
Každý, kdo si někdy beach volejbal zkusil, musel si ho zamilovat
Rozhovor s českou jedničkou v beach volejbalu Markétou Slukovou

Běh naděje absolvovalo šest stovek účastníků

Debly otevřely letní sezónu

Další skvělé výsledky pro Aerobic team Veroniky Vrzbové
Titul mistryň republiky pro chuchelské naděje

Jak jste se s kolegyní, Kristýnou Kolocovou, 
daly dohromady? 
S Kristýnou se známe hodně dlouho. Bude 
to už takových 12 let, co jsme si spolu ve 
čtvrté třídě sedly do lavice. Hned jsme si 
padly do oka a staly se z nás nejlepší kama-
rádky. Vydrželo nám to až do konce gymná-
zia, rozdělila nás až vysoká škola. 
Při trénincích i na turnajích jste často spolu, 
nemíváte někdy „ponorku“? 
Jasně, že se občas hádáme, jsme přece ženské 
(smích). Když si vyměňujeme názory, je to 
většinou kvůli volejbalu. Každá jsme jiná 

a trávíme spolu moc času. Každodenní tré-
ninky, turnaje, kempy. Je to o toleranci a re-
spektu. To, že se tak dobře známe, nám hraje 
do karet, víme, co od sebe můžeme čekat.
Předpokládám, že jste začala s volejbalem 
a teprve později přešla k beach volejbalu… Co 
se Vám na něm líbí, ve srovnání s klasikou?
Je to úplně jiný sport. Člověk nese velkou tíhu 
zodpovědnosti, na kurtu jsme jen my dvě. 
Když se nedaří, trápíme se tam společně, nikdo 
nás nemůže vystřídat, jako je tomu v šestkách. 
Když se ale naopak daří a člověk něco dokáže, 
ví, že na tom má stoprocentní podíl.
Proč právě tohle? Co jiné sporty? 
Bylo mi sedmnáct, když jsem se poprvé 
postavila na beach. S Kristýnou jsme hned 
první rok vyhrály mistrovství Evropy do 
18 let. Bavilo nás to a hned zpočátku se nám 
dařilo. Tak jsme se rozhodly, že se tomu zku-
síme věnovat naplno. Jsem za to rozhodnutí 
hrozně ráda, myslím si totiž, že každý, kdo to 
někdy zkusil, si musel tento sport zamilovat. 

Jak si udržujete a hlavně zlepšujete 
fyzičku? 
Pohyb v písku je sám o sobě hod-
ně náročný, tam se fyzička zlepšuje 
skoro sama. Hodně času trávím 
v posilovně, věnuji se koordinač-
ním cvičení a chodím běhat.
V Šanghaji jste s Kristýnou 
Kolocovou obsadily sedmou příčku. 
Gratulujeme! Úžasný úspěch. Jaké 
jsou Vaše plány pro budoucnost? 
Děkuji (smích). V blízké době nás 
čeká český A-cup v Pňově, poté 

odlétáme na grand slam 
do Moskvy a následuje 
akademické mistrovství 
světa v Turecku. Co se 
týká vzdálenějších plá-
nů, hodně si slibujeme 
od zimní přípravy. Před 
sezónou jsme změnily 
trenéra, takže to bude 
naše první společná 
zimní příprava a máme spoustu 
plánů a nápadů co zdokonalovat. 
Během sezóny na to bohužel už 
není moc času, takže se teď hlavně 
soustředíme na to, abychom se 
udržely na turnajích světové série 
v hlavní soutěži a uhrály tam ně-
jaký pěkný výsledek. Celou dlou-
hodobou přípravu směřujeme na 
Olympijské hry 2012 do Londýna.
Co vy a Radotín?
V Radotíně jsem vyrostla. Mám 

tu rodinu a zázemí. Bez toho by to celé 
sportování ani nebylo možné. Je to skvělá 
lokalita, kousek od centra Prahy, spousta 
zeleně a člověk tu má svůj klid. Momentálně 
také spolupracuji s autodealerem FEMAT, 
který má svoji centrálu v Radotíně. Takže 
nejen moje rodina, ale i radotínský 
FEMAT podporuje moji „cestu za slávou“ 
(smích).
Vím, že máte pejska. Chodíte s ním na pro-
cházky kolem Berounky? 
Máme s přítelem fenku černého labradora. 
Je to ještě štěně, osmiměsíční, takže je po-
řád jako z divokých vajec. Procházky u řeky 
miluje. Když je hezké počasí, je tam spousta 
jiných pejsků a Amča se tam může vyblbnout. 
Je to hezké místo, na procházky ideální.
Radotín je v poslední době známý mnoha 
příležitostmi ke sportování… Využíváte je? 
Bohužel na to nemám mnoho času. Jsem hod-
ně na cestách a když jsem doma, ráda si od-
počinu. Dříve jsem chodívala hrát s rodiči vo-
lejbal do Lázní. Díky nim a jejich kamarádům 

jsem se k volejbalu vlastně dostala. S Kristýnou 
jsme už taky párkrát trénovaly na beachových 
kurtech - mají profesionální úroveň. 
Nedávno zde byla postavena nová sportovní 
hala. Už jste v ní byla nebo jste tu dokonce 
hrála? 

