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  Chuchelské sokolské aerobičky vybojovaly na mistrovství Evropy v silné konku-
renci třinácti týmů zlaté medaile. Mohly zapomenout na smutek z Austrálie, kde 
jim nejcennější kov unikl o pověstný vlásek. Veronika Vrzbová se ve světě aero-
biku stává známou díky své nebojácné a nápadité choreografi i. K dispozici má 
talentovaný a bojovný tým ve složení Zuzana Novotná, Veronika Vrzbová, Táňa 
Bednářová, Kristýna Koubová, Markéta Boumová, Kateřina Ešnerová, Barbora 
Janečková a Romana Janečková. Na druhém místě skončily závodnice z Fitness 
Centra Hanky Šulcové, Maďarky, stříbrné z Austrálie, braly bronz .    
Finky, letošní mistryně světa, skončily až  sedmé. Po reprezentaci v Adelaide při-
tom nebylo příliš času na doladění formy.

Jak náročná příprava předcházela mis-
trovství Evropy?
V létě jsme trénovaly individuálně. Plán 
měla každá na celé prázdniny, ale pochybu-
ji, že ho všechny dodržely. V polovině srpna 
jsme už jely celé sestavy pětkrát týdně. Vy-
žaduje to fyzickou a morální sebekontrolu 

– pár minut, řeknou si diváci, ale v rychlém 
tempu dodržet přesnost, neudělat chybu a 
mít pod kontrolou fyzičku a pochopitelně 

držet úsměv, dokáže i dobře trénované 
jedince někdy nečekaně rozhodit. Tlačil 
nás hlavně čas a my dřely do úmoru, tou-
žily vyhrát, stát na bedně nejvýše ze všech. 
Udělat našim doma radost. První kolo kva-
lifi kačních závodů se konalo osmnáctého 
září a druhé třetího října. V obou kvalifi -

kacích náš čekalo druhé místo. Listopadové 
mistrovství Evropy se nezadržitelně blížilo. 
Naše druhé místo znamenalo nastupovat 
jako takové reprezentační béčko.
Napadá mě, že při enormní zátěži se vám 
vyhnula zranění a ….
Nevyhnula. Těžko se to vysvětluje, ale 
pokud závodíte, musíte mnohá zranění léčit 
v procesu přípravy a často zatnout zuby. Při 
samotném závodě o nějakých drobných 

šrámech vůbec 
n e p ř e m ý š l í t e , 
protože se musí-
te dokonale sou-
středit na každý 
cvik – malým 
zaváháním a ne-
přesností byste 
mohl poškodit 
dlouhodobou tý-
movou práci.
Máte svého dok-
tora?
Nemáme. Jezdí 
s námi reprezen-
tační fyziotera-
peut a lékařka. 
Pomohou, když 
je třeba. Krátce 
před fi nále mu-
sela doktorka 
zatejpovat jedné 
z nás koleno – a 

udělala to výborně, čekalo nás vytoužené 
zlato. I když nás neočekávaná drobnost 
s kolenem krapek rozhodila, v samotném 
závodě podaly závodnice úžasný výkon. 
Formace jede strojově, musí šlapat v rytmu 
hudby, tu jsme vybraly opravdu dokonale. 
Někdy holky z jiných týmů říkají: slyším 

