
STRANA 8

STOLNÍ TENIS – muži:
1. třída – sk. A: 12.kolo Loko Vršovice B – Sokol Radotín A 10:1, 13.kolo Elizza 
Praha C – Sokol Radotín A 5:10, 14.kolo Sokol Radotín A – Olymp Praha E 10:6, 
15.kolo Sokol Břevnov A – Sokol Radotín A 9:9. 
4. třída – sk. B: 12.kolo Stadion Žižkov C – Sokol Radotín B 10:3, 13.kolo Olymp 
Praha G – Sokol Radotín B 10:5, 14.kolo Sokol Radotín B – Slavoj Suchdol C 
10:7, 15.kolo ABC Braník Praha F – Sokol Radotín B 9:9. 
5. třída – sk. C: 12.kolo Sokol Radotín C – Sokol Stodůlky B 3:10, 13.kolo Sokol 
Radotín C – El Niňo Praha L 10:4, 14.kolo Avia Čakovice F – Sokol Radotín C 9:9, 
15.kolo Sokol Radotín C – Sokol Žižkov D ………….
PRAŽSKÁ BASKETBALOVÁ SOUTĚŽ:
MUŽI – I. třída – sk. A: 12.kolo TJ ČZV Praha A – BC Radotín A 101:63, 13.kolo 
BC Radotín A – SK Aritma Praha 73:62, 14.kolo TJ Ruzyně A – BC Radotín A 
50:58, 15.kolo BC Radotín A – Sokol Král.Vinohrady 62:74.
II. třída – sk. A: 12.kolo SK Zbraslav – BC Dejvice 39:70, 13.kolo Hugo Praha – SK 
Zbraslav 56:41, 14.kolo SK Zbraslav – TJ Podolí A 52:55, 15.kolo SK Zbraslav 

– VSK Iuridica Praha C …………
II. třída – sk. D: 12.kolo Sokol Hlubočepy – BC Radotín UH 92:93, 13.kolo BC 
Radotín UH – TJ Sokol Libeň 86:69, 14.kolo TJ Slavoj Praha – BC Radotín UH 

– odloženo na 27.2.2004, 15.kolo BC Radotín UH – ZŠ Jírovcovo nám. 80:65.
ŽENY – II. třída: 12.kolo TJ Junior Praha – SK Zbraslav 88:55, 13.kolo SK 
Zbraslav – Sokol Michle B 67:63, 14.kolo SK Meteor Praha – SK Zbraslav 29:65, 
15.kolo SK Zbraslav – BK Prosek B …………..

  Tak toto krédo provázelo nově vzniklý 
fl orbalový tým - Fbk Buldoci Radotín, 
který hraje prvním rokem pražskou 
soutěž. Je to historicky vůbec první 
radotínský fl orbalový celek hrající 
zápasy v rámci České fl orbalové unie. 
Družstvo bylo založeno loni v létě O. 
Karnetem a P. Pilíkem za podpory rado-
tínského Sokola. První polovinu sezóny 
až do zimní přestávky to bylo opravdu 
pouze o té účasti. Radotínští Buldoci 
nevydolovali ani jeden bod z deseti 
zápasů určených pro podzimní část 
sezóny. Po přesvědčivých výsledcích 
z přípravných zápasů a turnaje pořá-
daném ve francouzském lyceu na Smí-
chově, který Buldoci vyhráli vítězstvím 
nad Bohemians 4:2 a Spartakem Praha 
5:4, byl úvod ligové sezóny rozčarová-
ním. Sebevědomí radotínských fl orba-
listů již tak trochu načal nepovedený 
zářijový turnaj v Brně, odehraný ještě 
před začátkem soutěže. Tento turnaj i 
start do sezóny zkomplikovalo zranění 
hned několika hráčů, mezi nimi i opory 
M. Šindýlka, na jehož ligové zkušenos-
ti z předchozích klubů tým spoléhal. 
První zápas jarní sezóny s týmem Fbc 
Wildcats očekávali hráči radotínského 
klubu s velkými obavami.Tým doplni-
lo hned několik nových hráčů, a to na 
všech postech. Výsledek byl nad očeká-
vání. Hráči hýřili bojovností, rvali se o 
každý míček i o každý kousek prostoru 
bitevního pole. Buldoci byli od začátku 
lepším a aktivnějším celkem, převyšu-
jícím svého soupeře ve všech ohledech, 
smůlu ale měli v koncovce. Po dlou-
hých minutách bezúspěšného obléhání 
soupeřovy svatyně, přišel v deváté mi-
nutě první třetiny trest za neproměněné 
šance v podobě branky z náhodného 
breaku. V tuto chvíli to opět vypadalo 

pouze na tu účast, ale radotínští Buldoci 
ukázali svou vnitřní sílu a chuť po ví-
tězství. Trenér týmu, zároveň jeden ze 
tří brankařů, T. Cebak z lavičky hlasitě 
hnal své svěřence stále kupředu. Jeho 
úsilí přineslo ovoce před koncem první 
třetiny, kdy kapitán Buldoků P. Pilík po 
vynikající přihrávce J. Řezáče srovnal 

na 1: 1.  Do druhé části nastoupili hráči 
s ještě větším odhodláním a vůlí zvítě-
zit. Hned v páté minutě druhé třetiny se 
po vynikající spolupráci s O. Karnetem 
úspěšně trefi l J. Řezáč, bylo to 2 : 1. Po 
třetím gólu D. Frejvalda se zápas stal 
koncertem červených barev. Branku 
Buldoků spolehlivě střežil gólman D. 
Malý, který úspěšně zlikvidoval něko-
lik nebezpečných breakových situací. 
Čtvrtý zásah přidal P. Pilík po asistenci 
Š. Štichy. Pátou branku vstřelil J. Řezáč 
a o šestý a sedmý gól se postarala dvo-

jice Karnet a Prouza, z čehož Karnet 
byl zakončovatelem a Prouza nahrá-
vačem. Poslední branku si opět připsal 
výborně hrající nováček v družstvu 

