
Pražská basketbalová sezóna je v poločase
Jak si vedou družstva z šestnáctky?

   Polovinu dějství mají za sebou soutěže 
řízené Pražským basketbalovým svazem. 
Na začátku prosince byly odehrány  po-
slední zápasy podzimní části. Již tradičně, 
podle posledních let, se do seriálů zápasů 
zapojila tři basketbalová družstva z 
Prahy 16. Konkrétně mužské a ženské 
družstvo ze Zbraslavi, která shodně hrají 
II. třídy ve svých kategoriích, a ambi-
ciózní tým radotínských mužů, hrající 
I. třídu. Každý tým však na začátku roč-
níku vstupoval na palubovky pod bezedné 
koše s rozdílnými cíli. Zatímco radotínští 
basketbalisté s novým názvem oddílu, 
který zohledňuje přičlenění k velké jednotě 
sdružující soball, volejbal a nohejbal, 
mysleli na umístění v popředí I. třídy, 
zbraslavské oddíly doufaly v pozice v klid-
ném středu tabulky. A jaká je před startem 
odvetné části realita?
  ,,Podle umístění v tabulce by se dalo 
říct, že by měla vládnout spokojenost,“ 
říká před zahájením odvetné části o ak-
tuálním 5. místě SK Radotín hrající tre-
nér Karel Hanzlík a dodává, ,,objektivně 
vzato jsme však mohli proti předpokla-
dům hrát o postup do vyšší soutěže.“ 
Slova jednoznačně potvrzují dosažené 
výsledky. Na jedné straně bezproblémo-
vá domácí výhra nad lídrem soutěže TJ 
Košíře 79:66 v 10. kole, na straně druhé 
např. zbytečná prohra s týmem Pirreli, 
který je po polovině zápasů na posled-
ním místě s pouhými dvěma vítězstvími. 
Především zápas s do té doby  neporaže-
nými Košířemi ukázal sílu radotínského 
týmu, ve kterém hraje ústřední postavu 
bývalý reprezentant a první český hráč se 

zkušenostmi z profesionální severoame-
rické soutěže NBA, čtyřiatřicetiletý Jiří 
Zídek mladší. I přes jeho časově náročný 
manažerský post u mistra republiky 
z Nymburku a komentování evropských 
basketbalových soutěží si najde čas hájit 

barvy městské části, ve které žije již víc 
jak sedm let. Z jedenácti podzimních 
zápasů odehrál hned celých devět a oka-
mžitě se zařadil i přes neúčast ve dvou 
zápasech k absolutně nejlepším střelcům 
soutěže jak v průměru dosažených bodů 
na zápas, tak i v ab-
solutním součtu do-
sažených košů (prů-
měr na zápas 29,2 
bodů, celkem 263 
bodů – pozn. red.). 
Pod koš ovou s í lu 
radotínského druž-
stva dále umocňuje 
kvalitními výkony 
Petr Nusek, který 
se po vleklejších 
zdravotních pro-
b l é m e c h  z n o v u 
navrátil do sestavy 
a zdárně sekunduje 
svému několikaná-
sobnému českému 
reprezentantovi. Zdravotní problémy 
sužují tým dlouhodobě a při relativně 
úzkém kádru nastávají problémy přede-
vším při vyrovnaných zápasech. Zúžení 
sestavy znamenal i návrat nadějného 
Adama Peřinky na studia do Spojených 
států, kde hraje univerzitní soutěž, 
a půlroční studijní pobyt dlouhodobě 
nejlépe bránícího hráče Marka Chmela 
v Irsku. Na začátku ročníku se naopak 
do dresu basketbalistů z Prahy 16 vrátil 
z hostování velice platný pivot Martin 
Břeň. V průběhu podzimu hráčské řady 
rozšířili další dva bývalí hráči. Na hosto-

vání přišli Filip 
B r a b e n e c , 
který v Rado-
tíně působil při 
úspěšné sezóně 
před třemi roky. 
Te h d y  i  d í k y  
v ý k o n ů m  2 4 
letého sloven-
ského rozehrá-
v a č e  s k o n č i l 
radotínský tým 
na druhém mís-
tě, těsně před 
p o s t u p o v ý m i 
b r a n a m i  d o 
přeboru. Poté 
přes toupi l  do 
druholigového 
V y š e h r a d u . 

