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   Od roku 2001 působí ve škole Charlotty 
Masarykové ve Velké Chuchli taneční 
studio Hot Shenose. Kořeny tohoto studia 
sahají až do roku 1999, kdy vznikl na 
Základní škole v Radotíně taneční soubor. 
Z původních několika členů se velmi rychle 
rozrostl a v současné době již jako taneční 
studio Hot Shenose systematicky vzdělává 
kolem šedesáti dětí. 
   Studio je zaměřeno na výuku moder-
ního scénického tance jako je jazz dance 

a contemporary, ale vzdělává své členy 
také v tanci klasickém a pracuje s prvky 
hip-hopu, streetstylu apod. Dětští a již téměř 
dospělí tanečníci se prezentují na soutěžích, 
kulturních akcích a v celovečerních multi-
mediálních performancích. Studio také při-
pravuje potencionální zájemce o studium na 
taneční konzervatoři. Letos se ke konkurzu 
vydali dva členové a oba úspěšně. Studiu 
Hot Shenose se také dařilo v taneční sezóně 
2004 a ze soutěží odcházelo s oceněními za 
nejlepší choreografi e (Fantomasky, Vajíčka, 
Inside the creeps), nejlepší tanečník (Václav 
Sýkora) nebo tanečnice (Veronika Kuní-

ková). Veřejnost a rodiče dětí však nejvíce 
oceňují taneční vyspělost klientů studia a 
originalitu autorských celovečerních pro-
jektů, kterými se studio každoročně prezen-
tuje veřejnosti a pražským školám.
   Letošní projekt „Space, furniture and 
people“ se připravuje na premiéru v květnu 
2005. Do projektu se stále mohou zapojit 
děti, které soubor přijímá pro druhé po-
loletí. Zápis probíhá do poloviny února 
2005 a přihlásit se mohou děti a teenageři 

od 4 do 14 let do přípravných ročníků a 
pokročilí tanečníci od 10 do 20 let do vý-
běrových ročníků. Tréninky probíhají 2x 
týdně v prostorách školy Ch. Masarykové 
ve Velké Chuchli. Více informací získáte 
na www.hotshenose.com nebo od Venduly 
Poznarové, umělecké vedoucí studia na 
telefonním čísle 775 340 333. 
   Pozor! Soutěž o nejšikovnějšího nováčka.  
Na konci školního roku bude vyhlášen 
jeden z nových členů studia, který získá 
stipendium na další pololetí. Tak neváhejte 
a přihlaste se.

V okamžiku distribuce Novin Prahy 16 bude zřejmě o osudu slavného českého klubu s klokanem ve znaku, tedy o Bohemians 
Praha, rozhodnuto. 10. února jednala o oddílu, který v roce 1983 dobyl ligový titul a podnikal úspěšné tažení pohárovou 
Evropou, licenční komise fotbalového svazu. Pokud se ,,klokanům“ do tohoto termínu nepodaří najít silného partnera, 
povolení hrát první a druhou ligu nedostane. Je to paradoxní situace, jelikož v letošním roce slaví ve Vršovicích stoleté 
výročí činnosti. Bývalí hráči, kteří zelenobílý dres oblékali, jsou z toho v šoku. Stejné rozpaky vyjádřil i osmatřicetiletý Petr 
Šimoníček, zbraslavský rodák, který v roce 1981 přestoupil z SK Zbraslav coby nadějný dorostenec do vršovického ,,ďolíčku“ 
a  následně zažil  nejslavnější éru klubu v osmdesátých letech. Petr působil v Bohemians deset sezón. Za tu dobu mu 
vršovický klub přirostl k srdci. Proto není divu, že s napětím sleduje aktuální situaci, jelikož mu osud oddílu není lhostejný.
Dodnes nepověsil kopačky na hřebík a stále je aktivním hráčem a oporou zličínského fotbalového družstva mužů, které 
hraje v horních patrech tabulky Pražského přeboru. S FC Zličín v soutěžním ročníku 2003-04 vyhrál i Pohár Pražského 
fotbalového svazu. V současné době Petr Šimoníček obchoduje s realitami ve své zbrusu nově zařízené 1.Zbraslavské realitní 
kanceláři, jež sídlí na Zbraslavském náměstí v čp. 463. 
Co si myslíš o současné situaci v Bohe-
mians? Máš svůj  osobní  názor, kdo za 
vzniklou situaci  vlastně může?
Nejdřív bych si dovolil pozdravit všechny 
čtenáře Novin Prahy 16. Je pro mne šoku-
jící, že situace kolem klubu s takovou bo-
hatou a dlouholetou tradicí se dostala až do 
současné podoby, kdy vše zavání zrušením 
klubu, eventuálně jeho přeřazením třeba až 
do amatérských soutěží. Osobně si myslím, 
že bývalí hráči Bohemians, kteří v poslední 

