
Další cenné kovy z vrcholné akce pro svěřenkyně trenérky Vrzbové
Chuchelský aerobik veze dvě medaile z ruské Dubny

První prosincový týden (od 2. do 
7.12.2008 – pozn. red.) se v ruské Dubně, 
městu ležícím na Volze asi 120 km severně 
od Moskvy, konalo Mistrovství světa ve 
sportovním aerobiku a fitness týmů v kate-
gorii kadetů (11 – 13 let), juniorů (14 – 16 
let) a seniorů (nad 17 let). V početné vý-
pravě reprezentace České republiky, která 
čítala 270 účastníků, měl již tradičně své 
zastoupení i chuchelský sportovní oddíl. 
V kategorii kadetů se na svět nominoval 
osmičlenný fitness tým v kategorii aerobik 
stejně tak jako fitness tým v kategorii se-
niorů. 

V úterý 2. prosince odletěla do Ruska 
první část chuchelské výpravy. Po menších 
peripetiích, jak tomu někdy v této velké 
zemi bývá, se kadetky dostaly na hotel až 
po půlnoci. Hned ve středu a čtvrtek byl 
organizátory naplánován jejich závod. 
Ve středu bylo na programu preliminary, 
první závod soutěže. Chuchelští ,,prckové“ 
zajeli svou sestavu parádně, sice s menšími 
chybičkami, ale předvedený výkon stačil na 
průběžné druhé místo. Ve čtvrtek dopoled-
ne proběhlo semifinále, již za účasti a velké 
podpory seniorek, které přiletěly z Prahy ve 
středu večer. Semifinálový závod byl hodně 
nervózní, na přípravu bylo málo času, pro-
tože autobus, který týmy vozil z hotelu do 
sportovní haly, přijel trochu později, než 
bylo naplánované. To se trochu podepsalo 
i na výkonu kadetek. Chybiček v sestavě 

bylo o něco víc a celkový výkon byl hodně 
nesoustředěný. Bohužel se chuchelský tým 
posunul v hodnocení na třetí místo, za prv-
ní český tým a druhý ruský tým.

Večer bylo slavnostní zahájení finálo-
vého závodu kadetů a juniorů. Kategorie 
fitness aerobik byla na pořadu jako před-
poslední, takže na přípravu bylo tentokrát 
více času a klidu. 
Děvčata se  na 
f inálový závod 
těšila a chtěla vy-
bojovat druhou 
příčku zpět. Finá-
lová sestava se jim 
povedla nejlépe 
ze všech tří kol, 
daly do ní napros-
to všechno. Bohu-
žel to na druhou 
příčku nestačilo. 
C h u c h e l s k é 
k a d e t ky, k t e ré 
reprezentova ly 
Českou republiku, si tak z mistrovství světa 
odvážejí bronzové medaile a skvělé třetí 
místo. Na prvním místě se umístil další 
český fitness tým – Fitness Centrum Hanky 
Šulcové, druhou příčku vybojoval domácí 
ruský tým.

Kadetky z TJ Sokol Chuchle startovaly ve 
složení: Claudie Hrubošová, Míša Klepalová, 
Nikolka Kročková, Týna Kudrnová, Matylda 
Malá, Nikolka Ševčíková, Sára Vegnerová, Bět-
ka Vernerová.

V pátek a v sobotu byly na řadě seniorské 
kategorie. Chuchelský, původně osmičlenný 

fitness tým, nastu-
poval na závodní 
plochu v sedmi li-
dech. Čtyři dny před 
odletem onemocně-
la jedna členka týmu, 
k t e r á  n a k o n e c 
neodcestovala. Ope-
rativně byla předě-
lána choreografie 
z původních osmi na 
sedm členů, což tým 
velmi poškodilo. 
Nicméně se děvčata 
do bojů o medaile 
pustila s velkým 
zápalem. Po prv-
ním kole, které se 
družstvu z Prahy 16 

