
zapsanou v listině vítězů jako jezdec 
i trenér. Necelé čtyři délky zpět finišo-
val na třetím místě minulý vítěz Ceny 
prezidenta republiky, čtyřletý valach 
v péči Josefa Váni Mister Westminster 
a zbylá dvě dotovaná místa získali svě-
řenci trenérek, působících přímo na 
chuchelském závodišti, tříletá klisna 
Dally Hit Ivany Pejškové a čtyřletý 
valach Lord Beccari Olivy Horové.

Nejúspěšnějšími žokeji letošní chu-

chelské sezóny se s devatenácti triumfy 
stali Bauyrzhan Murzabyev, který záro-

Basketbalisté Radotína útočí na špičku přeboru
Vstup do sezóny se vyvedl na výbornou 

a basketbalisté Radotínského SK jsou 
s bilancí čtyř vítězství a jedné porážky na 
prvním místě pražského přeboru B. 

Mužstvo zaváhalo pouze v úvodním 
utkání letošního ročníku, když pod-
lehlo na palubovce OD Rex Ruzyně 
rozdílem čtyř bodů. Zbylé zápasy 
pak tým zvládl stylem velmi podob-
ným loňské mistrovské sezóně, kdy 
válcoval soupeře v o dvě soutěže nižší 

2. třídě. O Radotínu se tak začíná po-
malu mluvit jako o jasném favoritovi, 
i přesto, že je klub v soutěži nováčkem 
a přeborovou příslušnost nabyl po tak-
řka dvaceti letech. „Začali jsme přesně 

tak, jak jsme chtěli a škoda jen první-
ho utkání, kde jsme vedli skoro celý 
zápas a utkání ztratili až v posledních 
třech minutách po nepochopitelných 
kiksech. Měli jsme i štěstí na vcelku 
příznivý los, který nám nadělil lehčí 
soupeře na začátek a dostali jsme se 
tak do slušné formy, která snad teprve 
bude vrcholit proti top soupeřům, 
kteří nás teď v listopadu a prosinci 
čekají. Jsme černý kůň soutěže,“ říká 
trenér Adam Peřinka. Kdo očekával, 
že obrana radotínského mužstva bude 
v přeboru dostávat o mnoho více 
bodů než loni, mýlil se. Tradiční zóna 
je opět jen těžko prostupná i v le-
tošním ročníku a inkasuje pouhých 
50,3 bodů na zápas, což je nejméně 
mezi všemi 110 kluby pod hlavičkou 
pražského basketbalového svazu. 
„Zónová nátlaková obrana je alfou 
a omegou našeho herního projevu. 
Loni i předloni jsme měli obranu nej-
lepší a cílem je obdržet nejméně bodů 
v soutěži i v letošní sezóně. Efektivitu 
zóny zvýšil hlavně příchod pivota Ja-
kuba Obruči, který se systém výborně 
naučil a je pod košem těžko k překo-
nání,“ dodává Peřinka. Oproti loňsku 
notně posílený tým letos táhne přede-
vším ve fantastické formě hrající 196 
centimetrů vysoký Adam Prejzek. 
Létající miláček fanoušků skóruje 

průměrně 16 bodů a přidává 12,5 do-
skoků na zápas. Zdatně mu sekunduje 
slovenský reprezentant Jakub Mičian 
s 15,5 body na utkání nebo rozehrá-
vač Jan Sedláček s 13,3 body na zápas. 
„Letošní posily skvěle zapadly a už 
teď mohu říct, že když jsou zdraví, tak 
moje očekávání naplňují. Pozitivum 
je, že náš tým je velmi mladý a napří-
klad jedna z našich největších hvězd 
Jakub Mičian ještě kvůli drobnějšímu 
zranění, určitě neukázala naplno svůj 
potenciál. Jsme silní na všech postech 
včetně lavičky, odkud ruský křídelník 
Aleks Bazyulkin dává 13 bodů na zá-
pas. Malinko nás teď brzdí zranění, 
ale snad si vybereme smůlu nyní v za-
čátku sezóny,“ uvažuje trenér.

