
Kuželkáři SC Radotín mistry Prahy
  Celkem nenápadně, ale o to výrazněji 
oslavili kuželkáři SC Radotín 35 let od za-
ložení oddílu. A protože se o tomto sportu 
příliš často nemluví, pojďme se alespoň 
krátce podívat na uplynulý soutěžní rok.
   Oddíl kuželek existuje v Radotíně již od 
roku 1971. Svoje sportoviště  mají kužel-
káři v areálu stadionu Ke Zděři v suterénu 
tribuny. Kuželna se 2 dráhami, automatic-
kými stavěči a příjemným zázemím je díky 

nezměrné péči členů oddílu i po povodních 
v roce 2002 v dobrém stavu a slouží  nejen 
oddílu, ale i zájemcům z řad veřejnosti.
 V uplynulém ročníku pražských mis-
trovských soutěží měl oddíl zapojen 2 
družstva mužů. A mužstvo předvedlo 
v nejvyšší pražské soutěži spanilou jízdu, 
když neprohrálo v 17 utkáních za sebou 
a po zásluze tak podruhé v historii oddílu 
získalo titul mistra Prahy. Výborné výkony 
v tomto ročníku předváděl zejména M. 
Pondělíček a J. Krůta, ale i ostatní hráči 
podávali kvalitní výkony. Odměnou jim 
byl kromě titulu i postup do divize. Také 
B mužstvo, které hrálo v soutěži MP III, 
podávalo velice solidní výkony. Do po-

sledního kola hrálo družstvo o postup do 
vyšší soutěže, což se bohužel po porážce 
v posledním kole ve Vršovicích nakonec 
nepodařilo. I tak lze konečné 4. místo ve 
vyrovnané tabulce považovat za úspěch. 
Nejlepšími hráči družstva byli P. Šimek 
a R. Hrdlička.
Nejlepší hráči oddílu se také jako kaž-
doročně zúčastnili i Mistrovství Prahy 
jednotlivců. Tady sice nezaznamenali tak 
výrazné úspěchy, ale s celkovou účastí je 

spokojenost. Mezi 
muži se R. Asi-
mus a P. Dvořák 
probojovali až do 
finále, kde v těž-
k é  ko n k u r e n c i 
l igových h ráčů 
a reprezentantů 
nakonec obsadil 
P. Dvořák 18. 
a R. Asimus  21. 
místo. Za zmínku 
ještě stojí 6. místo 
E. Huckové a 7. 
m ís to  K .  Dvo -
řákové v soutěži 
seniorek. V ostat-
ních kategoriích 
se SC Radotín 
již tak nedařilo.                                      
Po ukončení mis-
trovských soutěží 

se konaly již tradiční radotínské turnaje. 
Letos to byl  21. ročník Májového turnaje 
mládeže a 19. ročník turnaje Old Boys. 
Obou turnajů se zúčastnily hráči nejen 
z Prahy, ale i z celých Čech.
Co je nového a co oddíl trápí
  V letošním roce kuželkáři vlastními 
silami zrekonstruovali sprchu a WC. Mo-
dernizací prošly i dožívající automatické 
stavěče. ,,Tady jsme byli po téměř 30 letech 
provozu automatů v situaci, kdy vybavení 
již neodpovídalo soutěžním podmínkám 
v mistrovských soutěžích a bylo nezbytné 
neodkladně tuto situaci řešit, a to i bez 
dostatečných finančních prostředků,“ říká 
Jiří Ujhelyi, dlouholetý člen a předseda 

