
Basketbalová senzace 
Otec a syn Zídkovi v dresu Radotína

  Sportovní senzace hodná zveřejnění 
nejen na stránkách Novin Prahy 16, 
ale i jiných periodik, se odehrála na 
začátku ledna v Pražské basketbalové 
soutěži. V úvodním zápase odvetné 
části 2. třídy skupiny D totiž v dresu 
radotínského BC nastoupil Jiří Zídek. 
  Vy, kdo průběž-
ně sledujete dění 
pod pražskými 
bezednými koši, 
budete namítat, 
že tato informa-
ce není v ničem 
nová, jelikož Jiří 
Zídek, nejlepší 
československý 
b a s k e t b a l i s t a 
století, hraje v ra-
dotínském dresu 
j i ž  posle d n ích 
č t r n á c t  s e z ó n 
v  j e ho  b o h a t é 
a stále nekon-
čící kariéře, ale 
opak je pravdou. 
V dresu družstva 
z Prahy 16 se 
totiž objevil jeho 
syn, třiatřicetile-
tý 215 centimetrů vysoký pivot, který je 
v historii českého basketbalu nesmazatel-
ně zapsán jako první hráč, který si zahrál 
nejprestižnější soutěž světa, a to profesi-
onální NBA (Charlotte Hornets, Seatle 
Supersonic a Denver Nugets – pozn. red.). 
A jak k tomuto přestupu ,,století“ došlo? 
,,Svoji roli sehrál především jeho otec, dále 

přátelství s kapitánem družstva Karlem 
Hanzlíkem a též i fakt, že Jirka bydlí již 
nějaký ten týden v Radotíně,“ vysvětluje 
pozadí přestupu Petr Štěch, jedna z opor 
týmu. Důležitým faktem přestupu je i to, 
že Jiří mladší musel ze zdravotních důvodů 
defi nitivně ukončit vrcholový sport.

  Bomba vybuchla přesně 10. ledna, kdy 
radotínští basketbalisté nastoupili k prv-
nímu kolu odvetné části soutěže proti 
týmu ČSA, který v soutěži prohrál zatím 
jediný zápas, a to právě s neporaženým 
Radotínem, těsně 78:79. Již před zápa-
sem bylo jasné, že tým, který z tohoto 
zápasu vyjde vítězně, bude mít s největší 

pravděpodobností otevřené dveře do první 
třídy. BC Radotín by se tak po roce vrátil 
zpět a pro ambiciózní tým ,,aerolinek“ 
by to znamenalo další krok na cestě 
mezi pražskou elitu. Zápas byl pikantní 
i v tom, že na soupisce soupeřovy me-
zinárodní legie byli i dva hráči, kteří 
v minulosti za Radotín hráli – Mamadou 
Niang ze Senegalu a Morris Muzenda ze 
Zimbabwe.

   Utkání  na soupeřově hřišti v Praze 6 
od samého začátku naplňovalo scénář 
důležitého zápasu, ve kterém hrál jedno-
značně ústřední roli Jiří Zídek ml., ještě na 
konci roku hráč prvoligového Nymburku. 
Radotínská taktika byla postavena proti 
atleticky vybavenému výběru hráčů ,,ze 
světa“ právě na tomto hráči, který poutal 
obrannou pozornost hned několika sou-
peřů. Ale ani to nestačilo, i když si tým 
ČSA udržoval do poločasu mírný náskok. 
Zdánlivě rozhodující pro další vývoj se 
ukázala třetí čtvrtina, kterou Radotín 
vyhrál o devět bodů. Přesto ani šestibo-
dový náskok dvě minuty před koncem 
neznamenal vítězství. Dvě trojky Youssefa 
Choueiryho a dva body ze šestek znamena-
ly, že BC Radotín musel v samém závěru 
bojovat dokonce o prodloužení, což se po-
dařilo i s následnou úspěšnou dohrávkou, 
kterou radotínští hráči dovedli k tříbodo-
vému vítězství v poměru 85:82. 
  Statistická bilance Jiřího Zídka ml. se 
zastavila na 59 bodech (39 střílených 
šestek a z toho 33 úspěšných pokusů), 15 
obranných a 10 útočných doskocích. A co 
k zápasu řekl sám hráč, několikanásobný 
český reprezentant? ,,Byla to zajímavá 
konfrontace, škoda jen, že nemohl ze zdra-
votních důvodů hrát i můj otec. Na to jsem 
se těšil nejvíce.“ Spolupráce tentokrát byla 
zatím jen na úrovni hráč a kouč, ale všichni 
se již těší na jejich vzájemnou souhru na 
basketbalové palubovce.  

