
Radotínská basketbalová stopa v „Mattonce“

Tragicky dlouhé tratě

Tradiční rozloučení ze soballovou sezónou
Rozhovor s Jiřím Kyselou - hráčem nováčka nejvyšší basketbalové soutěže ČR z Vyšehradu

Jak vidíš rozdíl mezi Mattoni NBL a první 
ligou, kterou jsi předtím hrál?
Rozdíl je velký. V Mattoni NBL hraje spous-
ta cizinců, které si kluby z 1. ligy z finančních 
důvodů nemohou dovolit. Dále v náročnosti 
soutěže. Týmy trénují 1 - 2krát denně a hrají 
2 utkání do týdne, kdežto v 1. lize si druž-
stva vystačí s třemi treninky týdně a zápasy 
se hrají pouze dva za 14 dni.
Vyšehrad je jediný tým bez zahraničních 
posil a zřejmě jediný s amatérským statu-
sem. Má vůbec šanci prosadit se v profesi-
onální Mattoni NBL? 
Šanci určitě má. Myslím si, že je jen otázka 
času, než si zvykneme na kvalitu a nároč-
nost soutěže. Pro většinu hráčů je a byl začá-
tek soutěže šok, ale v závěru soutěže bychom  
nějaké vítězství mohli získat. I když bez za-
hraničních hráčů to bude velmi těžké.
Nastupuješ na pozici rozehrávače a daří se 
ti bodově. Co podle tebe schází Vyšehradu 
k lepším výsledkům? 

Určitě jeden až dva zku-
šení hráči, kteří by do-
kázali převzít zodpověd-
nost ve vypjatých částech 
zápasu, ve kterých se my, 
mladí, dopouštíme zby-
tečných chyb.
Jak vnímáš domácí 
radotínské prostředí 
a fakt, že místní občané 
se učí chodit na špičko-
vý basketbal? 
Jsem velmi rád, že mám 
možnost hrát ,,Matton-
ku“ v Radotíně. Už jen 
kvůli tomu, že jsem zde 
vyrůstal a nově postave-
ná hala je krásná. Dou-
fám, že se naše zápasy místním občanům 
budou líbit a basketbal v Radotíně zaujme 
co nejvíce dětí.
Atmosféru Mattoni NBL  sis  vyzkoušel už 

během svého angaž-
má v týmu BC Brno. 
Jaká byla tvá pozice 
v brněnském týmu? 
Byla to pro mě ne-
smírná zkušenost 
vyzkoušet si už v 16 
letech nejvyšší soutěž. 
V Brně byla moje role 
v týmu zcela odlišná, 
byl jsem benjamínek 
týmu a na hřiště na-
stupoval v soutěžních 
utkáních jen málo.
Kdo tě přivedl k bas-
ketbalu a předával ti 
první zkušenosti?
K  b a s ke t b a lu  m ě 
přivedli rodiče, kteří 

chtěli, abych sportoval. Určitě můj táta (hrál 
první ligu - pozn. red.), který se mnou od 
nejmladšího věku trénoval a radil mi, co 
a jak mam dělat. 
Jaké máš hráčské ambice do budoucna? 
Chtěl bych hrát basketbal na co nejvyšší 
úrovni a stále se zlepšovat. Jak daleko se 
dostanu, ukáže čas.  
Basketbal v Radotíně oslavil 60 let exis-
tence. Co bys  jako jediný radotínský hráč 
v Mattoni NBL  popřál místnímu basket-
balu do budoucna?
Ať mu nová hala pomůže pokračovat 
v dlouhodobé tradici a abych i já mohl za 
další roky slavit s radotínským basketbalem 
sto let. 

Talentovaný radotínský mladík Jiří Kysela, čerstvě devatenáctiletý student Gymnázia Oty Pavla, nastupuje v základní sestavě Sokola Vyše-
hrad - nováčka nejvyšší basketbalové soutěže ČR Mattoni NBL. Radotínská sportovní hala je tak pravidelným svědkem konfrontace amatérů 
s českou profesionální špičkou a zahraničními legionáři. Jiří Kysela se v několika zápasech stal nejlepším hráčem Vyšehradu (proti USK vstřelil 
18 bodů, proti Poděbradům 14 bodů). Na to, jak prožívá jediný radotíňák možnost hrát v Mattoni NBL  proti nejlepším basketbalistům ČR, 
jsme se jej zeptali osobně.