Návštěvnost na domácích zápasech 
je opět fantastická a suverénně nejvyšší 
v Praze. Oproti loňsku se zdvojnásobi-
la. O bouřlivou atmosféru se stará pře-
devším fanclub nejvěrnějších fanoušků, 
který tradičně sídlí na centrální tribu-
ně. „Pro fanoušky děláme maximum. 
Chceme, aby platilo, že páteční večer 
rovná se v Radotíně basketbal,“ do-
dává Adam Peřinka. Více informací 
pro fanoušky včetně videí, fotografií, 
rozhovorů a reportů ze všech utkání na 
www.facebook.com/BKRadotin.

V pátek 7.11. prohráli radotínští 
basketbalisté před rekordní návštěvou se 
Sokolem Pražským a jsou po šesti kolech 
na 2. místě Pražského přeboru.

Cenou prezidenta vyvrcholila dostihová sezóna
Dostihová sezóna v Praze-Velké 

Chuchli napsala poslední říjnovou ne-
děli svou letošní závěrečnou kapitolu, 
přičemž velkolepou derniérovou atmo-
sféru dokreslila i mimořádná návštěva 
téměř pěti tisícovek diváků. 

Vrcholem programu byla tradiční 
supervytrvalecká zkouška, 94. Cena 
prezidenta republiky dotovaná spol. 
HIC & Services (3200 m, 240 tis. Kč), 
v níž se představilo osm aktérů.

Jako favorit nastupoval čtyřletý svě-
řenec Františka Holčáka Autor, ověn-
čený cennými letními umístěními 
z Německa, ten však již počtvrté v řa-
dě skončil druhý. Po ideálním průbě-
hu v celkovém dobrém čase 3:34,45 jis-
tě o tři délky triumfoval tříletý valach 
českého chovu Aztek s žokejem 
Petrem Foretem, který tak dosáhl 
druhého nedělního vítězství a záro-
veň v hlavním dostihu obhájil loňské 
prvenství. Sázkový druhý favorit a re-
prezentant Stáje Englicovi Aztek dosá-
hl dalšího významného podzimního 
úspěchu, protože už v září snadno vy-
hrál i Velkou cenu českého turfu. Jeho 
kouč, někdejší špičkový český žokej 
Tomáš Váňa se stal osmou osobností, 

veň obhájil loňský titul šampióna celé 
České republiky, a Jiří Chaloupka, jenž 
letos v Praze dokázal vyhrát mj. všech-
ny tři díly tzv. Klasické trojkoruny (Vel-
kou jarní cenu v sedle Simply Ozzyho, 
České derby a St Leger pak s Cheeky 
Chappiem). Mezi trenéry nejvíc praž-
ských vítězství, deset, zaznamenali 
trojnásobný šampión z let 2010 – 2012 
Václav Luka a legendární chuchelská 
osobnost Tomáš Šatra, jemuž navíc 

5 .  ř í jna  právě  ve 
Velké Chuchli jeho 
svěřenec Tycho Bra-
he získal jubilejní 
700. triumf kariéry. 
V kategorii majitelů 
podle zisku letošní-
mu pražskému dění 
dominovala stáj, jejíž 
barvy hájí již zmíně-
ný dvojnásobný kla-
sický premiant Che-
eky Chappie, Monte 
Negro (1 520 000 Kč), 
podle počtu vyhra-
ných dostihů byla 

s osmi prvenstvími nejúspěšnější stáj 
Rabbit Trhový Štěpánov.

Titul mistryň ČR a vicemistryň světa v aerobiku putuje do Chuchle
V ostravské sportovní hale Sareza se 

3. – 5. října konalo Mistrovství České 
republiky ve sportovním aerobiku a fit-
ness týmech. Aerobic Team Chuchle měl 
početné zastoupení ve všech věkových 
kategoriích, jak ve sportovním aerobi-
ku, tak ve fitness týmech.

Ve třech soutěžních kolech se roz-

hodovalo o titulech Mistrů ČR. Pro 
chuchelský aerobik vybojoval zlatou 
medaili a titul Mistrů republiky osmi-
členný fitness tým kategorie 8–10 let 
WINX ve složení Elizabeth Al-Kaysy, 
Petra Křečková, Anežka Melicharová, 

Tereza Miková, Lucie Pospíchalová, 
Natálie Smíšková, Kristina Straková, 
Vasilisa Tapilskaya. O zisk stříbrných 
medailí a titul vicemistryň ČR pro 
Chuchli se postarala Veronika Fran-
tová v kategorii 11–13 let (sportovní 
aerobik ženy), fitness tým ONE DIRE-
CTION v kategorii 11–13 let a fitness 

tým JUNIOR v kategorii 14–16 let. 
Bronz vybojoval fitness tým FIRE 
v kategorie seniorů 17 a více let.

