
Sportovcem měsíce prosince 2008 se stává basketbalista Adam Peřinka

Před odvetnou částí basketbalové soutěže mají 
týmy z Prahy 16 rozdílné starosti

Radotínští muži a zbraslavské ženy v kontaktu postupových pozic
Konec roku  již tradičně znamená po-

ločas v basketbalových soutěžích řízených 
Pražským basketbalovým svazem. I v právě 
probíhajícím ročníku startují v některé 
ze skupin od přeboru po 3. třídu družstva 
z Prahy 16. Konkrétně muži Radotínské-
ho SK ve skupině A 1. třídy a zbraslavští 
muži, rovněž jako jejich sportovní kolegyně 
ve 2. třídě. Všechny týmy z šestnáctky měly 
na startu podobný cíl, a to hrát důstojnou 
roli se svými soupeři, výsledkově o horní 
patra tabulek.

V případě zbraslavských žen a radotín-
ských basketbalistů se předsevzetí daří plnit, 
jelikož oba týmy jsou po půlce maratónu 
zápasu na třetím, respektive čtvrtém místě. 
Hůře jsou na tom muži SK Zbraslav, jejichž 
pouhá dvě vítězství na kontě je zatím řadí na 
předposlední místo.

V Radotíně vládne po první části spo-
kojenost. Tým, na jehož soupisce je Jiří 
Zídek ml., první český hráč, jenž okusil at-
mosféru nejprestižnější basketbalové soutě-
že NBA, je ve vyrovnané tabulce na čtvrtém 
místě, ale pouze se ztrátou jediného bodu 
na vedoucí Sokol Dolní Počernice. Lídra 
soutěže však radotínští košíkáři porazili na 
jeho půdě 71:61. Velkou zásluhu na cenném 
vítězství měl právě ,,Big George“, který ale 
z důvodu zdravotních indispozic s dolními 
končetinami absolvoval vedle klíčového 
utkání již jen nevydařený zápas na Aritmě. 
Škoda dvou zbytečných domácích proher, 
bez nichž by Radotínský SK přečkal vánoční 
a novoroční svátky na vedoucí pozici tabul-
ky. Především ta s průběžně desátým týmem 
v pořadí Sokolem Motol hodně mrzí.

,,Již dlouhodobě se nám daří začátky 
sezón,“ přibližuje soutěžní starty radotín-
ských košíkářů křídlo, osmadvacetiletý Jan 
Plíva. ,,Klíčová bude odvetná část, kdy se 

začíná projevovat problém úzkého kádru 
týmu v okamžiku, kdy nastávají zdravotní 
problémy, “ dodává Plíva. Letos zatím vy-

padá vše optimisticky. Po operaci utrženého 
úponu lýtkového svalu a následné rekon-
valescenci se do sestavy a soutěžního klání 
vrátila opora – pivot Petr Nusek. Důležitý 
je rovněž návrat Adama Peřinky ze studií 

ve Spojených státech, kde úspěšně hájil 
barvy university Luzerne County Comunity 
College z Pennsylvanie. Čtyřiadvacetiletý 

Adam Peřinka se okamžitě 
stal velkou údernou silou Ra-
dotínského SK, což se odrazilo 
i v statistikách celé soutěže. 
Po jedenácti odehraných zá-
pasech je mezi třemi nejkva-
litnějšími střelci jak v počtu 
dosažených bodů (222 body 
v deseti zápasech – pozn. red.), 
tak i v průměru nastřílených 
bodů na zápas (22,2 bodu – 
pozn. red.). 

Dlouhodobě se s výstavbou 
nové víceúčelové sportovní 
haly U Starého stadionu ho-
voří o snaze hrát v Radotíně 
pražský přebor, tedy nejvyšší 
basketbalovou soutěž v hlav-
ním městě. V současné době 
musí mužstvo jezdit hrát svoje 
mistrovské zápasy do Modřan, 
na Základní školu Pertoldova. 
V případě, že si Radotínský SK 
udrží současnou výkonnost, 
vhodně doplní svůj kádr o dva 
kvalitní hráče a budou se mu 
vyhýbat zranění, nemusí být 
záměr až tak nereálný. 

