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Jak jsme již zmínili v zářijových novi-
nách, probíhá v současné chvíli na hřiš-
ti SC Radotín výměna umělé trávy. Pár 
otázek nám zodpověděl místopředseda 
SC Radotín z.s. Jan Kořínek, který je 
jedním z těch, kdo stojí za tímto úspě-
chem v grantových řízeních.
Odkud a kolik peněz se Vám poda-
řilo získat?
Je to 11 milionů, dotaci jsme získali 
od Magistrátu hlavního města Praha 
a z Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR.
Určené jsou na…
Kromě výměny stávajícího umělého 
povrchu a poničených ochranných 

sítí získá náš sportovní areál i nové 
multifunkční hřiště. To bude umístě-
né v atletickém oválu – tam, kde kdysi 
býval koulařský sektor. Hrací plocha 
bude mít vlastní osvětlení a i na ní 
bude umělý povrch. 

Použije se ten z velkého hřiště?
Ne, přijde sem stejný materiál, jaký 
bude položen na velkou umělku. 
Umělá tráva je z roku 2006, vydržela 
nám tak dlouho díky neustálé péči, 
kterou jsme jí věnovali – dosypávali 
jsme granulát z černé gumy, kterého je 
ročně třeba 3-4 tuny, koberec se také 
musí vyčesávat, aerifikovat a co dva 
týdny kartáčovat. 
Proč tedy bylo nutné povrch vyměnit?
Na některých místech už byla umě-
lá tráva méně kvalitní. Využívala se 
intenzivně 10 let, po takové době už 
nesplňovala požadavky, které jsou na 
hrací plochy kladeny. Nyní pokládáme 
nejmodernější umělou trávu, která je 
výrazně jinde – jak po kvalitativní, tak 
i po estetické stránce.
Takže teď probíhají jaké práce?
Rozřezané sejmuté koberce se nejprve 
vyklepaly, aby se z nich dostal granu-
lát. Teď právě se válcuje a s pomocí 
laseru rovná podklad, na který přijde 
nový povrch, který se ještě nalajnuje, 
zasype a dokartáčuje. 
A do kdy by mělo být hřiště hotové?
Do konce října – dodržení termínu je pro 
nás důležité, protože teď veškeré trénin-
ky i zápasy probíhají na trávě. Vzhledem 
k tomu, že tu máme šest mládežnických 
družstev, které trénují třikrát týdně, 
není to jednoduché. V neposlední řadě 
probíhají tréninky a mistrovská utkání 

i dvou dospělých týmů. Minihřiště se 
začne budovat hned poté.
S tím máte jaké plány?
Znamená pro nás rozšíření hrací a tré-
ninkové plochy, jak pro oddíl, tak i pro 
veřejnost.
Takže jsou hrací plochy veřejnosti 
otevřené?
Ano. Hřiště jsou samozřejmě primárně 
určené pro SC Radotín, ale užívají je 
i školy, ostatní radotínské sportovní 
celky jako Sokol nebo RSK a v určitých 
dnech a hodinách jsou volně přístupné 
veřejnosti. Vzhledem k tomu, že se 
areál zamyká, je třeba si užití hřiště 
předem domluvit – telefonicky nebo 
osobně. A také je třeba dodržet určitá 
pravidla – na umělou trávu se napří-
klad nesmí s vyměnitelnými kolíky – 
ocelové hroty by koberec potrhaly.
A další plány?
Teď v nejbližší budoucnosti bychom 
rádi získali finance na úpravu a rozší-
ření cesty na lemovacím valu, který se 
používá jako spojnice mezi parkoviš-
těm u haly a Biotopem. Chtěli bychom 
tak i získat místo pro diváky, které 
nyní u umělky chybí. Ani to nejsou 
poslední plány, areál neustále zvele-
bujeme – za posledních sedm let jsme 
tu udělali novou kanalizaci, vyměnili 
okna, vstupní dveře, několikrát se 
upravovala tráva včetně zavlažování, 
postavili jsme tartanový ovál…
Děkuji za rozhovor

