
  Oddíl ledního hokeje Slavoj Zbraslav 
je v posledních letech zaměřen výhradně 
na práci s chlapci nejmladších věkových 
kategorií. Letos měli zbraslavští nasaze-
no celkem 6 družstev, hrajících 
v soutěžích středočeského kraje.
A jak si vedly jednotlivé týmy 
před koncem soutěže? 
  Tým nejstarších – hoši věkově 
spadající do 6. a 7. tříd byli v 
soutěži  mladších žáků nováč-
kem. Zcela nově vytvořené muž-
stvo se ,,pere“ s Černošicemi o 
výsledné druhé místo v tabulce, 
což lze považovat jednoznačně 
za veliký úspěch. Favorit soutě-
že – Slaný, jasně vede. V soutěži 
4. a 5. tříd  patří Slavoji Zbraslav 
d r uhé m ísto za vedoucím i 
Neratovicemi s dostatečným náskokem 
před třetími Popovicemi. Škoda jen zavá-
hání ve dvou zápasech s celky, které jsou 
ve druhé polovině tabulky, jelikož z toho 
mohlo být i vedení soutěže.
  Čtyři týmy jsou nasazeny do soutěží 
žáků 1. až 3. tříd v minihokeji. Soutěže 
se zúčastnilo třicet šest týmů. Osmnáct 

v kategorii 3. tříd, osmnáct v kategorii 
1. a 2. tříd. Do obou kategorií Slavoj na-
sadil vždy po dvou týmech. Taktika byla 
jasná - ,,A“ týmy hrát o postup, ,,B“ týmy 
sbírat co nejvíc zkušeností.
Družstvo ,,A“ složené z žáků 3. tříd splnilo 
jasně postupový cíl ze základní skupiny. 
V semifi nálových kláních obsadilo třetí 
místo a jen o pověstný chloupek mu unik-

lo fi nále. ,,B“ mužstvo třeťáků  vybojovalo 
třetí místo v základní skupině a stejného 
umístění dosáhlo i v semifi nále ,,B“. 
Zbraslavský ,,A“ tým žáků 2. tříd obsadil 

druhé místo v dlouhodobé části a postou-
pil do semifi nále, kde nakonec skončil 
stejně jako jejich o rok starší kamarádi  na 
třetím místě. Tedy i v tomto případě pou-
hý krůček  od postupu do fi nále. ,,B“ tým  
dosáhl čtvrtého místa v základní skupině. 
Stejné místo obsadil i v semifi nále ,,B“. 
Nejmladší tým celé soutěže, složený 

především z chlapců 
1. tříd a předškoláků, 
rozhodně nezklamal.
  Filozofi í zbraslavské-
ho oddílu je zapojit a 
přilákat k tomuto tra-
dičnímu a atraktivnímu 
sportovnímu odvětví 
co největší počet chlap-
ců. Proto v miniho-
keji čtyři týmy – jako 
jediní v soutěži. Vedení 
Slavoje zdůrazňuje i to, 
že pro chlapce tohoto 
věku je nejdůležitější 
hrát a nejen vyhrávat. 
Zatím se klubu daří 
relativně oboje. Díky 
za to patří všem dobro-
volníkům, kteří nelitují 

obětovat množství hodin a dnů pro zdravý 
rozvoj dětí v dnešní, pro sport mládeže 
tak nepřející době.
  Pro zájemce o hokej je určena informa-
ce, že i v současné době probíhá neustále 
nábor chlapců ročníků 1999 a mladších na 
zimním stadiónu Nikolajka na Smíchově, 
kde má zbraslavský oddíl ledního hokeje 
svůj azyl. Více na www.hczbraslav.com 

   

