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V Conseq Parku Velká Chuchle byla 
v neděli 25. října završena letošní dosti-
hová sezóna – slavnostní zakončení zce-
la ovládla legenda českého dostihového 
sportu, Josef Váňa. 

Byl patronem inauguračního roční-
ku Agrofert Velké národní steeplechase 
o Pohár Josefa Váni na 4500 m, jako tre-

nér vyhrál dva dostihy (včetně jmeno-
vaného) a byl i účastníkem nejsledova-

nějšího bodu doprovodného programu,  
v němž se s další legendou, Ing. Václa-
vem Chaloupkou, utkal v matchi v sed-
lech chladnokrevných koní.

Na start premiérového ročníku 
nejbohatší české klasické steeplechase 
se postavilo sedm koní, čtyři zástupci 
domácích stájí, dvojice z Německa 
a také historicky první švédský 
účastník chuchelského dostihu. Ale 
i jeho ve finiši předběhl favorizovaný 
osmiletý valach trenéra Josefa Váni 
Fafintadenient s žokejem-šampiónem 
Jaroslavem Myškou. 

Vrcholem rovinové části programu 
byla již 95. Moser Cena prezidenta na 
3200 m, v níž táhlým finišem z hloubi 
pole jistě o délku a půl triumfoval 
čtyřletý valach českého chovu Aztek 
s žokejem Jiřím Chaloupkou, který 
do své sbírky přidal již šesté prvenství 
v tomto tradičním dostihu. 

Završení dostihové sezóny
Po náročné letní přípravě na několika 

letních kempech, se v září opět naplno 
rozběhla badmintonová sezóna. 

Děti a mládež se připravují hlavně 
v radotínské hale, která umožňuje ce-
loroční přípravu. V každodenních tré-
nincích se střídají různé věkové katego-
rie. Trenérský tým se rozšířil o dalšího 

člena – ve spolupráci s nadšenými ro-
diči je tak dětem vytvářeno zázemí pro 
herní rozvoj. (Děti ve věku 6 až 9 let se 
zájmem o závodní badminton jsou stá-
le přijímány.) Ti starší trénují i v míst-

ní sokolovně, kde probíhají rovněž 
krátkodobé tréninkové kempy (jeden 
zde byl i o podzimních prázdninách). 
Její vybavení umožňuje totiž i kvalitní 
fyzické přípravy. A již první výsledky 
z podzimních turnajů ukazují, že cesta, 
kterou trenéři zvolili, přináší postup 
na celostátních žebříčcích. Zejména ti 

nejmenší z ročníku 2005 
(Petr Hnilica, Tomáš Blá-
ha, Adam Král či Helena 
Chvalová) ve své kategorii 
vládnou Praze a dokáží se 
prosadit i na republice – ve 
výběru Prahy na celostátní 
turnaj bylo z osmi hráčů 
sedm z Radotína. A získali 
bronzovou medaili.

V říjnové soutěži smí-
šených družstev ročníku 
2005 v radotínské hale 
skončily tři ze čtyř domá-
cích týmů v první čtyřce 
a obsadily první dvě místa.

Navíc do regionálního centra kate-
gorie do patnácti let, které nejlepším 
hráčům Prahy poskytuje přípravu 
nad rámec oddílových tréninků, byli 
zařazeni Jan Volček, Dan Fürst, Kat-

ka Mikelová a Ema Staňková. 
Nejlépe si v začátku sezóny vede 

Katka Mikelová. Vyhrála několik 
turnajů GP kategorie U15 – jak ve 
dvouhře, tak v párových disciplínách 
a je v nejlepší republikové osmičce ve 
dvouhře. V mladší kategorii je Ema 
Staňková dokonce druhá. Obě dvě 
nyní vládnou v pražské oblasti. Ema 
je navíc od letošního roku členkou Ta-
lent týmu, tvořeného nejlepšími hráči 
republiky do 13 let.

B r a t ř i  Hu b á č k o v i ,  t r é n u j í c í 
u M. Turoně ve vinořské větvi oddílu, 
jsou v reprezentačním výběru juniorů. 
Michal má dobré výsledky v turnajích 
evropského juniorského okruhu, ve 
čtyřhře ve Slovinsku zvítězil. 