Společně s kolegyní zvítězila v květnu na prvním českém turnaji letošní sezóny v Brně. Obě dámy se také mohou pochlubit dalším 
fantastickým úspěchem - obsadily sedmou příčku na turnaji Světového okruhu v čínské Šanghaji. Řeč je o jednom z nejlepších českých 
beach volejbalových párů - Kristýna Kolocová a Markéta Sluková. Dnes obě hrají za pražský Bison Beach Volleyball Club. A jelikož 
Markéta Sluková pochází z Radotína, položili jsme jí několik otázek.

Uprostřed máje, 15. až 16. května, se 
v mladoboleslavském kulturním domě za 
účasti televizních kamer konalo Mistrovství 
České republiky ve sportovním aerobiku 
a fitness týmech. Ani tentokrát odtud nepři-
jel Aerobic team Veroniky Vrzbové z Chuchle 
s prázdnou.

Po kvalifikačních bojích se do finále 
probojoval chuchelský fitness tým kategorie 
8 – 10 let, juniorky a družstvo seniorek. Ve 
sportovním aerobiku pak měla Chuchle 
zastoupení ve dvou nejprestižnějších a nej-
obsazovanějších kategoriích: 8 – 10 let týmy 
a seniorky ženy. Do finále vždy postupovalo 
šest nejlepších z každé třídy.

Jako první bylo na programu sobotní 
finále kategorie 8 – 10 let. Tým pracoval 
v následujícím složení (abecedně): Adéla 
Bláhová, Barbora Bohatová, Kristina 
Čuřínová, Eva Hanzalíková, Veronika 
Košumberská, Eva Pospíšilová, Veronika 
Stádníková, Sára Škorpíková, Nikol Vos-
ková, a vstupoval do bojů o medaile jako 
startovní číslo šest (tedy jako poslední). 
Atmosféra v hale byla strhující a děvčata 
svou finálovou sestavu předvedla s napro-
stým přehledem a převahou nad všemi 

ostatními skupinami. Po závěrečném tónu 
se na světelné tabuli objevilo hodnocení, 
které je vyhouplo na první příčku. Titul 
byl doma, v Chuchli! Je nutné podotknout, 
že ve stejném složení získala děvčata titul 
mistryň České republiky také v roce 2009. 
Tudíž obhájila zlato!

V téže věkové kategorii, osm až deset 
let, startovaly dívky také ve sportovním 
aerobiku – týmy. Z neuvěřitelné konkurence 
29 kolektivů se Barbora Bohatová, Veronika 
Košumberská a Nikol Vosková dokázaly 
probojovat do finále, ve kterém obsadily 
konečné 6. místo. A tato tři děvčata začala 
se sportovním aerobikem teprve v listopadu 
2009! Je to fantastický úspěch, už jenom pro-
to, že mají dvojnásobnou tréninkovou zátěž, 
jelikož soutěží také ve fitness týmech.

Nedělní finále zahajovala kategorie 14 – 16 
let (juniorky). Eva Bečvárová, Andrea Če-
črdlová, Kristýna Kudrnová, Matylda Malá, 
Anna Saslíková, Nikola Ševčíková, Sarah 
Vegnerová, Alžběta Vernerová, Monika Zi-
ková postupovaly z kvalifikace ze druhého 
místa. Dlouhodobé zdravotní problémy pěti 
členek vedly k tomu, že děvčata nastupovala 
pouze v sedmičlenné sestavě. Takto oslabený 

tým ve finálových bojích 
dokázal udržet druhou 
příčku a nominovat se 
na červnové Mistrov-
ství Evropy a říjnové 
Mistrovství světa do 
Eidhovenu. 

Za přítomnosti televi-
ze ČT 4 Sport proběhlo 
finále soutěže seniorské 
kategorie. Zastoupení ve 
fitness týmech bylo dvojí. 
Na závodní ploše se před-
stavily nejen závodnice 
Aerobic teamu Veroniky 
Vrzbové TJ Sokol Chuch-
le, ale také jejich trenérka 

Veronika Vrzbová. 
Čtyři muži a čtyři ženy, kteří dohromady 

tvořili fitness tým, se v kategorii step aerobi-
ku umístili na pátém místě. V rámci tohoto 
netradičního složení závodila i Veronika 
Vrzbová. 