  Píše se rok 2020 a v rámci pořádání 
32. letních olympijských  her hostí   Praha 
nejlepší sportovce z celého světa. Moderní 
sportoviště, která vznikla především v tzv. 
severní terase města – v oblasti bývalého 
letňanského výstaviště, letiště ve Kbelích 
a lokalit v Bubnech, uvidí vrcholné spor-
tovní výkony hned v celé řadě sportovních 
odvětví. Plavecké centrum na Maninách 
se systémem bazénů s hydraulicky zata-
hovatelnými střechami budí zájem všech 
odborníků. Totéž lze říct o  architektonic-
ky nevšedně řešeném centrálním stadiónu 
na Strahově – ten má instalovaný systém, 
který  minimalizuje vliv klimatických 
jevů  na výkony závodníků. Říkáte si, že 
je to nějaké sci - fi ? Ani nemusí být, pokud 
se týče otázky uspořádání olympijských 
her v naší metropoli.
  Zastupitelé hlavního města Prahy totiž  
v rámci svého jednání dne 24. února 
rozhodli pokračovat v dalších krocích 
směřujících k možnému uspořádání nej-
větší světové sportovně-společenské akce. 
Důležitým podkladem byl dokument 
společnosti Pricewaterhouse Coopers -  
posouzení  ekonomické a marketingové 
studie pro pořádání letních olympijských 
her v roce 2016, respektive v roce 2020, 

v Praze. Ta obsahuje především analýzu 
nákladů a zdrojů a jejich rozložení ve 
veřejné a privátní sféře. Nechybí ani údaje 
o krátkodobých a dlouhodobých příno-
sech a efektech olympiády pro subjekty 
veřejného a soukromého sektoru. ,,Studie 
ukázala, že případné pořádání olympiády 
přinese městu zisk 66,5 miliardy korun,“ 
řekl ve své závěrečné řeči  primátor 
MUDr. Pavel Bém.
  Než zastupitelé rozhodli,předcházela po 
návrhu předloženém náměstkem primá-
tora Janem Burgermeisterem,  bouřlivá 
dvouhodinová diskuse, ve které zazní-
valy především argumenty proti. Přesto 
převážná část zastupitelů svým ,,ano“ 
podpořila tento záměr. 
  Snahou o uspořádání letních olympij-
ských her dává Praha světu jednoznačně 
signál, že se jedná o záměr ambiciózního 
moderního západoevropského města. 
  V následujících etapách budou archi-
tekti pracovat na studiích, které ukážou, 

zda-li jsou ve vytipovaných lokalitách 
potřebné dispozice pro vybudování 
olympijských sportovišť, která by byla 
využita i po skončení her. Dalším důleži-
tým krokem bude získání podpory nejen 
všech pražských obyvatel, ale i podpory 
zástupců dalších regiónů a politiků tak, 
aby případná kandidatura byla vnímána 
jako snaha celé České republiky. Pro 
v těchto záležitostech hraje fakt, že 
Praha potřebuje novou infrastrukturu, na 
kterou by si pravděpodobně reklamními 
výnosy, vysílacími právy a vstupným 
z olympijských soutěží  v převážné míře 
vydělala. Stranou by nezůstalo ani pod-
poření růstu nové infrastruktury i v ob-
lastech kraje Středočeského, Jihočeského, 
Moravskoslezského či Jihomoravského. 
Na mediální prezentaci by pak vedle výše 
uvedených krajů  participovala rovněž 
i celá Česká republika.   

   Třetí sobotu v měsíci dubnu, tedy 
16.4.2005, se v Kulturním středisku 
v Radotíně utkají zástupci domácí špičky 
v páce o tituly mistrů a mistryň republiky 
a současně o nominaci na nadcházející 
mistrovství Evropy v Bulharsku. Kromě 
hvězdy večera, mistra světa z roku 2000 
a mnohonásobného mistra ČR Františka 
Živného (dva metry vysokého a 170 kg 
vážícího drobečka), se představí také mi-
stryně světa Gabriela Nosková v kategorii 
žen do 70 kg a spousty dalších kvalitních 
závodníků a závodnic z juniorských ka-
tegorií.
   Vzhledem k tomu, že se jedná o jubilejní 
10. ročník, budou rovněž vyhlášeni nej-
lepší pákaři desetiletí. Možnost  nomino-
vat se  na  Mistrovství ČR měli závodníci 
v předcházejících kolech extraligových 
soutěží, které proběhly v uplynulém roce 
na  různých místech ČR, např. v Radotíně 
11.12.2004 (o proběhnuvší soutěži jsme 
informovali v Novinách Prahy 16 č. 
1/2005). Jako host večera předběžně při-
slíbil svou účast Jan Železný (olympijský 
vítěz v hodu oštěpem) a několik dalších 
celebrit, které již několik let fandí tomuto 
překrásnému sportu, jenž má s hospod-
skou pákou jen pramálo společného.
    Soutěžit se bude u speciálních stolů ve 
stoje, systémem dvojité eliminace podle 
mezinárodních pravidel WAF v těchto 
kategoriích: ženy do 60 kg a nad 60 kg 
pravou i levou rukou, juniorky: BRV (po-
známka redakce: bez rozdílu vah) pravou 
i levou rukou, junioři: do 78 kg a nad 
78 kg pravou i levou rukou a muži: do 70, 
80, 90 a nad 90 kg pravou i levou rukou. 
Předpokládaný začátek soutěže je pláno-
ván na 13.00 hod.
   Přijďte se podívat na zajímavou akci, 
která Vás svou atmosférou strhne, a 
povzbuďte své favority, kteří již léta vý-
borně reprezentují Českou republiku na 
evropských a světových šampionátech! 
Další informace o páce (armwrestlingu 

