
  V neděli 27. srpna odstartuje druhá 
polovina letošní chuchelské dostihové 

   Dne 16.června 2006 proběhly oslavy 
80 let tenisu v Radotíně. Dopoledne 
bylo na  kurtech v Šárově kole věnováno 
sportování – Radotín proti „spřáteleným“ 
klubům (Řevnice, Dobřichovice, Kazín, 
Černošice, Jevíčko), odpoledne od 16.30 
hod. byla slavnostní schůze spojená s pře-
dáváním upomínkových plaket a se jmeno-
váním čestných členů LTC (V. Zápotocký, 
M. Táborská a V. Hašek). Na bohatou his-
torii uplynulých 80 let vzpomněl Ing. Jiří 
Holub, dlouholetý člen výboru LTC a do-
sud aktivní hráč, a předsedkyně klubu 
Ing. Anna Kindlová, která převzala post po 
Stanislavu Cicvárkovi. Ten zastával funkci 
osm let a musel se vypořádat s obnovou 

areálu po povodni v roce 2002. Pohroma, 
která kurty postihla, ještě víc stmelila už 
tak výbornou partu tenistů, kteří spolu po 
dlouhá léta navštěvují plesy, slaví Silvestra 
a významná životní jubilea svých členů, 

sjíždí na kanoích Sázavu či podnikají 
lyžařské a cyklistické zájezdy. Večer 
se rozjela společenská zábava s tancem 
a „oddílovou“ tombolou. Příjemným zpes-
třením bylo promítnutí vzpomínkového 
fi lmu a výstavka o historii LTC Radotín, 
kterou připravil Pepa Růžička. Akce se 
zúčastnilo mnoho pamětníků, kteří při-
jeli z různých koutů republiky, a jejich 
vzpomínání bylo velmi zajímavé. Oslava 
„osmdesátin“ byla další příjemnou a vyda-
řenou sportovně – společenskou záležitostí 
v životě tenistů ze Šárova kola.

Z historie 80 let tenisu v Radotíně 
    První dva tenisové kurty, včetně skromné 
dřevěné šatny, byly v Radotíně postaveny 

v roce 1926 v místě, kde dnes stojí autoser-
vis ve Výpadové ulici. Terén byl však o cca 
3 m níže než je dnes, takže každoročně do-
cházelo k zatopení při zvýšeném průtoku 
Berounky, která s kurty sousedila. Tenis 

byl tehdy u nás ještě málo rozšířen, všichni 
členové byli hrou sice velmi nadšeni, avšak 
jako samouci neměli nějaké závodní ambi-
ce a šlo zpočátku zejména  o společenskou 
záležitost. Každoroční záplavy znamenaly 
velké škody, a proto se usilovně hledala 
jiná lokalita. V roce 1930 došlo k dohodě 
se Zbraslavským panstvím, které dalo 
zdarma k užívání pozemek u křižovatky 
ulic Výpadová a Šárovo kolo, kde klub 
sídlí dodnes. Bohužel se o způsobu získání 
pozemku nezachoval žádný doklad, a tak 
po 63 letech v roce 1993 uplatnila katolic-
ká církev vlastnické právo a klub platí za 
pozemek roční nájem. Od roku 1930 čle-
nové klubu převážně vlastní prací, svými 
prostředky a s pomocí sponzorských darů 
vybudovali do dnešního dne 6 kurtů, cvič-
nou stěnu, klubovnu, zázemí správce, hygi-
enická zařízení, studnu a pečují o zeleň.
   Úroveň tenisu postupně rostla, od roku 
1940 až dodnes si klub vychovává vlastní 
mládež, z níž velká část zůstává jako aktiv-
ní tenisté. Výchova není na komerční bázi, 
členové i trenéři ji konají zdarma. Hráčská 
základna se tak rozrůstá, takže dnes má 
klub v soutěžích tři družstva dospělých, 
dvě družstva veteránů, dorost, starší 
žáky, mladší žáky i přípravku nejmenších. 
Každoroční předsezónní povinnost úpravy 
kurtů i pozemku je pro členy samozřej-
mostí. Tím, že většina členů je v klubu 
od mládí, vznikla mezi všemi značná sou-
držnost a pevný vztah ke klubu. Nejlépe 
se to projevilo při katastrofální povodni 
v roce 2002, kdy klubovna byla zatopena 
až po střechu, oplocení bylo z velké části 
zničené a na celém pozemku byla 4 cm 
silná vrstva usazeného bahna. Řada členů 
tehdy při odstraňování škod odpracovala 
desítky až stovky hodin jako samozřejmou 
pomoc klubu.
   Tenisový klub LTC Radotín chce i nadále 
být propagátorem tenisu, zejména mezi 
mládeží, což dokazuje jak každoročním 
pořádáním turnaje pro žáky základní 
školy (dotovaného grantem městské čás-
ti), tak i svým přístupem k výchově svých 
mladých členů.

