
Základní skupiny MS v kopané 2006:
Skupina A: Německo, Kostarika, Ekvádor, Polsko
Skupina B: Anglie, Paraguay, Trinidat a Tobago, Švédsko
Skupina C: Argentina, P. Slonoviny, Srbsko a Č. Hora, Nizozemsko
Skupina D: Mexiko, Írán, Angola, Portugalsko
Skupina E: Itálie, Ghana, USA, Česká republika
Skupina F: Brazílie, Chorvatsko, Austrálie, Japonsko
Skupina G: Francie, Švýcarsko, Jižní Korea, Togo
Skupina H: Španělsko, Ukrajina, Tunisko, Saudská Arábie

týmy a výhodné nasazení do zářijového 
play-off,“ říká o dílčích ambicích  Prachař. 
Jasné ale je, že i letos bude cílem dostat se 
do fi nále. 
  Ženy nezačaly na nováčka druhé ligy 

vůbec špatně, mají na kontě tři vítězství 
z osmi utkání a zdá se, že by jim nemělo 
dělat vážnější potíže splnit svůj cíl - udržet 
se první rok bez problémů v druhé nejvyšší 
soutěži a připravovat tým na další sezónu, 
kde už by radotínské softballistky rády 
hrály o špičku II. ligy. 
   Kadeti se lepší zápas od zápasu. Mají na 
kontě již první vítězství, což není vůbec 
samozřejmé vzhledem k tomu, že celý tým 
je v průměru o dva roky mladší, než větši-
na soupeřů (kategorie patnáctiletých).

   Již podruhé v bohaté historii konání 
světových šampionátů v kopané hostí 
nejlepší světové národní týmy náš západní 
soused - Německo. Od pátku 9. června při-
vítají města Berlín, Dortmund, Frankfurt, 
Gelsenkirchen, Hamburg, Hannover, 
Kaiserslautern, Kolín nad Rýnem, Lipsko, 
Mnichov, Norimberg a Stuttgart fotbalové 
reprezentanty 32 zemí z celého světa, které 
se úspěšně prokousaly kvalifi kačním sítem 
kontinentálních skupin, popřípadě baráží. 
Týmy jsou na základě losu rozděleny do 8 
skupin po čtyřech účastnících. 
   Po šestnácti letech se soubojů o téměř 
pět kilogramů vážící trofej, kterou na-
vrhnul italský umělec Silvio Gazzaniga, 
zúčastní i reprezentace České republiky. 
Do základní skupiny byly našim fotba-
listům vylosovány týmy Spojených států 
amerických, Ghany a Itálie. Co můžeme 
o našich soupeřích ze skupiny E napsat? 
  Náš první soupeř, mužstvo USA, se 
kterým se utkáme  již 12. června (tzn., že 
v době distribuce Novin Prahy 16 bude 
již znám výsledek – pozn.red.), má velice 
zkušený tým, který spolu během sezóny 
odehraje více jak dvě desítky mezistát-
ních zápasů. Poslední dobou šla kvalita 
,,evropského“ fotbalu v USA prudce na-
horu, o čemž svědčí 1. místo ve fi nálové 
kvalifi kační skupině na MS 2006 mezi 

fotbalovými reprezentacemi ze severní 
a střední Ameriky (před Mexikem – pozn. 
red.). Od roku 1990 nechyběli američtí 
hráči na žádném mistrovství světa. Tehdy 
jsme USA rovněž měli ve skupině a hráli 
jsme s ní první zápas. I díky úspěšnému 
výsledku v poměru 5:1 jsme tehdy dokrá-
čeli až do čtvrtfi nále. 
   O pět dní později, znovu od 18 hodin,  
změříme síly o důležité body s africkou 
Ghanou – nováčkem mistrovství světa. 
Někteří odborníci považují atleticky kva-
litně připravené mužstvo, které má občas 
problémy s taktickou stránkou vedení hry, 
za černého koně turnaje. Nejznámějším 
fotbalistou je Essien z anglické Chelsea. 
S reprezentací Ghany jsme doposud v his-
torii nikdy nehráli.
   O kvalitách ,,squadri azzurri“ snad 
nemusíme ani psát už z toho důvodu, že 
fotbalisté z Apeninského poloostrova se 
mohou pochlubit 
třemi tituly mis-
trů světa z roku 
1934, 1938 a 1982.  
Kopaná je v Itálii 
sportem číslo jed-
na a jména jako 
Totti, Inzaghi či 
Del Piero mají 
světový věhlas. 

