
  Realita však byla úplně jiná. Zrodil se 

výsledkově i herně nejjasnější průběh série 
v historii vzájemných fi nálových utkání 
odvěkých soků. Hráči Jižního Města si při-
psali další titul, k jehož dosažení jim stačil 
nejmenší počet zápasů – tedy celkem tři.
  Zahajovací zápas fi nálové klání se ode-
hrál první říjnové úterý před slušně zaplně-
ným publikem. Úvodní oťukávání skončilo 
po třech minutách, kdy LC Jižní Město 
potrestalo vyloučení Jana Košťála. Záhy 
v dalším oslabení A. Kostka vyrovnal. To 
však byl jediný okamžik optimistického 
stavu na ukazateli skóre pro radotínské 
hráče, jelikož v následném průběhu dota-
hovali již jen vícebrankové vedení soupeře. 
V herním projevu vyrovnané utkání, kde 
slavila úspěch především efektivita hráčů 
Jižního Města, skončilo výsledkem 15:10.
   Utkání s pořadovým číslem dvě (7. října) 
bylo asi klíčovým pro konečný výsledek 
letošního fi nále České boxlakrosové ligy. 
Po první půlce zápasu byl stav 8:2 pro LCC 
Radotín a zdálo se, že si domácí kráčí pro 
první vítězství v sérii. Opak byl pravdou. 
Do druhé části klání však jako by si týmy 
vyměnily role. Na radotínské dopadl strach 
z případného vítězství a hráčům z pražské 
sídlištní čtvrti jako by narostla křídla. Na 
začátku poslední periody, ve které došlo 
k úplnému obratu, byl stav již jen 9:6 pro 

Radotín. Šest branek v síti brankáře Říhy 
v závěrečném dějství znamenalo, že i dru-
hé utkání pro sebe získalo Jižní Město, 
tentokrát v poměru 12:9. Ještě dlouho 
po tomto duelu nevěřícně kroutili hlavou 
nejen příznivci radotínského oddílu, ale 
i hráči a trenéři sami. 
  Třetí zápas (11. října) měl zodpovědět 
otázku, zda-li hráči Radotína najdou po-
slední zbytky sebevědomí a dokážou pro-
dloužit fi nálovou sérii ještě alespoň o další 
zápas. Senzace se nekonala. Nahlodaná 
psychika z druhého zápasu se nepodařila 
vyléčit. Odevzdaný výkon a konečný stav 
13:5 znamenal třetí, potřebnou výhru hrá-
čů Jižního Města, kterou prodloužili sérii 
titulů na  šestý v řadě. 
  O tom, co rozhodlo letošní fi nále, podává 
vysvětlení s časovým odstupem trenér 
LCC Radotín a reprezentace Jan Barák: 
,,Musím především v první řadě pogratulo-
vat soupeři k zisku titulu. Finále rozhodlo,  
že jsme v celé sérii jednoznačně zaostávali 
v základních činnostech jako je střelba, 
zpracování míče, v uvolňování a v obran-
ném přistupování k protihráčům. Rovněž 
našemu týmu scházela osobnost, kterou je 
u Jižního Města například Kuba Nováček, 
která by na sebe vzala zodpovědnost 
a svým výkonem strhla tým.“   

  V půlce října proběhl i přes nízké ranní 
teploty poslední lakrosový turnaj žen sezó-
ny. Pořádajícími byla tentokrát radotínská 
děvčata, která po mnoha peripetiích za-
jistila hřiště v Lipencích. Ke sportovnímu 
klání bylo přizváno sedm týmů, z nichž 
šest si o postup do semifi nále zahrálo již 
v sobotu. Výjimku tvořil tým LCC Radotín, 
který jako vítěz letošní ženské ligy postoupil 
automaticky. Druhý radotínský tým si k sobě 
vylosoval jednoho z nejtěžších soupeřů,  LC 
Jižní Město, kterému následně podlehl jasně 
13:0. Do semifi nále se tak nedostal, ale v ur-
putném boji o umístění však vyhrál a zajistil 
si tak pěkné páté místo. Veliký dojem zane-
chal tým mladých nadějných lakrosistek LK 
Slavia B, jejichž výkon se zlepšoval zápas 
od zápasu. 
   Velice dobře probíhala i organizace celého 
turnaje. Současně byly připraveny různé 
soutěže pro nehrající týmy. Pro příchozí děti 
byly zajištěny hry, které měly u dětí vzbudit 
zájem o tento sport. Děti tak zkoušely štěstí 
při sbírání a běhu s míčkem, střelbě na bran-
káře. Jedna ze zábavných her byla zaměřena 
i na přípravu na zápas. Soutěžící se měli v co 
nejkratším časovém limitu obléknout do 
dresu, učesat se a vzít s sebou věci potřebné 

