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slavnostně pásku a předal areál do užívání. Po 
této slavnostní části odpoledne sehrálo kom-
binované družstvo Čechoslovanu přátelský 
zápas s mužstvem osobností, které má název 
Hvězdný prach. Čestný výkop zápasu provedl 
předseda Čechoslovanu pan Jan Hazuka.

  Tak a nyní nezbývá než chuchelským 
fotbalistům popřát to známé sportovní: 
ČECHOSLOVAN DO TOHO! 

… si mohou od neděle 22.8.2004 z radosti 
zazpívat hráči a funkcionáři fotbalového 
oddílu Čechoslovanu Chuchle. Tento den 
bude zapsán v historii klubu 
jako den zprovoznění stánku 
chuchelských fotbalistů po 
celkové rekonstrukci, kte-
rou bylo nutné provést po 
srpnových povodních roku 
2002. To, co zcela poničila 
dravá voda, se podařilo díky 
obětavosti, pochopení a ne-
malým finančním výdajům 
opět vzkřísit. Po dvou letech 
hostování na hřišti radotín-
ského klubu (za což mu patří 
dík) se chuchelští vrací na 
své opravdu pěkné travnaté 
hřiště a do velmi pěkně vy-
bavených kabin.
  Návrat kopané do Velké 
Chuchle byl slavnostní. Po krátkých pro-
jevech předsedy Čechoslovanu pana Jana 
Hazuky a starosty Velké Chuchle pana Sta-
nislava Fresla přestřihl chuchelský starosta 

  Nejúspěšnější sezónu v historii klubu má 
za sebou A tým Sokola Lochkov, hrající 
v I.B třídě, skupině A. I.B třída je nejvyšší 
soutěž, která se v klubu v jeho dlouhé his-
torii hrála. Cílem klubu pro soutěžní ročník 
2003/2004 bylo skončit do 8.místa, aby tým 
neohrožoval sestup zpět do II.třídy, odkud 
v ročníku 2002/2003 postoupil. Mužstvu se 
vstup do soutěže vydařil, zvítězilo na hřišti 
Nuslí 4:3. Ve výborných výsledcích pod 
vedením trenéra Jaroslava Káninského tým 
pokračoval i nadále. Po podzimní sezóně 
skončil na vynikajícím 2. místě za vedou-
cím Břevnovem, jehož A tým je účastníkem 
ČFL. Lochkováci hráli  již tradičně lépe na 
domácím hřišti, kde mají velkou podporu 
fanoušků. Ale ani na hřišti soupeřů si 
nevedli špatně, přivezli si z nich 26 bodů 
(2. místo v tabulce zápasů odehraných 

venku). Ve 26.kole získali i skalp suveréna 
soutěže – týmu FC Dragoun Břevnov, když 
ho na jeho hřišti porazili 2:1. V sezóně 
2003/2004 skončil A tým s 53 body za 
16 výher, 5 remíz a 5 proher na celkovém 
2. místě za postupujícím Břevnovem. 
Nejlepším střelcem mužstva se stal Miro-
slav Vrba  s 26 góly. Příští sezóna nebude 
podle sekretáře oddílu Michala Drahoty 
pro Lochkov jednoduchá. Veškerá domá-
cí utkání odehraje na hřišti ve Slivenci. 
V současné době v Lochkově probíhá za 
pomoci MČ Praha - Lochkov rekonstrukce 
hrací plochy. Na novou travnatou plochu se 
lochkovský tým vrátí ze sliveneckého azylu 
až příští sezónu. Úspěchem pro nový ročník 
bude umístění ve středu tabulky.

