
Na Zbraslavi se obnovuje tradice stolního tenisu
Školní kroužek navazuje na slavnou historii

nedbatelný příjem za pronájem 
i místo, kde se po zápasech a trénin-
cích mohli hráči a hráčky  scházet.

Ženský tým čeká historická pre-
miéra v nejvyšší soballové soutěži – 
1. české lize. Tým se na ni zatím 
připravuje v tělocvičně pod vedením 
dvou Jirků, Fryše a Bažanta. Družstvo 
se snaží i posílit. Na hostování přišla 
Majka Zelenková z pražského MFF 
a jedná se i o nadhazovačce Halině 
Noskové z Ukrajiny. Cílem trenérů 

Radotínský soball... a celého týmu je jednoznačně získat 
zkušenosti ze zápasů s kvalitnějšími 
soupeři a udržet se v premiérovém 
ročníku v první lize, což jistě nebude 
jednoduché. Ale v silách týmu, který  je 
poměrně ideálně namixován z hráček 
mladých i starších a zkušenějších a má 
stabilní a dobré vedení, to určitě je.

Změny se nevyhnuly ani tzv. vlaj-
kové lodi klubu, úspěšnému týmu 
mužů, který už vyhrál v minulosti jak 
ligu, tak Český pohár. Po osmiletém 
působení skončil na kormidelnickém 
postu trenér Pavel Prachař. Zatím se 
však nepodařilo najít na jeho místo 

Když se řekne Zbraslav v souvis-
losti se stolním tenisem, tak se znal-
cům historie a pamětníkům vybaví 
především jméno Marie Zelenkové, 
reprezentantky  Československa před 
a po druhé světové válce. Rodačka 
z tehdejší pražské periférie (1920 - 
1998) začínala s pingpongem v míst-
ním Sokole Zbraslav a dotáhla to až 
na mistryni republiky ve dvouhře 
v roce 1948 (hrálo se v březnu v Bra-
tislavě), což v tehdejší konkurenci 
znamenalo obrovský úspěch.

Zelenková má rovněž čtyři titu-
ly za dámskou čtyřhru a jeden za 
smíšenou. ČSR reprezentovala na 
mistrovství světa v letech 1947, 1948 
a 1949.

Ale to hovoříme dnes jíž o dáv-
nověku stolního tenisu, nejrychlejší 
míčové hry na světě. Ze Zbraslavi 
pocházejí rovněž výborní ligoví 
a dodnes aktivní hráči Tomáš a Jan 
Boubelíkové nebo pingpongová ro-
dina Adamčíkových či Jan Urban. 
Přesto stolní tenis ze Zbraslavi 
oddílově zmizel na konci sedmdesá-
tých let minulého století. Na dobu, 
kdy ve Zbraslavi existoval oddíl 
stolního tenisu, vzpomíná Jindřich 
Hasenöhrl: „Byl jsem u založení od-
dílu v roce 1973. Už asi rok předtím 
jsme s Ing. Janem Boubelíkem začali 
trénovat naše děti, já měl dcery 
Moniku a Mirku a pan Boubelík 
Honzíka a Tomáše. Měli jsme dva 
stoly v loděnici u Vltavy a 2. března 
1973 jsme oficiálně založili oddíl stol-
ního tenisu při TJ Sport Zbraslav. Byl 
to vysloveně dětský oddíl a zanedlou-
ho jsme dosahovali dobrých výsledků 
na turnajích a někteří mladí hráči se 
probojovali vysoko na celostátních 
a českých žebříčcích. Dalším důle-
žitým momentem v činnosti oddílu 

bylo, když jsme si v roce 1974 vybu-
dovali v suterénu vily proti základní 
škole hernu na tři stoly. V tom nám 
hodně pomohl tehdejší předseda 
Městského národního výboru Jaroslav 
Kovář. Ke konci sedmdesátých let 
však někteří nadějní hráči, např. brat-
ři Boubelíkové a moje dcera Monika, 
přestoupili do jiných pražských klubů, 
kde měli možnost většího výkonnost-
ního růstu. Tím postupně činnost od-
dílu upadala, až úplně zanikla.“  

N y n í  t o 
v y pad á ,  ž e  s e 
začíná blýskat 
na  lepš í  č a s y. 
A opět je u toho 
J. Hasenöhrl. Při 
Základní škole 
ve Zbraslavi byl 
založen kroužek 
stolního tenisu, 
k t e r ý  z a h á j i l 
činnost v únoru 
letošního roku. 
Díky spolupráci 
a v ydatné po-
m o c i  ř e d i t e -
le  Mgr. Jiřího Kovaříka vznikla 
z jedné ze tříd v Hauptově ulici 
herna pro dva stoly značky Stiga, 
které zakoupila škola. Po úpravách 
místnosti v lednu již mohli trenéři 
Jindřich Hasenöhrl a Vladimír 
Slobodzian udělat první nábor 
dětí do kroužku. Postupně začínají 
pravidelně navštěvovat tréninky 
(pondělí až čtvrtek od 14.30 do 
16 hodin) mladí stolní tenisté ve 
věku od šesti let. 