nebo chcete-li: v armsportu) naleznete na 
našich internetových stránkách www.pa-
ka.cz ,případně v sídle sekretariátu ČAPR 
(České asociace přetláčení rukou) na 
telefonním čísle: 723 738 545 či e-mailu: 
czecharmsport@seznam.cz.

Sportovní klub SK SPORT působí na 
Zbraslavi již 57. rokem. U zrodu jeho čin-
nosti stála malá skupinka nadšenců, která 
neměla vůbec tušení o významu svého 
činu. Postupně se přidávali další. Kouzlo 
vody jim učarovalo a oddíl rostl. Po celou  
dobu své existence se klub orientuje pře-
devším na rychlostní kanoistiku. Vyrostla 
zde řada mladých závodníků, později 
úspěšně reprezentujících Československo 
i Českou republiku na mistrovstvích Evro-
py i světa i na letních olympijských hrách. 
Nejúspěšnějším kanoistou  začínajícím na 
Zbraslavi byl Jan Bartůněk. Ten na Mis-
trovství Evropy juniorů v roce 1983 v Byd-
hošti obsadil 1. místo v kategorii C1 500 m 
a 3. místo v kategorii C2 500 m. Později, 
již v kategorii mužů, obsadil 3. místo na 
C1 10 000 m na Mistrovství světa 1989 
v Plovdivu a 2. místo na C1 10 000 m na 
Mistrovství světa 1990 v Poznani. Je třeba 
vyzdvihnout i start v olympijské regatě 
v roce 1992 v Barceloně. Mezi úspěšné 
odchovance zbraslavské kanoistiky patří 
i Jaroslav Poupa, který obsadil 3. místo v 
kategorii C1 2000 m mužů na Mistrovství 
světa v Maconu v roce 1954. Za zmínku 
stojí i starty Miloslava Houzima na olym-
pijských hrách v Tokiu v roce 1964 a Mi-
leny Pergnerové v Atlantě v roce 1996.

V současné době má klub přibliž-
ně 150 členů všech věkových kategorií. 
Rychlostní kanoistika je doménou spíše 
těch mladších, zejména pravidelně trénu-
jících členů oddílu mládeže. Vedle kanois-
tiky se členové na rekreační úrovni věnují 
dalším sportům a turistice. Domovskou 
základnou je loděnice na Zbraslavi, kde 
je provozována i malá restaurace nabíze-
jící zejména v letních měsících příjemné 
posezení na otevřené venkovní verandě. 

V budově loděnice je nově zrekonstruova-
ná tělocvična, kterou kromě pravidelného 
tréninku využívají kanoisté i pro individu-
ální cvičení (posilování) a rekreační sport 
(stolní tenis). V areálu loděnice je nové 
antukové hřiště na 
nohejbal/volejbal 
a větší hřiště na te-
nis. Svým členům 
může oddíl na-
bídnout i pobyt na 
dobře udržované 
horské chalupě ve 
Vítkovicích v Kr-
konoších. Každý 
rok v červnu 
pořádá SK Sport 
na Vltavě veřejné 
kanoistické závo-
dy - Zbraslavskou 
pětistovku. Letos 
se závody usku-
teční v sobotu 11. 
června a tradiční 
program bude ten-
tokrát obohacen 
o závod Českého poháru dračích lodí. 
Jako každý rok se chystá po ukončení 
soutěžního klání společenský program 
v areálu loděnice včetně štafetového pití 
piva. Každoročně pořádají členové klubu 
i řadu dalších akcí – prázdninové vodácké 
plavby po českých řekách i v zahraničí, 
turnaje v nohejbale nebo společné pěší 
i cyklistické výlety. Klub stál i u zrodu 
populárního Zbraslavského přespolní-
ho běhu, při kterém se na svazích nad 
Vltavou každoročně setkávají desítky 
vyznavačů běžeckého krosu.

