
Chuchle se chystá na prezidenta
  Ještě jeden vrchol má před sebou letošní 
metropolitní dostihová sezóna na chuchel-
ském závodišti. Bude to 30. října dostih 
s nejdelší tradicí u nás – 86. Cena prezi-
denta republiky, vytrvalecký rovinový 
dostih na 3200 metrů. Od 13 hodin začne 
program osmi dostihů a opět v něm nebu-
de chybět překážková Velká cena umělců, 
steeplechase na 5200 metrů, kterou přijde 
zhlédnout řada známých tváří ze světa 
showbussinesu. 

Dostihový festival se vydařil
  V polovině září se uskutečnily 27. roč-
níky tradičně vysoko ceněných a výbor-
ně obsazených Velkých cen. VC Prahy 
RWE Transgas na 1600 metrů proměnil 
ve třetí letní vítězství čtyřletý hnědák 
Torlus s žokejem Jiřím Chaloupkou, VC 

českého turfu RWE Transgas na 2400 
metrů vyhrál stylem start - cíl podceňo-
vaný tříletý ryzák Moviestore s žokejem 
Arturem Resulovem. O týden později se 
konala již 84. Svatováclavská cena na 
1200 metrů a skončila letošním největším 
překvapením. Nevyhrál ji totiž naprosto 
jednoznačný favorit Scyris, bělouš, který 
na sprinterských tratích již dva roky vládne 
střední Evropě, neměl svůj den a skončil 
osmý. Lehce o šest délek dominoval čtyř-
letý tmavý hnědák Certus, v jehož sedle se 
chuchelskému publiku poprvé představil 

jeden z nejslavnějších evropských žokejů 
minulého desetiletí Alan Munro. „Dnešní 
den byl fantastický ve všech ohledech,“ 
prohlásil spokojený Munro a dodal: „Před 
dostihy jsem si prošel dráhu, ukázala se být 
dobře připravenou, bezpečnou a korektní. 
V dostihu byl hlavní úkol z méně výhodné 
startovní pozice rychle dohnat lídra, a to 
se podařilo. V koncovce pak můj kůň do-
konale zrychlil a díky jeho progresu jsme 
neměli vůbec žádný problém. Se svým 
prvním pražským výletem jsem maximál-
ně spokojen.“

V Ceně zimního favorita impo-
zantní Indian Train

   O prvním říjnovém víkendu dostali hlav-
ní slovo nejlepší dvouletí koně. Poté, co 
v sobotu změřily na mosteckém hipodro-
mu ve svém vrcholu síly klisny, nedělnímu 

pražskému programu vévodila 
67. Cena zimního favorita časo-
pisu Sirius (NL, 1615 m, 170 tis. 
Kč), na jejímž startu se sešlo 
osm hřebců. Letošní sedmnácté 
zastavení metropolitního kolo-
toče provázelo nevlídné, chlad-
né a sychravé počasí, stav dráhy 
v průběhu dne osciloval mezi 
stupni „pružná“ a „měkká“. 
Vysokým favoritem 67. Ceny 
zimního favorita časopisu Sirius 
byl ve čtyřech dosavadních 
startech neporažený hnědák 
stáje K-K Metal Mysterro (1,5:
1). Z jeho sedmi vyzyvatelů pak 
měl mít největší šance Terssio 
(3:1). Právě ten se krátce po 
startu posunul do čela. V cílové 
rovince, ale již nepřidal a nao-
pak z dobré pozice začal zrych-
lovat Mysterro. Favorit však 
s gradací své rychlosti skončil 
poměrně záhy a na scénu vtrhl 
další aktér. Ohromným zrych-

lením se do vedení vyšvihl Indian Train 
(8:1) a následně se snadno vzdálil jaké-
mukoliv nebezpečí ze strany konkurence. 

