
sponzorské přispění a podporu tur-
naje Městské části Praha – Zbraslav, 
firmám Sadovnictví Havránek, PCD 
Trend Zbraslav, Stavby silnic a želez-
nic a.s. Praha, Nakladatelství Výběr, 
Československý šach a šachinfo. Všem 
bylo veřejně poděkováno i v rámci tur-
naje. Poděkování se dostalo též firmě 

Prestigephoto za pořízenou fotoreportáž 
a snímky vítězů. Obzvláště byla oceněna 
pomoc základní školy za nezištné pro-
půjčení hrací místnosti.

Dostihové zpravodajství z chuchelského závodiště
Žokejka Miličková v „Klubu 100“

   Dostihový festival Elektrizace železnic 
Praha, a.s. v neděli 17. září navštívilo 
více než pět tisícovek diváků. Akce, její-
miž vrcholy jsou tradiční nejvýznamnější 
srovnávací zkoušky tříletých a starších 
koní na klasických distancích, se opět 
konala pod patronátem primátora hl. m. 
Prahy Pavla Béma, který také odpoledne 
osobně navštívil a dekoroval vítěze Velké 
ceny Prahy CK Matin Tour. Po sportovní 
stránce program festivalu převedla téměř 
dokonale pod svou režii žokejka Iva 
Miličková, která startovala v pěti dosti-
zích a hned čtyři z nich vyhrála!
   Jako třetí žokejka na českém, či čes-
koslovenském, území (po Miloslavě 
Hermansdor ferové - 150 a Blance 
Šarinové - zatím 103) dosáhla stého 
vítězství v kariéře 24letá Iva Miličková. 
Letošní jezdecké jedničce ve stáji praž-
ského trenéra Tomáše Šatry se vydařily 
právě zářijové dny na chuchelském závo-
dišti a nejvíc 17. září Dostihový festival 
EŽ Praha, během něhož vyhrála čtyři-
krát. Tam také dosáhla zatím největšího 
úspěchu v kariéře, když vyhrála Velkou 
cenu Prahy CK Martin Tour v sedle 
tříletého hnědáka Blue Corala. Jubilejní 
stovky však populární jezdkyně nedo-
sáhla na metropolitní dráze, ale v sobotu 
29. září na mosteckém hipodromu v sed-
le čtyřletého Al - Juna.
Blue Coral zdolal De Roberta
  Výborně obsazený mílařský vrchol 
29. Velká cena CK Martin Tour měl 
favorita v obhájci loňského triumfu 
a rekordmanovi dráhy De Robertovi. 
Čtyřletý bělouš se také ihned ujal tempa 
dostihu a zavedl pole do cílové roviny. 
I v její první polovině si držel převahu, 
ale oproti očekávání nikdo z respektova-
ných starších soupeřů (především Hard 
Warrior a Certus) nepodnikl útok. S tím 
naopak přišel tříletý tmavý hnědák Blue 
Coral. Vzápětí dostal favorita pod tlak 
a oba svedli nádherný a strhující 200me-
trový duel o vítězství. V cíli byl z obou 
reprezentantů stáje Dr. Charvát (každý 
je však u jiného trenéra) o hlavu dříve 
Blue Coral. Až čtyři a čtvrt délky za De 
Robertem finišoval třetí Lord Silvano, 

vítěz Velké jarní ceny RABBIT CZ a re-
prezentant stáje sponzora dostihu CK 
Martin Tour. 
   Blue Coral byl nejostřeji sledovaným 

koněm už od svého příchodu do republi-
ky. Byl totiž zakoupen za rekordní sumu 
sedmi miliónů korun. Vyhrál rakouskou 
Velkou jarní cenu, ale pak jej provázela 
smůla a očekávání zcela nenaplňoval. 
Majitel se na konci srpna rozhodl změnit 
svému koni prostředí a od trenéra Josefa 
Váni jej přesunul do Velké Chuchle k Ša-
trovi. Pravděpodobně to byla správná 
volba, byť Jiří Charvát prohlásil, že takto 
dobrý výkon by kůň tentokrát předvedl, 
i kdyby zůstal v bohuslavském centru. 
Každopádně by jej v tom případě jen 
těžko jela stájová jednička Tomáše Šatry 
Iva Miličková.

