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S počátkem nového roku přišla 
příležitost bilancovat předchozí rok 
2015. Ten byl pro zbraslavské mlá-
dežnické judo velmi úspěšný: vítězství 
na mezinárodních závodech, titul na 
přeborech Prahy a výborně obsazený 
21. ročník Vánočního turnaje na Zbra-
slavi v prosinci 2015.

Závodní úspěchy začaly již v lednu, 
kdy na prestižní soutěži v Jihlavě zís-
kal Vojtěch Macura 2. místo a Zorka 
Matuštíková 4. místo. V lednu, únoru 

a březnu byli Zbraslaváci úspěšní také 
na tradičním turnaji v Neratovicích, 
odkud přivezli 4 první, 4 druhá 
a 4 třetí místa v různých kategoriích.

V podzimní sezóně patřil k vrcholu 
závodnické sezóny zejména přebor 
Prahy a kvalifi kační turnaje. Anežka 

Tvrzová se stala přebornicí Prahy a Vít 
Horák vybojoval 3. místo, 5. místo 
vyválčila také Zorka Matuštíková, 
která přivezla i bramborovou medaili 
z Českého poháru v Teplicích. Na kva-
lifi kaci na mistrovství republiky, Čes-
kém poháru v Jablonci, zvítězil Tomáš 
Pergner a Anežka Tvrzová vybojovala 
7. místo. Tomáš Pergner vyhrál svou 
kategorii i na Českém poháru v Cho-
mutově, a stal se tak nejúspěšnějším 
závodníkem oddílu.  

Tradičním vrcho-
lem sezóny se sta l 
v sobotu 12 .  pro-
since 2015 jubilejní 
20. ročník Vánoční-
ho turnaje, oblíbený 
z ávě r  s e z óny  pr o 
judisty od 4 do 15 let, 
kde se představily po-
prvé i nejmladší na-
děje oddílu. Turnaj 
probíhal v přátelské 
předvánoční atmo-

sféře. Na dvou tatami bojovalo více 
než 198 závodníků z 15 oddílů z celé 
republiky. Diváci tleskali atraktivním 
chvatům v postoji i na zemi, vítězové 
se radovali z krásných cen a medailí 
a nakonec byla připravena bohatá 
vánoční tombola pro všechny. Zbra-

slaváci v mezioddílovém bodování su-
verénně vyhráli a získali pohár vítězů 
pro nejlepší klub. 

„Díky grantové podpoře MČ Zbraslav 
a dobrovolné a nadšené práci trenérů 
máme možnost mít nejnižší roční od-
dílové příspěvky a udržet oddíl juda na 
Zbraslavi už více než 30 let,“ říká Václav 
Holub, předseda oddílu a hlavní trenér,  
a dodává, „v novém ruce 2016 pokra-
čujeme také s náborem nových členů. 
Rádi uvítáme chlapce i dívky od 6 let, 
ale i dospělé, protože s judem je možné 
začít v každém věku. Cvičíme v pondělí 
a ve čtvrtek od 18 do 20 hod. v tělocvičně 
ZŠ Nad Parkem. Judo je moderní bojový 
sport s prvky sebeobrany, která pomůže 
nejen v tělocvičně, ale i v životě. Díky 
cvikům z gymnastiky, jógy, atletiky 
a pohybovým hrám si naši členové zlepší 
svou obratnost, rychlost, sílu a mohou 
závodit v jednom z nejlepších mládež-
nických oddílů v Praze či získat nové 
kamarády. Kromě soutěží a tréninků 
mají děti každé léto možnost zúčastnit 
se judistického soustředění v jižních 
Čechách, každoročně tam jezdí několik 
dětí z našeho oddílu. Judo je fi nančně 
nenáročný sport. Ukázková hodina je 
zdarma a kimona levně zajistíme.“ 

Úspěchy zbraslavského oddílu juda

Bližší informace na tel. 257 922 323 
nebo 602 100 959 nebo emailem na 
judo.zbraslav@seznam.cz

Radotínští atleti se prezentovali 
v soutěžích jednotlivců jak v Praze, tak 
na celorepublikové úrovni. Rok s pat-
náctkou na konci byl ale pro ně zlomový 
hlavně v soutěžích družstev.

Kromě již tradičního družstva 
mladšího žactva letos do soutěží vysla-
li i družstva dorostenců, mužů a žen. 
Tolik družstev byla radotínská atletika 
schopná postavit jen na začátku své 
historie, což je více jak 50 let.