Velice komplikovanou situ-
aci budou mít na jaře muži SK 
Zbraslav. Nelichotivá bilance 
sedmi prohraných zápasů v řadě, 
a především prohra s posledním 

týmem 2. třídy skupiny C BEBA Spořilov 
(71:49 – pozn. red.), který tak získal jedinou 
dosavadní výhru, je velice alarmujícím mo-
mentem v boji o záchranu. Jak vše dopadne, to 
ukáže odvetná část soutěže.

Projekt rozšířené vyuky tělesné výchovy běží již třetím rokem
Na záměru spolupracují sportovní oddíly i podnikatelské subjekty

 Již třetím rokem nabízí radotínská ZŠ 
v Loučanské ulici ve svém portfoliu pro žáky 
6. - 9. tříd rozšířenou výuku tělesné výchovy 
(RTVT). Cílem projektu je poskytnout dětem 
další nadstandardní nabídku, která vyplývá 
z ideálního sportovního zázemí instituce, 
nasměrovat žáky ve spolupráci se sportov-
ními oddíly k smysluplnému využití volného 
času a dále podpořit zdravý vývoj mladého 
organismu. To jsou hlavní atributy projektu. 
Vstupní testování pohybových schopností 
a dovedností žáků 5. ročníků probíhá na jaře 
pod vedením učitelů tělesné výchovy. 

Informace k organizaci testů jsou včas 
zveřejňovány na webových stránkách a ve 
škole. (Vyvěšeny jsou také v některých 

obcích v okolí, ale v omezené míře, proto-
že škola respektuje úmluvu o „výsostných 
vodách“ a ctí „pakt o neútočení“.) 

Obsahem vstupních testů je běh na 12 mi-
nut, člunkový běh, skok z místa, šplh, slalom 
s fotbalovým míčem a dribling s basket-

balovým míčem. Testování obsahuje škálu  
silových schopností, rychlosti, vytrvalosti, 
obratnosti a dovednost.

Klíčovými výrazy v projektu RVTV je 
zdravý pohyb, podpora talentů, vhodné 
využití volného času, komunitní škola, spo-
lupráce s oddíly, odborné vedení pod dohle-
dem trenéra, využití bohatého sportovního 
zázemí, nastartování systematického a dlou-
hodobého rozvoje dítěte.

„V prvním roce projektu jsme nabídli 
rodičům spolupráci s oddíly lakrosu, so-
balu a fotbalu. Proběhly vstupní testy a ve 
školním roce 2006/2007 se otevřelo několik 
školních skupin se zvýšenou dotací hodin 
tělesné výchovy. Trenéři docházeli do školy 

a pracovali jak s chla-
peckými, tak dívčími 
skupinami. Následující 
rok jsme otevřeli již jen 
lakros, sobal a kopa-
nou. V letošním školním 
roce se z důvodu malého 
počtu žáků v ročníku 
rozběhla pouze kopaná. 
Důvodů tohoto vývoje  
je vícero. Spolu s RVTV 
dobíhá projekt rozšířené 
výuky cizího jazyka. 
Pokud si rodiče mají 
vybrat, dají většinou 
přednost cizímu jazyku 
(tento konf l ikt  však 
od následujícího roku 
pomine),“ říká ředitel 

školy Roman Král. Hlavní příčinu vidí Král 
v úspěchu dětí při přijímacích řízeních na 
gymnázia. V minulém roce odešlo v pátém 
ročníku celkem 18 dětí. Přičtou-li se k tomu 
početně nejslabší páté ročníky za mnoho let 
zpět (pouze dvě paralelní třídy), je zjevné, že 

z tohoto stavu lze jen obtížně vygenerovat 
dostatečnou skupinu sportovců. 

„Na takovéto odchylky při zavádění 
projektu jsme se připravili – noví sportovci 
nastupují již do rozběhlého volitelného 
předmětu sportovní výchova, kam docháze-
jí žáci 7. - 9. ročníků. I v tomto školním roce 
běží dvě soběstačné skupiny: všestranný 
rozvoj a kopaná. Koncepce českého školství 
(v Evropě téměř ojedinělý model předčasné 
selekce), kdy talentovanější děti odcházejí 
na gymnázia a způsobí tak nenapravitelný 
otřes ve skladbě skupiny, je anachronismem 
a má zřejmé negativní důsledky pro celou 
společnost. I u nás v Radotíně se s tímto po-
týkáme a úspěch dítěte na prvním stupni se 
paradoxně stává neúspěchem školy při práci 
na stupni druhém,“ pokračuje Král. 