Pod vítězem nedávné Velké ceny českého 
turfu RWE Transgas žokejem Resulevem 
dominoval velmi lehce o pět délek před 
Mysterrem, za kterým necelé tři délky 
zpět bral třetí honorář nečekaně outsider 
(12:1) Sherento. Vítězův průměrný čas 1:
46,58 jde na vrub měkké dráhy. 
Indian Train je stájovým kolegou hvězd-
ného Darsalama, který kvůli zranění 
šlachy již ukončil letošní sezónu, a jako 
jeho další kolegové (Moviestore, Louise 
Rayner, Northanger Abbey, Lesken Al) 
i on potvrdil kvalitní podzimní formu 
svěřenců trenéra Arslangireje Šavujeva. 
Velmi dobře stavěný „atlet“ Indian Train je 
synem špičkového Němce Platiniho a vnu-
kem vynikajícího plemeníka Danehilla. 
Před měsícem vyhrál o krk debut ve třetí 
kategorii, nyní ve druhém životním star-
tu přidal druhý triumf. Dvojice Resulov 
a Šavujev si vítězství ve vrcholném dostihu 
dvouletých koní zopakovala po třinácti 
letech, v roce 1992 vyhráli s tehdejším 
juniorským suverénem Garunem.

Program do konce sezóny 2005
neděle 16. října Memoriál Harryho Petrlíka
neděle 23. října Finále seriálu Schaumann 2005
neděle 30. října 86. Cena prezidenta republiky
neděle 6. listopadu Závěr sezóny 2005
Začátky programů ve 13 hodin.
Jednotlivá vstupenka stojí 100 Kč, přičemž její součástí je 20kč sázkový tiket. 
Zdarma mají vstup invalidé, osoby do 18 let a držitelé dlouhodobých předplatních 
jízdenek pražské MHD s platným kupónem.

   V loňském školním roce se žáci ze 4. 
a 5. tříd radotínské základní školy opět 
zapojili do sportování. Přihlásili se do 
všech soutěží o Malý pohár, organizova-
ných Domem dětí a mládeže v Praze 5, pro 
základní školy působící na území Prahy 5,
Prahy 13 a Prahy 16 . Seriál zápolení pro-

bíhal od září do června. Současně s touto 
obvodní akcí se uskutečňovaly i další spor-
tovní aktivity připravované přímo radotín-
skými pedagogy. Jednalo se o celoroční 
soutěž, do které se mohli zapojit zájemci 
od 1. do 5. třídy. 
Již tradičně se začínalo zářijovým přes-
polním během, následovala jízda na kolo-
běžkách, kuželky, bowling, vánoční běh 
do schodů, závody na saních, kroužení ob-
ručí, jízda na kolečkových bruslích a jako 

poslední a nejoblíbenější – jízda zručnosti 
na kole. Na základě sportovních výkonů 
v těchto soutěžích byl usnadněn i následný 
výběr žáků do Malého poháru. V rámci 
této dlouhodobé soutěže měly radotínské 
děti možnost změřit své síly se svými 
vrstevníky z jiných škol. V přespolním 
běhu, stolním tenise a fotbalovém turnaji 
Mc Donald’s Cup malí sportovci zvítě-
zili. Ale i v ostatních soutěžích se vždy 
pohybovali na předních místech. Na paty 
jim stále šlapali žáci z FZŠ Barrandov, 
několikanásobní vítězové z posledních let. 
Díky sportovnímu nadšení, ale i poctivé 
přípravě však dokázali žáci ze 4. a 5. třídy  
náskok uhájit a Malý pohár vyhrát. Získali 
celkem 63 bodů, FZŠ Barrandov byla na 2. 
místě s 57 body. Chodbu v budově 1. stup-
ně v Loučanské ulici tedy od června 2005 
zdobí krásný putovní pohár. K reprezentaci 
školy přistupovali všichni velice zodpo-
vědně s potřebným sportovním elánem. 
Poděkování si zaslouží nejen sportovci, ale 
i učitelé D. Špirková, R. Chaloupková a E. 
Šimková, které děti na všechny soutěže 
připravovaly. Samozřejmě ne každé dítě 
je všestranně nadané a může se zapojit 
do více soutěží. Přesto se takoví našli. 
Jejich jména se objevovala na několika 
soupiskách. Zde patří poděkování Adamu 
Löffelmannovi, Petru Koubovi, Honzovi 

