
tice se však Žižkovu podařilo vyrovnat. 
V závěru velice zajímavého utkání mohl 
o vítězství SC Radotína rozhodnout 
Martin Sláma, ale z výhodné pozice 
nedokázal usměrnit míč do žižkovské 
sítě. Obě mužstva si tak ke své bilanci 
deseti vítězných zápasů v řadě připsa-

Ohlédnutí za podzimní částí fotbalistů z Prahy 16
  Soutěže řízené Pražským fotbalovým 
svazem mají za sebou první polovinu 
ročníku 2007 – 2008. Do jednotlivých 
výkonnostních skupin zasáhlo na pod-
zim i celkem devět mužstev z Prahy 16. 
Na rozdíl od předchozích sezón vypadá, 
že mezi týmy s postupovými cíly ze šest-
náctky nikdo nenáleží. Naopak záchra-
nářské starosti bude mít asi hned několik 
oddílů…  
Pražský přebor
 Jediný účastník přeborových bojů 
z Prahy 16 SC Radotín měl po zaváhání 
v samém úvodu soutěže vynikající sérii 
deseti zápasů , kdy bodoval a držel se 
na čele tabulky. Pak však přišlo velké 
zaváhání v domácím zápase s Uhříněvsí 
(0:4 – pozn.red.) a vysoká porážka na 
Libuši (5:0 – pozn.red.). Oba tyto neúspě-
chy poznamenaly zbývající zápasy pod-
zimní části soutěže. Ve 13. kole dokázal 
SC Radotín ještě porazit Jižní Město 
4:1, ale pak následovaly dvě porážky na 
Přední Kopanině a doma s Aritmou. 
Výsledky těchto zápasů znamenaly cel-
kově pokles na 5. místo se ztrátou 8 bodů 
na vítěze podzimu  mužstvo Meteoru 
Praha. I přes výsledkově horší druhou 
půlku úvodu soutěže však v Radotíně 
vládne jistě spokojenost, neboť před 
rokem, ve stejnou dobu, se tehdy tým 
od Berounky krčil na nelichotivém 14. 
místě s pouhými 12 body. 
1. A třída skupina B
    Oběma zástupcům v této soutěži se 
příliš nedaří. SK Zbraslav a nováček 
soutěže SK Čechoslovan Chuchle figu-

rují na samém chvostu tabulky. Zbra-
slav dokázala vyhrát z 13 kol  pouze tři 
zápasy  a  čtyřikrát remizovala. Chuchle 
dokázala vyhrát pouze dvakrát a získala 
stejný počet remíz. V tabulce to zname-
ná 11. místo pro Zbraslav  a 13. místo 
pro Chuchli ze 14 účastníků. Zbraslav 
se oproti loňsku propadla v soutěži o 6 
míst a kopíruje tak ,,záchranářské“ se-
zóny z posledních ročníků. Ještě hůře se 
bude přezimovat fotbalistům z Chuchle. 
Pouhých osm bodů a vyhlídka, že důle-
žitý zápas s posledním mužstvem Sokola 
Stodůlky, které má stejný bodový stav, 
odehraje v jarní části soutěže na soupe-
řově hřišti (na podzim 28. září v Chuchli 
zvítězil Čechoslovan 2:0 – pozn.red.), 
způsobuje vrásky na čele nejednoho pří-
znivce týmu z městské části s věhlasným 
dostihovým závodištěm.
1. B třída skupina A
   V této soutěži se daří týmům ze 
šestnáctky o chlup lépe než týmům 
v 1. A třídě.  SC Radotín B je po 13 kolech 
na 8. místě ze 14 účastníků. Podařilo se 
mu získat 4 vítězství a dvě remízy.  
S momentálním umístěním však trenér 
Radek Janovec není rozhodně spokojen.  
,,Tým má na to, aby hrál o čelo tabulky. 
Herního  projev tomu odpovídá, ale ně-
kolikrát nás především s lehčími soupeři 
zradila koncovka“, říká trenér Janovec. 
Toto tvrzení dokumentuje hned několik 
výsledků z podzimní části. Marná byla 
obrovská domácí převaha v poli např. 
proti fotbalistům z Dubče (11. kolo 0:0 – 
pozn.red.) nebo Slavoji Podolí B (5. kolo 