V projektu RVTV (který je určený jen 
pro žáky 2. stupně) se škola proto rozhodla 
zaměřit se i na stupeň první a již od tohoto 
roku otevřela „sportovní přípravku“ pro 
4. a 5. ročník (vedle kroužku všestranného 
rozvoje a kroužku basketbalu). 

„Nutno dodat, že projekt RVTV je pod-
porován radotínskými podnikatelskými 
subjekty a za tuto podporu jim patří velký 
dík. Chtěl bych touto cestou poděkovat fir-
mám Kondor, Stahl, JIMI Dlouhý, Pragoelast 
a Českomoravský cement. Peníze slouží na 
odměny pro trenéry a sportovní vybavení,“ 
sděluje na závěr ředitel školy Král.

S jakými oddíly bude škola v budoucnosti 
spolupracovat a jaké sporty bude radotínská 
škola rozvíjet, záleží v podstatě na rodičích. 
Uvažuje se i o basketbalu nebo volejbalu. 
Obdobně tomu je i s programem Začít spo-
lu, který se také problematicky „rozjížděl“ 
a dnes je vlajkovou lodí školy. 

   

Legendární hokejista dárkem
k vánočním svátkům

Pondělí 15. prosince 2008 se zapsalo zla-
tým písmem do sportovní historie radotínské 
školy. Návštěva jednoho z nejslavnější Čechů 
v historii severoamerické hokejové ligy Petra 
Nedvěda byla vánočním dárkem od paní 
Milušky Černé, členky redakční rady Novin 
Prahy 16, která využila osobní známosti 
s Petrem a pozvala ho do školního klubu 
při ZŠ Loučanská. Šestatřicetiletý Nedvěd je 
na historické třetím místě, za Jaromírem Jág-
rem a Robertem Holíkem, v pořadí českých 
hráčů v kanadském bodování NHL.

Během své bohaté kariéry si Petr Ne-
dvěd zahrál ve Vancouver Canucks, Saint 
Luis Blues, New York Rangers, Pittsburgh 
Penguins, Edmonton Oilers, 
Phoenix Coyotes a Philadel-
phia Flyers. Nejlepší léta prožil 
v Rangers a Pengiuns. Zkusil 
si i nižší kanadsko americké 
soutěže IHL, AHL a WHL. Do 
Kanady odešel již v 17 letech, 
takže si českou ligu zahrál 
v době, kdy se nedohodl na 
smlouvě, nebo v období stáv-
ky v NHL. Všechna utkání 
v české lize odehrál ve Spartě 
a teprve v letošní sezóně, kdy 
se neúspěšně pokoušel dostat 
do týmu Rangers, se vrátil do 
rodného Liberce. Mezi jeho 
největší úspěchy patří stříbrná 
medaile z olympiády v Lillehameru, kterou 
získal v kanadském dresu s další velkou 
postavou NHL Erikem Lindrosem.

Beseda se oproti plánovanému termínu 
posunula o týden později, což u žáků způ-
sobilo ještě větší natěšení. Přibližně hodinu 
před polednem zastavil u radotínské školy 
Range Rover s americkou SPZ Petr 93 a do 
klubu vstoupil slavný hokejista. Po vřelém 
uvítání a krátkém představení začal Petr 
Nedvěd odpovídat na palbu dotazů. Žáci, 
většinou sportovci, úspěšní reprezentanti 
školy, byli na hosta velmi dobře a důkladně 
připravení a měli nekonečný počet otázek 
jako např.: Kde a kdy jste s hokejem začínal? 
Kdy jste odešel do zámoří? Jak jste uměl 
dobře anglický jazyk? Kolik jste odehrál 
utkání v NHL? Kolik bodů jste získal? V ko-
lika klubech v NHL jste hrál? Kolik gólů jste 
dal? Kde se vám nejlíp hrálo? Které město za 
oceánem máte nejraději? Kdo je váš největší 

kamarád? Koho nejvíc obdivujete? Koho 
jste potkával na ledě nerad? Kolikrát se vám 
podařil hattrick? Považujete hokej za nebez-
pečný sport? Kolikrát jste byl zraněný? Jaký 
jste měl pocit, když jste hrál na olympiádě 
v r. 1994 v Lillehameru proti ČR? Jaké brusle 
používáte? Jste levák nebo pravák? Jaké jiné 
sporty máte rád? Může se srovnat naše ext-
raliga s NHL? 