muziku naší sestavy a hned se z toho osypu 
…… my tento pocit zatím nemáme.
Co atmosféra, diváci, přátelé?
Fantastická atmosféra! Diváci perfektní, 
znalí i uznalí, hala plná, podle mého od-
hadu pět šest tisíc nadšených přihlížejících 
a hlasitě fandících. Český divácký kotel 
neskutečný, dvě stovky fandů, odborníků 
na aerobik. Kadeti, junioři, senioři, celá 
naše výprava hnala cvičící na pódiu k úžas-
nému tempu, musí se to zažít, těžko se to 
popisuje ….. hele, vidíte, ještě teď mám 
husí kůži, když si na ty úchvatný okamžiky 
vzpomenu.
Kdybyste měla z vašeho pohledu porovná-
vat MS a ME?
Evropa pro mne vychází jako mnohem těž-
ší. Více týmů, úroveň formací vysoká. Jely 
jsme čtyři kola naplno – představení před 
rozhodčími, následná konzultace s trenéry. 
Druhé kolo určuje pořadí týmů, poté násle-
duje semifi nále a fi nále. V semifi nále nás 
všech sedm rozhodčích  dalo na první místo. 
Finále, jasná záležitost. Jeden rozhodčí nám 
dokonce dal devítku, což se běžně nestává. 
Ohodnocení vysoké! Fantazie! Medaili 
mně předávala paní doktorka Jitka Poláš-
ková, prezidentka Českého svazu aerobiku. 
Její pochvalná slova o vítězné sestavě byla 
dalším krásným oceněním.
A budoucnost úspěšného týmu?
Jedna z nás ukončí závodní činnost, i já 
zvažuji v nejlepším odejít, ale máme ná-
stupkyně. Neponechaly jsme nic náhodě. 
Budovaly jsme v jednotě aerobik s vědo-
mím, že nastanou okamžiky odchodů zku-
šených závodnic a příchodů nových talentů. 
Nová děvčata jsou dobrá, věřím, že zapad-
nou do týmu lehce a bez potíží. Možná se na 
první pohled nezdáme, ale jsme bojovnice. 
Teď objíždíme místa, kde nás chtějí diváci 
vidět. Je dobře představovat náš sport, pro-
pagovat jeho dynamiku a krásu, abychom 
získaly další skvělé aerobičky, schopné 
dobře reprezentovat náš stát. V březnu 
nám začíná sezóna. První týden v květnu je 
v Belgii MS. Nabitý program, ale věřím, že 
ho zvládneme.
  Zlatá děvčata z Tělocvičné jednoty Sokol 
Chuchle v době našeho rozhovoru s Veroni-
kou Vrzbovou odpočívala a těšila se s ro-
dinnými příslušníky z velkého úspěchu. Po 
bronzovém „smolném“ Adelaide jsme přáli 
děvčatům, aby si z Rotterdamu přivezla 
cennější kov a povedlo se jim naše i jejich 
představy splnit.

Ptal se redaktor časopisu Sokol – Václav 
Dušek (s jeho svolením a se svolením re-
dakce rozhovor otiskujeme)

  Koncem roku probíhá vyhodnocení 
celé řady sportovních anket. Je jasné, že 
v mnoha případech byli a budou odborní-
ky na nejvyšší příčky zařazováni úspěšní 
reprezentanti, kteří přivezli do svých zemí 
medaili či medaile z letošních athénských 
olympijských her. V případě, že by podob-
ná anketa existovala i pro fi rmy dodávající 
materiál a technologii  reprezentujícím 
sportovcům, měla by Praha 16 horkého kan-
didáta na jedno z popředních míst žebříčku.
Již skoro patnáct let vyrábí v rodinné fi rmě 
v Radotíně Jiří Gut 
starší kajakářská 
pádla světové kva-
lity.  Sám bývalý 
špičkový sportovec 
a reprezentant ve 
sjezdu na divoké 
vodě na kanoi v 
s e d m d e s á t ý c h 
letech minulého 
století, kdy se stal 
několikanásobným 
mistrem republiky  
a trojnásobným 
držitelem jednoho 
z cenných kovů 
z mistrovství světa, 
dodává svoje pro-
dukty nejlepším 
světovým závodní-
kům. Na olympiádě pod bájnou Akropolí 
jeho pádla pomohla Švédu Marcusu Os-
carssonovi dosáhnout na absolutní vrchol 
v závodě debl kajaků na kilometrové trati. 
Další, stříbrné medaile, vylovil z kanálu 
Schinias ve dvou případech Australan Na-
than Baggaley na trati 500 m a Ben Fouhy 
z Nového Zélandu v K1 na jeden kilometr. 
K doplnění - jedná se o úřadující mistry 
světa. Úctyhodnou athénskou bilanci zá-
vodníků s pádly, na jejichž listech je logo 
Gut vyplněné českou trikolórou, završují 
ještě dvě čtvrtá místa. Třiašedesátiletý 
inženýr J. Gut dosažená umístění skromně 
komentuje: ,,Je to příjemný pocit, když ve 
fi nále olympijského závodu mužů na jeden 
kilometr, jednoho z nejprestižnějších závo-
dů olympijské regaty, pádlují tři závodníci 
z devíti s našimi pádly.“
  Zajímavostí na výrobcích rodiny Gutů je 