0:1 – pozn.red.). Za zmínku určitě stojí 
i obdobná prohra 0:1 na hřišti posled-
ních Dolních Měcholup B, které mají 
pouhé dvě výhry. Obrat k lepšímu snad 
věstí úspěch v posledním kole před 
přestávkou nad Aritmou Praha B v 
poměru 6:2. Probuzení útočníků 
radotínského béčka znamenalo sesa-
zení soupeře z prvního místa tabulky. 
Sokol Lochkov, který se minulý rok 
v podstatě půl sezóny zachraňoval, je 
na 12. místě za dvě vítězství a pět remíz. 
Určitě ani v Lochkově nechtějí během 
zimní přestávky nic podcenit a budou 
se snažit připravit na důležité zápasy od-
vetné části. Důležité budou hned úvodní 
jarní utkání se soupeři ze spodní části 
tabulky – s týmem SK Modřany venku 
a s SK Střešovice B na lochkovském hřiš-
ti. Cíl pro jaro je jasný. Posunout se do 
klidných nesestupových vod.  
2. třída skupina A
   Týmy reprezentující Prahu 16 jsou po 
podzimu v klidném středu tabulky, bez 
sestupových starostí. Zbraslavské béčko 
je páté s celkovým počtem 19 bodů. 
Jednu ze šesti svých výher získalo díky 
jasnému vítězství nad rivalem ze šest-
náctky – týmem Chuchle B. Vítězství 
v poměru 4:1 je o to cennější, že si ho 
zbraslavští hráči odvezli z Chuchle. 
Béčko Čechoslovanu je osmé s celkovým 
počtem 14 bodů. Z hlediska sestupující-
ho je v této skupině po podzimu už asi 
jasno, že se o černého Petra  utkají SK 
Sparta Košíře B (1 bod) a SK Advokát 
(7 bodů). Oba týmy z Prahy 16 jsou na 

Cyklistický pohár v časovkách do kopce
IX. ročníku se zúčastnilo více jak pět set závodníků

Jedním ze sportovních odvětví, pro 
které jsou v jihozápadním směru od 
Prahy velice dobré podmínky, je cyklis-
tika v mnoha jejích podobách. Rado-
tínský cyklistický klub KPO zde pořádá 
seriál krátkých silničních závodů – časo-
vek jednotlivců do kopce, určených pro 
cyklisty všech výkonnostních i věkových 
skupin. Mnozí jezdci tu získali své první 
závodní zkušenosti a někteří z těch, kte-
ří právě tady poprvé čekali na startovní 
odpočítávání, se postupně vypracovali 
do nejužší špičky české amatérské 
cyklistiky. Potěšitelné je, že ani jezdci 
této úrovně na závody nezapomínají 
a pokud jim nabitý termínový kalendář 
dovolí, vrací se na start a podílejí se na 
vysoké sportovní úrovni klání. 
   Pohár se skládá ze sedmi závodů, je-
jichž místa se částečně obměňují, avšak 
některé stálice v něm jsou. Patří mezi ně 
jarní prolog sezóny, odehrávající se na 
náročné radotínské „Třebotovce“, po-
dobně jako epilog poháru na trati z lomů 
za cementárnou na Zadní Kopaninu 
a skutečnou lahůdkou je pak kraťoučký 
závod zařazovaný v polovině sezóny 
přirovnávaný k Monaku, nebo cyklisty 
spíše k závodu Paříž - Roubaix, probíha-
jící přímo v ulicích Radotína. Závodníci 
se zde musí vypořádat s tratí mimořádně 
náročnou na techniku jízdy, s neustálý-
mi změnami tempa a směru, nemluvě 
o neustálých změnách sklonu terénu.
   Již několik sezón provází účastníky 
těchto závodů, mimo obvyklého zá-
vodního dění, také Biomatematický 

model, což je metoda, která sleduje 
výkony vztažené k osobním předpo-
kladům konkrétního závodníka. Díky 
ní je pak zřejmé, kdo dal do své jízdy 

proti chronometru maximum a kdo se 
přijel „jen tak projet“. Jezdci se dokonce 
už před jízdou dozvědí, jakého času by 
teoreticky měli v závodě dosáhnout, což 
je zvláště na nově zařazovaných tratích 
velice zajímavé.
   V cyklistické sezóně 2007 se závodů 
poháru Časovek do kopce zúčastnilo 
dohromady více než 500 cyklistů. 
Průměrná účast ve čtyřech kategoriích 
byla téměř 80 závodníků.
  V celkovém hodnocení IX. ročníku 

zvítězil v prestižní kategorii regis-
trovaných závodníků Ultra - Ondřej 
Charvát (Bike team), mezi neregistro-
vanými jezdci kraloval Jan Procházka 

