
Třetina florbalové soutěže odehrána. Jaká byla? Dostihová sezóna v Chuchli skončila

HEZKÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH
A VŠE NEJLEPŠÍ V ROCE 2011
PŘEJE REDAKCE

Není zápas jako zápas
Když v pátek 19. listopadu začalo mistrov-

ské utkání ve stolním tenise mezi týmy Sokola 
Radotín a Zelená liška, očekávali všichni pou-
ze sportovní zážitky. Nikdo netušil, že se může 
boj o medaile od ostatních zápasů nějak lišit. 
Nebojovalo se jen o medaile, ale i o život.
   Nahlédnout za řeku Styx a podat ruku 
převozníkovi Cháronovi mohl František 
Korba z týmu Zelená liška. Vše probíhalo 
normálně až do doby, kdy po zápase s rado-
tínským Petrem Lágnerem, tento sportovec 
zkolaboval. Nejevil sebemenší známku živo-
ta. V tom se ujal iniciativy jeho předchozí 
soupeř Petr Lágner, dlouholetý člen Sokola 

   Tato sezóna začala pro radotínské Buldoky 
o něco později než ta minulá. První sraz 
byl až začátkem srpna a hned týden nato 
se sportovci vydali do Stochova na první 
předligový turnaj. V konkurenci šesti druž-
stev obstáli výborně a turnaj vyhráli, když 
ve finále porazili tým FBC Falcons Žižkov 
2 : 1 po samostatných nájezdech. 
   Začátkem září se Buldoci vydali na již 
tradiční soustředění na jižní Moravu, přes-

něji do městyse Okříšky v okrese Třebíč. Zde 
nacvičovali herní kombinace, přesilovky 
a hru v oslabení. Čtyřdenní soustředění bylo 
zakončeno přátelským utkáním s TJ OA Tře-
bíč. 11. září uspořádali radotínští svůj první 
turnaj v sezóně - druhý ročník GOP CUPu 
2010. Na ten se přihlásilo osm mužstev. Bul-
doci již mohli na turnaj využít své nové po-
sily útočníky Marka Střídu a Michala Buchtu 
a brankáře Ondřeje Štolu. Na soutěži konané 
v radotínské sportovní hale skončili místní 
na třetím místě - v tomto zápase porazili Las 
Plantas 7 : 1. Celou soutěž nakonec vyhrál Al-
kohol & syn, když ve finále porazil Snippers 
Hill 4 : 1. Ceny vítězům předal Mgr. Karel 
Hanzlík, starosta Městské části Praha 16.

Ligové vytížení čekalo na radotínské až 
19. září, kdy nastoupili k  prvnímu letošnímu 
turnaji Pražského a středočeského přeboru 
mužů v hale ČVUT v Dejvicích. Zápasy 
Buldoci zvládli, když porazili nejprve FBC 
Lynx 8 : 2 a poté Sport Eden Beroun 3 : 0. Po 
turnaji se tým usadil na první místě tabulky. 
Druhé měření sil se konalo v radotínské hale. 
Úvodní mač s týmem Olymp Praha skon-

čil dělbou bodů po výsledku 3 : 3. Olymp 
vedl už 2 : 0, ale poctivou prací a dobrou 
koncovkou se Buldoci nakonec na body do-
táhli. Ve druhém utkání dne porazili Poison 
4 : 1 a i po druhém turnaji se mohli zástupci 
z šestnáctky vyhřívat na prvním místě 
tabulky. V pořadí třetí turnaj se konal v hale 
na pražské Děkance. Buldoky čekalo „derby“ 
s přespolními z Lipenců - Fkb Koleje Slovan. 
Zápas se nesl v nervózním duchu, nikdo ne-

chtěl udělat chybu. První 
gól dali naštěstí Buldoci, 
když ve vlastním oslabení 
skóroval Karnet, poté se 
přidali další hráči a ví-
tězství pečetil chvíli před 
koncem 3. třetiny Buchta. 
Vítězství 4 : 1 a tři body 
do tabulky patřily hochům 
z Radotína. Ve druhém 
zápase dne se střetli s Tago 
Mago B – mužstvem s vel-
kým množstvím kvalitních 
hráčů. Výsledek se přeléval 
ze strany na stranu, hráči 
nechali na hřišti maximum 
svých sil, těsně po začátku 
třetí třetiny prohrávali 
Buldoci 3 : 4. Pět minut 

před koncem utkání se hra prakticky vrá-
tila na začátek, když vyrovnal Luboš Jindřich. 
Tentýž hráč vystřelil 
Buldokům tři body, 
kdy ž  dvě  minut y 
před koncem zužit-
koval přihrávku od 
Karneta a poslal ho-
chy Taga do kolen. 

