
  Posledních sedm let bylo družstvo 
A mužů „vlajkovou lodí“ radotínského 
soballu. A i když muži jsou výkon-
nostně stále nejlepším týmem klubu, 
událostí sezóny číslo jedna byl tentokrát 
postup žen do 1. ligy. Kadeti jsou dalším 
týmem, který jde evidentně sportovně 
nahoru. „Béčka“ mužů i žen a juniorky 
zahrály standard. Jinými slovy radotín-
ský soball pokračuje ve svém vzestupu, 
takže hlavním problémem přestává být 
nedostatek družstev, hráčů a trenérů, 
ale stává se jím hřiště, na které se oddíl 
jednoduše kapacitně nevejde. Řešením 
do budoucna by měla být za grantového 
přispění hl. města Prahy plánovaná rea-
lizace umělého osvětlení.
   Radotínské mužské ,,áčko“ mělo letos 
tři vrcholy sezóny – obhajobu loňského 
titulu Mistra ČR, obhajobu Českého po-
háru a účast v Poháru mistrů. V PMEZ, 
který se konal na sklonku srpna přímo 
v Radotíně, sobal-
listé z Prahy 16 po 
vítězství ve skupině 
skonči l i nakonec 
třetí (článek v zá-
ř i j o v é m  v y d á n í 
N o v i n  P ra h y  16 
- pozn. red.). Jak do-
padly zbývající dva 
tuzemské vrcholy 
mu ž s k é h o  s o f t -
ballového ročníku 
ve zkratce trenér 
RSK Pavel Prachař: 
,,Ligový ročník se 
nám letos příliš ne-
vydařil. Po základ-
ní části jsme sice 
skončili druzí za 
Spectrem,  nicméně 
v semifinále jsme 
narazili na dlouhodobě nejlepší tým 
v ČR Sportclub 80 Chomutov s nejlepší 
obranou vedenou zkušeným nadhazo-
vačem a reprezentantem Vrbenským.“ 
A dále k průběhu série dodává: ,,Soupeři 
se dokonale podařilo vrátit nám porážku 
z loňské finálové série, když jsme bohu-
žel nevyhráli ani jedno utkání a prohráli 
sérii 0:3.“ K zajímavé situaci došlo v další 
sérii o konečné 3. místo s týmem Tempo 
Praha. Ve třetím zápase za stavu 1:1 

na utkání Radotín podal protest proti 
rozhodnutí rozhodčího. Po jednáních 
Sportovně technické komise a po odvo-
lání k Předsednictvu České soballové 
asociace byl protest uznán a rozhodující 
utkání se mělo odehrát znovu. Tempo 
však odmítlo nastoupit, a tak radotínští 
soballisté obsadili třetí místo bez boje. 
  Pomyslnou náplastí na neúspěch v li-
ze může pak rozhodně být obhajoba 
Českého poháru. V dramatickém finále 
se Spectrem Praha, jež se odehrálo 
v Pardubicích, byli nakonec šťastnější 
nejtěsnějším poměrem 3:2 soballisté 
od Berounky. 
   Ženy měly letos nejlepší sezónu v histo-
rii klubu. Do týmu přišel nový kouč Jiří 
Fryš, kterému se spolu s Jiřím Bažantem 
podařilo po loňských problémech tým 
uklidnit, stabilizovat a motivovat k po-
kusu o postup do 1. ligy, zatímco loni 
šlo spíš o udržení v lize druhé. Po zá-

kladní části 2. ligy skončily radotínské 
ženy druhé a do play-off nastupovaly 
proti týmu Joudrs B (který postupovat 
nemohl). Další semifinálovou dvojici 
tvořila Krč B a Přírodní vědy Praha. Ve 
chvíli, kdy Radotín po dramatickém ví-
tězství 2:1 na zápasy postoupil do finále 
soutěže, čekalo se na výsledek dalšího se-
mifinále. Tam zvítězilo béčko Krče a tak 
bylo jasné, že Radotín už bez ohledu na 
finálový výsledek postupuje, protože 

Jaké jsou nejlepší kapky na léčbu zeleného zákalu - glaukomu?

MUDr. Martin Fučík,  
primář glaukomového centra oční 
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Dvojitý zlatý splněný sen
Chuchelský aerobic si veze z mistrovství světa dva tituly

  S obrovským napětím a netrpělivostí 
očekávali všichni rodiče, přátelé a příz-
nivci chuchelského aerobiku v nedělních 
odpoledních hodinách 21. října u tělo-
cvičny ve Velké Chuchli návrat zlatých 
závodnic Aerobic Teamu Veroniky Vrz-
bové z právě skončeného Mistrovství svě-
ta ve sportovním aerobiku a fitness, které 
se konalo ve dnech 15. – 20. října 2007 
v Bělehradě. Ten okamžik nastal patnáct 
minut po třetí hodině. Autobus obsazený 
úspěšnými reprezentantkami a s vlající 
českou vlajkou za zvuků písně We Are 
e Champions dorazil  k tělocvičně.