Z přeborového Sokola Žižkov posílil 
družstvo mladý křídelní hráč Miroslav 
Špaňhel, který s basketbalovou abecedou 
začínal v radotínské školní tělocvičně. 
,,Abychom výhledově pomýšleli o postu-
pu do přeboru, musíme družstvo doplnit 

minimálně o další dva zkušené hráče,“ 
říká k případné snaze předseda oddílu 
Jan Kysela. 
  Pro jarní souboje bude snahou basket-
balistů SK Radotín ještě vylepšit dosa-
vadní umístění. Dopomoc by k tomu 

měl i Jan Plíva ml., který se po půlroční 
vynucené zdravotní přestávce již při-
pravuje na seriál odvet. Za zmínku stojí 
i fakt, že na soupisce pro letošní ročník 
je neustále i nestárnoucí Jiří Zídek starší, 
který v únoru oslaví již své 64. narozeni-
ny. ,,Letos se šetřím, není o co hrát,“ říká 
o své současné hráčské absenci s vtipem 
sobě vlastním nejlepší československý 
basketbalista století. ,,Příští sezónu v pří-
padě, že bude záměr postoupit, určitě na-
stoupím,“ doplňuje Zídek senior, kterému 
se na konci minulé sezóny určitě splnil 
velký sen, a to že společně odehrál několik 
minut mistrovského zápasu se svým sy-
nem v jednom týmu. Tato věru historická 
událost se odehrála 26. března loňského 
roku při potvrzení postupu Radotína z 
2. třídy  v zápase proti Iuridice. 
   S průběhem sezóny zatím určitě mo-
hou být spokojeny zbraslavské ženy ve 
skupině A 2. třídy. Vyrovnaná bilance 
čtyř vítězství a stejného počtu proher 
s aktivním skóre je řadí do středu ta-
bulky soutěže, čítající devět účastníků. 
V případě, že si Zbraslav  udrží současnou 
úspěšnost, nenastane případ posledních 
ročníků, kdy basketbalistky hrály o ,,čer-
ného Petra“ soutěže.
   Přímo katastrofální půlku soutěže mají 
za sebou muži SK Zbraslav. Konečně až 
v posledním 11. kole podzimní části vy-
bojovali první výhru v 2. třídě skupině D, 
a to ještě nejtěsnějším poměrem o jediný 
bod nad týmem z Dolních Počernic (vý-
sledek 70:69 – pozn. red.). Jasným cílem 
pro odvetná kola je dostat se z posledního 
sestupového místa. Přejeme zbraslavským 
,,baskeťákům“ hodně štěstí.     

Blýskání na lepší sportovní časy
Nadějné výkony florbalových Buldoků

Již několikrát jsme v minulosti na 
stránkách Novin Prahy 16 zprostředko-
vali informaci o radotínském florbalo-
vém týmu Buldoků, soutěžícího ve skupi-
ně A 1. třídy . Oddíl hrající ve světě jedno 
z nejprogresivněji se rozvíjející sportovní 
odvětví, které velice rychle, možná i díky 
hokejové tradici, zakořenilo i v České 
republice, nastoupil do nové sezóny. Po 
úvodních problémech, především rázu 
stabilizace hráčského kádru, s nimiž se 
musí vypořádat snad každé nově za-
ložené družstvo, vstupuje do letošního 
ročníku poprvé ve své krátké historii i s B 
týmem a s ambicemi na postup do vyšší 
soutěže - přeboru.

V pořadí již pátá sezóna florbalistů Fbk 
Buldok Radotín začala na počátku loňské-
ho července, kdy tým odjel reprezentovat 
městskou část z Prahy 16 na mezinárodní 
turnaj Slovak Open 2007 do Bratislavi. 
V nabité konkurenci týmů nejen  z čes-
kých lig, ale i zahraničních týmů, Buldoci 
herně nezklamali a jen z důvodu horšího 
skóre nepostoupili ze základní skupiny. 
,,Vynikající bylo především to, že jsme si 
mohli zahrát proti špičkovým týmům,“ 
vysvětluje pozitiva účasti jeden ze zakla-
datelů oddílu a stabilní člen kádru Ondřej 
Karnet. ,,Zahráli jsme si například proti 
nizozemskému mistrovi nebo týmu české 
extraligy SSK Future, což znamenalo zís-
kání zajímavých zkušeností,“ upřesňuje 
čtyřiadvacetiletý Buldok.  
  Liga pro radotínské florbalisty začala 
poslední zářijový víkend. Úvod soutěže, 

hrající se formou několika turnajů, se 
týmu povedl. Buldoci vyhráli obě svá 
utkání. Stejně úspěšně odehráli florbalis-
té z Prahy 16 i druhý turnaj v nové kun-
ratické hale. Svým soupeřům výsledkově 