N a  p o s l e d n í 
turnaj konečně do-
razily nové dresy od 
sponzora - florbalové 
firmy Floorball Pla-
yer. Klání se konalo 
v Králově Dvoře a na 
Buldoky čekal pouze 
jeden zápas s třetím 
týmem tabulky - FBC Žraloci Příbram. Začal 
dobře a Buldoci vedli v první minutě 1 : 0. Gól 
dal Marek Střída, další branka padla až na za-
čátku třetí třetiny, když skóroval Jindřich. Ve-
dení 2 : 0 tým z šestnáctky ukolébal a zákonitě 
přišel trest ve čtvrté minutě. Příbram snížila 
po chybě v obraně a o 72 sekund později po 

nádherné střele jednoho z příbramských hrá-
čů bylo vyrovnáno. Tento zápas může hodně 
mrzet, radotínští neproměnili trestné střílení 
a nastřelili tři tyčky, bod za remízu 2 : 2 pro 
ně byl ztrátou a odsunul je na druhé místo 
v tabulce. Následující dva turnaje se tak 
budou hrát s „papírově slabšími“ soupeři, 
tudíž si domácí nemohou dovolit další 
ztráty bodů. Po prvních sedmi kolech jsou 
Fbk Buldoci GOP Radotín s bilancí 5 výher 
a dvou remízy na druhém místě tabulky 
s 17 body a skóre 29 : 13. 

Hodnocení první třetiny dlouhodobé 
soutěže je zatím kladné. Radotínští nepro-
hráli a drží se na postupových příčkách. Ne-
smí ale ztrácet body jako v případě zápasu 
s Příbramí, který si prakticky zkazili sami. 
Pokud se podaří tyto výkyvy odstranit, po-
stup by se mohl podařit. Věřme, že se do se-
stavy brzo vrátí obránce Radim Špejra, který 
se zranil po druhém turnaji a snad bude na 
mače do konce roku v pořádku.
   Do sezóny florbalisti vstoupili s novými 
partnery - Agenturou Kroužky s.r.o., která 
se zabývá prácí s dětmi a Stájí Kosoř nabíze-
jící ustájení a výcvik koní kousek od Radotí-
na. Do příští sezóny budou Buldoci zakládat 
i mládežnická družstva. Ta již trénují a od 
příští sezóny budou hrát oficiální soutěže 
České florbalové unie. 

Nejbližší akce Buldoků bude v radotínské 

sportovní hale 26. prosince, kdy se zde ode-
hraje již šestý ročník Vánočního poháru, na 
něž jste srdečně zváni. 

První listopadovou neděli skončila 
letošní cvalová dostihová sezóna v AUTO 
HASE PARKU Velká Chuchle. Uspořádáno 
zde bylo 22 dostihových dnů (32,3 % z celé 
ČR), během nichž se odběhlo 174 dostihů 
(32,8 % z ČR) a i s majitelskými prémiemi 
bylo úspěšným stájím vyplaceno 21,1 mil. Kč 
(39,9 % z ČR).

Sezóna 2010 přinesla dva zápisy do re-
kordů chuchelské dráhy: vítěz červnového 
FORTUNA Českého derby Talgado posu-
nul hodnotu nejlepšího času na trati 2400 
metrů (2:28,46) a tříletá klisna Corcovada 

při triumfu v zářijové Velké ceně Prahy 
CK Martin Tour na mílové trati jako první 
v ČR zastavila časomíru pod hranicí minuty 
a šestatřiceti sekund (1:35,84).

Již zmíněný triumf ryzáka Talgada v der-
by přinesl ještě jeden historický zápis, jelikož 
v jeho sedle byla teprve šestnáctiletá dívka, 

dcera majitelů stáje Lider Racing Stable 
Maria Magdalena Rossak - stala se vůbec 
nejmladší vítězkou tohoto nejprestižnějšího 
dostihu a po Miloslavě Hermansdorfero-
vé (1972) také druhou vítěznou jezdkyní. 
Derby - odpoledne ozdobily také špičkové 
výkony - z toho dva vítězné - českého legio-
náře Filipa Minaříka, žokeje, který před pěti 
lety vyhrál německý šampiónský titul a letos 
v srpnu dosáhl jako první Čech v historii 
1000 vítězství. Na svou rodnou dráhu zavítal 
po osmileté odmlce.

Během celého roku však žokejům v Praze 

kraloval populární Václav Janáček, pětadva-
cetiletý žokej, jenž si letos připsal již pátý 
titul českého šampióna v řadě, k němuž ten-
tokrát bezprecedentně přidal také vyhraný 
šampionát na Slovensku. V Praze Janáček 
zaznamenal ze 115 startů 25 vítězství.

Radotín, klubu stolních tenistů, sportovec 
a velitel družstva jednotky SDH Mokropsy. 
Okamžitě začal s masáží srdce trvající neko-
nečně dlouhé minuty, než přijela pětičlenná 
posádka záchranné služby. Utkání o život 
František s Petrem vyhráli. A všichni si 
oddychli. Nálada už ale ten den byla při-
nejmenším všelijaká. „V prvním okamžiku 
Franta v zápase o život zvítězil. Doufejme, 
že vyhraje i ty další,“ říká kamarád Karel 
Krieger.  V současné době je František Kor-
ba hospitalizovaný v pražském Ikemu, pro-
dělal nejspíše infarkt a čeká na další operaci. Další informace najdete na

www.kradotin.net


