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Kuželkáři mají za sebou úspěšný rok
Při hodnocení roku 2017 mohou kuželkáři SC Radotín směle konstatovat, že
se jednalo o jeden z nejúspěšnějších roků
v historii oddílu od jeho zrodu v roce 1971.
V roce 2017 měl oddíl v pražských
soutěžích dvě družstva mužů a družstvo
žáků. Do soutěže byly zapojeny také ženy
a hráči v kategorii seniorů a seniorek.
Největšího sportovního úspěchu
v mistrovských soutěžích dosáhlo

A-mužstvo mužů, které se po spanilé jízdě jarní částí soutěže, kdy
ve 13 utkáních neprohrálo, stalo opět
po roce Mistrem Prahy v disciplíně
6x100 hodů. Na svoje výkony pak
navázalo i na podzim v Divizi, kde
v průběhu podzimu prohrálo jediné

utkání a je tak na čele tabulky se
4 bodovým náskokem a do jara si dává
ty nejvyšší, tedy ligové ambice.
V loňském roce také A-mužstvo
vytvořilo oddílový rekord, když
v 26 utkáních v řadě nenašlo přemožitele. Šňůra A-mužstva bez porážky
trvala neuvěřitelných 357 dní. O tyto
úspěchy se nejvíce zasloužila základní
šestka v sestavě. R. Asimus, V. Zdražil, Pa. Dvořák, J. Ujhelyi, Pe. Dvořák
a M. Pondělíček.
Pozadu nezůstalo ani B-mužstvo
radotínských kuželkářů. To startovalo
v nejnižší pražské soutěži ve 4. třídě
MP v disciplíně 6x100 hodů. Tady se
v loňském roce poprvé testoval nový
model soutěže, kdy se po odehraných
základních 22 utkáních hrálo závěrečné
Play-off nejlepší osmičky družstev. Sem
postoupilo Béčko sice až ze 4. místa, ale
výbornými výkony postupně ve vyřazovací části přehrálo všechny týmy
včetně vítěze základní části Sokola Žižkov, který ve finále porazilo a stalo se
tak historicky prvním vítězem Play-off
v pražských soutěžích.
V oddíle se dlouhodobě pracuje
i s mládeží – a i v této kategorii v roce
2017 zaznamenal úspěch. Postaral se
o něj v kategorii žáků Ondřej Hajný,

Cíle florbalistů pro jubilejní sezonu
Tým FbC Buldoci Radotín bude
v letošním květnu slavit 15 let od svého
založení. Pro tuto příležitost bude uspořádán v červnu 2018 turnaj.
Soutěžní klání budou na turnaji
proložena zápasy staré gardy proti
nováčkům a služebně nejstarší hráči
budou oceněni pamětním dresem
a plaketou. Přesný termín bude znám
v dubnu 2018 a včas bude zveřejněn.
Sezona 2016/2017 byla pro tým
průměrnou. Velký počet zranění připravil A tým o lepší postavení v tabulce – skončil na 7 místě pražského
a středočeského přeboru mužů. Na
druhou stranu došlo k výraznému posunu hráčů v rezervním B-týmu, ti si
svými výkony řekli o místo v „Áčku“.
Za lepším herním projevem rezervního týmu stojí zejména vedoucí a kapitán Zdeněk Jurka a trenér obou týmu
Marek Střída.
Pro sezonu 2017/2018 mají Buldoci dva hlavní cíle: udržet B-tým
v PH+SČ soutěži mužů a s A-týmem
skončit ve skupině do 3 místa. Po osmi

odehraných kolech je A-tým zatím na
5. místě tabulky a B-tým si svými výkony prozatím drží krásné 2. místo. Za

zmínku stojí hlavně spolupráce dvojky
Ondřej Karnet a Marek Střída, kteří se
již standardně přetahují o hráče s největším počtem bodů v týmu, jejich
souhra je ukázková. V první dvacítce
kanadského bodování má oddíl v současné době 3 hráče: na 5. místě Ondřej
Karnet (12+5) 17 bodů, na 13. místě
Marek Střída (7+6) 13 bodů a na 18.