době působili v trenérských a výkonných 
funkcích (Karol Dobiáš, Vladimír Hruš-
ka a Antonín Panenka – pozn. red.) za to 
nemohou, jelikož jsem je poznal jako lidi 
s vřelým vztahem k Bohemce. Bohužel, 
klub v poslední době ovládly osobnosti, 
které nevnímají tradici vršovického klubu. 
Tito lidé vstoupili do české kopané ze zišt-
ných důvodů, s úmyslem provádět obchodní 
aktivity, ale ne ve prospěch oddílu, nýbrž ve 
prospěch svůj.
Myslíš si, že vedení klubu vzniklou situaci 

zachrání? Jedny noviny citovaly Antonína 
Panenku, že nevěří na zázraky. 
Přiznám se, že asi budu souhlasit s tímto 
názorem. Když člověk sleduje aktuální in-
formace z médií,  tak se přiznám, že tomu 
také moc nevěřím. Musel by nastat zásadní 
obrat a času je málo. 
V roce 1983 jsi byl coby sedmnáctiletý 
dorostenec u zisku jediného titulu vršo-
vického klubu. Jak jsi vnímal tento úspěch 
tehdy a jak na něj vzpomínáš nyní, po  více 

jak  dvaceti letech?
Tehdy jsem byl v Bohemce jako 
dorostenec druhou sezónu, ale do-
dnes si vybavuji skvělou atmosféru, 
která zde panovala. Pro nás mladší 
to byla tehdy obrovská motivace, 
vyrovnat se klukům, kteří titul zís-
kali. Měl jsem tu čest trénovat s ta-
kovými veličinami, jako byl pan 
Prokeš, Sloup, Koukal, Mičinec, 
Chaloupka, Zelenský. Prostě to byli  
sportovci, kteří hráli i v reprezen-
tačním kádru, a pro mě, jak říkám, 
to byla veliká čest. V současné 
době vzpomínám s lehkou dávkou 
nostalgie. Jak se říká - loňská sláva, 
polní tráva. Život jde dál a člověk 
má jiné cíle, má rodinu, svojí práci, 
svoje koníčky. 
Měl jsi možnost trénovat, jak jsi 
před okamžikem uvedl,  s takový-
mi hráči jako byl Čermák, Prokeš, 
Sloup, Koukal, Mičinec, Bičovský 
nebo Jakubec pod vedením legen-
dárního trenéra Pospíchala. Jak 
na tyto hráče a trenéra vzpomí-

náš? 
Vzpomínám na všechny velmi rád, jelikož 
to byli fotbalisté, od kterých se dalo mnohé 
naučit. Člověk je sledoval a pozoroval a 
snažil se od nich co nejvíce odkoukat. V té 
době to pro mne byla škola k nezaplacení. 
Trenér Pospíchal byl trenér typu ,,bič a 
cukr“. Přísný, ale spravedlivý. Myslím si, že 
v té době to mělo úspěch pro všechny zain-
teresované strany, tzn. jak pro hráče, tak pro 
klub, ale i pro tehdy československý fotbal. 
Všichni ho respektovali. 

