
Jarní závod v Lochkově se povedl
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SC Radotín vstoupil do jarní části sezóny

Anketa o titul Sportovec měsíce Prahy 16
Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc 

březen se stali Šimon Vlček a Martin Schönbauer

Povedená premiéra otevřela
v Chuchli dostihovou sezónu

Za krásného slunečného počasí proběhl 
v sobotu 12. března na cvičišti radotínské 
základní kynologické organizace pátý ročník 
Jarního závodu. Jednoznačně se na něm pro-
jevila stoupající obliba této akce.

Ve čtyřech kategoriích dle národního 
i mezinárodního zkušebního řádu (ZZO, 
ZVV1, IPO V a IPO 3) soutěžilo 34 závod-
níků, kteří se sjeli nejen z Prahy, ale i z růz-
ných koutů republiky – z Havlíčkova Brodu, 
Starého Plzence, Mladé Boleslavi, Benešova, 
Nymburka. Velice pestrá byla i skladba ple-
men - německý ovčák, knírač, border colie, 
australský honácký pes, cane corso, howa-

vart, holandský ovčák, belgický ovčák…
Ve všech kategoriích bodovali mládež-

níci a junioři. Jen za radotínskou organizaci 
jich z celkových devíti závodníků nastoupilo 
pět a vůbec se neztratili. V kategorii ZZO 
obsadila K. Djemelová první místo, E. Ze-
linková v kategorii ZVV1 a B. Baumrukrová 
v kategorii IPOV místo třetí. Ale vytáhli se 
samozřejmě i dospělí. V hlavní kategorii 

IPO 3 byl Pavel Vaníček první a Václav Kar-
ban v kategorii IPO V druhý. 

Posuzování velmi pěkných výkonů 
se zhostili rozhodčí paní Hana Golho-
vá a pan Vladimír Veselý, figurování 
obran se ujal svazový figurant Jan Špalek.
Po ukončení posuzování se uskutečnilo vyhlá-
šení výsledků. Nikdo však neodjel s prázdnou. 
Také byl vyhlášen nejlepší obranář německý 
ovčák Endy paní Čihákové, který získal pl-
ných 100 bodů, nejmladší účastnice desetiletá 
Andrea Šrajerová a cena útěchy pro paní Vos-
kovou s křížencem Teem.

V průběhu závodů paní kantýnské podá-

valy závodníkům skvělé občerstvení z domá-
cí kuchyně a každý účastník dostal svačinku 
zdarma. Všeho bylo dost a bylo to skvělé!
Za povedený den patří dík všem zúčastně-
ným – rozhodčím, pomocníkům  a hlavně 
závodníkům a jejich psíkům za pěkné 
výkony a sportovní vystupování, protože 
bez nich by tento závod nebyl tím, čím je.

motivy Vltavín a ve hře je 45 bodů. Věřme, 
že fotbalisty SC Radotín nebudou provázet 
komplikace typu zranění či nedisciplino-
vanosti, které by trenérovi zkomplikovaly 
nominaci kádru. Pevně očekáváme, že si di-
váci najdou cestu do areálu SC Radotín, aby 
zhlédli nejvyšší pražskou soutěž ve fotbale, 
jež nově nese název Pražská teplárenská 
přebor mužů. Mnoho utkání má svou dy-
namiku a náboj. Je škoda, že s diváckou 
(ne)návštěvností bojuje SC Radotín již 
dlouhou dobu. Symbolické vstupné třicet 
korun dozajista není enormním zatíže-
ním rozpočtu žádného člověka. Vždy 
platilo, že na dobrém fotbale si dáte ještě 
lepší klobásu a pivo. Jak se říká, fotbal je 
lidová zábava. 
   Mladé naděje radotínského fotbalu mají 
za sebou jen úvodní kolo, neboť jejich sou-
těže začínají zpravidla o dva týdny později 
než mužské soutěže. Vzhledem k očeká-
vané restrukturalizaci mládežnických 
turnajů v celé republice, kterou mimocho-
dem vedení SC Radotín plně podporuje, 
se nehraje ani o postup ani o sestup. Jde 
především o výchovu fotbalového jedince 
jako takového a prohry či výhry rado-
tínských přípravek a žáků se absolutně 
neřeší. Hlavním cílem je, aby děti fotbal 
bavil a věnovaly se mu jako dobré prevenci 
proti společenským nešvarům. Aby z nich 
vyrostli nejen dobří fotbalisté, ale hlavně 
kvalitní lidé. 