Přivítání bylo obrovské, jelikož 
děvčata přivezla z Bělehradu dvě 
zlaté medaile. V kategorii Fitness 
aerobic se o první zlato postaralo 
družstvo kadetek ve složení Kateřina 
Brabcová, Barbara Korbelová, Kristýna 
Kudrnová, Jana Ryšavá, Anna Saslíko
vá, Markéta Sílová, Sarah Vegnerová, 
Alžběta Vernerová, Barbora Vavroňo
vá a Barbora Klepalová. Na březnovém 
Mistrovství ČR se tento tým umístil 

na 3. místě. Choreografie prošla men-
šími změnami a úpravami a již na 
nominačním závodě v květnu obsadil 
fitness tým 2. místo. Na Mistrovství 
světa se děvčata se svou ohňovou se-
stavou Fire od prvního kola soutěže 
držela na první příčce, kterou po celou 
dobu neopustila. Ve finálovém závodě 
pak umístění potvrdila ziskem všech 
prvních míst od pěti rozhodčích. Tým 
Veroniky Vrzbové jednoznačně vybo-
joval první místo a zlaté medaile. 

Ve čtvrtek začínal závod pro se-
niorské kategorie. Do boje o zlato se 
pustil druhý chuchelský tým kate-
gorie Fitness aerobic ve složení Táňa 
Bednářová, Ivana Dvořáková, Martina 
Kolářová, Markéta Kolářová, Martina 
Krčilová, Renata Mielniková, Adéla 
Navarová a  Veronika Šindelářová. 
Na Mistrovství ČR děvčata vybojo-
vala stříbrné medaile, rovněž tak na 
květnovém Mistrovství Evropy ve 
španělském Lloret de Mar. V průběhu 
prázdnin v době přípravy na mistrov-

ství světa prošla 
choreografie opět 
několika změna-
mi. ,,Je to až neu-
věřitelné, ale stej-
ně jako u kadetek 
probíhal i závod 
seniorek . Da lo 
by se s nadsázkou 
říct, že jako přes 
kopírák. Od prv-
ního kola byl tým 
na prvním místě, 
které udržel až 
do finále. Šest ze 
sedmi rozhod-
čích ohodnotilo 
chuchelská děv-
čata nejvyššími 
známkami a dalo 

Krč B, stejně jako Joudrs B, do první 
ligy nemůže (v 1. lize již nastupují jejich 
A týmy – pozn. red.). Radotínské ženy 
ovšem neusnuly na vavřínech a pora-
zily i Krč ve dvou utkáních (11:0 a 4:0) 
a potvrdily tak oprávněnost postupu do 
nejvyšší soutěže. Tým, kde se podařilo 
skloubit hru dvou generací, reprezen-
tovanou na jedné straně zkušenými 
sestrami Petrou Vicenovou a Danou 
Honzkovou, a na straně druhé naděj-
ným mládím dvojčaty Jitkou a Kateřinou 
Bažantovými, jistě neřekl poslední slovo 
a bude se chtít v příštím roce v první lize 
nejméně udržet.

Radotínské naděje ve věku 11 až 13 
let, se kterými oddíl začínal před dvěma 
lety prakticky od začátku, vyspěly ve 
své druhé sezóně v dobrý a soupeři re-
spektovaný tým. O tom svědčí fakt, že 
skončil na 3. místě v jedenáctičlenném 
Pražském přeboru a že neprohrál od 
13. června ani jedno utkání. ,,Většina 
hráčů v týmu dosáhne patnácti let až 
v příštím roce, takže družstvo zůstane 
pohromadě  bez větších změn a může 
směle přemýšlet o velmi dobrém umís-
tění nejen v regionální soutěži, ale 
i na Mistrovství ČR kadetů, které se 
hraje jako jednorázový turnaj,“ hovoří 
o ambicích Pavel Prachař, který se vedle 
A týmu mužů trenérsky stará i o so-
ballovou mládež . 
  Důležité jsou i počiny ve změně 
a úpravě hřiště. Po částečně vynucené 
přestavbě  nevyhovujících šaten (po ha-
várii střechy díky hurikánu Kyril v led-
nu 2007) se oddíl pustil s pomocí ma-
gistrátního grantu do zatravnění hřiště 
spolu se zavlažovacím systémem. Práce 
jsou prakticky hotovy a příští rok by se 
už mělo hrát na novém povrchu. Dalším 
krokem, skutečně potřebným, finančně 
však bohužel nejnáročnějším, je snaha 
pustit se do osvětlení hřiště. ,,Všechny 
tyto kroky bychom nemohli dělat bez 
podpory klubu RSK, radotínské rad-
nice, Magistrátu hl. města i místních 
radotínských firem. Těm všem bychom 
rádi touto cestou poděkovali,“ uvádí 
závěrem nový předseda Radotínského 
SK Rosťa Hrych.