Nová „umělka“ i minihřiště pro SC

loučení s létem (v závorce body, které 
získal každý člen týmu do mistrovství 
Radotína v bouo/koulo) je: 1. PCP 
(T. Klír, B. Bubeníková, M. Čížek), 
25 bodů, 2 . JAJAPE (J. Hladík, 
P. Holoubek, J. Procházka), 22 b., 
3. KSŘ „A“ (J. Pastorek, E. Pastorko-
vá, J. Gazdíková), 19 b., Šárka, 16 b., 
5. Kuličkáři, 13 b., 6. Radotínské kou-
le, 10 b., 7. Hallo Kitty, 7 b., 8. Jino-
čany Stars, 4 b., 9. Ohnivý koule, 1 b., 
10. LBC, 1 b. Cenu pro nejmladšího 
účastníka si odnesl Tomáš Szitányi 
z týmu Jinočany Stars.

Olympijská disciplína Vrh koulí 
s poněkud upravenými pravidly je pra-
videlnou součástí mistrovství Radotína 
v boulo/koulo od samého začátku.

Letos se na startu sešlo 15 borců 
a borkyň, kteří se v soutěži s jedním 
soutěžním hodem utkali o prvenství. 
Všechny šokovala dvanáctiletá Klár-
ka Kostelecká, která výkonem 11,33 m 

V neděli 11. září byly v rámci 4. mis-
trovství Radotína v boulo/kolo sehrány 
hned dva turnaje.

Oblíbené Pétanque-ové loučení 
s létem mělo tradičně silné obsazení. 
Pozornost budila zejména „exotická“ 
mladá trojka z renomovaného PCP 
(Petank Club Praha), který se v Rado-
tíně objevil vůbec poprvé.

Tři kola, hraná tzv. „švýcarským 
systémem“, určila základní pořadí 
zúčastněných deseti tříčlenných týmů, 
které celkem odpovídalo papírovým 
předpokladům s tím, že PCP se usadil 
na místě prvním.      

O výsledné pořadí se pak střetli 
„sousedé“ v tabulce. Zajímavá utkání 
až na jednu výjimku potvrdila pořadí 
dané předchozím „švýcarem“. V boji 
mezi týmy Hallo Kitty a Jinočany 
Stars zvítězila prvně jmenovaná trojka 
a byla právě tou výjimkou! 

Konečné pořadí Pétanque-ového 

vyhrála! Pravda, házela pétanque-
ovou koulí, ale prokázala báječnou 
zručnost a stylovost! Na pomyslné 
„bedně“ s ní stanuli M. Čížek (7,90 m) 
a F. Pauk (6,95 m).

Výsledky Vrhu koulí (v závor-
ce body do mistrovství Radotína 
v bouo/koulo) jsou: 1. K. Kostelecká, 
11,33 m (15 bodů), 2. M. Čížek, 7,90 m 
(14 b.), 3. F. Pauk, 6,95 m (13 b.), 
4. P. Jirásek, 6,88 m (12 b.), 5. J. Pauk, 
6,85 m (11 b.), 6. J. Kopáč st., 6,62 m 
(10 b.), atd. 

Před závěrečným turnajem, kte-
rým je Bowlingové finále v neděli 
13. listopadu, má vedoucí J. Kopáč st. 
se 62 body slušný sedmibodový ná-
skok před druhým P. Jiráskem (55 b.), 
ale takřka určitě se bowlingového 
klání nezúčastní! A za P. Jiráskem 
jsou s minimálními odstupy seřazení 
další „vlčáci“ v pořadí 3. M. Michalík 
(54 b.), 4. R. Pauk (53 b.), 5. J. Kopáč 
ml. (51 b.), 6. S. Ryvola (48 b.) atd. 
Máme se tedy na co těšit!

Dva turnaje v jenom dni

Patnáctiletá radotínská rodačka, stu-
dentka Gymnázia Oty Pavla a svěřenkyně 
Slavíček Golf Academy se na začátku prázd-
nin stala mistryní republiky do 16 let. 

