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Skvělou atmosféru měl fotbalový public relation turnaj pořádaný Cargo Českými drahami a.s. počátkem září na radotínském 
stadiónu. Zasloužily se o to hlavně legendy naší kopané let minulých, které se turnaje zúčastnily. Na přeborové trávě u Be-
rounky předváděl svoje brilantní technické kousky Antonín Panenka. Že nic ze své bojovnosti neslevili, nás mohli přesvědčit 
Tibor Mičinec a Zdeněk Koukal. Ivo Knoflíček dokázal, že má neustále dobrý čich na góly a Zdeněk Hruška, bývalý brankář 
reprezentace a Bohemians, zas dovedl mužstvo, ke kterému byl nalosován, až do finále. Všechny zápasy velice bedlivě sledo-
val jeden z bývalých nejlepších hráčů  československé kopané z přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století -Karol 
Dobiáš. Problémy s achilovkou znemožnily mistrovi Evropy z Bělehradu z roku 1976 a dvojnásobnému nejlepšímu fotbalistovi 
ČSSR z let 1970 a 1971 zapojit se do soutěžního klání. Kamarádi mu neřeknou jinak než Patíno. Tuto přezdívku si vysloužil 
od svého trnavského spoluhráče Stana Jarábka za osobité vytáčení pat při sprintu. Na svém postu obránce a defenzivního 
záložníka odehrál za reprezentaci zápasy  proti Pelému nebo Johanu Cruyffovi. Využili jsme této příležitosti a požádali 
66-ti násobného reprezentanta Československa a 5-ti násobného mistra republiky s družstvem Spartak Trnava o rozhovor.
Je o Vás známo, že jste velice častým 
účastníkem sportovních turnajů v nej-
různějších odvětvích. Zajímalo by mě, 
kdy jste hrál naposledy obdobný turnaj 
a v jakém sportovním odvětví to bylo? 
Navštěvuji spoustu akcí. Především fotba-
lového, nohejbalového a tenisového rázu. 
Poslední akcí byl minulý víkend přátelský 
zápas mezi gardami bývalé československé 
reprezentace proti výběru starých pánů nad 
40 let ze Šumperka, které bylo uspořádáno 
k výročí 600 let tohoto města. Mimocho-

dem, byla to velice zdařilá akce, které se 
zúčastnili např. Tibor Mičinec, Dušan 
Herda, František Veselý, Láďa Štambacher 
a další výborní hráči z minulosti.
A jaké nejbližší akce se pro změnu budete 
účastnit? Na nejbližší víkend nemám nic, 
pouze se jedu jako divák podívat na ligové 
utkání mezi Drnovicemi a družstvem Slo-
vácka, bývalým Synotem. Jako aktivní hráč 
se pravděpodobně zúčastním fotbalové 
akce následující sobotu opět v dresu výběru 
bývalých československých reprezentantů. 
Jinak tento čtvrtek  odjíždím za svým ka-
marádem Jiřím Sadílkem směr Chomutov, 
kde povedu tréninkovou jednotku chlapců 
od 10 do 13 let.
Kde momentálně trenérsky působíte? 
V lednu jsem byl bezdůvodně  majitelem 
panem Vejsadou vyhozen z Bohemians a 
momentálně jsem bez angažmá. Vyhrál 
jsem arbitrážní komisi a čekám na odstup-
né od tohoto oddílu ve výši přibližně 450 
tis. Kč. Zatím mi nikdo nic nedal. Celou 

záležitost jsem postoupil dál na discipli-
nární komisi panu Karolyimu. Samozřejmě 
musím o svoje peníze bojovat. 
Jaké jsou Vaše současné  trenérské ambi-
ce? Zatím nikdo neprojevil zájem. Momen-
tálně dělám pozorovatele.
Jste jeden z členů evropských šampiónů 
z roku 1976 v Bělehradě. Jakou vidíte 
paralelu mezi Vaším tehdejším úspě-
chem a úspěchem, který dosáhl současný 
reprezentační výběr na Euru v Portu-
galsku? Jaké vidíte přednosti aktuální 

reprezentace a naopak nedostat-
ky, které znamenaly nedotažení 
snahy až do vítězné podoby tak, 
jako u Vás v Bělehradě?
Je to velice složitá odpověď. Když 
jsme my získali v roce 1976 titul 
mistrů Evropy, nikdo to neoče-
kával, jelikož jsme nastupovali 
do tehdejšího finálového turnaje, 
který měl 4 týmy, jako outsidři, i 
když jsme měli vynikající muž-
stvo federální reprezentace pod 
vedením vynikajících trenérů pana 
Ježka a Vengloše. Dneska je trošku 
jiná doba, do fotbalu se dostalo 
hodně peněz díky značné komer-
cionalizaci. V Portugalsku jsme 
patřili k okruhu spolufavoritů, ale 
nevyužily se šance v klíčovém 
semifinálovém zápase s Řeckem a 
to rozhodlo. Myslím si, 
že se náš úspěch nedá 
srovnávat  s tím součas-
ným, jelikož doba šla 
dopředu. Fotbal se stává 
i daleko více atletičtější.
Jak s odstupem skoro 