Možná klíčový zápas o vítězství ve skupi-
ně se odehraje 22. června od 16. hodiny.
  Všichni věříme, že naše reprezentace 
zápasy v základní skupině zvládne a v dal-
ších bojích postoupí co nejdále. Bylo by 
příjemné, kdyby současná fotbalová ge-
nerace napodobila svoje předchůdce z let 
1934 a 1962, kdy jsme se stali vícemistry 
světa. 
   O tom, jak dopadne v pořadí již 17. svě-
tový šampionát a kdo zvedne nad hlavu po-
hár pro mistra světa, se dozvíme přesně za 
měsíc od zahájení, tj. 9. července. Uvidíme, 
zdali některá země rozšíří skupinu sedmi 
zemí, které získaly od uspořádání prvního 
MS v Uruguay roku 1930 alespoň jednou 
vítěznou trofej, a nebo si další úspěch 
připíše pětinásobný mistr světa a poslední 
vítěz z roku 2002 Brazílie, která je i letos 
považována za žhavého kandidáta na zisk 
titulu? 

   O posledním květnovém víkendu byl do-
hrán již třetí ročník radotínské volejbalové 
ligy. Po velmi dobrých zkušenostech ze 
dvou minulých ročníků svěřili organizátoři 
soutěže pořádání závěrečného turnaje opět 
Sokolu Černošice, který disponuje volejba-
lovými kurty na černošické Staré Vráži. 
Příjemné prostředí, vstřícnost pořadatelů, 
vynikající občerstvení a především objed-
nané ideální počasí přilákalo i tentokrát 
mnoho místních i přespolních diváků.
  Po náročné osmiměsíční sezóně je zá-
věrečný turnaj spíše společenskou akcí, 
které se zúčastní všech sto aktérů z deseti 
přihlášených družstev. Přátelské prostředí 
a všemi podporované fair play pojetí však 
nijak nesnižuje vysokou kvalitu fi nálových 
bojů, protože teprve zde se rozhoduje o ko-
nečném pořadí. 
  Nezasvěcení teď jistě uvítají krátké po-
ohlédnutí do historie soutěže. Nápad se 
zrodil v hlavách několika radotínských 
volejbalových nadšenců, kteří přerostli 
přes jednotvárné měření sil stále stejného 
kolektivu. „Pojďme dál!“ zvolali jednoho 
dne. „Zkusme se porvat se zbytkem světa!“ 
A jak řekli, tak udělali.

  Nultý ročník byl sice poznamenán až 
příliš amatérským pojetím, ale vydařil se. 
Malá, klouzavá sokolovna v Kosoři byla 
každý čtvrtek svědkem bitev, které byly 
zatím více urputné, než hráčsky vyspělé. 
Ale bojovalo se s chutí a hráči všech pěti 
družstev, která u tohoto zrodu byla, rádi na 
tyto začátky vzpomínají.
   Již následující sezóna však měla učinit 
obrovský skok do „velkého světa volejba-
lu“. Sokolovnu v Kosoři nahradilo mno-
hem kvalitnější prostředí tělocvičny Zá-
kladní školy v Radotíně. Počet soutěžních 
týmů se zdvojnásobil. Liga dostala svůj řád 
a pevná pravidla. Postupně se dostala do 
povědomí širší veřejnosti jako uznávaná 
soutěž na velmi dobré organizační i spor-
tovní úrovni.
  Své obce nyní v lize reprezentuje deset 
smíšených družstev. Jsou zde týmy z Mod-
řan, Černošic, Chuchle, Vraného nad 
Vltavou, Stodůlek a samozřejmě z Rado-
tína. Všechna družstva pravidelně trénují, 

