Úspěšnou zatěžkávací zkoušku
má za sebou nové hřiště s umělou
trávou poslední generace v areálu
fotbalového stadionu v Radotíně.
V průběhu celé zimy zde probíhal
turnaj za účasti 10 mužstev: SC
Radotína, Slavoje Zbraslav, AFK

Slivence, FK Kunic, FK Nového
Knínu, FK Nové Vsi pod Pleší,
Motorletu Praha, FK Letů, Sokolu
Dobřichovice a Českého Lva Beroun.
Hrací systém byl nastaven tak, že se každý utkal s každým a o vítězi rozhodl vetší
počet získaných bodů. Až po posledním
hracím dni (4. března – pozn.red.) bylo jasné, že vítězem celého turnaje se stalo muž-

V letošním roce slaví tělocvičná
jednota Sokol Chuchle 100 let svého trvání. Vznik a vývoj byl v její
historii ovlivněn jak politickými,
tak i hospodářskými podmínkami.
Navzdory všemu, jednota pokračuje ve své činnosti v ideálech Tyrše
a Fügnera do dnešních dnů.

Historii jednoty za první republiky není
dnes možno popisovat, protože všechny
písemné záznamy z této doby se v době
okupace ztratily a pamětníci ustavení jednoty již nežijí. Proto jsou začátky popsány
pouze ze zlomku dokladů a vzpomínek
starších členů.
Založení Sokola v Chuchli se zúčastnili
občané z Malé i Velké Chuchle. První
podnět ke vzniku Sokola v Chuchli vzešel v červenci 1907 na schůzce v bývalé
restauraci „U Tůmů“. První cvičení se
konala v zapůjčeném sále restaurace a po
krátké době se scházeli cvičenci ve stodole
u člena jednoty Jar.Příhody. Prvním starostou jednoty byl zvolen Josef Czák, náměstkem František Janoušek, náčelníkem
Alois Tureček, jednatelem František Tůma
a členy byli Břetislav Černý, Alois Čížek,
Václav Čamrda, Josef Janoušek, Jaromír
Příhoda, Václav Wildman, Josef Holeček
st., Alois Cháňa, Karla Czáková, Božena
Tůmová a Ludmila Wildmanová. První
veřejné cvičení se konalo 8. srpna 1909
a druhé 10. srpna 1910. V roce 1912 se
někteří členové zúčastnili Všesokolského
sletu. Po první světové válce bylo rozhodnuto postarat se o vlastní sokolovnu.
Schůze přípravného výboru se konala
31. října 1920. Protože však jednota neměla dost finančních prostředků na postavení
nové sokolovny, přistoupila k rekonstrukci

stvo FK Kunice. O jeho úspěchu rozhodla
právě dohrávka posledního zápasu, ve kterém další adept na prvenství, tým Slivence,
podlehl pořádajícímu družstvu Radotína.
V případě vítězství by se Slivenečtí
dočkali celkového vítězství v turnaji,
a le z le p š ujíc í s e
v ýkon fo t ba l i st ů
z Prahy 16 jim byl
v této snaze nepřekonatelnou překážkou. Na třetím místě
se umístila rezerva
Motorletu Praha.
I když na začátku
turnaje byly určité
pochybnosti o kvalitě některých účastníků, tak v průběhu
celého turnaje se
všichni přesvědčili
o v y rov na nost i
v š e c h m u ž s t e v.
Každý tým bral
utkání poctivě a nebyla nouze o překvapivé výsledky i gólové přestřelky. Celkově
padlo 232 branek, což dává průměr 5,8
gólu na zápas. To dokládá, že útočná hra
převažovala nad obrannou. Nejlepším
střelcem se stal útočník Slivence Novák,
který v osmi utkáních nastřílel 18 branek
a potvrdil pověst renomovaného kanonýra.
Určitým problémem se v rámci turnaje