oddílu. Skutečností je, že tuto modernizaci 
bude oddíl ještě nějaký čas splácet. Snem 
oddílu jsou do budoucna nové moderní 
automatické stavěče a ještě větším snem 
je nová čtyřdráhová kuželna, která by 
umožnila hrát i ligové soutěže. Radotínští 
kuželkáři věří, že by se místo pro podob-
nou kuželnu mohlo najít v rámci chystané 
víceúčelové haly. To proto, že z hlediska 
prostorových předpokladů stadionu se pro  
potřebné změny v současné chvíli nedá 
reálně sehnat investor, jelikož se náklady  
pohybují ve statisících a milionech, což 
nedává příliš optimistický výhled.
Hledají se noví zájemci o hru
   Oddíl neustále hledá nové zájemce o hra-
ní kuželek ve všech věkových kategoriích 
mužů i žen. Největší zájem má pochopitel-
ně o mládež. Kuželky jsou sport téměř bez 
věkového omezení a začít se dá již ve 12 
letech. Takoví hráči mají šanci se během 2 
až 3 let dostat do reprezentačních výběrů 
a podívat se s kuželkami i do světa. V sou-
časnosti jsou kuželky  sportem, který nej-
lepší hráči hrají na profesionální úrovni za 
velice zajímavých finančních podmínek.                                                                             
Kuželkáři by rovněž rádi znovu obnovili 
soutěž pro neregistrované zájemce z řad 
nejen radotínské veřejnosti, z podniků, fi-
rem, institucí, škol a soukromých zájemců. 
,,Soutěž se předpokládá pro 2 a 3členná 
družstva a bude zahájena, jakmile bude 
dostatek zájemců. Do této soutěže bude 
možné kdykoliv v průběhu roku ještě při-
stoupit,“ představuje projekt Ing. Ujhelyi. 
V případě zájmu se proto  obracejte na 
níže uvedený kontakt. Ještě v letošním 
roce by členové oddílu rádi uspořádali dny 
otevřených dveří, v rámci kterých by si 
všichni zájemci mohli zdarma vyzkoušet 
hraní v kuželně. K dispozici je kromě 2 
saduritových drah s automatickými stavěči 
a počítači i příjemné posezení s občerstve-
ním a kabelovou TV (ČT4 Sport, Galaxie, 
Eurosport). Je tu tedy prostředí i pro sou-
kromé nebo jednorázové akce. 
  Kuželkáři SC Radotín srdečně zvou 
všechny zájemce do kuželny. Více 
se o oddílu kuželek můžete dozvě-
dět na stránkách oddílu na internetu 
rsk.euweb.cz nebo od Ing. Jiří Ujhelyi 
724 427 298,  ujhely i@cent r um.cz

Nejbohatší dostihová sezóna skončila
   Po sedmi měsících skončila první listo-
padovou neděli letošní dostihová sezóna 
v Praze - Velké Chuchli i celé ČR. Na 
metropolitním závodišti se uskutečnilo 
21 dostihových odpolední a odběhlo se 
179 dostihů. Úspěšným majitelům a cho-
vatelům bylo vyplaceno 19,4 miliónu Kč: 
o třicet tisíc více, než v dosud rekordním 
roce 2004. Vrcholy letošního roku byly 
červnové České derby Setuza a Marila 
balírny s rekordní dotací 3 milióny Kč 
a zářijový Dostihový festival, během ně-
hož proběhly zdařilé oslavy 100. výročí 
založení závodiště.
Prezident Klaus opět na dostizích
   Na konci října se tradičně koná Cena 
prezidenta republiky a letos  už počtvrté 
vítězům osobně ceny předával sám Václav 
Klaus. Na závodišti se setkal i s dalším 
významným hostem, jedním z nejslav-
nějších světových žokejů všech dob sirem 
Lesterem Piggottem.
   Suverénní triumf z Ceny prezidenta re-
publiky HIC & Services si na Slovensko 
odvezl tříletý hřebec Dare Devil a završil 
tak dosud nejúspěšnější sezónu našich 
východních sousedů v Praze. K Dunaji 
totiž putovaly první ceny ze čtyř nej-
významnějších vytrvaleckých zkoušek 