  Při přenosech z evropského šampionátu v kopané z Portugalska se u velkoploš-
né televize v restauraci Smaltovna na Horymírově náměstí v Radotíně sešlo vždy 
spousta příznivců. Zvláště, hrála-li naše reprezentace. Je těsně před klíčovým 
zápasem v základní skupině s Nizozemskem a probíhá tradiční představování 
sestav a defilé nastoupivších hráčů. V okamžiku, kdy televizní kamery zaberou 
statného obránce Martina Jiránka, mezi přítomnými sklidí největší potlesk. 
Proč ? Protože mnozí ho znají osobně. Buď s Martinem chodili do radotínské 
základní školy nebo na tréninky do mládežnických oddílů Radotínského SK a 
nebo jen tak z radotínského sídliště, kde byl od dětství vždy viděn s míčem u 
nohy. 
  Mimochodem, v utkání s Nizozemskem obstál a kvalitní výkon podával na 
Euru do okamžiku, než se zranil ve čtvrtfinále s Dánskem.
  Svojí výkonností Martin Jiránek upoutal v dorosteneckém věku pozorovatele 
Bohemians, kde dostal v roce 1997 i první ligovou příležitost. Později přestoupil 
do Liberce, aby posléze podepsal smlouvu s italským klubem v Reggině, účast-
níkem jedné z nejkvalitnějších fotbalových soutěží na světě. Na jihu Evropy 
odehrál čtyři sezóny. Byl jedním z členů úspěšné jedenadvacítky, která vyhrála 
v roce 2002 titul Mistrů Evropy. I přes nesporné úspěchy nezapomíná na své 
fotbalové počátky, kdy hrál v Radotíně pod vedením trenérů – pánů Tučka, 
Wintery a Jelínka.
  Martina znám od jeho školních let. Již tehdy pohybově vynikal nad vrstevníky. 
Byl velice dobře vybaven jak rychlostně, tak především vytrvalostně. Každý škol-
ní fotbalový výběr, ve kterém startoval, vítězil a hrál o nejlepší školní družstvo 
v celé Praze. Startoval i v atletických soutěžích v Poháru rozhlasu, kde udivoval 
svými výkony na delších tratích. 
Rozhovor proběhl v příjemné atmosféře před přátelským mezistátním zápasem 
s úřadujícími mistry Evropy z Řecka v hotelu Praha, kde má naše fotbalová 
reprezentace již tradičně hlavní stan. 

   

Exkluzivní rozhovor s Martinem Jiránkem

Jaký je momentálně tvůj zdravotní stav, 
jak se cítíš? Po zdravotní stránce jsem již 
v pořádku. Po zranění jsem již 
hrál dva zápasy. Noha drží. Byl 
jsem přibližně měsíc v klidu. 
Myslím si, že to byla dostatečně 
dlouhá doba na regeneraci.
Myslíš si, že budeš nominován 
do sestavy přátelského zápasu 
s Řeckem? Věřím, že se na hřiště 
dostanu, jelikož se jedná o přátel-
ský zápas, kde trenéři většinou 
chtějí vyzkoušet co nejvíce hrá-
čů. Jestli nastoupím v základní 
sestavě nebo jestli budu hrát až 
v druhém poločase a nebo vůbec 
ne, to se všechno uvidí. 
Jak bys s odstupem času hodno-
til vystoupení české reprezenta-
ce a potažmo tvůj výkon na ME 
v Portugalsku? Konečné umístě-
ní družstva můžeme zpětně brát  
jako velký úspěch. Kdyby nám 
někdo před začátkem turnaje řekl, 
že bez ztráty bodu vyhrajeme naší 
skupinu a budeme na konečném 
třetím místě, brali bychom to vše-

