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Na přelomu měsíce dubna a května
bude po dvanácti letech Česká republika hostitelskou zemí nejvýznamnější
mezinárodní akce letošního hokejového kalendáře, a to mistrovství světa v
ledním hokeji. Pro sportovní příznivce
to bezesporu bude veliký svátek, jelikož k vidění bude celá řada špičkových
hráčů z evropských hokejových lig, ale
hlavně i z kanadsko-americké NHL.
Dá se již spekulovat o účasti Jaromíra
Jágra, jednoho z nejlepších světových

Steigenhöfera za reprezentaci ČSR a to
v letech 1924 až 1932. Se lvíčkem na
prsou je účastníkem olympijských her
a mistrovství světa a Evropy. Hostuje
v předních týmech A.C. Sparta, S.K.
Slávia a LTC Praha. Krátce po druhé
světové válce již pod názvem Slavoj
(po sloučení s fotbalovým oddílem
v roce 1927) se oddíl stává Mistrem
středočeské župy a přemisťuje se na
kluziště zbudované na pozemcích získaných od pana Cyrila Bartoně z Dobe-

nína. V následném roce, v roce 1947, se
hokejistů nebo Roberta Langa, který
je momentálně na čelním místě bodo- zbraslavští hokejisté na novém kluzišti
před zraky tří tisícovek diváků utkávají
vání produktivity, jelikož jejich tým
s účastníkem pražského mistrovství
Washington Capitols se pravděpodobně
světa, s reprezentačním týmem Belgie.
nedostane do závěrečných soubojů o
Utkání skončilo nerozhodně 5:5. PočátStanley Cup. Jistě to bude obrovská
kem padesátých let se do reprezentace
výzva pro Lenerův reprezentační výběr
napodobit své předchůdce z let 1947, dostává další zbraslavský odchovanec
1972 a 1985, kteří dokázali využít do- brankář Miroslav Pašek (jeho jméno
mácího pražského prostředí v zisk titulů
První tréninky zbraslavských
mistrů světa. Ku příležitosti blížícího
se šampionátu si na stránkách Novin
Prahy 16 připomeňme, že lední hokej
má jako sport velkou tradici a bohatou historii i na Praze 16, kdy např.
v časech minulých byli diváci svědky
kvalitních zápasů i mezinárodního
rázu na místních kluzištích.
Skromně, bez velkých okázalostí,
oslavil koncem loňského roku hokejový oddíl Slavoje Zbraslav již devadesát let svojí bohaté existence. V roce
1913 založilo několik nadšenců, kteří
se proháněli na bruslích a s hokejkou
po slepém rameni Berounky, zvaném
Krňov a po Malé řece, S.K. Zbraslav

jehož slibnou kariéru předčasně ukončila tragická smrt v roce 1956. V témže
roce zbraslavské kluziště využívá pro
své tréninky národní mužstvo ČSR
před turnajem na olympijských hrách
v Cortině d´Ampezzo. Tím končí asi
nejslavnější éra hokejového oddílu na
Zbraslavi. Přes stupňující se problémy
s rozmary počasí, absencí umělé ledové
plochy a financemi se daří zachovat
soutěže mužů, dorostu i žáků na krajské
úrovni do poloviny let osmdesátýchi i
za cenu využívání zimních
stadionů v Praze. Koncem
osmdesátých let vzniká
projekt výstavby hokejového stánku s umělou
ledovou plochou, který se
opravdu začíná v roce 1989
stavět. Všichni příznivci
tohoto krásného sportu
věří, že se opět začíná blýskat na lepší časy. Opak byl
však pravdou. Z důvodu
nedostatku financí zůstává
stavba rozestavěná. S chátrajícím torzem stavby a
z důvodu nemožnosti získání více tréninkových hodin v okolních stadionech
musí obětaví funkcionáři
sáhnout k radikálnímu řešení situace. Do pražských
oddílů jsou přeregistrováni chlapci z mladších
a starších žáků a dorostu.
Veškerá činnost je v současnosti zaměřena výhradně na
nejmladší kategorie, chlapce od 4 do
10 let. Co popřát klubu do dalších let?
Rozhodně uspokojivé hokejové zázemí
a obětavé trenéry a funkcionáře jakými
jsou páni Zdeněk Němec nebo Zdeněk
Plocek, bývalí vynikající hráči a duše
oddílu, kteří společně s Antonínem
Bolardtem (hrál i ligu za Tatru Kolín
a v roce 1980 je nehrajícím kapitánem