putovaly na chuchelské závodiště nové 
startovní boxy z Austrálie. Jde o propra-
covaný typ startovního zařízení, jaký je 
používán na největších závodištích po ce-
lém světě. Jejich kapacita je šestnáct míst 
(o dvě více než u dosavadních), jsou lehčí 
a bezpečnější. Pořizovací cena včetně 
dopravy se vyšplhala přes dva milióny Kč 
a spolu s moderní plastovou bariérou, jež 
byla instalována už před letošní sezónou, 
představují nejvyšší novodobou investici 
závodiště. Používány budou hned od prv-
ních jarních dostihů roku 2007.
Stáj Hrubý a Vondrová nejúspěšnější
   Mezi majiteli a trenéry, kteří mají své 
koně ve Velké Chuchli, letos jasně do-
minovaly stáj Hrubý a Lucie Vondrová. 
Reprezentanti bílo-zelených barev vy-
hráli celkem patnáct dostihů a vydělali 
přes 1,3 miliónu Kč. Jejich teprve sedma-
dvacetiletá trenérka měla nejlepší sezónu 
své dosavadní kariéry. Také nejúspěšnější 
kůň z chuchelského tréninku spadá pod 
její vedení. Tříletý hnědák Terssio letos 
dokázal vyhrát Cenu Jezdectví a Česko-
moravskou cenu, druhý finišoval v klasic-
ké Velké jarní ceně, čtvrtý ve Velké ceně 
Prahy a pátý v mezinárodní CEBC Mile. 
Vydělal 481 600 Kč a na dráze zůstane 
i v příští sezóně.

(dále Zlatý pohár, St. Leger, VC českého 
turfu)!

Nové startovní boxy
   Krátce po skončení letošní sezóny do-

SC Radotín
   Jediný přeborový tým prošel před začát-
kem soutěže výraznou generační obměnou, 
která se však negativně projevila konečným 
14. místem v podzimní  tabulce. Hrubé 
individuální chyby v každém zápase, absence 
střelců (pouze 12 vstřelených branek) nebo 
posílení na postu brankáře budou hlavní ná-
plní zimní přípravy týmu, ale i funkcionářů 
SC Radotín. Nezbývá než doufat, že nově 
položený umělý trávník třetí generace na 
tréninkovém hřišti pomůže SC k návratu do 
vyšších pater tabulky. Součástí přípravy bude 
i Zimní turnaj SC Radotín za účasti týmů 
z přeboru a prvních tříd. Opakem A týmu je 
radotínská záloha, která hraje I. B třídu. Tým, 
složený z radotínských odchovanců, měl jako 
nováček soutěže, pomalý rozjezd. Adaptoval 
se však velice dobře a v předposledním kole 
dokonce vyhrál na hřišti do té doby vedou-
cího týmu z Přední Kopaniny. Konečné páté 
místo je určitě dílčím úspěchem a příslibem 
do jarních kol,  už proto, že ,,béčko“ ztrácí na 
vedoucí  Modřany  pouhé čtyři body.
SK Zbraslav
  První tým SK měl výborný start do 1. 
A třídy skupiny B a čtyři kola před koncem 
vedl tabulku. Pak přišla remíza s posledním 
celkem soutěže ze Střešovic a shodné poráž-
ky 4:1 od Stodůlek a Košíř. Nelichotivé vý-
sledky poslaly SK na 5. místo s vyrovnaným 
skóre 28:27 a 23 body. Přesto mohou být na 
Zbraslavi v porovnání s předchozími ročníky 
spokojeni. Stejné postavení má i B tým SK. 
Ve 2. třídě A skupiny je pátý. Nejlepším tý-

mem SK po podzimu je tým staršího dorostu. 
Kraluje 1. A třídě, a dává tak dobrý příklad 
zkušenějším kolegům.
SK Čechoslovan Velká Chuchle
   Tým Čechoslovanu, který v minulé sezóně 
skončil na 10. místě, má za sebou úspěšnou 
polovinu soutěže. S jednobodovým man-
kem šlape na paty vedoucímu týmu 1. B 
třídy A skupiny SK Modřany. Vytvořil si 
tak dobrou pozici pro jaro, kdy bude určitě 
útočit na postup do 1. A třídy. Chuchelským 
zálohám - B týmu a C týmu - se  daří pře-
zimovat podobně - na 8. místě ve 2. a ve 
3. třídě. Katastrofálně vypadá situace u do-
rostu, který je na posledním místě 1. B třídy 
s jedním bodem.
TJ Sokol Lipence
   Postavení A týmu Sokola, který ztrácí tři 
body na první místo, je nadějné pro případný 
postup z 2. B třídy do 1. B třídy. Tým, který 
v minulé sezóně skončil na třetím místě, tak 
opět útočí na postup do lepší soutěže.
Sokol Lochkov
  Tým, hrající stejnou soutěž jako áčko 
Chuchle a radotínské béčko, provází neuvě-
řitelná marodka. Poslední místo v 1. B třídě 
skupině A je toho dostatečným důkazem. 
Lochkov se do podobné situace v minulosti 
dostal a povedlo se mu zachránit. Letos je 
situace ovšem velice kritická, jelikož tým 
za podzimní část získal pouhé dva body. 
Snad tradiční zimní turnaj, kteří lochkovští 
pořádají, přinese zlepšení výkonu mužstva 
z nejmenší městské části našeho správního 
obvodu.

