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 V příjemné atmosféře velkého sálu 
kulturního střediska U Koruny pro-
běhla 13.února výroční členská schůze  
oddílu atletiky Radotínského SK  za 
účasti více jak stovky účastníků, mezi 
kterými nechyběli vedle současných 
členů i bývalí radotínští atleti, šířící 
dobré jméno oddílu v letech minulých. 
Mezi hosty byli k vidění i zástupci 
MČ Prahy 16 a reprezentantky České 
republiky – Vladimíra Racková (disk), 
Lucie Vrbenská (kladivo) a Michaela 
Hejdová (sedmiboj). Ty se zhostily 
na výbornou dekorování a předávání 
cen pro nejaktivnějšího atleta sezóny 
(předání tzv. lehkoatletického Oskara) 
a pro nejúspěšnější dívku a chlapce za 
rok 2003 v atletickém trojboji, který 

je každoročně organizován na počát-
ku října. Z toho vyplývá, že se oddíl 
v posledních letech věnuje hlavně práci 
a výchově mládeže. Jelikož čas neú-
prosně plyne a od založení atletického 
oddílu v Radotíně v roce 1963 uběhlo 
již čtyřicet let, byla součástí výroční 
schůze i oslava významného jubilea. 
Při příležitosti založení oddílu byly 
předány věcné ceny starším členům 
oddílu, kteří pracovali v dobrovolných 
funkcích po celých čtyřicet let, dále 
trenérům, bývalým zdravotníkům a 
přeborníkům ČSSR a ČSR, kterými se 
oddíl může pochlubit. 
  Přehled přeborníků : v roce 1965 se 

stal ml. dorostenec L. Rys mistrem 
ČSSR v hodu oštěpem, trenér Ing. 
Fr. Rys. Další titul mistra republiky 
přidal v běhu na 200 m v roce 1968 
tehdy ml. dorostenec J. Slanina, který 
reprezentoval i v mezistátním utkání 
dorostu proti Švédsku. Mezi významné 
postavy radotínské atletiky se zařadila i 
J. Plívová, která v roce 1972 nenalezla 
přemožitelku v závodě ml. dorostenek 
ve skoku dalekém na mistrovství re-
publiky. V polovině sedmdesátých let 
již v kategorii žen se stala několika-
násobnou čs. reprezentantkou v běhu 
na 400 m překážek. Velkou postavou 
byl i K. Blahovec. Ten byl v roce 1973 
v kategorii ml. dorostu na mistrovství 
ČSR a ČSSR v běhu na 250 m přes 

překážky první a druhý na 100 metrové 
trati s překážkami. Za úspěchy výše 
uvedených stojí dlouholetý trenér Karel 
Winkler. Mezi poslední úspěchy patří 
výkon žákyně M. Andrštové, která na 
loňském mistrovství ČR v přespolním 
běhu v Mladé Boleslavi zvítězila (tre-
nérka D. Kučerová) a ukázala, že je 
obrovským talentem, o kterém bychom 
mohli v budoucnu hodně slyšet. 
  Věřme, že k těmto úspěchům lehko-
atletického oddílu, který v současnosti 
má 52 členů (28 žáků, 6 dorostenců, 
6 juniorů a 12 dospělých) v nejbližší 
době přibudou další. -kh-

podklady: Karel Winkler

kladních 120 000 Kč, a ty budou během 
jara dále navýšeny o příjem získaný 
z dlouhodobých přihlášek na 84. České 
derby SETUZA a Marila balírny (před-
pokládaná výše tohoto bonusu je cca 
250 000 Kč).
  Konkrétní výše vstupného v době uzá-
věrky vydání ještě nebyla přesně zná-
má, ale bude se pohybovat v intencích 
loňského roku, kdy vstup stál dospělou 
osobu 50 Kč. Zdarma mají vstup děti 
do 15 let, členové klubu Patriot a nově 
v letošním roce nebudou vstupné platit 
ani držitelé předplatních jízdenek praž-
ské MHD s platným časovým kupónem. 
Klub Patriot je již zavedený projekt, 
kdy si občané Velké Chuchle, kterým 
v roce 2004 bude alespoň 60 let, mo-
hou na Místním úřadě vyzvednout na 
své jméno kartu, jež je během sezóny 
opravňuje k volnému vstupu na dostihy. 
Ostatní pravidelní návštěvníci věku 60 
let a více si tuto kartu mohou za 120 
Kč zakoupit v sekretariátu závodiště. 
Distribuce karet klubu Patriot započne 
v posledním březnovém týdnu.
                                                               

