
Skončily dětské a juniorské soutěže

Předposlední víkend v říjnu se odehrál 
v radotínské aréně LCC závěrečný turnaj 
Evropské lakrosové ligy. Ve strhujícím fi-
nálovém boji potvrdil tým Bats Lacrosse  
vzrůstající kvalitu a po dvou vyrovnaných 
periodách rozhodl díky dvěma brankám 
Michaela Gillana a jedné Vojtěcha Weisse 
o svém vítězství nad Prague  Sports  8 : 5. 
Bats  tak získali historicky první titul v Ev-
ropské lakrosové  lize.

Tým manažera Viliama Čulmana si 
titul evropského šampiona plně zaslouží. 

Po počátečních nezdarech se jako roz-
hodující ukázalo angažování kanadské 
posily Michaela Gillana, který především 
ve spojení s dalším kanaďanem Jamiem  
Plunkettem  a  radotínským Vojtou Weis-
sem představovali nebývalou ofenzivní sílu. 
Michael Gillan  byl také po zásluze vyhlá-
šen nejlepším útočníkem Evropské ligy.
Druzí Prague  Sports  mohou být se svým 
účinkováním v ELL také spokojeni. Trené-

rovi Pavlu Semerákovi  se podařilo během 
úvodních turnajů tým, složený z hráčů 
13(!) klubů celé Evropy, konsolidovat a ze-
jména příchod reprezentačního obránce 
Martina Mrlíka  pomohl lépe organizovat 
defenzívu. V útočné činnosti spoléhali 
„Sports “ především na střelecké kvality 
hráče LCC  Dominika Peška, který se 
s 41 brankami stal nejlepším střelcem ELL.
V zápase o bronz porazil tým LC Bison  
Radotín výběr ELL Blue  7 : 2. Třetí místo 
je pro Bisons, kteří se netajili nejvyššími 

ambicemi, jistě zklamáním. Tým do-
platil na určitou nevyrovnanost – vedle 
mnoha elitních hráčů hráli také méně 
zkušení. Mužstvo tak působilo narozdíl 
například od Prague Sports nekompaktně.
Čtvrtou pozici obsadil vítěz základní 
části, tým ELL Blue. V play - off se „mod-
rým“ nedařilo a podlehli vcelku hladce 
jak v semifinále Bats, tak v souboji o třetí 
místo LC Bisons. Absence zraněného 

hvězdného střelce Jiřího Košťála se ukáza-
la jako rozhodující, Blues vstřelili v obou 
zápasech paly - off pouhých pět branek 
a to na postup na vyšší příčky nestačilo.
Pátou pozici vybojovali v krásném zápase 
plzeňští mladíci z Old. Dogs Plzeň, když 
přehráli ELL Orange 7 : 6. Tak jako v celé 
soutěži i v tomto zápase spoléhali především 
na juniorského brankáře  Jakuba Mareše. 
Tento teprve sedmnáctiletý gólman rado-
tínského LCC byl také nakonec vyhlášen 
nejlepším brankářem celé Evropské ligy. Na 
zisku páté příčky měl v posledním zápase 
zásluhu zejména Miroslav Polách, autor čtyř 
branek, z toho dvou při vlastním oslabení.
Výsledkovou tabulku ELL 2011 uzavírají 
ELL Orange. „Oranges “ chyběly především 
výrazné osobnosti, které by v rozhodujících 
momentech dovedly tým k vítězství. Jejich 
hra se příchodem posil Martina Hodaně 
a Jana Pennigera  zlepšila, ale na kvalitnější 
umístění to v nabité konkurenci nestačilo.

Finále Evropské lakrosové ligy přineslo úspěch 
týmu Netopýrů

Konečné pořadí
1. Bats  Lacrosse 
2. Prague  Sports 
3. LC Bison  Radotín
4. ELL Blue
5. Old  Dogs Plzeň
6. ELL Orange 

Nejlepší brankář – Jakub Mareš
(CZE, Old. Dogs  Plzeň)
Nejlepší obránce – Martin Čulman
(SVK, Prague  Sports) 
Nejlepší útočník – Michael Gillan
(CAN, Bats Lacrosse )
Vítěz kanadského bodování – 
Dominik Pešek (CZE, Prague Sports )

Více na: www.europeanlacrosseleague.eu

Fotbalisté Sokola Lipence uzavřeli pod-
zimní sezónu tradiční valnou hromadou 
a společným konstatováním, že se končící 
rok povedl. 