je na první místo,“ komentuje průběh 
soutěže nejúspěšnější trenérka mis-
trovství Veronika Vrzbová, která byla 
po právu oceněna titulem Coach of the 

year 2007 – trenér roku. Aerobik team 
Veroniky Vrzbové má tedy dvě druž-
stva, která získala na Mistrovství světa 
v Bělehradě zlaté medaile, a děvčata jsou 
Mistryněmi světa pro rok 2007. A co říká 
k dosaženému úspěchu trenérka Vrzbová: 
,,Mně jako trenérce a choreografce obou 
týmů se splnil zlatý sen. Mít na krku šest-
náct zlatých medailí z Mistrovství světa, 
to se přece nestává každý den.“
   ,,Děkujeme za reprezentaci Prahy 16 
a přejeme ještě mnoho dalších sportov-
ních úspěchů,“ připojuje se k mnoha gra-
tulantům  i redakce Novin Prahy 16. Více 
informací a výsledkové listiny získáte na 
www.aerobicteam.cz

Soballistům se nepodařilo obhájit prvoligový triumf
Ženy naopak dosáhly historického úspěchu

  Cyklisté všech věkových i výkonnostní 
kategorií ze Zbraslavi i okolí, kteří se 
v sobotu 6. října účastnili již 19. ročníku 
Zbraslavské osmy, si bez ohledu na celkové 
umístění odvezli opravdovou medaili.
  „Neděláme závody pro reprezentanty 
v cyklistice, ale pro hobby jezdce, hlavně 
pak samozřejmě pro děti. Proto jsme 
připravili medaile i místo na stupních 
vítězů pro každého, kdo projel cílem,“ 
informoval o všemi oceněné podobě 
vyhlášení vítězů organizátor závodu 
Aleš Háněl. Rovněž připomenul, že bylo 
úžasné sledovat, jak na stupních pro 
nejlepší měli stejnou radost z medailí 
čtyřletí kluci i bývalí 
reprezentanti v cyk-
lokrosu.
 Cyklistický závod 
Zbraslavská osma se 
stal tradiční součástí 
nabídky sportovních 
akcí na Zbraslav i . 
Popu l á r n í  s e  s t a l 
n e j e n  d í k y  t r a t i , 
na kterou si může 
troufnout kdokoli, 
k d o  m á  j a k é k o l i 
kolo, ale i proto, že 
závod je přístupný 

všem, nevybírá se na něm startovné. 
„Tradici bez startovného jsme položili 
hned na počátku, kdy to byl závod pro 
kamarády. Během let jsme ji drželi díky 
dlouhodobým sponzorům, v posledních 
letech nám pomáhá grant MČ Praha – 
Zbraslav. Že podobná praxe není samo-
zřejmostí, dokládá údiv lidí u prezentace, 
když si jdou pro startovní číslo automa-
ticky s peněženkou,“ směje se Háněl.

P r o  j u b i l e j n í  j a r n í  d v a c á t o u 
Zbraslavskou osmu připravují organizá-
toři několik novinek. Fotogalerie i vý-
sledky té minulé najdete na internetových 
stránkách www.hsh.cz/osma