Ještě se zeptám, byl někdo z tehdejších 
hráčů tvým vzorem? Snažil se ti někdo 
individuálněji poradit a pomoci? 
Snažil se mi pomáhat Pavel Chaloupka 
(nejlepší střelec v lig. ročníku 1982/83 se 
17 brankami – pozn. red.). Toho jsem měl 
velice rád. Byl to velmi příjemný člověk. 
A kdo byl asi takovým mým vzorem? Tak 
asi Zelenský, to byl typ fotbalisty, který 
dokázal vybojoval balon, výborně přihrát. 
Prostě hráč podle mého gusta.
Jaká je tvoje ligová bilance a na jaký rok v 
,,ďolíčku“ dále nejvíce rád vzpomínáš?
Moje ligová bilance je prakticky nulová. 
Daleko více jsem za A mužstvo nastupoval 
a dostával příležitost v přípravných a přá-
telských zápasech. Velice rád vzpomínám 
na tradiční zimní turnaje na Tatře Smíchov, 
kde jsem pravidelně příležitost dostával. 
Bohužel, pro mne byla tehdy v Bohemce, 
v mužstvu, které hrálo špičku českosloven-
ské ligy, obrovská konkurence. 
Na zimních turnajích Tatry Smíchov jsi 
tedy měl možnost si zahrát s výše uvedený-
mi hráči. S  kterým hráčem se Ti nejlépe 
spolupracovalo? Byli to Petr Zelenský, Pa-
vel Chaloupka a Zdeněk Koukal – všichni 
velmi techničtí hráči.. 
I v současné době jsi pořád aktivní coby  
fotbalista. Momentálně hraješ za FC 
Zličín, což je oddíl, který se zabydlel v nej-
vyšší pražské soutěži - v Pražském přeboru. 
Jaké máš  sportovní ambice? Nechtěl bys 
zakončit svoji bohatou hráčskou kariéru 
na hřišti, kde jsi začínal, tj. na Zbraslavi?
Ano, v současné době hraji za FC Zličín. 
Myslím, že se zde sešla výborná parta, i 
v čele s trenérem Miroslavem Sivou, který 
též hrával ligový fotbal ať už třeba za Slávii, 
Rudou hvězdu Cheb a nebo i za Bohemians. 
Je to trenér, který fotbalu rozumí. A moje 
ambice? Samozřejmě, aby se nám sportov-
ně dařilo a vyhrávali jsme. Pražský přebor 
je kvalitní soutěž, kde jsou i hráči, kteří 
hrávali první i druhou ligu. O změně dresu 
zatím neuvažuji.
Jak jsi se dostal k současné profesi realit-
ního makléře?   

  Letošní  sezona začala pro radotínské 
Buldoky nepoměrně lépe než ta předešlá. 
Asi v polovině srpna tým odehrál Pohár 
České fl orbalové unie v hale Sokola Krá-
lovské Vinohrady, která je  pro tento sport 
jednou z nejlepších v Praze. Ve skupině se 
postupně utkal s týmy z 2. a 3. ligy. I když 
tyto zápasy prohrál, Buldokům to přineslo 
řadu cenných a potřebných zkušeností. 
Koncem srpna se radotínští fl orbalisté ještě 

zúčastnili turnaje Freakshow 2004, což je 
neofi ciální mistrovství světa ve fl orbale 
smíšených družstev.
  Ligová sezóna se rozběhla koncem září. Po 
vstupní  těsné prohře s favorizovaným tý-
mem 1. FC Zopár a následné výhře nad 

týmem RKČ F Praha se hráči Fbk Buldok 
ujistili, že by sezóna mohla probíhat lépe 
než ta předešlá. Bohužel další turnaj vrátil 
fl orbalisty z Prahy 16 zpátky na zem. Po 
třech prohrách se usadili na průběžném 
sedmém místě tabulky Pražské třídy mužů 
divize I. Počáteční výsledky okomentoval 
pro Noviny Prahy 16 Ondřej Karnet, jeden 
ze stabilních hráčů Fbk Buldok: ,,Po indivi-
duální stránce se nám dařilo celkem slušně. 

Po prvním turnaji jsme měli hned tři 
hráče v první desítce kanadského 
bodování.“ Dále dodává: ,,Bohužel 
se nedařilo v obraně. To se ale s dal-
šími zápasy zlepšilo, a tak jsme další 
turnaje odehráli celkem podle našich 
představ,“ říká dvacetiletý hráč. Po 
Vánocích se pro tým změnily někte-
ré zásadní skutečnosti. Zastřešující 
partner Sokol Radotín přerušil s druž-
stvem spolupráci. Mužstvo bylo nuce-
no se zaregistrovat pod jinou organi-
zací. Nová spolupráce byla navázána 

se sportovním klubem Trilobit při Gymná-
ziu Oty Pavla. ,,S novým partnerstvím jsme 
velice spokojeni a věříme, že spolupráce 
bude pro nás mnohem výhodnější, než ta 