Ve sportu bývá většinou daleko těžší 
úspěch obhájit, než ho poprvé získat. 
Tuto zkušenost pocítilo mnoho a mnoho 
sportovců. Měl se o tom v letošní autokro-
sové sezóně přesvědčit i úřadující mistr 
Evropy v kubatuře do 1600 cm3, pětatři-
cetiletý Petr Turek. Právě v loňském roce 
dosáhl zatím svého největšího úspěchu 
a všichni jeho příznivci očekávali, jak si 
radotínský autokrosař letos povede v se-
riálu skládajícího se z dvanácti závodů, 
které se jedou od března do října. 
   Nakonec vše dopadlo dobře a prakticky 
již před posledním závodem v italském 
Maggiore bylo o obhajobě Petra Turka 
rozhodnuto. ,,Musím přiznat, že jsem 
čekal daleko těžší průběh své obhajoby ti-
tulu mistra Evropy,“ přibližuje svoje pocity 
autokrosař a otec dvou dcer. Žádné drama 
do konce posledního závodu, do poslední 
zatáčky jako v roce 2005 se nekonalo. 
Tehdy v závěrečném závodě dojel těsně 
před svým největším 
konkurentem, rovněž 
Čechem, Ladislavem 
Hanákem, se kterým 
měl před rozhodujícím 
startem stejný bodový 
součet. Tentokrát přede-
vším díky skvělé druhé 
části seriálu, kterou 
odstartoval vítězstvím 
na prestižní trati v Nové 
Pace, dotáhl svoji snahu 
během dalších závodů 
k suverénnímu prven-
ství. ,,Závěr soutěže 
jsem jel díky bodovému 
náskoku na jistotu, což 
moji soupeři nemohli 
a museli riskovat,“ při-
bližuje Turek svoji úspěšnou taktiku, která 
vedla k vítězství o 26 bodů. Tak jako loni 
se za Petrem Turkem umístil Hanák. 
    Úspěch českých barev umocnil na třetím 
místě Vít Nosálek, který měl na oba špič-
kové závodníky již obrovskou bodovou 
ztrátu. Až na čtvrtém místě se umístil nej-
lepší zahraniční závodník – Rus Faleev. 
K úspěšnému výsledku rozhodně přispěl 

i nově postavený závodní speciál, který 
spolehlivě fungoval během celého roku. 
Radotínský autokrosař, který jde ve šlé-
pějích svého otce Zdeňka, rovněž bývalého 
reprezentanta, vyhrál pět závodů  a vyjma 
posledního závodu, kde bylo již vše jasné, 
stanul pokaždé na stupních vítězů. Je jas-
né, že mezi 50 závodníky nebylo lepšího 
jezdce a titul je ve správných rukou. 
  Koncem listopadu se dostalo čerstvě dvoj-
násobnému mistru Evropy autokrosových 
speciálů do 1600 cm3 velké pocty. Blíže 
o ní sám evropský šampión: ,,Byl jsem 
Mezinárodní automobilovou federací spo-
lu s Jaroslavem Bartošem, mistrem Evropy 
v královské kategorii autokrosových 
čtyřlitrů, pozván na slavnostní vyhlášení 
letošních mistrů světa do Monte Carla 
(proběhlo 7. prosince 2006 - pozn. red.).- 
Petr Turek tak byl svědkem předávání 

ocenění například Francouzi Sebastianu  
Loebovi –  mistru světa v soutěži silnič-
ních speciálů a nebo španělskému pilotovi 
F1 Alonsovi, který rovněž jako Petr Turek 
obhájil prvenství z minulého roku. 
  A kdy bude oficiálně předán evropský 
titul českému závodníkovi? ,,Bude to na 
slavnostní akci v průběhu ledna v Bratisla-
vě,“ upřesňuje Turek. 