Medaile ze Zbraslavské osmy všem

Dostihová sezóna skončila
Cenu prezidenta vyhrál Oligarch

   Letošní dostihová sezóna je skončena. 
Posledním významným bodem kalendá-
ře byla poslední říjnovou neděli 88. Cena 
prezidenta republiky dotovaná HIC and 
Services, vytrvalecká 
zkouška na 3200 me-
trů o 200 tisíc korun. 
Po čtyřech předcho-
zích ročnících letos 
vzhledem k nabitému 
pracovnímu scénáři 
o státním svátku ne-
mohl svému dostihu 
přihlížet prezident 
Václav Klaus, nicméně 
i tak pořadatelé přiví-
tali vzácné hosty - pri-
mátora hl. m. Prahy 
Pavla Béma a minis-
tra zemědělství ČR 
Petra Gandaloviče. 
Svátečnímu odpoled-
ni přálo počasí, a tak 
měly dostihy velice 
solidní diváckou kulisu více než čtyř 
tisícovek návštěvníků. 
  Jednoznačným favoritem byl pětiletý 
valach stáje Corinne ČR Oligarch s žo-
kejem Jiřím Chaloupkou, proti němuž 
se postavilo sedm sice vyrovnaných, 
ale výkonnostně přeci jen níže než on 
ukotvených soupeřů. O poctivé tempo 
dostihu se postarala čtyřletá Kersy, 
která přivedla kompaktní pole až do 
cílové roviny, zatímco Oligarcha vedl 
jeho žokej, vědom si dobře valachových 
silných finišmanských schopností, na 
poslední pozici. Po zatočení do kon-
covky se Oligarch přesunul do volného 
prostoru od bariéry a vystupňoval rych-
lost. Jediným vzdorujícím soupeřem mu 
v polovině cílové roviny byla čtyřletá 
klisna Lemes Hoffnung, ale i tu jistě 
předstihl a vyhrál před ní o dvě délky 
v dobrém čase 3:34,38. Trenér Oligarcha 

Stanislav Popelka tak získal své druhé 
vítězství v rovinovém dostihu nejvyšší 
kategorie, přičemž to první mu v záři-
jové Velké ceně českého turfu zařídil 

stejný svěřenec. Žokej Jiří Chaloupka 
triumfoval v Ceně prezidenta po letech 
2003 a 2005 s klisnou Ketty Sharp již po-
třetí. Irský rodák Oligarch završil velmi 
úspěšnou první sezónu na českém území 
a je hlavním kandidátem na zisk titulu 
nejlepší vytrvalec roku 2007.
 V průběhu atraktivního programu 
nejvíce zaujaly především dva další 
momenty. Prvním bylo završení čistého 
hattricku nadějného dvouletého hnědá-
ka stáje Syndikát 2007 Tesiova a druhým 
pak premiérový ročník Handicapu bě-
loušů CK Martin Tour, na jehož vzniku 
se podíleli sponzor dostihu pan Vojtěch 
Martin a manželka pražského primátora 
paní Radka Bémová. Jistý triumf si v cíli 
připsal pětiletý valach Prezioso se sta-
ronovým šampiónem žokejů Václavem 
Janáčkem, jenž navíc zaznamenal jubi-
lejní 150. zásah v kariéře. 

Třináctý Pražský rallysprint se blíží
  Sezóna automobilových soutěží je již 
tradičně zakončena divácky atraktivním 
Pražským rallysprintem. Jinak tomu 
nebude ani letos. V tomto roce se však 
pořadatelé rozhodli pro drobnou změnu 
termínu a závod byl ze svého obvyklého 
data uspořádání posunut o týden pozdě-
ji, na druhý prosincový víkend. Pojede se 
tedy 8. prosince 2007.
  Třináctý ročník Pražského rallysprintu  
se uskuteční na stejné, osvědčené trase 
z předchozích let a i v letošním roce bu-
dou k vidění nejen nejúspěšnější účastníci 
domácího šampionátu, ale i jezdci ze za-
hraničí. Diváci se mohou těšit mimo jiné 
na Václava Pecha nebo Martina Prokopa. 
Závodu se aktivně zúčastní také premiér 
Mirek Topolánek,  předseda Poslanecké 
sněmovny Miloslav Vlček a další známé 
osobnosti z oblasti kultury, sportu a veřej-
ného života.

Rallysprint se skládá ze šesti rych-
lostních zkoušek, z nichž se tři jedou na 
Strahově a tři mezi Cementárnou Radotín 
a Řeporyjemi. Začátek závodu je v 8.00 
hod. a konec v 15.00 hod.

   Organizátoři srdečně zvou na tuto akci 
nejenom fanoušky automobilových soutě-
ží, ale i všechny občany z Prahy 16, kteří 
si chtějí zpestřit sobotu  v tomto předvá-
nočním období. Zároveň by pořadatelé 
chtěli prostřednictvím článku upozornit 
všechny potencionální diváky, že tento 
krásný sport může být i nebezpečný, a pro-
to je nutné dodržovat bezpečnost a řídit se 
pokyny povolaných osob z realizačního 
týmu závodu. 
   Řidiče bychom chtěli upozornit, že v do-
bě konání závodu budou uzávěrky silnic 
v oblasti mezi Cementárnou Radotín a Ře-
poryjemi, a zároveň poprosit o opatrnost 
při jízdě na přístupových komunikacích 
v dané oblasti.