  V poločase se nachází sportovní soutěž 
organizovaná Domem dětí a mládeže na 
Praze 5 pro základní školy sídlící na úze-
mí Prahy 5, Prahy 13 a Prahy 16. Soutěž 
o Malý pohár (pro žáky prvního stupně) 
a Velký pohár (pro žáky druhého stupně) 
se skládá ze soutěžních klání ve více jak 
dvanácti sportovních disciplínách, které 
probíhají od začátku školního roku, tedy 
od září až do června, kdy jsou vyhlášeny 
závěrečné výsledky a předány ceny pro 
nejúspěšnější školy.
  Na své úspěchy z předchozích let chce na-
vázat i v tomto ročníku radotínská základní 
škola, která v první polovině devadesátých 
let minulého století tuto soutěž čtyřikrát vy-
hrála a prakticky v každém z následujících 
roků se umístila na jednom z prvních třech 
míst. Z celé plejády reprezentantů, kteří 
reprezentovali Základní školu Radotín, 
mnozí i později pokračují velice úspěšně ve 
sportovní dráze, a to i na mezinárodní úrov-
ni. Za všechny jmenujme například našeho 
úspěšného reprezentanta v kopané Martina 
Jiránka, bývalého juniorského reprezen-
tanta v rychlostní kanoistice a současného 
českého reprezentanta v lakrosu, sedma-
dvacetiletého Martina Bouzka. S ním v ná-
rodním družstvu hrají další bývalí spolužáci 
z radotínských lavic –  Emil Moravec, Jan 
Košťál nebo Lukáš Neužil. Z dívek jmenuj-
me třeba Dáju Merrelovou, oporu českého 
národního týmu, která patřila mezi nejlepší 
hráčky lakrosového Mistrovství Evropy 
pořádaného minulý rok v červenci v Praze 
na Slavii.
  První disciplínou letošního seriálu byl 
jako již tradičně přespolní běh. ZŠ Radotín 
v něm dosáhla hned několika vynikajících 
výsledků.  V kategorii starších žáků si šesti-
členné družstvo součtem svých umístění za-
jistilo suverénně první místo a zisk zlatých 

medailí. Lví podíl na vítězství radotínských 
krosařů měl hlavně Ondřej Herink, vše-
stranný sportovec s výbornými atletickými 
předpoklady, kterému se všichni účastníci 
nejnabitější kategorie dívali pouze na záda. 
Výborného umístění, druhého místa, dosáh-
lo družstvo radotínských mladších žákyň, 
které porazila pouze ZŠ Drtinova. Mezi 
vytrvalkyněmi ze 6. – 7. tříd upoutala svým 
výkonem dvanáctiletá Zuzana Honzková, 
jelikož doběhla ve více jak padesátičlenném 
startovním poli celkově druhá. Protože v té-
to kategorii poběží i příští rok, je  velikým 
příslibem i pro následující sezónu. Výsled-
nou medailovou statistiku zkompletovala 
starší děvčata třetím místem. Tato bilance 
znamenala průběžně druhé místo v pořadí 
základních škol o Velký pohár. Ještě lépe se 
vedlo radotínským žákům v Malém poháru. 
Ti si připsali do soutěže za celkové vítězství 
v přespolním běhu maximální počet deseti 
bodů. 
  Další disciplínou v pořadí byl turnaj v mi-
nikopané. Soutěž byla organizována kon-
cem října na tréninkovém hřišti Radotínské-
ho SK.  Domácího prostředí využili hlavně 
mladší žáci, kteří prohráli až ve fi nále s FZŠ 
Barrandov II a obsadili druhé místo. Starší 
žáci skončili pátí. Průběžné druhé místo se 
podařilo udržet i po soutěži v plavání. Zde 
radotínská škola většinou výrazných vý-
sledků nedosahovala, ale letošní třetí místa 
starších dívek a mladších žáků znamenala 
dosažení slušného bodového přídělu.
  Koncem listopadu byly na Základní škole 
Travníčkova na Praze 13 pořádány turnaje 
ve stolním tenise všech kategoriích. I v té-
to disciplíně ZŠ Radotín dosáhla několik 
výborných výsledků. Tříčlenné družstvo 
mladších žákyň ve složení Z. Honzková, D. 
Kopicová a K. Vicenová nepoznalo hořkost 
porážky a jako nejlepší z obvodního kola 