  Na to, jak v ČR rostou každoročně 
bowlingové herny jako houby po 
dešti, je neustálý rozvoj aktivit čtyř-
dráhy v komplexu Patium Zbraslav 
skoro neuvěřitelný. Tato herna patří 
v současné době k nejvytíženějším 
z hlediska turnajů a dalších pravi-
delných soutěží a především – kolem 
bowlingu v Patiu vznikla v ČR zatím 
největší koncentrace dětí, hrajících 
tento sport na skutečně sportovní 
úrovni.
   Tento stav mají „na svědomí“ pravidelné 
nedělní tréninky otevřené všem zájemcům 
o bowling do 18 let, které herna rozjela 
v loňském roce jako první v regionu 
Prahy. V současné době chodí bowlingo-
vé mládí do Patia trénovat jednou za 14 
dní, do péče o mládež se totiž zapojila 
další herna ve stejné spádové oblasti, a to 
Bowling Hall Trnová, takže tréninky jsou 
jednou na Zbraslavi a jednou v Trnové. 
Dvouhodinový trénink od 10 do 12 hodin 
stojí děti 50 korun (což je patrně nejnižší 
cena za pronájem drah, která v současné 
době u nás existuje, a to zejména díky 
vstřícnosti vedení Patium Zbraslav)  a do-
cházejí na něj certifi kovaní trenéři, kteří se 
zájemcům snaží vštípit základní zásady 
sportovního bowlingu. Že jim je vštěpují 
velmi dobře, dokazují výsledky mládeže 
v ofi ciálních bowlingových soutěžích. Na 
nedávném mistrovství Prahy vyhráli mladí 
bowleři z Patium čtyři ze šesti kategorií 
juniorských soutěží do 18 let, přičemž 
v kategorii do 12 let patřila děvčatům prv-

ní tři místa a chlapcům první dvě místa, 
a v kategorii do 15 let obsadila děvčata 
dokonce prvních pět míst. To dává před-
poklady k dobrým výsledkům na blížícím 
se celostátním Mistrovství ČR juniorů, kde 
budou zbraslavské naděje z loňska obhajo-
vat dva mistrovské 
tituly a dvě pozice 
vicemistrů ČR.
 V Patium se ale 
nerozvíjí jen bow-
l i n g o v é  m l á d í . 
P ravidelně každý 
čtvrtek tu probíhá už 
třetí ročník turnaje 
Patium Rabbits Cup, 
soutěže za řa zené 
do celostátního bo-
dovacího žebříčku 
dospělých bowlerů, 
a každé druhé úterý 
v měsíci soutěž smí-
šených dvojic „Cha-
ozz Cup“, která je 
naopak určena spíše 
zájemcům o rekre-
ační bowling. Herna 
je domovskou stanicí oddílu BC Rabbits 
Praha, který má v soutěžích České bow-
lingové asociace čtyři družstva, z nichž 
všechna hrají nejméně první celostátní ligu.
    Od loňského podzimu poskytla herna také 
prostor a čas pro soutěž amatérských, nejmé-
ně tříčlenných družstev – Zbraslavskou ligu. 
Prvního ročníku této soutěže v Patium se 
zúčastnilo 18 týmů,  což v praxi znamená 

pravidelný aktivní bowling pro necelou 
stovku lidí. Zbraslavská liga se hraje každé 
pondělí a v současné době vrcholí závěreč-
né boje o palmu vítězství. 
   Mezi hráči je herna v Patium oblíbená 
mimo jiné i proto, že je „padavá“, tedy že 

lze na ní zahrát velmi dobré až vynikající 
výkony. Zatím nejvyšší nához herny drží 
Jaromír Větrovský výsledkem 289 (ma-
ximálně možný výkon vůbec dosažitelný 
hozením 12 „strajků“ po sobě je v bowlin-
gu 300), poměrně pravidelně se ale v Patiu 
hrají výsledky mezi 230 až 250 body, což 
jsou výkony na mezinárodní úrovni.