bývalého obytného domu Josefa Czáka,
který dům Sokolu věnoval. Rekonstrukce
byla ukončena v listopadu 1922 a první
cvičení zahájil náčelník Alois Čížek.
V roce 1937 zhotovily a darovaly jednotě
její obětavé členky historický prapor, který
byl slavnostně rozvinut u příležitosti dvacátého výročí ustavení TJ Sokol Chuchle.
Prapor je jednou z mála památek, které
se do dnešní doby zachovaly. Postupem
doby došlo ke sloučení sokolské jednoty
s hokejovým klubem HC Chuchle, v jehož
rámci byl provozován i tenis. Do sjednocené tělovýchovy přechází roku 1946 i FK
Čechoslovan Chuchle, jehož oddíl kopané
se v sezóně 1970 znovu osamostatnil. Přišel
rok 1939 a s ním okupace Československa.
Po dvou letech byla Československá obec
sokolská rozpuštěna, majetek zabaven
a sokolovna obsazena a dále využita jako
skladiště. Nenávratně se tak asi ztratil
archiv jednoty spolu s knihovnou, která
v roce 1939 měla 593 svazků.
Do ilegální činnosti v době války se zapojili i členové chuchelské jednoty, zúčastnili
se květnové revoluce a někteří z nich buď
byli umučeni v koncentračních táborech
nebo padli v průběhu druhé světové války za svobodu naší vlasti. Byli to: Václav
Dudek, Josef Fürst, Václav Koníček,
Jaroslav Kos a František Molhanec.
Po 6 létech okupace se dne 11. července 1945 konala první schůze v opravené
sokolovně a činnost jednoty se rozeběhla
na všech úsecích. V roce 1946 se podařilo zaplatit všechny minulé pohledávky
a postavit jednotu na pevné základy. Do
40. jubilejního roku vstoupili chuchelští
sokolové s pevnou vírou, že se podaří co
nejdříve postavit novou sokolovnu. Během

ovšem ukázala nedisciplinovanost některých mužstev, z nichž konkrétně Český
Lev Beroun skoro každý zápas dohrával
v plném počtu jen díky větší benevolenci
rozhodčích. Na to si v příštím ročníku
bude organizátor akce muset dát větší pozor a již dopředu taková mužstva upozorňovat na nevhodnost jejich přístupu.
,,Když bych měl zhodnotit vystoupení
domácího mužstva SC Radotín, tak musím
říct, že výsledky ani hra nebyla optimální
a do začátku mistrovských soutěží je ještě
hodně co vylepšovat. Nicméně nově se
rodící mužstvo, ve kterém se na různých
postech vystřídalo během turnaje deset
nových hráčů, by nemělo mít problémy se
záchranou v Pražském přeboru. Některé
naše výsledky vypadají možná divoce,
ale například prohra s rezervou Motorletu
1:6 byla ovlivněna nepříjemným zraněním
Tomáše Kynčla a neúčastí několika hráčů
základní sestavy, protože hned následující
den jsme v dalším přípravném utkání podlehli na hřišti divizního Vyšehradu 1:2 po
velice solidním a zodpovědném výkonu,“
říká Jiří Petr, ředitel turnaje a zároveň hráč
záložní řady SC Radotín. Ani druhé měření
sil s divizním mužstvem Admirou Praha pro
Radotín nedopadlo špatně. Prohra 2:4, kdy
mužstvo obdrželo poslední branku až v nastaveném čase, také není špatnou vizitkou.
Všechna mužstva, která se zúčastnila,
si pochvalovala kvalitu umělého trávníku
i organizaci celého turnaje a již nyní se
zajímala o možnost přihlásit se do dalšího
ročníku zimního turnaje SC Radotín.

