
Nejvyšší basketbalová soutěž v nové sportovní hale
Nováček ligy muži Sokola Vyšehrad mají zázemí v Radotíně
Nejvyšší soutěž mužského basketba-

lu Mattoni NBL bude v letošní sezoně 
2009-10 každý týden v nové sportovní hale 
v Radotíně. Jako svou domovskou základ-
nu si ji totiž zvolil nováček letošní nejvyšší 
basketbalové soutěže tým KK Sokol Vyše-
hrad. Tým Sokola Vyšehrad je tradičním 
účastníkem českých basketbalových soutě-
ží. Největším historickým úspěchem týmu 
z pravé strany Vltavy je pak druhé místo 
v 1. lize ČR v sezoně 1994-95. Družstvo si 
vybojovalo postup do nejvyšší soutěže loň-
ským vítězstvím v 1. národní lize.

Trenéři Ulrych a Jalovecký vybudo-
vali družstvo z mladých hráčů, kteří 
vyšli převážně z vlastní mládežnické 
basketbalové líhně. Cílem je hrát rychlý, 
atraktivní, celoplošný basketbal, založený 
pouze na kvalitě českých hráčů. Konfron-
tace tuzemské základny s legiemi cizinců 
v ostatních družstvech Mattoni NBL 
může být zároveň pozvánkou na zápasy 
družstva do nové radotínské haly. No-
váček z Vyšehradu to bude mít v novém 
ročníku velmi těžké. Jako jediný tým bude 
nastupovat bez cizinců, kromě jednoho 
Chilana, který bude mít amatérský status 
jako ostatní hráči Vyšehradu. Jediný čistě  
amatérský celek v NBL tak bude vystaven 
konfrontaci s týmy, jenž mají na soupisce 
hráče z celého světa. V týmu nováčka se 
představí i dva hráči s úzkou vazbou na 

Radotín. Mladíci  Jiří Kysela a Tomáš 
Zídek,  nejmladší syn legendárního Jiřího 

Zídka, budou v dresu Vyšehradu repre-
zentovat Prahu 16.

První utkání odehrál Vyšehrad v Par-
dubicích, které vstoupily do nového roč-
níku NBL s velkými ambicemi. Porážka 
111:43 byla velmi krutá realita pro nováč-
ka soutěže. Ve druhém kole se Vyšehrad 
představil v Radotíně s BC Kolín (výsledek 
byl znám až po uzávěrce novin – pozn. red.) 

a ve čtvrtém přivítal tradičního účastníka 
NBL - tým USK Praha. Během měsíce 

října ještě přivítá týmy Basketbal Brno 
(21.10.)  a mistra ČR Basketbal Nymburk 
(28.10.). Všechna utkání ve středu začínají 
v 18.15 hod. a nedělní od 17.00 hod.
 

Více na www.halaradotin.wz.cz
nebo www.vysehrad.snadno.eu

Pozvánka na rychlá auta do Velké Chuchle
V sobotu 24. října budou mít diváci mož-

nost vidět ve Velké Chuchli závody automo-
bilů do vrchu. Zatímco v sezóně, neděli co 
neděli, míří návštěvníci na dostihové závo-
diště zhlédnout živé koně, tentokrát budou 
moci sledovat koně pod kapotami automo-
bilů. Na trati z Velké Chuchle do Slivence 
dlouhé 2 300 metrů si dají dostaveníčko 
účastníci Českého amatérského mistrovství 
závodů automobilů do vrchu B&B cup. 