povedlo, se zařadilo na druhou příčku, těsně za 
první český tým z Kladna. Druhý den bylo na 
programu semifinále a večer slavnostní finále. 
Semifinálový závod byl hodně nervózní, 

také proto, že byl ráno a času na přípravu 
bylo méně než na preliminary. Druhou 
příčku děvčata udržela a začala se připra-
vovat na večerní finále. Ruští organizátoři 

pojali finálový závod ve velkém stylu. Na 
zahajovacím ceremoniálu nechyběl ani 
starosta města Dubny a slavný host, mi-
str světa a olympijský vítěz v krasobrus-
lení Anton Sicharulidze. K vidění bylo i 
vystoupení ruských tanečnic „Nastěnek“ 
v národních krojích. Po ceremoniálu 
a přivítání začalo samotné finále. Kate-
gorie fitness aerobik byla na programu, 
stejně jako u kadetek, předposlední. Na 
závodní plochu nastupovala děvčata 
s obrovskou touhou bojovat o zlato. 
,,Jako trenérka musím říct, že jsem svoje 
děvčata takhle zajet závodní sestavu ještě 
neviděla,“ svěřuje se strůjkyně chuchel-
ských úspěchů Veronika Vrzbová a do-
dává: ,,Úplně mi běhal mráz po zádech, 
když docvičily svoji rockovou sestavu.“ 
Na první místo to nakonec nestačilo, 
ale i při takové nepřízni osudu, jako je 
oslabení týmu a předělávání choreogra-
fie čtyři dny před odletem, je to fantas-
tický výkon. Na třetím místě se umístily 
závodnice z Austrálie. Tým z městské 
části poblíž soutoku Vltavy s Berounkou 
soutěžil v sestavě: Klára Dáňová, Ivka 
Dvořáková, Markéta Kolářová, Martina 
Kolářová, Renča Mielniková, Adéla Na-
varová, Kačka Ťoupková.

Závěrem je potřeba všem děvčatům 
poděkovat za výborné výsledky a vzor-
nou reprezentaci nejen České republiky, 
ale i chuchelského aerobiku a popřát do 
budoucna mnoho úspěchů, nejen spor-
tovních, ale i osobních. 

Předvánoční posezení s českými fotbalovými a hokejovými legendami
Gymnázium navštívili zlatí hoši z Nagana

Předposlední školní den roku navštívily 
Gymnázium Oty Pavla v Radotíně hvězdy 
sportovního nebe a proslulý sportovní dok-
tor Miloš Barna. Pozvání na posezení se 
studenty přijali fotbalisté Vladimír Šmicer 
(SK Slavia Praha), Radek Bejbl (SK Slovan 
Liberec), hokejisté Pavel Patera, Martin 
Procházka (HC Geus Okna Kladno) 
a s nimi i jeden z nejoblíbenějších českých 
sportovních komentátorů Jaromír Bosák. 
Řeč byla nejen o sportu, ale i o dobré živo-
tosprávě, tanečních a ženách.

Předtím než pánové ukázali tváře gym-
naziální mládeži, chvíli poseděli v ředitelně 
školy, kde proběhl krátký improvizovaný 
rozhovor vedený členkami redakční rady 
studentského časopisu Otík. Redaktor-
ky především zajímalo, proč vlastně na 
půdu školy všichni přišli. Na to odpově-
děl MUDr. Barna: ,,Tímto způsobem se 
snažíme vést studenty k větší sportovní 
aktivitě. Pasivita mladých lidí narůstá a ti 
raději sedí doma u počítače, než aby se 
venku oddávali sportovním radovánkám, 
a to je špatně. Prostřednictvím známých 
sportovních tváří chceme ukázat, že sport 
je dobré zařadit do běžného životního sty-
lu. To vedlo vedlo k další otázce, co dělali 
sportovci za jiné sporty předtím, než se 
upsali svému povolání.“ Vladimír Šmicer 
se například pochlubil, že hrál ping-pong, 
a prý mu i šel, fotbal byl ale silnější. Radek 
Bejbl se zase věnoval atletice a volejbalu, 
Jaromír Bosák byl basketbalová hvězda 
a doktor Barna se dlouhodobě věnoval 
hokeji. Stěžoval si ale, že v té době musel 
nosit každý den výstroj s sebou, což asi 
nebylo nic lehkého.