Nejprve k jednotlivcům: na přebor-
nických soutěžích získali celkem pět 
cenných kovů, dva bronzy a tři stříbra. 
V halové sezoně vybojoval bronz v běhu 
na 3000 m dorostenec Martin Olšanský. 
Pro stejný kov si na trati 800 m době-
hl junior Jakub Junek. Nejlépe se po-
dařily závody Petře Melicherové, která 
získala stříbro ve skoku vysokém doros-
tenek. Na mistrovství České republiky 
se jí už bohužel tolik nevedlo, zdolala jen 
základní výšku a skončila na 13. místě.

I závody pod otevřeným nebem 
přinesly několik zajímavých výkonů 
atletů v bíločerných dresech. Nejvíce 
se jim dařilo na Přeborech Prahy v ka-
tegorii juniorů, dva borci zůstali těsně 
pod nejvyšším stupínkem: Tomáš Vo-
dička skončil druhý v běhu na 400 m, 
stejně jako Jan Sirotek v hodu oště-
pem. Honza prokazoval formu i na 
dalších závodech, a to nejen v oštěpu, 
ale i v disku. Jeho výkony mu zajistily 

účast na mistrovství České republiky. 
To se konalo v Ostravě na stadionu 
ve Vítkovicích, který mimo jiné hostí 
i slavnou Zlatou tretru. Bohužel ani 
jemu se zde moc nedařilo a své fi nálo-

vé ambice nepotvrdil. V obou disciplí-
nách skončil shodně na 12. místě.

A výkony zmíněných čtyř družstev? 
Mladší žactvo složené z dívek a chlapců 
nejprve zápolilo v jarních kvalifi kač-
ních kolech. Poslední soutěžní kolo se 
konalo na domácím stadionu. Závodilo 
zde přes 200 atletů v 9 disciplínách. 
Radotínské družstvo obsadilo v jedné 
ze tří skupin výborné 3. místo (z 9). 
Semifi nále v září jim bohužel nevyšlo 
a zbylo pro ně jen fi nále B a v bojích 
o 9. až 21. místo obsadili 15. příčku.

O něco lépe se dařilo dorostencům. 
Ve dvoukolové soutěži konané na kon-

ci srpna a začátku září skončili dva-
krát na třetím místě. Bohužel postup 
na mistrovství Čech zajišťovala pouze 
první dvě místa.

Velký návrat se slavil v družstvech 
dospělých. Muži se mezi družstva 
vrátili po 7 letech, radotínské ženy 
závodily v družstvech dokonce poprvé 

od založení oddílu! 
Sestavy vycházely 
převážně z kategorií 
ž a c t v a ,  doro s t u 
a juniorů, přesto 
d o s á h l y  v ý b o r -
n ý c h  v ý s l e d k ů . 
Muži se museli utkat 
s velkou konkuren-
cí 12 družstev. Tento 
počet  z apř íč i n i l 
loňský pád hned 
3 družstev z 2. ligy. 
Přesto muži ob-
sad i l i  v ý bor nou 

3. příčku a porazili i například loni 
druholigovou Kotlářku. Ženy soupeřily 
také s velikou konkurencí 9 přihlášených 
týmů (mimo jiné z Dukly či Sparty). 
Děvčata se postupně zlepšovala, v po-
sledním kole skončila dokonce třetí. 
Celkově obsadila 4. místo.

Největší mimodráhovou akcí byla 
na podzim tradiční Velká Kunratic-
ká. V barvách radotínské atletiky se 
představilo dokonce 118 závodníků! 
Nejlepšího umístění dosáhl Lukáš Voj-
těch, získal 3. místo v kategorii mlad-
ších chlapců (ročníky 2008-2010), a to 
v konkurenci 273 závodníků.

Atletický rok 2015 - co přinesl

Již jedenáctý ročník florbalového 
turnaje, který pořádá Radotínský fl or-
balový klub- FbC Buldoci Radotín se 
uskutečnil v sobotu 26. prosince 2015.

Za svou historii si turnaj udělal jmé-
no a pevné místo v kalendáři mnoha 

fl orbalových klubů v České republice. 
Každoročně se ho účastní hráči z naší 
nejvyšší soutěže a dokonce i současní 
a bývalí reprezentanti České republiky.

V letošním roce se přihlásilo jede-
náct družstev. Hrálo se, jak je již tra-
dicí, ve dvou halách: skupina A hrála 

ve Sportovní hale Radotín a skupina 
B v hale na Braníku. Od příštího 
roku  by se již turnaj měl konat v těsné 
sepětí s Radotínem, takže druhá sku-
pina bude hrát buď na Zbraslavi, nebo 
v Černošicích.