na zápas. Zpestřením nedělního odpoledne 
bylo utkání veteránek s výběrem juniorské 
reprezentace. Úvod začal slibně pro mladé 
reprezentantky, které se během prvních mi-
nut dostaly do vedení, ale ostřílené hráčky se 
brzy vzpamatovaly, náskok stáhly a zkušeně 

zápas dohrály s výsledkem 6:4. 
  Završením celého turnaje bylo udílení 
cen, o které se vzhledem k názvu turnaje 
Chiquita open postarala  fi rma Chiquita. 
Kromě banerů, reklamních nafukovacích 
banánů a pořadatelského oblečení, poskytla 
fi rma i velmi pěkné ceny, o které se podle 

pořadí podělily všechny zúčastněné týmy.  
  A jak to vlastně všechno dopadlo? V boji 
o páté místo měly na vrch hráčky Falcon 
Radotín, které za sebou na šestém místě 
nechaly tým LK Flamingo Slavia A. 
V semifi nále podlehl tým LC Jižní Město 
týmu LCC Radotín a tým LC Flamingo 
Slavia B dívkám z TJ Malešice.  V souboji 
o třetí místo, v němž se utkaly poražené 
semifi nalistky, zvítězilo družstvo letoš-
ního fi nalisty lakrosové ligy - LC Jižní 

Město. Po zápase veteránek 
se rozhodovalo o prvním 
místě. V pozdním odpo-
ledni hráčky LCC Radotín 
překonaly své soupeřky 
z TJ Malešice a vítězstvím 
14:4  za konč i ly  le tošn í 
úspěšnou sezónu. Konečné 
pořadí: 1. LCC Radotín, 
2. TJ Malešice, 3. LC 
J. Město, 4. LK Slavia B, 
5. Falcon Radotín, 6. LK 
Slavia A, 7. LC Pardubice.
Součástí vyhlášení výsled-
ků bylo i ocenění nejlepších 
hráček turnaje (brankářka 

A. Ničová – LCJM, obrana A. Benešová- 
TJ Malešice, útok B. Strohsová – LCJM, 
nejhezčí akce D. Merrellová – LCC). 
Poté se všichni s pocitem dobře stráveného 
víkendu vydali domů.                     

  Úspěšnou sezónu má za sebou  závodiš-
tě ve Velké Chuchli. „V roce 2005 jsme 
uspořádali 21 dostihových odpolední s 171 
dostihy a na výhrách a prémiích vítězným 
stájím vyplatili 18,5 miliónu korun,“ 
konstatuje ředitel závodiště Petr Drahoš 
a dodává: „Sezónu se díky přízni našich 
sponzorů podařilo zajistit bez komplika-
cí. Hlavními klady právě končící sezóny 
nepochybně bylo zakoupení 
dvou kilometrů bezpečnost-
ní plastové bariéry z Itálie 
a v sekci samotného provozu 
pak zavedení povinného pojiš-
tění žokejů. Otázku zajištění 
nejvyšší bezpečnosti a mi-
nimalizace rizik zranění při 
dostihovém sportu klademe 
na první místo.“
 P rovoz na chuchelském 
závodišti se již defi nitivně 
vymanil z následků povodně 
v roce 2002, byť v některých 
jeho částech jsou i dnes stopy po velké 
vodě patrné. Na tu již ale nikdo nemyslí, 
před centrálním dostihovým stánkem re-
publiky se nyní začíná rýsovat úplně jiná 
událost... „V příštím roce oslaví závodiště 
sto let své existence. Zimní přestávka pro 

nás  bude znamenat čas pilných příprav na 
toto jubileum. Velmi mne těší, že si „na 
koníčky“ alespoň párkrát do roka opět 
začínají nacházet cestu známé osobnosti 
i Pražané a návštěvníci hlavního města. 
Zároveň nás tato jejich přízeň zavazuje 

k tomu, abychom stále zdokonalovali naši 
práci. Chceme, aby se u nás naši hosté cí-
tili co nejlépe a nedělní odpoledne strávili 
příjemným odpočinkem.“ Dostihová sezó-
na roku 2006 začne 2. dubna tradičním 
Gomba handicapem.