Fotbalový tým pražské Sparty se 
pomalu vrací na příčky, na kterých 
ji její příznivci ještě před více jak ro-
kem pravidelně vídávali, tj. na čelní 
umístění ligové tabulky. Vypadá to, 
že herní útlum, který nastal za tre-
néra Hřebíka a nepodařil se úplně 
odstranit bývalému hráči Sparty  
Stanislavu Grigovi, se konečně po-
dařil vymýtit. 

   Letenskému vedení se podařilo angažovat 
dvě bývalé ikony v rudém dresu, Michala 
Bílka a Horsta Siegla. Od jejich příchodu 

letenský tým nepoznal v ligové soutěži 
hořkost porážky a celý tým nabírá ztrace-
nou sebedůvěru.  
   Především pro blonďatého Siegla, kte-
rému v okruhu jeho známých neřekne 
nikdo jinak než Sigi, je to obrovská sa-
tisfakce po jeho nedobrovolném odchodu 
ze Sparty v roce 2001. Přesto nikdy na 
nejslavnější český tým nezanevřel a vždy, 

tak jako v rozhovoru  
pro Noviny Prahy 16 
(číslo 11 z roku 2004 
– pozn. red.), otevřeně 
říká, že mu v žilách 
koluje sparťanská krev.
Excelentn í st řelec, 
autor 186 ligových 
branek, který ještě 
v září dával důležité 
góly za Most, se ze 
dne na den přesunul 
ze zeleného trávníku 
na trenérskou lavič-
ku. Zatím to vypadá, 
že jeho nová kariéra 
bude neméně úspěšná 
jako ta hráčská.  Po 
svém příchodu do 

funkce asistenta trenéra dostal speciální 
úkoly. Blíže o nich sám Horst Siegl, který 
již sedmým rokem žije v Lipencích: ,,Byl 

jsem Míšou Bílkem pověřen předzápa-
sovou přípravou a komunikací s hráči.“ 
Sedmatřicetiletý člen Klubu ligových ka-
nonýrů viděl od samého počátku problém 
především v psychice hráčů. ,,Myslím, že 
jsme na dobré cestě. O tom svědčí skuteč-
nost, že jsme dohnali ztrátu na vedoucí 
týmy soutěže a fakt, že budeme přezimo-
vat na čele tabulky.“ A dodává: ,,Hráči si 
konečně uvědomují, že hájí barvy našeho 
historicky nejúspěšnějšího týmu a že na 
hřišti musí odvést maximum.“ Sportovní 
zasvěcenci musí souhlasit, jelikož nový 
trenérský tandem přebíral Spartu na počát-
ku září s osmibodovým mankem na tým 
Liberce. Dnes, v polovině soutěže, má na 
prvním místě náskok již dvou bodů. A jaké 
jsou cíle letenského mužstva pro jarní část: 
,,Ve Spartě se bere za úspěch jenom zisk 
titulu, všechno jiné je neúspěch,“ říká po-
pulární Sigi, který má na svém kontě i 23 
reprezentačních startů.  
   Trojnásobný nejlepší střelec 1. ligy však 
při své nové funkci úplně nepověsil ko-
pačky na hřebík. Jednak se snaží alespoň 
jednou či dvakrát týdně si zatrénovat a je 
i na soupisce týmu z Votic, kde hraje se 
svým kamarádem Pavlem Kukou. ,,Laso 
mi házeli i z Radotína, abych hrál Pražský 
přebor,“ prozrazuje zájem o svou osobu  
Horst Siegl.  
   Nezbývá než na závěr článku popřát 
,,Sigimu“ hodně zdaru v jeho trenérské 
dráze, aby byla neméně úspěšná jako ta 
hráčská.  