Na jaře se „A“ tým dokázal zachránit v I.B 
třídě a vedení klubu opět předvedlo organi-
zační schopnosti při uspořádání Fotbalové 
parády – setkání současných i bývalých 
hvězd zelených trávníků, divadel a filmo-
vých i koncertních sálů. Slavnostní výkop 
měla letošní jubilantka Jiřina Bohdalová, ko-
pačky obuli takoví velikáni jako olympijský 
vítěz Roman Šebrle, hokejoví mistři Patrik 
Eliáš, Jaroslav Bednář nebo Jiří Hrdina, herci 
David Novotný a Martin Dejdar a samozřej-
mě bývalí fotbalisté Ivan Hašek, Horst Siegl, 
Jan Berger nebo Antonín Panenka. Poprvé 
tu nastoupili v jednom týmu Tomáš Řepka 
se svým otcem Petrem Vokáčem. 

Posledně jmenovaný se ale od podzimu 
převtělil do jiné role: věnuje se nejmenšímu 
lipeneckému potěru, klukům od pěti let. 
A to je teď největší bohatství lipeneckého 
Sokola – velký zájem mládeže. V pravidel-
ných soutěžích hrají tři družstva: starší žáci, 
starší a mladší přípravka. A navíc se v trénin-
cích batolí Vokáčova předpřípravka. „Velmi 
nás těší, že o fotbal mají malí kluci zájem,“ 
řekl prezident klubu Jiří Pavlíček. „Je to jedna 
z našich priorit. Máme štěstí na trenéry, dáva-
jí tomu spoustu svého volného času,“ dodal.

Další prioritou klubu je zapracování do-
rostenců do družstev dospělých. Protože letos 
nebylo dostatek hráčů na sestavení dorostenec-
kého týmu, zkusili v Lipencích experimento-
vat: dorostence spojili do jednoho mužstva se 
starou gardou a založili „C“ tým. Poprvé tak za 
Lipence, v 92leté historii Sokola, startují v mis-
trovských soutěžích tři družstva dospělých.

A mladíci se šance nezalekli a mnozí 
dostávají prostor dokonce i v „Áčku“. To po 
mizerné minulé sezóně exceluje a přezimuje 
na 4. místě tabulky. „S výkony týmu jsem 
navýsost spokojen,“ konstatoval kouč Jan 

Lipence mají poprvé tři týmy dospělých 
Kerbach. I on musel jednou ve svých 45 le-
tech zaskočit v brance. A bravurně. V Mod-
řanech chytil penaltu a zachránil vítězství.

 Velkým tématem v Lipencích zůstává vý-
stavba nové budovy šaten, restaurace a bytu 
správce. Takové zázemí by sportovní pod-
mínky posunulo o několik mil vpřed. Klub 
už získal stavební povolení a všemi silami se 

snaží získat peníze. „Nějaké dotace už máme 
přislíbeny, ale zatím to není dost. Doufám ale, 
že se vše v dobré obrátí,“ poznamenal šéf 
klubu Jiří Pavlíček.

Vždy se najdou solidární jedinci, kterým 
nejsou věci lhostejné, a zároveň cítí potřebu 
něčím přispět a pomoci. 

 Boháč provětrá portmonku a blýskne 
se tučným šekem na benefiční akci. Chvá-
lyhodné a solidární. Prostý občan do port-
monky nahlédne a dle svých možností ode-
šle menší obnos třeba na nějaký záchranný 
projekt. Úctyhodné. Avšak obdivuhodné je, 
když tento solidární občan věnuje svůj čas 

a invenci pro vznik a realizaci hromadné 
dobročinné akce.

V našem případě je tímto akčním hrdinou 
Radotíňák Jirka Štych. Před šesti lety dostal 
nápad využít krásných dlouhých schodů z  
Plánické na Strážovskou a v den sv. Martina 
po nich prohnat závodníky všech věkových 
kategorií. Případný výtěžek pak měl být po-
slán Unii Roska, která se zabývá výzkumem 
roztroušené sklerózy.