který na Mistrovství Prahy jednotlivců vybojoval bronz. Oddíl pak reprezentoval na Mistrovství ČR.
V průběhu loňského roku se na
domácí kuželně konalo také několik
turnajů. Prvním byl Fantom Prahy
pořádaný Pražským kuželkářským
svazem. Dalším pak již 30. ročník Old
Boys, na kterém se sešlo téměř 40 pražských i mimopražských hráčů. V tomto turnaji obsadili naši hráči J. Ujhelyi
4. místo a M. Dudek 5. místo. Tradiční
akcí tu již také je jedno z kol radotínského Koulo-boulo turnaje.
Oddíl má trvale zájem na doplňování a rozšiřování členské základny.
Všichni zájemci o hraní kuželek tu
mají dveře otevřené. Zájemci z řad
mládeže mohou hrát již od 12 let.
Mohou se nezávazně ozvat (na čísla
606 067 384 nebo 602 811 541) a zdarma si hru přijít vyzkoušet.
Kuželna je k dispozici také pro veřejnost. Lidé se sem chodí bavit, pořádat oslavy či jen posezení s koulením
pro partu přátel.
V roce 2021 oslaví oddíl 50 let. Je
to sice až za 3 roky, ale přesto radotínští kuželkáři věří, že se do té doby
konečně dočkají nové, moderní čtyřdráhy, sportoviště, které by si určitě
zasloužili.
Více informací na:
www.radotin-kuzelky.wz.cz
místě Tomáš Prokop (8+3) 11 bodů.
V prosinci 2017 FbC Buldoci
Radotín uspořádali již 13. ročník
Vánočního poháru v Radotínské
sportovní hale. Turnaj má vysokou
úroveň, účastní se ho hráči, kteří
pravidelně hrají českou
nejvyšší soutěž Tipsport
S up e r l i g u . L e t o š n í ho
ročníku se zúčastnilo
8 týmů. Turnaj byl pro
diváka určitě atraktivní,
zápasy měli vysokou úroveň a kvalitní rozhodčí.
Letos již počtvrté vyhrál
t ý m F ut u re , s l o ž e ný
z bývalých extraligových
hráčů. Ve finále porazil
na nájezdy tým Vyhaslé
Stroje složený ze současných superligových hráčů. Hráči
Future ukázali kvalitu a odhodlání
a vyhráli zaslouženě. Je výborné, že
se na turnaj přišlo podívat hodně lidí
z Radotína a tím pomohli zvednout
diváckou úroveň turnaje.

Více info na www.buldoci-radotin.cz,
nebo na www.buldociturnaje.webnode.cz

Veronika Poršová se na francouzském hipodromu neztratila
Již více než 10 let se první prosincový
víkend pravidelně scházejí zástupci klusáckých federací, které se zabývají chovem francouzských klusáků mimo území
Francie, na největším pařížském klusáckém hipodromu ve Vincennes. Prezentují tu své chovatelské výsledky i úspěchy
klusáků na dostihových drahách.
V současnosti je do projektu zapojeno již 27 zemí včetně České republiky.
Jednou z největších událostí dvoudenního mítinku je dostih vypsaný
vrcholnou klusáckou autoritou Trotteur Francais pro zúčastněné zástupce
jednotlivých zemí.
Českou republiku tentokrát reprezentovala čerstvá absolventka Střední školy

dostihového sportu a jezdectví v Praze –
Velké Chuchli Veronika Poršová, která
se v ulynulém roce svými výkony na
dráze zařadila mezi přední české klusácké jezdce. V dostihu na 2100 metrů vedla desetiletého koně jménem e Tiger
a v kilometrovém čase 1:16,6 po aktiv-

ním průběhu dostihu obsadila 4. místo
v konkurenci patnácti koní.
Čtvrté místo je i nejlepší výsledek
českého zástupce v historii dostihu.
Pro mladou jezdkyni byla účast na
takové akci jistě obrovským zážitkem
i velkou zkušeností.
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Zbraslavský běh pro děti i rodiče
Kdo by neznal arcibiskupský altán
nad Závistí? Ano, to je ten domeček
vysoko nad Vltavou, který je vidět snad
z celé Zbraslavi.
Účastníci hlavního závodu Zbraslavského běhu o pohár HSH, který se tradičně běžel první prosincovou neděli již
po pětatřicáté, k němu zdola od zvířátek
vybíhají – ano vybíhají – příkré stoupání za necelé čtyři minuty. Jen si to představte, anebo raději zkuste. Pak už jsou
to do cíle jen necelé čtyři kilometry pod keltským
hradištěm, dozadu
ke Lhotě, kolem
Hálkova pomníku
a mezi zvířátky.
Nejrychlejší muž
Tomáš Hudec to
celé dokázal za
17 minut.
To d ě t i m a j í
tratě mnohem přívětivější. Probíhají
po rovině jen několik desítek či stovek
metrů, to podle svého věku. Ti nejmladší, i dvouletí, cupitají od liščí klece,
dorostenci, kteří si ještě netroufnout na
celý hlavní závod, kopírují konec Břežanského údolí asi půl kilometru.
„Dětský závod není, na rozdíl od

