
Medailové žně zbraslavského juda
Velký úspěch i na mezinárodní scéně v Cottbusu

Po letních prázdninách se do zbraslav-
ského oddílu juda vrátili nejen ostřílení zá-
vodníci, ale přišla i tolik potřebná nová krev. 
A jelikož druhá polovina roku bývá v judu 
vždy vrcholem sezóny, a v tom uplynulém 
2007 tomu nebylo jinak, neminul víkend, 
aby  někdo ze zbraslavských nejel měřit síly se 
soupeři na různé soutěže v tomto úpolovém 
sportu. A musíme konstatovat, že s pravidel-
nou úspěšností. 
   V říjnu zbraslavští judisté zamířili na 
sever do Teplic, kde se Šárka Holubová 
a Richard Lego stali vítězi mezinárodního 
Junior Cupu. Na druhé místo dosáhl Adam 
Bujok a třetí skončila Kristýna Pleskačová 
a Sam omson. Starší žákyně jely na mi-
strovství republiky až do Olomouce, kde 
se Daniela Hegarová stala vicemistryní 
a Tereza Legová obsadila páté místo.

Na začátku sychravého listopadu nejlep-
ší Zbraslaváci vyjeli do ciziny. V německém 
Cottbusu, v konkurenci 32 klubů z mno-
ha států, triumfálně zvítězili Jan Zikeš, 
Daniela Hegarová, Tereza Legová a Renata 
Hudečková mezi staršími, Šárka Holubová, 
Richard Lego, Vít Šmejkal a Kristýna 
Pleskačová mezi mladšími, druzí skončili 
Adam Bujok a Sam omson.

O týden později se judisté ze zbraslav-
ského oddílu vydali dobýt jih Čech. V Pr
achaticích zvítězili Hudečková, Hegarová, 
Kropíková, Bujok a omson, druhé byly 
Holubová a Pleskačová,  třetí Hudeček, 
Pleskač a  Šmejkal. Další zastávkou na 
vítězném tažení byl každoroční turnaj 
v Neratovicích, kde byli borci ze Zbraslavi 
opět úspěšní. Velmi dobrých výsledků zde 
dosáhli i nově příchozí naděje. 

Velkým trenérským přínosem se stal 
příchod Adolfa Ziky, který třikrát získal 
titul juniorského mistra republiky v judu, 
byl bronzovým medailistou z evropského 
turnaje juniorů ve Vídni a studoval na judo 
akademii v Japonsku.
   Mikulášské oslavy začaly v oddíle prv-
ní prosincový víkend, kdy mezinárodní 
USK Cup vyhrály závodnice  Flejberková, 
Hegarová, Legová, třetí byla Hudečková. 
O den později jeli nejmladší zástupci oddílu 
z Prahy 16, včetně členů přijatých až v září 
a říjnu, na otevřený přebor Prahy mláďat 

a přípravky. Šárka Holubová, Jiří Kouba, 
Richard Lego, Vít Šmejkal, Sam omson 
a Adam Zíkana nenašli na  tatami přemo-
žitele, stříbro získali Richard Fořt, Jana 
Lorinčíková, Tomáš Pergner a Jan Pleskač, 
bronz Dorota Flejberková a Kristýna 
Pleskačová.
   Adventní čas s sebou 
již potřinácté přinesl 
milý závazek: uspo-
řádání Vánočního 
turnaje pro žákovské 
kategorie a přípravku. 
Třet í  prosincovou 
sobotu (15. prosince 
– pozn.red.) přijelo do 
zbraslavské sokolovny 
na 150 závod ní ků 
z  ce lé   republ i k y. 
Celý turnaj proběhl 
v krásné předvánoční 
atmosféře, a co je dů-
ležité, především bez zranění. Publikum 
tleskalo nádherným hodům, originálním 
technikám i usilovnému snažení třeba jen 
pětiletých borců. Na konci proběhlo nejen 
vyhlášení jednotlivců a družstev, z nichž 
tři nejlepší ukořistila zlaté poháry, ale i vá-
noční tombola ze všech startovních lístků. 
Jedná se o zbraslavskou specialitu, která 
dělá radost i těm, jimž se v zápolení tolik 
nedařilo.  Díky věcné a finanční podpoře 
rodičů i grantu Městské části Zbraslav se 

tento ročník nesmírně povedl. Ani po spor-
tovní stránce domácí neměli konkurenci, 
o čemž svědčí 12 prvních, 11 druhých a 9 
třetích míst a suverénní vítězství v kolek-
tivním poháru. 
Následovalo každoroční oddílové bodo-

vání a vánoční sportovní besídka. A na ty 
nejlepší i změna barvy pásku a vyšší kyu.

Od ledna zbraslavský oddíl juda opět 
trénuje vždy v pondělí a ve čtvrtek od 18 
do 20 hodin v rekonstruované tělocvičně 
ZŠ Nad Parkem. Rovněž se průběžně po-
řádá nábor pro všechny zájemce od 6 let. 
Veškeré informace na domovských strán-
kách  www.judozbraslav.wz.cz  nebo na 
telefonu 602 100 959.