Addison na juniorském trůnu 
   Jako favorit nastupoval 24. září do 
hlavního dostihu hnědák stáje Sokrate 
Addison, který všechny tři dosavadní 

starty na pražské dráze 
(květnový debut, červ-
novou Simsonovu cenu 
SGA a zářijový Gerschův 
m e m o r i á l )  v y h r á l . 
Druhými spolufavority 
byli premiant srpnové 
Ceny Masise z Karlových 
Varů e Joe McArdle 
a v Praze poprvé před-
stavovaný Vitulus, před-
tím druhý v bratislavské 
V e l k é  c e n ě  B B A G . 
Tempo dostihu obstaral 
stájový kolega Vituluse, 
ryzák stáje YOKO e 
Storm, jenž pak už ne-
zrychlil, nicméně stihl 
pátý honorář. Ještě před 
polovinou cílové roviny 
z průběžné třetí pozice 
nastoupil k útoku favo-
rit Addison, lehce pře-
šel do vedení a vyhrál 
jistě o jednu a půl délky. 
Na druhou příčku se po-
sunul Vitulus, těsné třetí 
místo před Abascasem 
vybojoval polský rodák 
v barvách stáje Siam 
Lucky Horse.
   Addison pod svým stá-

lým žokejem Martinem Pišlem vyhrál 
i čtvrtý chuchelský start a je prvním 
kandidátem na titul Nejlepší dvouletý 
hřebec roku 2007. 

Lipenecký obr již po deváté
.Na modelářském letišti Modelklubu 

Lipence byl druhý zářijový víkend 
uspořádán již 9. ročník akce nazvané 
Lipenecký Obr. I přes nepříznivé počasí 
se přehlídky modelů zúčastnilo přes 50 
pilotů a více jak 1100 diváků. Modeláři 
měli k dispozici kvalitně připravenou 
a posekanou celou vzletovou plochu. 
  Účastníci, jako každý rok, měli mož-
nost přijet již v pátek a po zbytek dne 
se věnovat letovému tréninku se svými 
modely. Během odpoledne pak probíhaly 
přípravy letiště na setkání. 
   V sobotu 8. září kolem deváté hodiny 
ranní se začali shromažďovat piloti. Před 
desátou hodinou se uskutečnil malý bri-
efing, kde byli účastníci poučeni o bez-
pečnosti létání a proběhlo seznámení 
s celým programem. Celodenní program 
se dělil na volné létání a pro diváky byl 
zařazen  program podle řídícího létání, 
aby akce byla zajímavá a atraktivní 
především pro příchozí. Této funkce se 
na výbornou, jako již minulý ročník, 
zhostil Vlasta Žatecký se svým teamem. 
Snažil se modely prostřídat, tak aby se 
na každého dostalo. Akrobatické modely 
prostřídaly skupiny historických modelů 
a  svůj um předvedli i piloti modelů vr-
tulníků. Kanály vysílačů byly kvůli zvý-

šené bezpečnosti monitorovány po celou 
dobu setkání. Naštěstí žádný model 
nespadl na rušení. K vidění bylo hodně 
nových modelů i tváří pilotů, což vypo-
vídá o neustále se zvy-
šující popularitě akce. 
Velkou podívanou byla 
bitva historických mo-
delů z 1. světové války, 
doprovázená rozmani-
tými pyrotechnickými 
efekty. O občerstvení 
se tento rok postarala 
firma Witt. Návštěvní-
ci se tak mohli kochat 
nejen u stánků s mode-
lářskými potřebami…
   V neděli se létalo až 
do odpoledních hodin. 
Hlavní ,,perlou“ bylo 
vystoupení Z. Dráždila 
a  P.  N o v o t n é h o  s e 
sv ými 3D vr tu lníky 
poháněnými spalovacím 
motorem. Při jejich zajímavém vystoupení 
se divákům tajil dech. 
  Závěrem je potřeba pochválit členy 
pořadatelského klubu, kteří nehledě na 
množství hodin strávených přípravou této 
akce, dokázali opět po celý víkend připra-