STOLNÍ TENIS – muži:
1. třída – sk.A: 1.kolo Sokol Radotín A – Loko Vršovice B 9:9, 2.kolo Sokol Radotín A – Elizza Praha C 8:10, 3.kolo Olymp Praha E – Sokol Radotín A 9:9, 4.kolo
Sokol Radotín A – Sokol Břevnov A 10:5, 5.kolo Sokol Michle D – Sokol Radotín A
6:10, 6.kolo Sokol Radotín A – El Niňo G 10:7, 7.kolo TJ Kyje A – Sokol Radotín A
7:10, 8.kolo Sokol Radotín A – Sokol Michle E 10:8, 9.kolo Zelená liška A – Sokol
Radotín A 6:10, 10.kolo Sokol Radotín A – Sokol Klánovice B 9:9, 11.kolo Slavoj
Praha C – Sokol Radotín A 8:10. A družstvo Sokola je na nadějném 3. místě po polovině soutěže a tudíž s ambicemi na postup do divize (1. Loko Vršovice B – 30 b.,
2. Elizza Praha C – 29 b., 3. Sokol Radotín A – 28 b, 12 účastníků.)
4. třída – sk. B: 1.kolo Sokol Radotín B – Stadion Žižkov C 10:2, 2.kolo Sokol
Radotín B – Olymp Praha G 3:10, 3.kolo Slavoj Suchdol C – Sokol Radotín B 10:5,
4.kolo Sokol Radotín B – ABC Braník Praha F 10:4, 5.kolo Slavoj Praha E – Sokol
Radotín B 10:8, 6.kolo Sokol Radotín B – Sokol Kbely B 8:10, 7.kolo Arcus TTC
2000 A – Sokol Radotín B 8:10, 8.kolo Sokol Radotín B – Sokol Petrovice D 10:2,
9.kolo Sokol Michle Praha G – Sokol Radotín B 10:6, 10.kolo - volno, 11.kolo TJ
Střížkov B – Sokol Radotín B 10:5. Do odvetné části nastupuje B tým ze 7. místa z
11 účastníků s cílem vylepšit současné postavení.
5. třída – sk. C: 1.kolo Sokol Stodůlky B – Sokol Radotín C 10:4, 2.kolo El Niňo
Praha L – Sokol Radotín C 5:10, 3.kolo Sokol Radotín C – Avia Čakovice F 6:10,
4.kolo Sokol Žižkov D – Sokol Radotín C 8:10, 5.kolo Sokol Radotín C – ABC
Braník G 10:0, 6.kolo – volno, 7.kolo Sokol Radotín C – Arcus TTC 2000 B 10:5,
8.kolo Nové Vysočany C – Sokol Radotín C 10:6, 9.kolo Sokol Radotín C – Elizza
Praha G 1:10, 10.kolo Sokol Nusle F – Sokol Radotín C 10:3, 11.kolo – volno. Sokol Radotín C je na poklidném 6. místě se 17 body.
PRAŽSKÁ BASKETBALOVÁ SOUTĚŽ:
MUŽI – I. třída – sk. A: 10.kolo Sokol Žižkov D – BC Radotín A 54:49, 11.kolo BC
Radotín A – Sokol Kbely C 97:72. Družstvo BC Radotín A po loňském suverénním
postupu z II. třídy úspěšně zvládá roli nováčka a s vyrovnanou bilancí se drží v poklidném pásmu 12-ti členné tabulky (7.místo, 5 vyhraných zápasů, 6 proher, skóre
806:744, 16 bodů).
II. třída – sk. A: 9.kolo SK Zbraslav – Sokol Dobřichovice 45:41, 10.kolo AC Praha
1890 – SK Zbraslav 64:52, 11.kolo SK Zbraslav – TJ Malešice 55:53. SK Zbraslav
je po polovině soutěžních kol průběžně na 5. místě ( 6 vyhraných zápasů, 5 proher,
skóre 600:637, 17 bodů).
II. třída – sk. D: 10.kolo VŠTJ Ekonom Praha – BC Radotín UH 68:44, 11.kolo BC
Radotín UH – Sokol Zlíchov 67:57. Tým kolem Jiřího „Andreje“ Zídka st. je před
odvetami na 5. místě s ambicemi si umístění do konce soutěže vylepšit ( 6 vyhraných zápasů, 5 proher, skóre 782:784, 17 bodů).
ŽENY – II. třída: 8.kolo SK Zbraslav – BK Pirelli Praha B 48:55, 9.kolo – volno,
10.kolo SK Zbraslav – VŠSK MFF Praha 84:31, 11.kolo VSK Přírodní vědy – SK
Zbraslav 53:51. Ženské družstvo SK Zbraslav bude chtít od druhého lednového
týdne, kdy začíná odvetná část basketbalové soutěže, vylepšit prozatímní bilanci
(8. místo, 4 vyhrané zápasy, 6 proher, skóre 517:515, 14 bodů).