Řada rodičů má velký zájem, aby 
se jejich ratolesti věnovaly aktivně 
stolnímu tenisu. Už z toho důvodu, 
že na Zbraslavi není právě velký 
výběr sportovní aktivit pro mládež 
(fotbal, tenis, karate, kanoistika, 

golf) a také proto, že stolní tenis je 
nadále finančně nenáročný sport 
a v dnešní době poplatit různé 
kroužky a aktivity spojené se školou 
není právě levnou záležitostí. Pro 
začátečníky mají trenéři k dispozici 
pálky a samozřejmě dostatek tré-
ninkových míčků. Až když se mladý 
hráč rozhodne trénovat pravidelně, 
trenéři poradí s výběrem rakety 
a dalších potřeb pro stolní tenis.

Kromě dvou stolů v útulné herně 

je k dispozici ještě jeden stůl v blízké 
školní družině, a pokud se zájem dětí 
o pravidelné tréninky zvýší, počítá se 
se zakoupením dalších stolů. Prostory 
pro stoly se najdou, ať již na široké 
chodbě nebo v jiných místnostech.

Z a t í m  j s o u  č l e n y  K S T  Z Š 
Zbraslav děti z této školy, ale po doho-
dě nebudou odmítnuti ani další zá-
jemci ve věku od 6 do 12 let z okolních 
měst a obcí. V případě zájmu kontak-
tujte trenéry Vladimír Slobodzian, 
mobil 604 741 016, tel. 257 920 932, 
e-mail: spozia@volny.cz. Jindřich
Hasenöhrl, mobil 731 350 130, tel.: 
257 730 228. Informace o kroužku
najdete rovněž na www.stolnitenis.cz.  
    

Těžké časy radotínských stolních tenistů
Již osmým rokem působí oddíl 

stolního tenisu v Sokole Radotín, ale 
v tak těžké situaci, v jaké se ocitl v le-
tošní sezóně, se ještě nenacházel, a to 
ani ve svém úvodním soutěžním roč-
níku. Vše je zapříčiněno dlouhodobý-
mi  zdravotními problémy některých 
hráčů z A družstva. 

Nastala tak situace, kdy absentující 
hráče z prvního týmu nahrazují hrá-
či z B a C družstva. Z těchto důvodů 
padlo pragmatické rozhodnutí zrušit 
C družstvo. Radotínským stolním 
tenistům se tak  naskytla příležitost 
hrát pravidelně soutěž o tři třídy vyš-
ší a některým se překvapivě opravdu 
po sportovní stránce daří. I když 
třeba nevyhrávají, přenášejí si získa-
né zkušenosti do své soutěže, kde je 
zúročují ve výsledcích. Ve 4. třídě tak 
radotínští hráči atakují druhou příč-
ku, což umocňuje šance na postup. 
Někteří hráči hrají opravdu dobře 
a když se jim nepodaří postoupit 
do vyšší třídy letos, tak se o to jistě 
úspěšně poperou příští rok.

Již před koncem soutěže je jasné, že 
A družstvo o svou těžce vybojovanou 
1. třídu přijde, protože ztráta na místa 
zajišťující si účast v této výkonnostní 
konkurenci neustále narůstá. Časy, 
kdy se hráči ,,áčka“ pokoušeli hrát 
o místa zaručující postup do divize, 
jsou pryč a pravděpodobně nějakou 
dobu potrvá, než navážou na před-
chozí úspěchy. Prvním krokem bude 
rozhodně návrat zpět do 1. třídy.

