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SPORT - INZERCE

  Opět po roce měli fotbaloví příznivci 
možnost zhlédnout přátelský zápas mezi 
výběrem hráčů hájících čest Prahy 16 
a družstvem Spark Praha, týmem, ve kte-
rém nastupují jako aktivní hráči osobnosti 
z české rockové 
scény. Obě muž-
stva byla jako loni 
doplněna bývalými 
prvoligovými fot-
balisty. 
 Letošní utkání 
nebylo součástí 
Havelského posví-
cení, a tak se hrálo 
o čtrnáct dní dříve 
za velice příjem-
ných klimatických 
p o d m í n e k .  P ř i -
bližně dvě stovky 
diváků, které přišly 
do ochozů rado-
tínského stadiónu, 
mohly ocenit kopací techniku kapitána 
hostujících Spark – Aleše Brichty, mimo 
jiné dlouholetého účastníka Hanspaulské 
fotbalové ligy, nebo výkony a dobrou fyzic-
kou kondici Kamila Střihavky, který ještě 
v dorosteneckém věku spíše inklinoval 
k vrcholovému sportu co by lyžař sdruže-

nář. Již tradičním účastníkem podobných 
sportovních klání v Radotíně je zpívající 
právník Petr  Pečený. 
  Hru domácího výběru dirigoval především 
bývalý hráč pražské Sparty, dnes hráč dru-

holigového Mostu a lipenecký občan, Horst 
Siegl, který hned ve druhé minutě zápasu 
předvedl svůj cit pro zakončování a zajistil 
vedení pro výběr ,,šestnáctky“ přízemní 
ranou. O vedení 2:0 v poločase se zaslou-
žili i další bývalí hráči nejvyšší domácí 
fotbalové soutěže – autor druhé branky 

   21. září letošního roku byl v tělocvičně ZŠ 
Loučanská zahájen 2. ročník Radotínské 
ligy ve volejbale. 
  Radotínská liga je otevřená amatérská 
soutěž volejbalových smíšených družstev, 
která reprezentují neregistrovaní hráči. Do 
dlouhodobého klání  se pro aktuální ročník 
přihlásilo deset smíšených družstev z Ra-
dotína a blízkého okolí. Jmenovitě to jsou: 
Kouzelníci z Černošic, Old Stars Team 
a Gold Stars Team, Ekont, Gymnázium 
Radotín, ÚMČ Praha 16 – Radotín, Hasiči 
Chuchle, Vidláci z Vraného, Akta X a Tor-
pédo Modřany.
  Nad amatérskými souboji pod vysokou 
sítí  převzala záštitu starostka MČ Praha 16-
Radotín, paní Hana Žižková.
  Svými prvními zápasy vstoupilo 19. října 
do soutěže dvěma zápasy  i družstvo Úřadu 
MČ Praha 16. Přestože společně netrénuje, 
podalo v obou utkáních překvapivě slušný 
výkon. V prvním případě s velmi silným 
soupeřem – Torpédem Modřany tým sice 
odešel poražen 0:2, ale zanechal velice 
sympatický bojovný dojem. Po prohraném 
úvodním setu 20:25 měl dokonce vítězství 

ve druhém setu na dosah. Vedl již 23:18, 
avšak po sérii vydařených útoků hostí na-
konec v dohrávce podlehl 23:25. V dalším 
utkání tým reprezentující Úřad městské 
části Prahy 16 porazil v první setu velmi 
lehce, poměrem 25:14,  Hasiče z Velké 
Chuchle a zdálo se, že vítězství již nestojí 
nic v cestě. Avšak částečně podceněním 
soupeře, hlavně však proto, že ,,Hasiči“ 

  Již čtyřicátý první ročník atletického pod-
zimního trojboje byl počátkem října pořá-
dán radotínským lehkoatletickým oddílem. 
Právě tato akce byla v roce 1964 prvním 
soutěžním zápolením tehdy vznikajícího 
oddílu. Od té doby zažil škvárový ovál sta-
diónu v ulici Ke Zděři mnoho vynikajících 
výkonů především v žákovských a doroste-
neckých kategoriích. Práce s mládeží, 
na kterou se oddíl především zaměřu-
je, přinesla i největší úspěchy v podání 
řady umístění na stupních vítězů při 
mistrovství republiky dorostu.
 I v letošním ročníku byly k vidění 
kvalitní výkony více jak sedmi desítek 
startujících. Obsazeny byly všechny 
kategorie od mladšího žactva až po 
dospělé závodníky. Nejmladšímu 
účastníkovi bylo pět let, naopak na 
atletický důchod nepomýšlí nej-
starší aktér trojboje osmatřicetiletý 
MUDr. Fučík, který ke své účasti říká 
následující: ,,Každý rok si přicházím 
ověřit, jak je to s mojí výkonností v porov-
nání s o dost mladšími soupeři.“
   Soutěžící závodník musí v rámci trojboje 
zvládnout následující disciplíny – krátký 