   Pro nadcházející sezónu je na závodiš-
ti ve Velké Chuchli připraveno celkem 
167 dostihů s rekordním objemem cen 
- 18 153 000 Kč (dosavadní nejvyšší 
suma z roku 1998 činila 15,3 mil. Kč). 
Zvyšují se nejen plošně ceny dostihů 
od třetí kategorie výše, ale dochází
 i k růstu cen u řady jednotlivých vrcho-
lů, což nepochybně povede k dalšímu 
pozvedání prestiže pražských dostihů. 
  Zvýšení svých cen se dočkají všech-
ny čtyři klasické dostihy konané na 
pražském závodišti: 84. České derby 
SETUZA a Marila balírny z 2,4 mil. 
Kč na 2,64 mil. Kč a nadále je nejvíce 
dotovaným českým rovinovým dosti-
hem. 83. Velká jarní cena Transgas, 
a. s. z 500 000 Kč na 660 000 Kč. 59. 
St Leger CHS ze 400 000 Kč na 550 
000 Kč. 56. Jarní cena klisen Porcela 
Plus, a. s. ze 400 000 Kč na 440 000 Kč. 
Dále např. cena 46. Zlatého poháru SE-
TUZA a Marila poprvé překročí jeden 
milión korun (1 001 000 Kč),  prémie 
26. Velké ceny Prahy Transgas, a. s. 
naroste až na 990 000 Kč. Novým 
dostihem v kalendáři sezóny je při der-
by-odpoledni (27.6.) Pohár sedlářství 
Jan Hauzr (I. kategorie, 1800 m, 3l. 
českého chovu), kde je garantováno zá-

Zimní turnaj v kopané, jenž by asi těž-
ko v Praze a možná i v České republice 
hledal konkurenta v délce svého pů-
sobení, se konal v minulých týdnech 
na lochkovské škváře. První ročník se 
hrál v roce 1965, tenkrát zvítězil Sokol 
Lochkov. Letošního, již 36. ročníku, 
se zúčastnilo osm mužstev: pořádající 
Sokol Lochkov, obhájce trofeje z 35. 
ročníku SK Kostelec u Křížků, FK 

Řeporyje, SK Nusle, ABC Braník, TJ 
Krňany a dva nováčci - FK Rudná a 
FK Radošovice. Třetí lednový víkend 
začala bitva o první turnajové body. 
Do turnaje nejlépe odstartoval loňský 
vítěz z Kostelce, když si hladce pora-
dil s nováčkem z Radošovic a zvítězil 
4:1. Domácím se vstup do turnaje moc 
nevydařil, v prvním utkání podlehli 
svému věčnému rivalovi z Nuslí 0:2. 

Lochkov získal své první body až ve 
druhém kole, když porazil Řeporyje 4:
1. Ve vítězném tažení pokračoval i dále, 
ve 3. kole porazil Radošovice 2:1, ve 
4. kole ABC Braník 3:1. Ztrátu bodů 
Lochkov zaznamenal až v 5.kole, když 
se střetl s výborně hrajícím týmem 
z Kostelce. Byl to souboj o prozatímní 
první místo v turnaji. Z vítězství 4:1 se 
nakonec radoval Kostelec a upevnil si 
tím vedoucí pozici. V 6. kole se rozhod-
lo o vítězi, dosud nepřekonaný SK Kos-
telec u Křížků přestřílel Krňany 10:0 a 
už mu trofej nikdo nevezme. Lochkov 
zvítězil nad Rudnou 2:0 a je s 12 body 
za 4 vítězství a 2 prohry na 2. místě. 
V posledním kole se Sokol Lochkov 
utkal s mužstvem z Krňan a vítězstvím 
v poměru 3:0 se mu podařilo dosáhnout 
na pěkné 2. místo. Více informací o 
turnaji  na internetu: 