což se příznivě odráží na kvalitě hry. Už 
dávno to nejsou jen urputné boje, ale i vel-
mi dramatická, divácky atraktivní utkání 
na vysoké herní úrovni.
  Už druhý rok nese Radotínská liga přívlas-
tek „O putovní pohár starostky“. Paní Hana 
Žižková, starostka MČ Prahy 16, se o soutěž 
velmi zajímá, koná se pod její záštitou a na 
závěr vítězům slavnostně předává broušený 
putovní pohár.
  Letos si již podruhé tuto nejvyšší po-
ctu zaslouženě vybojovali reprezentanti 
Vraného nad Vltavou. Svými kvalitními 
a stabilními výkony posunuli pomyslnou 
laťku opět o stupínek výše a do příští sezóny 
hodili ostatním soupeřům rukavici s výzvou 
k ještě intenzivnějšímu tréninku. Na stup-
ních vítězů si pak potřásli rukou s družstvy 
Hasiči Chuchle a radotínskými Old Stars, 
které skončily na druhém a třetím místě. 
Kompletní informace o této soutěži jsou 
k dispozici na internetové adrese: www.li-
ga.praguemelody.com

   Dostihová sezóna v Praze - Velké 
Chuchli má za sebou první dva měsíce 
a české metropolitní závodiště se nyní 
chystá na svůj každoroční největší svátek. 
Poslední červnová neděle je totiž vyhraze-
na Českému derby.
   Letos se pod patronací společností 
Setuza a Marila balírny uskuteční již 
86. ročník této nejvýznamnější zkoušky 
nejlepších tříletých hřebců a klisen na tra-
diční trati 2400 metrů. Letošní účastníci se 
přitom utkají o historicky nejvyšší dotaci: 
v banku budou rovné tři milióny korun. 
Takto bohatý rovinový dostih se ve Velké 
Chuchli ani jinde v ČR dosud neběžel!!! 
Startovní listina derby má uzávěrku až 
šest dní před konáním dostihu, ale již nyní 
je skoro jisté, že proti špičce českých stájí 
přicestují i velmi kvalitní koně ze zahrani-
čí. Ona suma 100 tisíc eur už je totiž za-
jímavá i pro trenéry a majitele v dostihově 
vyspělých západních zemích.
   Derby - den kromě svého jedinečného 
vrcholu dále nabídne sedm výborných 
dostihů (mj. tradiční Zlatý pohár Frances, 
Cenu Hřebčína Napajedla ad.) i bohatý 
doprovodný program např. s přehlídkou 
modelů absolventek VOŠ oděvního návr-
hářství, které se nechaly inspirovat tím, 
co se na dostihy nosilo ve 20. a 30. letech 
minulého století.
 Program měsíce června ve Velké Chuchli:
4. června od 14 hodin – Velká červnová 
cena TNT post ČR
11. června od 14 hodin – Červnový pohár
25. června od 14 hodin – České derby 
Setuza a Marila balírny

   Během května se uskutečnily tři velké 
dostihy a ve dvou zvítězili reprezentanti 
stáje Dr. Charvát. V Jarní ceně klisen 
Porcela Plus (1600 m, 400 tis. Kč) tato stáj 

ještě zastoupení neměla a triumf si nečeka-
ně do Německa odvezla Königin Arte. 
   Nejbohatší dostih první třetiny sezóny 
Velkou jarní cenu (1600 m, 600 tis. Kč) už 
vyhrál Jiří Charvát, a to prostřednictvím 
své nové akvizice, bělouše De Roberta, 
kterého jel vynikající anglický žokej 
Martin Dwyer. Velmi dobrý výkon však 
podal sympatický hnědák stáje Hrubý 
Terssio, a tak favorit musel o triumf bojo-
vat až do cíle.
   O týden později se pak vítězem Velké 
květnové ceny SKANSKA (1600 m, 400 
tis. Kč) stal čtyřletý valach Mastman 
s žokejem Janem Rájou, když horký favorit 
Torlus stačil nečekaně jen na šesté místo, 
a Jiří Charvát slavil vítězství v tomto tra-
dičním dostihu už počtvrté za sebou.