mi deseti. Samozřejmě po vývoji turnaje a 
skvělém ohlasu odborníků na náš výkon 

tomu bylo trochu jinak. Já osobně jsem tak-
též spokojený, jelikož jsem nepočítal, že si 
tolik zahraji, takže maximální spokojenost.
Určitě není od věci se zeptat, zda-li si více 
ceníš posledního úspěchu s reprezentací 
nebo titulu Mistrů Evropy hráčů do 21 
let? Jednoznačně úspěchu na evropském 
šampionátu v Portugalsku.
Před nedávnem jsi přestoupil do Spar-
taku Moskva. Jaké jsou zatím tvé pocity 
z nového působiště? Zatím jsem tam pobyl 
dva týdny a můžu hovořit jen v superla-
tivech. Samozřejmě úroveň ruské ligy se 
s italskou ligou nedá srovnávat, ale co se 
týká zázemí klubu, tak to je prakticky srov-
natelné s úrovní v Itálii.
Víš, že jsi  v Radotíně stále držitelem 
školního rekordu v běhu na 1500 metrů, 
konkrétně časem 4:37,9, za což by se ne-
museli stydět například někteří světoví 
desetibojaři? Ani jsem nevěděl, že jsem 
držitel tohoto rekordu a čas si již vůbec 
nepamatuji. Ale docela mě to těší, je to 
příjemné. 
Sleduješ přenosy z právě probíhajících 
letních olympijských her v Athénách? 
Jelikož času moc není, koukám pouze po 
chvilkách.
Kdybys měl přesto čas, jaký sportovní 
přenos z olympiády by sis nenechal ujít? 
Rozhodně závod desetibojařů a snažení 
Jana Železného dobýt další olympijskou 
medaili.
Jak vidíš současné ambice reprezentač-
ního družstva v kvalifikaci na MS, ať 
s přítomností Pavla Nedvěda a nebo 
bez něj? Kdyby měl Pavel chybět, byla by 
to veliká ztráta pro reprezentační výběr i 
pro celý český fotbal. Doufejme, že se co 
nejdříve dá zdravotně do pořádku a že bude 
pokračovat. Přeji mu tedy všechno nejlepší, 
aby se uzdravil. Družstvo musí i přesto 
bojovat a věřím, že kvalifikaci zvládneme 
s ním nebo i bez něj. Je jasné, že bez Pavla 
by to bylo daleko těžší.
Odmalička jsi byl většinou ofenzivní 
typ hráče, který dával mnoho gólů, kde 
nastal přerod, že jsi se stal obráncem? Za-
čalo to v době, kdy jsem působil v Bohemi-
ans. Když mě trenér Petržela nominoval na 
první ligový zápas za muže, postavil mne 
hned do obrany a řekl: ,,Máš dobré fyzické 
předpoklady, tak budeš hrát v defenzivě.“ 
Předtím jsem hrával středního záložníka. 
Byl jsem samozřejmě rád, že vůbec hraji. 
Zřejmě jsem hrál uspokojivě, jelikož od té 
doby pravidelně nastupuji v zadních řadách 
mužstev. 

  Skutečně bohatý program je připraven 
na druhou část metropolitní dostihové 
sezóny. Ta na chuchelském závodišti za-
čala 29. srpna a pokračuje každou neděli 
(s výjimkou 10. října, kdy se koná Velká 
pardubická steeplechase) až do konce 
října. V jednání je přitom ještě přidaný 
dostihový den 7. listopadu, který by se 
skládal z rovinových i překážkových do-
stihů, ale jeho konání ještě v době uzávěr-
ky tohoto vydání nebylo potvrzeno.
  Hlavní pozornost je během měsíce září  
soustředěna na Dostihový festival Trans-
gas (19. září). Ten se opět uskuteční pod 
patronátem primátora hlavního města Pra-
hy MUDr. Pavla Béma a v jeho programu 
jsou dvě zkoušky nejvyšší kategorie- tzv. 

„graded“ dostihy. Jedná se o Velkou cenu 

Prahy Transgas na 1600 metrů o 900 tisíc 
Kč a Velkou cenu českého turfu EŽ Praha 
na 2400 metrů o 500 tisíc Kč. V obou lze 
předpokládat účast špičkových koní a žo-
kejů. Jen o týden později se uskuteční již 
83. ročník 1200 metrové Svatováclavské 
ceny Znovínu Znojmo, která s dotací půl 
miliónu korun tvoří vrchol sezóny pro 
sprintery.
  V neděli 3. října se pak na závodišti se 
svými prezentacemi představí střední 
školy a učiliště zemědělského zaměření, 
což může být zajímavé zvláště pro žáky 
letošních devátých tříd.
Termínová listina:
19.9. (ne) začátek 14.00 hlavní dostih 
Dostihový festival Transgas (VC Prahy 
a VC českého turfu)
26.9. (ne) 14.00 
83. Svatováclavská cena Znovín Znojmo
  dostihový den skupiny DHL
3.10. (ne) 14.00 
66. Cena zimního favorita Sirius
  dostihový den středních odborných učilišť 
ze zemědělského resortu
17.10. (ne) 13.00 
Memoriál Harryho Petrlíka
24.10. (ne) 13.00 
Finále seriálu Schaumann
31.10. (ne) 13.00 
85. Cena prezidenta republiky dt. MATTONI
Vstupné pro dospělé osoby je 70 Kč, zdar-
ma mají vstup děti do patnácti let a také 
držitelé dlouhodobých jízdenek pražské 
MHD s platným časovým kupónem.