(KPO) a v ka-
t e gor i i  mu ž ů 
n a d  4 0  l e t 
popáté v řadě 
d o m i n o v a l 
Josef Vejvoda 
(CKKV), jehož 
nepřer ušenou 
pětiletou řadu 
27 vítězství sot-
va kdo překoná. 
KPO Časovek 
d o  k o p c e  s e 
pravidelně zú-
častňují i ženy 
a mezi nimi 
s e  v  s e z ó n ě 
2 0 0 7  n e j v í c e 
d a ř i l o  J i t c e 
K u l h á n k o v é 
(Ski a Bike cen-

trum Radotín).
  Vedle Časovek do kopce pořádá v cyk-
listické sezóně klub KPO paralelně také 
Tréninkovou Tour, určenou prakticky 
pro kohokoliv. Jedná se o velmi netra-
diční seriál 15 závodů, který je, jak ná-
zev napovídá, kořením tréninků zdej-
ších závodníků a zpestřením vyjížděk 
ostatních cyklistů. Informace o obou 
těchto pohárech a umístění vašich zná-
mých hledejte na www.kpo.cz.

KOPANÁ
Pražský přebor: 15. kolo SC Radotín – SK Aritma Praha 0:2. SC Radotín je na 5. místě (15 zápasů, 
8 vítězství, 2 remízy, 5 proher, skóre 21:23, 26 bodů).
I. A třída - skupina B: 13. kolo SK Čechoslovan Chuchle – AFK Slivenec 2:3, SK Sparta Košíře – 
SK Zbraslav 3:1. SK Zbraslav  přezimuje na 11. místě (13 zápasů, 3 vítězství, 4 remízy, 6 proher, skóre 
20:31, 13 bodů), SK Čechoslovan Chuchle je s 8 body na 13. místě (13 zápasů, 2 vítězství, 2 remízy, 
9 proher, skóre 21:40).
I. B třída - skupina A: 13. kolo AFK Slavoj Podolí Praha B – Sokol Lochkov 2:2, SC Radotín B – 
SK Aritma Praha B 6:2. SC Radotín B  8. místo (13 zápasů, 4 vítězství, 2 remízy, 7 proher, skóre 22 : 25, 
14 bodů), Sokol Lochkov 12. místo (13 zápasů, 2 vítězství, 5 remíz, 6 proher, skóre 18:32, 11 bodů).
II. třída - skupina A: 11. kolo Sokol Stodůlky B – SK Zbraslav B 3:2, Sokol Nebušice B – 
SK Čechoslovan Chuchle B 8:2. SK Zbraslav B 5. místo (11 zápasů, 6 vítězství, 1 remíza, 4 prohry, 
skóre 25:16, 19 bodů). SK Čechoslovan Chuchle B je na 8. místě (11 zápasů, 4 - 2 - 5, 15:25, 14 bodů).
II. třída - skupina C: 11. kolo PSK Union Praha B – Sokol Lipence 2:1. Lipence jsou na 6. místě 
(11 zápasů, 5 - 3 - 3, 31:15, 18 bodů).
III. třída - skupina A: 13. kolo Spartak Hrdlořezy B – Sokol Lipence B 0:1. Lipenecké béčko bude do 
odvetné části nastupovat ze 7. místa (12 zápasů, 4 - 2 - 6, 22:29, 14 bodů).
PRAŽSKÁ BASKETBALOVÁ SOUTĚŽ:
MUŽI
1. třída – sk. A: 6. kolo Radotínský SK – Sokol H. Počernice B 89:54, 7. kolo TJ Háje – Radotínský 
SK 82:83, 8. kolo Radotínský SK – Sokol Kbely C 82:48, 9. kolo SK Aritma – Radotínský SK 80:75, 
10. kolo Radotínský SK  - TJ Košíře 79 66. Radotín je na 4. místě (10 zápasů, 6 výher, 4 prohry, skóre 
795:690, 16 bodů).
2. třída - sk. D: 6. kolo VSK Elektro – SK Zbraslav 70:49, 7. kolo SK Zbraslav - Sokol Malá Strana 
44:61, 8. kolo PSK Olymp – SK Zbraslav 64:55, 9. kolo SK Zbraslav – Sokol Smíchov 47:75. SK Zbraslav 
je bez jediné výhry na 11. místě (10 zápasů, 10 proher, skóre 551:724, 10 bodů).
ŽENY
2. třída – sk. A: 5. kolo SK Zbraslav – Sokol D. Počernice 76:68, 6. kolo SK Meteor – 
SK Zbraslav 24:76, 7. kolo SK Zbraslav – BK Drapa Prosek B 67:30. Zbraslavské ženy jsou zatím na 
5. místě (7 zápasů, 3 výhry, 4  prohry, skóre 406:368, 10 bodů).