  Účastnící posledních ročníků cyklistic-
kého závodu na horských kolech v Bo-
rovičkách už snad ani nepočítali s jiným 
počasím než s deštěm a zimou. I proto 
organizátoři posunuli jarní termín až na 
květen, a tak se 16. Zbraslavské osma jela 
předposlední květnový víkend pod sluneč-
ními paprsky. Ty přilákaly třetí největší 
návštěvu historie, 81 dětí a 51 dospělých. 
„Osma se stala tradiční sportovní akcí, 
kde měří své síly zdatní cyklisté v závodě 
Elite, ale i zbraslavské děti, které začínaly 
na minikolečku kolem louky a dnes závodí 
na tříkilometrové trati přes rokli v Kamín-
ce. Brzy přijde doba, kdy díky věrným 
účastníkům zaregistrujeme borce, kteří 
postupně prošli všemi vypsanými kate-
goriemi,“ pochvaluje si pravidelnou účast 

zbraslavských dětí ředitel závodu Aleš 
Háněl. Výsledková listina a fotogalerie 
je k dispozici na internetových stránkách 
www.hsh.cz/osma. 
   I díky grantové podpoře 
MČ Praha – Zbraslav se 
oblíbený cyklistický závod 
může konat dvakrát do roka, 
a tak jeho podzimní část 
bude připravena na přelomu 
září a října. 
  Závod je již tradičně sou-
částí Ceny Zbraslavi, to 
znamená, že na konci roku je 
oceněn každý z mládežnické 
kategorie, který absolvuje 
během dvanácti měsíců jarní 
i podzimní osmu a Zbraslav-

  Po zhruba třetině odehraných utkání 
základní části nejvyšší softballové ligy 
mužů je radotínský tým druhý, společně se 
Spectrem (bilance 1:0 na utkání), o bod za 
obhájcem titulu družstvem VS Chomutov 
(vzájemná bilance 1:2 na utká-
ní). Po velmi špatném začátku 
jednoho z tradičních rivalů Krče 
Altron se zdá, že čelo tabulky 
bude tvořit trojice Radotín, 
Chomutov, Spectrum Praha, na 
rozdíl od situace z minulých 
sezón, kdy tyto týmy v popředí 
do čtveřice doplňovala právě 
Krč. ,,Radotínské áčko mužů 
zatím hraje celkem spolehlivě 
bez větších výpadků, kladně se 
projevuje slušná forma druhého 
nadhazovače Jaroslava Breníka,“ 
hodnotí úvod ligové sezóny trenér 
Pavel Prachař a dodává: ,,takže 
Aleš Jetmar není na tomto důleži-
tém postu již osamocen a oba nadhazovači 
se více méně pravidelně střídají.“ To je pro 
radotínské softballisty velice důležitý fakt, 
jelikož dříve musel nadhazovač Jetmar od-
házet často čtyři utkaní za víkend, což se 
projevovalo nejen fyzickým vyčerpáním, 
ale i psychickým útlumem a horší koncen-
trací při nadhozu. A jaké jsou letošní cíle 
vicemistra republiky z roku 2003 a třetího 
týmu z posledních dvou ligových sezón 
– Radotínského SK? ,,Počátečním cílem 
družstva je umístění mezi prvními třemi 

ský běh. Jedna ze spolupořadatelských fi -
rem HSH Sport zase věnuje hodnotné ceny 
v rámci Velké ceny HSH. V ní rozhoduje 
součet výsledných časů výše uvedených 
tří závodů doplněných startem na Velké 
Kunratické.

  „Rozjezd“ rodeové sezóny v režii Rodeo 
Corralu WI-CZ tradičně patřil 6. května 
tohoto roku říčním lázním v  Radotíně. 
Natěšení byli nejen jezdci, ale i diváci. 
Jezdců se sjelo 37, z toho 9 juniorů, di-
váků pak přišlo přibližně dvanáct stovek. 
Všichni společně si pak užili nejen vlast-

ního sportovního programu a příjemného 
slunného počasí, ale i nabídku občerstvení 
a stánkového prodeje, který je rok od roku 
bohatší. 
   Odborníci však byli hlavně zvědavi, 
jak si v prvním podniku povedou loňští 

vítězové. V seniorech začal úřadující mistr 
České republiky Vladimír Šedivý suverén-
ně.  Jako jediný zalasoval za 0:15:22 a na 
své konto si připsal 6 bodů. 
   Disciplína Třídění dobytčat se skutečně 
vydařila, a to i díky  spolupracujícímu 
klidnému stádu, které zapůjčila fi rma 