Amatérské mistrovství má za sebou 
velmi úspěšnou sezónu. Pro náhodného 

diváka by slovo amatérský v názvu mohlo 
signalizovat nízkou úroveň, ale opak je 
pravdou. Během času se úroveň závodění, 
jak po stránce jezdecké a technické, tak 
po stránce pořadatelské dostala na velmi 
vysokou úroveň. Jednotlivých podniků 
seriálu se zúčastňuje přes sto jezdců. Vozy 
jsou rozděleny do tří skupin, na sériové, 
závodní a historické. V jednotlivých 
skupinách jsou srovnány do jednotlivých 
tříd podle objemu motoru. Ve všech 
třídách panuje velká konkurence přinášející 

napínavé závodění. 
K nejpřitažlivějším 
momentům pat ř í 
s oub oj e  v  ne j s i l -
nějších třídách, sé-
riových i závodních 
aut , kde  probíhá 
velký boj mezi znač-
k a m i  M i t s u b i s h i 
L ancer  a  Sub ar u 
Impreza. K ozdobám 
seriálu patří skupina 
h i s tor i ckých  aut . 
Vedle pestré palety 
závodních škodovek 
zde mohou diváci 
vidět i slavné značky 
historie jako Mini 
C o o p e r, R e n au l t 
Alpine, BMW 2002, 
Audi Quattro, Por-
sche 911 a další. 

Zajímavou podívanou slibuje i fakt, že 
závod je volný, nezapočítává se do celkové 
klasifikace a většině automobilových disci-
plín sezóna skončila. To, spolu se snadnou 
dosažitelností pro závodníky z Prahy 
a blízkého okolí, nahrává tomu, že uvidíme 
zajímavá jména. Start již přislíbil autokrosař 
Petr Turek, který v době psaní tohoto člán-
ku bojoval  v Itálii o svůj třetí evropský titul. 
Další autokrosař, dnes již na závodnickém 
odpočinku, Bořík Tlášek, obohatí kategorii 
historiků o Alfu Romeo Montreal. Na startu 
se  mezi stovkou přihlášených jistě objeví 
i jiná známá jména z českého motosportu. 
V jednání je i start starosty Velké Chuchle 
Stanislava Fresla, který významně pomohl 
při přípravě a organizaci závodu.

Závod začíná v sobotu 24. října ráno 
dvěma tréninkovými jízdami od startu 
ve Velké Chuchli na náměstí Omladiny. 
Cíl závodu je ve Slivenci. Po polední pře-
stávce odstartují vozy ke dvěma závodním 
jízdám.

Pořadatelé a jezdci zvou srdečně diváky 
a zároveň prosí, aby respektovali pokyny 
pořadatelů a chovali se ukázněně. Vstup 
je zdarma. Promotér seriálu, radotínský 
závodník Eda Patera připravil pro diváky 
též zdarma program a průvodce sezónou. 
 

Podrobnější informace o programu,
startovní listině a celém seriálu najdete 
na webových stránkách
www.edda.cz/mscrdovrchu/

Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc září byla vyhodnocena čtveřice Team 
Ski a Bike Centra Radotín  ve složení Milan Černý, Ota Zima, Lukáš Mikovec a Tomáš 
Vitvar, která se stala vítězem republikového mistrovství série extrémních 24hodinových 
závodů na horských kolech. Poslední závod série se jel okolo šumavského Vimperka  
6. září a radotínští bikeři dokázali odrazit nápor týmu Česká spořitelna  MTB. Vítěz-
stvím v posledním závodu série potvrdil Team Ski a Bike Centrum Radotín zisk ama-
térského mistra ČR pro rok 2009.
Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Prahu 16, zašlete návrh na udělení titulu 
Sportovec měsíce Prahy 16 na emailovou adresu noviny@p16.mepnet.cz. Přihláška do sou-
těže o udělení titulu musí obsahovat celé jméno navrženého sportovce, ročník narození, 
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 infor-
mace, z jaké městské části dotyčný 
je nebo koho reprezentoval. Rovněž 
prosíme o poskytnutí tel. kontaktu jak 
na navrhovatele, tak i na navrženého 
sportovce pro zjištění případného 
souhlasu k medializaci výkonu v No-
vinách Prahy 16. Podněty zasílejte 
v termínu do 4. listopadu 2009. Ze 
zaslaných tipů bude do užšího roz-
hodování 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 čest-
nou listinu  se jmenováním sportovce 
měsíce a věcnou cenu. Těšíme se na 
Vaše podněty.

