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Počátkem ledna byla rozehrána druhá, odvetná polovina soutěží řízených
Pražským basketbalovým svazem. Ze
správního obvodu Prahy 16 se soutěží
pod bezednými koši účastní stejně jako
v předchozích ročnících čtyři družstva.
Dva týmy mužů z Radotína a mužstvo
žen a rovněž mužů ze Zbraslavi. S jakými ambicemi a z jakých pozic nastupovaly oddíly do nového roku?
Podzimní část vůbec nevyšla zbraslavským ženám. Ve druhé třídě zaznamenaly v první polovině pouhá dvě vítězství a od ledna do začátku dubna se
budou snažit vylepšit zatím nelichotivé
předposlední místo. V posledním kole
se basketbalistkám ze Zbraslavi podařilo alespoň v přímém souboji o to,
kdo bude mít přes vánoční přestávku
,,Černého Petra“, porazit nejtěsnějším

rozdílem 41:39 družstvo Meteoru. Na
dosavadním umístění se jednoznačně
projevuje fakt velice úzkého kádru
zkušených basketbalistek. ,,I když
se naše řady od loňského ročníku
rozšířily o pět dorostenek, vyrovnané
zápasy musí zatím táhnout hráčky ze
zkušenostmi z ženských soutěží,“ říká
Hana Štěchová, která přestoupila ještě
s několika košíkářkami z Radotína do
SK Zbraslav. ,,Proto zápas mnohdy
absolvujeme v minimálním možném
počtu hráček, tedy v pěti,“ upřesňuje
pětadvacetiletá zkušená basketbalistka
a dodává: ,,Při takové situaci, kdy nemůžeme střídat, rychle odcházejí síly.“
Výsledkově horší časy zažívají i zbraslavští muži ve druhé třídě, skupině A.

SPORT - INZERCE

Do odvetné části nastupují z desátého
místa z dvanácti účastníků. Tři výhry
bohužel na lepší umístění nestačí.
V popředí tabulky hraje radotínské
družstvo, které má v názvu uvedenu
zkratku UH, což znamená urnový
háj. Tým s věkovým průměrem přes
padesát let, který má ve svém středu
hned několik bývalých vynikajících
hráčů a především nejlepšího basketbalistu století, legendárního Jiřího
,,Andreje“ Zídka staršího, stále nic
nedaruje svým o jednu až dvě generace mladším soupeřům. Ve druhé třídě,
skupině D, radotínští basketbaloví
doyeni nastupují k domácím zápasům
v tělocvičně radotínské základní školy.
,,Fyzicky jsme na tom o něco hůř než
před třiceti lety, ale zkušeností máme
na rozdávání,“ komentuje s úsměvem
Jiří Zídek st. výkony mužstva.
S humorem sobě
vlastním dodává:
,,Na příští sezónu
již se školníkem
domlouváme nalajnování hřiště
a namontování
košů do malé
t ělo c v ič ny.
Podstatně by se
nám tak zkrátila vzdálenost
z útoku do obrany a opačně.“
Ve vyrovnané
skupině je UH z
důvodu horšího
skóre na 5. místě, se stejným bodovým ziskem jako
prozatím druhý tým tabulky. Při již
tradičně lepší druhé části soutěže se dá
předpokládat posun vpřed.
Z vynikajícího prvního místa vstupuje do druhé půlky radotínské áčko.
Perspektivní tým hrající nejvyšší soutěž z družstev z Prahy 16 je po předloňském postupu do 1. třídy na nejlepší
cestě dostat se do pražského přeboru.
Samozřejmě musí optimálně zvládnout
odvetné zápasy. ,,Doufám, že se nám
budou vyhýbat zranění, kterých bylo
na podzim opravdu dost. Ta by mohla
citelně ovlivnit konečný úspěch, “ říká
kapitán a trenér v jedné osobě Karel
Hanzlík. Družstvo bylo před začátkem
soutěže doplněno o dva velice platné