řádně ,,nadělili“  a hráči se usadili na 
prvních čtyřech místech kanadského 
bodování ligy. Po prvních turnajích se 
zdálo, že Buldoci nebudou mít v soutěži 
konkurenci. Bohužel smůla v podobě 
zranění hned tři hráčů základní sestavy 
se podepsala na výsledcích dalších bojů. 
Momentálně patří týmu Fbk Buldok 
Radotín v soutěži 4. místo. Naděje na 
postup stále žije, zranění hráči již trénují 
a A tým posiluje, kde se dá. Zlepšující 

tendenci naznačuje 2. místo z turnaje 
v Davli ze začátku listopadu a hlavně 
vítězství v Shock Cupu 2007 hrajícího 
se v Kralupech nad Vltavou. Turnaj, na 
kterém Buldoci ani jednou neprohráli, 

byl generálkou na 
p o s l e d n í  l i g o v é 
zápasy podzimu. 
Pouze v základní 
skupině florbalisté 
z Radotína ztra-
tili body s týmem 
Dynamis za remízu 
1:1. V semifinále, 
h r a n é m u  p r o t i 
pořádajícímu kra-
lupskému oddí lu 
FBC, dominovaly 
obrany. V základní 
hrací době nepadla 
ani jediná branka. 
O postupu do finále 
musely rozhodnout 
až nájezdy. Jelikož 
jich Buldoci díky 

Ondrákovi a Karnetovi proměnili víc, 
radovali se z postupu radotínští florba-
listé. Závěrečné finále opět s Dynamisem 
mělo veliké tempo. Útok střídal útok. 
V polovině zápasu vedl tým z šestnáctky 
1:0. Ve druhé půli se soupeři po velikém 
tlaku podařilo vyrovnat. O výsledku zá-
pasu tak museli opět rozhodovat nájez-
dy. Za Buldoky jeli opět Ondrák a Kar-
net. Oba s přehledem proměnili a tým se 
mohl radovat z prvenství, jelikož rado-

Ohlédnutí za loňskými dostihy
Rokem 2007 vstoupilo závodiště ve 

Velké Chuchli do druhého století své 
existence. Laťku statistických ukazatelů, 
nasazenou v minulých letech, udrželo 
a potvrdilo své postavení nejdůležitější-
ho dostihového stánku České republiky, 
který se na celkovém provozu podílí 
z jedné třetiny až dvou pětin.

Nejvýraznějším momentem úvodu 
uplynulé sezóny bylo instalování nových 
startovacích boxů se šestnácti místy 
a zavedení profesionálních 
zavaděčů. Ty má pražské 
z ávod i š tě  ja ko jed i né 
v Česku a jejich angažo-
vání výrazně zkvalitnilo 
předstartovní procedury, 
při nichž zejména ubylo 
nervozity, nebezpečných 
situací a zmatku.
   V roce 2007 se velmi daři-
lo chuchelským trenérům. 
Jejich svěřenci vyhráli oba 
květnové klasické dostihy: 
Jarní cenu klisen opano-
vala hnědka stáje Hrubý 
Hanover Lady, kterou tré-
nuje Lucie Vondrová, a ve 
Velké jarní ceně zvítězil 
reprezentant stáje CK Martin Tour Lord 
Silvano, připravovaný Michalem Liskem. 
Ve druhé polovině sezóny pak o sobě 
dal hodně vědět dvouletý reprezentant 
stáje Sokrates Adisson. Svěřenec dalšího 

pražského kouče Vladislava Fedorowicze 
vyhrál jak v Gerschově memoriálu, tak 
i ve vrcholné zkoušce své věkové katego-

rie, miliónem korun dotované Ceně zim-
ního favorita. V září byl do chuchelského 
tréninku, konkrétně k Tomáši Šatrovi, 
přesunut také výborný tříletý hnědák 
stáje Dr. Charvát Blue Coral, který vzá-
pětí zvítězil v silně obsazené Velké ceně 
Prahy. Hned osm trenérů, kteří působí 
na centrálním závodišti, se v šampionátu 
umístilo do dvacátého místa.

Hodnotnými dostihovými výkony 
se dále prezentovali vítěz Českého 

derby Medeo, nečekaný držitel St. 
Leger Savignon, fenomenální sprin-
ter Scyris, který při úspěšné obhajobě 
Svatováclavské ceny v superdramatickém 
duelu porazil Certuse, vítěz tří jarních 
dostihů včetně Velké květnové ceny De 
Roberto a konečně také podzimní vy-
trvalecký král Oligarch, jenž si připsal 
Velkou cenu českého turfu a Cenu prezi-
denta republiky.
   Dostihová sezóna 2008 začne ve Velké 
Chuchli v neděli 6. dubna.

                         Chuchle      ČR            procenty
dostihových dní: 22            66                 33,3 %
dostihů:               172           516               33,3 %
ceny:                    18 mil.     46,1 mil.       39 %

Zbraslavský běh patří dětem
  Již po pětadvacáté se u zookoutku na 
Závisti sešli v závěru minulého roku, a to 
první prosincovou neděli, fandové běhu 
náročným terénem. Jubilejní ročník byl 
druhý v řadě, který byl uzpůsoben hlavně 
dětem a mládeži. A tato změna se díky 
více než sedmi desítkám startujícím v žá-
kovských kategoriích ukázala jako vítaná.   