Proměny vlastnické struktury 
bytových domů v posledních dvou 
desetiletích, několik vln privatizací, 
prodejů či převody do osobního vlast-
nictví a vznik společenství vlastníků 
se začínají blahodárně projevovat 
na stavu bytového fondu. Stále častěji 
vidíme kolem sebe, jak se dříve šedivé 
a nevlídné paneláky proměňují k ne-
poznání. Barevné fasády, nové výtahy 
či stoupačky, modernější okna, opra-
vené střechy a mnohé další. Nic z toho 
však není zadarmo. Kde na nákladné 
rekonstrukce či zateplování vzít? 
S odpovědí pomohl poslanec Ing. Petr 
Bratský, někdejší dlouholetý starosta 
Prahy 13, dnes předseda sněmovního 
podvýboru pro evropské fondy a také 
sněmovnou delegovaný člen dozorčí 
rady Státního fondu rozvoje bydlení 
(SFRB).

Revitalizace paneláku nebo cel-
ková oprava bytového domu stojí 
obvykle desítky milionů, kam pro 
ně jít?

Osvědčeným zdrojem je u nás Státní 
fond rozvoje bydlení poskytující řadu 
podpor a dotací, z nichž pro nás je 

významný zejména program „Panel“. 
Nově je tu pak program „Zelená 
úsporám“ v gesci Ministerstva život-
ního prostředí určený zejména na 
zateplování a úspory energií a využít 
lze i Integrovaný operační program, 
kam jdou peníze z evropského fon-
du regionálního rozvoje. Evropské 
fondy se však obecně týkají spíše 
mimopražských regionů, hlavní měs-
to dosáhne jen na malou část z nich, 
neboť je nad statistickým průměrem 
EU a podpora proudí hlavně k méně 
rozvinutým oblastem. Díky souběhu 
protikrizových motivačních opatření 
vlád, nového rozpočtového období 
EU a možností výnosů z emisních 
povolenek je nyní k dispozici asi re-
kordní balík peněz, tato situace však 
nepotrvá věčně. 

Tyto peníze ale asi nepokryjí všech-
ny náklady na rekonstrukci? 

Základem jsou vždy samozřejmě 
vlastní prostředky majitele bytového 
domu, ať již družstva, sdružení vlast-
níků jednotek či městské části. K nim 
lze získat různě vysokou podporu  
odstupňovanou podle jednotlivých 

programů a jejich podmínek, podle 
náročnosti konkrétního projektu 
a dalších kritérií, podle toho zda jde 
o celkovou nebo jen částečnou rekon-

strukci apod. Celkové rekonstrukce 
jsou efektivnější a tedy preferova-
né, v programu Panel dokonce ani 
nevadí, pokud již byly některé dílčí 
práce na domě provedeny v minulos-
ti, započítává se to při hodnocení do 

Kde získat podrobnější informace 
o programech a podmínkách?
www.sfrb.cz
www.zelenausporam.cz

Výborné zářijové vrcholy
Září je v dostihovém kalendáři tradičně 

měsícem, během nějž se konají nejvýznam-
nější srovnávací zkoušky tříletých koní se 
zástupci starších ročníků. Také letos byly 
tyto dostihy velmi kvalitně obsazeny a při-
nesly dramatickou podívanou. A ani v jed-
nom z nich nezvítězil hlavní favorit.