Zatím slabší podzim dospělých 
zavinila zranění klíčových hráčů. Ext-
raligový tým hrál v prvním kole proti 
Benátkám bez svých tří opor, porážka 
tedy nebyla překvapením. V dalším 
kole by měl chybět již jen Jakub Bit-
man, který musí po operaci kotníku 
vynechat celou zimní část sezóny. 
Tým chce i letos bojovat o medaile, 
která loni těsně unikla. 

V polovině listopadu pořádá oddíl 
v Praze – Vinoři celostátní turnaj do-
spělých, kde se představí jeho nejlepší 
hráči. 

Badmintonové úspěchy

Kuželkáři SC Radotín se stali Mistry 
Prahy 2015. Co vše se skrývá za tímto 
úspěchem tzv. „malého“ sportu?

Oddíl s více než čtyřicetiletou tradicí 
má hráčský kádr založený téměř výlučně 
na vlastních odchovancích. Práce s mlá-
deží tu má výsledky: mladí hráči a hráč-
ky dokázali v minulosti vybojovat 
tituly mistrů Prahy v žákovských 
i dorosteneckých kategoriích 
a vyhráli jak soutěž Mladá Praha, 
tak i Pohár mládeže.

A-mužstvo se probojovalo 
až do III. ligy, kterou ale tehdy 
muselo hrát na pronajatých 
4 dráhách na Konstruktivě, na 
dvou radotínských ligu hrát ne-
lze. Po dalších 7 úspěšných letech 
v Divizi se v roce 2013, i přes 
medailové umístění na stupních 
vítězů, A-mužstvo rozhodlo ze soutěže 
odstoupit, protože při postupu do ligy 
by oddíl nebyl schopen pokrýt nákla-
dy na pronájem kuželny s ligovými 
parametry. Hráčský kádr však zůstal 
pohromadě a výsledkem je zisk titulu 
Mistra Prahy v letošním roce. V sou-

těži nejlepších 16 družstev hráči před-
vedli výborné výkony a ve 30 utkáních 
odešli jen 5x poraženi. Postupu se však 
opět (ze stejných důvodů) vzdali, ač po 
zdejších hráčích pošilhávají i ligové 
oddíly.

Stále se hraje v kuželně ze 70. let. 

Náklady na provoz, údržbu a obnovu 
hracích automatů nejsou malé a hráči 
jen doufají, že jim jejich „orloj“ nevy-
poví služby. I tak se v oddíle zaměřují 
na trvalé zlepšování prostředí a pod-
mínek nejen pro hráče, ale i pro veřej-
nost, která kuželnu využívá. Loni tak 

přibyla klubovna s posezením.
Pořádá se zde pravidelně Májový 

turnaj mládeže a Turnaj OldBoys pro 
hráče nad 55 let, letos se zahájil navíc 
turnaj Fantom Prahy v rámci seriálu 
pořádaného Pražským kuželkářským 
svazem, probíhá tu i jedna z disciplín 
akce 100 sportů a Jarní kácení kuželek 
v rámci Koulo/Boulo soutěží.

Pro širší veřejnost chce oddíl uspo-
řádat také soutěž neregistrovaných 
hráčů či soutěž 3 členných družstev 
pro zájemce z firem nebo jiných orga-
nizací. Hrát tu mohou i školy.

Oddíl stále rozšiřuje členskou zá-
kladnu, všichni zájemci mají dveře 
otevřené,  děti mohou hrát již od 
12 let. Jednou z výhod hraní kuželek 
v soutěžích je i fakt, že utkání v praž-
ských soutěžích se hrají ve všední den 
v podvečerních hodinách.

Kuželna je ale otevřena veřejnosti 
i pro jednorázové pronájmy za velmi 
nízké ceny.

Mistři Prahy jsou z nejmenší pražské kuželny

Kontakt pro pronájmy kuželny: 
606 067 384, 602 811 541, více infor-
mací na: www.radotin-kuzelky.wz.cz

Radotínský basketbalový klub sen-
začně vyřadil Sokol Pražský 63:61!

Radotín, loni ještě účastník praž-
ského přeboru B, vyřadil ve 3. kole 
Českého poháru prvoligový Sokol 
Pražský a díky odhlášení ČEZ Basket-
bal Nymburk tak postupuje přímo do 
5. kola, kde narazí na lepšího z dvojice 
Sršni Písek – BC Geosan Kolín. 