Jak se z lesa Radotín, tak se z lesa mistři
 Transparent, který visel za jednou 
z branek při posledním finalovém utkání 
mezi Radotínem a Jižním Městem, se stal 
9. listopadu skutečností. Tímto datem 
skončila nejdramatičtější série v historii 
českého box lakrosu. LCC Radotín si 
dokázal poradit s nepříznivým vývo-
jem a obhájit titul Mistra ČR z minulé 
sezóny. Vítězství je ještě umocněno tím, 
že hráči z ,,šestnáctky“ vyhráli i fieldový 
pohár a získali tak tzv. double. 
  Plné tribuny sledovaly jasné vítězství  
domácích hráčů v pátém rozhodujícím 
zápase. Pouze v první třetině dokázali 
hráči Jižního Města držet krok s obháj-
cem titulu. V nástupu do druhé čtvrtiny 
se střelecky utrhl radotínský Jirka Košťál 
a jeho 4 branky v krátkém sledu ochro-
mily útočné snahy hostů. V polovině 
utkání udržoval Radotín čtyřgólový roz-
díl. Třetí perioda přinesla zklidnění hry 
a vynikly zde pouze výkony brankářů.  
Za stavu 11:6 vstupovaly oba týmy do 
závěrečné třetiny. Diváci si během celé 
série zvykli, že pětibrankový rozdíl není  
v lakrosu až tak rozhodující, a tak oče-
kávali,  čím překvapí Jižní Město. Příliš 
mnoho zkažených přihrávek a ztrát 
míčů, v kombinaci se špatným útokem 
a vynikající hra domácího brankáře 
Tomáše Říhy, přinesly konec nadějím 
na zvrat v utkání. Hráči LCC dokonale 
využili rychlých brejků, vstřelili postup-
ně pět branek a potvrdili tak, kdo bude 
letos šampiónem. Více jak 500 diváků na 
tribunách sledovalo drobnou a z hledis-
ka vývoje zápasu nepodstatnou úpravu 
stavu na 17:9 a poté mohli propuknout 
bouřlivé oslavy. 
  Účastníci finále připravili divákům 
strhující podívanou, plnou nasazení, 

rychlosti, tvrdosti, kombinace a drama-
tičnosti. Vynikající ohlasy ze štábu České 
televize a její zájem dává šanci lakrosu 
usadit se ve větší míře na obrazovce a po-
moci tak popularizaci jednoho z nejstar-
ších sportů na světě. Přes 2000 diváků,  
kteří navštívili pět finálových zápasů, 
určitě může tyto ambice  jen potvrdit. 
   Jaké byly hlavní atributy vítězství LCC 
Sokol Radotín? Určitě jistota v Tomáši 
Říhovi, vyrovnaná parta hráčů, velice 
dobrá kondice, disciplina a malý počet 
vyloučených v posledním zápase. Další 
velice důležitý okamžik série osvětluje 
hlavní trenér radotínských lakrosistů 
Jan Barák: ,,Bylo to zvládnutí důleži-
tého momentu ve čtvrtém zápase, kdy 
v poločase utkání, za stavu 7:3  a 2:1 na 
zápasy pro Jižní Město, jsme nesložili 
zbraně. Obrátili stav zápasu a získali 
důležitý psychologický moment do po-
sledního klání.“ To je velice pozitivní 
zjištění, protože osu týmu do budoucna 
tvoří mladší hráči kolem Jirky Košťála, 
dvojčat Petra a Pavla Poupětových, 
bratrů Kostků, Rosti Zapletala, Radka 
Skály, Petra Gheorgheo, Tomáše Žipaje, 
Martina Hodaně a dalších. Všechny tyto 
zkušenosti z vypjatých herních situací se 
budou v jejich kariéře určitě hodit.