- Řezáč, čímž si dokončil svůj hattrick.  
8 : 1. Konečně je to i o vítězství a ne-
jen o účasti. Celý tým předvedl velice 
kvalitní a vyrovnaný výkon. Pochvalu 

za odehrané utkání proti celku Wildcats 
si zaslouží všichni. Každý spolehlivě 
plnil své úkoly a vše klapalo tak, jak 
by mělo.
Radotínský fl orbalový tým je ve své 
soutěži nováčkem. Většina hráčů 
ochutnala atmosféru ligových klání 
tento rok poprvé v životě. Snad se tento 
zápas pro Buldoky stane zlomovým 
bodem a odrazovým můstkem k dalším 
dobrým výsledkům.

Pavel Pilík

  Letošní XI. MS mužů, které zača-
lo 28.ledna 2004 v Christchurch na 
Novém Zélandu, bylo pro český tým 
poněkud neobvyklou zkouškou. Hrát 
vrcholný turnaj v zimních měsících 
není snadné, protože hráči mohou v 
tomto období trénovat jen v tělocvičně 
a pochopitelně nemohou být plně roze-
hraní. Proto český tým odjel na Nový 
Zéland o 14 dní dříve, aby mohl sehrát 
kolem dvanácti přípravných zápasů 
s novozélandskými kluby především 
ve Wellingtonu a okolí, kde je softball 
na vynikající úrovni – Novozélanďané 
jsou poslední mistři světa z Jižní Afriky 
(2000). Na posledním světovém turnaji 
dosáhl i český tým historického umístě-
ní, postoupil mezi posledních osm týmů 
a nakonec skončil celkově šestý, což se 
ještě nikdy žádnému tým z Evropy ne-
podařilo. V současném reprezentačním 
výběru je třináct hráčů z pražských klu-
bů, z nichž dva jsou z družstva vícemis-
trů republiky - Radotínského SK.  Jsou 
to nadhazovač Aleš Jetmar a spojka Jin-
dřich Majer. Mezi favority turnaje patří 
domácí výběr, přezdívaný Black Sox, 

který bude usilovat o třetí titul mistrů 
světa v řadě a čtvrtý celkově. Vážnými 
konkurenty v cestě za dosažením kýže-
ného úspěchu před domácím publikem 
jim budou týmy z Kanady (dvojnásobní 
mistři světa), Spojených států (pětiná-
sobní mistři světa) a Japonska. Našim 
hráčům se vstup do turnaje náramně 
podařil. V pátek 30.1. povinně porazili 
mužstvo  Hongkongu 6:1. Následný 
den, v klíčovém zápase z hlediska 
dalšího postupu, čeští softbalisté v pro-
dloužení porazili tým Botswany 1:0. Po 
neplánovaném dni volna, který nastal 
z důvodu silného deště, reprezentanti 
deklasovali V.Británii 7:0. V násled-
ném programu naše hráče v základní 
skupině čekaly silné výběry hráčů USA, 
Argentiny a Japonska. Jelikož turnaj 
probíhal až do 8.února, seznámíme 
Vás s výsledky, s konečným umístěním 
reprezentace a s postřehy radotínských 
reprezentantů  v příštím čísle. 

 (po uzávěrce ČR vs USA  0:19, ČR vs
 Argentina  7:1, ČR vs Japonsko  0:1)

- kh-
Pavel Prachař

Mužský tým loni dosáhl zatím svého 
největšího úspěchu, když skončil druhý 
po napínavém fi nále ligy s dvojnásob-
ným mistrem ČR, družstvem VS Cho-
mutov. Možná, že jen zranění nadhazo-
vače Aleše Jetmara ve druhém utkání 
fi nálové série  připravilo naše družstvo 
o historický titul. 
Z toho vyplývají i letošní ambice týmu: 
především hrát kvalitní softball, ale 
i pokusit se znovu zaútočit na titul. 
Oporami týmu budou jistě opět re-
prezentanti (Jetmar, Majer), kteří jsou 
právě na Novém Zélandu a účastní se  
11.mistrovství světa, ale i další hráči 
jako Hlinka, Mateřanka, Procházka 
nebo Holub, kteří byli loni v širším 
reprezentačním výběru trenéra Hender-
sona . Družstvo je již v plné přípravě na 
nadcházející sezónu, která bude opět 
velice náročná. Tým absolvuje dva pří-
pravné turnaje v dubnu před začátkem 
ligy, v září před play-off pojede pravdě-
podobně do Dánska reprezentovat ČR 

na Pohár vítězů pohárů. Právě meziná-
rodní zkušenosti pomáhají týmu, který 
se již po dobu pěti let neustále zlepšuje. 
Největším problémem týmu je absolut-
ní nedostatek peněz a sponzorů, hráči si 
musí  téměř úplně všechno hradit sami, 
což znamená něco mezi 10 a 15ti tisíci 
korunami za sezónu.

Pavel Prachař
trenér SK Radotín

.
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