roku vyvíjela jednota nemalé úsilí o výstavbu nové sokolovny na pozemku pod
drahou. Přiblížil se rok 1948 a s ním přípravy na XI. všesokolský slet. Z Chuchle
se jej zúčastnilo 160 cvičenců. To byla poslední manifestace Sokola před sjednocením tělovýchovy. V tomto roce byl ustaven
akční výbor Sokola, který vyloučil některé
členy a cvičitele. V roce 1948 došlo k tzv.
sjednocení tělesné výchovy a opět došlo ke
sloučení, a to s FK Čechoslovan a místní
DTJ, která však nevyvíjela žádnou činnost.
Poté vyloučil tzv. akční výbor obce některé
členy Sokola, a tak celková činnost jednoty
ustrnula zejména pro nedostatek cvičitelů.
Přišla sametová revoluce a s ní i výrazné
změny v tělovýchově. Československá
obec sokolská obnovila svoji činnost
a chuchelská jednota se po schválení členskou schůzí 1.3.1990 stala první jednotou
ze župy Jungmannovy, která vstoupila do
ČOS. V té době měla 160 členů. V rámci
všestrannosti pracovaly rekreační oddíly
volejbalu mládeže, dospělých i tenisový
oddíl. Bylo rovněž ustanoveno tzv. “Pražské pětižupí“, v jehož rámci se pořádaly
soutěže všestrannosti. V současnosti Sokol
Chuchle nabízí širokou škálu sportovních
oddílů od aerobiku Veroniky Vrzbové,
tenisu, až po cvičení rodičů s dětmi nebo
předškolních dětí, které vede současná
náčelnice Martina Schönbauerová. Na
závěr lze jen popřát starostovi TJ Sokol
Chuchle Ing. Miroslavu Mendlíkovi, aby
Sokol v Chuchli udržel nastavenou laťku
a nabízel obyvatelům Chuchle společensko
sportovní zázemí.
Převzato a upraveno z almanachu 100 let
Tělocvičné jednoty Sokol Chuchle.

V bowlingové herně Patium
Zbraslav se snad ze všech heren
v ČR nejvíce daří ženám – a to všech
věkových kategorií.

nejlepší muž Libor Sýkora.
Největší naděje však vzbuzuje zbraslavské
bowlingové mládí, přestože na letošním
Mistrovství ČR juniorů zůstali zbraslavští
junioři na rozdíl od loňska bez medaile.
Obrovskou smůlu měla v celostátním finále v kategorii do 15 let hlavně Veronika
Nováková, která poté, co suverénně vyhrála celostátní kvalifikaci, skončila nakonec
čtvrtá, ale s nejvyšším počtem sražených
kuželek ze všech účastnic své kategorie.
O jedinou kuželku nepostoupila do celostátního finále Dominka Křenková, dvojnásobná mistryně republiky v kategorii do
12 let, a skončila nakonec pátá. Na 5. místě
v Mistrovství ČR juniorů skončila v kategorii do 18 let také Karolína Jirásková, která jinak hraje nejvyšší bowlingovou soutěž,
ženskou extraligu. Celkově šestá skončila
v kategorii do 15 let její sestra Magdaléna
Jirásková a šestá v celostátním mistrovství
skončila v kategorii do 12 let i Tereza
Plecháčková. Kromě třetího místa Filipa
Jiráska v kategorii do 12 let znamenaly
i tak výkony a místa na Zbraslavi trénujících juniorů nejlepší umístění pražských
dětí na letošním celostátním mistrovství
bowlingového mládí. A jak je vidět z výsledků, ve všech případech jde o děvčata.

Letošní zatím velmi mírná zima přeje
tréninku dostihových koní a sezóna
2007, kterou chuchelské závodiště
vstoupí do druhé stovky let své existence, už klepe na dveře. Zahájena bude
8. dubna tradiční Gomba handicapem.

Opět výhody pro stálé návštěvníky

Tato skutečnost se projevila především v nedávno skončeném 3. ročníku
Zbraslavské bowlingové ligy, kterou
s přehledem vyhrál tým s mysteriózním
názvem „Ufoun team“, složený ovšem
výhradně z příslušnic něžného pohlaví.
Konkrétně šlo o Vladimíru Lomskou,
Gabrielu Bernardovou, Hanu Křenkovou,
Marcelu Lipovskou a Irenu Škrletovou.
Ligu přitom hrálo celkem 18 týmů s řadou
prvoligových hráčů buď z České bowlingové asociace, nebo z Amatérské bowlingové ligy – na druhou stranu z vítězného
ženského týmu také nikdo nehraje soutěž
horší než 1. ligu. Původní favorité ale
zklamali, a to jak nejlepší tým po základní
části – Pitbulové, kteří v play-off skončili
až osmí, tak Kaplička, po základní části
třetí (v jejích řadách hrál i dvojnásobný
Mistr ČR Jaroslav Pleticha), která se nakonec musela spokojit s 5. místem. Za dívčím
Ufoun teamem tak nakonec skončila jako
druhá „Bašta“ a třetí „Dortíci.“
Ale nejen Zbraslavská bowlingová liga
v Patiu svědčí ženám – v celoročním seriálovém turnaji Patium RABBITS CUP je po
pěti měsících v čele Hana Křenková před
Vladimírou Lomskou, teprve třetí je zatím

