
Důstojné oslavy 80 let volejbalu v RadotíněDostihové zpravodajství - Cenu prezidenta vyhrál favorit Mariydi
Již pošesté v prezidentském úřadu na-

vštívil chuchelské závodiště Václav Klaus. 
První listopadovou neděli předával pohár 
vítězi jubilejní 90. Ceny prezidenta republiky 
a HIC & Services, supervytrvalecké zkoušky 
na 3200 metrů, jejíž historie je jednak nej-
delší ze všech českých rovinových dostihů 
a jednak nikdy, žádnou dějinnou událostí,  
nebyla přerušena.

Letošní ročník měl na startu horkého fa-
vorita, který svou roli nakonec splnil, i když 
po jeho předchozím suverénním triumfu 

v pardubickém St. Leger možná někteří 
čekali v cíli jasnější převahu. Přesto tříletý 
hnědák Mariydi zvítězil jistě, a to rozdílem 

dvou délek před druhým Oligarchem, je-
hož forma vždy kulminuje v samém konci 
sezóny, což dokázal nejen nyní, ale také 
v předchozích dvou letech, kdy 
Cenu prezidenta vyhrál. Na bron-
zovém stupínku, stejně jako vloni, 
skončil poctivý valach Savignon, 
který prakticky nemá výsledkové 
výpadky.

Vítězný Mariydi je trénován 
v Praze - Velké Chuchli Tomá-
šem Šatrou a v sedle měl žokeje 

Václava Janáčka, 
který byl už od 
léta jistým šam-
p i ó n e m  m e z i 
r o v i n o v ý m i 
jezdci - tento titul 
letos získal po-
čtvrté za sebou!

Ačkoliv se celý svá-
t e č n í  d o s t i h o v ý  d e n 
pod záštitou prezidenta 
republiky konal za téměř 
mrazivého počasí, tribuna 
se zaplnila solidně a diváci 
viděli osm nadmíru zají-
mavých dostihů, z nichž 

většinu ovládli favorité. Překážkovou Cenu 
EŽ Praha a České televize získal šestiletý va-
lach stáje Quartis Charccari s žokejem An-

drésem, Cenu Sherlog pro dvouleté koně si 
připsal nadějný hnědák DS Pegas Skarabeus 
s žokejem Lukáškem a III. ročník populární 

Ceny běloušů CK Martin Tour opanoval 
tříletý zástupce stáje Martin Tour & MIKO 
Racing Maribor s žokejem Rájou.

V průběhu programu také vyvrcholil 
celoroční seriál žákovských dostihů Pohár 
PRE – Hippospol Cup 2009, jehož vítězkou 
se podruhé v sedmileté historii stala dívka, 
konkrétně Petra Prenerová. I když se v zá-
věrečné kapitole seriálu s klisnou Roseburn 
neumístila, předchozí náskok jí stačil na 
celkové prvenství.

Výsledkový servis

Pilotní projekt poháru mistryň ovládly radotínské hračky
Ve dnech 24 .– 25. 10. 2009 se v Hannove-

ru uskutečnil první ročník česko - německého 
poháru mistryň. Turnaje se zúčastnily dva 
nejlepší týmy z každé země: LCC Radotín, 
SK Lacrosse Jižní Město, Mnichov a Han-
nover. Kromě nich byl v Hannoveru mimo 
soutěž ještě anglický tým z Caterham School, 
se kterým sehrály Radotín a Hannover přá-
telské zápasy.

Právě zápas proti Caterhamu byl prvním 
vystoupením radotínského mistra v Han-
noveru. Caterham School je středoškolský 
tým, ale vzhledem k všeobecné úrovni 
anglického lakrosu byl LCC důstojným 
soupeřem. Zápas byl zpočátku vyrovnaný, 
o poločase vedl Radotín 9:6. V druhé půli 
zkušenost českých hráček převládla a LCC 
nakonec vyhrál 16:9. Michaela Srchová na-
střílela sedm gólů, Anna Kopecká a Adéla 
Blahovcová daly každá po třech. SK Lacros-
se Jižní Město se ve svém prvním utkání 
střetl s týmem Mnichova. Zápas byl vy-
rovnaný a Jižní Město vítězství 12:8 získalo 
až v závěru zápasu. V českém derby mezi 
odvěkými rivalkami z Radotína a Jižního 
Města došlo v první půli k vyrovnanému 
boji. Zlom nastal po přestávce a v druhé 
polovině Radotín jasně dominoval a zví-
tězil přesvědčivým rozdílem 21:8. Stejně 
jako Radotín i Hannover si v přátelském 
zápase poradil s anglickým týmem z Cater-
hamu. Domácí tým Hannoveru nastoupil 
proti Jižnímu Městu v plné síle. V utkání 
vicemistrů se nakonec z vítězství 10:8 
radoval německý tým. V utkání mezi LCC 
a německým mistrem z Mnichova neměly 
radotínské hráčky slitování a uštědřily 
Němkám drtivou porážku 20:3. S chutí si 
zaútočily a do tabulky střelců se zapsalo 