Loděnice leží v těsné blízkosti 

Vltavy, a tak není divu, že při srpno-
vých povodních v roce 2002  patřila 
na Zbraslavi k těm nejvíce postiženým 
objektům. Vedle značných materiál-
ních škod velká voda na dlouhé měsíce 
ochromila veškerou činnost klubu. 
V současné době se ale zbraslavský oddíl 
potýká už s jinými problémy. Ty znají 
téměř ve všech klubech fi nancovaných 

ze skrovných vlastních příjmů a řízených 
dobrovolnými funkcionáři. Chybí peníze 
na údržbu a provoz, čas na koncepční 
práci vedení klubu i trenéři pro zajištění 
komplexní přípravy mladých kanoistů, 
zejména v letním období. Přesto věříme, 
že se podaří kanoistiku a zájem o ní mezi 
mladými na Zbraslavi i z blízkého okolí 
udržet i v budoucnu.

Další informace o SK SPORT 
Zbraslav naleznete na webových strán-
kách na adrese http://www.volny.cz/
sportzbraslav/.

Jindřich Leitner
  předseda SK SPORT Zbraslav

  Tradičně první dubnovou neděli odstar-
tuje na závodišti v Praze-Velké Chuchli 
dostihová sezóna. A půjde o start hezky 
ostrý, protože kromě osmi dostihů, jimž 
vévodí už 80. ročník Gomba handicapu   
Velké ceny Paláce Flóra, dojde též ke 
slavnostnímu křtu nového CD Václava 
Neckáře „Oči koní“, spojeného s autogra-
miádou a prodejem CD. 
  Václav Neckář je velkým příznivcem do-
stihového sportu a po povodních v srpnu 
roku 2002 jako jeden z prvních věnoval 
zničenému závodišti 100 tisíc korun na 
jeho obnovu. Byl jmenován čestným 
předsedou chuchelského Derby Klubu a 
pokud mu čas dovolí, nevynechá žádné 
dostihové odpoledne v Chuchli. Nové CD 
vydává Neckář po dlouhých sedmnácti 
letech. Podle vlastních slov měl ke koním 
blízko již od dětství a z nového CD, speci-
álně pak z názvu „Oči koní“ a skladeb o 
koních, má velkou radost.
  Pro své diváky připravuje závodiště 
ve Velké Chuchli opět možnost volného 
vstupu na platnou „legitimaci“ pražské 
MHD a dále budou mít volný vstup ná-
vštěvníci až do 18 let (dříve jen do 15 let). 
„Chceme podpořit mladé lidi, aby dostihy 
navštěvovali pravidelně,“ podotýká k to-
muto kroku ředitel závodiště Petr Drahoš. 
Plnocenná vstupenka bude stát 100 Kč, 
ale zároveň poslouží jako sázkový tiket 
v hodnotě dvaceti korun. Častí diváci jistě 
opět využijí možnost zakoupení celoroční 
permanentní vstupenky, jejíž cena by měla 

zůstat nezměněna, tedy 700 Kč. Návštěvníci 
starší 60 let pak mohou za 120 Kč zakou-
pit kartu Klubu Patriot (neboli zlevněnou 
celoroční vstupenku – tu mohou samo-
zřejmě pořídit i mladší návštěvníci svým 
dědečkům a babičkám, kontrola, zda 
držitel karty splňuje věkové podmínky, 
je prováděna až u vstupu na závodiště, 
nikoliv při zakoupení).
  Celoroční vstupenky budou v prodeji od 
druhé poloviny března přímo na závodišti 
(4. patro tribuny, kancelář společnosti 
TMM).
  Zlepšení možnosti dopravy na dostihy 
připravily i České dráhy, neboť nyní 
v zastávce Praha-Velká Chuchle zastavují 
osobní vlaky pravidelně, a to ve směru  
z Prahy vždy 39. minutu v hodině a od 
Berouna každou 26. minutu v hodině. 
V těchto vlacích platí také jízdenky 
MHD.

