
Zbraslavská hokejová mládež válí
Díky obětavé práci trenérů nemusí mít oddíl o budoucnost strach

Badmintonisté již v první půlce navázali na úspěchy z posledních let
Nejvíce zářil junior Jakub Bitman. Hlavní vrchol sezóny je, ale teprve přede dveřmi.

   Další badmintonová sezóna má za sebou 
téměř polovinu svého soutěžního progra-
mu. V současné době vrcholí příprava nej-
lepších českých badmintonistů na nejdůle-
žitější domácí akci sezóny – Mistrovství re-
publiky jednotlivců, jehož pořádáním byl 
pověřen oddíl z Prahy 16 – Sokol Meteor 
Radotín. Rovněž i jeho nejlepší oddíloví 
hráči se chystají na vrcholnou akci letošní-
ho roku. O dosažených výsledcích budeme 
samozřejmě informovat. Samotná sezóna 
je však v plném proudu již od září a hned 
v úvodu můžeme prozradit, že se v turna-
jích neztratili ani radotínští hráči.
 Na mezinárodním poli zaznamenal 
v individuálních soutěžích Sokol Meteor 
Radotín velmi pěkné výsledky. Asi nej-
výraznějším byl zisk bronzové medaile na 
Mistrovství světa veteránů v nejobsazo-
vanější kategorii mužů do 45 let, kterou 
pro Českou republiku a radotínské barvy 
přivezl z dalekého Taiwanu ing. Zdeněk 
Musil. Je to pro naši zemi historicky první 
medaile  ze světové soutěže.
    Vraťme se rovněž k úspěšné reprezentaci 
České republiky na Mistrovství Evropy 
juniorů v druhé polovině loňské sezóny. 
Na juniorském šampionátu měl radotínský 
oddíl zastoupení hned v osobách dvou hrá-
čů - Jakubu Bitmanovi a Pavlu Drančákovi 
ml. Oba výrazně přispěli k zisku historic-
kého výsledku v soutěži družstev. Mladí 
hráči totiž obsadili sedmou příčku, hned za 
evropskými badmintonovými velmocemi. 
Bitman se v soutěži jednotlivců  probojoval 
do osmifinále.
   Nejvýrazněji se z hráčů oddílu z Pra-
hy 16 v první polovině sezóny prosadil opět 
Jakub Bitman. Po podzimní části turnajů 
Evropského badmintonového okruhu se 
dostal do první stovky světového žebříčku 
čtyřhry mužů. V současnosti je společně 
se svým chorvatským spoluhráčem na 84. 
místě na světě a mezi evropskými dvojice-
mi pak na 29. místě. Nejlepšího výsledku 
dosáhli na Mezinárodním mistrovství 

Slovenska, kde vybojovali titul. Třetí 
příčku pak obsadili na mezinárodních 
Mistrovství Maďarska a Walesu. Jakub se 
prosadil i na domácích turnajích. Zvítězil 
na GPA v Kopřivnici ve dvouhře a v Čes-
kém Těšíně společně s P. Drančákem ve 
čtyřhře. Na domácí půdě se rovněž již 
tradičně daří i Evě Titěrové, která před-
tím, než se na nějakou dobu rozloučila 
s turnajovými boji kvůli mateřským po-

vinnostem, opět vyhrávala na domácích 
celostátních turnajích.
   Další ocenění pro hráče Sokola Meteor 

Radotín znamenalo vyhlášení nejlepších 
sportovců České obce sokolské. V kategorii 
dospělých byla mezi oceněnými mnohoná-
sobná Mistryně republiky Eva Titěrová - 
Brožová a v kategorii juniorů se stejného 
ocenění dostalo Jakubu Bitmanovi.
  V týmových soutěžích se prvoligové 
družstvo velmi úspěšně vydalo za svým 
hlavním cílem, jímž je znovuzískání titu-
lu Mistra republiky smíšených družstev 

v 1. lize. V základní části, 
která již skončila, si druž-
stvo vedlo výborně. Pře-
sto, že je oslabené o něko-
lik klíčových hráčů (Eva 
Titěrová se chystá na 
svou novou roli a dlou-
hodobé onemocněn í 
Pepy Rubáše vyřadilo 
ze hry úspěšný debl 
Rubáš – Sobot), ztratil tým 
pouze jeden bod za remí-
zu s loňským mistrem re-
publiky týmem Deltacar 
K a r b o  B e n á t k y .  To 
znamená, že postupuje 
přímo do finále play 
off 1. ligy, které se usku-
teční 5. a 6. dubna. 