Jarní vrcholy př ijdou na
ř a du v k vě t nu
(13.5. Jarní cena
k l isen Porc ela
Plus, 20.5. Velká ja r ní cena
RABBIT), nejv ý z n a m n ější m
dost i hem rok u
pak celé první
období vyvrcholí: 24. června se
poběží 87. České
d e r by. Vel ko u
novin kou bude
používání aust ra lsk ých sta rtovních boxů, jež nahradí už doslouživší
staré boxy. Nové startovní zařízení splňuje
nejmodernější bezpečnostní požadavky
a umožní účast v dostihu až šestnácti koní.

Termínová listina jarní části sezóny:

(začátky ve 14 hodin)
8. dubna
82. Gomba handicap
15. dubna
50. Velká dubnová cena
22. dubna
33. Memoriál Rudolfa Deyla
29. dubna
18. Memoriál prof. Václava
Michala
6. května
Květnový handicap
13. května
59. Jarní cena klisen Porcela Plus
20. května
86. Velká jarní cena RABBIT CZ
27. května
58. Velká květnová cena
3. června
56. Velká červnová cena
10. června
Červnový pohár
24. června
87. České derby

I pro rok 2007 připravují pořadatelé
celoroční vstupenku - permanentku,
a to v ceně 800 Kč, která platí na
všechny cvalové dostihové dny v tomto
kalendářním roce. Senioři (60 a více let)

si mohou zakoupit kartu Klubu Patriot za
120 Kč, jež rovněž platí jako vstupenka na
všechny dny této sezóny. Tyto celoroční
vstupenky budou v prodeji v účtárně
závodiště od druhé poloviny března, nebo
od začátku sezóny na pokladně u vstupu
do závodiště. Občané s trvalým bydlištěm
ve Velké Chuchli získají Kartu Patriot na
místním úřadě zdarma.
V platnosti zůstává také společný projekt
s Dopravním podnikem Praha, tedy
držitelé „tramvajenek“ s ročním kupónem
mají vstup zdarma, držitelé ostatních
(krátkodobějších) platných kupónů zaplatí
zlevněné vstupné 40 Kč na den.
Cena jednotlivé vstupenky se nemění,
tedy 100 Kč, včetně 20Kč sázkového tiketu,
mládež do 18 let má vstup zdarma.

Informační měsíční periodikum pro správní
obvod Prahy 16. Vydává Městská část Praha 16.
Adresa redakce a příjem inzerce:
V. Balého 23, 153 00 Praha – Radotín,
tel.: 234 128 102, fax: 234 128 105,
e-mail: noviny@radotin.mepnet.cz,
http://www.mcpraha16 cz.
Registrováno pod evid. číslem MK ČR E 14517.
Řídí redakční rada. Šéfredaktor
Mgr. Karel Hanzlík.
Redaktoři: Jana Černá, Miloslava Černá,
Pavel Čornej, Ing. Pavel Jirásek,
Mgr. Miroslav Knotek.
Grafická výroba: Emil Souček.
Spolupráce za městské části:
za MČ Zbraslav Blanka Velemínská,
MČ Lochkov Eva Filipová,
MČ Lipence Ing. Miroslav Čížek,
MČ Velká Chuchle Jan Zágler.
Redakční uzávěrka: 5.3.2007.
Vychází 15.3.2007.
Náklad 9000 výtisků.
Výtisk a distribuce ZDARMA.
Tisk Grafotechna print s.r.o.,
Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
Další číslo vyjde 16.4.2007.
Uzávěrka pro inzerci a příspěvky: do 5.4.2007.
Distribuce do všech poštovních schránek ve
správním obvodu zajištěna prostřednictvím
České pošty s.p.
Za obsahovou a věcnou správnost odpovídají
autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie se
nevracejí.