Seniorský tým kategorie aerobik se po 
těžkém boji umístil na fantastickém 3. mís-
tě. Tuto příčku obsadily: Táňa Bednářová, 
Zorka Dušková, Zdena Janoušková, Barbora 
Klepalová, Dana Pochylá, Silvie Řeháková, 
Markéta Sílová a Barbora Vavroňová.

V seniorské třídě sportovního aerobiku 
měl chuchelský aerobik ještě jedno želízko 
v ohni v podání Ivany Dvořákové, která 
soutěžila v nejtěžší kategorii seniorky – ženy. 
V konkurenci 17 žen se dokázala probojovat 
vynikajícím výkonem na postupovou šestou 
příčku, kterou ve finále obhájila. Je to poprvé, 
kdy se závodnice z Aerobik teamu Veroniky 
Vrzbové z TJ Sokol Chuchle představila ve 
finálovém boji v této kategorii. Ivaně tímto 
gratulujeme.

Následující víkend, 23. května, se v praž-
ské sportovní hale na Podvinném mlýně 
konal Basic cup 2010. V soutěži se před-
stavilo pět zástupců z TJ Sokol Chuchle, 
z nichž čtyři odjížděli s medailemi na krku. 
Jen ve zkratce: 8 – 10 let sportovní aerobik 
týmy (Barbora Bohatová, Veronika Košum-
berská, Nikol Vosková) – 1. místo, 8 – 10 let 
fitness aerobik (Sofie Bednářová, Veronika 
Frantová, Kateřina Hricková, Adéla Klepa-
lová, Tonka Kropáčová, Michaela Skálová, 
Martina Starýchfojtů, Andrea Šimková, 
Adéla Šimůnková) – 2. místo, 11 – 13 let 
fitness aerobik (Lucie Čuřínová, Claudie 
Hrubošová, Michaela Klepalová, Diana Kně-
žínková, Daniela Kolečková, Kateřina Roho-
vá, Lucie Samcová, Anna Zajíčková) – 2. mís-
to, senioři ženy (Ivana Dvořáková) – 1. místo, 
senioři ženy (Silvie Řeháková) – 5. místo.

Již potřetí pořádal Školní klub Klíč při 
Základní škole Praha - Radotín humani-
tární akci Běh naděje. Ve skutečnosti to ale 
bylo po deváté – tento podnik totiž plynule 
navázal na celosvětově známější Běh Terry-
ho Foxe, jehož licence byla v České republice 
ukončena.

Běh naděje je součástí rozsáhlého celore-
publikového projektu „Skutky naděje“, který 
se svým rozsahem, aktivním přístupem 
pořadatelů a hlavně samotných účastníků 
řadí k nejmasovějším humanitárním a cha-
ritativním akcím v celé 
republice – skládá se 
z těchto sportovních 
aktivit: Běh naděje, Golf 
naděje, Kolo naděje, 
Tenis naděje a Krása 
naděje.

Při organizaci le-
tošního závodu, který 
letos připadl na úterý 
18. května se pokračo-
valo ve stejném scénáři 
z minulých let - závod 
byl uspořádán ve všední 
den. Startujícími byli 
zejména žáci z místní 
školy a pozvaných škol 
ze správního obvodu 
Prahy 16 a jejich pedagogové. Celkem se 
tedy na startu sešlo 561 účastníků z Rado-
tína, Velké Chuchle a ze Zbraslavi. Za hlavní 
partnery běželo i osm pracovníků společ-
nosti AHOLD Holding. Prezentovali se zde 
také pracovníci Modré pyramidy, která též 
patří mezi oficiální sponzory Skutků nadě-
je. První start v jedenáct hodin dopoledne 
zahájili radotínský místostarosta Miroslav 
Knotek společně se zástupkyní školy Jaro-
slavou Boháčovou a organizátorkou akce 

Ilonou Valešovou. Účastníci se následně 
vydali na trať dlouhou 1,5 a 3 km - během, 
pěšky, na koloběžce nebo na kole. Nikdo 
v nepříjemně chladném počasí nevzdal, 
každý dorazil do cíle a mnohdy překonal 
sám sebe. Všichni, kteří se na start postavili, 
přispěli na výzkum a léčbu onkologických 
onemocnění částkou 13 988 korun.

Běh naděje se podařilo uspořádat díky 
grantu Městské části Praha 16 a daru firmy 
Českomoravský cement, a.s., nástupnická 
organizace, kteří finančně přispěli na ná-

kup propagačních předmětů s logem Běhu 
naděje.

Poděkování patří ale také pedagogům ze 
zúčastněných škol, a to proto, že dokázali 
svým osobním přístupem k této vysoce hu-
mánní akci přivést děti na start a podpořit 
v nich lidské cítění se všemi, kteří pomoc 
potřebují a čekají na ni. Zapomenout nelze 
ani na pomoc Městské policii při organiza-
ci celé sportovní akce.