Zápas vzal od začátku pevně do 
svých rukou favorit z Žitné ulice 
a v sedmé minutě už vedl 15:4. Do-
mácí pak zásluhou Riegera a Soukupa 
stačili ještě do konce první čtvrtiny 
snížit na 19:14 pro hosty. V druhé de-
setiminutovce už byla hra vyrovnaná, 
zejména když Adam Rieger minutu 
před koncem poločasu srovnal dvěma 
trojkami za sebou na 25:25. Po dopi-
chu spolu s klaksonem z ruky Michala 
Kápara pak svítil na světelné tabuli 
stav 27:28 pro hosty. Třetí čtvrtina 
byla velmi vyrovnaná a skóre se dr-
želo stále na rozdílu jednoho až dvou 
bodů ve prospěch prvoligového Sokola 
Pražského a do posledního dějství se 
tak šlo za stavu 47:49. Diváci se tou 
dobou probudili a mohutně hnali do-
mácí dopředu, na což hned v úvodu 
odpověděl Jan Frolík trojkou a poslal 
tak Radotín poprvé v zápase do vede-
ní. Ke zlomu pak došlo 3 minuty před 

koncem utkání, když hostující Martin 
Lukáč posunul Sokol už na rozdíl 
6 bodů a útočně bezzubí domácí si brali 
timeout. Radotín však zbraně nesložil 
a hala pak vybuchla nadšením, když 
Soukup trojkou snížil na rozdíl jediné-
ho bodu. Hosté pak už nebyli schopni 
skórovat ze hry a Radotín si po dvou 
proměněných šestkách a koši z rukou 
Adáška došel pro senzační vítězství. 

Nováček na republikové basketbalové 
scéně tak zažívá euforii – v dosavadních 
šesti zápasech nedokázal najít přemoži-
tele. A účast v 5. kole Českého poháru je 
bezesporu největším historickým úspě-
chem klubu.

Sen pokračuje

Olympijská disciplína Vrh koulí byla 
v neděli 11. října čtvrtou, tedy předpo-
slední disciplínou letošního již 3. mis-
trovství Radotína v boulo/koulo.

A nutno říci hned na začátku, že si-
tuace na špici celkového pořadí se ještě 
více zdramatizovala. Hned v prvním 
kole (platí lepší výkon ze dvou sou-
těžních kol) na sebe upozornil junior 
J. Pauk, který hodil (pravda, dámskou 

koulí) krásných 8,70 m, což byl nako-
nec vítězný vrh. Favorité si své lepší 
vrhy nechali povětšinou na kolo dru-
hé. Sečteno, podtrženo bylo výsledné 
pořadí následující: 1. J. Pauk, 8,70 m., 
2. L. Haužvic, 8,43 m, 3. M. Michalík, 
8,00 m, atd. 

V celkovém pořadí letošního mis-
trovství je před poslední disciplínou, 
kterou bude turnaj v bowlingu, pěkně 

husto! L. Haužvic (91 b.) stáhl o jeden 
bodík náskok M. Michalíka (93 b.), 
který před ním vede tabulku o pouhé 
dva body. Na dalších místech se dá oče-
kávat litý souboj o místo třetí – P. Jirá-
sek, 75 b., J. Pauk, 71 b., R. Pauk, 68 b., 
J. Kopáč, 62 b., atd. Tabulkou stoupá 
letos velice úspěšná J. Mišková, která je 
průběžně na osmém místě (52 b.).

Zkrátka: V neděli 15. listopadu od 
15.00 hodin se bude na Bowlingovém 
finále v restauraci Amigos rozhodně 
na co dívat! 

3. mistrovství v boulo/koulo jde do finiše

Na start Berounky se do areálu ra-
dotínského učiliště sjelo 125 posádek, 
odhodlaných užít si víkend naplněný 
sportovním zápolením.

Je úžasné sledovat, jak pánové v le-
tech zapomínají na nemoce a neduhy, 
a mění se v kluky, kteří už se nemohou 
dočkat, až je startér pošle zase na trať. 
Přivítány byly i zahraniční posádky 

z Itálie, Polska, Slovenska a Rus-
ka. První vůz odstartoval v sobotu 
24. října v devět hodin. V minutových 
intervalech pak vyráželi bývalí i sou-
časní závodníci a majitelé sportovních 
a závodních automobilů do r. v. 1985, 
aby se vyrovnali se záludnostmi sle-
pého itineráře, v kterém se ukrýval 
nejeden navigační oříšek.

