
  V sobotu 24. listopadu se ve zbraslav-
ské sokolovně oslavovalo 125 let od za-
ložení TJ Sokol Zbraslav. Význam, který 
má toto výročí nejen pro všechny členy 
Sokola, ale i pro Zbraslav jako domov 
této jednoty, podtrhla také účast staros-
ty Zbraslavi Ing. Aleše Háněla.
   Slavnost se díky všem účastníkům 
i množství diváků velmi vydařila. 
Kvůli velké obětavosti všech, kdo 
celou akci připravovali, se podařilo 
připravit návštěvníkům i účinkujícím 
hezké odpoledne. Nechyběly ukázky 
žákovských oddílů všestrannosti, oblí-
beného cvičení rodičů a dětí, zdravot-
ního cvičení i působivých tanečních 
kreací nejúspěšnějšího oddílu – Klubu 
amatérského tance pod vedením 
manželů Šerákových. Všichni, kdo vy-
stoupili, ať už děti nebo dospělí, si za-
slouží velký dík za elán a nasazení, se 
kterým během večera cvičili a tančili.
   Příznivců, rodičů i cvičenců se bě-
hem sobotního odpoledne sešlo tolik, 
že se někteří diváci téměř nevešli do 
připraveného hlediště v sále tělocvič-
ny. Kromě zmiňovaného vystoupení 
byla v tělocvičně k nahlédnutí výstava 

mapující na dobových dokumentech, 
fotografi ích a plakátech celou dlouhou 
a místy velmi dramatickou historii 

 Zbraslavský Sokol oslavil 125 let od svého vzniku
zbraslavské jednoty. Zájemci mohli 
opět po patnácti letech, které uplynuly 
od předchozí výstavy, spatřit unikát-
ní originály ze sokolského archívu. 
Počínaje prvopočátky jednoty v roce 
1887, přes prvorepublikové nadšení, 

tragické období druhé světové války, 
krátké poválečné nadechnutí, komu-
nistickou „očistu“ a likvidaci Sokola 
po únoru 1948, až po první léta ob-
novy po roce 1990 a současnost Sokola 
na Zbraslavi.

   Z celého večera si všichni odnesli 
nejen dobrý pocit, že Sokol, v dnešní 
uspěchané a technikou zahlcené době, 

stále žije a má co nabídnout nejen pa-
mětníkům, ale i všem, kdo ještě dnes 
mají zájem o „tužení těla i ducha“. To 
vše i přesto, že obojí také trochu bolí. 
Kromě toho se díky zájmu starosty 
Háněla otevřela možnost výstavu 

o historii zbraslavské jednoty, která 
je úzce spjatá i s historií Zbraslavi 
jako takové, během příštího roku zo-
pakovat ve výstavních prostorách 
Zbraslavi. 
   Za úspěchem celé oslavy stojí, jak 
je ostatně v Sokole tradice, obětavá 
práce dobrovolníků. Poděkování pa-
tří všem, kdo svůj volný čas věnovali 
její přípravě. Jmenovitě starostce Janě 
Červené, Lence a Mirkovi Šerákovým, 
Lence a Jirkovi Machovým, Olze 
a Otovi Vlasákovým, Magdě Du o-
vé za tradičně výborné moderování 
akce, tanečníkům z KATu Zbraslav 
za přípravu celého sálu a slavnostní 
výzdoby a zejména všem dospělým 
i dětským cvičencům, kteří během 
večera vystoupili.

Velký dík patří též radotínské rad-
nici za zapůjčení výstavních panelů, 
bez nichž by se celá výstava bezesporu 
neobešla. 

Evropská lakrosová liga dospěla do 
fi nalového turnaje o víkendu 19-20. říj-
na. Mezinárodní sportovní projekt, za 
kterým stojí členové LCC Sokol Radotín, 
podporuje rozvoj boxlakrosu v rámci 
Evropské unie. Do šesti týmů bylo sys-
témem dra u rozděleno na 150 hráčů 
z 8 států EU, Kanady a USA. Vítězem se 
stal Deutschland Adler, v dramatickém 
fi nále porazil 10:9  tým radotínských 
Bizonů. Německý tým měl na soupis-
ce 6 hráčů z Kanady. Tento faktor byl 
i hlavním důvodem jejich vítězství – ka-
naďané vstřelili 7 branek z 10.