Blažek s.r.o. z Řeporyj. 
První soutěžící trojice vo-
lily „rychlostní“ taktiku: 
vytřídit jeden kus a ten co 
nejdříve uzavřít. Trojice  
Gabriela Ruthová, Mart
in „D“. Kraus a Lukáš 
Vodvářka však na to šla 
jinak: zahnala za 1:15:94 
tři kusy a suverénně zví-
tězila. Na druhém místě 
se umístili Bednář, Šedivý, 
Šmrhová za zahnání dvou 
kusů v čase 1:13:84, což 
pro Šedivého znamenalo 
další, a to pětibodový 
přírůstek. Třetí místo ob-
sadila sestava Dočekalová, 

Magurová, Vyhlídal.
  V disciplíně Barelový dostih pak 
Vladimír Šedivý pokračoval v očekávané 
bodové sklizni. Úlohu favorita s koní-
kem jménem Šogun zvládli za 0:17:66, 
což se nikomu dalšímu nepodařilo. Za 

nimi se pak srovnala děvčata v pořadí 
2. A. Zvolská, s koněm Frascati, 0:18:32, 
3. S. Večeřová, Anička, 0:18:39.
   Pokládání dobytčete přineslo dramatické 
vyvrcholení. Jako první složil tele Miroslav 
Kraus ve výsledném čase 0:37:44. Pak ale 
kontroval loni v Radotíně vítězný  Jirka 
Bednář, který perfektně stylově složil do-
bytče za  0:17:16 a zaslouženě zvítězil.
  Také junioři prokázali, že nebyli jen do 
počtu. Obě jejich rychlostní disciplíny 
byly pořádně dramatické, i když loňská 
suverénní vítězka tzv. Poháru Dyka 
Krchova Helena Kocourková vyhrála obě 
disciplíny a získala tak plný počet, tj. 
12 bodů. Slalom kolem tyčí vyhrála s ko-
něm Diablo Son of Mariola za 0:23:90. Za 
ní se umístili 2. K. Dušková a 3. D. Indra.  
Barelový dostih pak stihla vítězná dvojice 
za 0:18:39. Na dalších místech si pořadí 
z předchozí disciplíny prohodili Indra 
s Duškovou.     
  V konečném zúčtování seniorů stál na 
nejvyšším pomyslném stupni celkový vítěz 
Vladimír Šedivý (17 bodů), v druhodiviz-
ním klání po přepočtení výsledků pořadí  
Jiří Bednář 11 bodů, Martin „D.“ Kraus 
9 b., Marie Uhlířová 8 b.  
  Závěrem stručně. Vstup do rodeové se-
zóny 2006 se skutečně vydařil. A proto 
za čerstva pozvání: Dne 2. září se sejdeme 
v Radotíně znovu, a to při prvodivizním 
rodeu o Primátorský pohár! Tady už na-
tvrdo půjde o titul mistra České republiky 
2006. Nezapomeňte! 

