
bude soutěžní odpoledne 11. září tentokrát 
pořádáno v prostorách zemědělského uči-
liště v ulici Pod Klapicí v Radotíně. ,,Je to 
z organizačních důvodů. Jednou z disciplín 
letošního ročníku bude i atraktivní soutěž 
tahání čtrnáctitunového kamionu, která 
by se na venkovní sportoviště radotínské 
sokolovny prostorově nevešla“, vysvětluje 
několikanásobný nejsilnější muž ČR. Letoš-
ní druhý ročník je pořádán jako Mezinárodní 
mistrovství ČR a konkurence bude opravdu 

výborná. Účast supersiláků jako např. 
Heinze Olesche, devítinásobného mi-
stra našich západních sousedů, třetího 
v konečném pořadí při MS v roce 1999 
nebo exotického Dereka Boyera z Fidži, 
tradičního účastníka fi nalových klání 
MS strongmanů, dává tušit, že Jan 
bude mít obhajobu loňského vítězství 
velice těžkou. To ani nemluvě o tom, 
že na startu bude i pět nejlepších Čechů 
v čele s největším domácím soupeřem 
radotínského siláka Martinem Štefl em 
z Teplic. ,,Do úvodních třech disciplín 
bude nastupovat dvanáct soutěžících. 
Poté bude v soutěži pokračovat bodově 
osm nejúspěšnějších. Ti si to rozdají 
ještě ve čtyřech dalších náročných 
soutěžích“ dodává k systému druhého 
ročníku radotínský rodák a světový re-
kordman v mrtvém tahu jednou rukou 
výkonem 121,5 kg z loňského roku. 
Přibližně čtyřhodinový atraktivní 
program zahájí od 14 hodin modero-
vaným slovem Ing. Ivan Mach, bývalý 
předseda kulturistického svazu, známý 
dietolog a reprezentační manager čs. 
strongmanů. Součástí bude například 
i vystoupení čtrnáctinásobného mistra 
světa v karate Romana Voláka, módní 

přehlídka nebo ukázky aerobních cviče-
ní. Doporučujeme tuto netradiční a ojedině-
lou akci osobně navštívit. V případě zájmu 
radíme zajistit si vstupenky v ceně 149 Kč 
předem na tel.  čísle 608 029 356. 
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Přehlídky neuvěřitelných siláckých výkonů, 
tak by se daly stručně charakterizovat sou-
těže strongmanů – silných mužů. Není pro 
ně problém  převalit čtyři sta padesát kilo 
těžkou pneumatiku, běžet se dvěma kufry 
vážícími dohromady tři sta kilo nebo držet 
dvě osobní auta na šikmé ploše. 
Již podruhé budeme i my mít možnost 
na vlastní oči vidět podobné výkony. Jan 
Bártl, dřívější trojnásobný mistr republiky 
ve vrhu koulí, který se již sedmým rokem 

profesionálně věnuje siláckým soutěžím, 
pokračuje dál ve svém úsilí zorganizovat 
v budoucnu v Radotíně soutěž Světového 
poháru za účasti nejlepších siláků. Po loňské 
úspěšné premiéře Radotínského strongmana 

  Již v neděli 12. září je na  programu třinác-
tý  ročník populárních závodů na horských 
kolech Zbraslavská  osma.  Nejen zkušení 
jezdci, ale i děti a mládež - včetně předško-
láků se od 13 hodin, kdy začíná  prezentace, 
utkají na  terénním okruhu v Borovičkách. 
Startovné se neplatí,  přilba  je povinná. 
Všichni mladí závodníci, kteří se  již účast-
nili jarní osmy a  zvládnou  i prosincový 
Zbraslavský  běh, se mohou těšit na medaili 
a na to, že  jejich jméno bude  uvedeno na 
poháru Ceny Zbraslavi. Další detailní in-
formace na  internetových  stránkách http:
//www.hsh.cz/osma.

