
Dva evropské tituly pro chuchelský aerobik
Ráno se začaly dolaďovat poslední de-

taily před závodem. Po snídani závodnice 
vyrazily do sportovní haly, která byla hned 
u hotelu. Jako první nastupovaly na závodní 
plochu kadetky (11 – 13 let), proto se hned 
po příchodu do haly začaly rozcvičovat 
a připravovat. Chuchelský fitness tým kade-
tek soutěžil ve složení: Claudie Hrubošová, 
Michaela Klepalová, Barbora Křečková, 
Kristýna Kudrnová, Matylda Malá, Nikola 
Ševčíková, Anna Zajíčková. Zanedlouho za-
čalo první kolo závodu - preliminary. V této 
kategorii závodily pouze 3 týmy (chuchelský 
tým a dva týmy z Francie), a proto bylo už 
od začátku jasné, že si každý poveze domů 
medaili. Samozřejmě, že přáním českých 

závodnic byla zlatá! 
Chuchelské kadetky 
šly na plochu jako 
startovní číslo 2. 
Výkon byl skvělý, 
ale ještě bylo vidět, 
že si nikdo na špa-
nělské ploše není 
jistý. Přesto se fitness 
tým umístil na 1. 
místě.  Vzápětí byla 
na řadě kategorie 
juniorů (14 – 16 let). 
Chuchelský tým se 
představil ve slo-
žení : Andrea Če-
črd lová , Barb ora 
Klepalová, Barbara 

Korbelová, Anna Saslíková, Markéta Sílová, 
Barbora Vavroňová, Sarah Vegnerová, Alž-
běta Vernerová, které po rozcvičení už jen 
netrpělivě vyčkávaly, než na ně přijde řada. 
Když nastupovaly na závodní plochu, byly už 
připravené kadetky k fandění, které ještě než 
začala hrát hudba, začaly hlasitě  povzbuzo-
vat. Po předvedení rockové sestavy se na tvá-
řích objevily úsměvy, protože všechny členky 
týmu byly se svým výkonem spokojeny. 

Semifinále bylo na programu až druhý 
den, takže si všechny dopřály pořádný a pří-

Modré moře, teplý příjemný vzduch, pal-
my, zářící slunce, to vše čekalo ve španělském 
městečku Blanes na účastníky Mistrovství 
Evropy ve sportovním aerobiku a fitness, 
které se konalo 6. z- 9. května 2009. Tento 
rok se šampionátu mohli poprvé zúčastnit 
také závodníci v kategoriích kadetů a juni-
orů. Proto chuchelský tým neváhal a vyrazil 
pokořit Evropu tam, kde se pořádají býčí 
zápasy – do Španělska. 

Den „D“ nastal ve středu 6. května, kdy se 
početná výprava letecky přepravila do dějiš-
tě mistrovství. Účastnice měly celou cestu 
skvělou náladu plnou optimismu a pohody, 
která je neopouštěla po celou dobu pobytu. 
Nevadila ani cesta do hotelu, vzdáleného 

asi 100 km od letiště. Cestou se závodnice 
z Chuchle kochaly krásou Španělska a jako 
správní turisté fotografovaly a též zpívaly, 
což pobavilo finské závodníky, s nimiž jely 
společně. ,,Po hodině a půl cesty autobusem 
jsme spatřily nádherný hotel a pláž osvíce-
nou sluncem. Vše bylo perfektní, jen voda 
byla studená, ale některým z nás to nedalo 
a skočily jsme do ní. Hned večer jsme nala-
dily opět super náladu a začaly s přípravami 
na následující den,“ přibližuje úvodní den 
trenérka Veronika Vrzbová. 

jemný odpočinek na pláži, kam se později 
donesla zpráva, že i juniorský tým se v pre-
liminary umístil na 1. místě. Stejný den svůj 
výkon předvedla i Nikola Ševčíková, která 
závodila v kategorii kadetky, sportovní ae-
robik jednotlivci - ženy. Předvedla okouzlu-
jící a sebejistý výkon. Po Nikole šla na řadu 
Markéta Sílová, jež závodila v kategorii ju-
niorky, sportovní aerobik jednotlivci - ženy. 
Markéta si byla svou sestavou jistá a rozhod-
čím ukázala, co v ní je. Obě děvčata skončila 
shodně na 12. místě, což pro ně znamenalo 
postup do dalšího, semifinálového kola.

