Žokej Rája poprvé vítězem derby
Poslední červnovou neděli vyvrcholila
v AUTO HASE PARKU Velká Chuchle
první část letošní sezony slavnostním odpolednem, jehož magnetem programu bylo
91. FORTUNA České derby (2400 metrů,
2,5 mil. Kč, 3letí koně), nejbohatší středoevropský rovinový dostih.
Skvěle obsazené byly také rámcové zkoušky, a tak sedmitisícová návštěva viděla za

ideálních povětrnostních podmínek výborný sport.
V poli šestnácti aktérů byl favoritem lehký
vítěz Velké červnové ceny Agrobyškovice
Roches Cross před druhým a čtvrtým z téhož
trialu, Lysyanem a Averem. Nahoru v sázkové
nabídce se pak nečekaně posunuli i Chardonney Tcheque, pro nějž měla být trať derby
dlouhá, a Sary Shayan, jemuž se Velká červnová nepovedla ale jehož tréninkoví kolegové opanovali tři z předchozích jedničkových
dostihů odpoledne.
Od startu poctivé
tempo dostihu udávala
dvojice svěřenců Radka
Holčáka Frozen Frontier a Nucals Star před
Sary Shayanem, zatímco Roches Cross cválal
na dobré pozici zhruba
ve středu kompaktního pole, uzavíraného
držitelem Velké jarní
ceny Holdingu Rabbit
CZ a dosud jediným

Roches Crossovým přemožitelem Chardonneym Tcheque.
Devětatřicetiletý žokej Jan Rája poslal
Roches Crosse středem dráhy na špici již
400 metrů před cílem. V polovině koncovky se na jeho úroveň u bariéry dotáhl Avere
a tito dva svedli strhující závěrečný duel.
Reprezentant stáje Jasna Roches Cross tvrdý souboj ustál a vyhrál v čase 2:30,31 o tři
čtvrtiny délky před zástupcem stáje Lokotrans Averem, v jehož sedle žokej Milan
Zatloukal přidal ke třem jarním klasickým
vavřínům z Prahy a Bratislavy tentokrát
druhé místo. Překvapením bylo o dvě a půl
délky dále třetí místo podceňovaného Rocky of Gracie s žokejem Havlíkem, předtím
ve Velké červnové až šestého. Heroický
výkon podal dva týdny po náročném výletu
do Itálie Chardonney Tcheque, jehož finiš
znamenal čtvrté místo před novou akvizicí
stáje YOKO Wallistem. Nejníže dotované
pozice stihli dva ze zahraničních hostů, slovenský Katelbach a německý Foreign Hill.
Trenérem Roches Crosse je Josef Váňa,
který měl z pověrčivosti opět na hlavě černý
klobouk a mohl pod ním, po šesti letech od
výhry Ready for Life, slavit druhé vítězství
v derby. Naproti tomu dvojnásobný žokej
šampión Jan Rája se vysněné mety dočkal
poprvé.

Dva tituly mistryň Evropy putují do Chuchle
V italském Turíně se ve dnech 21. – 26. června
konalo Mistrovství Evropy ve sportovním
aerobiku a fitness. Z Aerobic Teamu Chuchle
byly Českým svazem aerobiku nominovány
hned tři fitness týmy – kadetky, juniorky
a seniorky.
Jako první vstoupily do boje o evropské
tituly kadetky. Po prvním kole se chuchelský fitness tým ve složení Barbora
Bohatová, Eva Hanzalíková, Alžběta
Hrubošová, Daniela Kolečková, Barbora
Křečková, Lucie Samcová a Anna Zajíčková
umístil na 4. místě. V semifinálovém a finálovém kole děvčata obsadila konečnou
pátou příčku. Pro tento mladý tým byl
evropský šampionát obrovskou zkušeností
a příležitostí změřit síly s ostatními týmy na
mezinárodním poli.
Po kadetkách nastoupily na závodní
plochu juniorky ve složení Lucie Čuřínová,
Anna Durajová, Michaela Klepalová, Kristýna Kudrnová, Matylda Malá, Kateřina Smíšková, Nikola Ševčíková a Sarah Vegnerová.
Po prvním kole se dívky umístily na skvělém prvním místě. Následovalo semifinále
a udržení prvního místa. Náročné večerní
finále mělo prověřit fyzickou i psychickou
připravenost chuchelského juniorského
fitness týmu. Svým famózním výkonem
děvčata přesvědčila všechny rozhodčí, kteří
v závěrečném hodnocení ocenili fitness tým
nejvyššími známkami. První titul Mistryň