  Od posledního hvizdu rozhodčích v loň-
ském ročníku pražských fotbalových soutěží  
uplynulo jen několik týdnů, ale nový ročník 
je už připraven na svém startu. Již 14. srpna 
v 17 hodin byl i v Praze 16 výkop úvodního 
zápasu, ve kterém se představil přeborový 
radotínský A tým na hřišti u Berounky. Sou-
peřem mu bylo shodou okolností mužstvo, 
s nímž vítězně ukončil v červnu minulou 
soutěžní sezónu, a to Sokol Cholupice. 
V dalších týdnech budou rozehrány i nižší 
fotbalové soutěže řízené Pražským fotbalo-
vým svazem. Než tomu tak bude, připravili 
jsme krátkou rekapitulaci ročníku 2003/04.
  Již tradičním účastníkem nejvyšší pražské 
soutěže – přeboru je Radotínský SK. Oddíl 
s bohatou historií, ve které jsou i takové ka-
pitoly, jako je  účinkování v druhé lize před 
čtyřiceti lety, bude v aktuálním ročníku star-
tovat pod názvem SC Radotín. Radotínský A 
tým potvrdil, že dlouhodobě patří k týmům 
z horní části tabulky přeboru. Oproti roční-
ku 2002/03 si mužstvo  pohoršilo o jedno 
místo, na výslednou sedmou příčku s čtyři-
ceti body. Jako tradičně hráli radotínští lépe 
venku než doma. Z hřišť soupeřů si  přivezli 
23 bodů (4.místo v tabulce zápasů ode-
hraných venku). V 6. kole získali i skalp 
suveréna přeboru - mužstva Motorletu - na 
jeho hřišti, což se v loňském ročníku jinému 
týmu nepodařilo. Za zmínku stojí i jednogó-
lové vítězství na hřišti druhé Přední Kopa-
niny. Značně proměnlivá forma a schopnost 
přizpůsobit se výkonnosti soupeře měly 
naopak vliv na prohry s papírově slabšími 
soupeři. Vykřičník je například nad domácí 
prohrou s předposledním, a tudíž sestupu-
jícím, SK Actherm Vršovice.  Na zákla-
dě těchto výsledků můžeme o radotínských 
hráčích psát jako o fotbalových Jánošících. 
Bohatým brali a chudým rozdávali. V letošní 
sezóně se chce mužstvo pod vedením trenéra 
Štancla umístit  minimálně ve stejných pat-
rech tabulky. ,,Předpoklad  pro to je, jelikož 

družstvo zaznamenalo spíše příchody a posí-
lení konkurence v týmu“, sdělil pro Noviny 
Prahy 16 Karel Klíma, nový předseda oddílu 
a hráč A týmu v jedné osobě.  Dále dodává: 
,,Z kádru odešel pouze Poustecký“.
  Daleko komplikovanější sezónu má za 
sebou A tým SK Zbraslav v I.A třídě, ve 
skupině B. Mužstvo, tak jako v předchá-
zejících dvou ročnících, balancovalo na 
hraně sestupu. Z důvodu, že v divizních 
soutěžích neuspělo hned několik pražských 
mužstev, byla realita následující. Z přeboru 
sestupují čtyři týmy. Z I. tříd vždy po dvou 
mužstvech. Zbraslavští po nevydařeném 
podzimu a úvodu jara, kdy fi gurovali na 
posledním místě, zabrali až od 20. kola. V 
něm doma porazili rezervu Slavoje Vyše-
hrad a začali směřovat k záchraně. Včetně 
tohoto zápasu se do konce soutěže podařilo 
týmu nasbírat 15 bodů, což bylo víc než 
za celou předchozí dobu soutěže. Důležitá 
byla hlavně poslední tři kola, ve kterých  
se Zbraslav utkala  s družstvy ohroženými 
sestupem. Nejdříve ve 24. kole zbraslavští 
porazili v duelu o poslední příčku družstvo 
SK Střešovice 1911 jasně 3:0 a odsoudili ho 
tak k defi nitivnímu sestupu. V následujícím 
kole vyhráli na hřišti Sokola Stodůlky 3:2 
důležitou brankou hráče Plocka v 85. minutě 
zápasu. Poslední důležitý krok k záchraně 
udělal A tým SK Zbraslavi v závěrečném 
kole dlouhodobé soutěže. Na domácím 
hřišti rozstřílel v bezprostředním souboji o 
sestup tým PSK Olymp  6:0. Za zmínku stojí 
hlavně skvělé střelecké představení Vedrala, 
který zaznamenal pět branek, přičemž první 
tři stihnul dát do 19. minuty zápasu.  Kapitán 
Michal Bobysud vidí učinkování  v nadchá-
zejícím ročníku optimisticky. V rozhovoru, 
který poskytl redakci Zbraslavských novin 
v 7. čísle, říká: ,,Mužstvo má výkonnostně 
minimálně na střed tabulky, což potvrzovaly 
herně vyrovnané zápasy i s týmy z popředí 
tabulky. Problém je hlavně v tom, abychom 

neinkasovali laciné branky v úvodu zápasů“. 
Nový ročník SK Zbraslav A zahájí v neděli 
22. srpna na domácím hřišti Pod Havlínem 
1302. Úvodním soupeřem bude Actherm 
Vršovice, tým sestoupivší  z přeboru. 