hráče. Prvním je slovenský rozehrávač
a křídlo, jednadvacetiletý Filip Brabenec, komplexní hráč, mající zkušenosti
s druhou nejvyšší americkou universitní soutěží. Na oregonské universitě byl
po odehrané sezóně vybrán do výběru
školy. Zde jeho další účinkování zhatilo vážnější svalové zranění. Bývalý
dorostenecký reprezentant Slovenska
od prvních zápasů přesvědčil o své
výkonnosti a s třiceti body v průměru
na zápas je nejlepším střelcem soutěže. Do mužstva velice dobře zapadl i
25letý Pavel Holík, dynamický košíkář
s neuvěřitelnými fyzickými předpoklady. Příkladný bojovník, herně
vyrůstající v Sokolu Motol, se rovněž
okamžitě zařadil mezi nejlepší střelce
soutěže. Pro družstvo má velký přínos
i z hlediska získaných míčů, kterých je
ze statistického hlediska deset a více
na zápas. Bohužel kvůli zranění nemohl absolvovat posledních pět zápasů
úvodní části. ,,Na podzim bylo hned
několik okamžiků, kdy se vyplatilo,
že tým má širokou lavičku a relativně
vyrovnaný kádr,“ říká trenér a dodává:
,,Bylo to především v důležitých zápasech o čelo tabulky nebo v okamžicích,
kdy bylo zdravotně indisponováno více
hráčů najednou.“
Přiřadíme-li k úspěšnému vystoupení ,,nováčků“ v dresu BC Radotín A i
standardní výkony podkošových hráčů
Martina Břeně a Radka Flekala nebo
nadějné výkony odchovanců radotínské líhně, prozatímní výsledek není až
tak překvapující. Perspektivní je i návrat bývalé opory, pivota Petra Nuska,
který po skoro dvouletých zdravotních
peripetiích odehrál dva zápasy. Za tréninkovou píli dostává výraznou důvěru
naděje místní košíkové Adam Peřinka,
který se odměňuje výbornými výkony.
Jeho další snahou a cílem je od příštího roku studovat a hrát ve Spojených
státech.
Naděje na postup je veliká, zvláště
když radotínští převážnou část klíčových zápasů se soupeři z popředí
budou hrát na domácí palubovce v Třebotově, kde tým dostal ještě pro letošní
rok výjimku. Pro příští sezónu bude
oddíl muset pro svá domácí utkání
shánět nové zázemí. Proč to ale nebude
v Radotíně, vysvětluje organizační
pracovník a hráč Petr Štěch: ,,Soutěž,
kterou hrajeme, musíme absolvovat
na hřištích s regulérními předepsanými rozměry. Ty radotínská tělocvična
bohužel nemá.“

Druhou prosincovou sobotu se již od
dopoledních hodin sjížděli do kulturního domu Koruna v Radotíně nejlepší
„pákaři“ z celé republiky, aby po letech
opět předvedli na území hlavního města svoje umění. S uzávěrkou registrací
mohli pořadatelé
konstatovat přítom nost pades á t k y el it n íc h
pákařů. Nechyběli ani úspěšní
reprezentanti,
kteří se vrátili
z tepla Jižní Afriky – z Durbanu,
kde se konalo za
účasti 32 reprezentačních týmů
z celého světa již
v pořadí 24. mistrovství světa.
A o jakou soutěž
se to vlastně
jedná? II. kolo
extraligy v armwrestlingu, armsportu,
kanadském zápase, či chcete-li v páce,
je jedna ze čtyř nejvyšších domácích
celorepublikových soutěží pořádaných
Českou asociací přetláčení rukou. Pro
účast na extraligovém kole je nutná
kvalifikace v místních pohárových
soutěžích a výsledky extraligy slouží
ke kvalifikaci na mistrovství republiky.
Mimo kvalifikace na MR se soutěží
také o celkový bonus pro vítěze všech
čtyř extraligových soutěží ve výši
30 tis. korun. A tak bylo celé odpoledne opravdu na co koukat.
Před zahájením vyřazovacích zápasů
poděkoval prezident ČAPR reprezentantům za vzornou prezentaci české
„páky“ na MS (přivezeno 5 bronzových
medailí – pozn. red.) a předal finanční
odměny medailistům. Soutěž probíhala na dvou speciálních soutěžních
stolech dle pravidel WAF (soutěží
se ve stoje, zvlášť na pravou a levou
ruku, systémem dvojité eliminace).
Souboje u stolu řídí dva rozhodčí, kteří
mají k dispozici podobně jako např. u
fotbalu možnost udělit fauly, případně
po druhém přestupku proti pravidlům
vyhlásit vítěze.
Soutěžit se začalo kategorií juniorů,
kde na sebe nejvíce upozornil Petr
Svoboda, který bezpečně zvítězil na
obě ruce a dokázal se prosadit i mezi
muži. Svým vystoupením potvrdil
své dominantní postavení mezi naši-

mi juniory a je velkým příslibem pro
medailové umístění příští rok na MEJ
a MSJ. Mezi juniorkami zvítězila na
obě ruce Süsserová, u které bohužel
ambice na mezinárodní scéně nesahají
tak vysoko, jako je tomu u Petra.

V kategorii žen do 60 kg při neúčasti Kolníkové (po návratu z MS se
představila pouze v roli rozhodčího)
se o vítězství v divácky atraktivních
soubojích rozdělily Šrámková s Lukačíkovou. V kategorii žen nad 60 kg
jasně dominovala mistryně světa z roku 2001 Gabriela Nosková a nenechala
nikoho na pochybách, kdo je nejsilnější
ženou České republiky.
Mezi muži v nejlehčí váze přesvědčil
všechny o své nadvládě Tomáš Farkaš
(v jeho vítězství mu nezabránilo ani
úmorné cestování z JAR, ani hrozivý,
více jak 35stupňový teplotní rozdíl).
Kategorii mužů do 90 kg byla asi
nejvyrovnanější a desítky diváků si při
napínavých soubojích opravdu přišly
na své. V královské kategorii mužů
nad 90 kg kraloval na levou ruku
dřevorubec z Valašska Aleš Studénka,
který na pravou ruku podlehl ve finále
medvědí síle Petra Moravce z Lysé nad
Labem.
Soutěž, nad kterou převzala záštitu
MČ Praha 16 – Radotín, se i díky sponzorům - firmám SMP Construction a
Maxprogres velice vydařila a nezbývá
než se těšit na jaro, kdy se opět v Praze
uskuteční již 10. mistrovství republiky.
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