Tehdy se na startu sešla třicítka skalních, 
kteří byli zvědaví, co se z toho vyvine. 
Symbolické startovné, opravdová startovní 
čísla, spojení start - cíl vysílačkami, počí-
tačová technika, policejní asistence a po 
doběhu vítaný stánek s občerstvením, ve 
kterém dominovalo lahodné moravské 
martinské a grilované klobásy. A pro vítěze 
pak pořádná martinská husa v ještě teplém 
pekáči. Nadšení účastníci již tehdy dávali 
tušit, že nezůstane jen u jediného výkřiku, 
ale že se zde zrodila hodnotná mnohaletá 
tradice. Unii Roska bylo tehdy odesláno 
1500 korun.

Letos na Martina se běžel již šestý ročník. 
Akce už si získala patřičný věhlas a k tradič-
ním účastníkům přibývají další a další. Přes 
šedesát závodníků bylo pěknou vizitkou 
oblíbenosti a poděkováním organizátorům 
i sponzorům. U podobných akcí asi není nut-
né hodnotit pořadí a jmenovat vítěze. Je - li 
však vítěz několikanásobný, pak jeho jméno 
skrývat nelze. Sportovní uznání a všechna 
čest tedy už potřetí patří radotínskému 
rodákovi Radku Skálovi. A „šestka“ se díky 
příjemnému počasí, skvělým sportovním 
výkonům a dokonalé organizaci obzvláště 
povedla. Teprve tma a večerní chlad přiměl 
dav kolem občerstvovacího stánku k pozvol-
nému řídnutí. Účastníci se rozcházeli uspo-
kojení příjemně stráveným dnem a pocitem 
přispění dobré věci. Rosce bylo tentokrát 
odesláno 5200 korun.

217 radotínských schodů pro Rosku

Trojnásobný vítěz Radek Skála se zakladatelem Jirkou Štychem

místě vyrábět technický sníh. Finální délka 
okruhu bude 1000 metrů, šířka šest metrů 
a bude denně strojově upravován pro styly 
klasický i bruslení. Okruh bude otevřen 
v dopoledních hodinách pro organizované 
školní programy a odpoledne pro veřejnost, 
během víkendu bude otvírací doba pro 
veřejnost prodloužena. V případě dostatku 
přírodního sněhu bude okruh prodloužen 
až na několik kilometrů. Součástí skiparku 
bude i dětský okruh o délce cca 100 metrů 
a prostor pro malou sjezdařskou školu vyba-
vený pojízdným kobercem.

Dostihová sezóna 2011 sice již skončila, 
ale závodiště v Praze - Velké Chuchli ne-
bude s otevřením svých bran čekat až do 
jara a poprvé ve své více než stoleté historii 
zve návštěvníky také v zimě. Nebude se 
však jednat o dostihy koní, nýbrž o zcela 
unikátní novinku - lyžařský běžecký areál 
SkiPark Velká Chuchle! Projekt vzniká ve 
spolupráci s Magistrátem hlavního města 
Prahy a olympijskou vítězkou Kateřinou 
Neumannovou.

Novinka - běžecké lyžování přímo 
na závodišti!

Zahájení provozu je závislé na klima-
tických podmínkách, ale předpokládá se 
v průběhu prosince. Všechny informace 
najdete na adrese www.skiparkchuchle.cz

Lyžařská trať bude dle klimatických 
podmínek připravena na vnitřní části zá-
vodiště v blízkosti klusácké dráhy. Její délka 
bude závislá na klimatických podmínkách, 
především na počtu mrazivých dní. Pro 
okruh se bude v případně dobrých klima-
tických podmínek (-3 °C a méně) přímo na 

Dlouhodobá celoroční lakrosová soutěž 
v kategoriích do 11, 13, 15 a 17 let skončila 
23. října závěrečným turnajem, který se 
odehrál v hale na Jižním Městě.  LCC Sokol 
Radotín má zástupce ve všech skupinách 
a ukazuje tak, proč v posledních letech vlád-
ne mužskému lakrosu.