Poté se dostalo i na Jaromíra Bosáka 
a na jeho účast v taneční soutěži Star Dan-
ce na ČT1. Sdělil, že to byla dobrá zkuše-
nost, ale kromě tanečních kroků na danou 
hudbu se prý nic moc nenaučil. Následně 
redaktorky vyzpovídaly sportovce, jak to 
bylo s nimi a tanečními. Vladimír Šmicer 
absolvoval jen prvních pár lekcí a poté to 

vzdal, zbytek přítomných ani nezačal.
Dvacet minut po jedné hodině odpo-

ledne oficiálně začala po úvodním přiví-
tání paní ředitelky Jany Hrkalové beseda 
v 1. patře budovy gymnázia. Moderátorské 
žezlo převzal populární komentátor Bosák, 
který pobízel přítomné žáky i učitele, aby 
se vyptávali fotbalistů a hokejistů. Jako 
první padl dotaz na to, jak si sportovci 
užívají vánoční volno, jestli se válejí doma 
a cpou se cukrovím nebo stále aktivně 
sportují. Fotbalista Šmicer odpověděl, že 
má volno až do 9.1., ale na sport v té době 
stejně nezanevře, jelikož má domluvený 
bohatý sportovní program. Přiznal se, že  

v době vánočních svátků bude muset dbát 
na jídelníček, jelikož je trenér Jarolím drží 
dost zkrátka. Hokejisté vytoužené volno 
nemají, jelikož hrají i během vánočních 
svátků.

Dalšího dotazujícího zajímalo, s jakou 
největší hvězdou měli sportovní návštěv-
níci čest hrát. Vladimír Šmicer uvedl svého 
spoluhráče z anglického FC Liverpool 
Steveho Gerrarda, Radek Bejbl jmenoval 
italského Christiana Vierriho, Pavel Patera 

si vychvaloval spolupráci s Martinem Pro-
cházkou a naopak. A co pro ně byl hráčsky 
největší titul, který získali? Pro hokejisty sa-
mozřejmě Nagano 98 a mistrovství světa 96. 
Pro Šmicra výhra Ligy mistrů 2004 – 2005 
s Liverpoolem. Pro Bejbla byl první úspěch 
zahrát si první ligu, poté výhra poháru, za-
hraniční angažmá a tak dále. K odpovědím 
se přidal i televizní komentátor Bosák, pro 
něhož je důležitý každý zápas, jelikož chce 
být vždy lepší a lepší.

Řeč byla také o tom, co říkají pánové na 
ženy ve sportu, konkrétně na ženské roz-
hodčí. Bejbl přiznal, že se v přítomnosti ženy 
na hřišti choval jinak, a nejen on. Ale jejich 

přítomnost mu 
prý rozhodně 
nevadí a nemá 
nic proti. Poté 
se ozval profesor 
anglického jazy-
ka, zarytý hráč 
fotbalu a fanou-
šek pražské Sla-
vie. Chtěl vědět, 
co má po třicítce 
dělat s rostoucí 
ú n a v o u  p o 
zápase a jak se 
nejlépe regene-
rovat. Na tuto 
otázku zarea-
g o v a l  h l av n ě 
doktor Barna, 
d o p o r u č o v a l 

upravit jídelníček a pořádný strečink po 
sportovním výkonu. Radek Bejbl radil 
vyřadit alkohol, což je pro milovníky piva 
vždy veliký problém.