se dotkl obranných řad. Tím byl Jakub Bez-
děk. Na postu brankářské jedničky nastala 
rovněž změna, kdy Tomáše Židlického ulo-
vil třetiligový Králův Dvůr. Proto dostává 
šanci Pavel Krystyník, odchovanec a hráč 
druholigového Mostu.

Start do jarní části soutěžního ročníku 
2010/2011 se v prozatímních výsledcích 
vcelku vydařil. Po úvodním vítězství nad 
týmem ČAFC Praha přišla v dalším kole 
„bratrovražedná“ fotbalová bitva s kolegy 
z Aritmy. Bohužel po mnoha nepromě-
něných šancích, navíc celý poločas proti 

deseti hráčům se nepo-
dařilo vstřelit v ítězný 
gól a Aritma bodovala 
skórem 3:2. Fotbalisté 
Radotína si spravili chuť 
ve třetím kole, kdy na 
domácí umělou trávu 
(na přírodní travnaté 
hrací ploše proběhla re-
kultivace a nějaký čas se 
nemohla využívat) přijela 
ambiciózní rezerva praž-
ské druholigové Dukly, 
která se netají postupem 
do vyšší soutěže. Po ví-

tězství 2:1 se SC Radotín posunul na třetí 
místo tabulky pražského přeboru, na dosah 
jednoho bodu na místo první. 

Soutěž je dlouhá – poslední 30. kolo se 
odehraje 19. června na hřišti rezervy Loko-

Nejprve je nutno pogratulovat radotín-
ským fotbalistům k vítězství na zimním 
fotbalovém turnaji Terranova cup, který byl 
pořádán s oddílem Aritma Praha. V konku-
renci dvanácti družstev (mimo jiné divizní-
ho Zličína, juniorky Dukly, či Motorletu) se 
s nejvyšším počtem bodů umístili na prvním 
místě právě reprezentanti Prahy 16. 

Upřímnou radost ze zisku poháru si 
nenechal nikdo ujít. V kádru „A“ týmu 
nastaly nepatrné změny. Tou nejcitelnější 
je odchod futsalové legendy a kapitána 
reprezentace ČR Martina Dlouhého. Ten 

zavítal na půlroční hostování do Vykáně. 
Trenér Richard Bogdanov byl proto nucen 
stáhnout z hostování Tomáše Balkeho, 
který by měl Martina Dlouhého nahradit. 
Další odchod, tentokráte do Let na přestup, 

Za nádherného počasí a návštěvy přes 
pět tisíc diváků byla v AUTO HASE Parku 
Velká Chuchle zahájena letošní dostihová 
sezóna. Mezi početné publikum nečekaně za-
vítal také Karel Gott, který se poté zúčastnil 
i slavnostního dekorování vítěze hlavního 
dostihu. Bohatý doprovodný program obsa-
hoval módní přehlídku značky Tonak, au-
togramiádu herců ze seriálu Znamení koně, 
i ukázky bezpečnostního automobilového 
systému City Safety.

Tradičním vrcholem premiérové neděle 
byla Velká cena AUTO HASE – 86. Gomba  
s devíti aktéry. Letošní ročník patřil k nejlé-
pe obsazeným v historii. Proti držiteli titulu 
Sprinter roku 2010 Line Honeymu  stáli mj. 
všichni tři „medailisté“ z loňské edice!