postoupilo do celopražského fi nále, které se 
konalo začátkem prosince na Stadionu mlá-
deže Na Kotlářce v Praze 6. Zde bohužel 
děvčata neměla štěstí na los a nepostoupila 
ze skupiny. Na mladší žákyně navázaly i 
jejich starší kamarádky – A. Honzková, D. 
Menšíková a M. Vicenová ziskem stříbr-
ného poháru. Medailovou kolekci doplnili 
mladší žáci třetím místem. Výborně zahrála 
i družstva chlapců a dívek ze 4. a 5. tříd a 
dalším plným bodovým přídělem za první 
místo naznačila, že budou vážnými uchaze-
či o zisk Malého poháru, což obě družstva 
potvrdila výsledným druhým místem z po-
slední sportovní disciplíny loňského školní-
ho sportovního kalendáře – z fl orbalu. 
  Florbalem završili úspěšně konec roku i 
starší spolužáci ze ZŠ Radotín. Především 
starší dívky, jež zůstaly doslova krůček od 
prvního místa, a mladší žákyně, které skon-
čily na třetím místě. 
  Do jarní části soutěží tak bude ve Velkém 
poháru nastupovat ZŠ Radotín z druhého 
místa, s šestibodovou ztrátou na vítěze 
posledních pěti ročníků – FZŠ Barrandov 
II. Do soutěží se v podzimní části zapojily 
i děti ze zbraslavské a lipenecké školy. ZŠ 
Hauptova se účastnila třech sportovních od-
větví a je s šesti body prozatím na 10. místě. 
ZŠ Lipence se účastnila přespolního běhu 
a stolního tenisu. Dosažených pět bodů je 
pasuje na průběžné 12. místo (1. FZŠ Bar-
randov II 43 b., 2. ZŠ Radotín 37 b., 3. ZŠ 
Weberova 30 b.).  Ještě optimističtěji vypa-
dá situace v Malém poháru. Radotínští žáci 
z 4. a 5. tříd vedou celkové pořadí s dvoubo-
dovým náskokem před ZŠ Weberova (1. ZŠ 
Radotín 33 b., 2. ZŠ Weberova 31 b. 3. FZŠ 
Barrandov II 21 b.).
  Držme tedy mladým sportovcům z Pra-
hy 16 palce, ať především radotínské děti 
dotáhnou svoji snahu do úspěšného konce.  
Jejich tělocvikářům, kteří se důležitou mě-
rou pod úspěchy podepisují, pevné nervy a 
úspěšný výběr reprezentantů.       
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Daleko více jsem za A mužstvo nastupoval 
a dostával příležitost v přípravných a přá-
telských zápasech. Velice rád vzpomínám 
na tradiční zimní turnaje na Tatře Smíchov, 
kde jsem pravidelně příležitost dostával. 
Bohužel, pro mne byla tehdy v Bohemce, 
v mužstvu, které hrálo špičku českosloven-

jejich starší kamarádky – A. Honzková, D. 
Menšíková a M. Vicenová ziskem stříbr-
ného poháru. Medailovou kolekci doplnili 
mladší žáci třetím místem. Výborně zahrála 
i družstva chlapců a dívek ze 4. a 5. tříd a 
dalším plným bodovým přídělem za první 
místo naznačila, že budou vážnými uchaze-
či o zisk Malého poháru, což obě družstva 
potvrdila výsledným druhým místem z po-
slední sportovní disciplíny loňského školní-
ho sportovního kalendáře – z fl orbalu. 

výkonem dvanáctiletá Zuzana Honzková, 
jelikož doběhla ve více jak padesátičlenném 
startovním poli celkově druhá. Protože v té-
to kategorii poběží i příští rok, je  velikým 
příslibem i pro následující sezónu. Výsled-
nou medailovou statistiku zkompletovala 
starší děvčata třetím místem. Tato bilance 
znamenala průběžně druhé místo v pořadí 
základních škol o Velký pohár. Ještě lépe se 
vedlo radotínským žákům v Malém poháru. 