Za dobu, co týmy radotínského 
stolního tenisu působí v pražských 
soutěžích, se v nich již vystřídalo 
24 hráčů. Momentálně v oddíle 
působí rovná polovina. Počet hráčů 
je pro hrané soutěže odpovídající, 
ale výkonnostně došlo v porovnání 
s minulými soutěžními roky k osla-
bení. Proto se z hlediska budoucích 

postupových ambicí budou muset or-
ganizační pracovníci Sokola Radotín 
pokusit získat nové tváře. Složitou 
situaci by vyřešili zkušení hráči, kteří 
by byli z místa, eventuálně z blízkého 
okolí, ale to je dost nepravděpodobné. 
Podobné kvalitní hráče většinou pohl-
tí velké pražské kluby, které mají týmy 
ve všech soutěžích.

Pohled  do seznamu klubů nám 
jasně řekne, že Radotín patří mezi 
nejmenší oddíly. Přesto má dost od-
dílů starosti, když jede hrát do soko-
lovny na jihozápadní periférii Prahy. 
Většinou nasazují tu nejsilnější sesta-
vu. Pro stolní tenisty z ,,šestnáctky“ 
je samozřejmě velkou satisfakcí, že si 
do Radotína pro porážku jezdí hodně 
hráčů, kteří trénují několikrát týdně. 
O to více podobné úspěchy těší, jeli-
kož radotínský oddíl nemůžeme na-
bídnout takové podmínky jako velké 
pražské kluby, ale s tím se funkcionáři 
perou od samého počátku založení 
oddílu, protože se jedná o stálý pro-
blém. Z těchto důvodů  má radotínský 
Sokol stále jen soutěže mužů. Těžkou 
situaci ztěžují i prostorové podmínky. 
I když v sokolovně došlo před pěti lety 
k obnovení malého sálu, okamžitě 
sloužícího jako hlavní hrací místo, ne-
vejdou se do tohoto prostoru dva hra-
cí stoly najednou. Nouzové řešení na 
balkóně není ideální. TJ Sokol Radotín 
má v současné době kolem 550 členů 
s velkým množstvím mládežnických 
oddílů v jiných sportovních disci-
plínách, které se musí o sokolovnu 
podělit. Velkou šanci stolní tenisté 
vidí v realizaci nové víceúčelové haly, 
která by měla situaci zjednodušit. Přes 
všechny obtíže se stále aktivní hráči 
radují z dosažených úspěchů proti sta-
bilizovaným a historickým týmům!      
    

    
    

 PRAŽSKÁ BASKETBALOVÁ SOUTĚŽ:
MUŽI
1. třída – sk. A: 16. kolo Radotínský SK – BK Pirelli A  59:70, 17. kolo Sokol Horní 
Počernice B – Radotínský SK 58:64 (17 zápasů, 8 výher, 9 proher, skóre 1232:1181, 
25 bodů, 6. místo)
2. třída – sk. D: 16. kolo SK Zbraslav – VŠTJ Medicina B 57:43, 17. kolo SK Zbraslav – 
VŠK Elektro 54:83, 18. kolo Sokol Malá Strana – SK Zbraslav 65:57 (18 zápasů, 4 výhry, 
14 proher, skóre 1019:1263, 22 bodů, 10. místo)
ŽENY
2. třída – sk. A: 12. kolo VŠSK MFF – SK Zbraslav 40:45 (12 zápasů, 8 výher, 4 prohry, 
skóre 671:583, 20 bodů, 5. místo)
ČESKÁ FLORBALOVÁ UNIE:
PH+SČ soutěž mužů – A: 12. kolo FbK Buldoci GOP Radotín – Las Plantas 6:1, 13. kolo 
Game Over Praha - FbK Buldoci GOP Radotín 0:11, 14. kolo Black Angels LUXUS Praha 
B - FbK Buldoci GOP Radotín 3:2, 15. kolo FbK VŠSK PedF UK B - FbK Buldoci GOP 
Radotín 1:1 (15 zápasů, 8 výher, 2 remízy, 5 proher, skóre 74:36, 26 bodů, 4. místo).

náhradu. Družstvo zřejmě povedou 
prozatím do nové sezóny dva z nej-
zkušenějších hráčů, Pavel Hlinka 
a Jindřich Majer. Jedná se i o možnos-
ti angažmá novozélandského trenéra. 
Jinak sestava s výjimkou Zdeňka 
Mateřanky, který se odstěhoval z Pra-
hy a přestoupil do Kunovic, by měla 
zůstat zhruba stejná, opřená o dvo-
jici kvalitních nadhazovačů Jetmara 
a Breníka. I přes výše uvedené kom-
plikace by tým měl dál hrát kvalitní 
soball a pokusit se opět promluvit do 
pořadí na nejvyšších příčkách.