Ostré tempo udal podle očekávání vítěz 
z říjnového varšavského KMET Cup  Sprint, 
spolufavorit Golden Šable, ale jeho čtyřdél-
kový  náskok, který si přinesl do cílové roviny 
dokázal druhý spolufavorit Line Honey  ještě 
do poloviny finiše smazat a následně mířil za 
jistým triumfem. Z další linie však nečekaně 
ostře zaútočili nízko zatížený Agnus a Tri-
nity, kteří se těsně přiblížili, avšak překonat 
soupeře již nedokázali. Čtyřletý hnědák stáje 

Mikon manželů Michalcových, svěřenec 
slušovického trenéra Radima Bodláka  Line 
Honey  si tak připsal již šestý triumf v kari-
éře, k němuž jej dovedl loňský vicešampión  
žokejů Tomáš Lukášek. Line Honey  navíc na 
trati 1200 metrů vyhrál v čase 1:10,11 min., 
jímž  o rovnou sekundu zlepšil dosavadní re-
kord dostihu. Nejlepší pětici uzavřeli Godlen  
Eagle  a slovenský host Final  Flash.

Prvním vítězem nové sezóny se v Ceně 
Dostihových sázek ve Fortuně pro tříleté 
nezvítězivší stal sázkový favorit Ofset s žo-
kejem Radkem Koplíkem. Následná Cena 
MČ Praha Velká Chuchle přivedla na dráhu 
šestnáct tříletých debutantů a z nich nejlepší 
výkon předvedla ryzka Bocognana s žákem 
Laubem, která vyhrála velmi lehce stylem 
start - cíl. Druhým dostihem pro nezvítězivší 
tříleté byla Cena Tonak, a. s., v níž se nečeka-
ně prosadil ryzák populárního jména Crazy  
Carrot s žokejem Šafářem. Nezvítězivším 
tříletým klisnám pak byla věnována Cena 
seriálu Znamení koně, a tu ve svůj premié-
rový triumf dovedla také nečekaná vítězka 
La Stessa, v jejímž sedle druhý plný zásah 
odpoledne zaznamenal Radek Koplík. Cena 
Secar  Bohemia pak byla prvním sezónním 

představením vážnějších kandidátů 
klasických zkoušek a jistou výhrou 
v ní upoutal hnědák Talgar s žoke-
jem Lukáškem. V Ceně Office De-
pot  téměř dvouleté čekání na čtvrté 
životní vítězství ukončil sedmiletý 
valach Nazgůl, třetím dvojnásob-
ným žokejským vítězem dne se stal 
Jaromír Šafář. V závěrečné Ceně 
Derby Klubu se podruhé vítězně 
prosadila trenérka Maršíčková  
a stáj Jamax, když se při jedenác-
tém startu v kariéře poprvé naplno 
prosadil pětiletý valach Battle  Gero 
s jezdcem Velkem.

  O prvním dubnovém víkendu proběhla 
v Praze a okolí nevídaná a ojedinělá akce. 
Na jejím pořádání se podílel Eda Patera se 
spolupracovníky a AK Bílá Labuť, z něhož se 
angažovali Jan Cihelka a Petr Dvořák. Podnik 
získal na prestiži i udělením záštity primátora 
hlavního města Prahy Bohuslava Svobody. 
  Úroveň akce zvedl i slavnostní večerní 
start na Staroměstském náměstí (husarský 
kousek Petra Kotka). Pořadatelům se nako-
nec podařilo na start přilákat 120 posádek, 
které se před startem sešly pod pražským 
orlojem a do soutěže odstartovaly v ohromné 
atmosféře vytvořené fanoušky rychlých auto-
mobilů i náhodnými turisty. Srdce příznivce 
motosportu muselo zaplesat. Tolik známých 
osobností najednou! 

S číslem jedna startovala posádka 
Srnský – Syrovátko, za ní slovenská posád-
ka Studenič – Horváth, následovala jedna 
z nejslavnějších posádek Blahna – Hlávka, 
Halada – Kozák, Hank – Sítník a další. Po 
startu ze Starého Města vyrazily posádky 
k první zvláštní zkoušce. Po jejím absolvo-
vání následovala noční křivoklátská etapa, 
která obsahovala jak test průměru, tak 
i desetikilometrový šotolinový úsek v hlu-
bokém lese, kde si posádky připomněly, jak 

se dříve soutěže jezdily. Po příjezdu do Ra-
dotína šli závodníci na kutě už vlastně v so-
botu. Moc dlouhý spánek je ovšem nečekal.