Hynkovi, Lindě Vítové, Janě a Kačce 
Hlavsovým, Aleně Pacákové, Veronice 
Bernhäuserové. ,,V letošním školním roce 
už jsme opět vyplnili a odeslali přihlášku 
do stejné obvodní soutěže – jenom sportov-
ci budou jiní. Držte nám palce!“ vyzývá 
čtenáře Noviny Prahy 16 paní zástupkyně 
Jaroslava Boháčová při zprostředkování 
velkého úspěchu.
   Připomeňme jenom, že podobných klání 
se deseti a jedenáctileté děti ze ZŠ Radotín 
účastní již několik let, ale absolutního 
vítězství se jim podařilo dosáhnout letos 
poprvé. Napodobily tak úspěchy svých 
starších kamarádů z druhého stupně, kteří 
při závěrečném vyhlašování celoroční 
soutěže pravidelně přebírají ceny pro jednu 
ze třech nejúspěšnějších škol ve Velkém 
poháru. Ti letos skončili na druhém místě 
za tradičním soupeřem z FZŠ Barrandov. 
Ale o tom příště.

KOPANÁ:
Pražský přebor: 4. kolo Admira – SC Radotín 0:0, 5. kolo SC Radotín – Meteor 1:2, 6. kolo 
Ďáblice - SC Radotín 0:5, 7. kolo SC Radotín – Bohemians Praha B 1:1. Radotín uspokojivě odstar-
toval do úvodní části soutěže. Již tradičně předvádí výsledkově úspěšnější zápasy na hřištích sou-
peřů, kde patří k nejúspěšnějším. Bohužel domácí ztráty jí odsouvají do středu přeborové tabulky. 
Momentálně je na 8.místě za 3 výhry, 3 remízy a 2 prohry, skóre 11:6, 12 bodů.
I. A třída – skupina B: 4. kolo Zbraslav – Slavoj Podolí 0:0, 5. kolo Vyšehrad B – Zbraslav 1:3, 6. 
kolo Zbraslav – Gordic 0:1, 7. kolo Slivenec – Zbraslav 9:2 . Vypadá, že i letos se na Zbraslavi bude 
bojovat o udržení soutěže. Nelichotivá bilance po 7 odehraných kolech a drtivé porážce ve Slivenci  
znamená zatím předposlední 13.místo. (7 zápasů, 1 výhra, 2 remízy, 4 prohry, skóre 8:16, 5 bodů)
I.B třída – skupina A: 4. kolo Chuchle – Lochkov 5:1, 5. kolo Lochkov – Slavoj Podolí B 2:1, 
Zličín B – Chuchle 3:4, 6. kolo Řepy – Chuchle 3:2, Modřany – Lochkov 2:2, 7. kolo Chuchle - Slavoj 
Podolí B 1:1, Lochkov – Olymp 3:5. V derby zápase mužstev z Prahy 16 ve 4.kole jasně dominoval 
favorit utkání - áčko Čechoslovanu Chuchle, nad hráči z Lochkova. Pětigólový příděl ukazuje, že 
lochkovští mají v letošním ročníku především slabinu v defenzivní části hry. Průměr více jak tří 
obdržených branek na zápas to jenom potvrzuje. Bohužel ani dlouho očekávaný návrat na domácí 
hřiště v Lochkově neznamená pro místní zisk potřebných bodů. Chuchle je prozatím mezi 14 muž-
stvy na 5.místě (7 zápasů, 3 výhry, 1 remíza, 3 prohry, skóre 15:12, 10 bodů) a  Lochkov na 12.místě 
(7 zápasů, 2 výhry, 1 remíza, 4 prohry, skóre 14:23, 7 bodů).
II. třída – skupina A (11 účastníků):  2. kolo Gordic B – Zbraslav B 3:1, Slivenec B – SC Radotín B 
1:0, 3. kolo SC Radotín B – Lysolaje 5:0, Zbraslav B – Nebušice B 0:3, 4. kolo Slivenec B – Zbraslav 
B 3:2, Ruzyně – SC Radotín B 3:4, 5. kolo Zbraslav B – Lysolaje 0:2, SC Radotín B – Braník B 2:0. 
Radotínská rezerva se zatím pohybuje na samém čele soutěže a cíl, se kterým mužstvo nastupovalo 
do minulého ročníku – postup do 1.B třídy, by letos možná mohl být reálný. Naopak zbraslavské béč-
ko zůstává za svými předpoklady a loňskými výsledky a je s pouhým jedním bodem pro změnu na 
předposledním místě tabulky. Oba týmy na sebe narazily v sobotu 15.10. v rámci programu 7.kola. 
SC Radotín B – 1. místo, 5 zápasů, 4 výhry, 1 prohra, skóre 17:5, 12 bodů, Zbraslav B – 10.místo, 5 
zápasů, 1 remíza, 4 prohry, skóre 5:13, 1 bod .
II. třída – skupina C (12 účastníků): 2. kolo Tempo B – Lipence 6:1, 3. kolo Lipence – Modřany B 9:1, 
4. kolo Advokát – Lipence 1:2, 5. kolo Lipence – SEMI Kačerov 1:1 Lipence jsou mužstvem, které je 
asi se svým startem spokojeno. Škoda jen vysoké prohry s týmem Tempa B, které je na druhém místě 
právě před áčkem Lipenců. V následujícím 3.kole si však lipenečtí spravili chuť vysokou výhrou nad 
Modřany. Průběžně 3. místo, 5 zápasů, 3 výhry, 1 remíza, 1 prohra, skóre 17:9, 10 bodů.
III. třída – skupina A (11 účastníků): 2. kolo Chuchle C – Olymp B 8:0, Řepy B – Lipence B 3:0, 
3. kolo Bohnice B – Chuchle C 2:0, 4. kolo Čechie Smíchov B – Chuchle C 3:2, Koloděje B – Lipence B 
1:5, 5. kolo Lipence B – Čechie Smíchov B 4:2, Chuchle C – Suchdol B – odloženo Lipence B jsou na 
5.místě (4 zápasy, 2 výhry, 2 prohry, skóre 11:10, 6 bodů) a Chuchle C na  8. místě (4 zápasy, 1 výhra, 
3 prohry, skóre 10:6, 3 body). Vzájemný zápas bude odehrán 6.11.od 14.hod. v Lipencích.
III. třída – skupina C (l0 účastníků): 2. kolo Tn.Střešovice – Chuchle B 1:5, 3. kolo Chuchle B - 
Radlice 2:0, 4. kolo Třeboradice B – Chuchle B 2:1, 5. kolo – Chuchle B – Benice 0:1 Chuchle B je 
prozatím díky lepšímu skóre na pěkném 3.místě (5 zápasů, 3 výhry, 2 prohry, skóre 7:12, 9 bodů).
1. ČESKÁ SOFTBALLOVÁ LIGA: muži
Play off – čtvrtfinále: 17.9. SVŠ Plzeň -  Radotínský SK 1:6, 18.9. Radotínský SK – SVŠ Plzeň 11:
2. Radotín v poměru 2:0 na zápasy postoupil do semifinále. 24.9. Krč Altron – Radotínský SK 
5:1, 25.9. Radotínský SK – Krč Altron 0:12, 1.10. Radotínský SK – Krč Altron 11:8, 4.10. Krč 
Altron – Radotínský SK 6:4. Prohra na zápasy v poměru 1:3 znamená konec ambicím Radotína na 
účast ve finále letošního ročníku l. ČSL. O třetí místo se utká s týmem Spectrum Praha.