deset hráček. Zápasem mezi Hanoverem 
a Radotínem celý turnaj vyvrcholil. Hráčky 
LCC se ve 4. minutě ujaly vedení gólem 

Natálie Minajevové. V 7. minutě Hannover 
vyrovnal a ve 13. a 17. minutě odskočil na 
rozdíl dvou branek. Radotín ale do poloča-
su dvěma góly Michaely Srchové a jedním 
Anny Kopecké a Natálie Minajevové prů-
běh zápasu otočil. O půli vedlo LCC 5:3. 
Do 45. minuty se Češkám podařilo zvýšit 
vedení až na 8:4. Pak ale Němky začaly hrát 

agresivněji a dařilo se jim dostávat Radotín 
pod tlak. Rychlými góly v rozmezí 51. až  
55. minuty zápasu stáhly výsledek na roz-

díl jediné branky. 
Radotínské hráč-
ky  zner vózně ly, 
m ě l y  p ro b l é my 
s vyvezením míče 
a zbytečně ho ztrá-
cely v útoku. Půl 
minuty před konce 
toho soupeř využil 
a vyrovnal. Posled-
ní šanci na stržení 
výsledku na stra-
nu LCC Radotín 
A n n a  K o p e c k á 
nevyužila a zápas 
skončil remízou. 
LCC se však díky 
lepšímu skóre stal 
celkovým vítězem 
turnaje.  Do týmu 
b y l y  n a  t u r n a j 
nominovány čtyři 
juniorské hráčky 
a  r o z h o d n ě  s e 
v  něm nezt rat i -
ly. Veronika Bern-
häuserová v bráně 
předvedla dobrý 

výkon. Ukázalo se, že LCC chybí zkušenost 
s vypjatými zápasy. Utkání s Hannoverem 
a Caterhamem bylo výrazným oživením 
a zisk trofeje bylo příjemným zakonče-
ním sezóny. 

Více fotografií na www.icc-radotin.cz 
a reportáže na www.videosport.tn.cz/lacrosse.

V roce 1929 se v rámci Sokola Radotín 
objevila skupinka sportovců, která položila 
základy jednoho z nepopulárnějších světo-
vých sportů v Radotíně. Nástupci volejba-
listů z „dvacátéhodevátého“ si připomněli 
80. let trvání volejbalu v sobotu 17. října. 
V nové sportovní hale proběhl „Turnaj na-
příč generacemi“, ve kterém se v úporných 
bojích střetlo šest družstev složených jak ze 
současných, tak i z bývalých hráčů a hráček 
Radotínského sportovního klubu.

Nebylo ani tak podstatné, kdo zvítězil, jako 
spíš fakt, že se vedle sebe na kurtech sešli jak 
náctiletí, tak i šedesátníci. Nikdo 
z aktivních hráčů si už první po-
dání v roce 1929 nepamatuje, ale 
jistá kontinuita tu je. Například 
paní Helena Zápotocká poznala 
na jedné z nejstarších fotografií 
svého tatínka Miloslava Blechu. 
Původní plán byl promíchat 
aktivní hráče, dorůstající děti, 
bývalé hráče, ženy a muže a ne-
chat je zahrát společně. Měla to 
být spíš společenská akce. Aktiv-
ní hráči, ale po prvním úderu do 
míče, na společenskou atmosféru 
zapomněli a začali jako obvykle 
hrát o vítězství. Z prvního místa se nakonec 
radovalo družstvo „Klokani - skokani“ pod 
vedením Evy Andrštové, které dostalo krásný 
veliký koláč věnovaný firmou Racia. 