Tímto bychom chtěli 
jménem oddílu pozvat 
všechny příznivce na 
finálová klání, kde bude 
možnost vidět nejlepší 
české hráče, a zároveň 
můžete pomoci svým 
povzbuzováním podpo-
řit radotínské sportovce 
v boji o mistrovský titul. 
Věříme, že nejpozději 
do dvou let přivítáme 
n e j l e p š í  r a d o t í n s k é 
badmintonisty i na půdě 
domácí, a to v nově bu-

dované sportovní hale v ulici U Starého 
stadionu.

   Od posledního příspěvku o zbraslav-
ském hokeji v Novinách Prahy 16 uběhl 
více než rok. S čistým svědomím však 
můžeme napsat, že tento jeden z nej-
populárnějších českých sportů udělal 
na Zbraslavi další významný krůček 
ve výchově nejmladších hokejistů, což 
se především projevilo na dosažených 
výsledcích. Sportovní oddíl, který letos 
oslaví již 95 let svojí činnosti, se díky 
partě nadšenců kolem trenéra Míky ne-
musí o svoji budoucnost obávat, jelikož 
dres HC Slavoje Zbraslav  momentálně 
oblékají již skoro dvě stovky hokejových 
nadějí, což je nejvyšší počet v historii. 
   Všichni, kdo mají lední hokej rádi a sle-
dují jej, vědí, že se momentálně nachází 
v určité krizi obzvláště v mládežnických 
kategoriích. ,,Hokej je finančně dost 
náročným sportem, dalším problémem 
jsou časy tréninků, které jsou mnohdy 
neúnosné,“ přibližuje faktory zapříči-
ňující současnou situaci ohledně malého 
zájmu dětí zbraslavský hokejový trenér 
Karel Míka. Kritice podrobil i systém 
soutěží, jenž volá řadu let po změně. 
,,I přes tuto celorepublikovou situaci se 
náš oddíl neustále rozvíjí jak po stránce 
hokejové, tak i počtu dětí. Máme radost 
z toho, že k nám nacházejí cestu rodiče 

s dětmi na doporučení těch, kteří už 
u nás trénují,“ hrdě se svěřuje trenér 
Míka. Je to známka toho, že se dětem 

ve zbraslavském oddíle líbí a rodiče 
jsou s prací spokojeni. A jaký je hlavní 
atribut úspěchu? ,,Snažíme se jít jinou 
cestou než ostatní oddíly. Naší prioritou 
nejsou výsledky za každou cenu, ale 
zapojení maxima kluků do hry. Proto 
u nás dostane příležitost ve hře skutečně 
každý z chlapců,“ vysvětluje jednoduchý 
princip Karel Míka. HC Slavoj Zbraslav 
má jako jediný ve středních Čechách 
v soutěži druhých tříd hned tři týmy! 
A právě přirozená konkurence se u zbra-
slavských chlapců projevuje i ve výsled-
cích. Hráči mají dostatek prostoru ve 
hře a tím získávají dostatek zápasových 
zkušeností. V rámci soutěží 2. – 5. tříd je 
Zbraslav uznávaným soupeřem, který je 
schopen porážet i nejvěhlasnější oddíly, 
včetně Sparty, Slavie, Kladna a dalších. 
V soutěžích má Slavoj v letošní sezóně 
celkem osm týmů - od kategorie druhých 
tříd až po tým starších žáků. Do bojů 
o body  tak zasáhne na 140 chlapců.
   A nyní pár posledních výsledků, které 
udělaly všem příznivcům hokejového 
oddílu  velkou radost. Ve finálovém tur-
naji čtyř nejlepších celků kraje v mini-
hokeji získali druháci i třeťáci shodně 
druhá místa, třeťáci získali druhé místo 
na velkém turnaji v Milevsku, kde byla 

nad síly zbraslavských nadějí pouze 
Plzeň. Čtvrtá třída vyhrává turnaje ve 
Vrchlabí a Klášterci, páťáci končí druzí 