Hanzlíkem se mohl pyšnit zvučnými 
jmény jako Ivan Hašek, Horst Siegl, 
Tomáš Skuhravý, Lumír Mistr a Miroslav 
Mlejnek. Krátce po 14.14 hod. pod dozorem 
mezinárodních arbitrů FIFA Ivana Grégra, 
Václava Hoška a Jiřího Tichého  provedla 
čestný výkop sama starostka MČ Prahy 16 
Hana Žižková a očekávaný mač vypukl. 
Domácí jej začali náporem. Hbití záložníci 
Petr Šimoníček s Bronislavem Šerákem 
přiváděli obranu hostí občas do role statis-
tů. Tlak vyústil v desáté minutě ve vedoucí 
branku, jejíž autorem byl Lumír Mistr. 
Přestože hosté záhy z ojedinělého útoku 
srovnali Bittengelem skóré, Osobnosti šli 
znovu do vedení po nádherné střele Ivana 
Haška z osmnácti  metrů,  ale poločas 
skončil nakonec smírně 2:2. Vyrovnání za-
řídil těsně před půlí důrazný Fiala. Nutno 
podotknouti, že Praha 16 měla v závěru 
prvního dějství i štěstí při Vojtkově úniku, 
jehož střela zazvonila o břevno branky 
Martina Fučíka. Vzhledem k jistým povin-
nostem několika aktérů došlo o přestávce 
k výměně hráčů a na obou stranách se ob-
jevily nové tváře. U domácího týmu trenér 
Pavel Čornej poslal na hřiště chuchelského 
Petra Domoráda a vedoucího odboru do-
pravy úřadu městské části Jana Martínka. 
V řadách hostů se do boje vrhl mimo jiné 
Ota Baláž.  V druhé polovině utkání získá-
val postupně navrch urputně se o vítězství 
snažící 1. RFC Spark, který se také po 
několika minutách poprvé ujal vedení 