Přátelskou debatu ukončil MUDr. Barna 
s přáním sportovních úspěchů a tužbou, aby 
účastníky besedy nikdy nepotkal jako své 
pacienty.  ,,My také doufáme, že se případ-
ných úrazům vyvarujeme.  Sportu zdar!“

Dětská lakrosová liga s rekordní účastí
Poslední turnaj roku odehrálo více jak šedesát dětí

Poslední turnaj interkrosové ligy LCC 
Radotín roku 2008 se odehrál v sobotu 
20. prosince. Poprvé v historii byla pokořena 
hranice 60 hráček a hráčů. Poprvé byli hráči 
rozdělenii do dvou kategorií. Nejmladší 
hráli v kategorii 6 – 8 let a starší  v kategorii 
9  – 11 let. 

Ve starší kategorii nastoupilo k turnaji 
29 hráčů. Několik jich přijelo z Velkých 
Přílep s Michalem Rollem a Malešic s Jir-
kou Bryanem. Opět byly k vidění skvělé 
bojovné zápasy plné pěkných kombinač-
ních akcí. Po tuhém boji nakonec zvítězil 
žlutý tým jenom větším rozdílem ve 
skóre o tři branky. Vítězové hráli v tomto 
složení: Arthur Bergman, Tomáš Jasek, 
Adéla Pokorná, Ota Matousch, David Tupý, 
JirkaVlach, Honza Pavel. Druhé místo 
obsadil díky horšímu 
skóre tým modrých ve 
složení: Verča Jarošová, 
David Jasek, Tomáš 
Knotek, Mirek Hnátek, 
Lukáš Radda, Tomáš 
Hájek. O umístění na 
třetím a čtvrtém mís-
tě opět rozhodovalo 
skóre a šťastnější byli 
zelení: David Novák, 
Kristína Šturmová, 
Julie Farová, Petr Slí-
va, Matěj Slíva, Lucie 
Novotná. Na čtvrtém 
místě se umístili čer-
vení: Ondřej Martínek, 
Matěj Ruffer, Matyáš Kostříž, Michaela 
Rabanová, Ondřej Fait, Maxmilián Král. 
V brance působili dva brankáři Dan Hájek 
a Vašek Novák z Malešic. Nejlepšími hráči 
byli vyhlášeni za žluté Adéla Pokorná, za 
modré David Jasek, za zelené Julie Farová 
a červené  Ondřej Fait. Objevem turnaje 
byli zvoleni Lucie Novotná a Matěj Ruffer. 

Po skončení klání starších hráčů nastou-
pili nejmladší lakrosové naděje, kterých 
se tentokrát sešlo 33, a tak jako starší 

utvořili losováním  čtyři barevné týmy. U 
takto malých dětí je samozřejmě technic-
ká vyspělost ještě menší, ale je nahrazena 
úžasným zápalem pro hru. Některé zápasy 
byly velmi dramatické a o celkovém vítězi 
rozhodly až samostatné nájezdy.

Nakonec zvítězil tým žlutých (3:1 na 
samostatné nájezdy) ve složení: Šimon 
Bačovský, Adélka Flekalová, Štěpán Frie-
dl, Tomáš Studnička, Lukáš Jirsa, Matyáš 
Patejdl a Ota Matousch. Na druhém místě 
skončil červený tým: Tomáš Tvrdý, Pepa 
Slavík, Kristína Dočekalová, Markéta Ma-
linovská, Mikuláš Kneidl, Tomáš Knotek 
a Šimon Kučera. Třetí příčku vybojovali 
modří: Katka Čeřovská, Kateřina Dočeka-
lová,  Tomáš Flekal, Honza Pauk, Adam 
Krúpa, Adéla Platilová a Kačka Mikelová. 

Na čtvrtém místě se umístili zelení: Ondřej 
Studený, Adam Kobes, Jakub Mikel, Roland 
Johnson, Míša Čermáková, Mikuláš Vano-
šek a David Tupý. V brance skvěle chytali  
Viktor Bláha a Honza Polák. Nejlepší hráči: 
žlutí – Tomáš Studnička, červení – Markéta 
Malinovská, modří – Honza Pauk, 
zelení – David Tupý. Objevy turnaje jsou 
Ota Matousch, Jakub Mikel, Roland John-
son a Adélka Platilová. První turnaj roku 
2009 se koná 17.1.2009.