Koněm roku bělouš Scyrus
   V Brožíkově salónku na Staroměstské 
radnici byli ve středu 23. ledna slavnost-
ně dekorováni dostihoví šampióni minu-
lé sezóny. Patronát nad touto akcí, která 
definitivně završí účet roku 2007, převzal 
primátor hlavního města Prahy Pavel 
Bém. Nejprestižnější cenou je tradiční 
titul Kůň roku, který tentokrát získal 
sedmiletý bělouš Scyris, kterého pro ma-
jitele Jiřího Charváta trénuje ve Velkých 
Karlovicích František Holčák. 
   Vícenásobný rekordman Scyris vloni 
vyhrál všech sedm dostihů, v nichž 
startoval, a stále suverénně kraluje 
sprinterům v celé střední Evropě. Jeho 
doménou jsou tratě od 1000 do 1200 
metrů. „Je to výjimečný kůň. Už čtvrtou 
sezónu drží špičkovou formu. Myslím, že 
titul mu právem patří,“ říká jeho trenér. 

Scyris se v roce 2007 představil jednou 
také ve Velké Chuchli. Na konci září vy-
hrál, již potřetí ve své přebohaté kariéře, 
Svatováclavskou cenu.
     Mezi nominovanými v dalších katego-
riích byli i koně, kteří trénují na chuchel-
ském závodišti. Nejlepším dvouletým 
hřebcem dostihové sezóny 2007 byl 
jednoznačně zvolen hnědák Addison. 
Vyhrál Simsonovu cenu, Gerschův 
memoriál i miliónovou Cenu zimního 
favorita a po zásluze se stal šampiónem 

své věkové kategorie. Majitelem svěřen-
ce Vladislava Fedorowicze je mediální 
podnikatel Petr Kršák, který jej šťastně 
získal na dražbě v Německu jen za 
11 tisíc eur. Addison nyní na své domácí 
dráze trénuje pro blížící se další sezónu, 
kdy ho čekají důležité starty v klasických 
dostizích, především možnost účasti 
v Českém derby.
  Blue Coral (stáj Dr. Charvát, trenér 
Tomáš Šatra) skončil druhý mezi tříle-
tými hřebci (kategorii vyhrál vítěz derby 
Medeo) i mezi mílaři (tam se hlasující 
většinově přiklonili k De Robertovi, 
i když ho Blue Coral ve Velké ceně Prahy 
porazil). Nejtěsnější výsledek nastal 
v kategorii tříletých klisen, kde nakonec 
rozhodlo pět ze 116 hlasů a držitelka 

Jarní ceny klisen 
Hanover Lady (stáj 
Hrubý, trenérka Lucie 
Vondrová) skonči la 
d r u h á  z a  v í t ě z kou 
Oaks Mary Lou. Jeden 
hlas pak stačil ke dru-
hému místu Terssiovi 
(stáj Hrubý, trenérka 
Lucie Vondrová) v ka-
tegorii sprinterů, kde 
jinak všichni ostatní 
volili suveréna Scyrise. 
Představitelé Jockey 
Clubu udělili také cenu 
za mimořádný přínos 
českému turfu, a to 
hlavnímu městu Praze 
za jeho podporu závo-
dišti ve Velké Chuchli.
V i z i t k a  k o n ě  r o k u 
S c y r i s e  ( t r e n é r 
František Holčák, stáj 
Dr. Charvát) – vloni 

sedmiletého bělouše polského chovu, 
který už čtyři roky kraluje středoevrop-
ským sprinterům. Všech sedm startů 
v roce 2007 vyhrál, získal mj. třetí tri-
umfy ve Svatováclavské ceně a v CEBC 
Sprintu (Rakousko). V Bratislavě dokon-
ce zvítězil již počtvrté za sebou v Ceně 
Myse. Celkem za kariéru v českém 
tréninku vyhrál 29 dostihů ze 43 startů 
a bez 19 200 Kč vydělal své stáji rovných 
pět miliónů korun.

PRAŽSKÁ BASKETBALOVÁ SOUTĚŽ
MUŽI
1. třída – sk. A: 12. kolo VŠSK MFF A – Radotínský SK 71:80, 13. kolo Sokol Vyšehrad C – 
Radotínský SK 66:57, 14. kolo Radotínský SK – Sokol D. Počernice A 34:69, 15. kolo 
VŠK PV – Radotínský SK 71:59 (15 zápasů, 7 výher, 8 proher, skóre 1109:1053, 22 bodů, 
6. místo)
2. třída – sk. D: 12. kolo SK Zbraslav – Sokol Hostivař 63:54, BC Dejvice – SK Zbraslav 
72:48, 14. kolo SK Zbraslav – ZŠ Jírovcovo nám. B 55:53, 15. kolo SK Hradčany – 
SK Zbraslav 100:64 (15 zápasů, 3 výhry, 12 proher, skóre 851:1072, 18 bodů, 12. místo)
ŽENY
2. třída – sk. A: 9. kolo TJ Podolí Praha – SK Zbraslav 42:50, 10. kolo SK Zbraslav 
– Sokol Říčany 61:43, 11. kolo SK Zbraslav – Sokol Michle B 50:46 (11 zápasů, 7 výher, 
4 prohry, skóre 626:543, 18 bodů, 2. místo)
ČESKÁ FLORBALOVÁ UNIE:
PH+SČ soutěž mužů – A: 10. kolo FbK Buldoci GOP Radotín – FKMP Praha B 5:2, 
11. kolo SK Florbal klub Petrovice – FbK Buldoci GOP Radotín 4:1 (11 zápasů, 6 výher, 
1 remíza, 4 prohry, skóre 54:31, 19 bodů, 4. místo)