Evropy v kategorii Junior Fitness Aerobic
byl v Chuchli!
Poslední dva dny evropského šampionátu se soustředily na seniorské kategorie.
Fitness tým seniorek z Aerobic Team
Chuchle ve složení Táňa Bednářová, Andrea Čečrdlová, Zora Dušková, Barbora
Hovorková, Zdena Janoušková, Markéta

Sílová, Zuzana Scherzlová a Barbora
Vavroňová byl z České republiky nominován jako třetí. V přípravě na Mistrovství Evropy děvčata nevynechala jedinou

Kolo pro život
Kristián Hynek, hájící barvy týmu Česká
spořitelna – Specialized, se po předposlední
červencové sobotě může pyšnit sbírkou
čtyř vítězství na domácím závodě Praha –
Karlštejn Tour České spořitelny. Hynkova
skvělá bilance je o to obdivuhodnější, vezmeme-li v potaz, že Karlštejn Tour má za sebou
šest ročníků!
„Letos se mi jelo líp než loni, kdy bylo nesnesitelný vedro. Dnes to zase ztěžoval těžší,
blátivej terén,“ porovnal černošický biker
poslední dva ročníky. Dvoudenní vytrvalý
déšť totiž v týdnu před závodem udělal na
trati pěknou paseku. Na řadě míst zbyly po
řádění přírodního živlu velké kaluže nebo
řídké bláto. K tomu voda rozebrala některé
cesty ve sjezdech. Jinak za sucha jezdivá
trasa na 53 km s nevelkým převýšením
900 metrů hodně ztěžkla.
Naštěstí v pátek přestalo pršet a sobota už
byla jako vyměněná. Závod se odjel takřka
za ideálního slunečného počasí. Denní
teploty vystoupaly na příjemných 21 °C. Co
více si mohli cyklisté přát. Není proto divu,
že do Velké Chuchle se jich sjelo přes 1400!
Start se tradičně odehrál na klusáckém
oválu dostihového závodiště ve dvou vlnách.
Z elitních jezdců se v Chuchli představila
takřka kompletní česká bikerská špička a na
sportovní úrovni to bylo znát. Od prvních
kilometrů až do cíle se jelo ostré tempo.
„Protože to tady moc dobře znám, snažil
jsem se být hodně aktivní a do v uvozovkách kritičtějších míst najíždět jako první.
Hned od začátku jsem cítil, že dnes to bude
velmi dobrý. Kluky jsem si nejprve otestoval, pak jsem jim spolu s Honzou Hruškou
odjel v nejdelším výjezdu z Karlického údolí
nahoru na Mořinku, kde byla první občerstvovací stanice. Jel jsem pořád na špici
a neponechával jsem nic náhodě. Honza
se už trochu trápil, přesto jsme spolu jeli
dál,“ detailně popsal průběh závodu Hynek.
Perfektně rozjetý závod mu při výjezdu na

Roblín překazil defekt zadního kola. V tu
chvíli se zdálo, že vítězství je v nedohlednu,
protože tmel nezabránil úniku vzduchu.
„Honza učinil obrovský sportovní gesto
a dal mi svoji bombičku s pěnou na opravu