v konkurenci dvaceti týmů na meziná-
rodním turnaji v Mostě.  Mladší žáci 
vyhrávají turnaj ve Veselí nad Lužnicí, 
starší žáci vítězí na turnaji v České Lípě! 
Jak je vidět, Slavoji Zbraslav se daří dělat 
hokej na slušné úrovni. ,,Samozřejmě, že 
máme stále co zlepšovat a chceme, aby se 
naši kluci nespokojovali s dosaženým,“ 
říká sebekriticky po výčtu úspěchů 
hlavní trenér Míka. Oddíl má samo-
zřejmě i dost problémů. Tím základním 
je finanční zajištění chodu družstev. 
Není jednoduché dát dohromady na 
dva milióny korun. Do chodu zasahuje 
negativně i žákovská liga  „lovící“ nej-
lepší hráče. Dále vysvětluje sekretář HC 
Slavoj pan Němec: ,,Ač máme radost, 
že se naši odchovanci v lize prosadí, 
nedostáváme adekvátní hráčskou či fi-
nanční kompenzaci. Bohužel pro nás je 
tak nastavena přestupová politika.“ Pro 
zajímavost, v mužstvech žákovské ligy je 
nyní celkem 34 odchovanců zbraslavské-
ho hokeje!
    I přes tyto problémy se Slavoji Zbraslav 
daří rozvíjet hráčský potenciál. V oddíle 
trénuje na 180 chlapců. Daří se vycho-
vávat i trenéry. S licencí jich ve zbra-
slavských družstvech pracuje na dvacet 
a všichni zcela zdarma. 
   V případě, že jste rodič a máte chlapce 
ročník narození 2001 – 2004, který by 
měl zájem o hokej, můžete s ním přijít 
zcela nezávazně na nábor vyzkoušet si 
trénink s vrstevníky. Než se rozhodnete, 
zda ratolest bude pokračovat, máte tři 
tréninky zcela zdarma. Trénuje se každé 
úterý a čtvrtek mezi 16 – 17 hodinou na 
zimním stadiónu Nikolajka na Smíchově. 
Na neděli 2. března si zájemci naplánujte 
návštěvu na Nikolajce. Hokejový oddíl 
Slavoj Zbraslav bude  pořádat dětský den 
na ledě! Od 9 hodin budou na programu 
ukázky tréninku. Přítomní uvidí ukáz-
kové zápasy chlapců ročníku 2001, 2002 
a 2003 v minihokeji. Případní zájemci 
si můžou zatrénovat a zkusit si nájezdy 
na brankáře. Součástí  budou i soutěže. 
K tomu všemu se budou zdarma podávat 
palačinky a čaj. Pro každého účastníka 
bude i dárek na památku. Rodiče a dě-
ti, vezměte si s sebou brusle. Případné 
další informace můžete získat u pana 
Míky na kontaktu  607 / 818 468 nebo na 
www.hczbraslav.cz

Úspěšný vstup do nového roku
se zlatem na krku

P o s l e d n í  l e d n o v o u  s o b o t u 
(27. ledna – pozn.red.) se ve sportovní 
hale v Praze Hostivaři konalo Mistrov-
ství České republiky v soutěži Aerobic 
Team Show. Chuchelský aerobik měl 
i v této soutěži své žhavé želízko v ohni. 
V kategorii 8 až 10letých děvčat se 
představily mladé sportovkyně z Aerobic 
Teamu vedené zkušenou a i na meziná-
rodním poli velice úspěšnou trenérkou 
Veronikou Vrzbovou se svou skladbou 
„Sněhové vločky“. Účasti ve finále mis-
trovství republiky předcházely hodiny 
tvrdé práce a tréninkového úsilí, rovněž 
i účast v předchozích kvalifikačních 
závodech.
   V kvalifikaci pro oblast Čech, která 
se konala 2. prosince 2007 v Mladé 
Boleslavi, ukázala děvčata z Aerobic 
Te a m u  Ve r o n i k y 
Vrzbové svoje ambi-
ce. Jistě zacvičenou 
sestavou nenechala 
n ikoho na pochy-
bách o tom, kdo bude 
do lednového mis-
trovstv í republ iky 
postupovat z první-
ho místa a kdo bude 
jedním z adeptů na 
zlatou medaili. Do 
celorepubl ikového 
finále se chuchelské 
naděje probojova-
ly  z  de se t i  t ý mů , 
které do boleslavské 
kvalif ikace nastou-
pily. Vedle Aerobic 
Teamu Veroniky Vrzbové postupovalo 
i dalších pět týmů v pořadí za vítězným 
družstvem. Z moravského semifinále se 
na Mistrovství České republiky probojo-
valo dalších pět týmů. 
   O svých kvalitách děvčata z Chuchle 
přesvědčila všechny přítomné diváky 
a hlavně rozhodčí i na lednovém mis-
trovství. Ve velké konkurenci skladeb 
z celé republiky si mladé chuchelské 
sportovkyně po výborném výkonu 
odvezly z vrcholné soutěže zlaté me-
daile a zasloužený titul Mistryň České 