Oslavy vyvrcholily slavnostní večeří v re-
stauraci Berounka. Na programu byl úvodní 
přípitek, večeře, projev a společenská zábava. 
Hlavní proslov měl Michael Šmrha. Zhodno-

til osmdesátiletý vývoj volejbalu v Radotíně  
a také ocenil slovem a drobnou pozorností 
zasloužilé volejbalisty. Největší pozornost 
byla věnována těm, které už mladší spolu-
hráči z hřiště neznají jako je Václav Michálek, 
František Hlavín, Tomáš Táborský, Jaroslav 
Brož, Josef Barvíř, Zdeněk Šamonil nebo Jana 
Kubů. Po oficiální části nastala volná zábava, 
ke které významně přispělo i hudební trio 
z vlastních zdrojů ve složení Jana Kouřimská, 
Jirka Skřivánek a Petr „Školník“ Holan, které 
dokumentovalo všestrannost radotínských 
sportovců. Nebylo výjimkou, že spolu s nimi 

tančil a zpíval téměř celý sál. Po půlnoci se 
společnost, byť nerada, rozcházela s přáním, 
aby se podobná akce uskutečnila dříve než za 
dalších deset let. 

Více informací o oddílu volejbalu na 
www.skradotin.cz/volejbal

Sportovcem měsíce října 2009 se stal basketbalista Jiří Kysela

Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc říjen se stal devatenáctiletý Jiří 
Kysela, který pravidelně nastupuje a odvádí kvalitní výkony v dresu nováčka 
Mattoni Národní basketbalové ligy Sokola Vyšehrad. Radotínský talent kom-
binuje starty ve dvou soutěžích v nejvyšší „matonce“ a za Benešov v první lize. 
Za Vyšehrad se mu dařilo v zápasech proti USK Praha a Poděbradům . V obou 
zápasech byl nejlepším střelcem sokolského týmu. Podobnou bilanci a výkony 
má i v dresu BC Benešov. 

Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Prahu 16, zašlete ná-
vrh na udělení titulu Sportovec měsíce Prahy 16 na emailovou adresu 
noviny@p16.mepnet.cz. Přihláška do soutěže o udělení titulu musí  obsaho-
vat 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 do-
saženo. Důležitá je i informace, z jaké 
městské části dotyčný je, nebo koho 
reprezentoval. Rovněž prosíme o po-
skytnutí tel. kontaktu jak na navrho-
vatele, tak i na navrženého sportovce 
pro zjištění případného souhlasu 
k medializaci výkonu v Novinách 
Prahy 16. Podněty zasílejte v termínu 
do 3. prosince 2009. Ze zaslaných tipů 
bude do užšího rozhodování zařazen 
sportovec jednak na základě došlého 
množství návrhů s jeho jménem a ta-
ké na základě mimořádnosti výkonu 
v daném sportu a věkové kategorii. 
Vítěz obdrží čestnou listinu  se jmeno-
váním sportovce měsíce a věcnou cenu. 
Těšíme se na Vaše podněty.