ré nás snad všechny na přelomu zimy 
a jara zastihly. ,,V úvodním jarním kole 
se nám doma podařilo porazit po pod-
zimu nebezpečně dotírající Slivenec 4:0 
a v dalším kole venku Lysolaje 1:0,“ vý-
sledkově přibližuje jarní start R. Janovec. 
V následujících kolech  tým jasně smě-
řoval k postupu, což na své kůži poznali 
hráči z Řeporyj a Zbraslavi šesti gólovými 
příděly. Dvě kola před koncem bylo již 
vše jasné, a tak paradoxně poslední zápas 
s druhým adeptem na postup – mužstvem 
Sokola Nebušice B, proběhl na soupeřově 
hřišti již bez zbytečných emocí spravedli-
vou remízou 0:0.
   A jaký je cíl pro nadcházející ročník? 

,,Chtěli bychom plout v klidných vodách 
středu tabulky,“ říká za všechny hráče 
jeden z nejzkušenějších v týmu - Miroslav 
Knopp a dodává: ,,Hrát nejen pro naši 
radost, ale i radost našich příznivců, kte-
rým děkujeme za podporu během sezóny 
2005-06. “ 
   Určitě zajímavé budou v 1. B třídě derby 
zápasy se Sokolem Lochkov a Čechoslova-
nem Chuchle.

2003-04 nastupuje radotínské béčko k zá-
pasům v nejnižší 3. třídě. Pod vedením 
zkušeného trenéra Jelínka je tým již čtyři 
kola před koncem jasným postupujícím 
a dostává se o soutěž výš. Zde se postup 
hned na poprvé nepodařilo realizovat, ale 
v ročníku 2005-06 však již ano. 
  A jak se postup zrodil? ,,Rozhodující 
pro konečný úspěch bylo to, že v jarní 
části soutěže mužstvu výborně vycházela 
obranná hra,“ říká Radek Janovec, sou-
časný trenér a bývalý hráč Radotína. Toto 
tvrzení jednoznačně potvrzuje fakt, že 
tým v odvetné části inkasoval pouhé dvě 
branky, což je nevídaný výkon. Radotínské 
béčko však může stavět i na dalších kva-

litách. O nich blíže šestatřicetiletý trenér 
Janovec: ,,Po zimním soustředění se muž-
stvo velice semklo a udělalo kus poctivé 
práce nejen na fyzickém fondu, ale též 
i na vzájemné úctě, což se záhy projevilo 
na hřišti. Všichni pochopili, že se hraje za 
tým.“ Důležitý byl i vstup do odvet, jelikož 
fotbalistům chyběly odehrané přípravné 
zápasy. Jejich manko způsobily obzvlášť 
nepříjemné klimatické podmínky, kte-

   Pomalu se blíží další ročník fotbalových 
soutěžích řízených Pražským svazem. Do 
tradičních klání se opět zapojí i mužstva 
z městských částí Prahy 16. Ne u všech 
však po minulé sezóně, především z hle-
diska konečného pořadí, zavládl optimis-
mus, a tak se očekávají první kola  a jak na 
tom jednotlivé týmy budou.
   Jedním z mála spokojených je B mužstvo 
SC Radotín. Radotínská rezerva dokázala 
suverénně vyhrát 2. třídu, konkrétně její 
A skupinu, a po třech letech tak splnila 
svůj dlouhodobý cíl, vrátit se do soutěže 
výkonnostní úrovně, ve které v minulosti 
hrála. Na podzim v roce 2002 fotbalový 
funkcionáři, tehdy ještě RSK, nepřihlásili 

