
jízdenek pražského Dopravního pod-
niku opatřených platným ročním nebo 
studentským kupónem a držitelé legiti-

mací TP, ZTP a ZTP-P. Veškeré aktuali-
zované informace k pražským dostihům 
najdete na: www.velka-chuchle.cz 

  První dubnovou neděli začala na chu-
chelském závodišti letošní dostihová se-
zóna. Úvodní Gomba handicap opanoval 
reprezentant místní stáje Hrubý Acoss 
s žokejem Rájou, o týden později vyhrál 
Velkou dubnovou cenu zástupce stáje 
Spedition Zavřel Certus s žokejem Barto-
šem. Pak dostali poprvé slovo tříletí koně: 
v Memoriálu Rudolfa Deyla se prosadila 
klisna stáje EŽ Praha Determinacja s žo-
kejem Šafářem a poslední dubnovou ne-
děli přinesl druhé velké vítězství do stájí 
chuchelských trenérů ryzák Racing Clubu 
Salvator Kevin the Knight. Svěřenec Alla-
na Petrlíka s žokejem Minaříkem v sedle 
opanoval Memoriál profesora Michala.
   V prvním měsíci sezóny se dostihy 
těšily dobrým návštěvám a protože na 
další víkendy je nachystán opravdu 
bohatý program, měl by se tento trend 
udržet i nadále.
    V květnu (konkrétně 18. – pozn. red.) 
se koná hlavní dostih celé první třetiny 
sezóny, 87. Velká jarní cena RABBIT 
CZ, do které jsou hlášeni i koně ze za-
hraničí a jejíž dotace je rekordních 1,2 
miliónu Kč. O týden později se usku-
teční Velká květnová cena SKANSKA 
DS pro nejlepší starší mílaře, program 
pak pokračuje Velkou červnovou cenou 
ESO9 Intranet (1.6.) s doprovodným 
programem jako je přistání historic-
kých letadel. Další neděli se při Červno-
vém poháru DNS o doplňkový program 
pro malé i velké návštěvníky postarají 
zajímavými ukázkami ze svého oboru 
členové městské policie.
   Všechny dostihové dny začínají ve 14 
hodin a vstup zdarma mají opět děti 
a mládež do 18 let, držitelé časových 

Atletický Oskar za minulou sezónu zná svého majitele
Velký sál kulturního střediska „U Koruny“ 

se 14. března 2008 v odpoledních hodinách 
stal dějištěm bilancování uplynulé atletické 
sezóny radotínského oddílu. Vyhodnocování 
a oceňování dosažených výkonů v některé 
z disciplín královny sportů však letos nebylo 
jediným důležitým aspektem této schůze. 
Poprvé se totiž v plné parádě představilo nové 
vedení radotínské atletiky. 
  Po letech úspěšného působení předala 
MUDr. Daniela Rejchrtová své předsed-
nictví Michalu Pilíkovi. A jako nový trenér 
radotínských mužů byl všem zúčastněným 
představen Martin Pěkný, převzavší funkci 
po Karlu Winklerovi, který jako trenér 
působí v oddíle více jak 40 let. Není možné 
vyjmenovat veškeré úspěchy, kterých za 
dobu svého působení s radotínskou atleti-
kou dosáhli, ale každopádně jim patří velký 
dík a obdiv. Ostatním členům realizačního 
týmu patří rovněž velké uznání a budiž jim 
přáno hodně sil do dalších atletických let.
   I v roce 2007 si oddíl z jihozápadního 
předměstí hlavního města udržel dobré 
postavení v konkurenci jiných sportů. Člen-
ská základna se stále pohybuje kolem 40 
sportovců, z čehož je většina mládežníků ve 
věku přípravky. Při současné stagnaci nebo 
dokonce poklesu zájmu o královnu sportu 
v celonárodním měřítku vyvolává tento fakt 
velmi příjemný pocit, že v Radotíně se jde 
správným směrem.
  Zúročení talentu a tréninkové píle se sa-