Další den byla na programu hned dvě 
kola soutěže. Do prvního semifinálového 
závodu šly všechny chuchelské dívky od-
hodlané ukázat to nejlepší, co v nich je a na 
co se dlouho a tvrdě připravovaly. Jistota 
tentokrát byla větší, než v prvním kole. Ka-
detky i  juniorky opět skončily na 1. místě 
a potvrdily dobrou formu a připravenost. 
Po fitness týmech byl opět na programu 
závod sportovního aerobiku. Jako první šla 
na řadu Nikola. Sestava se jí moc povedla. 
Rozhodčí ohodnotili její výkon ještě lépe 
než v předchozím kole a tím se posunula na 
konečné 10. místo. Zanedlouho nastupovala 
na závodní plochu také Markéta. I její výkon 
byl skvělý a sebejistý, ale v celkovém pořadí 
se již neposunula.

Finálový, a pro všechny nejdůležitější, zá-
vod byl na programu večer. Konečně nastala 
ta chvíle… Poslední závod, který rozhodoval 
o celkovém pořadí na Mistrovství Evropy. 
Na plochu nastupovaly opět jako první ka-
detky. Jejich výkon byl naprosto precizní, se-
bejistý a přesně takový, jak by měla závodní 
sestava opravdu vypadat. Všichni rozhodčí 
se shodli na konečném 1. místě. V devět 
hodin večer začínalo finále juniorů. Se star-
tovním číslem 2 šly na řadu juniorky. Sestava 
byla opět plná energie. Děvčata z Prahy 16 
měla obrovskou chuť a odhodlání vyhrát, 
což se nakonec podařilo. Se slzami v očích 
si oba chuchelské týmy šly pro zlaté medaile 
a tituly Mistrů Evropy 2009. 

Také v květnu přálo nedělním dostihovým 
dnům ve Velké Chuchli počasí a pořadatelé 
byli spokojeni s vysokými návštěvami. Vrcho-
ly nabídky druhého měsíce sezóny byly první 
dvě klasické zkoušky na mílové trati, z nichž 
jednu vyhrála německá stáj, druhá zůstala 
v držení domácích. 

V Jarní ceně klisen Alavis o 800 tisíc Kč 
splnila proti dvanácti zástupkyním českých 
majitelů roli favoritky tmavá hnědka stáje 
Titan Butterfly Lady, kterou jel žokej Eugen 
Frank. Silným finišem pak získala druhé 
místo Oniris těsně před Rabbit Zamindar, 
obě však na německou soupeřku ztrácely 
bezmála dvě délky. O týden později se konal 
nejbohatěji dotovaný dostih první třetiny 
roku, Velká jarní cena Holdingu Rabbit CZ, 
také na 1600 metrů o 1,2 miliónu korun. 
Také zde, v poli dvanácti tříletých hřebců 
a valachů byl německý favorit, a to stájový 
kolega Butterfly Lady Caerleon Wind, jehož 
šance ještě zvyšovala přítomnost skvělého 
Eduarda Pedrozy, populárního panamského 
rodáka, jenž v posledních dvou letech vy-
hrál německý žokejský šampionát. Ani jeho 
výtečný výkon  však favorita nedostal přes 

konečné čtvrté místo. Na třetího Arcibalda 
ztrácel jednu délku, ale o triumf se drama-
ticky bojovalo ještě čtyři délky 
před ním. V polovině cílové 
roviny totiž vypadal jako po-
měrně jistý vítěz valach stáje 
Zámecký vrch Iryklon s žoke-
jem Janáčkem, jenže v posled-
ních stovkách metrů nasadil 
ze středu pole ke strhujícímu 
finiši černý hnědák Age of 
Jape s žokejem Jean-Pierrem 
Lopezem. Publikum bylo ve 
varu, Iryklonovi docházely 
síly a pronásledovatel se blížil 
každým cvalovým skokem. 
Nakonec byla jeho stíhací 
jízda úspěšná a přesně v cíli se dostal o krk 
na vítěznou pozici. 

Age of Jape, který byl vloni nejlepším 
dvouletým koněm v Polsku a v zimě jej 
pro stáj Bača Palkovice převzal do tréninku 
František Holčák, přinesl svému současnému 
kouči rekordní sedmé vítězství v historii Vel-

ké jarní ceny. A rutinovaný 42letý Francouz 
Lopez bude mít v jeho sedle šanci po zisku 

prvního klasického triumfu na pražské dráze 
vyhrát zde také České derby. Age of Jape totiž 
po květnovém triumfu bude jedním z velkých 
favoritů právě tohoto, mimochodem s dotací 
tři milióny korun nejbohatšího středoevrop-
ského rovinového dostihu, který se ve Velké 
Chuchli koná v neděli 21. června.
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Zbraslavská osma s medailí pro každého
Dvacet dva závodů Zbraslavské osmy od 

roku 1998 si vyzkoušelo 2136 závodníků, když 
více než polovina byli zástupci nejmladších 
kategorií. Kvalitní organizace a zápal všech 
aktérů při jarní a podzimní osmě patří dnes 
už neodmyslitelně ke Zbraslavskému sportov-
nímu kalendáři. 