hokejistů z let 1913 - 1914

Umělé kluziště se objevilo v Radotíně
až v průběhu třicátých let, a to na hřišti
kopané. A tak se několik nadšenců
rozhodlo založit i oddíl ledního hokeje. Většina hokejistů hrála i kopanou a
tím se hokej stal doplňkovým sportem
hráčů kopané. Po sloučení tělovýchovy
v Radotíně pod TJ Spartak Radotín
nesl i hokejový oddíl tento název. Na
hřišti u sokolovny bylo upraveno cvičiště na hokejové hřiště. Je však nutno
konstatovat, že oddíl nedosahoval již

takových úspěchů. Hokej pomalu usínal, až v roce 1964 usnul úplně. V roce
1965 se ujal oddílu učitel Jaroslav Říha,
který spolu s žáky zdejší školy upravoval hřiště a vedl žáky i dorost. Družstvo
dospělých se znovu utvořilo v roce
1968. Ovšem zimy byly vrtkavé, inventář stárnul, nebyli ani funkcionáři, a tak
činnost oddílu postupně ustala úplně.

Převzato z publikace 100 let
tělovýchovy v Radotíně.

vítězného Davis
cupového tenisového družstva)
a Zdeňkem Sochůrkem drželi
v letech 1950 až
70 prapor zbraslavského hokeje
hodně vysoko.
Zbraslavskému
hokeji
dále
přejeme kvalitní
hráčský
kádr,
který bude šířit
slávu oddílu i
v budoucnu a
další hokejové
fandy obětavce
jako jsou páni
Luboš Falta
a Karel Míka.

- oddíl kanadského hokeje. Po první
světové válce se stává velice úspěšným
klubem, o čemž svědčí titul Mistra českého venkova z roku 1928 nebo start
zbraslavského odchovance Bohumila

- kh Fotografie jsou převzaty z publikace „80 let zbraslavského
nese ulice na Zbraslavi - pozn. red.), hokeje“.
Ještě jednou bych chtěl touto cestou poděkovat panu Zdeňku Němcovi
za poutavé vyprávění o historii a problémech zbraslavského hokeje i
za poskytnutí materiálů, díky kterým vznikl tento článek. V případě
zájmu o oddíl navštivte webové stránky - www.volny.cz/hc.zbraslav.
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