sprint podle věku od padesáti metrů do 
sta. Dále buď tři pokusy ve skoku do dálky 
a nebo soutěž ve skoku vysokém a na závěr 
musí absolvovat ve starších kategoriích vrh 
koulí a v mladších kategoriích hod kriketo-
vým míčkem. Výsledky jsou přepočítávány 
dle atletických tabulek na body. 
  Slavnostní vyhlášení výsledků a vítězů 

trojboje proběhne na výroční schůzi leh-
koatletického oddílu, která bude na začátku 
příštího roku. Absolutní vítěz obdrží putov-
ní pohár a vítězové jednotlivých kategorií 
diplomy a věcné ceny.

zbraslavský Petr Šimoníček (Bohemians 
Praha), Aleš Bažant (Dukla Praha) a Miro-
slav Mlejnek (Bohemians a Sparta Praha). 
Družstvo soupeře však nesložilo zbraně 
a po přestávce převzalo iniciativu, což se 
velice záhy projevilo srovnáním stavu na 
2:2. O smazání rozdílu skóre se hlavně po-
starala legenda české kopané – Jan Berger, 
který toho s míčem umí neustále mnoho, 
o čemž všechny přítomné přesvědčil v zá-
věru zápasu, kdy po rozehrání standardní 
situace z oblasti velkého vápna doslova 
vymetl pavučiny v levém rohu branky muž-
stva Prahy 16 a otočil tak stav zápasu na 4:3 
pro Spark. V jeho snažení mu velice zdařile 
sekundovali asistent trenéra reprezentace 
a bývalý výborný hráč Slavie – Miroslav 
Beránek nebo Jiří Jeslínek.
  Při závěrečném hvizdu hlavního rozhod-
čího Grégra byl stav 5:3 pro tým ,,rockerů“, 
kteří zopakovali svoje loňské vítězství, 
i když tentokrát nebylo tak přesvědčivé.
  Součástí nedělního sportovního odpoled-
ne byl i předzápas radotínských žákovských 
nadějí proti zbraslavským  a nebo předání 
fi nančního daru kapitánem Sparku Alešem 
Brichtou zástupci starostky Městské části 
Prahy 16 Karlu Hanzlíkovi. Peněžní dar 
bude využit na zakoupení vybavení do níz-
koprahového zařízení pro neorganizovanou 
mládež, které by mělo koncem roku být 
v Radotíně otevřeno. 

ve druhém setu neponechali nic náhodě, 
zlepšeným výkonem doslova svého soupeře 

„převálcovali“  výsledkem 25:14.  
  Radotínská liga má velmi solidní úroveň, 
a získává si dobré postavení  mezi praž-
skými volejbalisty, kteří na webových 
stránkách  www.liga.praguemelody.com 
vyjadřují své názory na organizaci soutěže 
a její průběh.

 Po mistrovství republiky konaném 
v roce 1996 na pražské Brumlovce je 
II. kolo Extraligy 2004 – jednoho ze čtyř 

kol nejvyšší domácí soutěže, organizo-
vané 11. prosince  v Radotíně, návra-
tem vrcholné páky v soutěžní podobě 
a v podání našich nejlepších závodníků 

po osmi letech na území hlavního města.                                                                                              
  Co je to páka ? Páka - armsport – 
armwrestling - sportovní přetláčení rukou 

či kanadský zápas - to jsou 
všechno názvy  pro zajímavý, 
rychlý a dynamicky se rozvíjejí-
cí sport, mnohým známý pouze 
v zábavné formě z hospodské 
páky. Kořeny ofi ciální spor-
tovní páky s pevnými pravidly, 
váhovými kategoriemi, předpisy 
pro organizaci soutěží, rozhod-
čími i registrovanými závodníky 
však sahají až do roku 1967, kdy 
byla ve světě založena první no-
vodobá mezinárodní organizace 