republiky. Na mimořádném mládež-
nickém výsledku a dalším zviditelnění 
už tak velice úspěšného chuchelského 
aerobicu se podílely: Lucie Čuřínová, 
Claudie Hrubošová, Diana Kněžínková, 
Michaela Klepalová, Daniela Kolečková, 
Veron i k a  Košu mbersk á ,  Ba rbor a 
Křečková, Gabriela Nováková, Matylda 
M a l á ,  K a t e ř i n a  Š t ě p n i č k o v á ,
Lucie Samcová, Sarah Vegnerová, Klára 
Vlková, Eva Vojtová, Adéla Bláhová 
a Kateřina Rohová. Klíčovou postavou je 
trenérka, choreograa a bývalá výborná 
závodnice s řadou vynikajících výsledků 
z mistrovství světa a Evropy Veronika 
Vrzbová. Je to především její zásluha, 
že se  chuchelský aerobic tak skvěle 
umisťuje na nejprestižnějších soutěžích. 
Jen namátkou připomeňme úspěchy 

z minulého roku. Po fantastických dvou 
titulech Mistrů světa a jednoho titulu 
Mistryň republiky z roku 2007 tak při-
byl na konto chuchelského aerobiku 
další triumf. 
 Přejme všem závodnicím Aerobic 
Teamu Veroniky Vrzbové, aby jim je-
jich nadšení pro trénování a závodění 
ve sportovním aerobiku vydrželo co 
nejdéle a aby jejich účast na soutěžích 
přinášela další a další úspěchy, o nichž 
budeme velice rádi psát.

Exotický hokejový duel
Radotíňák hájil branku proti Novému Zélandu

    Lední hokej a Nový Zéland, dalo by se 
říci, že se jedná o absurdní spojení tak 
asi jako v případě plážového volejbalu 
a Grónska. Zasvěcení znalci sportu, 
který nám v historii přinesl jedenáct 
titulů mistra světa a jeden titul olym-
pijských šampiónů z japonského Nagana 
z roku 1998 však ví, že i u protinožců se 
vedle tamních populárních sportů jako 
je ragby a soball hraje i lední hokej. 
Nový Zéland je pravidelným účastníkem 
skupiny C světového šampionátu mužů. 
Své by o zkušenosti a kontaktu s novo-
zélandským hokejem mohl říct i radotín-
ský mladík Martin Moravec, brankářská 
jednička juniorského týmu berounských 
Medvědů, který čelil na začátku ledna 
útočné snaze hráčů ,,all black“ v přátel-
ském utkání. 
   Zápas byl odehrán jako příprava 
novozélandské reprezentace na mis-
trovství světa skupiny C hráčů do 20 let 
v podvečerních hodinách 11. ledna na 
zimním stadiónu 
v Berouně před 
přibližně třemi 
stovkami diváků.

Ú č a s t n í c i 
k rajského pře-
b o r u  b y l i  o d 
samého začátku 
utkání jasně lep-
ším týmem a po 
několika úvod-
ních minutách 
by lo  ja sné ,  ž e 
otázkou bude je-
nom výše skóre. 
,,Novozélandští 
h o k e j i s t é  n á s 
překvapili snad 
j e n  t v r d o s t í , 
kterou nahrazo-
vali nedostatky 
v  t e c h n i c e 
a taktice,“ stručně shrnuje agresivní sou-
peřův způsob hry a tvrdost při dohrá-
vání osobních soubojů devatenáctiletý 
Martin Moravec. ,,Myslím, že by tento 
výběr hrál ve spodních patrech tabulky 
krajského přeboru,“ dodává k soupe-

řově výkonnosti brankářská jednička, 
která odchytala proti Novému Zélandu 
30 minut. V polovině zápasu za jasné-
ho stavu 6:0 byl radotínský sportovec 
podle předem určeného scénáře střídán 
náhradním brankářem Benákem. Na 
střídačku odjížděl přibližně s jednou 
desítkou úspěšných zákroků. I v tomto 
případě bylo vidět, že s hokejisty od pro-
tinožců pracují kanadští trenéři, jelikož 
se zakončením útočné akce si sportovci 
z druhého konce světa nedělali kompli-
kace: ,,Po proniknutí do útočné třetiny 
volili okamžitě tvrdou střelu,“ přibližuje 
způsob zakončení brankářská naděje, 
trénující i s muži, hrajícími národní ligu, 
kde trpělivě čeká na svoji příležitost. 
Hráči Nového Zélandu hrozili celkově 
jen sporadicky, a tak byli domácí bran-
káři téměř bez práce.
    Po závěrečném klaksonu svítil na uka-
zateli konečný stav 11:0 pro berounské 

juniory. Hosté se i přes enormní snahu 
nedočkali čestného úspěchu. Přesto 
všichni na závěr hovořili o zajímavé 
konfrontaci evropského hokeje s exotic-
kým stylem  v kanadském obalu hráčů 
z jižní polokoule.    