Všech sto účastníků, kteří se v sobotu de-
vátého května sjeli na horských kolech v Bo-
rovičkách při 22. ročníku 
Zbraslavské osmy, dostalo 
v cíli medaili a dokonce si 
vystoupili i na stupně vítězů. 
„Daří se nám orientovat zá-
vod jako akci pro rekreační 
jezdce a ne profesionály. 
Proto tolik dětských kate-
gorií, a dokonce i závody 
nejmenších na odstrkova-
dlech,“ vysvětluje filozofii 
závodu jeho ředitel Aleš 
Háněl. Právě díky převaze 
dětí dostávají v cíli všichni 
účastníci opravdové medaile a všichni jsou 
zváni na stupně vítězů. „Radost malých je 
nefalšovaná, ale je zajímavé pozorovat, že 
symbolická medaile potěší i zkušeno borce 
ve veteránské kategorii,“ popisuje náladu 
v cíli Háněl.

Na Zbraslavské osmě se tradičně neplatí 
startovné a jet může úplně každý, kdo do Bo-
roviček dorazí. To proto, že akce se koná i dí-
ky grantové podpoře MČ Praha – Zbraslav. 
Výsledková listina i fotogalerie je k dispo-
zici na internetových stránkách závodu 
www.hsh.cz/osma. Tam bude v dostatečném 
předstihu zveřejněn i termín podzimní jízdy, 
a tak mohou být prázdniny dostatečným ča-

sem na trénink a zlepšení. Třeba oproti času 
z jara či z minulých let, protože na osmu se 
každý rád vrací. Vždyť v juniorských kate-
goriích dnes startují borci, kteří začínali na 
osmě před 10 roky závodem na jedno kolo 
kolem louky.

Od doby, kdy se ve zbraslavské bowlingové 
herně PATIUM hraje Zbraslavská bowlingová 
liga (ZBL), se ještě ani jednou nepodařilo  nej-
lepšímu týmu z předchozího ročníku obhájit 
vítězství.. Nepodařilo se to ani tentokrát, loň-
ský vítěz Kaplička skončil díky nepovedenému 
semifinále až pátý, nejlepší z „nefinalistů“.

Celkovou palmu vítězství si tak po zásluze 
odnesl prakticky domácí zbraslavský tým 
„Pitbulové“ ve složení Josef Augusta, Jaroslav 
Horák, Miroslav Pechar a Tomáš Krepindl. 
Na druhém místě pak, také po zásluze, neboť 
v průběhu ZBL byl po celou dobu největšími 
soupeři vítězů, skončil tým „Dortíci“ (Karel 
Korecký, David Korecký, Pavel Lipovský, Ota 
Járka) a třetí dost překvapivě tým „Apollo“ 
(Milan Sulík, Leopold Hron, Irena Škrletová, 
Pavel Žížala, Miroslav Pexa). Letošního roč-
níku se zúčastnilo 16 týmů a téměř sedm de-
sítek hráčů, z nichž řada si v průběhu soutěže 
vytvořila osobní rekordy. K vidění byla občas 

5. ročník bowlingové ligy vyhráli Pitbulové
i čísla kolem 250 kuželek na hru, což je srov-
natelné se špičkovými hráči v Evropě. Pravda, 
tam padají taková čísla o poznání častěji.

K čemu mají ale přece jen ještě pár kro-
ků dospělí, to se daří stále častěji našim 
juniorům. Zcela historickým úspěchem byla 
dvojnásobná účast českých juniorů v letoš-
ním evropském „Masters“, turnaji nejlepších 
24 hráčů na Mistrovství Evropy (ME) ve 
Švédsku na základě pořadí po kvalifikaci. 
Jen o osm kuželek uniklo finále „Masters“ 
v kategorii juniorek na ME i Veronice No-
vákové, která tak nakonec skončila 25. Spo-
lehlivě také na ME ve Švédsku zahrála další 
juniorka z původní zbraslavsko - trnovské 
líhně, Nikola Marvanová. Praha 16 a její okolí 
v současné době dodává, alespoň v kategorii 
juniorek, plnou polovinu reprezentantů ČR. 
Ti přitom začínali v hernách se čtyřmi bow-
lingovými drahami, což je případ i zbraslav-
ského PATIA.

