
Dva tituly mistrů Evropy pro Aerobic Team Chuchle

V červnu a v červenci se české lakrosové 
reprezentace zúčastnily dvou vrcholných 
mezinárodních turnajů. Nejprve mužská 
i ženská seniorská reprezentace bojovaly 
v Amsterdamu na mistrovství Evropy a poté 
odletěla juniorská mužská reprezentace do 
Finska, aby se poprvé v historii představila 
na mistrovství světa v kategorii do 19 let.

Lakros se sice v Evropě stále rozšiřuje 
a týmy jsou vyrovnanější, ale ukázalo se, že 
jak mezi muži, tak mezi ženami jednoznačně 
dominují výběry Anglie, které s přehledem 

vyhrály obě finále. Angličané si poradili s Ir-
skem, bronz vybojovali Švédové po vítězství 
nad Nizozemskem. Českému týmu chyběl 
v průběhu turnaje pověstný ždibec štěstí.. 

Nejprve to bylo v zápase o vítězství v základní 
skupině proti Skotsku, který soupeř vyhrál až 
v prodloužení, a postoupil tak přímo do čtvrt-
finále, a potom i v prolínacím zápase proti Ni-
zozemsku, jehož vítěz rovněž postupoval mezi 
nejlepších osm. I v tomto zápase se prodlužo-
valo. Nizozemci se ujali vedení, ale v poslední 
vteřině hracího času Češi úspěšně zakončili 
krásnou kombinaci přes celé hřiště a vynutili 
si druhé nastavení, které už se hrálo na náhlou 
smrt. Zatímco tři české střely šly těsně mimo, 
soupeř z protiútoku skóroval. Na Čechy tak 

zbyly jen boje o celkové 
deváté místo, na kterém 
nakonec skončili.

Ženy měly v kon-
kurenci dvanácti zemí 
ambice hrát semifinále. 
Po nadějných výko-
nech v základní sku-
pině proti favoritkám 
z Walesu a Skotska, 
jimž Češky podlehly 
jen mírným rozdílem, 
čekal naše děvčata ve 
čtvrtfinále výběr Ně-
mecka. Čtvrtfinálový 
zápas byl ale výrazně 
nervóznější a stejně 
jako u v případě mužů 
se v tomto klíčovém 
utkání rozhodovalo 
v prodloužení a stejně 

tak se nakonec z výhry radoval soupeř. Češky 
obsadily celkové páté místo. Poraženým fina-
listou byly Walesanky, bronz získaly Skotky.

O dva týdny později odjela na juniorské 

MS ve finském Turku i šestice hráčů, kteří 
reprezentovali na seniorském ME. Rado-
tínští hráči Radek Skála, Dominik Pešek, 
Roman Seidl, Jiří Loskot a Adam Podroužek 
z Malešic tvořili hru, zatímco Jakub Mareš 
střežil branku. Bohužel právě Jakub Mareš si 
v zápase proti Německu poranil koleno a za-
skočit za něj musel Matěj Barák. Češi se uká-
zali ve velmi dobrém světle a celkové šesté 
místo na světě je úspěchem. Mistry světa se 
stali hráči USA, kteří ve finále porazili Kana-
du. Bronz získali Irokézové, kteří smetli An-
glii a podobný výkonnostní rozdíl byl i mezi 
posledním z elitní pětice – Austrálií –, která 
v zápase o páté místo převálcovala naše 
mladíky. Ti však nechali za sebou všechny 
další soupeře z Evropy. Dominik Pešek, Jiří 
Loskot a Radek Skála byli navíc vybráni do 
Top Ten Teamu MS. 

Velkého vyznamenání se dostalo rado-
tínským hráčkám Míše Srchové a Adéle 
Blahovcové, které byly pozvány do výběru 
světa, který se na začátku července v Londý-
ně utkal v Super Series Lacrosse s výběrem 
Velké Británie. Výběr světa ve všech pěti zá-
pasech zvítězil a radotínské hráčky se v něm 
rozhodně neztratily. 

Velkým překvapením pak byla lakroso-
vá zpráva, která přišla z USA. Radotínská 
hráčka Anna Kopecká, která studuje a hra-
je na univerzitě George Mason 1. divizi 
NCAA, byla zařazena do týmu Cardinals 
univerzity Louisville v Kentucky. Pro Annu 
to znamená sportovní posun, protože 
Cardinals se utkávají ve složitém systému 
soutěží s 20 nejlepšími univerzitními týmy 
v USA, mezi které patří například Nor-
thwestern, Syracuse, Notre Dame, George-
town nebo Loyola. 