Otázky padaly jedna za druhou a Petr 
Nedvěd s úsměvem a v pohodě na všechny 
odpověděl, žádné se nevyhýbal.

Beseda ve fantastické atmosféře by byla 
jistě o hodně delší, ale čas je (v takové chvíli) 
nespravedlivý a neúprosný a na všechny zú-

častněné čekaly další povinnosti. Ještě násle-
dovala autogramiáda a focení, neboť téměř 
každý se chtěl se slavným hokejistou zvěčnit, 
a on trpělivě podepisoval a pózoval…

Na závěr setkání Petru Nedvědovi za 
všechny účastníky poděkovala Lucka Půl-
krábková, popřála mu hodně zdraví a úspě-
chů do další hokejové sezóny i v osobním 
životě a  předala slavnému sportovci malý 
dárek a tričko s logem radotínské školy.

Velké poděkování patří paní Černé, která 
tuto pěknou akci žákům pod stromeček na-
dělila. Největší odměnou však bylo sdělení 
samotného  Petra Nedvěda, že tato beseda 
byla úplně nejlepší, kterou v poslední době 
absolvoval. Je prý vidět, že radotínské děti se 
o sport hodně zajímají a mají velký přehled. 
Hodnocení Petra Nedvěda je na místě, pro-
tože žáci radotínské ZŠ se pravidelně umis-
ťují na čele v celoroční sportovní soutěži škol 
Prahy 16 a Prahy 5.

Prosincovým, a posledním, vítězem ankety o sportovce 
měsíce Prahy 16 v roce 2008 byl z navržených a došlých 
tipů redakční radou vybrán čtyřiadvacetiletý basketbalista 
Radotínského SK Adam Peřinka. Sto devadesát centimet-
rů vysoký křídelní hráč, které odehrál při svých studiích 
v USA dvě sezóny v dresu pennsylvánské university 
Luzerne County Community College v divizi 2 NJCAA, 
se po svém návratu velkou měrou podílí na kvalitních 
výsledcích radotínského mužstva. Svými aktuálními in-
dividuálními střeleckými výkony navázal na druhý rok 
účinkování v Severní Americe, kde v 31 zápasech dosáhl 
průměru 16,1 bodu na zápas a s 68 úspěšnými střeleckými 
pokusy za tři body byl vůbec nejlepší v konferenci, což ho 

vyneslo do výběru all star týmu. Současné statistiky v 1. třídě Adama Peřinku řadí mezi tři nej-
úspěšnější basketbalisty soutěže jednak v celkovém počtu dosažených bodů, jednak v průmě-
ru bodů na jeden zápas. Právě výkony na sklonku roku znamenaly, že radotínský odchovanec 
dosáhl v deseti zápasech 222 bodů, což je 22,2 bodů na zápas. I přes několik možností hrát po 
návratu do České republiky vyšší soutěže, a to včetně národní ligy, zůstal v letošním ročníku ve 
svém mateřském týmu, se kterým, jak pevně věří, vybojuje postup do pražského přeboru. 

Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Prahu 16, zašlete návrh na udělení 
titulu Sportovec měsíce Prahy 16 na e-mailovou adresu noviny@p16.mepnet.cz. Přihláška 
do soutěže o udělení titulu musí  obsahovat celé jméno navrženého sportovce, jeho ročník 
narození, sportovní disciplínu, v níž bylo výjimečného výkonu dosaženo, včetně přesného 
data (den a měsíc) a v rámci jaké soutěže bylo výkonu dosaženo. Důležitá je i informace, 
z jaké městské části dotyčný je, nebo koho reprezentoval. Rovněž prosíme o poskytnutí tel. 
kontaktu jak na navrhovatele, tak i na navrženého sportovce pro zjištění případného sou-
hlasu k medializaci výkonu v Novinách Prahy 16. Podněty zasílejte v termínu do 3. února 
Ze zaslaných tipů bude do užšího rozhodování zařazen sportovec jednak na základě do-
šlého množství návrhů s jeho jménem a také na základě mimořádnosti výkonu v daném 
sportu a věkové kategorii. Vítěz obdrží čestnou listinu  se jmenováním sportovce měsíce a 
věcnou cenu. Těšíme se na Vaše podněty.