  V sobotu odstartoval první vůz v devět 
hodin do druhé části, kterou kromě spojo-
vacích etap s danou jízdní dobou, nutností 
dodržovat dopravní předpisy a radarovými 
kontrolami tvořily i tři průjezdy polygonem 
na Dlouhé Lhotě, jedna zvláštní zkouška 
v Tlusticích a úsek na pile v Jablonné. Po 
splnění náročného itineráře se posádky 
ocitly v poslední časové kontrole dne 
v hotelu na Živohošti. Zde odstartovala 

zábava, jaká vypukne, když se setkají ka-
marádi po dlouhé době a navíc je spojuje 
společná vášeň k rychlým automobilům. 
  Nedělní program sliboval dvakrát ab-
solvování sedlčanské kotliny, kam se jako 
domů vrátili V. Farka, R. Polcar a P. Fürst, tři 

kolečka zpestřená slalomem 
na ploché dráze. Bohužel 
musela být zrušena plánovaná 
závěrečná zkouška v učilišti 
v Radotíně, neboť po pátku se 
ukázalo, že asfaltový povrch 
účelových komunikací nevy-
drží nápor 120 automobilů.
Ti ze šťastných závodníků, kte-
rým to technika dovolila, se tak 
v neděli odpoledne sešli tam, 
kde byli v pátek přejati. Ve čty-
řech vypsaných třídách zvítězi-
li V. Suk, jr. – D. Belko, L. Opa-
lecký – D. Andělová (ti získali 

i absolutně nejnižší počet trestných bodů), 
V. Berger – Z. Petera a P. Šofr a P. Ryšánek.
   Většina účastníků byla s akcí spokojená 
a dávala najevo chuť podobnou akci si 
zopakovat. Pořadatelé jim zřejmě, až se tro-
chu zmátoří po vyčerpávající práci, vyjdou 
vstříc. Podrobné výsledky mohou zájemci 
najít na Edových stránkách včetně fotoga-
lerií a podrobného článku.

Osmnáctý ročník Memoriálu
Aleše Hřebeského vylosován

V radotínské sokolovně se ve středu 6. dub-
na uskutečnilo losování základních skupin 
18. ročníku Memoriálu Aleše Hřebeského.

Starosta místního Sokola Mirek Knotek, 
prezident Českého svazu mužského lakro-
su Pavel Sedlák, prezident České lakrosové 
unie Roman Pokorný a radotínský starosta 
Karel Hanzlík za přímého dohledu kamer 
www.net-tv.cz postupně určili z jednotli-
vých výkonnostních košů složení základ-
ních skupin turnaje.

Letošní ročník lakrosového memoriálu 
startuje 28. dubna a finálové utkání 1. května 
ukončí čtyřdenní mara-
tón zápasů. Radotínský 
turnaj bude i poslední 
prověrkou výkonnosti 
nejen českých hráčů, 
ale i Irů, Angličanů 
a Slováků před květno-
vým mistrovství světa 
v pražském Edenu. 
Velkou událostí bude 
i návštěva kanadské 
legendy Jima Veltmana. 
Kapitán mistrů světa 
2003, vítěz kanadského 
Mann Cupu, několika-
násobný vítěz profesio-
nální ligy NLL a bývalý 
kapitán týmu Toronto 

Celý průběh 18. ročníku Memoriálu 
Aleše Hřebeského bude možné sledovat 
online prostřednictvím internetové tele-
vize www.net-tv.cz. Více o akci na 
www.lcc-radotin.cz a www.sport.cz.