  Jako první hlava našeho státu věnuje 
stálou pozornost dostihovému sportu pre-
zident ČR Václav Klaus. Poslední říjnovou 
neděli zavítal již potřetí na chuchelské 
závodiště, aby zhlédl 86. ročník Ceny pre-
zidenta republiky Opera Peronica a osobně 
dekoroval vítěze svého dostihu. Stejně jako 
při své první návštěvě před dvěma lety 
předával čestné ceny žokeji Chaloupkovi 
a majiteli J. Buchtovi, protože předloňský 
triumf dokázala letos zopakovat šestiletá 
hnědka stáje Kovářství Buchta Ketty 
Sharp. Svěřenkyně moravského trenéra  
Vinklárka vyhrála díky silnému fi niši o půl 
délky před tříletým Royal Mouginsem 
a stala se teprve druhou dvojnásobnou ví-
tězkou v předlouhé listině premiantů 3200 
metrů dlouhé supervytrvalecké zkoušky. 
Nová „Iron lady“ českého turfu zůstává 
dál v tréninku (nezamíří ještě do chovné-
ho stáda), a tak, bude-li v pořádku, může 
se za rok pokus o završení mezi klisnami 
bezprecedentního hattricku.

  Vyvrcholení play off, které se odehrálo 
první říjnový víkend na hřišti v Lipencích, 
bylo dvojnásobnou radostí pro radotínské 
hráčky v juniorské kategorii.
   Ze semifi nálových bojů postoupil jak tým 
LCC Radotín, tak i Falcon Radotín. Obě 
družstva zastupují mládežnickou základnu 
radotínského Sokola. ,,Zájemkyň o lakros 
v juniorském věku máme u nás v Radotíně 
dostatek,“ říká trenérka Simona Baráková 
a vysvětluje proč v soutěži startují hned 
dvě družstva.
  Finále se hrálo na dva vítězné zápasy. 
Šťastnějšími na konec byly dívky z LCC, 
v jehož řadách jsou i dvě účastnice nedáv-
ného seniorského mistrovství světa v ame-
rickém Annapolisu – Anna Dočkalová 
a Michaela Srchová. Po výsledcích 13:6 

a 13:2 zvítězilo LCC ve fi nálové sérii 2:0 
a získalo juniorský titul.
Konečné pořadí: 1. LCC Radotín, 2. LCC 
Falcon Radotín, 3. TJ Malešice, 4. LK 
Slavia Praha, 5. LC Pardubice
  V současné době se některé hráčky 
účastní přípravy na juniorské MS, jenž se 
uskuteční  v roce 2007 v Kanadě. Hráčky 
z Prahy 16 tvoří základ tohoto reprezentač-
ního výběru. 
H r á č k y  L C C  R a d o t í n :  S r c h o v á , 
Dočkalová, Slabá, Janatková, Řehořová, 
Laláková, Hrubá, Koubová, Blahov-
cová  a Králíčková. Hráčky LCC Falcon: 
Karnetová, Hroníková, Sebastianidesová, 
Kopecká, Petráková, Sedláková, Drhová, 
Routnerová, Šrútová a Zelená. 

  Rok 2005 se nám přehoupl do své 
závěrečné čtvrtiny a chuchelský oddíl 
sportovního aerobiku opět čeká spousta 
práce v tělocvičně. Po skvělém úspěchu 
v belgickém, Gentu, kde tým Desperado 
Girls získal v kategorii fi tness - aerobik 
titul vicemistryň světa, se začal připravo-
vat na nominační závody na Mistrovství 
Evropy. Důkladná příprava se vyplatila.
   V neděli 2. října se za přítomnosti ka-
mer České televize konal Phar Service 
Super Cup, který měl vyslat první tři 
týmy z každé kategorie na listopa-
dové ME do Moskvy. V kategorii 
fi tness - aerobik reprezentovalo 
Velkou Chuchli opět družstvo 
Desperado Girls a v kategorii 
fi tness - step tým osmi děvčat, 
který se představil se skladbou 
na motiv Evity. Po fantastických 
výkonech se obě družstva nominovala 
na ME 2005, Desperado Girls ze dru-
hého místa a Evity z místa třetího. 
O víkend později proběhl v pražské hale 