   Již tradiční zbraslavský šachový turnaj 
konaný  pod záštitou starostky Městské 
části Praha – Zbraslav Mgr. Renaty 
Hůrkové měl v sobotu 15. září 2007 již 
své 34. pokračování. Přístřeší k jeho se-
hrání poskytla opět základní škola v ulici 
Nad Parkem.
    Na klání přišlo 66 milovníků králov-
ské hry, kteří ve dvaadvaceti tro-
jicích bojovali o prvenství. Hrálo 
se Švýcarským systémem na 7 kol, 
2 x 20 minut na partii, o pěkné 
poháry, medaile a věcné ceny, kte-
rými mohli pořadatelé klubů – ŠK 
Věž Zbraslav a ŠK Smíchov – díky 
sponzorům cenový fond obohatit.
  Boje na šachovnicích byly vy-
rovnané a o výsledku turnaje 
rozhodlo prakticky až poslední 
kolo. Absolutním vítězem turnaje 
se nakonec stalo družstvo Růlerů 
z kategorie nižší výkonnostní 
třídy. V jednotlivcích si zaslouží 
pozornost hráč Jan Zábranský, 
který jako jediný dokázal vyhrát 
všech 7 partií.
   K ocenění vítězů bylo startovní 
pole rozděleno tradičním způso-
bem do 3 kategorií a vyhodnoceni 
byli i jednotlivci. Ceny vítězům 
předali paní starostka Hůrková 
a ředitel školy Jiří Kovařík.
  Turnaj mladých trojic splnil tak jako 
v předchozích ročnících své poslání, měl 
hladký průběh, hráče uspokojil a přispěl 
bezesporu k obohacení společenského 
života na Zbraslavi.

Závěrem je třeba poděkovat za 

vit atraktivní program nejen pro odborné 
pole, ale i  laickou veřejnost. Příkladná 
byla i péče o piloty i diváky.  Organizátoři 
se již dnes těší na příští jubilejní 10. ročník 
Lipeneckého Obra, který se uskuteční 
příští rok v září. 
  Na úspěšném průběhu se podíleli 
rovněž i sponzoři: HVP Modell, ZDZ 

Modelmotor, Olympus, Lindinger, 
Hacker, Phoenix Zeppelin, Trans hos-
pital Řevnice, SWAH Partner a firma 
Witt.  Další informace možno získat na 
www.mklipence.wz.cz

Závod veteránů Zbraslav - Jíloviště, tradice a současnost
 Ve snaze upozornit na Mezinárodní 
autosalon konaný v Praze na jaře 1908 
uspořádaly Český Klub Motocyklistů 
a Český Klub Automobilistů  závod do 
vrchu Zbraslav - Jíloviště. Zúčastnilo se 
ho tehdy 16 automobilů, z toho 4 závod-
ní, a 17 motocyklů. Po skončení závodu 
se jeho účastníci vydali na manifestační 
jízdu Prahou. Akce měla úspěch, ná-
vštěvnost autosalonu se prudce zvedla  
a současně byla založena tradice, která 
již  trvá téměř sto let.
  Závod se opakoval ještě v roce 1911, 
1912 a 1914, po válce byl obnoven v roce 
1921 a do roku 1931, kdy jeho konání 
ukončila postupující krize, bylo uskuteč-
něno celkem 14 ročníků. Start byl vždy 
na zbraslavském náměstí, následovalo 
stoupání  do kopce Špejchar a po krát-
kém rovném úseku levá zatáčka, která 
se od tragické nehody závodníka Žáka 