na 3:2 trefou Zdeňka Pechara mladšího. 
Osobnosti Prahy 16 stačili sice ještě vy-
rovnat v šedesáté druhé minutě po utěšené 
spolupráci Hanzlík -  Martínek. Posledně 
jmenovaný přehodil lišáckým obloučkem 
vyběhnuvšího brankáře Klímu. Ten svoje 
zaváhání napravil o chvíli později zne-
škodněním prudké Sieglovy rány. Ve vy-
rovnaném střetnutí byli šťastnější rockeři. 
Deset minut před závěrečným hvizdem si 
totiž domácí obrana, kterou jinak velice 
dobře organizovali Lumír Honzek s Mar-
tinem Říhou, srazila Trojanovu střelu do 
vlastní sítě... Na poměru 3:4, z pohle-
du hostitelů, se pak již nic nezměnilo. 
Popravdě řečeno, jak je v podobných show 
obvyklé, o výsledek ani tak vůbec nešlo. 
Není sice zanedbatelný, ale podstatou 
takovýchto akcí je, aby se bavil divák. To 
snad bylo naplněno. Celé utkání bylo pod-
malováno reprodukovanými písněmi na 
hrací ploše zastoupených hudebních sku-
pin a dění na hřišti fundovaně komentoval 
exsportovní novinář Sláva Janov. Přítomní 
viděli hvězdy showbyznysu jinak než na 
hudebním pódiu a skrze fotbalové playery 
si zavzpomínali na nedávné doby české 
kopané. Děti školou povinné ulovily do 
svých notýsků vzácné autogramy a všichni 
se můžeme společně těšit na to, že někdy 
příště se podobné utkání zase uskuteční. 
Třebas už za rok. Jak se vyjádřil Kamil 
Střihavka: „Zápasy v Radotíně, to je už 
tradice.“   

Výsledky Malého poháru DDM P 5: 
1.místo ZŠ Radotín  63 bodů, 2. ZŠ FZŠ 
Barrandov II 57 bodů, 3. ZŠ Weberova 48 
bodů, 4. ZŠ Podbělohorská 36 bodů, 5. ZŠ 
Barrandov 35 bodů, 6. ZŠ Kořenského 11 
bodů a dále 9. místo ZŠ Zbraslav 9 bodů.

Výsledky Velkého poháru DDM P 5:
1. místo FZŠ Barrandov II  97 bodů,
2. ZŠ Radotín  70 bodů, 3. ZŠ Drtinova 
55 bodů, 4. ZŠ Weberova 53 bodů, 5. ZŠ 
Barrandov 51 bodů, 6. ZŠ Tyršova 22 
bodů, dále 12. místo ZŠ Zbraslav 12 bodů 
a 14. ZŠ Lipence 7 bodů.

   První říjnový víkend odehrál klub Fbk 
Buldoci GOP úvodní turnaj sezóny. Po 
loňském umístění, kdy klub skončil na sed-
mém místě  Pražské třídy mužů, udělal pro 
aktuální ročník několik změn v hráčském 
kádru. Z nově příchozích se na soupisce 
objevili Pavel Hamouz a Filip Lukeš, kteří 
posílili obranou linii. Tomáš Prokop a Jan 
Jakovec naopak přišli podpořit útok. 
  Zahajovací turnaj, organizovaný na 
Zličíně, pojali radotínští florbalisté spíše 
jako testovací. To především z důvodu, 
aby vyzkoušeli nové posily v boji. Bohužel 
jeden z nováčků - Jan Jakovec se nemohl 