První zápas se odehrál v 9.00 v Bra-
níku, Radotínská hala měla startovací 
zápas na programu až v 10.00.  Zá-

pasy ve skupinách byli 
v y rov na né  a  d lou ho 
nebylo jasné, jaké týmy 
postoupí do play-off . Na-
konec „favorité“ splnili 
papírové předpok lady 
a do nejlepší osmičky 
turnaje postoupily. Asi 
největším překvapením 
turnaje bylo vypadnutí 
týmu Strážci Vesmíru, 
kde hráli víceméně hrá-
či extraligového týmu 
FBŠ Bohemians. Konec 
v turnaji jim připravil 

tým SSK Future, který svou obětavostí 
a nasazením udolal soupeře v koneč-
ném výsledku 7:5 a slavil postup do 
semifi nále. Ale ani v Radotínské hale 
nebylo o překvapení nouze, domácí 
oddíl nakonec do play off  nepostou-
pil a skončil na 9. místě. Tým IBK 

Vyhaslé stroje, složený z bývalých ex-
traligových hráčů, nakonec do nejlepší 
čtveřice nepostoupil.

Turnaj je hrán podobně jako fotba-
lové EURO bez zápasu o třetí místo 
a poražený semifi nalista automaticky 
obdrží bronzové medaile. Navíc se 
letos hrálo o nový putovní pohár, 
pořízený díky dotaci od Městské části 
Praha 16.

Finále svedlo dohromady soupeře 
SSK Future a Hellmut. Zápas měl vy-
sokou úroveň a o góly nebyla nouze. 
Konečné vítězství týmu SSK Future 
poměrem 5:3 znamenalo obhajobu 
vítězství z loňského roku.

Letošní ročník proběhl bez problé-
mů, zápasy začínaly na čas a nebylo 
ani žádné zranění. Díky patří fi rmě 
CykloVAPE (www.cyklovape.cz), kte-
rá do turnaje věnovala věcné ceny pro 
nejlepší týmy.

Příští ročník se uskuteční opět 
26. prosince – 2016  – v Radotínské 
sportovní hale. Další akcí, kterou Ra-
dotínský oddíl pořádá, je Radotínský 
pohár, který se uskuteční v červnu 
tohoto roku.

Vánoční pohár 2015

Info na www.buldociturnaje.webnode.cz 
a na www. buldoci-radotin.cz.

Nové dětské fl orbalové družstvo
nebo Přípravka Poseidon hrají nejvyšší 
možný koš v Praze a Středočeském kra-
ji, a tudíž patří mezi nejlepší družstva 
v naší republice.

Pavel Piech k tomu dodává: „Snaží-
me se děti učit nejen fl orbal, ale také 
všeobecný pohybový rozvoj, lásku ke 
sportu a ctění zásad fair-play. Hlavní 
ale pro nás je, aby byl fl orbal pro děti 
zábavou a měly z něj radost. U mládež-
nických kategorií nám nejde o výsledky, 
protože nechceme vyhrávat za každou 
cenu. Chceme totiž u dětí zajistit in-
dividuální rozvoj fl orbalových, spor-
tovních a také i sociálních dovedností, 
protože vazby, které si v družstvech 
vytvoří, můžou vydržet i do pozdějších 
fází jejich života.“ V současné chvíli 
má klub 10 trenérů s licencí od ČFbU, 
a stejně jako hráčská základna, i tre-

nérský tým se postupně rozšiřuje.
„Kroužek v radotínské základní 

škole jsme založili v roce 2014 a oka-
mžitě o něj byl ohromný zájem, jak 
ze strany dětí, tak rodičů. V roce 2015 
jsme se kvůli tomuto zájmu rozhodli 
založit v Radotíně ve sportovní hale 
nové závodní družstvo, sdružující děti 
z Radotína a přilehlého okolí. Na za-
čátku jsme zde měli 19 dětí, ale jen půl 
roku poté máme již 45 dětí ve věku od 
7 do 14 let, rozdělených podle věku do 
dvou skupin. Tento obrovský zájem nás 
překvapil, takže bohužel další zájemce 
už musíme dočasně odmítat kvůli ka-
pacitě tréninkových prostor,“ vysvětluje 
Piech. Družstvo má 2 tréninky týdně ve 
sportovní hale Radotín a hned od září 
tohoto školního roku hrají o víkendech 
turnaje pořádané fl orbalovou unií.

Je jasné, že tým Olympu má před 
sebou světlou budoucnost. „Přestože 
začátky byly těžké a mnoho lidí z naše-
ho okolí nám nevěřilo, během několika 
málo let tu máme sportovní organizaci 
s početnou hráčskou základnou, která 
má do příštích let mnoho plánů nejen 
v Radotíně, ale i po celé Praze,“ uzavírá 
předseda klubu.