  První prosincová sobota je již tradičně 
spojena s pořádáním Pražského rallysprin-
tu. Letos se oblíbený 
automobilový závod koná 
již pojedenácté. Tradiční 
zakončení motor ist ické 
sezóny se uskuteční na 
stejné trase jako v minulosti 
a i v letošním roce budou 
k vidění vedle nejúspěšněj-
ších účastníků domácího 
šampionátu i jezdci ze 
zahraničí.
  Závod se skládá ze šesti 
r ych lostn ích zkoušek , 
z nichž se tři jedou na 
Strahově a tři v lokalitě mezi radotínskou 
cementárnou a Řeporyjemi. Začátek zá-
vodu je 3. prosince od 8.00 hod. a konec 
v 15.00 hod.
  Organizátoři zvou co nejsrdečněji na 
akci nejenom fanoušky rychlých kol 
a automobilů vůbec, ale i všechny občany 
z Prahy 16, kteří si chtějí zpestřit sobotu 

v předvánočním období. Zároveň upozor-
ňují případné diváky, že tento krásný sport 

může být i nebezpečný, a proto je nutné 
dodržovat bezpečnost a řídit se pokyny 
pořadatelů. 
  Řidiče bychom chtěli upozornit na uzá-
věrky silnic v oblasti mezi Cementárnou 
Radotín a Řeporyjemi a zároveň poprosit 
o opatrnost při jízdě na přístupových ko-
munikacích v dané oblasti.

Program:
RZ   místo    start
1.  Řeporyje - Cementárna     8.30 hod.
2.  Řeporyje - Cementárna       9.33 hod.
3.  Barum centrum - Strahov okruh I.   10.36 hod.
4.  Cementárna - Řeporyje   11.26 hod.
5.  Barum centrum - Strahov okruh II.  12.24 hod.
6.  Subaru - Strahov sever   13.29 hod.

  Letošní sezóna začala pro radotínské soft-
ballisty skvěle. Hned v prvním kole pora-
zili loňského mistra VS Chomutov, vzápětí 
další soupeře z čela tabulky – týmy Krče 
a Spectrumu, a po jarní části měl poměr 
vítězství a porážek 19:5. ,,Byl to nejlepší 
start v dosavadní novodobé historii týmu,“ 
stručně hodnotí úvod sezóny trenér Pavel 
Prachař. Bohužel letní pauza týmu moc 
neprospěla. Softballisté RSK na podzim 
zaostali za svými jarními výkony a vý-
sledkem je celkové třetí místo.
  ,,Do play-off jsme nastupovali ze třetí po-
zice za Chomutovem a Krčí. Čtvrtfi nálovou 
sérii se šestou Slávií Plzeň jsme ještě cel-
kem s přehledem vyhráli. V semifi nále 
nás však čekal tradiční soupeř Krč Altron 
a na něj jsme letos nestačili. Tým z Krče 
je doslova nabitý dobrými pálkaři, v jeho 
řadách hraje sedm reprezentantů. Recept 
na vítězství spočíval v kvalitní obraně 
v čele s kvalitním výkonem nadhazovače. 
A to nám bohužel nevyšlo. První nad-
hazovač Aleš Jetmar marně hledal svoji 