„páky“. Česká asociace přetláče-
ní rukou (ČAPR) je jedinou ofi -
ciální organizací sdružující zá-
vodníky v armsportu (armwrest-

lingu) v České republice. Členská základna 
je složena z individuálních členů, oddílů 
a klubů a v současnosti čítá přes tisíc členů.                                                                                              

                                                         
  Extraliga je nejvyšší domácí celoroční 
soutěž tvořená čtyřmi samostatnými 
soutěžemi - koly. Dva závody se konají 
na podzim. Jeden v Čechách a jeden na 
Moravě a dva závody na jaře, opět jeden 
v Čechách a jeden na Moravě.  Součástí 
extraligy je i mezinárodní klání - Go-
lem ś Hand (Golemova ruka), která se pro 
potřeby domácí soutěže přepočítává bez 
mezinárodní účasti. Prvních šestnáct v po-
řadí každé kategorie má zajištěnou účast na 
mistrovství republiky. 
  Soutěž, která bude zahájena v prostorách 
velkého sálu kulturního střediska U Ko-
runy od 13. hodiny, bude zajímavá už tím, 
že to bude první akce po návratu české 
reprezentace z Mistrovství světa v jihoaf-
rickém Durbanu. Šampionát se koná od 
21. do 28. listopadu a náš reprezentační 
výběr chce navázat na úspěšná vystoupe-
ní z předchozích vrcholných světových 
a evropských akcí. Zvlášť velkou výzvou je 
jedenáct medailí z posledního Mistrovství 
Evropy z německého Hannau. Co dodat na 
závěr - přijďte se podívat, třeba si to příště 
už vyzkoušíte. Vstup dobrovolný.