   Radotínský amatérský volejbal si ve své 
mnohaleté historii vytvořil i několik hez-
kých tradic osvěžujících běžný chod tohoto 
sportovního odvětví. Tyto akce obvykle 
spojují příjemné s užitečným a jejich vý-
těžek putuje na konta veřejně prospěšných 
organizací. 
   Nedávno jsme například čtenáře informo-
vali o průběhu tradičního běhu pod názvem 
217 martinských schodů, jehož zisk je po-
sílán unii ROSKA zabývající se výzkumem 
roztroušené sklerózy.
   K jedné z nejhezčích volejbalových tradic 
v Radotíně patří i jarní „dvojičky“, které 
symbolicky ukončí halovou část sezóny a 
vypustí volejbalisty na antukové dvorce. 
Dvojičky, tedy debly, jsou otevřeným crazy 
turnajem pro smíšené páry. Jeho kouzlo 
spočívá v losování last minute. K přihlá-
šeným ženám jsou až na místě přilosováni 
přítomní muži. Jinak řečeno, až do poslední 
chvíle nikdo nezná svého spoluhráče.
   Letos se tímto příjemným mezníkem mezi 
halou a antukou stala sobota 22. května. Bo-
jového ducha účastníků navýšilo i současně 
probíhající rodeo v sousedním areálu. Roz-
lícení býci inspirovali naše muže, zatímco 
dívčí oči byly soustavně rozptylovány širo-
kými stetsony ztepilých kovbojů. Atmosféra 
vynikající, počasí bez chyby.
   Po slavnostním nástupu a rozdělení týmů 
do jednotlivých skupin se ozval zahajovací 
hvizd píšťalky. První údery do míčů zněly 

dost ospale. Postupem času však tento zvuk 
nabyl na patřičné razanci a hráči předváděli 
výkony hodné své pověsti.
Každý tým přichází na hřiště se svojí tajnou 
taktikou, protože obsáhnout a uhlídat plo-
chu devět krát čtyři metry rozhodně není 
snadné. Vězte, že proudy potu, lapání po 
dechu a později i podlamování kolen jsou u 
našich deblů normálním projevem.
Zde pak přichází vhod další pozoruhodnost 
tohoto turnaje, občerstvovací stanice. Je to 
prostor zaplněný dobrůtkami, které sem 
vložili sami soutěžící při svém příchodu. 
Takový dortík od pejska a kočičky. Určitě 
neexistuje nic, co zde není. Lahvičky a lah-
ve všeho druhu, pečené, smažené, vařené, 
mazané, sladké, slané, no prostě všechno, 
co hrdlo ráčí.
   Po celodenních lítých bojích nastalo oče-
kávané finále. Čtyři aktéři už opravdu melou 
z posledního, ale drží se statečně a bojují ze 
všech zbývajících sil. Ostatní týmy vytvořily 
zápasu báječnou a důstojnou kulisu, při 
které bouřlivě ohodnotí každý vydařený 
zákrok.
   A je dobojováno! Myslím, že není důležité 
uvádět jména vítězů či poražených. Vyhráli 
všichni. Účastníci i pořadatelé, kteří tento 
vydařený den připravili.
   Slunce se kloní k západu, ve vedlejším are-
álu počítají býčky a nás čeká příjemný večer 
hodnocení u oroseného džbánku. A zítra, 
zítra už na antuce…

Nike Michigan All Stárs v radotínské hale
Sportovní hala v Radotíně opět 

zažije sportovní svátek. Výběr nejlep-
ších basketbalových hráčů do 18 let 
ze státu Michigan se utká s  týmem 
USK Future Star Praha. V Radotíně 
zahájí turné po ČR a sehraje během 
sedmi dnů šest exhibičních utkání 
v Brně, Jihlavě, Písku a Kroměříži.

Atletická asociace Michiganské 
střední školy, která řídí středoškol-
ské sportovní týmy státu Michigan, 
nedovoluje škole vycestovat samo-
statně ze země a účastnit se soutěží. 
Aby oddíl mohl tuto cestu usku-
tečnit, musel dát dohromady tým 
složený z hráčů několika různých 
škol. Z Detroit Country Day School, 
která skončila sezónu oddílovým 
rekordem 26 vítězství z 28 zápasů 
a zvítězila v mistrovství státu Michi-
gan, bude pět hráčů. Z Romulus 
High School, která se na konci pra-
videlné sezóny zařadila na 1. místo 
rekordem s pouze 1 prohrou z 20 
zápasů, bude pět hráčů a konečně ze 
St. Mary‘s Prep a z North Farming-
ton H.S. bude vždy po jednom hráči. 
Tento tým je sponzorován firmou Nike a je 
známý jako Nike-Michigan All-Stars. Utkání 

v radotínské hale se hraje v neděli 20. června 
od 18.00 hodin.