mozřejmě projeví až v dalších letech, ale už 
teď se objevují výsledky, které určitě zaslouží 
obdiv a zaručují příslib do budoucna. Mezi 
tahouny a naděje patří dorostenec Milan 
Prouza. Za zmínku stojí jeho úspěch na 
přeborech Prahy, kde vybojoval mezi doros-
tenci 3. místo na trati 3000 m a 4. místo na 
1500 m. Mezi juniory se blýskl Petr Dubský 

svým šestým místem. Na celorepublikovém 
klání pak Milan obsadil ve své kategorii 
v běhu na 3000 m krásné osmé místo. Ob-
divuhodných výkonů dosáhl malý bojovník 
Adam Provazník, který doslova šokoval 
třetím místem na Velké kunratické a poté 
nádhernou čtvrtou příčkou na Mladých 

Běchovicích. ,,Měli jsme i zastoupení v pře-
boru Prahy družstev mužů. Družstvo sice 
nepatřilo k favoritům nabité skupiny, ale do 
poslední chvíle jsme byli ve hře o postup do 
Finále A,“ přibližuje další zajímavý úspěch 
předseda Michal Pilík. ,,I přesto, že se to 
nepovedlo, konečné druhé místo v „Béčku“ 
bylo velkým úspěchem,“ dodává stručné 

hodnocení dosaženého umís-
tění nový čtyřiadvacetiletý šéf 
radotínské atletiky.
  „Atletického Oskara“, což je 
celoroční soutěž o nejaktiv-
nějšího radotínského atleta 
uplynulé sezóny, za rok 2007 
získal po právu dorostenec Mi-
lan Prouza. V kategorii muži/
junioři triumfoval junior Petr 
Dubský. Putovní poháry za 
trojboj si odnesli –  za chlapce 
Martin Pěkný, který vybojoval 
i pohár pro nejzdatnějšího atle-
ta roku 2007 a v kategorii dívek 
se držitelkou poháru stala star-
ší žákyně Lucie Růžičková.
  Nová atletická sezóna je 
opět v plném proudu. Dveře 

radotínského oddílu jsou všem případným 
zájemcům, ve všech věkových kategoriích, 
otevřené. Tréninky probíhají každou středu 
a pátek od 16.30 hod. na stadionu v ulici Ke 
Zděři. Potřebné informace o oddílu naleznete 
na www.atletika.org

Fotbal bez hranic - Středoevropský pohár bude v Radotíně 
Po dvanácti letech svého trvání zamíří 

Středoev ropský diplomatický pohár 
v kopané opět do České republiky, kdy se 
o prvenství ve fotbalovém turnaji utkají 
mužstva ministerstev zahraničních věcí 
šest i  středoe v ropských států -  České  
republiky, Maďarska, Německa, Polska, 
Rakouska a Slovenska. Sportovní měření 
sil je nejen příležitostí rozhýbat úřednickou 
prací zlenivělé tělo, ale i místem setkávání 
a navazování neformálních kontaktů. 
Každoročně tak diplomaté odloží saka 
a kravaty a navléknou trička a kopačky. 
Zahajovací utkání turnaje hraje pořádající 
Česká republika proti vylosovanému 
soupeři. Turnaj se uskuteční 31. května 
v Radotíně a slavnostní zahájení proběhne 
v 8.30 hod. 
  Vznik této sportovně - společenské 
a k c e  e v r o p s k é h o  f o r m á t u  m ě l 
svůj postupný vývoj, jak sdělil její 
zakladatel Bohumil Starý. Základní 
kámen fotbalové aktivity diplomatů byl 
položen v průběhu pracovních jednání. 
Vskutku v historickém utkání hraném 
v Praze - Radotíně v roce 1994, vyhrála 
po rozpačitém začátku Česká republika 
4:3. Jednalo se skutečně o první mezistátní 
utkání se státními hymnami mezi Čechy 
a Slováky, ale s ohledem na hosty, hraném 
v obráceném pořádku. Vtipný komentář 
herce Pavla Nového rozveseloval diváky. 
Čestný výkop prováděl Andrej Kvašňák, 
rodem z Košic, žijící v Praze. Nemohla být 
lepší symbolika tohoto utkání. V závěru 
duelu diplomaticky respektoval slovenský 
ministr zahraničí Eduard Kukan prioritu 
hostitelské země a neproměnil nabídnutou 
penaltu. O to veselejší byla atmosféra 
v nedalekém rehabilitačně pivním 
zařízení. Příjemnou atmosféru násobil 
hrou na kytaru známý virtuóz Štěpán Rak. 