toho hlavního, prestižní atletickou akcí.
Naopak. Chceme, aby se mohly zapojit
děti bez běžeckých zkušeností, které nemusejí mít obavy z náročného závodu.
I proto neměříme účastníkům čas, pouze sledujeme pořadí, v jakém proběhli
cílem,“ objasnil vlídné pojetí soutěže
pro děti ředitel závodu Aleš Háněl.
Motivací pro sportování dětí je
i soutěž O cenu Zbraslavi, ve které
uspěje každý, kdo se účastní jarní

i podzimní Zbraslavské osmy a právě
Zbraslavského běhu.
Příští ročník se uskuteční v neděli
2. prosince 2018, ale zkusit si, za jak
dlouho vyběhnete od parkoviště k Altánku, si můžete kdykoli.

Nejlepší hráči LCC v roce 2017
Ve čtvrtek 21. prosince byli na tradičním vánočním večírku LCC vyhlášení nejlepší
hráči klubu v jednotlivých kategoriích.
LCC má jako jediný klub zastoupení ve všech věkových kategoriích a i letos se
mu dařilo jak v českých soutěžích, tak na zahraničních turnajích:
Muži
» Winter Lax Cup, Jižní Město – Custodes, 1. místo
» ISAR box, Mnichov, box – Wolves, 3. místo
» Memoriál Aleše Hřebeského – Custodes, 1. místo
» NBLL – Custodes 1. místo, Wolves 7. místo
» Berlin Open – Wolves 9. místo (hrál vesměs juniorský tým)
» ME v boxlakrosu, Turku – 2. místo (hráči LCC jsou jádrem reprezentace)
» U19 EuropeanLacrosseChallenge 2017 – 1. místo (hráči LCC jsou jádrem reprezentace)
» Frank Menschner Cup – Custodes 1. místo, Wolves 3. místo
» LASNAI – Custodes 9. místo v konkurenci 24 týmů
» NFLL, Wolves – 2. místo
» Veteránský turnaj – Falcons 1. místo, máme nejmladší seniory
» Scheider Cup, Frankfurt – Wolves U19 1. místo
Ženy
» MohawkMarchMadness, Münster – Girls 1. místo
» Česko-německý pohár, Hannover – Girls 1. místo
» NLŽL – Girls 1. místo, Harpyje 3. místo
» Berlin Open – Girls 1. místo, Harpyje 1. místo
» MS v ženském lakrosu, Guildford – 10. místo (hráčky LCC jsou jádrem reprezentace)
» KenGaluccio Cup, pohár mistrů evropských zemí, Gent – Girls 3. místo
» Scheider Cup, Frankfurt, Harpyje 1. místo v kategorii U16 i U19
Nejlepší hráči LCC v roce 2017
Přípravka – talent roku
Kristýna Kletečková
Michael Hofman

Foxes U14 (2005 a 2004)
Lukáš Kučera
Vojtěch Postupa
Jamie Vlček

Ants U10 (2008 a ml.)
Filip Rohlík
Jakub Jantschke
David Šimák

Harpyje U15
Barbora Jasková – nejlepší hráčka

Piranhas U10
Adina Pokorná
Barbora Vodolánová
Kateřina Rašková

Wolves U17
Vojtěch Vošmik
Girlz
Markéta Vrabcová

Ants U12 (2007 a 2006)
Štěpán Jurenka – nejlepší nováček
Jakub Studený – nejlepší hráč
Hugo Soukeník – nejlepší hráč
Štěpán Veselý – nejlepší hráč
Jakub Holý, brankář – odměna za výdrž

Wolves
Tomáš Knotek
Viktor Bláha

Piranhas U13
Šárka Bouchalová
Barbora Koděrová
Jolana Polívková

Custodes
Jakub Mareš
Martin Hodaň
Jiří Loskot

ForFun
Martin Šrůta