Magnetem Dostihového festivalu pod 
patronátem primátora hl. m. Prahy Pavla 
Béma (20. září) byla 31. Velká 
cena Prahy CK Martin Tour 
(1600 m, 450 tis. Kč), v níž byl 
horkým favoritem úřadující 
Kůň roku Blue Coral. Pětiletý 
tmavý hnědák stáje Dr. Char-
vát však nastoupil pouze dva 
týdny po náročném italském 
startu (kde skončil druhý) 
a toho využil odpočinutější 
hnědák stáje YOKO a druhý 
favor i t  dos t ihu  Shar p our. 
V sedle s žokejem - šampiónem 
a novopečeným otcem dcery 
Viktorie Václavem Janáčkem 
zvítězil pětiletý svěřenec Zdeno 
Koplíka jistě o dvě a čtvrt délky. 
Ve stejném odpoledni konaná 
31. Velká cena českého turfu 
Pražské energetiky (2400 m, 
450 tis. Kč) nabízela vyrovnanější sestavu, 
a to se také prokázalo ve finiši, když až do 
posledních metrů o vítězství bojovali tři 
koně. Nakonec těsně triumfoval čtyřletý 
zástupce chuchelské stáje Hrubý, vítěz 
významných letních dostihů ze závodišť 
v Mostě a Karlových Varech Teassio s žo-
kejem Martinem Srncem před premian-
tem předloňského St. Leger Savignonem 

a výbornou vytrvalkyní Determinacjou, 
jejíž realizační tým oznámil konec rovinové 
kariéry a přechod klisny na překážky.

Poslední zářijovou neděli měli svůj 
vrchol sprinteři. Osm se jich postavilo 
na start 88. Svatováclavské ceny Renault 
(1200 m, 250 tis. Kč) a vzápětí předvedlo 
třetí nejrychlejší dostih v dlouhé historii 
této zkoušky. Vítězem se jistě o délku a čtvrt 

stal pětiletý valach stáje Chovsport Zdelov 
Ediggio s žokejem Jiřím Chaloupkou, který 
trať zvládl v čase 1:11,34. Svěřenec letošní-
ho „trenérského objevu“ Zdeňka Mimry 
Ediggio je odchovancem Jiřího Odcházela 
a ve Svatováclavské ceně se stal prvním ví-
tězem českého chovu od roku 1998, kdy tri-
umfoval populární „bílý projektil“ Yokom.

komplexnosti výsledku a lze tak do-
sáhnout i na vyšší podporu.  Lze také 
kombinovat více zdrojů najednou, 
například zateplení domu s podporou 
programu „Zelená úsporám“ a další 
práce nesouvisející přímo s úsporami 
energií zase z prostředků SFRB. Jen 
je třeba si dát pozor a nenárokovat 
peníze na jednu a tutéž provedenou 
úpravu z obou programů současně. 
Porušení této zásady by mohlo inves-
tora přijít velmi draho na sankcích 
a zároveň by musel samozřejmě obě 
dotace vrátit.

Častým terčem stížností je i admi-
nistrativní náročnost žádostí…

Je škoda, že se nepodařilo všechny 
tyto možnosti podpor sjednotit pod 
jednoho správce, ale to je dáno tím, 
že jde o peníze z různých zdrojů. 
Jiné podmínky si klade EU a jiné 
zase obsahuje smlouva s Japonskem 
o použití výnosů z prodeje emisních 
povolenek. Největší volnost a šíře 
použití je u našich vlastních českých 
prostředků z fondu rozvoje bydlení. 
Administrativní náročnost odrazuje 
pouze část zájemců, ale i to se už 

mění a u programů „Panel“ i „Ze-
lená úsporám“ jsou výrazně změk-
čovány podmínky, aby se dostalo 
na více stavebníků a bylo možné 
zároveň žádosti i projekty rych-
leji vyhodnocovat a zpracovávat. 
U prvního jmenovaného už by mělo 
být brzy možné použití prostředků 
i na nepanelové bytové domy.

Kolik peněz je vyčleněno v jednot-
livých programech a fondech?

Program „Zelená úsporám“ po-
čítá s celkovou částkou přibližně 
25 miliard korun. Program „Panel“ 
obnáší jen pro letošní rok 3,5 mili-
ardy, Státní fond rozvoje bydlení má 
však i další programy a možnosti 
podpory. U evropských fondů může 
Česká republika v příštích letech 
dosáhnout na další desítky miliard, 
bude ovšem záležet na připrave-
nosti regionů a kvalitě podaných 
projektů. 