stejných pozicích ve srovnání s minulou 
sezónou.
2. třída skupina C
   Velice vyrovnaná se jeví tabulka C sku-
piny 2. třídy.  Ještě sedmý tým v pořadí 
může směle myslet na případný postup, 
jelikož ztrácí na vedoucí Tempo Praha 
B jen šest bodů. S ambicemi může do 
jarní části tak jako loni vstupovat i 
Sokol Lipence,  který je na 6. místě a  
na vedoucí pozici ztrácí rovněž 6 bodů. 
K tomu nahrává i dobré rozlosování sou-

těže. Převážnou většinu těžších soupeřů 
přivítají Lipence na domácím hřišti. 
V sezóně 2006/07 ztrácely Lipence  pou-
hé tři body. 
3. třída skupina A
     Pouze na své výkony se může soustře-
dit lipenecká rezerva. Na čelo a konec 
tabulky má daleko. Lipenecké béčko je 
v polovině soutěže na 7. místě z 13 týmů  
se ztrátou  15 bodů na vedoucí tým 
z Bohnic a Bílou Horu a s náskokem 9 
bodů na poslední Sokol Kolovraty B.

Skvělý podzim starší přípravky
Radotínské naděje ve hře o postup

bylo vidět, že na sebe narazila dvě herně 
vyspělá a vyrovnaná mužstva z čela 
tabulky. Houževnatý bojovný výkon 
domácího Radotína proti papírovému fa-
voritovi záhy sklidil úspěch. Po vydařené 
kombinaci vstřelil žižkovskému brankáři 
úvodní gól zápasu rtuťovitý Jiří Doležal. 
Soupeř však kontroval a srovnal na 1:1. 
Do poločasu se skóre změnilo ještě jed-
nou, a to opět po úspěšné střele devítile-
tého Doležala. Radotín tak odcházel do 
šatny s jednobrankovým náskokem. 
   Brzy po přestávce soupeř podruhé pře-
konal celý zápas velice dobře chytajícího 
radotínského brankáře Jakuba Suchánka. 
Remízový stav vydržel přibližně až do 15. 
minuty, kdy nádhernou dalekonosnou 
střelou převážil misku vah na radotín-
skou stranu obránce Jan Sedlák. I do tře-

   Velice vydařenou podzimní část soutěže 
má za sebou fotbalové družstvo starší 
přípravky SC Radotín ve skupině A 
II. třídy. Osmi až jedenáctiletí svěřenci 
trenéra Petra Veselého přezimují na 
vynikajícím druhém místě jen z důvodu 
horšího skóre v porovnání s vedoucí 
Viktorií Žižkov. A právě s tímto týmem 
se radotínské naděje utkaly na domá-
cím hřišti v posledním kole před zimní 
přestávkou.
  Zápas se odehrál v neděli 11. listopa-
du a lidové pranostice bylo tentokrát  
učiněno za dosti. Martin na bílém koni 
opravdu přijel. Naštěstí do začátku utká-
ní sníh i díky občasnému dešti z umělé 
trávy zmizel, a tak rozhodčí mohl půl 
hodiny po poledni úvodním hvizdem za-
hájit klíčové utkání. Od samého začátku 

peř nejtěžší – Viktoria Žižkov, a ta má 
ambice jednoznačné, postoupit o soutěž 
výš. A jak hodnotí vyhlídky svého týmu 
devětatřicetiletý Petr Veselý, který věnuje 
tréninku mladých chlapců a mimořád-
ného dívčího talentu Alici Boučkové 
nespočet hodin ze svého volného času: 
,,Neustále mi to připadá neskutečné, 
že hrajeme o první místo. Kdyby mi to 
někdo předpovídal na začátku podzimu, 
vysmál bych se mu. Ale když jsem to 
dotáhli tak daleko, určitě se s klukama 
o postup sportovně popereme.“ 
   Rodiče a příznivci radotínské starší 
přípravky se mají tedy od dubna příštího 
roku na co těšit. 
  

l a  pr v n í  remí zu . 
Konečný výsledek 
3:3 se z hlediska 
předvedených vý-
konů nakonec zdá 
spravedlivý. 
  Jarní část bude 
tedy velice zajíma-
vá. Mladí fotbalisté 
z Radotína mají  
relat ivně přijatel-
ně jš í  los ,  je l i kož 
s těžšími soupeři, 
kteří jsou v popředí 
tabulky, hrají doma. 
Z a j í m a v ý m  p r o 
sportovní příznivce 
b u d e  p ř e d e v š í m 

derby zápas ze sousedem z Prahy 16, 
týmem Zbraslavi. Ten přezimuje s de-
vítibodovou ztrátou na třetím místě. 
Na podzim ve třetím kole si Radotín 
přivezl ze Zbraslavi těsnou výhru 3:2. 
V posledním duelu sezóny však čeká 
venku svěřence trenéra Veselého sou-