seřizovací žerď na nastavení délky pádla a 
úhlu listů a i fakt, že se jedná o jediná zá-
vodní pádla, která se mohou ručně skládat 
bez použití nářadí. ,,Je to krom jiného prak-
tická záležitost“, říká Jiří mladší, inženýrův 
syn, který spolu se svojí sestrou Martinou 
tvoří celý rodinný výrobní tým a dodává: 
,,Závodník může jednoduše sestavit a roz-
dělat pádlo, které se bez problému vejde do 
zavazadlového prostoru malého osobního 
vozu a lépe se letecky přepravuje.“
  Pádla jsou zhotovena ze stoprocentního 

karbonového kompozitu, technologií srov-
natelnou s výrobními procesy v leteckém 
průmyslu. Vize do budoucna rodinné dílny 
je jednoznačná. Nestát na místě, jelikož 
konkurence nespí. ,,V brzké době chceme 
zavést úplně novou technologii výroby 
listů, na které jsem poslední roky praco-
val,“ upřesňuje snahy majitel fi rmy a otec 
v jedné osobě Jiří Gut starší. Dále konkre-
tizuje: ,,Měla by se tím ještě zvýšit kvalita 
pádel a zvětšit množství fi nálních výrobků.“ 
V případě, že se vše podaří, budou v příštím 
roce dalšími produkty  pádla pro divokou 
vodu a outriggerové kánoe, jenž mají původ 
v Polynésii a dynamicky se šíří po celém 
světě. Že je vše na dobré cestě a ve fi rmě 
v pořádku ubezpečuje dcera Martina: ,,Táta 
je schopný člověk i uznalý společník,“ říká 
s úsměvem.   

  I v letošní fi nálové sérii play-off 
boxlakrosové ligy se LCC Radotín utkal se 
svým tradičním rivalem – LC Jižní Město, 
a i letos nakonec radotínští hráči svému 
soupeři podlehli. Jižní Město se tak stalo 
Mistrem ČR popáté v řadě.
  První zápas série hrané na tři vítězná 
utkání se odehrál před tradičně zaplněnými 

tribunami v pátek 5.11.2004. LCC do něho 
vstoupil dobře a po první čtvrtině získal 
vedení 5:2. Druhá část hry se ale vydařila 
soupeři, který otočil stav na 11:9 v polovině 
utkání. Ve třetí čtvrtině přidaly oba týmy 
po čtyřech brankách, čtvrtou periodu 
vyhrálo Jižní Město 5:3 a stanovilo tak cel-
kové skóre na 20:16. Nejplatnějším hráčem 
vítěze byl Jakub Nováček s osmi body, na 
straně LCC byli nejnebezpečnějšími hráči 
bratři Košťálovi, kteří dohromady nastří-
leli devět branek, další čtyři přidal Patrik 
Procházka.
  Průběh druhého zápasu byl zpočátku 
opačný. Jižní Město šlo rychle do vedení 
3:0, ale radotínští dokázali průběh hry 
otočit a o půli vést o tři branky 7:4. Vedení 
se jim však nepodařilo udržet. Po třetí 
čtvrtině už zase o jednu branku vedlo Jižní 

Město a i v napínavém závěru tento těsný 
náskok ubránilo. Oba týmy pečlivěji a dů-
sledněji bránily a celkové skóre 10:9 to jen 
potvrzuje. Průběh zápasu ovlivnilo několik 
velmi sporných výroků rozhodčích a přísné 
vyloučení radotínského Ivo Kozumplíka do 
konce zápasu za potyčku, což pro něho au-
tomaticky znamenalo stop pro další utkání.