  Florbalem završili úspěšně konec roku i 
starší spolužáci ze ZŠ Radotín. Především 
starší dívky, jež zůstaly doslova krůček od 

čily na třetím místě. 
znamenala průběžně druhé místo v pořadí 
základních škol o Velký pohár. Ještě lépe se 
vedlo radotínským žákům v Malém poháru. 
Ti si připsali do soutěže za celkové vítězství 
v přespolním běhu maximální počet deseti 
bodů. 
  Další disciplínou v pořadí byl turnaj v mi-
nikopané. Soutěž byla organizována kon-
cem října na tréninkovém hřišti Radotínské-
ho SK.  Domácího prostředí využili hlavně 

úspěšného reprezentanta v kopané Martina 
Jiránka, bývalého juniorského reprezen-
tanta v rychlostní kanoistice a současného 
českého reprezentanta v lakrosu, sedma-
dvacetiletého Martina Bouzka. S ním v ná-
rodním družstvu hrají další bývalí spolužáci 
z radotínských lavic –  Emil Moravec, Jan 
Košťál nebo Lukáš Neužil. Z dívek jmenuj-

nikopané. Soutěž byla organizována kon-
cem října na tréninkovém hřišti Radotínské-
ho SK.  Domácího prostředí využili hlavně 
mladší žáci, kteří prohráli až ve fi nále s FZŠ 
Barrandov II a obsadili druhé místo. Starší 

radotínská škola většinou výrazných vý-
sledků nedosahovala, ale letošní třetí místa 
starších dívek a mladších žáků znamenala 

z radotínských lavic –  Emil Moravec, Jan 
Košťál nebo Lukáš Neužil. Z dívek jmenuj-
me třeba Dáju Merrelovou, oporu českého 
národního týmu, která patřila mezi nejlepší 
hráčky lakrosového Mistrovství Evropy 
pořádaného minulý rok v červenci v Praze 

  První disciplínou letošního seriálu byl 
jako již tradičně přespolní běh. ZŠ Radotín 
v něm dosáhla hned několika vynikajících 

A-tým (1. třída mužů sk. B): 1. kolo: Slavoj C - Radotín 10:7, 12. kolo: 10:1. 2. kolo: Radotín - Kyje A 4:10, 13. kolo: 
výsledek nebyl znám. 3. kolo: Vršovice B - Radotín 10:2, 14. kolo: 10:3. 4. kolo: Radotín - Michle D 10:7. 5. kolo: Zelená 
Liška A - Radotín 8:10. 6. kolo: Radotín - Klánovice A 5:10. 7. kolo: Braník C - Radotín 10:6. 8. kolo: Bohnice C - Radotín 
5:10. 9 kolo: Radotín - El Niňo G 10:3. 10. kolo: Olymp E - Radotín 10:4. 11. kolo: Radotín - Čakovice A 2:1.  
B-tým (4. třída mužů sk. A): Vršovice F - Radotín B 10:1, 3:10. Radotín B - Malešice C 2:10, 5:10. Stadion 
Žižkov C - Radotín B 10:2. Radotín B - Michle G 8:10. Bohnice G - Radotín B 8:10. Radotín B - Měcholupy A 4:10. Slavoj E - 
Radotín B 10:7. Suchdol C - Radotín B 7:10. Radotín B - Petrovice D 10:4. Střížkov B - Radotín B 8:10. Radotín B - Pankrác B 10:0. 
C-tým (5. třída mužů sk. A): Radotín C - Klánovice D 3:10, 1:10. Olymp H - Radotín C 6:10, 10:3. Elizza G - Radotín C 
10:6. Radotín C - El Niňo L 10:4. Slivenec B - Radotín C 10:5. Radotín C - Čakovice G 7:10. Radotín C - Braník G 5:10. 
Kbely D - Radotín C 10:1. Radotín C - Střížkov C 6:10. Pankrác C - Radotín C 10:1. 