Poděkování od pana ministra Zieleniece 
za reprezentaci republiky i ministerstva, 
doplněné o návrh pokusit se připravit 
utkání s jiným soupeřem, nevědomky 
nastartovalo běh věcí příštích. V sobotu 
22. června 1996 ráno nastoupilo na 
překrásný trávník Strahovského stadionu 
šest národních diplomatických týmů, 
tvořených zaměstnanci ministerstev 
zahraničí. Bez ohledu na společenskou 
hierarchii. Od řemeslníků přes techniky, 
právníky, historiky, spisovatele, čili od 
dělníků po ředitele až velvyslance. Tato 
neuvěřitelná parta se drží dodnes. Čestný 
výkop provedl slavný - Antonín Panenka. 
Maskotem českého týmu byla vicemiss 
ČR Iva Kubelková, nesoucí a chvílemi 
se mazlící se symbolem státu, velkým 
plyšovým lvem. Divákem nejváženějším 
byl jeden z nejlepších hráčů světa 
všech dob - Pepi Bican. Součástí turnaje 
byla i charitativní sbírka s následným 
předáním získané částky přednostovi 
dětské onkologie v Motole. 
   Dobrá parta se lidsky projevila opět 
o něco později, při katastrofálních 
povodních na Moravě. ,,Nedalo moc práce 
sestavit partu asi deseti spoluhráčů, se 
kterými jsme odjeli na řádnou dovolenou 
manuálně pracovat a pomáhat starým 
občanům v zaplavených Otrokovicích. 
Nejen, že se podařilo několika rodinám 
fyzicky pomoci s odstraňováním následků, 
ale zejména i několika osamoceným lidem 
pomoci psychicky, což je také součástí 
diplomatické práce. Splnili jsme i fotbalový 
slib a pomohli ještě jednou. Před 4 tisíci 
diváky jsme v Otrokovicích sehráli utkání 
s týmem herců a zpěváků“, přibližuje další 
historii českého diplomatického týmu 
Bohumil Starý. Vítězství 2:1 nebylo až 
tak důležité, jako další finanční pomoc 

předaná z výtěžku utkání a alespoň 
krátkodobé odpoutání lidí od tísnivých 
myšlenek nedávného neštěstí. V časovém 
sledu se podařilo připravit oficiální 
diplomatická utkání s Chorvatskem, 
nejdříve v Zahřebu a potom v Praze, kde 
provedl čestný výkop bývalý ministr 
zahraničí Jiří Dienstbier společně s českou 
miss Kateřinou Stočesovou. Půvabné 
miss jsou vždy třešničkou na turnajovém 
dortu, neboť pohled na krásnou tvář je pro 
diváka mnohem příjemnější než pohled na 
zpocené hráče.
   Jelikož Radotín je i bydlištěm několika 
pracovníků MZV není náhodou, že byla 
tato městská část vybrána k pořádání 
letošního 13. ročníku. ,,Věříme, že pan 
starosta pověřil někoho zajištěním dobrého 
počasí, dobrou náladu automaticky 
předpokládáme. České vlajky, řehtačky 
a vtipné pokřiky jsou v obecenstvu vítány, 
ať soupeři poznají kdo je doma. Přijďte nás 
povzbudit“, srdečně zve za organizátory 
Bohumil Starý. Slavnostní nástup ve 
vyžehlených dresech a státní hymny 
všech zúčastněných států nemohou být 
bez početného obecenstva. Pod taktovkou 
starosty Karla Hanzlíka, za vydatné 
pomoci mnoha spoluobčanů Radotína 
i okolních městských i příměstských 
částí, sponzorů napříč celou republikou, 
za přítomnosti Miss ČR a pod záštitou 
místopředsedy vlády a ministra zahraničí 
pana Karla Schwarzenberga lze očekávat 
vydařenou akci. Prostřednictvím 
Nadačního fondu Bohemia a jeho 
prezidentky Miss ČR Zuzany Jandové bude 
součástí akce i zajišťování pomoci pro 
tělesně postižené děti a dospělé osoby. Na 
webových stránkách www.mcpraha16.cz 
lze získat nezkrácenou verzi o celé historii 
této sportovní akce.    
  