  Start druhé poloviny chuchelské sezóny 
obstaral 59. ročník klasického dostihu St. 
Leger Charvát o 500 tisíc korun. Naprosto 
suverénním způsobem získal vítězství 
ryzák stáje Turan (patří kazašskému 
filmovému režisérovi Amirkulovovi). 
Darsalama na mosteckém hipodromu 
trénuje populární Arslangirej Šavujev 
a do dostihu jej vyslal pod svým zetěm, 
jezdcem Konstantinem Kobzarevem. 
Darsalam vyhrál velmi lehce o devět délek 
a svým projevem potvrdil, že lepší dosti-
hový kůň momentálně v českém tréninku 
není. Tady už toho moc co dokazovat 
nemá, a tak další starty absolvuje v nároč-
né zahraniční konkurenci.

 Fotbalisté Lipenců nebyli s uplynulou 
sezónou příliš spokojeni a o to více hledí 
s nadějemi k nadcházejícím mistrovským 
zápasům. A tým v loňském ročníku sou-
těže II. třídy Pražského fotbalového svazu 
dvě kola vedl tabulku a pomýšlel na postup 
do I.B třídy, kterou klub hrál naposledy 
před čtyřmi roky. Potom však přišla série 
hubených výsledků a pokles. Lipenecké 
první mužstvo skončilo nakonec páté 
s dvanáctibodovou ztrátou na postupující 
ČAFC B.
  I to bylo jedním z důvodů, proč vedení 
klubu vyměnilo trenéra. Po více než deseti 
letech odešel Václav Cipra, který si doslova 
vypiplal jednu generaci fotbalistů a dotáhl 
je k postupu do vyšší soutěže, a nahradil 
ho dosavadní asistent Milan Jamrik. Ten 
neskrývá ambice na návrat do vyšších pater 
pražského fotbalu. „Porveme se o postup,“ 

říká rozhodně nový lodivod lipeneckého 
áčka. K dispozici bude mít dvě posily 
z Dobříče – Hejduka a Dederu - a nadějné 
dorostence Poula, Šedivého a Procházku.
  B tým dospělých slouží jako rezerva a hrají 
v něm jak „dědci“, kteří mají nejlepší léta 
na trávníku za sebou, tak mladí kluci, kteří 
se potřebují „otrkat“. V minulém ročníku 
mělo lipenecké béčko fantastické jaro. Po 
porážce v Radotíně zabralo a šestkrát za 
sebou vyhrálo. Na postupující rezervu 
Radotínského SK a na Olymp B už to sice 
nestačilo, ale konečné třetí místo je víc, než 
se před sezónou čekalo.
  I v nové sezóně chce B mužstvo Lipenců 
být především „širší lavičkou náhradníků“ 
áčka, ale hlavně si chce zahrát dobrý fotbal. 
A když to půjde, i ono se pokusí bojovat o 
postup.

  Další významný počin k přiblížení vý-
konnosti českého lakrosu ke světové špičce 
se podařil činovníkům oddílu LCC Sokol 
Radotín. Po již tradičních účastech naší re-
prezentace, ať mužské či ženské, na všech 
posledních vrcholných akcí tohoto sportu, 
tedy na mistrovství světa a Evropy, které 
se mimochodem letos o prázdninách hrálo 
v Praze, bylo vysláno devět nadějných ra-
dotínských ,,mladíků,, do amerického Bal-
timore na  boxlakrosový kemp pro juniory. 
,,Je to pro náš sport obrovská událost,“ říká 
starosta Sokola a jeden z nestorů tohoto 
sportu v České republice Mirek Knotek. 
Dále dodává: ,,Jednání, která se v průběhu 
letošního ročníku Memoriálu Aleše Hře-
beského vedla se zástupci americké firmy 
Rebels, se podařila dotáhnout a zrealizovat. 
Chtěl bych ještě jednou prostřednictvím 
Novin Prahy 16 poděkovat sponzorům, 
hlavně firmě S+S, kteří nám nemalými 