PRAŽSKÁ BASKETBALOVÁ SOUTĚŽ: 
MUŽI – 1. třída – sk. A: 11.kolo BC Radotín A – Sokol Motol C 57:64, 12.kolo BC Radotín A – Sokol Pražský B 
87:66, 13.kolo Sokol Kbely jun. – BC Radotín A 80:68, 14.kolo BC Radotín A – SK Aritma 82:68, 15.kolo TJ Košíře – 
BC Radotín A 79:68, 16.kolo BC Radotín A – Breakball 50:69. Marodka v družstvu BC Radotín se netenčí. Kádr neustále 
provázejí častá zranění. Dohrávka posledního kola podzimní části a ani úvod do druhé části se ještě do 15.kola vedoucímu 
týmu 1.třídy nevydařil. Šance na postup do přeboru se snížila. Radotínští jsou momentálně s jednobodovou ztrátou na 
vedoucí Sokol Motol C na 2.místě. (16 zápasů, 11 výher, 5 proher, skóre 1279:1130, 27 bodů)  
2. třída – sk. A: 11.kolo SK Zbraslav – BSK Fenix Modřany 58:67, 12.kolo SK Zbraslav – SK Meteor Praha jun. 71:59, 
13.kolo SK Zbraslav – TJ ÚVN A 55:56, 14.kolo Sokol Dobřichovice – SK Zbraslav 62:52, 15.kolo SK Zbraslav – Hugo 
Praha 54:67, 16.kolo SK Viktoria Žižkov B – SK Zbraslav 86:72. Basketbalistům SK Zbraslav se nepodařilo vylepšit svojí 
dosavadní bilanci. Od posledního uvedení výsledkového servisu se jim podařilo vyhrát pouze jeden zápas. SK prohrál i 
zápas se zatím jednoznačně posledním družstvem Sokola Dobřichovice. Momentálně je Zbraslav na 10.místě. (16 zápasů, 
4 vítězství, 12 proher, 975:1028, 20 bodů)  
2. třída – sk. D: 10.kolo Sokol Žižkov E – BC Radotín UH 47:57, 11.kolo BC Radotín UH – TJ Slavoj Praha 71:43, 12.kolo 
BC Radotín UH – ZŠ Jírovcovo náměstí 97:75, 13.kolo SK Oáza – BC Radotín UH 63:72, 14.kolo BC Radotín UH – 
TJ Sokol Košíře 66:55, 15.kolo Slavoj Břevnov – BC Radotín UH 87:94, 16.kolo BC Radotín UH – Sokol Kobylisy 
výsledek nebyl do uzávěrky znám. Zkušení hráči z UH opět potvrzují, že nepatří do starého železa. Tradičně dokazují, že 
druhá část soutěže patří jednoznačně BC Radotín UH. Poslední prohru zaznamenali v 8.kole. V současné době se basket-
balisté kolem Jiřího Zídka staršího bodově dotáhl na vedoucí tým SK Oáza, který v 13.kole na jeho hřišti porazili a vedou 
tabulku. (15 zápasů. 11 výher, 4 proher, 1126:1053, 26 bodů) 
ŽENY – 2. třída: 7.kolo TJ Junior – SK Zbraslav 76:39, 9.kolo SK Zbraslav – SK Meteor Praha 41:39, 10.kolo TJ Podolí 
B – SK Zbraslav 61:48, 11.kolo SK ČASPV Hostýnská – SK Zbraslav 63:41, 12.kolo SK Zbraslav – BK Prosek C 44:66, 
13.kolo Sokol Michle B – SK Zbraslav 78:55, 14. kolo – volno. Zbraslavské ženy jsou na posledním místě, i když se jim v 
9.kole v přímém souboji o poslední místo podařilo o jeden koš SK Meteor Praha porazit. Vše nasvědčuje tomu, že si to obě 
družstva znovu v předposledním kole soutěže rozdají o Černého Petra. (12 zápasů, 2 výhry, 10 proher, 527:725, 14 bodů)
PRAŽSKÁ FLORBALOVÁ SOUTĚŽ:
Pražská třída mužů – divize I: 14.kolo FbK Buldoci Radotín – VŠTJ SF Neo Praha 2:12, 15.kolo FbK Buldoci Radotín 

– FKMP Praha B 3:2, 16.kolo TJ Sokol Vršovice II – FbK Buldoci Radotín 3:3, 17. kolo FbK Buldoci Radotín – Blue Wings 
Prague 9:4, 18.kolo TJ Sokol Kobylisy – FbK Buldoci Radotín 5:3. Buldoci jsou na 7.místě s minimálním odstupem 
3 bodů na 5.místo. (16 zápasů 5 výher, 2 remízy, 9 proher, 62:70, 12 bodů)
STOLNÍ TENIS - MUŽI