jarní formu, druhý nadhazovač Jaroslav 
Breník se zranil hned v úvodním utkání 
semifi nálové série. Tomu pak odpovídaly 
i výsledky, zvlášť když se k nejisté obraně 
přidal i poměrně matný výkon na pálce,“ 
říká k průběhu semifi nálových klání 
Pavel Prachař. V sérii, která se hrála na tři 
vítězná utkání, zvítězili radotínští pouze 
jednou, ve třetím zápase  poměrem 11:8. 
A to bylo pro konečný úspěch málo.
  V boji o třetí příčku softballisté narazili 
na dalšího častého soupeře - Spectrum 
Praha. I v tomto případě byla zachována 
tradice a po napínavém průběhu zvítězili 
softballisté z jihozápadního okraje Prahy 
2:1 na utkání. 
 Velkého úspěchu dosáhly radotínské 
ženy, které s přehledem vyhrály Pražský 
přebor a získaly tak právo startovat v kva-
lifi kačním turnaji o postup do druhé ligy. 
V turnaji obsadily třetí příčku, což stačilo 
na postup, takže se po mnoha letech v Ra-
dotíně bude hrát nejen mužská, ale i žen-
ská národní liga. Gratulujeme!
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  Při pohledu na závěrečný výsledek, který 
se zrodil při derby utkání mezi B-týmy 
Zbraslavi a Radotína, by se zdálo, že se 
jednalo o utkání mezi hokejovými muž-
stvy. Ale ani na Zbraslavi eventuelně v Ra-
dotíně nedošlo ke vzkříšení hokejové his-
torie. Divoká přestřelka se udála v rámci 
7.  kola II. třídy pražské soutěže v kopané. 
Vše začalo již v 15. minutě, kdy se hostují-
cí tým ujal vedení zásluhou Petra Cvoreně, 
který proměnil nařízený přímý kop. 
Vzápětí po hrubé chybě radotínské obra-
ny Zbraslav vyrovnala na 1:1. Přibližně 
ve 30. minutě se skóre opět měnilo. Po 
individuální akci zvýšil S. Klabík skóre 

na 2:1 pro rezervu SC Radotína. O pět 
minut později se povedlo radotínským 
upravit poločasový stav na 3:1 po brance 
Čermáka. Do druhé půle nastupovala 
obě mužstva s rozdílným cílem. Radotín 
s předsevzetím udržet výsledek, Zbraslav 
naopak s úkolem co nejrychleji dosáhnout 
kontaktního gólu, který by průběh zápasu 
ještě zdramatizoval. Rozhodnutí o tom, 
kdo si  připíše body do tabulky, padlo v 55. 
minutě. Čermák svojí druhou zápasovou 
trefou zvýšil náskok již o tři branky, na 4:1. 
To ale nebylo ještě všechno, jelikož střelec-
ké manévry pokračovaly dál. V 63. minutě 

po chybě brankáře Růžičky, který přihrál 
míč na soupeřovu nohu, snižuje Zbraslav 
skóre na 4:2. V 75. minutě hráč Radotína 
Biskup nepodařenou střelou, která se však 
odrazila od soupeřova hráče a skončila 
v síti domácího týmu, opět zvyšuje na 
5:2. Bezprostředně po lehkovážném po-
čínání radotínské obrany končí již potřetí 
míč v síti Růžičky. Ale ani stav 5:3 není 
ještě konečný.  Pět minut před závěrem 
utkání po faulu na Procházku v pokutovém 
území, mění skóre radotínský Šťastný na 
konečný výsledek 6:3. Radotínu se tak po-
dařila odveta za minulou sezónu, ve které 
dokázal z dvojzápasu se Zbraslaví získat 
pouhý bod, za jarní remízu 0:0 (na podzim 
2004 0:3 – pozn.red.).   

v Hostivaři Aquila Aerobic Cup – nomi-
n a č n í závod v kategoriích sportovního 

aerobiku. I zde měla Chuchle 
své zástupce. V kategorii párů se 

ze třetího místa nominovali Daniel 
Komarov s Jindřiškou Proškovou. 

V nejvíce obsazené kategorii 
žen - seniorek závodila za TJ 
Sokol Chuchle teprve šestnác-
tiletá Veronika Šindelářová, 
ju n ior ská  M is t r yně svě t a 

z roku 2004. Nominace jí utekla 
jen o pár desetinek. Ve fi nálovém 
závodě obsadila konečné čtvrté 

místo. Ale i to je skvělý výkon 
a obrovský příslib do budoucna.

V okamžiku, kdy budete číst spor-
tovní stránku listopadového vydání 
Novin Prahy 16, bude odlétat pat-
náctičlenná výprava chuchelských 

závodnic do Moskvy (17.listopadu), 
aby bojovala o nejvyšší evropské tituly. 
Držme jim všichni palce! 