Do nedělního zápasu Jižní Město nastou-
pilo sebevědomě a zjevně s cílem ukončit 
sérii ve třech zápasech. Narazilo však opět 
na dobrou obranu Radotína a výborného 
brankáře Tomáše Říhu, který v rozho-
dujícím okamžiku zneškodnil i nařízené 
trestné střílení. Hra byla po celou dobu 
velmi vyrovnaná a žádnému ze soupeřů se 
nepovedlo získat vyšší než jednobrankové 
vedení. LCC dokázal ubránit nejnebezpeč-
nější střelce Jižního Města – Nováčka a 
Černíka – a i přes velký tlak v závěru uhájil 
vedení 11:10 až do konce, a vynutil si tak 
prodloužení série.
  První gól ve čtvrtém utkání vstřelil LCC, 
ale po první čtvrtině vedlo Jižní Město 
3:2. Klíčová byla druhá čtvrtina, kdy hrá-
čům Jižního Města vyšlo vše, na co sáhli, 
a naopak radotínským se při zakončování 

lepila smůla na lakrosky a brankáře Jižního 
Města Malinu několikrát zachránila tyč. 
O poločase vedlo Jižní Město 9:3. Ve třetí 
čtvrtině byla radotínská obrana koncentro-
vanější, avšak zakončování gólových pří-
ležitostí nadále nevycházelo. Svůj smolný 
den si vybral i radotínský brankář Tomáš 
Říha, který byl ve všech předchozích zápa-
sech oporou. Dva velmi nešťastné góly v je-
ho síti přišly v nejnevhodnější okamžiky. 
Na poslední čtvrtinu nastoupil do branky 
Radotína Petr Poupě a než si pořádně sáhl 
na balón, lovil ho dvakrát ze sítě. Celkově 
zvítězilo Jižní Město 20:8. 
  V posledním zápase se projevila větší zku-
šenost týmu Jižního Města. LCC má v sou-
časnosti velmi mladý kádr hráčů, kterým 
přece jen v některých rozhodujících oka-
mžicích chyběl potřebný přehled a rozvaha 
při zakončení. Vypadalo to, že Jižní Město 
se dostává do šancí lehčeji, radotínské 
góly byly někdy pracně vydřené. Nicméně 
mládí radotínského týmu je příslibem do 
budoucna a jeho chvíle určitě brzy přijde. 
Doufejme, že už za rok, ať už na tradičním 
Memoriálu Aleše Hřebeského v dubnu, 
nebo v bojích o boxlakrosový titul.
  Všechna fi nálová utkání se odehrála ve vy-
nikající atmosféře. I přes nepříznivé počasí 
hnaly zaplněné tribuny oba týmy dopředu, 
a ačkoliv většina diváků byla smutná z vý-
sledku zápasu, rozhodně nikoho nezklama-
la hra samotná a pro všechny návštěvníky, 
ať už znalé či neznalé lakrosu, to byl skvělý 
sportovní zážitek.

  Loňskou pozici nejúspěšnějšího trenéra 
působícího na chuchelském závodišti 
obhájil Ferdinand Minařík ml., který s je-
denácti vítězstvími obsadil celkové šesté 
místo v českém šampionátu trenérů. Na 
cenách vyběhalo jeho patnáct svěřenců  
bez necelých dvou tisíc rovný milion korun, 
což je oproti roku 2003 stoprocentní nárůst. 
Vítězství v dostizích nejvyšší kategorie 
zaznamenalo trio Fatra Line, Swangoo a 
Mesne Profi ts. 
  Oproti předchozí sezóně si ze čtvrtého 
na druhé místo polepšila Ivana Pejšková, 
třetí zůstal Allan Petrlík, čtvrtý skončil 
dlouhodobě nejúspěšnější ze současných 
chuchelských trenérů Tomáš Šatra a do 
pětice se tentokrát vešla i Renata Pátková, 
která rok předtím skončila bez jediné výhry 
poslední.