Finálový duel se hrál před velmi 
slušnou návštěvou a nabídl divákům 
skvělou lakrosovou podívanou. Do 
utkání vstoupili lépe hráči týmu Adler 
a v osmé minutě již vedli 3:0, když se 
dvakrát trefi l Jamie Plunkett a jednou 
Pavel Došlý. Za Bisony poprvé skóro-
val až v deváté minutě Adam Kostka. 
Zvýšenou aktivitou se pak Bisonům 
podařilo do konce první periody 
snížit až na 3:4. Ani začátek druhé 
periody však nevyšel Bisonům podle 
představ a po gólech Hendrika du Bois 
Reymonda a opět Jamieho Plunketta 
znovu prohrávali 3:6. Na konci dva-
cáté minuty utkání zavelel k dalšímu 
stahování náskoku soupeře Michal 

Roubíček, který skvěle zakončil svůj 
individuální únik. Za pár minut se 
potřetí v zápase trefi l Adam Kostka 

a rozdíl ve skóre byl opět pouze jedno-
gólový. Na konci 23. minuty byl vylou-
čen za hru vysokou holí Daniel Utěšil 
na 5 minut. Jeho prohřešek potrestali 
hráči Adleru dvěma brankami a již 
potřetí v zápase odskočili na rozdíl 
tří branek. Na konci této druhé pe-
riody se ještě strefi la kanadská posila 
německého týmu Alec Tuura, a to už 

byla situace pro radotínské 
Bisony velmi vážná a zdálo 
se už jen těžko budou hle-
dat síly na obrat v tomto 
fi nálovém duelu. Ještě na 
konci třetiny však vykřesal 
naději Dominik Pešek, když 
podstřelil brankáře Adleru. 
V poslední periodě Bisoni 
svého soupeře přehrávali 
a byli to oni, kdo po většinu 
hrací doby útočil. V páté 
a deváté minutě závěrečné 
periody dvěma brankami 
přiblížil Dominik Pašek 
Bisony opět na rozdíl je-
diné branky. A za dalších 
17 sekund, v čase 38:31 bylo 
vyrovnáno! Po skvělé indi-
viduální akci se z hranice 

brankoviště prosadil Adam Kostka, 
pro něhož to byla již čtvrtá branka 
v zápase. Po sedmi minutách bez gólu 

to už už vypadalo, že skvělé fi nále 
směřuje k prodloužení, ale nakonec se 
rozhodlo ještě v normální hrací době. 
V poslední minutě odebrali rozhodčí 
Bisonům velmi sporným výrokem míč 
a z následujícího útoku rozhodl svou 
šestou brankou nejlepší hráč fi nále Ja-
mie Plunkett. Bisonům se již v posled-
ních vteřinách vyrovnat nepodařilo 
a v týmu Adler mohly po závěrečném 
hvizdu naplno propuknout oslavy ze 
zisku prestižního titulu v Evropské 
lakrosové lize 2012. Třetí místo v ELL 
vybojovali Wolves Radotín, když až 
v nastavení hraném na náhlou smrt 
porazili Aitcom Pardubice 7:6. Auto-
rem zlatého gólu byl Jiří Koštál. Páté 
místo získali Old Dogs Plzeň po výhře 
nad ELL Blue 15:6. Nejlepším útoční-
kem ELL byl vyhlášen Jamie Plunkett 
(Deutschland Adler), nejlepším obrán-
cem Martin Šrůta (Wolves Radotín) 
a nejlepším brankářem Tomáš Říha 
(LC Bison Radotín). Cenu pro vítěze 
kanadského bodování získal Dominik 
Pešek (LC Bison Radotín, 53 b.).

  

Projekt Evropské lakrosové ligy je životaschopný

Zápasy najdete na www.net-tv.cz.

V létě dne 31. července 1932 byla na 
pozemku mezi vilkami (mezi dnešními uli-
cemi Grafi tová a Vykoukových) slavnostně 
otevřena nová výstavná budova sokolovny, 
s velkým sálem, restaurací i venkovním hřiš-
těm. Klíče od nové sokolovny předal náčelní-
kům a cvičitelům starosta TJ Sokol Radotín 
MUDr. Bohumil Vodenka.

Stavba byla zahájena položením zá-
kladního kamene dne 21. června 1931 
a za neuvěřitelný jeden rok byla otevřena. 
Dodnes je tento objekt jednou z výrazných 
staveb Radotína a o jeho kvalitách svědčí 
to, že se v něm dosud cvičí a nepotřeboval 
žádné zásadní rekonstrukce. 
Hned od počátku se zde 
provozovala řada sportov-
ních disciplín, míčovými 
hrami, gymnastikou a at-
letikou počínaje a fotba-
lem konče. Tak jako to ve 
třicátých letech 20. století 
bývalo běžné, na hřišti se 
pravidelně předváděla veřej-
ná vystoupení v prostných 
cvičeních, jimž předcházel 
slavnostní průvod cvičenců 
v úborech. Průvod s vlastní 
hudbou šel vždy od nádraží obloukem přes 
skoro celou obec až k sokolovně. Radotínští 
sokolové se pravidelně a s nadšením jim 
vlastním zúčastňovali i celostátních sletů.  

Areál Sokola Radotín prošel od roku 2000 
rozsáhlou modernizací. V roce 2001 bylo 
otevřeno první box lakrosové hřiště s umě-
lým povrchem v Evropě. V následujících 
letech bylo vybudováno umělé osvětlení, tri-
buny, přístupové cesty nebo oplocení areálu. 
Rok 2001 byl i rokem kdy se podařila plyno-
fi kace. Vzduchotechnická jednotka s přímým 
ohřevem a regulací zajistila nový komfort pro 
návštěvníky sokolovny. Plynofi kována byla 
i restaurace a byly vybudovány nové sprchy. 
Dne 25. listopadu 2004 byla slavnostně ote-
vřena kompletně zrekonstruovaná restaurace. 
Z větších investicí pak stojí za zmínku v po-

sledních třech letech ještě výměna umělé trávy 
na hřišti. oken a dveří, parket na hlavním sále 
nebo střešní krytiny na balkonech.