30 let vzpomínáte na tehdejší 
úspěch na ME v Bělehradě? 
Vzpomínky máme neustále nád-
herné, ale život jde dál. Vždy si 
u pivečka rádi zavzpomínáme, 
jak jsme hráli, jak jsme dávali 
góly, jak Tonda Panenka velmi 
riskantně proměnil rozhodující 
pokutový kop. Na různých 
besedách na tento okamžik 
obzvlášť vzpomínáme jako 
např. v pořadu Paškál, kde byla 
Tondovi položena otázka, proč  
při provádění penalty tak těžce 
zariskoval. Doslova: Co byste 
dělal v případě, když by penalta 
neskončila v brance? A on odpověděl - Tak 
bych byl soustružník s 30-ti letou praxí.
Byla v tehdejším výběru také tak vý-
borná parta, jako se tvrdí o současném 
reprezentačním výběru pod vedením 
trenéra Brücknera? Nemůžu osobně po-
soudit, zda-li v současném reprezentačním 

mužstvu je dobrá parta, jak se říká a píše, 
ale u nás byla tehdy opravdu skvělá. V naší 
době jsme hráli všichni domácí soutěž, 
vlastně jsme si byli rovni. V současném 
reprezentačním výběru jsou až na výjim-
ky hráči zahraničních ligových soutěží. 
Družstvu šéfují silné osobnosti typu Pavel 
Nedvěd, Karel Poborský a ostatní hvězdič-
ky kolem musí samozřejmě jejich postavení 
respektovat. To je základ klidné atmosféry 
v mužstvu. Myslím si, že každá generace 
má své autority.
Opravdu je vidět, že jste byli velice dob-
rá parta, jelikož se neustále setkáváte na 
různých sportovních akcích a besedách. 
Čtenáře by zajímalo, kdy jste se s někte-
rými legendárními spoluhráči setkali na-
posledy ? Na dnešním turnaji s Tondou Pa-
nenkou. Jinak před tím v rámci přátelského 
utkání, které jsem organizoval ve Světlé 
nad Sázavou. Mnou sestavený výběr Prahy, 
do kterého jsem např. ze Slovenska pozval 
Adamce, Petráše, si zahrál proti hokejovým 
reprezentantům - Dominiku Haškovi, Da-
vidu Výbornému atd. Akce se zdařila, jeli-
kož bylo i pěkné počasí a na utkání se přišlo 
podívat víc jak dva tisíce diváků.
V současné době se nad českou fotbalo-
vou ligou vznáší černý mrak korupční 
aféry s uplácením rozhodčích. Jaké 
stanovisko k celé záležitosti zaujímáte? 
Řeknu Vám jednu pravdu, která je, byla 

a bude. Podplácí se v nižších soutěžích, 
podplácí se v divizích, podplácí se v lize. 
Podplácelo se kdysi a podplácet se bude, 
jelikož se podplácí i v normálním životě, 
nejenom ve sportu.