KOPANÁ:
Pražský přebor: 13. kolo SC Radotín – FC Háje Jižní Město 0:0, 14. kolo FC Přední Kopanina – SC Radotín 3:0, 
15. kolo SC Radotín – FC Čechie Uhříněves 1:3, 14. místo SC Radotín (15 zápasů, 3 výhry, 3 remízy, 9 proher, skóre 
12:30, 12 bodů)
I. A třída - skupina B: 13. kolo SK Sparta Košíře – SK Zbraslav 4:1, 5. místo SK Zbraslav  (13 zápasů, 7 výher, 
2 remízy, 4 prohry skóre 28:27, 23 bodů) 
I. B třída - skupina A: 13. kolo SK Čechoslovan Chuchle – Čechie Dubeč B 4:0, AFK Slavoj Podolí Praha B – Sokol 
Lochkov 4:0, SC Radotín B – SK Aritma Praha B 3:2, 2. místo Velká Chuchle (13 zápasů, 7 výher,  5 remíz, 1 prohra, 
skóre 26:13, 26bodů), 5. místo Radotín B (13 zápasů, 7 výher, 2 remízy, 4 prohry, skóre 31:23, 23 bodů), 14. místo 
Lochkov (13 zápasů, 0 výher, 2 remízy, 11 proher, skóre 10:44, 2 body)
II. třída  - skupina A: 11. kolo Sokol Nebušice B – SK Čechoslovan Chuchle B 4:2, Sokol Stodůlky B – SK Zbraslav B 
2:2, 5. místo Zbraslav B (11zápasů, 5 výher, 4 remízy, 2 prohry, skóre 33:24, 19 bodů), 8. místo Velká Chuchle (11 
zápasů, 3 výhry, 3 remízy, 5 proher, skóre 18:22, 12 bodů)
II. třída - skupina C: 11. kolo PSK Union Praha B – Sokol Lipence 2:4, 4. místo Lipence (11 zápasů, 4 výhry, 7 remíz, 
skóre 18:11, 19 bodů)
III. třída – skupina A:  12. kolo Sokol Lipence B – SK Čechoslovan Chuchle 3:2, 13. kolo SK Č. Chuchle C – Radlice B 
4:3, Ruzyně – Sokol Lipence B 2:2, 4. místo Lipence B (12 zápasů, 6 výher, 4 remíz, 2 prohry, skóre 32:12,  22 bodů), 
8. místo Velká Chuchle C (12 zápasů, 4 výhry, 2 remízy, 6 proher,  skóre 27:32, 14 bodů)
PRAŽSKÁ BASKETBALOVÁ SOUTĚŽ: 
MUŽI – 2. třída  - skupina C: 6. kolo BC Radotín – BSK Fénix Modřany 77:59, 7. kolo Sokol Zlíchov A  - BC 
Radotín 70:81, 8. kolo BC Radotín – Sokol Dejvice A 77:38, 9. kolo SK Hradčany – BC Radotín 62:70. BC Radotín 
zatím nepoznal v aktuální sezóně porážku a směřuje opět k návratu do 1. třídy odkud v minulém ročníku sestoupil 
(9 zápasů, 9 výher, skóre 713:541, 18 bodů).    
MUŽI – 2. třída – skupina D: 4. kolo VSK Chemie B – SK Zbraslav  neodehráno, 5. kolo SK Zbraslav  - Hugo 
Praha 67:60, 6. kolo TJ Háje – SK Zbraslav 61:52, 7. kolo SK Zbraslav – Sokol Michle A 73:39, 8. kolo SSKB BEBA 
Spořilov – Sk Zbraslav 32:71, 9. kolo SK Zbraslav – TJ Podolí 49:62. Zbraslavští basketbalisté se drží rovněž na špičce 
tabulky skupiny D 2. třídy. Aktuálně jsou s jedním neodehraným zápasem na 5. místě za 6 výher a 2 porážky (skóre 
530:421, 14 bodů).
ŽENY – 2. třída – skupina B: 4. kolo Basket Slovanka C – SK Zbraslav neodehráno, 5. kolo SK Zbraslav  - volno, 
6. kolo TJ Podolí B – SK Zbraslav 50:36, 7. kolo SK Zbraslav – volno 4, 8. kolo SK Aritma C – SK Zbraslav 81:69. 
V soutěži, která má pouze 8 týmů jsou prozatím zbraslavské ženy na 6. místě (1 výhra, 3 porážky, 207:279, 5 bodů).