finančními prostředky pomohli podpořit 
snahu vyslat skupinu perspektivních mla-
dých hráčů za oceán.“ 
  Na týdenní kemp chlapci odletěli  těsně 
před koncem školního roku. Doprovázel je 
bývalý vynikající hráč, dnes jeden z mlá-
dežnických trenérů radotínského LCC Jiří 
Pechar, který celý pobyt zhodnotil slovy 
chvály. Účastníkem akce byl i šestnáctiletý 
Adam Kostka, jeden z nejnadějnějších hrá-
čů LCC, který si již zahrál i několik zápasů 
za mužský A tým, pětinásobného mistra 
republiky. ,,Kemp byl určen pro hráče od 
14-ti do 18-ti let se základními lakrosovými 
zkušenostmi,“ přibližuje Adam. Tréninky 
vedli profesionální hráči kanadsko-ame-

rické boxlakrosové ligy jako například Jeff 
Wills z Coloreda, Bill Curtis z Bostonu 
nebo Scott Joyner z Washingtonu. Ke konci 
se s juniory o své bohaté zkušenosti přijel 
podělit i Ke-
vin Finneran, 
jeden z nej-
lepších hráčů 
na světě, kte-
rého jsme měli 
možnost vidět 
ovládat svoji 
, , l a k r o s k u , , 
při letošním 
ročníku HBA 
Cupu – nej-
p r e s t i ž n ě j š í 
klubové akci 
v Evropě (otiš-
těn rozhovor 
v květnovém 
čísle). 

Vedle 
n a -
máha-
v é h o 
s p o r -
t o v -
n í h o 
programu se našla i chvilka pro 
výlety. ,,Zajímavá byla návštěva 
lakrosového muzea v Baltimore. 
Zbyl i čas zajet se podívat do 
Philadelphie a Washingtonu nebo 
na typické americké barbecue,“ 
dodává Adam Kostka a pokračuje: 
,,Velkým zážitkem byla návštěva 
utkání profesionální soutěže 
MLL mezi Philadelphií Barrage 
a Rochester Rattlers, kterému při-
hlíželo pro nás neuvěřitelných  pět 

tisíc diváků.“
  S pocitem úspěšné reprezentace a dobře 

odvedené práce při konfrontaci se stejně 
starými vrstevníky ze Spojených států se 
unavení junioři s přebarvenými kšticemi 
vrátili 4.  července zpět do vlasti. 
  Asi největší zásluhu na uskutečnění zámě-
ru má Jan Barák - trenér mládeže a A týmu 
LCC.  ,,Našim cílem do budoucna je vycho-
vávat špičkové hráče, kterým budeme mít 

možnost nabídnout  pravidelnou účast na 
podobných kempech a dále nejnadanějším 
zajišťovat stipendia na prestižních vyso-
kých školách, na kterých se hraje lakros,“ 
líčí Jan, při MS v Torontu v roce 2003 i 
reprezentační trenér a pokračuje: ,,Kluci 
viděli, jak skvělé zázemí a oblibu má lakros 
v Severní Americe. To vše je pro naše mla-
dé obrovská motivace.“ 
  V září jsou úvodními zápasy odstartovány 
mistrovské soutěže v boxlakrosu. Jistě již 
v těch nejbližších ukáží účastníci baltimor-
ského kempu, čemu novému se přiučili.  
   

  Nová sezona mladých hokejistů začala 
spolu se školou. Na 150 chlapců opět na-
zulo brusle a začalo trénovat. V polovině 
srpna proběhlo soustředění v Jindřichově 
Hradci a tři týmy se zúčastnily turnaje 
v Tachově. Anonymita zbraslavského 
hokeje (není vlastní stadion) se bohužel 
odráží v malém počtu chlapců ze spádové 
oblasti Prahy 16 a to je velká škoda! Nyní 
nabízíme možnost tuto situaci změnit. Mů-

žete svého syna přihlásit do naší přípravky 
pro nejmenší. Nemusí umět bruslit, vše se 
naučí u nás. Nábor nových chlapců ročníků 
narození 1997 – 2000 probíhá na zimním 
stadionu Nikolajka na Smíchově každé úte-
rý a pátek od 16 do 18 hodin. Těšíme se na 
brzké shledání !!!
   Informace lze získat i na tel.: p .  M í k a 
607 818 468, p. Lacina  602 341 458
Web: www.hczbraslav.com