Závěrečná fl orbalová akce roku -
KP Finance Cup 2006

   Tři dny před koncem minulého 
roku se uskutečnil v pražské hale 
Děkanka  2. ročník vánočního fl or-
balového turnaje pořádaného týmem 
Fbk Buldoci GOP Radotín. Turnaj 
se od loňského lišil počtem týmů 
i halou, v jaké se konal. Přihlásilo 
se pět družstev a každý tým čekaly 
čtyři zápasy. O konečném pořadí 
rozhodoval počet bodů a v případě 
rovnosti vzájemný zápas. 
   Budoci začali turnaj v pořadí druhým 
zápasem dne, ve kterém nastoupili proti 
týmu West Boys. V prvním poločase 
Buldoci hráli excelentně, soupeře téměř 
k ničemu nepustili a v poločase vedli 2:0.  
O rovnosti bodů  však rozhodl kontaktní 
gól z páté minuty, který soupeře dostal do 
herní pohody. Druhý zápas odehráli fl or-
balisté z Radotína s týmem City Hotels. 
Začátek zápasu byl hodně vyrovnaný s vy-
nikajícími zákroky obou gólmanů. Buldoci 
se ujali vedení deset sekund před koncem 
poločasu. Ve druhém  poločase tým City 
Hotels stupňoval tlak a brankář Buldoků 
se měl co ohánět. Klid a jistotu přinesl 
druhý pojišťovací gól. Zápas skončil 2:0. 
Následující zápas sehráli Buldoci s týmem 
Fireballs Klatovy, jenž do tohoto zápasu 

neprohrál, a tak se očekávalo velice těžké 
utkání. To se odehrálo ve velkém tempu. 
Útok střídal útok. Oba týmy věděli, jak 
důležité je dát první gól.  Vstřelit úvodní 
branku se naštěstí podařilo Buldokům a  
zápas se změnil z útočného na taktickou 
partii, ve které excelovaly obrany. Na 
brankáře se téměř nestřílelo a až klatovský 
gól do šatny vrátil zápas na začátek. Ve 
druhém poločase začal být opět vidět útoč-
ný fl orbal. Několikrát zazvonila branková 
konstrukce a oba týmy se začaly smiřovat 
s dělbou bodů za remízu 1:1. Minutu před 
koncem zápasu se však  pustil do útočné 
akce radotínský obránce Jiří Ondrák. 
Prošel kolem tří hráčů a individuální akci 
zakončil krásnou backhandovou kličkou 
a střelou, která skončila za zády brankáře 
Fireballs. Buldoci už vedení udrželi a při-
psali si další cenné vítězství. Závěrečný zá-
pas mohl přinést Buldokům celkové vítěz-
ství v turnaji, jelikož tým West Boys, který 
byl v čele tabulky, remizoval s týmem 
Klatov a v případě výhry by radotínští fl or-
balisté skončili první. ,,Před zápasem jsme 
se hecovali a připravovali na důležité utká-
ní,“ popisuje okamžiky před rozhodujícím 
zápasem kapitán Ondřej Karnet. ,,Poslední 
soupeř byl tým Rohypnoláků z Rakovníka, 

kterému jsme měli co oplácet, jelikož 
nás loni porazil,“ dodává 22letý kapitán. 
V úvodu klíčového utkání jasně dominoval 
zástupce z Prahy 16, tedy tým reprezentu-
jící i Gymnázium Oty Pavla v Radotíně. 
Prvních pět minut se jeho soupeř prak-
ticky nedostal k míčku a dvakrát zvonila 
branková konstrukce, ale pak rakovnický 
tým dvěma slepenými góly poslal Buldoky 
do kolen. ,,Po přestávce jsme se snažili 
ze všech sil soupeře přehrát, ale přineslo 
to ovoce pouze v podobě snížení na 1:2,“ 
líčí marnou snahu Karnet. V závěrečné hře 
vabank však hosté dalšími dvěma góly sra-
zili Buldoky do kolen. Zápas skončil 1:4. 
Po nešťastném zápase z pohledu Radotína 
byl na pořadu závěrečný ceremoniál a pře-
dávání cen. První skončil tým West Boys 
s 6 body, druhý byl tým Buldoků s 5 body 
a třetí tým z Klatov, také s 5 body.
   Byly rozdány rovněž  individuální trofeje. 
Za zmínku stojí vyhlášení nejlepšího gól-
mana, kterým se stal radotínský  Dominik 
Forman, a  dále nominace Ondřeje Karneta 
do ALL STARS turnaje. Oba by však indi-
viduální ocenění raději vyměnili za kolek-
tivní úspěch, tedy za vítězství v turnaji. 
    Všechna zúčastněná družstva si pochva-
lovala spolupořadatelství fi rmy ZONE, 
která za fi nanční podpory KP Finance, jenž 
věnovala do turnaje ceny, akci zaštiťovala. 
Není tajemstvím, že obě organizace jsou 
hlavními partnery Fbk Buldoci GOP.
  