   Jednu z nejúspěšnějších sezón posledního 
období má za sebou dostihové závodiště 
v Praze-Velké Chuchli. Uskutečnilo se 22 
cvalových dostihových dní s celkovým 
počtem 176 dostihů. Bylo dosaženo nejvyš-
šího součtu cen dostihů v historii – včetně 
prémií jde o částku 19,3 milionu Kč (v roce 
2003 14,9 mil. Kč). Na chuchelské dráze 
startovalo o 62 koní více než vloni (749 pro-
ti 687), mezi nimi čtyřikrát (třikrát vítězně) 
i pravděpodobně nejlepší kůň, který se zde 
kdy představil, Darsalam.
  Výjimečný ryzák ze stáje kazašského fi l-
mového režiséra Ardaka Amirkulova jistě 
zvítězil v červnovém Českém derby SETU-
ZA a Marila balírny a s velkou převahou 
dominoval srpnovému Charvát St. Leger. 
Na podzim se jako první kůň z českého 
tréninku zúčastnil anglického St. Leger, 
kde uspěl šestým místem, a po třetí příčce 
z kolínské Preis von Europa první říjnovou 
neděli přepsal historii, když se stal prvním 
českým vítězem německého klasického 
dostihu – Deutsches St. Leger, kde jej ke 
triumfu dovedl žokej Filip Minařík.
  Velice zdařilou kapitolou metropolitní 

sezóny 2004 byla návštěvnost dostihů. 
Stoupla díky stálé prezentaci v celostátních 
denících, televizi i na rozhlasových stani-
cích, dostihové pozvánky se staly součástí i 
řady turistických bedekrů distribuovaných 
v centru Prahy. Pořadatelům se osvědčil 
společný projekt s Dopravním podnikem 
(„na tramvajenku vstup zdarma“), který 
bude pokračovat i v roce 2005.
  V roce 2004 dostihové závodiště opako-
vaně navštívilo mnoho osobností z kulturní 
scény (např. členové souboru Národního di-
vadla, protagonisté fi lmu Bolero, účinkující 
v úspěšném muzikálu Galileo a řada dal-
ších hostů, a to nejen ofi ciálně pozvaných 
na významné akce, ale i soukromě - právě 
proto, že se jim na dostizích při první ná-
vštěvě líbilo).
  Jakýmsi potvrzením úspěšné sezóny se 
pak stala již druhá návštěva prezidenta ČR 
Václava Klause na velkolepém Dostihovém 
dni porcelánu Rosenthal (31. října), v jehož 
rámci se do Chuchle po 24 letech, coby 
Velká cena umělců, vrátil i steeplechase 
dostih. 