v roce 1921 jmenuje Žákova. Po té na 
účastníky čekalo stoupání a serpentiny 
obcí Baně, po další rovině přišel známý 
kopec Cukrák a  cíl  u obce Jíloviště. 
  Veteran Car Club Praha  byl založen 
v roce 1967 a jako jeden z úkolů si určil  
připomínání slavných tradic našeho 
motorismu. Už v roce 1968 uspořádal  
I. ročník Závodu historických vozidel do 
vrchu Zbraslav  - Jíloviště. Trať musela 
být ukončena za obcí Baně, kde starou 
Strakonickou silnici nahradila nová rych-
lostní komunikace, po které se účastníci 
vracejí zpět na Zbraslav. Prvních ročníků 
se zúčastňovala necelá stovka vozidel. 
Některá z nich byla ještě používána k běž-
nému dennímu provozu a o vítězství 
rozhodovala nejvyšší dosažená rychlost. 
V současnosti je rozhodující pravidelnost 
a spolehlivost, trať se projíždí dvakrát 

a hodnotí se shodnost obou časů. 
   K letošnímu, již čtyřicátému ročníku 
Jízdy historických vozidel do vrchu 
Zbraslav – Jíloviště bylo přihlášeno více 
než 240 vozidel. Špatné počasí však je-
jich počet redukovalo, bylo převzato 50 
motocyklů a 122 automobilů. Dopoledne 
byla vozidla vystavena na náměstí, kde re-
prezentovala pestrou šíři zájmů sběratelů. 
Nejstarším motocyklem byl Douglas 2 
vyrobený roku 1919, nejmladší pak Ducati 
900 GTS rok výroby 1979.  Nejstarší auto-
mobil  byl americký Hupmobille z roku 
1910  v nálezovém stavu  pouze s opra-
veným lakem. Za zmínku stojí i Belsi 2E, 
který  byl vyroben v roce 1914 v Anglii. 
Po letech zapomnění se objevilo vozítko 
nazvané Lidovka, které v roce 1949 navr-
hl a vyrobil letecký konstruktér inženýr 

Chuchelský oddíl aerobiku je
ve světě stále více slyšet i vidět

 Na úspěchy sportovkyň Aerobic Team 
Veroniky Vrzbové z TJ Sokol Velká 
Chuchle jsme si mohli docela dobře už 
zvyknout. Již několik let vozí do naší re-
publiky medaile z evropských i světových 
šampionátů. Doposud se těchto velkých 
závodů účastnila děvčata z kategorie 
seniorek.
   Letos jejich řady rozšíří i mladší ko-
legyně. Poprvé, a doufejme že nikoli 
naposledy, se v celé historii chuchel-
ského aerobiku podařilo závodnicím 
v kategorii kadeti 11-13 let nominovat 
na Mistrovství světa, které se koná od 
15. do 20. října v hlavním městě Srbska 
v Bělehradu. Kadetky ve složení: Barbara 
Korbelová, Markéta Sílová, Alžběta 
Vernerová, Barbora Vavroňová, Barbora 
Klepalová, Jana Ryšavá z Velké Chuchle; 
Sarah Vegnerová, Kristýna Kudrnová 
z Lipenců; Anna Saslíková ze Slivence 
a Kateřina Brabcová z Rudné předvedou 
závodní sestavu Fire. S touto sestavou 
se děvčata umístila  na Mistrovství 
republiky na 3. místě a v nominačním 
závodě si ještě o jedno místo polepšila. 
Tuto skvělou pozici obhájila i na pro-
věřovacím závodě před odjezdem na 
vrcholnou akci, který se konal poslední 
říjnový víkend v Praze a připojila se tak 
ke svým starším kolegyním, které odjely 

do Bělehradu ze stříbrnou medailí ze 
všech tří důležitých závodů.
  ,,Přestože se jedná o reprezentaci, veš-
keré nemalé náklady na účast v těchto 
závodech si hradí rodiče závodnic sami,“ 
přibližuje odvrácenou stranu úspěchu 
trenérka Veronika Vrzbová. I když 
Česká republika obsazuje opakovaně na 
všech světových i evropských šampioná-
tech ty nejvyšší příčky, má tento sport 
v médiích jen velice malou podporu 
a tudíž ani sponzoři se do tohoto spor-
tovního odvětví příliš nehrnou. ,,Kdyby 
se mezi čtenáři tohoto článku našel ně-
kdo, kdo by se chtěl byť malým dílem na 
úspěších chuchelského aerobiku podílet, 
děvčata i rodiče to jistě přivítají s nadše-
ním,“ využívá stránek Novin Prahy 16 
k oslovení případných sponzorů úspěšná 
trenérka Vrzbová
   Aerobicteam Veroniky Vrzbové děkuje 
všem svým příznivcům za podporu. 
O tom, jak se zástupkyním z Prahy 16 
na mistrovství sportovně dařilo, přine-
seme v příštím vydání reportáž. Držme 
malým i velkým děvčatům všechny 
palce, ať naváží na předchozí úspěchy 
chuchelského aerobicu. Další informace 
lze získat na  www.aerobicteam.cz
   