Český železný muž podruhé
v Malé Chuchli

   Pod záštitou primátora hl. města Prahy 
Pavla Béma, senátora Miroslava Škalouda, 
starosty MČ Praha - Velká Chuchle a našeho 
nejlepšího Ironmana Petra Vabrouška se usku-
teční druhý ročník projektu Czech Bigman. Zá-
vod se skládá ze dvou po sobě jdoucích závodů 
ve dnech 6. a 7.června 2008. 
   V pátek 6. června v 15.00 hod. odstartuje 
terénní triatlon. Na účastníky čeká jeden 
kilometr dlouhý okruh  plavání ve Vlta-
vě, horská cyklistika v Chuchelském háji 
v délce 27 km a sedmikilometrový běh po 
nábřeží Vltavy. Sobotní dlouhý triatlon 
odstartuje v 7.00 hod.  Závodníci se bu-
dou muset postupně vypořádat s 3,8 km 
vltavského plavání, cyklistikou na Stra-
konické ulici v délce 180 km a klasickým 
běžeckým maratónem (42,2 km). Časový 
limit pro oba závody je 21 hod. (4 hod. na 
terénní triatlon a 17 hod. na dlouhý triat-
lon – pozn. red.). Závodník, který dokončí 
závod v předepsaném časovém  limitu, 
získá titul Bigman s certifikátem a origi-
nálním zlatým přívěškem s logem závodu, 
na kterém je vyryto závodníkovo osobní 
číslo pořadí v historické tabulce. Součástí 
závodu je i doprovodný start pětičlenných 
štafet škol, veřejnosti, firem, obcí a měst-
ských částí. „ MČ Praha - Velká Chuchle 
převzala záštitu na závodem štafet a vy-

zývá jednotlivé městské části k účasti. 
Závodníci se mohou libovolně střídat 
po absolvování celého okruhu dané dis-
ciplíny. Zároveň by měli být obyvateli 
městské části, bez  rozdílu pohlaví. Co 
nejširší účast veřejnosti v závodě se bude 
podílet na charitativní akci, když deset 
procent z každého startovného je určeno 
na výzkum onkologických vyšetření,“ 
říká starosta MČ Praha - Velká Chuchle 
Stanislav Fresl.

Závod projektu Bigman je zařazen 
do série Českého poháru v terénním 
triatlonu Xterra Czech Challenge, me-
zinárodního Open závodu a Českého 
poháru v dlouhém triatlonu. ,,Srdečně 
zveme všechny závodníky a zájemce 
sportovního projektu Czech BIGMAN 
první červnový pátek a sobotu pod Bra-
nický železniční  most do loděnice USK 
Praha v Malé Chuchli. Podrobnosti o zá-
vodě naleznete na webových stránkách 
www.czechbigman.estranky.cz Zároveň 
se touto cestou omlouváme všem řidičům  
za uzavření Strakonické ulice dne 7.6. od 
8.00 do 23.00 hod. Věřím, že tuto skuteč-
nost pochopíte a podpoříte tak sportovně 
společenský projekt s charitativním cí-
lem,“ říká autor projektu a ředitel závodu 
v jedné osobě Roman Jaroš.

Dostihová sezóna se rozběhla

Kalendář – nejbližší termíny:
neděle 18.5.
87. Velká jarní cena RABBIT CZ
neděle 25.5.
59. Velká květnová cena SKANSKA DS
neděle  1.6.
57. Velká červnová cena ESO9 Intranet
neděle  8.6.  Červnový pohár DNS