  Ve dnech 19. až 23. září se konalo v japon-
ské metrpoli Tokiu Mistrovství světa karate 
JKA (Japan Karate Asociation) ve všech vě-
kových kategoriích. Samotného mistrovství 
se zúčastnilo celkem 35 reprezentačních 
družstev zemí všech kontinentů světa. 
Při zahajovacím ceremoniálu musel 
konstatovat předseda JKA WF pan 
Nakahara, že dalším patnácti státům 
neposkytla japonská vláda víza z dů-
vodu přímé či nepřímé podpory  tero-
rizmu. V úvodní den se o tituly mistrů 
světa utkali karatisté mládežnických 
věkových kategoriích rozložených do  
skupin od 9 do 18 let. V následujících 
dnech proběhly soutěže seniorů.
  Seniorskou reprezentaci tvořící pět 
žen a pět mužů čekal nelehký úkol. 
Obsadit disciplíny kata i kumite jednot-
livců i družstev. Filosofie JKA: “Každý 
má v boji o život jen jednu šanci.“ v 
reálu znamenala, že se soutěží pouze na 
jeden vítězný bod ippon. K.O. systém 
bez možností oprav kladl na české re-
prezentanty nemalé nároky především 
na jejich psychickou odolnost. Muži v dis-
ciplíně kumite družstev narazili v prvním 
kole na ambiciózní Japonce, a ačkoliv se 
snažili sebevíc, na jejich dravost nestačili.
  V juniorské věkové kategorii, jak je glo-
bálně u JKA mládež nazvána, bylo repre-
zentační družstvo Česka šestnáctičlenné. 
S radostí můžeme konstatovat, že se naši 
mladí reprezentanti v těžké konkurenci 
neztratili a že jsou jejich umístění a hlavně 
předvedené výkony  velkým příslibem do 
budoucna. Víc jak polovina se ve svých 
věkových kategoriích probojovala mezi 
posledních osm závodníků.
  Velkou radost všem udělala Andrea Ba-
šusová, která ve věkové kategorii do 12 let 
vybojovala v disciplíně kumite bronzovou 
medaili – historicky první medaili České 
republiky na Mistrovství světa JKA. Je to 
další pokračování její skvělé kariéry. Tu za-

počala před necelými dvěma lety, kdy popr-
vé zabodovala na velké soutěži. Mezi výčet 
dalších úspěchů patří bronzová medaile 
mistra ČR 2003 v kumite, stříbrná medaile 
z Mistrovství Evropy 2004 v Praze v kata a 
titul mistra Evropy 2004 v kata týmu.

  V posledním  týdnu Andrea  bojovala 
o další medaile na třetím kole národního 
poháru JKA v Č. Budějovicích, a to 9. října. 
Dále je nominována na Mistrovství České 
republiky JKA 6. listopadu do Neratovic 
a velmi pravděpodobně se zúčastní i lis-
topadového, velmi prestižně obsazeného 
turnaje v německém Darmstatdu v karate 
WKC. Velice často ji však můžete potkat 
hlavně v Radotíně, kam jezdí za svými 
prarodiči v okamžiku, kdy nemá školní ani 
tréninkové povinnosti. 
  Více se můžete dozvědět na jejích inter-
netových stránkách www.basusova.com, na 
stránkách jejího oddílu www.skbu.cz, nebo 
na oficiálních stránkách JKA www.jka.cz. 
  Na závěr popřejme mnoho dalších sportov-
ních úspěchů a navíc snad i trochu více štěstí 
při hledání sponzorů, bez kterých dnes nelze 
vrcholově provozovat žádný sport.

  Na základě posledních dvou úspěšných 
sezón se radotínští softballisté rozhodli 
přihlásit o organizaci jedné ze dvou evrop-
ských klubových soutěží – Poháru vítězů 
pohárů. Jde o turnaj, na který se oddíl kva-
lifikoval svým loňským druhým místem 
v naší nejvyšší soutěži. ,,I když podmínky 
nebyly v Radotíně pro uspořádání vrcholné 
evropské soutěž zrovna nejlepší z důvodu 
pouze jednoho hřiště, absence osvětlení 
a výsledkové tabule, dále kvůli nepříliš 
kvalitnímu povrchu a nedostatku vody 
pro kropení hřiště, převládl názor, že se 
pokusíme hřiště vylepšit a uspořádat turnaj 
pokud možno na co nejlepší úrovni“, říká 
o zrodu myšlenky Pavel Prachař, trenér 
družstva organizátorů. To se také z velké 
části podařilo. Hráči vyrobili svépomocí 
výsledkovou tabuli, s pomocí místních 
firem upravili povrch hřiště, brigádnicky 
postavili další ploty.
  Samotný turnaj proběhl díky pomoci 
mnoha dobrovolníků, a především díky 
podpoře radotínské radnice a několika 
sponzorů z řad místních firem, ubytova-
cích a restauračních zařízení, velmi dobře. 
Komisaři Evropské softballové federace 
byli s organizací velmi spokojeni a neměli 
žádné vážnější připomínky. Už dnes je 
jisté, že i v podvědomí zúčastněných týmů 
zůstane PVP 2004 v Radotíně jako jeden 
z nejlépe zvládnutých turnajů  s přátelskou 
atmosférou a jako místo, kam se jistě větši-
na zahraničních týmů ráda vrátí.
Domácí tým patřil bezesporu k favoritům 
turnaje, i když byla otázka, jak se na hře 

projeví fakt, že hráči byli současně i orga-
nizátory. ,,Často jsme se po utkání stávali 
řidiči nebo měli úkoly v podobě přípravy 
hřiště na další zápasy“, dodává nestor rado-
tínského softballu Rosťa Hrych. 