Před zimní přestávkou, která bude vě-
nována především přípravě, se poslední 
říjnový víkend na soballovém hríšti v ulici 
U Starého stadiónu uskutečnil již 23. ročník 
slow - pitchového turnaje smíšených druž-
stev „Radotín 2009“. Akce je pořádána jako 
rozloučení s letošní sobalovou sezonou. 
Část utkání se odehrávala i na umělé trávě 
na novém stadionu.

Co je vlastně slow - pitch? Slow - pitch je 
rekreační forma soballu, jed-
noho z našich nejúspěšnějších 
kolektivních sportů posled-
ních let, jak dokazují medaile 
z ME mužů i žen nebo dobrá 
umístění zejména mužů na 
MS. Slow - pitchová pravidla 
především eliminují rychlost 
nadhozu pálkaři, takže odpalo-
vat, a tedy bodovat, může každý 
bez rozdílu věku, zkušeností 
nebo pohlaví. Slow - pitch je 
ideálním sportem pro letní 
i podzimní ligovou přestávku. 
Jeho atraktivita je právě v mož-
nosti startu smíšených družstev.

Turnaje se zúčastnilo celkem 8 družstev 
a hrálo se podle připraveného turnajového 
pavouka. Počasí tentokrát soballu přálo, 
a tak všichni bojovali ze všech sil a s úsmě-
vem. Většina družstev se na turnaj přijela 
rozloučit s letošní soballovou sezónou. 
Účastníci se tradičně rekrutovali z praž-
ských i mimopražských družstev a k vidění 
byla řada zajímavých zápasů. Nedílnou sou-
částí  bylo i mnoho přepalů zadního plotu 
na soballovém hřišti. Dvoudenní turnaj 

vyvrcholil v neděli odpoledne, kdy se ve 
finále potkalo neporažené družstvo Radotín 
SK  s výběrem  oddílů Spektrum, Přírodní 
vědy a Slavoj Praha 7 hrajícím pod názvem 

„Pidilidi“. Vedení v zápasu se ujal Radotín, ale 
o své vedení přišel hned ve druhé směně. Do 
konce utkání domácí tým nedohnal bodový 
náskok soupeře a skončil na druhém místě 
prohrou 6:11. Tradiční rozloučení se sezó-
nou mělo opět vynikající atmosféru, která se 

odrazila na faktu, že většina družstev si již 
nyní rezervovala start v příštím ročníku.

Přes nepříznivou předpověď a chladné po-
časí předchozího týdne se pádlování chtiví 
draci slétli do Malé Chuchle, aby změřili své 
síly na trati dlouhé 4500 m. Ti méně zkušení, 
o to však více nadšení, pak okusili délku 
trati 450 m. 

Svatý Petr povytáhl rtuť v teploměrech 
na týdenní maxima. Ti, kdo i tak cítili chlad 
po těle, jej pak zaháněli svařákem a hlavně 
svými sportovními 
v ý kony. D l ou hou 
trať si posádky, mezi 
kterými nechyběly 
dva ryze ženské týmy, 
vyzkoušely hned dva-
krát. Dramatický zá-
věr velkého finále pak 
jasně opanovali PSV 
Uckermark v čase 
20:46 min. V závěru 
pro sebe těsně získali 
vavříny za druhé mís-
to ESV Dresden před 
p o ř á d a j í c í m i  ž e -
n a m i  D B T  z  M a -
lé Chuchle.

V závodě ama-
térských posádek se po dvou rozjížď-
kách krystalizovali adepti na hlavní cenu 
v podobě sudu Gambrinusu, kteří se utkali 
v pětičlenném finále. V něm měli nejvíce 
sil Převážně neškodný, kteří druhé Dračí 
moči nadělili sekundu a půl. Poslední místo 

„na bedně“ pak pro sebe vybojovali přátelé 

a známí z Bosch – RWE. Nezávodilo se 
však jen na vodě, ale i na břehu. Titul nej-
tragičtější posádky si odnesl tým MZV, a to 
především za svou urputnou snahu sehnat 
všech svých 20 členů dohromady.

Dračí sezónu v České republice pak 
ukončila pravá dračí patry omaštěná čuní-
kem, dárkem pořádajícího oddílu všem, kdo 
dlouhý a náročný rok u vody vydrželi až 
sem. Poslední bubny na lodích se rozezněly 
31. října ve švýcarském Bernu v závodě na 

9 km s hromadným startem cca 45 dračích 
posádek. 
Ženský dračí tým DBT, působící v Malé 
Chuchli, přijímá mezi sebe nové členky se 
zájmem o výkonnostní sport.
Více informací na
www.dbtragedky.estranky.cz

Fotbalisté Radotína stále vedou pražský přebor
Po jedenácti odehraných kolech pražské-

ho přeboru, i přes dvě porážky, je celek z Pra-
hy 16 stále na první příčce. Radotínští  fotba-
listé si vybudovali respekt napříč fotbalovou 
Prahou a stále patří ke žhavým kandidátům 
na postup do vyšší soutěže. 