KOPANÁ:
Pražský přebor: 8. kolo FSC Libuš – Radotínský SK 0:1, 9. kolo  RSK – FC Tempo 4:2, 10. kolo 
FC Zličín – RSK 1:1, 11. kolo RSK – SC Xaverov H. Počernice B 0:2  První třetina soutěže se RSK 
vydařila lépe jak v minulém ročníku. Mužstvo se přesto drží jánošíkovského hesla: Bohatým brát, 
chudým rozdávat. Po vysoké domácí porážce s předposledním Střížkovem B v následujícím 8.kole 
poráží do té doby vedoucí FSC Libuš na jeho hřišti. Po odehraných 12.kolech je RSK na 7.místě za 
6 výher, 2 remízy a 4 prohry, skóre 13:18, 20 bodů 
I. A třída – sk. B: 8. kolo SK Zbraslav – SK Sparta Krč B 1:4, 9. kolo ABC Braník –  Zbraslav 1:0, 10. 
kolo Zbraslav – Dragoun Břevnov B 3:0, 11. kolo Aritma B – Zbraslav 2:0. Po loňské záchraně v hodině 
dvanácté neuvěřitelný obrat. V jednom okamžiku SK fi guroval i na druhém místě. Po 11.kolech je  na 
5.místě (5 výher, 2 remízy a 4 prohry, 17:12, 17 bodů) s odstupem jednoho bodu na druhého. 
I. B třída – sk. A: 8. kolo SK Modřany – SK Čechoslovan Chuchle 1:1, A.F.K. Olympia Šeberov – Sokol 
Lochkov 1:1, 9. kolo Lochkov – SK Nusle 2:4, Chuchle – PSK Olymp 2:1, 10. kolo A.F.K. Olympia 
Šeberov – Chuchle 3:3, Avia Čakovice – Lochkov 4:1, 11. kolo Lochkov – AFK Slavoj Podolí B 3:2, 
Chuchle – SK Nusle 1:0. Skvělé výkony předvádí po návratu na domácí hřiště u Vltavy Čechoslovan. 
V 11.kolech prohrál pouze jednou a je s minimálním odstupem dvou bodů na druhém místě (6 výher, 
4 remízy, skóre 18:10, 22 body). Opačné problémy má štika minulého ročníku, mužstvo Sokola Lochkov. 
Po skvělém druhém místě je momentálně na předposlední 13.pozici. Absence domácího hřiště je patrná 
(2 výhry, 3 remízy a 6 proher, 17:27, 9 bodů).  
II. třída – sk. A: 6. kolo Ruzyně – SK Zbraslav B 1:1, Radotínský SK B – SK Střešovice 1911 B 2:1, 
7. kolo  Zbraslav B – RSK B 3:0, 8. kolo RSK B – FC Zličín B 0:0, SK Střešovice 1911 B – Zbraslav B 
1:2, 9. kolo Zbraslav B – ABC Braník B 2:4, Sokol Stodůlky B – RSK B 0:2. Derby Prahy 16 skončilo 
vítězstvím Zbraslavi. RSK B (6.místo, 4 výhry, 2 remízy a 3 prohry, 16:11, 14 bodů) i SK B (7.místo, 
4 výhry, 1 remíza a 4 prohry, 13:12, 13 bodů) jsou ve středu tabulky.  
II. třída – sk. C: 6. kolo AFK Slavoj Podolí C – Sokol Lipence 0:0, 7. kolo Lipence – Junior Praha B 
0:0, 8. kolo Lipence – FC Háje Jižní Město B 1:1, 9. kolo Sokol Písnice – Lipence 1:3. Spokojenost vládne 
v Lipencích. Jejich A tým podává výborné výkony, kterými se řadí na 3.místo s dvoubodovou ztrátou na 
1.místo (5 výher, 3 remízy a 1 prohra, 18:15, 18 bodů). 
III. třída – sk. A: 6. kolo Sokol Lipence B – Sokol Bílá Hora B 1:3, 7. kolo SK Čechie Smíchov – Lipence B
4:2, 8. kolo Lipence B – Sokol Stodůlky C 1:1, 9. kolo Slovan Bohnice B – Lipence B 0:3. Polovinu 
soutěže mají odehranou Lipence B (5.místo, 4 výhry, 2 remízy a 3 prohry, 22:14, 14 bodů)
III. třída – sk. C: 6. kolo Sokol Vinoř – SK Čechoslovan Chuchle B 3:0, 7. kolo SK Č.Chuchle B – Sokol 
Lysolaje 2:2, 8. kolo FK Klánovice B – SK Č. Chuchle B 2:6, 9. kolo SK Č. Chuchle B – Sokol Kolovraty 
B 5:4. Podzimní část má ze sebou i rezerva Čechoslovanu (6.místo, 3 výhry, 2 remízy a 4 prohry, 
23:25, 11 bodů).
PRAŽSKÁ BASKETBALOVÁ SOUTĚŽ:
MUŽI – 1. třída – sk. A: 1. kolo Sokol Pražský B – BC Radotín A 96:92, 2. kolo  Radotín A – Sokol 
Kbely jun. 83:74, 3. kolo SK Aritma – Radotín A 63:92, 4. kolo Radotín A – TJ Košíře 90:71, 5. kolo 
Breakball –  Radotín A 64:74, 6. kolo Radotín A – VSK Iuridica A 91:77. Výborný vstup radotínského 
A týmu do soutěže. Momentálně je po 6.kolech na 2.místě za 5 výher a 1 prohru, 522:445, 11 bodů.
2. třída – sk. A: 1. kolo SK Meteor Praha jun. – SK Zbraslav 101:76, 2. kolo TJ ÚVN A –  Zbraslav 
68:52, 3. kolo Zbraslav – Sokol Dobříchovice 66:47, 4. kolo Hugo Praha –  Zbraslav 70:78, 5. kolo 
Zbraslav – SK Viktoria Žižkov B 45:60. Po 5.kole 8.místo za 2 vítězství a 3 prohry, 317:346, 7 bodů. 
2. třída – sk. D: 1. kolo ZŠ Jírovcovo náměstí – BC Radotín UH 98:70, 2. kolo Radotín UH – SK Oáza 
68:87, 3. kolo TJ Sokol Košíře – Radotín UH 62:74, 4. kolo Radotín UH – Slavoj Břevnov 81:59, 5. kolo 
Sokol Kobylisy –  Radotín UH 52:90, 6. kolo Radotín UH – Sokol Hlubočepy 66:59. Po 6.kolech je 
družstvo kolem Jiřího Zídka staršího na 4.místě za 4 výhry a 2 prohry, 449:417, 10 bodů)   
ŽENY – 2. třída: 1. kolo SK Zbraslav – SK ČASPV Hostýnská 37:47, 2. kolo BK Prosek C –  Zbraslav 
58:26, 3. kolo Zbraslav – Sokol Michle B 37:56, 4. kolo Zbraslav – Sokol Vyšehrad (odloženo na 4.11.)
         