Skupina A: Love You to Death (CAN), TJ Malešice, German Gents (GER), ForFun
Skupina B: LCC Radotín, LC United (USA), Nationals (SVK), Vienna Cherokees (AUT)
Skupina C: SK Lacrosse Jižní Město, Nova Scotia Privateers (CAN), 1Lacrosse Riggers (IRL),   

Turku Titans (FIN)
Skupina D: Megamen Boston (USA), London Knights (ENG), LC Slavia Praha, Old Dogs Plzeň

Rock přijede na kontrolu českých hráčů. Velt-
man přijal nabídku vedení české reprezentace 
a bude hlavním koučem ČR na květnovém 
mistrovství světa v Praze. Osobnost Jima 
a jeho přínos pro světový lakros lze přirovnat 
ke kanadským hokejovým legendám typu 
Wayna Gretzkyho nebo Marka Messiera. 

Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Prahu 16, zašlete návrh na udělení ti-
tulu Sportovec měsíce Prahy 16 na emailovou adresu noviny@p16.mepnet.cz. Přihláška do 
soutěže o udělení titulu musí  obsahovat celé jméno navrženého sportovce, ročník naro-
zení, sportovní disciplínu, v níž bylo výjimečného výkonu dosaženo, včetně přesného data 
(den a měsíc) a v rámci jaké soutěže bylo výkonu dosaženo. Důležitá je i informace, z jaké 

městské části dotyčný je, nebo 
koho reprezentoval. Rovněž 
prosíme o poskytnutí tel. kon-
taktu jak na navrhovatele, tak 
i na navrženého sportovce pro 
zjištění případného souhlasu 
k medializaci výkonu v Novi-
nách Prahy 16. Podněty zasílejte 
v termínu do 3. května  2011. 
Ze zaslaných tipů bude do 
užšího rozhodování zařazen 
sportovec jednak na základě 
došlého množství návrhů s jeho 
jménem a také na základě mi-
mořádnosti výkonu v daném 

sportu a věkové kategorii. Vítěz obdrží čestnou listinu  se jmenováním sportovce měsíce 
a věcnou cenu. Těšíme se na Vaše podněty.

Vítězi ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc březen  se stali hokejisté Šimon Vlček (Radotín) 
a Martin Schönbauer (Velká Chuchle),  kteří v barvách hokejového týmu Hvězda Praha, 
získali titul mistra republiky v kategorii 5. tříd. V konkurenci Sparty Praha, Energie Karlovy 
Vary, Rebelu Havlíčkův Brod a Slezanu Opava  se o posledním víkendu v březnu hráči Hvěz-
dy Praha neztratili . Ve finále porazila Hvězda domácí karlovarský tým Energie 5:2.

slibuje vzrušující podívanou nejvyšší 
kvality.
   Několik novinek: o mimořádnou prémii 
a zlaté laso starosty Mgr. Karla Hanzlíka se 
lasaři tentokrát utkají v disciplíně Ranch 
Roping (Farmářské lasování). Dospělí 
jezdci si rychlost svých ořů ověří nejen 

v Barelovém dostihu (Barrel Race), ale i ve 
Slalomu kolem tyčí (Pole Bending), kterážto 
disciplína byla až dosud výsadou juniorů. 

První disciplínou bude v sobotu již 
v 11 hodin Cattle Penning (Oddělování 
dobytčete), následovat bude již zmíněný 
Pole Bending. Ti, kteří si přispí či zhlédnou 
dopolední ukázku práce záchranného 
systému na nám. Osvoboditelů, určitě 
dorazí ve 13.30 hodin na slavnostní nástup. 
Následovat bude Junior/Senior Team Penning 
(Třídění dobytčat) a pak už dojde na zmíněné 
parádní vystoupení lasařů. Při Barelovém 
dostihu si dobytčata krásně odpočinou, 
aby si pak zasoutěžila s juniory v disciplíně 
Cattle Branding (Značkování telat). Program 
tradičně vyvrcholí královskou disciplínou 
Steer Wrestling, aneb Pokládání telete. 
   A co soutěž Miss Rodeo? Nebojte se, milé 
dámy, bude. Jako loni. Stejně jako country 
bál, který „ozvučí“ kapela Živá Hu(d)ba. 

Jaro je tady...