Úspěchy oddílu aerobicu
z Chuchle dále pokračují

Trenérka Vrzbová má další Mistry světa
   Úvodem článku musím říct, že jsem se 
vždy považoval za muže, který má o spor-
tu celkem přehled. Jak jsem však nedávno 
zjistil, moje představy o sportovním aero-
biku byly dost zkreslené. Když se řeklo aero-
bic, tak jsem si vybavil skupinu dam různého 
věku, které se sešly v tělocvičně, pustily si 
magneťák a snažily se cvičit na hudbu. 
   O to větší bylo moje překvapení, když 
jsem se souhrou několika okolností dostal 
na trénink Aerobic Teamu Veroniky Vrz-
bové, z pražské Velké Chuchle. První, co 
jsem zjistil, bylo, že to vůbec není nějaké 
cvičení, ale opravdu 
pořádná dřina, kterou 
b y  j e n  t a k  k a ž d ý 
spor tovně za ložený 
č l ově k  n ev yd r ž e l . 
Navíc se tréninkovým 
prostorem linulo velké 
množství zvláštních 
slov jako džek, džek 
džek, otočka a plno 
dalších, kterým jsem 
vůbec nerozuměl. Nao-
pak děvčata (tým seni-
orek) rozuměla všemu 
a zdánlivě nesmyslné 
pokyny s úsměvem 
převáděla do velmi 
pěkného představení. 
   Při rozhovoru s tre-
nérkou, vedoucí a hna-
cí silou celého oddílu, 
Veronikou Vrzbovou, 
mě velmi překvapilo, 
co všechno se v tomto 
malém oddílu děje, ale 
zejména co všechno již 
dokázali. Jen za rok 
2006 toho bylo opravdu 
hodně. Největší úspěch 
se zrodil v  kategorii seniorů ve sportovním 
aerobicu. Pár Zuzka Tomášková a Martin 
Dušek získal první místo na Mistrovství 
světa v Rotterdamu! Pozadu nezůstala ani 
Veronika Šindelářová, jež získala 2. místo 
na Mistrovství České republiky a 4. místo na 
Mistrovství Evropy v Kyjevě v kategorii ženy. 
   A protože se v oddíle pracuje i s mlá-
deží, není divu, že i v těchto kategoriích 
si oddíl připsal několik cenných úspěchů. 
Tým Alexie (kategorie 8 - 10 let) získal 
14. místo na Mistrovství ČR, 7. místo na 
Aerobic Cupu a 4. místo na Basic Cupu. 
Tým Sexbomby v téže kategorii 11. místo 
na Mistrovství ČR, 9. místo na Aerobic 
Cupu a 4. místo na podzimním Basic 
Cupu.  V kategorii 11 - 13 let získal tří-

členný tým na začátku roku 2. místo na 
Basic Cupu a 6. místo na Aerobic Cupu, 
Markéta Sílová v téže kategorii vybojovala 
10. místo na Aerobic Cupu. V kategorii 
juniorů (14 - 16 let) vybojovala Tereza 
Vyoralová na Mistrovství ČR pěkné 4. 
místo a tříčlenný tým se umístil na pod-
zimním Aerobic Cupu na 1. místě.
   Ani disciplína Fitness týmů (trochu 
přijatelnější a méně náročná forma aero-
biku) není bez úspěchu. Kategorie Fitness 
Aerobic kadetky (11 – 13 let) 5. místo na 
Mistrovství ČR, kategorie děti (8 - 10 let) 
2. místo na soutěži Basic Cup, kategorie 

Fitness Step (senioři) 1. místo na soutěži 
Basic Cup. Mohl bych určitě ještě pokra-
čovat dál, protože oddíl jako by úspěchy 
přitahoval. Tvrdí se, že za to může slečna 
trenérka, která nejen pěkně vypadá a umí 
trénovat, ale navíc připravuje pro své svě-
řence hudbu a choreografi e, které vyhráva-
jí i na mezinárodní scéně.
   Mimo vlastní závody si oddíl s jejich 
strhujícím Aerobic Show často zvou 
i různé fi rmy na společenské akce. Jejich 
vystoupení, které jsem osobně několikrát 
viděl, mohu plně doporučit. Kdo by se 
chtěl dozvědět o oddílu něco víc, může na-
vštívit internetové stránky klubu na adrese 
www.aerobicteam.cz. 
     