Radotínští badmintonisté mají za sebou polovinu soutěže
Pomalu končí první polovina bad-

mintonové sezóny 2008-09. Hráči Sokola 
Radotín se celý podzim účastnili na všech 
frontách turnajů v zahraničí, celostátních 
i krajských. Zároveň se rozběhly soutěže 
družstev, a to jak I. liga, tak soutěže kraj-
ské a oblastní dospělých, juniorů i žáků.

Dvě radotínská prvoligová družstva 
mají cíle nejvyšší –  Áčko by  konečně 
zase po dvou stříbrných medailích rádo 
získalo zpět titul. Tým jde za tímto cílem 
velmi sebevědomě. Po dvou odehraných 
ligových kolech je na čele tabulky s plným 
počtem bodů a skórem 27 vyhraných a 5 
prohraných zápasů. Spoléhá se výhradně 
na domácí hráče a dlouholeté opory, kte-

ré letos doplnili další mladí hráči. Druž-
stvo „B“, které si vloni vybojovalo postup 
do I. ligy, si vede rovněž velmi dobře. Do 
nového roku jde z 5. pozice – tedy stále 
se šancí na postup do závěrečných bojů 
play-off. V nižších soutěžích se hráčům 
rovněž podařilo několikrát zvítězit, tak-
že po dvou kolech krajského přeboru je 
tým na 4. místě a v oblastním přeboru 
se dostal do horní poloviny a bude mít 
možnost bojovat o postup do krajského 
přeboru. O něco hůře jsou na tom v ak-
tuální podzimní části družstva juniorů 
a žáků. Oproti předchozím letům bohu-
žel v současnosti nemá Radotín hráče 
takové kvality, aby bojoval o vítězství 

a právo účasti na Mistrovství republiky 
družstev. Naopak dobře si vede tým slo-
žený z těch nejmladších, z nichž někteří 
hrají soutěž družstev letos vůbec poprvé. 
S jedinou porážkou z prvního utkání 
a třemi vítězstvími je na velmi pěkném 
2. místě v oblastním přeboru. 

V soutěžích jednotlivců se domácí 
soutěže teprve rozbíhají. Hned v září 
při úvodním turnaji GP A dospělých si 
poprvé v kariéře vybojoval vítězství na 
celostátním turnaji Pavel Drančák jr. Dále 
stojí za zmínku postavení Jakuba Bitmana 
na světovém žebříčku ve čtyřhře,  který je 
v současnosti na 54. místě na světě a v re-
dukovaném evropském žebříčku dokonce 

na 20. místě. Je to od dob Markéty Kou-
delkové zase po dlouhé době poprvé, kdy 
oddíl má hráče v první stovce světového 
pořadí. Nejlepší výsledek  si Jakub přivezl 
z turnaje  ze Slovenska, kde se ve čtyřhře 
probojoval až do finále, ve dvouhře pak 
do čtvrtfinále a z Belgie, kde obsadil 5. - 8. 
místo ve čtyřhře. 

Velice příjemný je pohled na celostátní 
žebříčky, ve kterých hráči Sokola Radotín 
figurují na předních místech – konkrétně 
Pavel Drančák jr. na 1. místě ve čtyřhře 
a smíšené čtyřhře, Mirka Vašková na 
1. místě ve dvouhře, Hanka Kollarová 
je první ve smíšené čtyřhře. Dobře si 
vede i nadějná, teprve čtrnáctiletá Katka 
Hejdrychová, která získala již několik 
prvenství v celostátních turnajích kate-
gorie U15 a U17. Nejhodnotnější je pak 

vítězství ve dvouhře  na GP A U17, kde 
porazila soupeřky i o dva roky starší. Po 
několika hubených letech se snad začíná 
opět blýskat na lepší časy  v nejmladší 
kategorii U13. V krajských soutěžích hráči 
reprezentující oddíl z Prahy 16  v obou do-
sud sehraných turnajích dominovali a ví-
tězstvími v turnaji si Karolína Boudová, 
Dean Brabec, Jan Havlena zajistili postupy 
na turnaj GP A U13. Zde se zatím nejlépe 
vedlo Deanu Brabcovi, který se probojoval 
až do semifinále smíšené čtyřhry. 

Druhá polovina sezóny začíná hned po 
Novém roce 3. ligovým kolem smíšených 
družstev dospělých a celostátním přebo-
rem České obce sokolské žáků a doros-
tenců, kde radotínský oddíl každoročně 
bojuje  o přední pozice.