příležitost k vypilování technické, fyzické
a synchronní připravenosti. Hned první
kolo závodu ukázalo, že důsledná práce
se vyplatila. Jednoznačné první místo nasvědčovalo dobrému vykročení do závodu.
Semifinálové kolo jen potvrdilo nadvládu
mezi fitness týmy a finálový závod už byl
jen takovým bonbónkem v završení spanilé
jízdy a dosažení evropského titulu pro
děvčata z Chuchle.
„Již z dřívějších
let vím, že přípravu
na důležité závody
nelze podcenit.
Letos jsme dokázali, že po fyzické
stránce je to jednodušší nežli po té
psychické. Neuvěřitelná soudržnost
všech tří chuchelských skupinek,
obrovská podpora
a odhodlanost, to
je ta poslední část,
která je potřebná
k dos až e ní tě ch
nejvyšších cílů. A nemusí být jen sportovní,“ uvádí Veronika Buriš, trenérka
Aerobic Team Chuchle.
defektů. V kopci jsem si trochu
zrychlil, abych si pro opravu udělal náskok. Byla to moje záchrana
a děkuju mu za to,“ řekl dojatě
Hynek o Hruškově pomoci. Opět
byl v závodu. Jejich náskok se
ztenčil na nějakých patnáct vteřin
před skupinkou pronásledovatelů.
„Řekl jsem si, že teď už není čas
na nic čekat. Pořádně jsem za to
vzal a jel naplno. Honza odpadl.
Vybudoval jsem si asi minutový
náskok, který se mi podařilo udržet až do konce.“
Druhou pozici neudržel
Hruška, když ho dojel kolega
z týmu Nissan Dolák Jan Fojtík
a později i Pavel Boudný Česká
spořitelna – Specialized MTB.
V prudkém stoupání v posledním kopci v Radotíně nastoupil
Boudný, vytvořil si menší náskok
a cílem projel nikým neatakován
na druhém místě. „Jsem rád, že
jsme získali první a druhý místo
pro tým. Na Kristiána jsem dnes
neměl, jel famózně,“ řekl v cíli
Boudný. Třetí místo si na své
konto připsal Jan Hruška.
Mezi ženami rozhodoval o prvním místě závěrečný spurt. Vyhrála ho Jitka Škartnitzlová (Giant) před Petru Kottovou (Nissan
Dolák). Na čele jela od startu Kottová, ale
15 km před cílem ji dojela Škarnitzlová. Třetí
místo si z Velké Chuchle odváží Karolína
Kalašová (Rubena Birell Specialized).

Výsledky Praha - Karlštejn Tour České spořitelny
Muži 53 km
1. Kristián Hynek (Česká spořitelna - Specialized MTB) 1:43:32 hod., 2. Pavel Boudný
(Česká spořitelna – Specialized MTB) + 1:08 min., 3. Jan Hruška (Nissan Dolák) + 1:20 min.,
4. Jan Fojtík (Nissan Dolák) + 1:21 min., 5. Jan Jobánek (Merida Biking Team) + 2:41 min.
Ženy 53 km
1. Jitka Škarnitzlová (Giant) 2:09:48 hod., 2. Petra Kottová (Nissan Dolák) +0:03 sec.,
3. Karolína Kalašová (Rubena Birell Specialized ) +2:08 min.

Radotínský team obhájil
titul mistrů republiky
Sedmnáctý ročník populárního závodu
Těžká Pohoda 24 hodin se konal o víkendu
11. a 12. června v Liberci. Ve startovním poli
nechyběl tým Ski a Bike Centrum Radotín,
obhájce loňského vítězství v kategorii čtyřčlenných smíšených týmů.
Náročný cyklistický závod odstartoval
úderem sobotního poledne a několik stovek
závodníků se vydalo vstříc obtížné 12kilometrové trati. Čekalo je plných
24 hodin non stop závodění
v kategoriích dvojic, čtveřic
a královské solo kategorii.
Závodní okruh s velkým
převýšením vede z větší poloviny v lesích a není nouze
o technické pasáže a úzké pěšinky. V noci není žádná část
okruhu osvětlena a závodníci
tak musí spoléhat pouze na
svá světla připevněná na kole
nebo na helmě. Letos stejně
jako vloni závodění komplikovaly dešťové přeháňky
a velmi nízké noční teploty.
Radotínský team ve složení Jan Janočko, Milan Černý, Lukáš Mikovec a Šárka
Vejvodová od začátku držel
krok s absolutním čelem závodu a postupně
si budoval náskok na soupeře ze své kategorie. „Při takto dlouhém a těžkém závodě
vám nestačí jen silní jezdci, musíte mít perfektní zázemí s podporou v depu, špičková
horská kola, výborné osvětlení, propracovanou taktiku a v neposlední řadě i štěstí,

aby se vám vyhýbaly technické a zdravotní
problémy. Nezbytnou součástí jsou pak zkušenosti z podobných závodů,“ říká k závodu
kapitán Milan Černý.
Po vysilujících čtyřiadvaceti hodinách,
kdy ze sebe všichni vydali maximum, skončili radotínští na druhém místě v absolutním
pořadí a ve své kategorii suverénně obhájili
titul mistrů republiky. Najeli neuvěřitelných

514 kilometrů a přitom nastoupali 12 210
výškových metrů, průměrná rychlost jezdců
překročila hodnotu 22 km za hodinu.
Podrobnější report najdete na:
www.mtb-blog.cz