Od září tohoto školního roku fungují 
v Radotíně nová fl orbalová závodní 
družstva pro děti. Hned od začátku je 
o tyto tréninky enormní zájem. Florbal, 
jakožto mladý progresivní sport, děti 
okamžitě chytne a už nepustí. Navíc 
není fi nančně náročný a dá se velmi 
rychle naučit. I to jsou některé z důvo-
dů, proč je fl orbal druhým nejpočetněj-
ším sportem u nás, pokud se podíváme 
na počet registrovaných hráčů.

V Radotíně má nová f lorbalová 
družstva na starosti klub FbK Olymp 
Praha. Tento mladý fl orbalový klub 
z Prahy je i přes svou krátkou historii 
výborně stabilizovaný a ambiciózní. 
Pozice v klubu zastávají mladí lidé, 
kteří se tomuto sportu věnují od dět-
ství a o klub se tudíž starají svědomitě 
a posouvají ho stále dál a dál. Olymp 

je oddíl na vzestupu, který každý rok 
vytváří nové týmy a nabízí stále více 
dětem místa a příležitosti, jak smyslu-
plně trávit svůj volný čas.

Klub byl založen v roce 2008 a o rok 
později začal hrát mužskou soutěž. 
V roce 2010 začal pracovat s f lor-
balovou mládeží formou kroužků 
na základních školách. „K dnešní-
mu dni máme kroužky na 14 praž-
ských základních školách, mimo jiné 
na ZŠ Radotín, ZŠ Slivenec či ZŠ Velká 
Chuchle a plánujeme další expanzi. 
Nyní se staráme o sportovní vyžití 
necelých 500 dětí po celé Praze,“ říká 
Mgr. Pavel Piech, předseda klubu.

Další roky se nesly ve znamení rozši-
řování klubu o nová družstva a v tomto 
roce už má týmy ve všech mládežnic-
kých kategoriích, od přípravky až po 
juniory. V mladších dokonce hned 
několik, díky enormnímu zájmu dětí 
o fl orbal. „Pokud máme několik týmů 
v jedné věkové kategorii, neoznačujeme 
jako týmy A a B, jako to dělají v jiných 
týmech, nýbrž jim dáváme jména řec-
kých bohů, jednak aby to symbolizovalo 
tým Olympu a jednak aby některé děti 
nemusely smutnit, že nehrají za A tým,“ 
vysvětluje Pavel Piech. Elévové Zeus 

Už pouhý měsíc zbývá do konce 
základní části v druhé lize mužů a bas-
ketbalisté RSK drží stále první příčku ve 
své skupině. 

Naposledy (ještě loni) se jim poda-
řilo zdolat prvoligový Sokol Vyšehrad, 
který do zápasu nastoupil se třemi 
hráči z nejvyšší soutěže KNBL (kde 
hájí barvy USK Praha).

Výsledek je o to cennější, že rado-
tínský klub se v současnosti potýká 
s rozsáhlou marodkou. „Přežili jsme 
určitě nejtěžší zápas v sezóně. Prohrát, 
tak je konec s ambicemi, které tu máme. 
Byli jsme jasnými outsidery, téměř celý 
zápas prohrávali, ale ohromným nasaze-
ním utkání obrátili. Za druhou půli jsme 
dostali 25 bodů. V rotaci o defakto 5 až 
6 hráčích, proti týmu, který hrál s třemi 
hráči z NBL, je to neuvěřitelné. Chci 
poděkovat hráčům za sebeobětování 
a zvládnutí tlaku, který na ně byl.“ říká 
trenér Adam Peřinka. 

O následujícím víkendu 27. a 28. února 
basketbalisté hostí kluby ze spodních 
pater tabulky, kterými jsou jaroměř-
ský Sokol Josefov a Basket Poděbrady. 
„Oba celky bojují o záchranu, navíc na 
palubovce Poděbrad jsme letos dokonce 
utrpěli porážku, takže máme určitě co 
vracet. Navíc v současné situaci, kdy 

jde základní část do fi niše, si nemůžeme 
dovolit zaváhání. Nebereme nic jiného 
než postup do play off  z první pozice,“  
dodává Adam Peřinka. 

Sokol Josefov se představí v radotín-
ské hale v sobotu 27.2. od 20.00 a Po-
děbrady v neděli 28.2. od 17.00. 

Basketbalisté drží první příčku

Více informací pro fanoušky 
včetně videí, fotografi í, rozhovorů 
a reportů ze všech utkání na 
www.facebook.com/BKRadotin.

jde základní část do fi niše, si nemůžeme 