Léto hráčů LCC je plné lakrosu

   V pražské sportovní hale Sparty na Pod-
vinném Mlýně se na začátku června konalo 
mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku 
a fitness týmech. Ve třech soutěžních dnech 
se na závodní ploše vystřídaly kategorie 
kadetů (11-13 let), juniorů (14-16 let) 
a seniorů. Aerobic Team Chuchle měl po 
nominačních kolech a mistrovství republiky 
v závodě 34 závodníků!
   Po prvním dni zápolení, kdy se konala zá-
kladní a semifinálová kola kadetů a juniorů, 
postoupily do finálových bojů oba chuchelské 
páry v kategorii kadet (Kateřina Hricková, 
Matěj Poláček a Veronika Frantová s Matyá-
šem Vybíralem), fitness týmy (kadetky i juni-
orky) a muž kadet (Matyáš Vybíral). 
   V pátek dopoledne patřila závodní plocha 
seniorům, tým seniorek vybojoval v základ-
ním kole skvělé druhé místo. Večer se už 
začínaly rozdávat tituly v kategoriích kadetů 
a juniorů. Po náročném finálovém kole vybo-
joval chuchelský fitness tým kadetek (složení 
Barbora Bohatová, Dominika Ebrová, Vero-
nika Frantová, Eva Pospíšilová, Adéla Šimůn-
ková, Nikol Vosková, Anna Zajíčková) titul 
mistrů Evropy pro rok 2012! Dalším titulem 
přispěl do sbírky Aerobic Team Chuchle v ka-
tegorii kadeti muži také Matyáš Vybíral. 
   Skvělým druhým místem a titulem vi-
cemistrů Evropy se prezentoval i kadetský 
pár Verunka Frantová a Matyáš Vybíral. 
Fantastickou sbírku medailí pro Aerobic 
Team Chuchle v pátek dovršil fitness tým 
juniorek (složení Lucie Čuřínová, Michaela 

Klepalová, Daniela Kolečková, Kristýna 
Kudrnová, Kristýna Loušová, Matylda Malá, 
Nikola Ševčíková, Sarah Vegnerová). Ty se 
umístily na výborném druhém místě a staly 

se vicemistryněmi Evropy. V sobotu byly 
v plánu ještě semifinálová a finálová kola 
seniorů. Fitness tým seniorek (složení Anna 
Durajová, Barbora Hovorková, Zdena Ja-
noušková, Martina Kolářová, Markéta Sílová, 
Zuzana Scherzlová, Sabina Škrabská, Barbo-
ra Vavroňová) z ATCH měl nelehkou úlohu 
v obhajobě loňského titulu z Turína. Po 

náročném finálovém kole děvčata nakonec 
obsadila stříbrnou pozici a získala tak titul 
vícemistryň Evropy pro rok 2012. Ve večer-
ním finále se exhibičně v programu předsta-

vili závodníci Aerobic Team Chuchle – jako 
nejúspěšnější klub mistrovství Evropy se 
ziskem dvou zlatých a tří stříbrných medailí! 
„Všem závodníkům a medailistům z Aerobic 
Team Chuchle gratuluji a děkuji za skvělou 
reprezentaci nejen České republiky, ale 
i Velké Chuchle,“ dodává závěrem trenérka 
Veronika Buriš. 

   Na cyklistickém kalendáři se letos objevil 
nový závod Genesis Bike Prague zařazený do 
mezinárodní série Inter - Mountain. Hned 
v prvním ročníku byla laťkaa postavena vel-
mi vysoko a tento podnik s atraktivní trasou 
přilákal více než tisícovku horských cyklistů.
   Na startu nechyběli ani členové absolutní 
české špičky této disciplíny. Startovní pole 
bylo pestrou přehlídkou závodníků z celé 
republiky a nechybělo ani mnoho sporťáků 
a sporťaček z Radotína. Krásné počasí třetí 
červnové soboty vytvořilo dokonalou kulisu 
pro atraktivní trať, která začínala v pražských 
Butovicích. Organizátoři věnovali přípravě 
trasy patřičnou pozornost a podařilo se jim 
vytvořit výborný mix, ve kterém i zkušení 
borci našli pár míst, kde se pořádně zapotili. 
Na výběr byly dvě trasy – třicetikilometrová 
a šedesátikilometrová s možností volby na 
17. kilometru. 
   Hned od startu se začalo tvrdě závodit 
a na čele se utvořila menší skupinka, z níž 
se po pár kilometrech odpoutal Tomáš 
Vokrouhlík. Na půlce trati měl již zhruba 
pětiminutový náskok na ostatní soupeře. 
Na sjezdu z nejvyššího bodu trati Cukráku 
neznámí vandalové poničili značení závodu 
a došlo doslova k chaosu ve startovním poli. 
Všichni bloudili v hustém lese na úpatí 
kopce a pro mnohé to znamenalo ztrátu 
cenných minut. Výhodu zde měli jezdci, 
kteří si trať před závodem projeli dle pro-
pozic pořadatelského webu. Pod sjezdem 
v Černošicích se tak první neobjevil Tomáš 
Vokrouhlík, ale Milan Černý hájící barvy 
Ski a Bike Centra Radotín, následovaný 
Václavem Aškou z Duratec teamu a právě 
Vokrouhlíkem z BMC. 
   V poslední třetině závodu se Černému po-
dařilo svoji pozici uhájit před tvrdě sjíždě-
jícími pronásledovateli a pomyslnou pásku 
cíle proťal na první pozici. Vzniklá situace 