V poločase Zbraslavské ligy 
vedou Pitbulové

Celkem čtyři typy pravidelných bowlin-
gových turnajů pořádá v současné době 
zbraslavská herna Patium, která je tak 
v současné době zřejmě nejvytíženějším 
bowlingovým centrem celé spádové oblasti 
Prahy 16, a nejen té.

Nejmasovějším turnajem je v pořadí již 
5. ročník Zbraslavské bowlingové ligy, kte-

ré se letos účastní celkem 16 tří a vícečlen-
ných týmů. Tato soutěž je v současné době 
v poločase, vedoucí příčku přitom okupují 
zbraslavští Pitbulové, kteří z 15 zápasů 
prvního kola poznali jen jednou hořkost 
porážky. Dlužno dodat, že tento tým vy-
hrál základní část Zbraslavské bowlingové 
ligy i loni, nakonec se ale nedostal ani do 
čtyřčlenného finále. Loňský titul obhaju-
jící tým Kaplička 1905, složený ze seni-
orských reprezentantů ČR, je v letošním 
průběžném pořadí  zatím až na 4. místě. 

Právě Kaplička (ale nejen ona) dokazuje, 
že do Patia chodí hrát turnaje a soutěže 
řada velmi kvalitních hráčů. Ty ale do-
káží často papírově slabší soupeři notně 
potrápit a porazit, takže soutěžní souboje 
zdaleka nejsou předem rozhodnuté.

Kromě Zbraslavské ligy se v Patiu hraje 
pravidelně každé druhé úterý v měsíci 

turnaj smíšených 
dvojic Chaozz Cup, 
každý druhý a čtvr-
tý čtvrtek turnaj 
Člověče nezlob se 
a páté čtvrtky v mě-
síci, pokud existují, 
jsou vyhrazeny pro 
nepřetržitá klání 
každého s každým.

V letošní mis-
trovské bowlingové 
sezóně si zatím 
vynikajícím způso-
bem vedou junioři, 
kteří počátek své-
ho bowlingové-
ho hobby spojili 
právě se zbraslav-
skou hernou. „A“ 

tým juniorů oddílu BC Rabbits Praha 
vyhrál suverénně podzimní část své 
skupiny Juniorské bowlingové ligy České 
bowlingové asociace, „B“ tým stejného 
oddílu skončil v druhé skupině juniorské 
ligy po podzimu druhý a oba týmy budou 
na jaře bojovat o titul mistra ČR. Všichni 
na Zbraslavi původně začínající junioři, 
kteří hrají juniorské mistrovské soutěže, 
jsou v současné době členy širšího repre-
zentačního týmu ČR.

Výsledkový servis
PRAŽSKÁ BASKETBALOVÁ SOUTĚŽ: 
MUŽI - 1. třída - sk. A: 10. kolo Radotínský SK – Sokol Motol C 62:85,
11. kolo BK Pirelli A – Radotínský SK 71:73. Radotínský SK je po 11 kolech 
na 4. místě, 7 výher, 4 prohry, skóre 782:782, 18 bodů.
MUŽI – 2. třída – sk. C: 10. kolo VŠTJ Medicina B – SK Zbraslav 92:55, 
11. kolo SK Zbraslav – Sokol D. Počernice B 43:63. Zbraslavští muži jsou po 
11 kolech na 10. místě, 2 výhry, 9 proher, skóre 633:765, 13 bodů.
ŽENY – 2. třída – sk. B: 4. kolo VSK PV – SK Zbraslav 41:69, VSK 
IURIDICA – SK Zbraslav 55:31. Ženy SK Zbraslav jsou po 5 kolech na 
3. místě, 4 výhry, 1 prohra, skóre 307:234, 9 bodů.