KOPANÁ:
Pražský přebor: 8. kolo SK Uhelné sklady Praha – SC Radotín 1:1, 9. kolo SC Radotín – 
SK Union Vršovice 2:1, 10. kolo FC Zličín – SC Radotín 3:1, 11. kolo SC Radotín – FC Čechie 
Uhříněves 2:0. SC Radotín 1. místo, 7 výher, 2 remízy, 2 prohry, skóre 23:10, 23 bodů.
I. A třída – skupina B: 8. kolo SK Zbraslav – SK Ďáblice 2:2, 9. kolo SK Aritma Praha B – 
SK Zbraslav 2:1, 10. kolo SK Zbraslav – ABC Braník 3:4, 11. kolo SK Horní Měcholupy B  – 
SK Zbraslav 3:0.  SK Zbraslav 11. místo, 3 výhry, 2 remízy, 6 proher, skóre 17:28, 11 bodů.
I. B třída – skupina A: 8. kolo FK Gordic Kačerov – Sokol Lipence 2:2, SK Sparta Košíře – 
SC Radotín B 4:0, Sokol Lochkov – Avia Čakovice 2:2, 9. kolo SC Radotín B – SK Nusle 
1:6, Sokol Lipence – Sokol Řepy 1:0, 1999 Praha – Sokol Lochkov 4:0, 10. kolo Sokol 
Lochkov – SC Radotín B 1:1, Sokol Lipence – Avia Čakovice 3:1, 11. kolo 1999 Praha – Sokol 
Lipence 1:0, SC Radotín B – FK Gordic Kačerov 2:3, FC Zličín B – Sokol Lochkov 8:0. Sokol 
Lipence 9. místo, 4 výhry, 3 remízy, 4 prohry, skóre 19:13, 15 bodů, Sokol Lochkov 10. místo, 
4 výhry, 3 remízy, 4 prohry, skóre 18:30, 15 bodů, SC Radotín B 12. místo, 3 výhry, 2 remízy, 
6 proher, skóre 22:29, 11 bodů.
II. třída skupina A: 6. kolo SK Čechoslovan Chuchle B - SK Zbraslav B  0:0, PSK Olymp 
Praha - Sokol Lipence B 7:3, 7. kolo Sokol Lipence B – ABC Braník B 2:4, SK Zbraslav B – PSK 
Olymp Praha 4:1, FK Řeporyje B – SK Čechoslovan Chuchle B 5:3, 8. kolo SK Čechoslovan 
Chuchle B – Sokol Stodůlky B 1:1, Sokol Lipence B – SK Zbraslav B 0:2, 9. kolo Sokol Řepy B – 
SK Čechoslovan Chuchle B 1:1, SK Zbraslav B – ABC Braník B 1:1, FK Řeporyje B – Sokol 
Lipnce B 3:1. SK Zbraslav B 1. místo, 6 výher, 3 remízy, skóre 20:6, 21 bodů, SK Čechoslovan 
Chuchle 7. místo, 2 výhry, 4 remízy, 3 prohry, skóre 15:18, 10 bodů, Sokol Lipence B 8. místo, 
2 výhry, 2 remízy, 5 proher, skóre 13:21, 8 bodů.
II. třída skupina C: 6. kolo AFK Slavoj Podolí Praha C - SK Čechoslovan Chuchle 1:2, 7. kolo 
SK Čechoslovan Chuchle – Junior Praha C 6:0, 8. kolo SK Čechoslovan Chuchle – Slovan 
Kunratice B 5:1, 9. kolo Sokol Písnice - SK Čechoslovan Chuchle 2:4. SK Čechoslovan Chuch-
le 3. místo, 5 výher, 1 remíza, 3 prohry, skóre 27:17, 16 bodů.
PRAŽSKÁ BASKETBALOVÁ SOUTĚŽ: 
Muži - 1. třída - sk. A: 1. kolo Radotínský SK – Sokol Žižkov E 94:73, 2. kolo VŠSK MFF A – 
Radotínský SK 72:54, 3. kolo Radotínský SK – SK Hradčany 105:59, 4. kolo Radotínský SK – 
SK Meteor A 75:79, 5. kolo VSK PV – Radotínský SK 72:100. Radotínský SK je po 5 kolech na 
3. místě, 3 výhry, 2 prohry, skóre 428:355, 8 bodů.
Muži – 2. třída – sk. D: 1. kolo SK Zbraslav – Sokol Michle A 51:56, 2. kolo SK Meteor C – SK 
Zbraslav 58:43, 3. kolo SK Zbraslav – BC Loudilové 72:105, VSK Elektro – SK Zbraslav 100:
68, 5. kolo SK Zbraslav - BC Dejvice 61:65. SK Zbraslav je po 5 kolech na 10. místě, 5 proher, 
295: 384, 5 bodů. 
Ženy – 2. třída – sk. B : 1. kolo SK Zbraslav – TJ Podolí Praha 72:44, 2. kolo Sokol 
D. Počernice B – SK Zbraslav 61:65, 3. kolo SK Zbraslav – Sokol Říčany a Rad. 56:37, 4. kolo 
VŠSK MFF – SK Zbraslav 44:64, 5. kolo SK Zbraslav – SK Viktoria Žižkov 57:49. SK Zbraslav je 
po 5 kolech na 1. místě, 5 výher, skóre 314:235, 10 bodů. 