Turnaj Národní mistrovství žáků 
a kadetů se odehrál o prvním prázd-
ninovém víkendu na hřišti Plzeň 
Dýšina. Hrálo se na tři kola. První 
kolo (76 ran) nedopadlo tak, jak Pa-
trice očekávala, to druhé se povedlo 
nejlépe (72 ran) a třetí kolo (73 ran) 

už bylo velkým bojem se soupeřkou 
a zároveň kamarádkou Gabrielou 
Vítů. Golfistky Patricie a Gabriela se 
o vítězství začaly přetahovat krátce 
po začátku posledního kola a vydrželo 
jim to až na poslední jamku. Na odpa-
liště osmnácté jamky přišly se stejným 
průběžným výsledkem. Na greenu ale 
kralovala Patricie, která před zraky 
mnoha účastníků mistrovství i rodičů 
proměnila sedmimetrový putt do bir-
die a mohla slavit vítězství. Patricie si 
ho užila, byl to zatím největší úspěch 
jejího sportovního života.

Ne všechny turnaje se vydařily, ale 
můžeme ještě zmínit zimní zisk stří-
brné medaile v Mistrovství republiky 
žen na FSG simulátorech nebo dubno-
vé první místo českého týmu na turna-
ji Olympic Hope Trophy na Slovensku, 
jehož byla Patricie hrdou členkou. Me-
zinárodním úspěchem bylo třetí místo 
na turnaji GGL Open v Itálii.

Golfová sezóna pomalu končí, Patri-
cie drží tzv. „plusový handicap“, tak jí 
budeme držet palce, aby přibyly další, 
nejen sportovní úspěchy.

Golfistka Patricie Macková mistryní ČR

Vzhledem k tomu, že cvalová sezóna se 
pomalu uzavírá, zve Conseq Park Velká 
Chuchle o nadcházejících víkendech přede-
vším na závody klusáků:
sobota 20. října – Klusácké dostihy

neděle 23. října – 96. Mercedes-Benz 
Cena prezidenta od 13.00 hodin (areál 

závodiště otevřen již od 11.00 hodin)
Závěrečný dostihový den letošní se-
zóny v Conseq Parku Velká Chuchle 
s tradiční supervytrvaleckou 96. Mer-
cedes Benz Cenou prezidenta (3200 m, 
400 tis. Kč) a dalšími dostihy; závěrečné 
kapitoly pražských seriálů FITMIN 
Cup pro dvouleté koně českého chovu, 
Pohár EŽ Praha překážkových dostihů, 
Hippospol Cup pro žákovské jezdce, 

Pozvánka na dostihy

Basketbalisté zvládli vstup do 2. ligy
Vstup do nového ročníku 2. Národní 

ligy vyšel na výbornou. 
Wolves zvládli oba úvodní zápasy. 

Proti BK Vysoká nad Labem rozhodli 
utkání až v poslední čtvrtině, v ne-
dělním zápase proti exprvoligistovi 
BK Loko Trutnov už bylo o vítězství 
rozhodnuto v poločase.

„Jsem rád, že jsme zvládli úvodní 
dva zápasy sezóny, kde bylo nutné vy-
hrát a dostat se ihned do čela tabulky. 
V příštích dvou kolech jedeme do Chru-

dimi a Přelouče, kde nás už čekají těžší 
soupeři. V příštích domácích utkáních 
proti Brandýsu a Boleslavi připravuje-
me speciální překvapení pro fanouš-
ky, které bude naprostým unikátem 
na palubovkách v ČR. Tímto bych rád 
všechny pozval, aby nás do sportovní 
haly přišli poslední říjnový víkend pod-
pořit,“ dodává předseda klubu Adam 
Peřinka. 

Své devadesáté narozeniny oslavil 
SK Čechoslovan Chuchle stylově na 
hřišti u Vltavy. 

Členové klubu uspořádali v sobotu 
3. září další ročník žákovského tur-

naje pod názvem „Memoriál Míly 
Marka“. Slavnostního zahájení se ujal 
starosta Městské části Praha - Velká 
Chuchle Stanislav Fresl. Byla přítomná 
i manželka Míly Marka paní Vlasta 
Marková, které chuchelský starosta 
Fresl spolu s předsedou klubu Janem 
Šafářem předal květinu. Na trávníku 
zanedlouho o vítězný pohár soupeřilo 
šest týmů – z Mostu, Benešova, z Pra-
hy pak mladí fotbalisté z fotbalové aka-
demie, z Aritmy, z Vyšehradu a nechy-
běli ani kluci s dresy Čechoslovanu, 