Soutěž do 11 let ovládl radotínský tým LC 
Custodes II., za nějž nastupo-
val vítěz kanadského bodování 
a nejlepší střelec ligy do 11 let 
Tomáš Knotek (50 gólů + 10 
asistencí). Spolu s Vojtou Vo-
šmikem (27+7) a Adamem 
Kučerou (12+19) vytvořili zá-
kladní osu úspěchu týmu LCC 
II a zvítězili o 20 bodů před 
druhým radotínským týmem 
LCC I. Mužstvo s označením 
LCC I spoléhalo na umění 
Tomáše Hájka (27+7) a Šimo-
na Kučery (23+8). Čtveřice 
Tomáš Knotek, Vojta Vošmik, Adam Kučera 
a Tomáš Hájek patřila i k oporám rado-
tínského „potěru“ do 13 let, kde tým LCC 
ztratil titul až v posledním zápase s Plzní. 
Kanadské bodování ovládnul plzeňský hráč 
Hříbal (34+5), druhé místo si vystřílel opět 
Tomáš Knotek (20+1), který navázal na 
úspěch v kategorii do 11 let.

V U15 bylo již před  turnajem jasné, že 
nejvyšší příčku obsadí mladíci LC Jižního 
Města. Výhrou nad Radotínem ji také potvr-
dili. V této kategorii ovládl individuální sta-
tistiky Marek Kytka (26+11) z Jižního Města 

– největší hvězda této třídy. Na druhém 
místě se umístil Antonín Gottwald (17+3) 
z LCC Radotín.

Velmi zajímavé souboje přinesla U17. V ní 
nebylo před utkáními nic jasné, a tak se če-
kal velký souboj mezi juniory Jižního Města 
a Radotína, kteří měli před turnajem stejný 
počet bodů. Radotínští mladíci kolektivním 

výkonem nedali svému odvěkému rivalovi 
šanci a dokráčeli k titulu nejlepšího družstva 
do sedmnácti let. V dresu LCC se po odmlce, 
zaviněné zraněním, opět představil asi nej-
lepší juniorský hráč současnosti Matěj Barák. 
Talentovaný hráč nastupuje i v seniorském 
týmu LCC a spolu s vítězem kanadského 
bodování Petrem Novákem (31+4) a branká-
řem Jakubem Marešem vytvořili základní osu 
úspěchu radotínských juniorů.

Více na www.lcc-radotin.cz

Anketa o titul Sportovec měsíce Prahy 16
Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc listopad
se stal juniorský brankář LCC Sokol Radotín Jakub Mareš 

Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Prahu 16, zašlete ná-
vrh na udělení titulu Sportovec měsíce Prahy 16 na emailovou adresu 
noviny@p16.mepnet.cz. Přihláška do soutěže o udělení titulu musí  obsahovat celé 
jméno navrženého sportovce, ročník narození, sportovní disciplínu, v níž bylo 
výjimečného výkonu dosaženo, včetně přesného data (den a měsíc) a v rámci 
jaké soutěže bylo výkonu dosaženo. Důležitá je i informace, z jaké městské části 
dotyčný je, nebo koho reprezentoval. Rovněž prosíme 
o poskytnutí tel. kontaktu jak na navrhovatele, tak i na 
navrženého sportovce pro zjištění případného souhla-
su k medializaci výkonu v Novinách Prahy 16. Podně-
ty zasílejte v termínu do 3. ledna 2012. Ze zaslaných 
tipů bude do užšího rozhodování zařazen sportovec 
jednak na základě došlého množství návrhů s jeho 
jménem a také na základě mimořádnosti výkonu v da-
ném sportu a věkové kategorii. Vítěz obdrží čestnou 
listinu  se jmenováním sportovce měsíce a věcnou 
cenu. Těšíme se na Vaše podněty.

Talentovaný, v září 17letý, gólman radotínských Wolves má za sebou úspěšný podzim.
Na konci října se stal nejlepším brankářem Evropské lakrosové ligy, kde se představila 
evropská špička boxlakrosových hráčů. V listopadu stál za úspěchem juniorského týmu 
LCC v zápasech o mistrovský titul. 