Vedení fotbalového oddílu SC Radotín si 
dalo jednoznačný cíl v podobě výhry v praž-
ském přeboru. Pokud se bude výsledkově da-
řit tak jako doposud a hráči budou předvádět 
kvalitní výkony, není tento cíl nereálný. Je 
však nutno konstatovat, že hráčský kádr bude 
muset být, vzhledem k těmto ambicím, o ně-
kolik fotbalistů doplněn. Zajímavé zpestření 
pro letošní nejvyšší pražskou fotbalovou 

soutěž připravil primátor hlavní města Pavel 
Bém. Pro větší atraktivitu přeboru vypsal 
soutěž o nejlepšího střelce, kterého čekají 
zajímavé dary. Vedení SC Radotín doufá, že 
v této soutěži uspěje Martin Dlouhý (zatím 
s devíti vstřelenými brankami okupuje první 
příčku) a za každou vstřelenou branku do 
sítě soupeřů si odnese kilo vuřtů. Pro tým 
bude dále připraven sud piva a šampaň-
ské. V případě Martinova vítězství by toto 
ocenění rovněž přispělo k další propagaci 
SC Radotín. V zimní přestávce bude fot-
balový oddíl z pražské šestnáctky (společně 
s Aritmou  Praha – pozn. red.) pořádat již 
4. ročník kvalitně obsazeného mužského tur- Další informace na www.scradotin.cz 

naje. Začátek této akce je plánován na první 
víkend po Novém roce. Diváci se mohou 
těšit např. na rezervu třetiligového Motorletu, 
přeborovou  Libuš  a samozřejmě na domácí 
celek. Organizátoři turnaje zvou všechny 
příznivce dobrého fotbalu, aby sem zavítali 
a přišli povzbudit všechny hráče nejen do-
mácího oddílu.Vedení klubu by se velmi rádo 
obrátilo na fanoušky nejen z Prahy 16, ale 
i z okolí, kteří by svými konstruktivními ná-
měty a připomínkami chtěli přispět k rozvoji 
fotbalu v městské části u Berounky. Je patrno, 
že fotbal v Radotíně  jde správným směrem, 
a proto všichni hráči zvou fanoušky na své 
zápasy. Svou účastí  pomůžou radotínský 
fotbal pozvednout výš. 

Mistrovství České republiky ve sportovním aerobiku
Další medailové žně pro chuchelský Aerobic team

Ve dnech 3. – 4. října  2009 se ve  florbalo-
vé aréně pražské Sparty konalo Mistrovství 
České republiky ve sportovním aerobiku 
a fitness týmech. Chuchelský Aerobic Team 
Veroniky Vrzbové se do vrcholné soutěže se-
zóny kvalifikoval hned se třemi fitness týmy 
a opět neváhal s plným odhodláním bojovat 
o nejvyšší příčky.

První den soutěže byla na programu finá-
le hned dvou věkových kategorií. Ve věkové 
skupině 8 - 10letých se ve fitness týmu před-
stavila Adéla Bláhová, Barbora Bohatová, 
Kristina Čuřínová, Eva Hanzalíková, Vero-
nika Košumberská, Veronika Stádníková, 
Sára Škorpíková a Nicol Vosková. Po kva-
lifikačním kole, které proběhlo týden před 
MČR v Sedlčanech, se tento tým umístil na 
prvním místě. Ve finálovém závodě na Mi-
strovství ČR děvčata předvedla fascinující 
výkon, díky kterému obhájila první místo 
z kvalifikace a stala  se zcela po zásluze mis-

tryněmi České republiky pro rok 2009. Jako 
druhé sobotní finále byl na programu závod 

kategorie 11 - 13 let.  Za chuchelský aerobik 
se představil fitness tým ve složení Claudie 
H r u b o š o v á , 
M i c h a e l a 
Klepalová, Bar-
bora Křečková, 
Kristýna Kudr-
nová, Matylda 
Malá, Jessica 
Ma l fat t i , Ni -
kola Ševčíková 
a Anna Zajíč-
ková. Děvčata 
se, stejně jako 
v kvalifikačním 
kole, umístila 
n a  s k v ě l é m 
3. místě a za-
jistila si tak nominaci na Mistrovství světa 
ve sportovním aerobiku a fitness, které 
se tento rok koná na karibském ostrově 