Na letišti u Lnářů je 
čekala první z osmi Show 
sec t ion. Nejr ych lejš í 
zde byla posádka BMW 
L. Hubálek – O. Hašek 
a posádka J. Drexler – 
P. Vlk, která ovšem byla 
zatížena obrovskou pe-
nalizací za rok výroby 
jejich Mazdy 323.

V Písku účastníky 
vyzkoušela malá La-
guna Seca na moto-
k á r o v é  d r á z e  A M K 
Písek-Hradiště. Během 

dvou kol předváděli všichni více či 
méně povedené průjezdy. Nejrychlejší 
byl opět L. Hubálek, z druhého místa 
se radovala posádka BMW Jan Zacha-
ta – Michal Hošek. Třetí skončili Jiří 
a Tomáš Achsové na Porsche 911. Po 
prvním absolvování píseckého okruhu 
posádky čekalo ještě Kožlí, se skokem 
a velkým brodem.

Nedělní program už nebyl tak ná-
ročný, z hotelu zamířili revivalisté 
zvířit prach do lomu v Lašovicích. 
Odtud přejížděli na sedlčanskou ral-
lykrosovou trať. Zde byli nejrychlejší 
V. Suk – Kateřina Kopicová, před 
duem Drexlar – Vlk a třetí, v té době 
již téměř jistí absolutní vítězové, Ladi-
slav Hubálek – Ondra Hašek. Odtud 
už posádky čekal jen volný přejezd 
zpátky do cíle v učilišti.

Po sečtení bodů pak následovalo 
předání pohárů nejlepším třem po-
sádkám v každé z vypsaných tříd. 

Revival Rallye Berounka startovalo z Radotína

7 8 0  z á v o d n í k ů  s e  v e  d n e c h  
24. – 25. října utkalo v mladoboleslavské 
sportovní hale ve sportovním aerobi-
ku a fitness týmech o tituly Mistrů Čes-
ké republiky. Aerobic Team Chuchle na 
něm reprezentovalo celkem 34 závodnic 
ve čtyřech věkových kategoriích.

Fitness tým aerobic petite v katego-
rii 17 a víc let ve složení Tereza Bare-
šová, Lucie Čuřínová, Matylda Malá, 
Nella Šimkovská a Anna Zajíčková 
obsadil ve své kategorii 1. místo!

V kategorii žen se na skvělém 
7. místě umístila Dita Hanzalo-
vá. Juniorky Kristina Čuřínová, 
Veronika Frantová, Dita Hanzalová, 
Kateřina Hricková, Magdaléna Krej-
čová, Eva Pospíšilová, Adéla Šimůn-

ková a Nikol Vosková si za výkon 
ve fitness aerobic grande vysloužily 
stříbro a titul vicemistryň ČR pro 
rok 2015. 

V kategorie kadetů (11 – 13 let) bo-
jovaly o medaile z Chuchle dva fitness 
týmy a dvě jednotlivkyně. Mistryně 

Evropy Veronika Frantová se po tříko-
lové bitvě s těsným bodovým rozdílem 
umístila na druhém místě. Natálie 
Smíšková se probojovala do finále, kde 
obsadila 6. místo. V kategorii fitness 
aerobic grande se Sarah Fryšová, Jana 
Karbanová, Petra Křečková, Veronika 
Mendíková, Lucie Pospíchalová, Natá-
lie Smíšková, Jana Šimánková a Nina 
Veselá umístily na skvělém 2. místě. 
V kategorii fitness aerobic petite se 
tým ve složení Judita Barešová, Kris-
týna Dudášová, Barbora Marešová, 
Lara Perez a Eva Soukupová probojo-
val na 4. příčku.

V nejmladší kategorii dětí (8 – 10 let) 
reprezentovaly Aerobic Team Chuch-
le v jednotlivcích Tereza Miková, 

která skočila třetí, 
a Kristina Straková 
(6. místo). V katego-
rii fitness týmů obě, 
společně s Elizabeth 
Al-Kaysy, Helenou 
Chvalovou, Veroni-
kou Kučerovou, Bar-
borou Martínkovou, 
Anežkou Melicharo-
vou a Vasilisou Tapil-
skou vybojovaly titul 
v icemist ryň České 
republiky a stříbrné 
medaile.

Na prosincovém Mistrovství světa 
budou Aerobic Team Chuchle repre-
zentovat fitness aerobic petite katego-
rie 17 a víc let, fitness aerobic grande 
kategorie junior a Veronika Frantová 
v kategorii žen 11 – 13 let.

Mistrovský titul pro chuchelský aerobic


