
V říjnu 2011 byla Městskou částí Praha 16 zajištěna rozsáhlá oprava rekreačního objektu v obci Chroboly (okr. Prachatice), který nabízí široké 
veřejnosti ubytování v klidné lokalitě malé vísky v šumavském předhůří. 

pokoje po celkové rekonstrukci

kompletní obnova společenské místnosti

vybavení kuchyně (nový nábytek, kuchyňská linka, lednice)

nová okna ve všech pokojích i kuchyni 

výměna podlahových krytin v obytných místnostech

výkonnější topení v pokojích i společenské místnosti

K ubytování
max. kapacita 13 osob

4 pokoje (2 čtyřlůžkové, 1 třílůžkový, 1 dvojlůžkový)

cena 190 Kč za osobu a den

pouhých 1 500 Kč za den při pronájmu celého objektu

možné i krátkodobé pobyty 

Kde se dozvědět více (informace, rezervace, fotogalerie)?
www.praha16.eu/chroboly,  v Kanceláři úřadu ÚMČ Praha 16 (Bc. Petra Mrázková), tel.: 234 128 202, e-mail: petra.mrazkova@p16.mepnet.czv Kanceláři úřadu ÚMČ Praha 16 (Bc. Petra Mrázková), tel.: 234 128 202, e-mail: petra.mrazkova@p16.mepnet.cz

Rekreační zařízení je po rekonstrukciRekreační zařízení je po rekonstrukci

Co je zde nového?

Muži Radotínského SK nakonec na 4. místě
v I. lize, ženy slaví návrat do II. ligy

   Oddíl so ballu Radotínského sportovního 
klubu má za sebou solidní sezónu bez vel-
kých překvapení, ať už těch příjemných nebo 
nepříjemných.
   Muži áčka skončili v nejvyšší soutěži po 
základní části na pátém místě a postoupili 
do play-off  proti čtvrtému týmu – Eagles 

Praha. Po vítězné sérii 3:1 je však čekal v se-
mifi nále budoucí mistr republiky, Spektrum 
Praha, který byl nad jejich síly. So ballisté 

prohráli 1:3 na utkání a potom podlehli 
v sérii o třetí místo i Hrochům z Havlíčkova 
Brodu. Ti zase v semifi nále prohráli s mno-
honásobným mistrem z Chomutova. Čtvrtá 
příčka odpovídá současné síle Radotína, jež 
se dlouhodobě drží mezi čtveřicí nejlepších 
týmů v České republice.

   Ženy měly po několika-
leté krizi a propadu až do 
Pražského přeboru jasný 
úkol – vrátit se do celostát-
ních soutěží. Po základní 
části se ženy dělily o první 
pozici v soutěži s Kladnem 
a spolu také postupovaly 
do kvalifi kace o druhou 
ligu. V tomto turnaji vy-
bojovaly stříbrnou pozici 
opět za svými kladenský-
mi rivalkami, což však na 
postup stačilo a tak budou 
příští rok hrát druhou nej-
vyšší soutěž. 

   Tým B mužů si v Pražském přeboru udr-
žuje stále velmi dobrou formu především 
díky nestárnoucímu Rostislavu Hrychovi 

na nadhozu. Nakonec obsadili v 10členné 
soutěži druhé místo za Eagles B, když 
vzájemné souboje těchto dvou družstev 
odpovídaly spíš úrovni druhé ligy než ob-
lastního přeboru. Ženy „B“ skončily v Praž-
ském přeboru (jiná divize než áčko) rovněž 
v horní polovině startovního pole – čtvrté 
z jedenácti týmů.

Sedmi až desetiletí žáci,  kteří so ball 
začali hrát v loňském roce, kdy nevyhráli za 
celou sezónu ani jedno utkání, se zúčastnili 
Středočeského přeboru. V něm skončili na 
druhém místě za mnohem zkušenějším 
Kladnem. Všechny zápasy ale byly velmi 
dramatické a výsledky těsné. Současně 
s žádným jiným družstvem ani jednou 
neprohráli.

Vrcholem so ballové sezóny byla or-
ganizace Poháru vítězů pohárů Evropské 
so balové federace koncem srpna. Turnaj 
byl všemi hodnocen velmi dobře jak na 
sportovní úrovni, tak po stránce organizační. 
K výbornému dojmu přispěla i slušná návště-
va diváků a v neposlední řadě druhé místo 
radotínských mužů. Soutěž vyhrál holandský 
tým HSV Spikes.

Cenu prezidenta ovládly klisny,
nejlepší byla favoritka Greek Wedding

Poslední říjnovou neděli na závodišti 
v Praze - Velké Chuchli skončila letošní 
dostihová sezóna. Tradičním závěrečným 
vrcholem byla 92. HERKUL Cena prezi-
denta republiky, supervytrvalecký dostih na 
3200 metrů o 280 tisíc korun, konaná pod 
záštitou hlavy státu, pana Václava Klause, 
jemuž však pracovní povinnosti zabránily 
osobně se dostihového dne zúčastnit.