,,béčko“ do soutěží 1. B třídy z důvodu 
úzkého kádru hráčů. V následné sezóně 
se však situace stabilizovala. Vrátilo se 
několik odchovanců z hostování a řady 
byly doplněny o zkušené hráče. Nástupem 
nově zvoleného vedení oddílu byla jasná 
snaha znovu zapojit druhý tým, ve kte-
rém by dostávali příležitost nadějní hráči, 
kteří by mohli následně nastoupit v pře-
boru, do soutěže. A tak na začátku sezóny 

  Měsíc červen byl pro fotbalový klub 
Čechoslovanu Chuchle měsícem oslav. 
Důvodem nebyly poněkud matné výko-
ny  mužstva A dospělých, které mělo ve 
své soutěžní 1. B třídě plné ruce (nohy) 
práce s udržením  na nesestupovém 
místě, ale krásné osmdesáté výročí zalo-
žení klubu. V rámci oslav byl uspořádán  
1. ročník Memoriálu Míly Marka – turnaj 
žákovských přípravek, kterého se zú-
častnilo 10 družstev fotbalového potěru. 
Turnaji byla přítomna i manželka před-
časně zesnulého činovníka - archiváře 
Čechoslovanu Vlasta Marková. 
   Mezi účastníky bylo i družstvo Radotína, 
které si odvezlo pěkné třetí místo a také 
cenu pro nejlepšího brankáře turnaje. 
Vítězem se stali mladíci Bohemians. 
Chuchelské žáčky postihla silná marod-
ka, a tak v konečném pořadí skončili na 
7. místě. Mimo hlavní ceny, pohár za vítěz-
ství i  pohár Fair Play,  si všichni účastníci  
odnesli upomínkové předměty a dort.   

   O týden později, 10. června, se uskuteč-
nil hlavní program oslav. Nejprve byl v do-
poledních hodinách sehrán mistrovský zá-
pas A mužstva proti mužstvu Řeporyj, ve 
kterém domácí zvítězili 2:0, což byl dobrý 
dárek k výročí, neboť vítězství  odvrátilo 
hrozbu sestupu. Jako připomínka časů mi-
nulých  byla instalována malá výstavka  ar-
chivních materiálů, mapující historii klubu. 
  Před velmi skromnou diváckou kuli-
sou zahájil den oslav předseda klubu 
Jan Hazuka a se svým přáním vystoupil 
i starosta Velké Chuchle Stanislav Fresl. 
Poté  předseda klubu  slavnostně dekoro-
val šerpou nejdéle hrajícího hráče Josefa 
Zusku. V rámci oslav byly také sehrány 
dva přátelské zápasy. Nejprve žáků a po-
tom staré gardy. 
  Rádi bychom fotbalovému klubu 
z Chuchle popřáli do dalších let jeho 
činnosti mnoho úspěchů a také to, aby se 
nejen při příštích oslavách, ale i na zá-
pasech scházelo v hledišti více diváků a 
fanoušků.  

   Jako každý rok i letos na jaře uspořá-
dali členové Místní organizace Českého 
rybářského svazu Radotín dva rybářské 
závody - pro děti do 15 let a pro dospělé.      
   Soutěž pro děti se konala 22. dubna na 
„Pískovně“ v Šárově kole a své umění 
a zkušenosti přišlo porovnat 25 malých 
rybářů. Po vypršení časového limitu a po 
převážení a sečtení úlovků byl porotou 
vyhlášen vítěz. Na prvním místě se jasně 
umístil 13letý Roman Světnička s celko-
vým úlovkem 11,10 kg. Jeho radost nad 
ziskem ceny pro vítěze - rybářského prutu 
i s navijákem - byla veliká. Ale i ostatní 
dostali hodnotné ceny, i když nachytali 
podstatně méně nebo vůbec nic. Počasí 
průběhu závodu přálo, a tak si děti na závěr 
již tradičně opekly vuřty a společně spořá-
daly velký dort ve tvaru kapra. K poledni 
se všichni rozcházeli s pocitem příjemně 
stráveného dopoledne. Organizátoři akce- 
členové MO ČRS Radotín se již těší na 
příští rok, kdy uspořádají další závody pro 
rybářský potěr. ,,Prostřednictvím článku 
bychom chtěli poděkovat MČ Praha 16 za 
poskytnutí grantu, ze kterého byly hrazeny 
náklady spojené s uskutečněním dětských 
rybářských závodů,“ využívá stránek 
Novin Prahy 16 k vyslovení uznání před-
seda spolku Jan Čížek.