Martinik. V sobotu se 
také konala kvalifikace 
n a  M i s t ro v s t v í  Č R 
v seniorských kategorií. 
V nejnabitější a nejpres-
tižnější kategorii – jed-
notlivkyně ženy – se 
z chuchelského týmu 
představily hned dvě 
závodnice. Ivana Dvo-
řáková se při svém 
premiérovém závodě 
umístila na výborném 
8. místě a Táňa Bed-
nářová (Miss aerobik 
pro rok 2009) obsadila 
10. místo. Ve sportov-
ním aerobiku v seni-
orské kategorii měla 

děvčata z Chuchle rovněž zastoupení, a to 
v soutěži  tříčlenných sestav. Tým ve složení 

Silva Řeháková, Kateřina Brabcová a Adéla 
Navarová se probojoval z kvalifikačního 

závodu do nedělního finále, kde po svém 
vydařeném výkonu získal skvělé 5. místo. 

Druhý den, v neděli, se konalo finále 
kategorie 14 -16letých a seniorské kategorie 
(nad 17 let). Juniorská fitness skupina ve 
složení Markéta Sílová, Barbora Klepalová, 
Barbora Vavroňová, Andrea Čečrdlová, 
Anna Saslíková, Sarah Vegnerová, Alžběta 
Vernerová a Zorka Dušková postoupila 
z kvalifikačního závodu do finále z prvního 
místa. Na děvčata z městské části, známé 
především dostihovým závodištěm, však 
dopadl ze strany soupeřů obrovský tlak. 
I když jejich finálový výkon byl bezchybný, 
opatrnost v předvedení se nedala přehléd-
nout. Rozhodčí tedy na první místo dosa-
dili kladenský tým, který ve svém výkonu 
předvedl větší „drive“. Juniorky  Aerobic 
Teamu se na mistrovství republiky nakonec 
umístily na fantastickém 2. místě a stejně 
jako kadetky se nominovaly na mistrovství 
světa do Karibiku.

Nejbližší domácí zápasy
Sokola Vyšehrad v Radotíně:
18.11. Nový Jíčín v 18.15 hod.,
29.11. BK Opava v 17.00 hod.,
13.12. Karma Poděbrady 17.00 hod., 
30.12. NH Ostrava v 18.15 hod.
Více na www.halaradotin.wz.cz

Konečné pořadí turnaje: 
1. Pidilidi
2. Radotín SK 
3. Je to jedno (Kotlářka, Čechie, Radotín) 
4. Podolí SK
5. Fulleros De La Habana 
6. Táhla Police nad Metují 
7. Falcons HK
8. CIT Praha 
Podrobnější informace na www.radotinsk.cz 

Když se třetí říjnovou neděli cyklisté po 
obědě rozhodovali, zda vyrazit na Zbraslav 
do Boroviček na 23. ročník závodu Zbraslav-
ská osma, tak za okny hustě pršelo a teplo-
měr ukazoval čtyři stupně nad nulou.

Když se pak v 16 hodin vyhlašovali 
vítězové, svítilo sluníčko, bláto na kolech 
i dresech rychle osychalo a všech 57 účast-
níků, kteří se nenechali vodou a zimou 

odradit, jistě nelitovalo, že i tentokrát 
přijeli. „V týdnu, když na louce ležel sníh, 
jsme i zvažovali, zda závod nezrušit, ale 
nechtělo se nám přerušit šňůru 23 akcí 
v nepřetržité řadě. Jak se pak na účasti 
ukázalo, dobře jsme udělali, přijelo 37 
dětí,“ naznačil těžké rozhodování organi-

zátorů technický ředitel závodu Vladimír 
Dvořák. „Jsme rádi, že i tentokrát přijelo 
víc dětí než dospělých. A to byla dosavadní 
osma bezkonkurenčně nejstudenější z těch, 
co kdy byly. O náročnosti podmínek na-
povídá, že i vítěz hlavní kategorie zajel 
nejpomalejší čas historie. Ale o rekordy 
ani tentokrát nešlo, zvítězili všichni, kteří 
se nelekli a přijeli,“ hodnotil závod jeho 

ředitel Aleš Háněl. Jarní Zbraslavská osma 
se uskuteční v dubnu 2010, ale již dnes je 
jasné, že aprílovější počasí, než jaké bylo 

v polovině října, určitě nebude. 

Více a výsledky na www.hsh.cz/osma

Zbraslavská osma i aprílovému
počasí navzdory

v polovině října, určitě nebude.