KOPANÁ:
Pražský přebor: 12. kolo ČAFC Praha – Radotínský SK 0:1, 13. kolo RSK – SK H. Měcholupy 1:1, 14. kolo 
FC Přední Kopanina – RSK 1:2. 15. kolo bylo předehráváno v srpnu. Radotínský SK přezimuje v nejvyšší 
pražské fotbalové soutěži na velice pěkném 5.místě za 8 výher, 3 remízy a 4 prohry, skóre 17:20, 27 bodů. 
I. A třída – sk. B: 12. kolo SK Zbraslav – Sokol Stodůlky 1:0, 13. kolo Dolní Měcholupy – SK Zbraslav 3:0. 
Daleko klidnější start do jarní části soutěže bude mít oproti minulým rokům SK Zbraslav. Na kontě týmu je za 
6 výher, 2 remízy a 5 proher, 18:15, 20 bodů, což znamená 7.místo.  
I. B třída – sk. A: 12. kolo Avia Čakovice – SK Čechoslovan Chuhle 0:1, FC Přední Kopanina B – Sokol Loch-
kov 4:1, 13. kolo Lochkov – Dolní Měcholupy B 5:1, SK Čech. Chuchle – AFK Slavoj Podolí  B 9:0. Skvělý 
podzim završil SK Čechoslovan Chuchle deklasováním týmu z Podolí. Výborné 2.místo a minimální ztráta na 
vedoucí SK Nusle (2 body) je výsledkem především skvělé defenzívy (pouze 10 obdržených branek). 8 výher, 
4 remízy a 1 prohru, 28:10, 28 bodů. Naopak loni na druhém místě přezimující mužstvo Lochkova bude muset 
v jarní části hodně zabrat. Momentálně je na 11.místě (3 - 3 - 7, 23:32, 12 bodů)
II. třída – sk. A: 10. kolo RSK B – SK Sparta Košíře B 1:1, SK Zbraslav B – FC Zličín B 1:3, 11. kolo Sokol 
Stodůlky B – SK Zbraslav B 1:3, SK Gordic Praha B – RSK B 4:4. Se shodným bodovým součtem (16 bodů) 
přezimují rezervy RSK (5.místo, 4 výhry, 4 remízy a 3 prohry, 21:16)  a Zbraslavkého SK (6.místo, 5-1-5, 17:16). 
II. třída – sk. C: 10. kolo Sokol Lipence – SK Horní Měcholupy B 4:3, 11. kolo Čechie Dubeč B – Lipence 4:3. 
Ve výborné formě na podzim hrál i Sokol Lipence. V 10.kole dokonce sesadil lídra tabulky SK H.Měcholupy 
z 1.místa. Škoda jen těsné prohry v posledním kole na hřišti Dubče, která je ve spodních patrech tabulky. Jinak 
mohli v Lipencích přezimovat i na 1.místě. (4.místo, 6-3-2, 25:22, 21 bodů, ztráta pouhé 3 body na 1.místo)
PRAŽSKÁ BASKETBALOVÁ SOUTĚŽ:
MUŽI – 1. třída – sk. A: 7. kolo Sokol Žižkov D – BC Radotín A 77:85, 8. kolo SK Meteor B – BC Radotín A 
60:79, 9. kolo BC Radotín A – BC Dejvice 101:55, 10. kolo VSK Elektro – BC Radotín A 67:80. Fantastická série po-
kračuje. Od porážky v prvním kole družstvo BC neprohrálo a vede soutěž. (9 výher, 1 prohra, skóre 867:704, 19 bodů)
2. třída – sk. A: 6. kolo Sokol Dejvice A – SK Zbraslav 58:51, 7. kolo SK Zbraslav – TJ Podolí 45:51, 8. kolo 
VSK Iuridica C – SK Zbraslav 67:59, 9. kolo SK Zbraslav – VŠSK MFF B 53:56, 10. kolo FTVS Asistenti – SK 
Zbraslav 53:88. Prozatím 9.místo z 12 účastníků (3 výhry, 7 proher, 613:631, 13 bodů)
2. třída – sk. D: 7. kolo Sokol Zlíchov A – BC Radotín UH 98:69, 8. kolo Sokol Libeň – BC Radotín UH 109:
82, 9. kolo BC Radotín UH – VŠTJ Ekonom Praha 71:59, 10. kolo Sokol Žižkov E – BC Radotín UH – výsledek 
nebyl do uzávěrky novin znám.  Bilance 6 výher a 4 prohry řadí mužstvo UH v čele s legendárním ,,Andrejem“ 
Zídkem na průběžné 6.místo
ŽENY – 2. třída: 4. kolo SK Zbraslav – Sokol Vyšehrad 67:55, 5. kolo – volno, 6. kolo SK Zbraslav – VŠSK 
MFF Praha 43:64, 7. kolo TJ Junior – SK Zbraslav – výsledek nebyl do uzávěrky novin znám, 8. kolo SK Zbra-
slav – BK Pirelli Praha B 49:62. Zatím na posledním místě je ženské družstvo SK Zbraslav. Pouhá jedna výhra 
ze 6 zápasů je na lepší umístění málo.
PRAŽSKÁ FLORBALOVÁ SOUTĚŽ:
MUŽI – divize III: 1. kolo FbK Buldoci Radotín  - 1. FCFC Zopár 2:3, 2. kolo RKČ F Praha –Buldoci 1:8, 
3. kolo Buldoci – TJ Sokol Královské Vinohrady C 3:6, 4. kolo VŠTJ SF Neo Praha –Buldoci 6:3, 5. kolo 

– volno, 6. kolo FKMP Praha B – Buldoci 4:2, 7. kolo VŠTJ SF NEO Praha –Buldoci 6:3, 8. kolo FKMP 
Praha B – Buldoci 4:2, 9. kolo Buldoci – TJ Sokol Vršovice II 1:5, 10. kolo Blue Wings Prague – Buldoci 6:6, 
11. kolo Buldoci – TJ Sokol Kobylisy 5:1. Tým Fbk Buldoci Radotín je v Pražské třídě divize III na 7.místě(2 výhry, 
1 remíza a 7 proher, skóre 30:32)

          