KOPANÁ:
Pražský přebor: začátek soutěže 4.8.2007 (16 týmů) 4. kolo FK Újezd nad Lesy – SC Radotín 0:2, 
5. kolo SC Radotín – FK Meteor VIII 2:0, 6. kolo FK Slavoj Vyšehrad B – SC Radotín 1:2, 7. kolo SC 
Radotín – Bohemians B 0:0, 8. kolo SK Uhelné sklady - SC Radotín 1:1, 9. kolo SC Radotín – FC Tempo 
2:1, 10. kolo FC Zličín – SC Radotín 2:3. Po 10. kole je SC Radotín na vynikajícím 2. místě a po loňské 
nepříliš vydařené sezóně je největším překvapení první třetiny soutěže.
I. A třída - skupina B: 18.8.2007 (14 týmů) 4. kolo SK Union Vršovice – SK Čechoslovan Chuchle 
5:1, SK Zbraslav – AFK Slavoj Podolí 1:3, 5. kolo SK Chuchle - Sokol Cholupice 1:5, AFK Slivenec – SK 
Zbraslav 5:2, 6. kolo SK Střešovice 1911 – SK Chuchle 7:0, SK Zbraslav – FK Řeporyje 1:0, 7. kolo SK 
Chuchle - Sokol Stodůlky 2:0, SK Sparta Krč B – SK Zbraslav 1:2, 8. kolo SK Košíře – SK Chuchle 0:0, 
SK Zbraslav – SK Ďáblice 2:2 . Oba zástupci šestnáctky Zbraslav a Chuchle se pohybují na konci tabul-
ky. Zbraslav je po 8. kolech  na 11. místě a nováček Čechoslovan je na posledním 14. místě.
I. B třída - skupina A: 18.8.2007 (14 týmů) ABC Braník – SC Radotín B 3:1, SK Nusle – Sokol Lochkov 
1:0 , 5. kolo Lochkov – Sokol Řepy 1:3, SC Radotín B – AFK Slavoj Podolí B 0:1, 6. kolo SK Modřany – 
SC Radotín B 4:2, Lochkov – Čechie Dubeč B 2:4, 7. kolo SC Radotín B – SK Střešovice 1911 B 3:0, 
FC P. Kopanina B – Lochkov 1:1, 8. kolo Fórum ČR - SC Radotín B 5:1. Záloha SC Radotín se drží 
v klidném středu tabulky na 8. místě, naopak loni se na poslední chvilku zachraňující Lochkov se opět 
dostává  do stejné situace a je poslední na 14. místě.
II. třída  - skupina A: 1.9.2007 (12 týmů) 4. kolo AFK Slivenec B – SK Zbraslav B 0:4, SK Čechoslovan 
Chuchle B – PSK Olymp  2:0, 5. kolo FK Gordic – SK Chuchle B 4:0, SK Zbraslav B – SK Advokát 2:2, 
6. kolo SK  Chuchle B – SK Zbraslav B 1:4
II. třída - skupina C: 1.9.2007 (12 týmů) 4. kolo FC Tempo B – Sokol Lipence 3:1, 5. kolo Lipence – 
Slavoj Suchdol 1:0, 6. kolo AFK Slavoj Podolí C - Lipence 3:1.  
III. třída – skupina A: 18.8.2007 (13 týmů) 4.kolo SK Třeboradice B – Sokol Lipence B 7:1, 5. kolo 
Lipence B – Sokol Lysolaje 1:2, 6. kolo SK Čechie Smíchov – Lipence B 2:3, 7. kolo Lipence B – SK 
Střešovice 1911 C zápas odložen pro nepřízeň počasí, 8. kolo Sokol Bílá Hora B - Lipence B 3:1 
1. ČESKÁ SOFTBALLOVÁ LIGA – muži 
Play off - semifinále:  SK Radotín – Chomutov 0:3 na zápasy (0:3, 0:5, 2:5), Spektrum Praha – Tempo 
Praha  3:1 na zápasy, o 3. místo: Radotín – Tempo Praha 1:2 (5:3, 0:8, 2:3). Radotínští muži v semifiná-
le, které bylo reprízou loňského finále, ztratili po porážce v poměru 0:3 šanci na obhajobu titulu. 
2. ČESKÁ SOFTBALLOVÁ LIGA  - ženy
Play off – semifinále: Radotín - Joudrs Praha B 2:1 na zápasy (4:5,12:3, 6:5), finále: Radotín – Krč 
Altron B 2:1 na zápasy (8:9, 11:0, 4:0). Radotín si vítězstvím ve finále zajistil účast v nejvyšší soballové 
soutěži. K úspěchu radotínských hráček se podrobně vrátíme v příštím čísle. 
1. LAKROSOVÁ LIGA muži - základní část
Falcons - LCC Radotín 6:20, 9:21, Falcons - Plzeň 15:8, 18:10, Falcons - Černošice 11:13, 12:6, 
Falcons – Jižní Město 13:18, 12:23, Falcons - Slavia 10:11, 16: 8, Falcons - Malešice 15:11, 0:10, Falcons - 
Šumperk 24:0, 26:3, Falcons - Pardubice 19: 8, 20: 9, Falcons - Kroměříž 12:1, 27:1. Celkově je Falcons 
Millionaires (Sokol Radotín) po základní části na  4. místě (18 zápasů, 11 - 7, 265:181, 32 bodů).
LCC Radotín - Plzeň 20:2, 21:6, LCC Radotín - Černošice 20:6, 16:8, LCC Radotín - Jižní Město 23:8, 
21:8, LCC Radotín - Slavia 22:11, 29:0, LCC Radotín - Malešice 4: 2, 13:7, LCC Radotín -  Šumperk 0:10, 
57:0, LCC Radotín - Pardubice 31:2, 31:4, LCC Radotín - Kroměříž 0:10, 23:1. Celkově je LCC Radotín 
po základní části na  1. místě  (18 zápasů, 16 vítězství,  2 kontumace, skóre 372:100, 44 bodů).