Úspěchy slavil Aerobic Team Chuch-
le také na Mistrovství světa, které po 
dlouhých 11 letech hostila Česká repub-

lika v Top Hotelu Praha 22. – 25. října. 
V kategorii 11–13 let vybojovala děvčata 
z Chuchle se skladbou ONE DIRECTI-
ON titul Vicemistryň světa a získala 
ve velké konkurenci stříbrné medaile. 
Tým startoval ve složení Kristina Ču-
řínová, Dominika Ebrová, Veronika 
Frantová, Kateřina Hricková, Magda-
léna Krejčová, Jana Šimánková, Adéla 
Šimůnková, Nikola Vosková. O velké 
překvapení se postarala dvanáctiletá 
Veronika Frantová, která ve sportovním 
aerobiku žen v kategorii kadetek obsadila 
skvělou čtvrtou příčku. Mezi juniory se 
Chuchelská děvčata, po zranění jedné 
ze závodnic, představila pouze v sed-
mičlenném týmu. I přes tento handicap 
dokázala vybojovat bronzovou medaili. 
Těžké soupeře čekal na Mistrovství svě-
ta fitness tým FIRE, kategorie seniorek. 
Ve velké konkurenci ruských, domácích 
a australských týmů na děvčata zbylo 
neoblíbené čtvrté místo. 

„Jako trenérka jsem s výkony svých 
závodníků na Mistrovství České 
republiky a Mistrovství světa velice 
spokojená. Po krátkém odpočinku 
se v listopadu vrhneme do přípravy 
na novou sezónu, která by mohla být 
minimálně stejně tak úspěšná jako ta 
letošní,“ shrnuje trenérka Mgr. Vero-
nika Buriš. 

Jak se doběhlo do Kosoře
Při plánování letošního Orientační-

ho běhu do Kosoře nejednomu prolétlo 
hlavou, jak se asi vydaří 13. ročník!

Ráno v sobotu 4. října se tvářilo doce-
la normálně, zamlženě. Po dvouhodino-
vé práci byla trasa připravena a čekala, 
až se první závodníci vynoří z mlhy.

 Se startem první dvojice v 9.30 za-
čalo v Kosoři svítit slunce! Běžely dvě 
kategorie a závodníci na 16 stanoviš-
tích sbírali jednotlivá slova, ze kterých 
se měla sestavit básnička o podzimu. 
Za chybějící slovo (vynechané stano-

viště) inkasovali mladší žáci 2 trestné 
minuty, starší žáci 3 minuty. Za neslo-
žení básničky byla 1 trestná minuta. 
Po prvním zjištění, že básničku dohro-
mady nedají, zvolili někteří závodníci 

taktiku rychlého odevzdání a nechali 
si raději připsat symbolickou trestnou 
minutu. Jediní, kteří básničku složili 
zcela správně, byl Ondra Hasák s ma-
minkou, za což také získali sportovní 
cenu. V letošním ročníku startovalo 
celkem 19 dvojic nebo trojic, některé 
doprovázené domácím mazlíčkem. 
Nejmladším účastníkem běhu byla vy-
hlášena Natálka Mikošková. V mladší 
kategorii je pořadí Anička Šimková, 
Štěpán Werenyckyj, Lucie Hrubá, ve 
starší kategorii Míša Jindrová, Matyáš 

Martan a se shodným 
v ýs led kem Vojtěch 
Werenycky j a Fi l ip 
Mrštný. Opět ale vy-
hráli všichni – protože 
zdolat tuto trasu oprav-
du během, je nejen pro 
malé závodníky velký 
výkon! Vítězové obdr-
želi tradičně sportovní 
ceny a všichni sladkou 
maličkost a nápoj dle 
výběru.

Dík patří Milanu-
Cigáníkovi, který již 
několik let v hospůdce 

na hřišti vzorně pečuje o běžce i orga-
nizátory, všem za skvělou atmosféru 
13. ročníku i za věrnost této akci 
a Městské části Praha 16 za grantovou 
podporu.

FANTASY DC zabojovalo
a na mistrovství světa ve street dance zazářilo

Světová taneční a hip-hopová or-
ganizace Hip Hop Unite letos přivezla 
svůj mimořádně prestižní seriál Mi-
strovství světa ve street dance vůbec 
poprvé do Prahy.