KOPANÁ:
Pražský přebor : 24. kolo FC Tempo Praha – SC Radotín 1:0, 25. kolo SC Radotín – FC Zličín 3:1,
26. kolo SC Xaverov Horní Počernice B – SC Radotín 6:1, 27. kolo SC Radotín – ČAFC Praha 1:1. 
Do konce soutěže zbývají 3 kola a SC Radotín je momentálně na 10.místě (32 bodů). 
I. A třída - skupina B: 20. kolo SK Zbraslav – AFK Slivenec 0:5, SK Sparta Krč B – SK Zbraslav 
8:1, 22. kolo SK Zbraslav – ABC Braník 4:2, 23. kolo Slovan Kunratice – SK Zbraslav  0:1. Tři kola 
před koncem je Zbraslav na předposlední 13.příčce (20 bodů) a sleduje jak se vyvine situace se 
sestupujícími z divizních soutěží.
I. B třída - skupina A: 20. kolo Slavoj Podolí Praha B – SK Čechoslovan 2:0,  Olymp Praha – Sokol 
Lochkov 1:1, 21. kolo SK Čechoslovan Chuchle - SK Modřany 1:2, Sokol Lochkov – A.F.K. Olympia 
Šeberov 2:1, 22. kolo SK Nusle – Sokol Lochkov 4:2, Olymp Praha – SK Čechoslovan Chuchle 5:1, 
23. kolo SK Čechoslovan Chuchle – A.F.K. Olympia Šeberov 2:1, Sokol Lochkov – FK Řeporyje 
2:1. Záchranářské práce mají jak v Lochkově (24 bodů), tak i překvapivě v Chuchli (24 bodů). Na 
prozatím poslední tým tabulky mají náskok pouhé 3 body.
II. třída  - skupina A: 18. kolo SC Radotín B – SK Zbraslav B 6:1, 19. kolo SK Zbraslav B volno, 
FK Řeporyje-Praha 5 B – SC Radotín B 0:6, 20. kolo SC Radotín B – Sokol Stodůlky B 3:0, ABC 
Braník B – SK Zbraslav B 1:0, 21. kolo FK Řeporyje B – SK Zbraslav B 1:1, SK Košíře B - SC 
Radotín B nehrálo se, zápas odložen. SC Radotín nadále vede tabulku II.třídy (39 bodů). SK 
Zbraslav je mezi 11 účastníky na 9.místě (20 bodů). 
II. třída - skupina C: 18. kolo FK Klánovice – Sokol Lipence 1:0, 19. kolo FC Háje Jižní
Město B – Sokol Lipence 3:0, 20. kolo Sokol Lipence – Sokol Písnice 3:0, 21. kolo Junior Praha B – 
Sokol Lipence 2:3. Lipenecké áčko je na sympatickém 3.místě bez postupových ambicí (33 body).
III. třída – skupina A: 18. kolo Sokol Lipence B – Sokol Stodůlky C 3:0, Sokol Řepy B – SK 
Čechoslovan Chuchle C 0:3, 19. kolo volno – SK Čechoslovan Chuchle C, PSK Olymp Praha B – Sokol 
Lipence B 6:2, 20. kolo Slavoj Koloděje B – SK Čechoslovan Chuchle C 0:1, Sokol Lipence B – Slovan 
Bohnice B 1:4. S postavením v tabulce (4.místo a 32 bodů) mohou být spokojeni i v B týmu Lipenců. 
Na 5.místě je v tabulce Chuchle C (29 bodů).
III. třída – skupina C: 14. kolo Sokol Benice – SK Čechoslovan Chuchle B 1:1, 15. kolo SK 
Čechoslovan Chuchle B – Sokol Vinoř 5:1, 16. kolo SK Ďáblice B – SK Čechoslovan Chuchle B 0:3. 
Poslední kolo zbývá dohrát v 3.třídách do konce sezóny. Chuchle B má jistotu 2.místa (37 bodů).
1. ČESKÁ SOFTBALLOVÁ LIGA MUŽŮ:
22.4. PV Praha – SK Radotín 0:4, SK Radotín – Krč Altron 4:1, 23.4. SK Radotín – Havlíčkův Brod 
4:3, Tempo – SK Radotín 2:1, 6.5. SK Radotín – Iuridica 4:1, Chomutov – SK Radotín 4:2, 7.5. 
Spectrum – SK Radotín 1:2, SK Radotín – SVŠ Plzeň 12:5, 20.5. Havlíčkův Brod – SK Radotín 2:1, 
SK Radotín – Chomutov 5:4, 21.5. SVŠ Plzeň – SK Radotín 4:5, SK Radotín – Tempo 4:2, 27.5. SVŠ 
Plzeň – SK Radotín 0:7, SK Radotín – Chomutov 0:4. 
2. ČESKÁ SOFTBALLOVÁ LIGA ŽEN:
30.4. Podolí – SK Radotín 8:7, SK Radotín – Krč Altron B 8:7, 1.5. Krč Altron B – SK Radotín 
13:11, SK Radotín – Podolí 16:19, 14.5. SaBaT B – SK Radotín 1:4, SK Radotín – Kladno 12:9, 
20.5. Kladno – SK Radotín 7:6, SK Radotín – SaBaT B 6:3