Termínová listina jarní části sezóny 2005:
neděle 3.4.                       80. Gomba handicap
neděle 10.4.                 48. Velká dubnová cena
neděle 17.4.       Cena II. kategorie
neděle 24.4.   Jaguar Day (31. Mem. R. Deyla)
neděle 8.5.               16. Memoriál V. Michala
neděle 15.5.   57. Jarní cena klisen
neděle 22.5.   84. Velká jarní cena
neděle 29.5.                 56. Velká květnová cena
neděle 5.6.                 54. Velká červnová cena
neděle 12.6.        Cena I. kategorie
neděle 26.6.          85. České derby
začátky programu ve 14 hodin.                (zla)

PRAŽSKÁ BASKETBALOVÁ SOUTĚŽ:
MUŽI – 1. třída – sk. A: 17. kolo VSK Iuridica A – BC Radotín A 68:86, 
18. kolo BC Radotín A – Sokol Žižkov D 95:93, 19. kolo BC Radotín A – SK 
Meteor Praha B 80:88 (BC Radotín A je neustále v boji o postup, jelikož další 
adepti z čela tabulky v posledních kolech rovněž zaváhali. Soutěž spěje do 
svého závěru. Zbývá odehrát poslední tři kola, ve kterých se radotínští utkají 
ve dvou případech s týmy Sokola Motol a VSK Elektro, jež mají taktéž postu-
pové ambice. Zatím 2.místo 19 zápasů, 13 výher, 6 proher, skóre 1540:1379, 
32 bodů)
2. třída – sk. A: 17. kolo SK Zbraslav – Sokol Dejvice A 57:60, 18. kolo TJ 
Podolí – SK Zbraslav 53:88, 19. kolo SK Zbraslav – VSK Iuridica C výsledek 
nebyl do uzávěrky znám (Zbraslav je neustále na 10. místě z dvanácti týmů 
soutěže. Bilance 18 zápasů, 5 výher, 13 proher, skóre 1114:1141, 23 bodů)
2. třída – sk. D: 17. kolo Sokol Hlubočepy – BC Radotín UH 115:76, 18. kolo 
BC Radotín UH – Sokol Zlíchov A 76:66, 19. kolo BC Radotín UH – Sokol 
Libeň 83:73 (Jiří Zídek starší a spol. jsou již na 1.místě tabulky. Zkušené vý-
kony bývalých ligových hráčů s věkovým průměrem družstva okolo 50ti let na 
soupeře platí. UH si může dovolit i v jednom ze tří posledních zápasů prohrát, 
přesto svoji skupinu vyhraje. 19 zápasů, 14 výher, 5 proher, skóre 1425:1363, 
33 bodů)
ŽENY – 2. třída: 15. kolo Sokol Vyšehrad – SK Zbraslav 55:46, 16. kolo – 
volno, 17. kolo VŠSK MFF Praha – SK Zbraslav 54:43. 18.kolo SK Zbraslav -TJ 
Junior výsledek nebyl do uzávěrky znám. (Zbraslavské ženy jsou na posledním 
místě 2.třídy, tedy na 10. místě. Bilance 14 zápasů, 2 výhry, 12 proher, skóre 
616:834, 16 bodů)
PRAŽSKÁ FLORBALOVÁ SOUTĚŽ:
Pražská třída mužů – divize 1: 19. kolo FbK Buldoci Radotín – 1. FCFC 
Zopár 7:1, 20. kolo RKČ F – FbK Buldoci Radotín 2:7, 21. kolo FbK Buldoci 
Radotín – TJ Sokol KV C 2:5 (Buldoci pozvolna stoupají tabulkou vzhůru. 
Momentálně jsou na 6.místě s minimálním odstupem na páté FKMP Praha. 
19 zápasů, 7 výher, 2 prohry, 10 remíz, skóre 78:78, 16 bodů). 