Po slavnostním zahájení provozu, dni otevřených dveří a dětském dnu, proběhne v gol-
fovém areálu v Lahovicích další akce. Tentokrát se Aurum Pacific Golf Club ve spolupráci 
s firmou Herbita zaměři 24. června výhradně na dámy. 

Cílem tohoto odpoledne je ukázat ženám krásy golfu v kombinaci s dalším oborem, 
který je zajímá, a tím je péče o svůj vzhled.  K dispozici zde bude profesionální kosmetič-
ka, která poradí, jak se správně starat o svou pleť, jak se vhodně nalíčit apod.  Akce bude 
doplněna i o praktické ukázky a paní kosmetička ochotně zodpoví veškeré dotazy přítom-
ných dam. Další podobné akce budou s různými tématy v příštích měsících následovat. 
Pochopitelně nebude chybět ani golfová hodina. Trenéři Aurum Pacific Golf Clubu se 
budou věnovat jak začínajícím hráčkám, tak již zkušenějším golfistkám. 

Kosmetické poradenství, míčky ke hře a  malé občerstvení je pro dámy připraveno zcela zdar-
ma, navíc si každá návštěvnice odnese malý dárek v podobě kosmetického balíčku. 

Aby mohlo být vyhověno co možná největším počtu účastnic, bude odpoledne probíhat 
ve dvou stejných blocích. První část začíná v 16 hodin, druhá pak v 18 hodin. Vzhledem 
k tomu, že počet míst je omezen, rezervujte si Vaše golfové a kosmetické odpoledne i s ča-
sem, který by vám více vyhovoval, a to do 17.6 na emailové adrese  info@golf-lahovice.cz. 

 Více o akci na www.golf-lahovice.cz

Přelom května a června přinesl v obou 
seniorských lakrosových kategoriích rado-
tínskému klubu mistrovské tituly. Ženy LCC 
suverénně ovládly základní část ligové soutěže 
a vstupovaly do play off  jako jasné favoritky. 
Postavení nejlepšího týmu potvrdila radotín-
ská  děvčata i ve vyřazovacích bojích. 

Ve finálové sérii, hrané na dvě vítězná 
utkání, doslova smetly ze hřiště své soupeřky 
z Jižního Města impozantním skórem 31:5 
(12:3 a 19:2). Tým hrající trenérky Simony 
Barákové se prezentoval rychlou kombinač-
ní hrou založenou na vynikajícím pohybu. 
Hráčky Blahovcová, Merrellová, Srchová, 
Králíčková, Pešková, doplněné Kopeckou, 
která celou sezónu hrála ve Virginii, budou 
od 17. do 27. června reprezentovat ČR na 
mistrovství světa v pražském Edenu.

Stejným způsobem si počínali i muži 
LCC. V letošní zkrácené sezóně, která se 
z důvodu změny herního systému jaro - 
podzim na podzim – jaro hrála pouze na 
jaře, nenechali obhájci titulu nikoho na 
pochybách, kdo je hlavním favoritem bojů 

o lakrosový titul. Ve všech zápasech vyhráli 
rozdílem třídy. V jasné cestě za titulem je 
tak potkalo pouze jediné překvapení, a tím 
byl tým TJ Malešice, kterému se podařilo po 
dlouhých jedenácti letech postoupit do finá-
le. Malešice po velmi dobrém výkonu po-
razily dlouhodobé finalisty z Jižního Města. 
Ve finálové sérii hrané na dvě utkání však 
malešičtí nestačili na hráče LCC a podlehli 
13:8 a 15:4. LCC Radotín tak ziskem devá-
tého titulu mistra ČR srovnal krok právě 
s Malešicemi, které získaly své tituly před 
rokem 1998. První finálový zápas přenášel 
kanál Nova sport prostřednictvím webové 
televize Videosport a druhé, rozhodující, 
finále sportovní kanál ČT 4.  

Více informací o obou finálových du-
elech přineseme v srpnovém vydání 
Novin Prahy 16 nebo je můžete najít 
na www.lcc-radotin.cz, www.lcc-radotin.cz, 
www.videosport.cz, www.ceskatelevize.cz, 
www.lacrosseworldcup2009.com.

Lakrosové mistrovské double