Nabídla tak jedinečnou šanci všem 
tuzemským tanečníkům zazářit na 
domác í  půdě  před 
zraky mnoha českých 
příznivců moderního 
tance. České reprezen-
taci vévodilo pražské 
taneční studio Fantasy 
DC, které u zkušené 
porot y zabodova lo 
v kategorii Mega crew 
svými choreografie-
mi e Time Is Now 
a Hot Pants a obsadilo 
krásné čtvrté a šesté 
místo. V nabité kon-
kurenci účastníků z celého světa se tak 
umístilo mezi těmi nejlepšími. 

Úspěch reprezentantů vedených Ro-
binem Šebou, Lindou Rančákovou, Zu-
zanou Al Haboubi a Lukášem Sivákem 
je o to větší, přihlédneme-li k jejich vel-

mi nízkému věkovému průměru, který 
bývá na vrcholných akcích spíše výjim-
kou. I proto lze letošní výkony Fantasy 
DC považovat za velký příslib do bu-
doucna a nemalý impuls pro pohybově 
nadanou mládež nejenom z Prahy. 
Vzhledem k tomu, že se příští mistrov-

ství koná až na exotickém Martiniku, 
mají obě skupiny pro nadcházející rok 
o motivaci postaráno. O činnosti FDC 
více na www.fantasydc.cz a www.fan-
tasydancecenter.cz.

Mistrovství pokračovalo v neděli 21. září 
nepříliš oblíbenou, nicméně olympijskou 
disciplínou vrh koulí. Ve společné soutěži 
mužů a žen (dámy samozřejmě vrhaly „svo-
jí“ lehčí koulí) potvrdil svoje ambice obhájce 
loňského titulu Luděk Haužvic, který zvítězil 
9metrovým hodem.

Před závěrečným turnajem v bowlin-
gu se dle přítomných odborníků Luděk 
Haužvic pasoval na nejžhavějšího favorita 
mistrovství. Navíc se poslední letošní tur-
naj koná 16. listopadu od 15 hodin na jeho 
„domácí“ půdě, v restauraci Amigos. 

Také na dalších místech se „srovnali“ 
muži či hoši v pořadí Jan Pauk 8,48m, 
Mikuláš Michalík 7,57m, Kryštof Bartoš 
7,55m a David Pražák 7,35 m. Následovala 
je pak nejlepší ze zúčastnivších se dam 
Vanda Dětínská výkonem 6,65 metru. 

Na své si pochopitelně přišli i přízniv-
ci pétanque. Utkali se o krásný pohár, 
který pro vítězný tříčlenný tým turnaje 

Pétanqueové loučení s létem věnoval pořá-
dající Oddíl Pétanque Radotín (OPÉRA).  

Ve finále přehrála mladá sestava Star 
Dance (K. Bartoš, V. Dětínská, M. Ho-
molová) zkušené matadory, kteří se sdru-
žili pod názvem Sešlost věkem (P. Koukal, 
L. Leiský, P. „B.“ Švitorka), a to poměrně 
výrazným skórem 13:7. Na 3. místo dosáhli 
tradiční Amigos, kteří i přes značně kom-
binovanou sestavu (L. Haužvic, I. Pecková, 
R. Cvoreň) dokázali udržet výbornou 
výkonnost. 

Koncem září a začátkem října došlo i na 
turnaje jednotlivců. Agilní Oddíl Pétanque 
Radotín (OPÉRA) uspořádal hned dva tur-
naje. „O bublinu princezny Rozárky“ se bo-
jovalo 28. září a zvítězil Boris Švitorka před 
Lešou Leiským a Luďkem Haužvicem, „Je-
lito Zdeňka Krupila“ si o týden později od-
nesl Jan Heřmánek. Druhá byl Alexandra 
Šulcová, třetí Marie Grossmannová. 

Na závěr uveďme, že pétanqueové 
nadšence čeká letos už jen 
poslední oficiální turnaj, 
kterým bude mimořádně 
v sobotu 13. prosince Ad-
ventní koulování pro otuži-
lé. Prezentace účastníků od 
13.30 hodin, vlastní turnaj 
začíná ve 14 hodin. Už teď 
lze přislíbit, že venkovním 
teplotám bude přizpůsoben 
výběr doprovodných nápo-
jů. Přijďte si zahrát.

Druhé mistrovství Radotína v boulo koulo