úvodních duelů zúčastnit, jelikož má 
zlomený malíček na pravé ruce. I přesto 
podali Buldoci, hrající v letošním ročníku 
již ne jako oddíl přidružený k radotínskému 
Sokolu, ale jako klub při Gymnáziu Oty 
Pavla  (zkratka GOP – pozn.red.), vcelku 
uspokojivý výsledek. Jeden ze tří zápa-
sů, konkrétně s FBC Uhříněves, vyhráli 
v poměru 3:2, zbylé dva prohráli těsnými 
výsledky. Bohužel štěstí se tentokrát při-
klonilo na stranu soupeřů. Příští turnaj se 
koná 22.10.2005 v hale SK Děkanka, kde 
se předpokládá, že Buldoci budou již v plné 
sestavě. Všichni příznivci a samozřejmě 

sami hráči věří v to, že určitě získají  více 
bodů něž v turnaji prvním. ,,Je i v našem 
zájmu, abychom začali podávat uspokojivé 
výsledky, protože jsme v letošním roce 
navázali spolupráci s firmou ZONE, výrob-
cem florbalových potřeb, která poskytuje 
našemu týmu částečné finanční zázemí,“ 
vysvětluje kapitán týmu Ondřej Karnet 
a dále dodává:  ,,ovšem jeho výše bude plně 
závislá na dosažených výsledcích.“
   Držíme klubu Fbk Buldoci GOP palce. 
V případě zájmu můžete přijít radotínské 
hráče podpořit přímo na zápasy. Bližší 
informace o týmu a rozpis turnajů a utkání 
najdete na oddílových webových stránkách: 
www.fbkradotin.net. 

   První skončily svou sezónu juniorky, a to 
historicky první účastí ve finálovém turnaji 
Mistrovství ČR ve dnech 23. – 25.9.2005. 
Po sérii vyrovnaných zápasů, z nichž vět-
šina skončila těsnou porážkou,  obsadily 
7. místo a vedle zkušeností z vrcholného 
turnaje si odvážejí i zážitek z účasti na do-
provodné akci – semináři s dvěma členkami 
zlatého olympijského týmu z USA, Stacey 
Nuveman a Jessicou Mendozou. 
  Mužům se bohužel na podzim nedaří tolik 
jako na jaře. V posledních zápasech zá-
kladní části České softballové ligy prohráli 
s oběma tradičními soupeři, Krčí Altron 
a Spectrem Praha. Navíc se zranila nová po-
sila – nadhazovač Jarda Breník. Nalomený 
kotník jej prakticky vyřadil z celého play - 
off. Porážky znamenaly, že Radotínský SK 
neudržel 2. místo a play-off musel začít už 
ve čtvrtfinále proti Slavii Plzeň. 
  Soupeř nekladl velký odpor, a tak i přes 
výkyvy ve výkonnosti radotínští softballisté 
celkem v klidu vyhráli 2:0 na utkání a po-
stoupili do semifinále proti již tradičnímu 
soupeři – Krči Altron. Hned první dvě 
utkání však Radotín prohrál, jedno dokon-
ce ostudně vysoko (12:0). Teprve pak se 
tým vzpamatoval a první říjnovou sobotu 
po zlepšeném výkonu a trochu divokém 
výsledku 11:8 snížil nepříznivý stav série 
na 1:2 (semifinále se hraje na tři vítězné 
zápasy). 

  Ženy ukončily svou soutěž (Pražský pře-
bor) na očekávaném 1. místě a druhý říjno-
vý víkend je čeká kvalifikační turnaj o po-
stup do 2. národní ligy. O jejich vystoupení, 
zda-li se úspěšná sezóna podařila završit 
historickým postupem, budeme informovat 
v příštím čísle Novin Prahy 16. 
  V době uzávěrky byl v úterý 4. října ode-

hrán v pořadí čtvrtý zápas semifinálového 
klání mužů mezi Radotínským SK a Altro-
nem Krč. Bohužel radotínským hráčům se 
nepodařilo na hřišti svého soupeře navázat 
na předchozí vítězný zápas a prohrál v po-
měru 4:6. Vítězstvím se Altron posunul do 
finále proti ligovému vítězi z posledních let 
Chomutovu. Radotínské softballisty čeká 
zápas o třetí místo proti týmu Spectrum 
Praha, se kterým se i vloni  vítězně utkali 
o stejné konečné umístění.     