Jiří Zlámaný
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  Cvalová dostihová sezóna na chuchel-
ském závodišti začne v neděli 4. dubna 
tradičním Gomba handicapem. Cvalo-
vé dostihy se potom budou konat pra-
videlně každou neděli až do 27. června. 
Pouze 20. června bude přestávka. V jar-
ní části sezóny se odběhnou 3 klasické 
dostihy v následujících termínech: 
Jarní cena klisen 9.5.; Velká jarní 
cena 16.5.; České Derby  27.6. Potom 
nastane na chuchelském závodišti letní 
přestávka a na dostihový ovál vyběh-
nou koně se svými jezdci opět 29.8. 
V tomto dni  bude odběhnut poslední  

klasický dostih St. Leger. 
   Podzimní část sezóny bude pokračo-
vat každou neděli až do 31.10. V rámci 
posledního dostihového dne roku 2004  
bude odběhnuta Cena prezidenta repub-
liky. V neděli 10.10. bude na chuchel-
ském závodišti klid, neboť v tento den 
se poběží Velká Pardubická.
   Pokud vám v tomto výčtu dostihů 
chybí klasický OAKS, tak tento dostih 
vyhrazený klisnám uvidí diváci na 
závodišti v Mostě. Na shledanou na 
dostizích!

JanZágler 

Výsledkový servis:
STOLNÍ TENIS – muži:
l. třída – sk. A: 16. kolo Sokol Radotín A – Sokol Michle D 10:2, 17. kolo 
El Niňo G – Sokol Radotín A 10:7, 18. kolo Sokol Radotín A – TJ Kyje A 
9:9, 19. kolo Sokol Michle E – Sokol Radotín A 9:9 
4. třída – sk. B: 16. kolo Sokol Radotín B – Slavoj Praha E 3:10, 17. kolo 
Sokol Kbely B – Sokol Radotín B 10:8, 18. kolo Sokol Radotín B – Arcus 
TTC 2000 A 3:10, 19. kolo Sokol Petrovice D – Sokol Radotín B 10:2
5. třída – sk. C: 15. kolo Sokol Radotín C – Sokol Žižkov D 7:10, 16. kolo 
ABC Braník G – Sokol Radotín C 10:3, 17. kolo – volno, 18. kolo Arcus 
TTC 2000 B – Sokol Radotín C 3:10, 19. kolo Sokol Radotín C – Nové 
Vysočany C – výsledek po uzávěrce
PRAŽSKÁ BASKETBALOVÁ SOUTĚŽ:
MUŽI – I. třída – sk. A: 16. kolo VSK Elektro ČVUT – BC Radotín A 
90:82, 17. kolo BC Radotín A – CTS Basket 51:91, 18. kolo Sokol Motol 
jun. – BC Radotín A 56:104  (7. místo, 18 odehraných zápasů, 8 vyhraných 
zápasů, 10 proher, skóre 1299 : 1268, 26 bodů)
II. třída – sk. A: 15. kolo SK Zbraslav – VSK Iuridica Praha C 56:57, 
16. kolo VSK Praha Chemie B – SK Zbraslav 37:65, 17. kolo SK Zbraslav 
– BK Prosek B 50:43, 18. kolo VŠTJ Technika strojní – SK Zbraslav 
61:57 (6. místo, 18 odehraných zápasů, 8 vyhraných zápasů, 10 proher, 
skóre 960 : 1016, 26 bodů)
II. třída – sk. D: odložené 14. kolo TJ Slavoj Praha – BC Radotín UH 
56:91, 16. kolo TJ ÚVN – BC Radotín UH 67:75, 17. kolo BC Radotín UH 
– Sokol Žižkov E 106:73, 18. kolo Sokol Košíře A – BC Radotín UH 
60:74 (2. místo, 18 odehraných zápasů, 13 vyhraných zápasů, 5 proher, 
skóre 1387 : 1266, 31 bodů)
ŽENY – II. třída: 15. kolo SK Zbraslav – BK Prosek B 66:73, 16. kolo TJ 
Podolí B – SK Zbraslav 70:37, 17. kolo SK Zbraslav – Sokol Stodůlky 
68:78, 18. kolo SK ČASPV Hostýnská – SK Zbraslav 56:65 (7. místo, 
17 odehraných zápasů, 7 vyhraných zápasů, 10 proher, skóre 940 : 972, 
24 bodů)