Výsledky turnaje:
Kategorie vyšší výkonnostní třídy:
1. Divočáci „07“ (Kůs, Vandas,Zábranský)
2. Gambit Cudnosti (Rut, Kyselka, Nouz)
3. Smíchov D (Štola jun., Antoš, Štola sen.)
Kategorie nižší výkonnostní třídy:
1. Růleři (Vedral, Rmoutil, Klíma)
2. Gy Bu (V. Straka, O. Straka, Kolínský)
3. Janezovi žáci (K. Zanikov, Ries, M. Zanikov)
Kategorie smíšených trojic:
1. SŠK Heřnýř (L. Kříž, D. Kříž, Kejhová)
2. ŠK Smíchov (Gubín, Strakoš, Macková)
3. Black Angels (Sochorová, Šáfr, Bělský)
Vítězové na šachovnicích:
1. šachovnice – O. Vedral 6,5 bodů ze 7 
2. šachovnice – O. Straka 6,0 bodů ze 7 
3. šachovnice – J. Zábranský 7.0 bodů ze 7 
Nejlepší hráčka - Jana Sochorová
Nejlepší zahraniční hráč - M. Zanikov (Rusko)
Nejstarší hráč turnaje -  J. Houška (92 let)
Nejmladší hráčka - Lea Rosenbaumová (4 roky)
Nejmladší hráč - Mikoláš Babouček (7 let)