       V základní části byl Radotínský SK jas-
ně nejlepší. Poměrně jednoznačně přehrál i 
největší soupeře z Nizozemska a Dánska a 
postupoval do play-off jako první. V semi-
finále prvního s druhým ovšem přišlo první 
zaváhání. Nizozemský vícemistr Raggers 
Thamen byl oproti základní části k nepo-
znání. Zahrál skvělý zápas. Domácím se 

naopak moc nedařilo na pálce proti ve-
lezkušenému nadhazovači Pajovi Boekhou-
derovi. A protože ani náš nadhazovač, čes-
ký reprezentant Aleš Jetmar, nepodal svůj 
obvyklý výkon, Radotín prohrál vysoko 0:7. 
Thamen postoupil rovnou do finále, zástup-
ci českého softballu museli hrát opravné se-
mifinále s dánskými Vikingy. Ty v sobotu 
ráno, v závěrečný den turnaje, porazili 5:2 a 
postoupili do odpoledního finále proti týmu 
ze země tulipánů, který odpočíval a čekal 
na finálového soupeře.
  Finále samotné bylo důstojným vyvrcho- 
lením turnaje. Za soupeře opět nadhazoval 
veterán Boekhouder (jejich jedničku Ru-
maie radotínští pálkaři v základní skupině 
totiž doslova rozstříleli). Radotínský tým 
šel přesto hned v první směně do vedení 
1:0 po odpalech Hlinky a Mateřanky. Ve 
třetí a čtvrté směně si ale vybral slabší 
chvilku nadhazovač Jetmar a po třímeto-
vém odpalu Rumaie a homerunu Postieny 
jsme rázem prohrávali 1:4. Domácí tým se 
však nevzdal. V páté směně oživily naději 
odpaly Majera a Hlinky, kterými snížili na 
2:4. V šesté tým organizátorů přidal další 
bod, který stáhl A. Černohorský a z utkání 
bylo znovu drama. Bohužel na vyrovnání 
domácí již neměli sílu, a tak si pohár odnesl 
tým z nizozemského Uithornu. Tým, který 
má ve svých řadách mnoho bývalých i sou-
časných nizozemských reprezentantů. 
  Radotínský SK se na svém druhém startu 
v Evropské soutěži rozhodně neztratil a o 
jednu příčku se zlepšil (loni  byl v Belgii 
třetí). Potvrdil kvalitu svou i kvalitu české-
ho softballu. A protože se turnaj  organizač-
ně a díky skvělému počasí opravdu vydařil, 
všichni byli po náročném týdnu nakonec 
spokojeni.

  Na modelářském letišti Modelklubu 
Lipence se konala v sobotu 11. a v neděli 
12. září 2004 již tradiční akce pod názvem 
„Lipenecký Obr“. Při letošním setkání bylo 
předvedeno přes sto modelů. Motorové 
od rozpětí  2,5 metru a větroně od rozpětí 
4 metry. K vidění byly i makety 
ptáků, motýlů apod. Na vzletovou 
plochu o šíři 50 m a délce 250 
m měli piloti možnost přijet již 
v pátek, aby se seznámili s pro-
středím a vyzkoušeli si své letové 
schopnosti. 
  Druhý den vše začalo. Počasí 
v sobotu  oproti minulému ročníku 
přálo. Pouze nepříznivý boční vítr 
kazil zcela optimální podmínky. 
Avšak díky vysokému umění 
zúčastněných pilotů nikterak ne-
ovlivnil létání, jelikož na jejich pi-
lotáži to nebylo vůbec znát. Diváci 
aplaudovali vzdušnému souboji 
Rakovnického teamu a souboji tří 
messerschmitů, které byly podpo-
řeny pyrotechnickými efekty. Pro zpestření 
dne byla předvedena i pilotáž opravdových 
motorizovaných padáků a rogala. Odpoled-
ne byl k  vidění průlet tří dospělých letadel 
Morava od firmy Scherlog.  
  V podvečer se diváci i účastníci modelář-
ského setkání uchýlili do prostor klubového 
zázemí, kde se mohli občerstvit a shlédnout  
filmy z různých modelářských akcí a setká-
ní. K občerstvení personál kuchyně vařil, 
co jen hrdlo ráčilo: gulášovou, dršťkovou 
polévku a česnečku, na grilu známé a ob-
líbené Lipenecké steaky, chutné grilované 
klobásky, kuřátka a k pití pivo od pivovaru 
Benešov.
  Nedělní počasí bohužel způsobilo organi-