Letošní ročník prestižního dostihu zcela 
ovládly klisny, které poprvé v dlouhé histo-
rii obsadily první tři místa v cíli. O poctivé 
tempo se podle předpokladů staral Connex, 
kterého sledovali Pikardie a stájový kolega, 
útočící na čistý hattrick v tomto dostihu, Ma-
riydi. Nicméně ve fi niši se pořadí proměnilo 
a po stupňovaném útoku vnější stopou se 
vítězkou stala favorizovaná čtyřletá hnědka, 
která se na dráhu vrátila po zdravotní pauze 

Na konci programu proběhl tradiční 
přípitek šampiónů, nejlepším jezdcem na 
rovinách letos byl, poprvé v kariéře, Jaromír 
Šafář, nad překážkami již pátý titul získal 
Jaroslav Myška a v nově sledovaném žeb-
říčku čistě ženských jezdkyň dosáhla nejvíce 
úspěchů Vendula Korečková.triumfem v pardubické Velké ceně Domec, 

Greek Wedding ze stáje BORS Břeclav 
s žokejem Jánem Havlíkem, 
jenž získal své vůbec první 
chuchelské vítězství. O délku 
a půl za ní brala stříbro tříletá 
ryzka, vítězka letního klasic-
kého dostihu Oaks Orphan 
(EKOFARMA Rybár, ž. Šafář) 
a další dvě délky zpět získala 
třetí honorář další tříletá 
ryzka, vytrvalecký objev zá-
věru letošního roku Pikardie 
(DS Pegas, ž. Foret). Nejlepší 
pětici doplnili nečekaně pěti-
letý hnědák Devil’s Star (Stall 
Amor, ž. Chaloupka) a poctivý 
čtyřletý hnědák Omnibus 
(Zdeněk Kavka, ž. Koplík).

   V Malé Chuchli se 15. října konal již pátý 
ročník mezinárodního závodu dračích lodí 
Tragicky dlouhé tratě, letos za účasti více 
než tří desítek posádek domácích a zahra-
ničních klubů.
   Milovníkům vodních sportů určitě neu-
nikla pestrá podíva-
ná, která se konala 
o sobotním dopo-
ledni. Více než po-
lovina z třiceti týmů 
pocházela ze zahra-
ničí a kromě posádek 
z  r ů z ný c h  k o u t ů 
České republiky se 
zúčastnili i Němci, 
M a ď a ř i ,  S l o v á c i , 
Ukrajinci či Turci. 
   Závodilo se celý 
den. Sportovní po-
sádky soutěžily na 
neobvykle dlouhé 
trati 4500 metrů, umístěné mezi modřan-
ským jezem a branickým mostem (se třemi 
obrátkami), a na kratší vzdálenosti sprint 
na 450 metrů FUN/fi remní i sportovní 
posádky. Pádlování si vyzkoušeli i diváci 
v tzv. „posádce příchozích“.
   Za zvuku bubnování vyrazily lodě vy-

zdobené dračí hlavou, ocasem a poháněné 
posádkou dvaceti pádlujících, aby změřily 
své síly na samém konci sezóny. Pro diváky 
bylo říjnové klání jistě zajímavou podívanou 
na soupeření mezi vítězi loňských ročníků 
i nováčky závodu.

   Jméno získal závod ne pro nepřízeň po-
časí či následky zdolávání dlouhých vzdá-
leností, ale proto, že organizátorkami jsou 
DBTragédky – čistě ženská posádka, kterou 
můžete pravidelně zahlédnout, jak během 
tréninku pilně brázdí po Vltavě.

Tragicky dlouhé tratě

Anketa o titul Sportovec měsíce Prahy 16
Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc říjen

se opět staly juniorky z Aerobic Teamu Chuchle 

Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Prahu 16, zašlete návrh na 
udělení titulu Sportovec měsíce Prahy 16 na adresu noviny@p16.mepnet.cz. Při-
hláška do soutěže o udělení titulu musí  obsahovat celé jméno 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. Dů-
ležitá je i informace, z jaké městské části dotyčný je, nebo koho reprezentoval. 
Rovněž prosíme o poskytnutí tel. kontaktu jak na navrhovatele, tak i na navrže-
ného sportovce pro zjištění případného souhlasu k medializaci výkonu v Novi-
nách Prahy 16. Podněty zasílejte v termínu do 3.prosince  2011. 

Svěřenkyně trenérky Veroniky  Buriš Vrzbové získaly v kategorii fi tness týmů 
titul mistrů světa v australském letovisku Gold Coast, který potvrdil jejich kva-
litu po zisku titulu Mistrů Evropy a titulu Mistrů ČR. Děvčata z Velké Chuchle 
patří ve všech kategoriích k nejlepším v Čechách a pravidelně se umisťují na 
předních příčkách i na světových a evropských mistrovstvích.