kteří se nakonec umístili na 5. místě. 
V klubovně byla navíc po celý den 

přístupná zajímavá výstava histo-
rických materiálů z let 1926 – 2003, 
které do unikátní komplexní podoby 

připravil před lety právě 
d louholetý zaslouži lý 
č l e n  k lu bu ,  b r a n k á ř 
a archivář Míla Marek. 
K výročí klubu byla 
vydána sada propagač-
ních předmětů, které si 
mohou zájemci na hřišti 
zakoupit. Je na nich pů-
vodní logo Čechoslovanu 
z doby vzniku oddílu. 

90 let SK Čechoslovan Chuchle

V současné době hraje „A“ mužstvo II. 
A třídu pražské soutěže. Chuchelské 
fotbalisty můžete přijít podpořit na 
hřiště u Vltavy v těchto termínech 
(domácí zápasy):
29. října od 14.30 hodin – Sportovní 
klub Čechoslovan Chuchle – 
Tělovýchovná jednota Sokol Bílá Hora
19. listopadu od 13.30 hodin – 
Sportovní klub Čechoslovan 
Chuchle –Sportovní klub Modřany

V hale na Podvinném Mlýně se konalo 
od 30. září do 2. října Mistrovství České 
republiky ve sportovním aerobiku a fit-
ness týmech. Z Aerobic Team Chuchle 
bylo přihlášeno celkem sedm fitness týmů 
a pět závodníků ve sportovním aerobiku.

V nejmladší kategorii 8-10 let se ve 
sportovním aerobiku jednotlivkyň 
žen na skvělém 7. místě umístila Kris-
tina Straková, v kategorii fitness týmů 

obsadila nejmladší chuchelská děvčata 
výborné 3. místo.

Nejnabitější kategorií co do počtu 
účastníků je každoročně kategorie 
kadetů (11 – 13 let). V kategorii jed-
notlivkyň žen měla Chuchle trojí 
zastoupení. Lucie Pospíchalová se 
umístila na 25. místě, Natálie Smíš-
ková se probojovala do semifinále, kde 
obsadila 8. místo. Tereza Miková – le-

Tři tituly mistrů ČR pro chuchelský aerobic
tošní mistryně Evropy – opět předved-
la famózní bezchybný výkon ve všech 
třech kolech soutěže a vybojovala pro 
Aerobic Team Chuchle titul mistryně 
ČR. V kategorii Fitness aerobic Gran-
de měl chuchelský aerobik dva týmy: 
fitness tým CHER obsadil skvělé 
5. místo, fitness tým FIRE předvedl 
strhující výkon – a byl tu další titul 
mistrů ČR.

V kategorii juniorů (14-16 let) vybo-
jovala v jednotlivcích loňská kadetská 
mistryně světa Veronika Frantová 
titul vicemistryně ČR. A fitness tým 
petite Euphoria vybojoval pro Chuchli 
třetí mistrovský titul!

V kategorii dospělých Fitness tým 
petite přidal do své sbírky po titulu 
vicemistryň Evropy také titul vice-
mistryň ČR. 

Aerobic Team Chuchle se stal se 
ziskem tří titulů mistrů České repub-
liky druhým nejúspěšnějším klubem 
celého mistrovství! V celorepubliko-
vém hodnocení drží třetí místo mezi 
70 kluby.

či 10. ročník populární Ceny běloušů 
CK Martin Tour. Součástí programu 
bude vystoupení špičkového hudebního 
tělesa Ústřední hudby Armády České 
republiky.
sobota 29. října – Klusácké dostihy

sobota 12. listopadu – Klusácké dostihy

sobota 19. listopadu – Klusácké dostihy

1. ročník poháru Franka Menschnera

2. národní liga basketbal
BK Wolves Radotín ve sportovní 
hale Radotín
sobota 29.10. od 19.00 hodin
BK Brandýs nad Labem
neděle 30.10. od 17.00 hodin
AŠ Mladá Boleslav
sobota 12.11. od 19.00 hodin
BK Lions Jindřichův Hradec B
neděle 13.11. od 18.30 hodin
Sršni Písek