Radotínská sokolovna oslavila
80 let od otevření

Již tradiční závody dračích lodí se konaly 
13. října 2012 za účasti 27 posádek z České 
republiky, Slovenska, Německa, Maďarska 
a Ukrajiny. Soutěžilo se se na trati 2 x 4500m 
v kategoriích WOMEN, OPEN a MIX a bylo 
se opravdu na co dívat. 

I přes nepříznivou předpověď počasí se od 
ranních hodin usmívalo sluníčko a tak nálada 

byla u všech veselá, a tak se s vervou všichni 
pustili do závodění. Někteří možná až moc, 
zvláště ve fi nálových jízdách, kdy se ztráceli 
kormidelníci, kormidla a bohužel se nedodr-

žovala ani samotná pravidla, jelikož dochá-
zelo k fyzickým kontaktům, či netaktnímu 
chování vůči soupeřům při závodě. Ale i přes 
tyto nepříjemnosti bylo mnoho spokojených. 
A alespoň jsme si prověřili schopnost našich 
skvělých rozhodčích.

Vyhlášení výsledků probíhalo již tradič-
ně na vyvýšené rampě u loděnice a ceny 

byly jako vždy velice originál-
ní. Pro vítěze kategorie MIX 
a OPEN byl připraven sud 
vychlazeného piva Gambrinus 
a pro každého originální půlli-
tr. O zábavu a veškeré informa-
ce se postaral moderátor Janek, 
který ve své funkci opravdu 
zazářil a nevědomky se zapsal 
do běhu TDT v příštích letech. 
Bylo také spoustu jídla a pití, 
které zajistil Kamil Svoboda, 
pod jehož režií byla také večer-
ní hudební vložka a koktejlový 
bar. Pořadatelé velice děkují 
za spolupráci všem, kteří se 
na přípravě závodů podíleli, 

veškerým dobrovolníkům, kamarádům 
a známým a snad zůstanou věrni i v dal-
ších letech.

Tragicky dlouhé tratě 2012 

Oddíl sportovní gymnastiky radotínského 
Sokola pod současným trenérským vedením 
oslaví brzy deset let své existence. 

Z původních sedmi členek a dvou tre-
nérek čítá oddíl v současnosti 38 cvičenců 
a 10 trenérů. 

Při pohledu na tato čísla těší obzvlášť 
nárůst trenérských ká-
drů, kterého klub v po-
sledních dvou letech po 
dlouhé a usilovné práci 
všech zainteresovaných 
dosáhl. Díky tomu mohl 
v letošním roce otevřít 
i  d r u ž s t vo  c h l ap c ů , 
o něž byl zájem, nicméně 
dlouho jej nebylo možno 
trenérsky zajistit.

Tréninky se nesou-
střeďují pouze na výkon, 
ale především na zdravý 
a  v š e s t r a n ný  ro z vo j 
dětí a na vypěstování 
pozitivního vztahu ke 
sportu. Záleží na tom, 
aby děti byly v dobré partě a na tréninky 
chodily rády i kvůli atmosféře, která tam 
panuje. Přestože je gymnastika sport in-
dividuální, zapojil se klub v nedávné době 
do soutěže TeamGym, v níž děti předvádějí 
akrobatické prvky na akrobatickém pásu 
a skoky z malé trampolíny v rychlém sle-
du za sebou. To vše za doprovodu hudby. 
Výkon každého cvičence se započítává. 
Celková známka pak odráží výkon druž-
stva. Tento typ klání je ideální pro posílení 
týmového ducha u individuálního sportu, 
navíc umožňuje i starším cvičencům, kteří 
nemají čas se připravovat na závody v indi-

viduálních disciplínách, aby se zapojovali 
do soutěží.

V listopadu se radotínští gymnasté 
zúčastnili oblastního kola tohoto závodu. 
Dívky vyhrály soutěž ve dvou kategoriích 
a „mix“ družstvo, tedy kombinované, 
skončilo na druhém místě, celkově pak na 

osmém místě. Všechny tři radotínské týmy 
postoupily do vyššího kola soutěže, které 
proběhne v prosinci tohoto roku. „Zde již 
nebude tak jednoduché uspět, nicméně vě-
říme, že se nám podaří i zde předvést hezké 
výkony,“ tvrdí Lenka Doležalová Pavilko-
vá, trenérka oddílu sportovní gymnastiky. 

   Ti, kdo mají zájem se dozvědět více, 
se mohou přijít podívat na trénink. Ten se 
koná vždy v pondělí od 15 do 17 hodin, ve 
středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 17 do 
19 hodin v sokolovně TJ Sokol Radotín, 
Vykoukových 622, Praha - Radotín.

Sportovní gymnastika je nedílnou 
součástí radotínského sportu