zátorům nemalé problémy. Během dne byly 
četné přeháňky, ale piloty to v žádném pří-
padě neodradilo a létalo se dál. Odpoledne 
proběhlo losování o hodnotné ceny, které do 
soutěže věnovaly: modelářská firma Lindin-
ger, firma Olympus (která věnovala hlavní 

cenu digitální fotoaparát), HVP Modell, 
Hacker model production, Top-Can, Trans 
Hospital Řevnice, Tema, Pecka modelář, 
Skupina historie vojenského letectva Ra-
kovník, Secar Bohemia, Pivovar Benešov, 
SWAH a další. Pochválit musíme všechny 
členy klubu, kteří tuto akci připravili a po 
oba dva dny se starali o piloty i diváky.                                                                                             
                              Rádi bychom čtenáře pozvali na další 
modelářské akce na letišti MK Lipence. 
Konkrétně v sobotu 16.10. 2004 bude probí-
hat populární Drakiáda, 6.11. 2004 Svahové 
létání na altánku Zbraslav a 4.12. 2004 
Mikulášská RC show. Na Vaši účast se těší 
členové modelklubu. www.mklipence.wz.cz,
mklipence@seznam.cz

  Stalo se již bohužel nepříjemnou tradicí, 
že podzimní  část cyklistického závodu na 
horských kolech Zbraslavská  osma se jezdí 
v dešti. A jinak tomu nebylo ani druhou 
zářijovou  neděli, kdy po měsíčním suchu 
propršel  celý den závodu.
  Přesto pořadatelé z KNP, BKZ a AC Ori-
ent  na startu  přivítali třetí největší počet 
startujících  v historii – přesně 126. Přitom  
počet startujících dětí  79 byl druhý největ-
ší. „Tak početná účast dětí nás  v tak  špat-
ném počasí velmi potěšila. Je to důkaz, že  
během svých 13 ročníků se z „Osmy“  stala 
tradiční akce,  kde si děti vynutí na rodičích 
start, i když venku prší a  je zima,“ byl spo-
kojený ředitel závodu Aleš  Háněl.
  Závod začal tradiční jízdou předškoláků  
kolem louky,  letos poprvé i s borcem na 
koloběžce. Protože  prvňáci si stěžovali, že 
jednou  objet louku je málo, příště  je již 
čekají okruhy dva. V kategoriích kadetů a  
nadějí  byly i na zmoklém terénu k vidění 
tak kvalitní výkony, že  lze  předpokládat, 
že se na Zbraslavi proháněli budoucí repre-
zentanti  Česka v MTB či  cyklokrosu.
  Po celodenním drobném dešti přišla  prů-
trž mračen, která  na hlavní závod trať roz-

máčela tak,  že se letošní „Osma“ zapsala 
na historicky  první místo v počtu  pádů i 
v počtu zničených kol. A právě jen bláto a 
voda  zabránily těm nejlepším, aby atakova-
li traťový  rekord. Již potřetí je Zbraslavská 
osma součástí  seriálu Velká  cena HSH, 
kde se do soutěže o digitální fotoaparát  
započítávají časy z jarní i  podzimní osmy, 
Zbraslavského  běhu a Velké  kunratické.
  Letos poprvé se díky grantu MČ Praha –  
Zbraslav počítá i Cena Zbraslavi. Všechny 
děti, které  jen absolvují jarní i  podzimní 

„Osmu“ a k tomu Zbraslavský  běh 5. pro-
since, získají pamětní medaili,  jejich jméno 
bude  vyryty do podstavce velkého poháru 
a navíc jeden vylosovaný  získá stejný foto-
aparát jako nejlepší dospělý. 
  Jména všech,  kteří jsou ještě ve hře, stejně 
jako kompletní výsledky  a  fotogalerii, na-
jdete nawww.hsh.cz/osma.
  „Nechejte se překvapit,“ usmívá  se tech-
nický ředitel  závodu Vladimír Dvořák nad 
otázkou,  co bude připraveno na jaro. Laťka 
je totiž  nastavena vysoko – počítačové 
zpracování výsledků, jejich okamžité vyvě-
šení  hned  po dojezdu, stánek firmy WITT 
Praha se skvělým občerstvením,  hodnotné 
ceny a  diplomy pro každého. Uvidíme na 
jaře, kdy  se akce pojede již  počtrnácté.