Turnaj přilákal i hvězdy
   Lipenečtí fotbalisté pokračují 
v pěkné tradici novoročních turnajů 
„lipeneckých čtvrtí“ a letos do ní 
vtáhli i bývalé reprezentanty. 
   Na trávníku tzv. starého hřiště se 6. 
ledna objevili i útočník Horst Siegl a sto-
per Jiří Novotný. Branku jejich 
týmu Sparta Boys hájil bývalý 
televizní sportovní komentátor 
Jiří Vopršal. A přestože nejlepší 
žijicí ligový kanonýr Horst Siegl 
střílel góly jako na běžícím pásu 
a byl nejlepším střelcem turnaje, 
Sparta Boys skončili „až“ na čtvr-
tém místě z deseti zúčastněných.
  Zvítězil tým nazvaný Beverly 
Hills složený z hráčů z nových 
domů na místě bývalého lipe-
neckého kravína, druhý skončil 
Kazín a třetí Parcelona, tedy 
mužstvo rekrutující se z hráčů 
z oblasti tzv. parcel ve starší 
části obce.  Na dalších místech 
skončily týmy Ptáci, Bambouzek 
(ulice Na Bambouzku), Rokle 
(ulice V Roklích), Dorost, Hasiči 
a  Járin (restaurace U Járina).

   Lipenecký turnaj má poměrně 
přísná pravidla. Každé družstvo 
musí být složeno jen z Lipaňáků 
nebo z fotbalistů, kteří hrají za místní 
Sokol, a může mít jednu „cizí“ posilu. 
A protože třeba Siegl s Vopršalem v Li-
pencích bydlí, hostem byl ve Spartě Boys 
jen Jiří Novotný.
     Původně klubová akce získala v průbě-

hu let na prestiži. Letos se do ní organizač-
ně zapojili i lipenečtí hasiči, kteří na hřišti 
postavili dva vytápěné stany a postarali se 
o občerstvení. Rozhodujícím mačům tak 
i díky tomu přihlíželo nejméně tolik divá-
ků, kolik jich chodí na mistrovské zápasy 

místního áčka. Proto se není co divit, že 
lipenečtí fotbalisté chtějí příští ročník při-
pravit minimálně se stejným leskem jako 
ten letošní. Více informací a fotografi e na 
www.sokollipence.cz

PRAŽSKÁ BASKETBALOVÁ SOUTĚŽ: 
MUŽI  - 2. třída  - sk. C: 12. kolo TJ ČSA – BC Radotín 82:85, 13. kolo TJ Ruzyně A – BC Radotín 78:72, 14. kolo 
BC Radotín – Sokol Košíře 65 : 54, 15. kolo Sokol Dobřichovice – BC Radotín 64:76. V důležitém zápase o 1. místo 
s týmem ČSA radotínští basketbalisté uspěli. I přes porážku v následujícím kole to vypadá, že BC Radotín postoupí 
o soutěž výše (14 výher, 1 prohra, 1165:935, 29 bodů).  
MUŽI – 2. třída – sk. D : 12. kolo Slovan Advokacie – SK Zbraslav 70:96, 13. kolo SK Zbraslav – Meteor Spořilov 
49:74, 14. kolo AC Praha 1890 – SK Zbraslav 71:56. 15.kolo  SK Zbraslav – VSK Chemie B výsledek nebyl v době 
uzávěrky znám. Po slibném začátku soutěže se zbraslavští basketbalisté propadají. Momentálně jsou uprostřed ta-
bulky s vyrovnanou bilancí 7 výher a proher (907:885, 21 bod). 
ŽENY – 2. třída – sk. B : 12.kolo SK Zbraslav – volno, 13.kolo BK Drapa Prosek jun. – SK Zbraslav 53: 74, 14.kolo 
SK Zbraslav – Sokol Dobřichovice B 61:81, 15. kolo SK Zbraslav – Basket Slovanka C výsledek nebyl v době uzá-
věrky znám. V soutěži, ve které je v současnosti jen 8 týmů mají ženy Zbraslavi z 8 odehraných zápasů 4 výhry 
a 4 prohry, skóre 434:448, které je řadí na 4. místo). 