byla poté podrobena diskuzi a po vzájem-
né dohodě byl vítězem závodu vyhlášen 
Tomáš Vokrouhlík před Černým a Aškou. 
„Než jsme zabloudili, měl na nás Tomáš už 
výrazný náskok. Ze sportovního hlediska 

si myslím, že je právoplatným vítězem, byl 
lepší než my. Mojí výhodou byla dokonalá 
znalost tratě, nicméně o vítězi by nemělo 
rozhodovat to, jestli závodník cizím zavi-
něním zabloudí, nebo ne,“ uvedl k situaci 
Milan Černý ze Ski a Bike Centra Radotín. 
   Je vidět, že férové chování je stále jed-
ním z hlavních pilířů amatérského sportu. 
Mimo tento drobný problém se značením 
trati se první ročník Genesis Bike Prague 
perfektně vydařil a je rozhodně na co na-
vázat příští roky.

Genesis Bike Prague vedl přes Prahu 16

   Předposlední červencovou sobotu pro-
jížděl Radotínem cyklistický maraton 
Praha – Karlštejn Tour, který se konal 
v rámci závodů Kolo pro život. (Jde o nej-
větší český seriál cyklistických maratonů 
pro širokou veřejnost a startuje v něm díky 
jeho prestiži i mnoho profesionálních cyk-
listických týmů a jezdců.)

Všechny závody Kolo pro život nabízí 
množství tras a kategorií odstupňovaných 
délkou a náročností 
pro všechny cyklisty. 
Soutěžit mohou jak 
dospělí, tak děti. Akce 
v Chuchli odstartova-
la v sobotu v kulisách 
dostihového závodiště 
a odtud se cyklisté vy-
dali Radotínskou ulicí 
směrem do Radotína, 
aby pak dál pokračo-
vali atraktivní trasou 
na Karlštejn a nazpět. 

Závodu Praha – Ka-
rlštejn Tour České 
spořitelny se letos 
celkem zúčastnilo re-
kordních 1600 bikerů a na startu nechybělo 
ani mnoho cyklistů přímo z Radotína. Mezi 
nimi byli i jezdci startující přímo za obec 
Radotín v rámci MTB teamu radotínského 

Ski a Bike Centrum Radotín. V dresech se 
znakem Radotína se rozhodně na domácí 
trati nenechali zahambit a byli vidět hned 
v čele závodu. Milan Černý skončil na 
nejdelší 50kilometrové trati na skvělé 5. 
pozici v kategorii muži 30 – 39 let. Lukáš 
Mikovec skončil na 7. místě v kategorii muži 
19 – 29 let a Ján Jánočko na 11. místě v kate-
gorii muži 30 – 39 let. V nelehké konkurenci 
de jim povedlo zajet velmi pěkné výsledky.

Kompletní výsledky závodu najdete na 
stránkách Sportso, kde se můžete podívat 
i na krátké video ze závodu.

Radotín zažil cyklistické závody 
Praha - Karlštejn Tour

Za typicky letního počasí, před zraky 
sedmi tisícovek diváků se v Conseq Parku 
Velká Chuchle uskutečnil vrchol letošní 
sezóny – 92. České derby Rádia Impuls. S cel-
kovou dotací 2,5 milionu korun šlo o nejbohat-
ší rovinový dostih středoevropského regionu.

Favoritem dostihu byl slovenský host 
Move Your, který poprvé v kariéře našel pře-
možitele. Optimální tempo dostihu nadikto-
val irský rutinér Ted Durcan s Kaptahem. 
V polovině cílové roviny se čelo dostihu 
vyrovnalo a za triumfem mohla zamířit 
dobrá polovina startujících. To už vnějškem 
dráhy z hloubi pole akceleroval Kadyny a na 
jeho zrychlení nestačil nikdo, vyhrál jistě 
o dvě a čtvrt délky. S pořizovací cenou 160 
tisíc eur byl nejdražším koněm na startu, ale 
jarními výsledky zůstal za očekáváním a tak 
byl nabízen v kurzu 20:1. Jeho trenér Franti-
šek Holčák opět dokázal, že na vrchol sezóny 
umí koně připravit, změnil jezdce i taktiku 
a mohl slavit již své šesté vítězství v Derby, 
jímž vyrovnal historický rekord Františka 
Vítka a Jaroslava Maška. 

Naopak prvního triumfu se v Derby 
dočkal žokej Jiří Chaloupka patřící již 
patnáct let mezi elitu českých dostihových 
jezdců. Jen půl délky za strojově jdoucím, 
v cíli druhým Move Your Vision finišoval 
na třetí příčce nejlepší, ale před dostihem 

nejméně očekávaný, z kvarteta stájí man-
želů Charvátových My Afantou, pětici 
doplnili délku a čtvrt za ním čtvrtý Brutal 
Rocco a jen hlavu za ním druhý účastník 
ze Slovenska Atack.

Kadyny se v Derby našel v pravý čas