Nejnabitěji pak bylo překvapivě mezi 
předškolními caparty, kteří svůj závod 
běželi a klopýtali od klece se spící liškou 
k nedalekému cíli. Největší pozornost 
pak budila kategorie páťáků – divočá-
ci, kteří startovali u výběhu divokých 
prasat, což mnozí rodiče živě kvitovali 
a zkoušeli žertem své děti přehlásit z ka-
tegorií ostatních právě k prasatům...

Díky grantové podpoře MČ Praha – 
Zbraslav se vyhlášení nejlepších týkalo úpl-
ně všech, když první tři dostali diplomy 
a každý, kdo proběhl cílem (pro mnohé 
to byl úplně první závod v životě) dostal 
opravdovou kovovou medaili. Tradiční 
součástí Zbraslavského běhu bylo i vy-
hlášení Ceny Zbraslavi, kde pohár získají 

všichni, kdo se zúčastní 
dvou cyklistických zá-
vodů Zbraslavská osma 
a běhu. V soutěžním 
programu roku 2007 
to zvládli Flejberková 
Dorota, Legová Tereza, 
R a n d u š k a  D a n i e l 
a Zach Daniel.

Závod dospělých 
se konal na mírně 
upravené trati, která 
nezačínala příkrým 
stoupáním od dětské-
ho hřiště k altánku. 
Pro zajímavost, během 
zimních procházek, 

zkuste si výlet na vyhlídku nad Zbraslaví 
stopnout. Nebo si jen v duchu odhadněte, za 
jak dlouho se dá až nahoru nad Vltavu vy-
stoupat. Zdá se to k neuvěření, ale ti nejlepší 
sráz vyběhnou hluboko pod 4 minuty!
  Výsledky 25. ročníku Zbraslavského 
běhu jsou k dispozici na internetových 
stránkách www.hsh.cz/osma.

tínský gólman Dominik Forman nepustil 
jediný nájezd. Následovalo slavnostní 
vyhlášení a předávání cen. Radotín ob-
držel i dvě individuální ceny. Měl ve svém 
středu nejlepšího hráče Radima Špejru, 
který za Buldoky odehrál první turnaj, ale 
i nejlepšího gólmana Dominika Formana, 
zapůjčeného z FBŠ Bohemians Praha.
  Hlavním cílem týmu, který je organizo-

ván pod radotínským Gymnáziem Oty 
Pavla, pro letošní sezónu stále zůstává 
postup do vyšší soutěže. S novým florba-
lovým partnerem týmu, švédskou firmou 
X3M, vyrábějící florbalové vybavení,  
která se již podílela na turnaji, kde po-
řadateli byli florbalisté Fbk GOP Buldok, 
se to snad podaří. Bližší informace pro 
případné zájemce, kteří by chtěli radotín-
ský tým podpořit při zápasech, získáte na 
www.kradotin.net.

PRAŽSKÁ BESKETBALOVÁ SOUTĚŽ:
MUŽI
1. třída – sk. A: 11. kolo VSK Iuridica A – Radotínský SK 86:84 (5. místo, 11 zápasů, 
6 výher, 5 proher, skóre 879:776, 17 bodů).
2. třída – sk. D: 10. kolo TJ Ruzyně A – SK Zbraslav 63:58, 11. kolo SK Zbraslav – Sokol 
D. Počernice B 70:69 (12. místo, 11 zápasů, 1 výhra, 10 proher, skóre 621:793, 12 bodů).
ŽENY
2. třída – sk. A:  8. kolo SK Zbraslav – BK Pirelli C 50:44 (6. místo, 8 zápasů, 4 výhry, 
4 prohry, skóre 456:412, 12 bodů).
ČESKÁ FLORBALOVÁ UNIE: 
PH+SČ soutěž mužů – A: 1. kolo FKMP Praha B – FbK Buldoci GOP Radotín 2:11, 
2. kolo FbK Buldoci – SK FK Petrovice 7:2, 3. kolo Las Plantas – FbK Buldoci 0:3, 
4. kolo FbK Buldoci – Game Over Praha 10:0, 5. kolo FbK Buldoci – Black Angels 
Luxus Praha B 3:6, 6. kolo FbK Buldoci – FBK VŠSK PedF UK B 6:1, 7. kolo FBC 
Ekonom – FbK Buldoci 5:2, 8. kolo Fortel TJ Sokol Kobylisy B – FbK Buldoci 4:4, 
9. kolo FBC Kralupy nad Vltavou – FbK Buldoci  5:2 (9 zápasů, 5 výher, 1 remíza, 
3 prohry, skóre 48:25, 16 bodů).

Blýskání na...