   O tři týdny později, přesně 13. května, 
byly pořádány i rybářské závody pro do-
spělé členy MO Praha – Radotín. Tak jako 
u dětí opět v areálu „Pískovny“. Závody 
v přátelském duchu začaly od 6 hodin 
ráno. Mnoho účastníků však přišlo již 
o mnoho dříve proto, aby si nalosovali nej-
lepší místa. Po necelé jedné hodině usilov-
ného rybolovu se začaly objevovat první 
úlovky. Šlo převážně o podoustve a ploti-
ce. Ryby se však lovily úspěšně po celou 
dobu závodů, což přispělo k dramatičnosti 
soutěže. V 11 hodin byly závody ofi ciálně 
ukončeny s tímto pořadím závodníků: 

1. Klanica junior  51 ks ryb    7751 bodů
2. Biskup junior   13 ks           2973 bodů
3. Šolek Emil        23 ks           2833 bodů
4. Pinc Karel        17 ks            2627 bodů
5. Biskup senior   12 ks           2592 bodů

  Následovalo vyhodnocení a předání 
poháru a hodnotných cen. Závodů se 
celkem zúčastnilo 67 soutěžících rybářů, 
mezi kterými byli i zástupci z řevnické 
organizace.

sezóny, v níž si centrální české závodiště 
připomíná 100 let své existence. Vrchol 
oslav připravují pořadatelé na neděli 
17. září, kdy se pod patronátem primátora 
hl. m. Prahy Pavla Béma uskuteční již 
28. ročníky Velké ceny Prahy a Velké 
ceny českého turfu. Poprázdninový 
program však na sklonku srpna začne 
nejdelším klasickým dostihem sezóny, 
61. ročníkem St. Leger. Koně z letošního 
tříletého ročníku se v posledních měsících 
zajímavě zlepšují, a tak 2800 metrů 
dlouhý vytrvalecký test slibuje zajímavou 
podívanou. Pokračovat bude samozřejmě 
i souboj o žokeje - šampióna, v němž 
zatím Jan Rája nadějně útočí na završení 
čistého hattricku, ale v patách má mladého 
vyzyvatele Václava Janáčka a další kvalitní 
jezdce Jiřího Chaloupku a Martina Srnce. 
Stejně jako na každý dostih, i na celkový 
výsledek šampionátu lze uzavírat ve Velké 
Chuchli sázky.

  Program nejbližších dostihů 
          ve Velké Chuchli:
27. srpna od 14 hodin – 61. St. Leger
3. září od 14 hodin – 70. Gerschův 
memoriál fondů Conseq
10. září od 14 hodin –
 Zářijový handicap
17. září od 14 hodin – 28. VC Prahy 
a 28. VC českého turfu
24. září od 14 hodin 
– 85.Svatováclavská cena
Statistiky první poloviny sezóny:
dostihových dnů 11
dostihů 92
vyplaceno na dotacích 10,9 mil. Kč
Plán na druhé pololetí:
dostihových dnů 10
dostihů 82
vypsáno dotací 7,1 mil. Kč

Hřebec Laureat s žokejem 
Janáčkem vyhrál České der-
by a v srpnovém St. Leger 
bude usilovat o další klasický 
triumf.

  Na konci června vyvrcholila první 
část letošní sezóny 86. Českým derby 
Setuza a Marila balírny. V cíli 2400 
metrů dlouhého dostihu čekala na pět 
nejlepších koní rekordní dotace tři milióny 
korun. Polovinu z ní, určenou pro vítěze, 
vybojoval tmavý hnědák Laureat, kterého 
pod hlavičkou německého hřebčína 
Gestüt Haus Hahn trénuje dvojnásobný 
český šampión trenérů Filip Neuberg. 
V sedle vítězného koně byl teprve 20letý 
žokej Václav Janáček, který se tak 
v dlouhé historii dostihu stal jeho druhým 
nejmladším vítězem.