Na šestnáctku se vrací špičkový basketbal
Dvanáctým účastníkem rozšířené Ženské
basketbalové ligy bude od příští sezony celek
DSK Karlín. Coby jediný uchazeč obdržel
od svazové komise divokou kartu, a stal se
tak čtvrtým pražským zástupcem v soutěži.
Radotínští příznivci sportu tak budou mít
možnost sledovat ligu vicemistryň světa.
Po skončení posledního ročníku první
ligy měla Praha pro příští sezonu ŽBL jisté
již tři účastníky (USK, VŠ, VŠE), navíc mladoboleslavská Slovanka má v hlavním městě stále své zázemí. Jediným mimopražským
uchazečem o divokou kartu byly hráčky Ostravy. „Půl hodiny před zasedáním svazové
komise však Ostrava svou přihlášku stáhla,“
vysvětluje Ladislav Jirsa, guvernér Asociace
ženských ligových klubů. „Jednou z podmínek pro působení v ŽBL bylo odpovídající
finanční zajištění klubu. Ostravští spoléhali
na pomoc města, s nímž byli předběžně
domluvení, a čekali na potvrzení od rady
města. To ale nakonec nedostali,“ dodává
Jirsa. Karlínským basketbalistkám tak
spadlo poslední volné místo v ŽBL přímo
do klína. „V týmu zavládlo veselí. Jsme rádi,
že si budeme moci zahrát proti nejlepším
klubům v zemi,“ pochvaluje si Dan Kurucz,

trenér a první muž Karlíňanek. „Víme, že
kvůli omezeným finančním prostředkům
pro nás bude hodně obtížné hrát v nejvyšší
soutěži důstojnou roli a že o medaile nejspíš
hrát nebudeme,“ uvědomuje si Kurucz, jenž
v uplynulé sezoně své svěřenkyně dovedl do
semifinále první ligy. Tam tým třikrát prohrál s BA Spartou a byl z play-off vyřazen.
„V první řadě musíme posílit,“ prohlašuje
trenér Kurucz. „Intenzivně jednáme o příchodu dvou či tří zkušených hráček na posty
pět a tři. Samozřejmě dám také příležitost
členkám kádru z minulé sezony,“doplňuje.
Domácí zápasy v ŽBL odehraje Kuruczův
tým v Radotíně. „Jsme těsně před podpisem smlouvy. Dohodli jsme se rychle,“ těší
karlínského trenéra. „Máme radost, že nám
v Radotíně vyšli vstříc, protože naše hala
by potřebovala mnohamilionové opravy.“
Karlínský DSK sice pro příští sezonu změní
halu, ale trenéra ne. Tím bude i nadále Daniel Kurucz. „Vzhledem k tomu, že jsem hodně
vytížený ve svém civilním zaměstnání, budu
opět spoléhat na pomoc svých asistentů
a kolegů, kterým vděčím za hodně. I za to,
že si zahrajeme v nejvyšší soutěži,“ uzavírá
trenér Kurucz.

Evropský softbalový pohár v Radotíně
Radotínský sportovní klub,
oddíl sobalu, pořádá letos už
potřetí v historii jeden ze dvou
evropských pohárů – Pohár vítězů
pohárů mužů.
Turnaj se bude konat na radotínském sobalovém hřišti ve
dnech 22. – 27.8.2011 a zúčastní
se jej 7 týmů. Kromě domácích
přijedou týmy z Nizozemska,
Belgie, Francie, Dánska, Velké
Británie a Slovenska. Hraje
se systémem každý s každým
plus play - off, celkem 28 utkání.
Program začíná každý den
v 10 hodin a poslední utkání se hraje od
20 hodin. Finále je plánováno na sobotu
v 17.30 hod. Rozpis zápasů bude zveřejněn
na stránkách klubu www.radotinsk.net.

Radotínští pořádali zatím evropský pohár
dvakrát, v roce 2005 skončili na PVP druzí
za Holanďany a v roce 2007 na PMEZ třetí.

Anketa o titul Sportovec měsíce Prahy 16
Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíce
červen a červenec se stal tým fotbalistů SC Radotín
Vítěz Pražského přeboru zvládl závěrečný nápor Dukly B a získal možnost postupu do divize.
Sami hráči po konzultaci s vedením mužstva a SC tuto možnost nakonec odmítli. Rozhodnutí bylo
ovlivněno finančními nároky a časovou dispozicí vyšší soutěže.
Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Prahu 16, zašlete návrh na udělení titulu
Sportovec měsíce Prahy 16 na emailovou adresu noviny@p16.mepnet.cz. Přihláška do soutěže o udělení
titulu musí obsahovat celé jméno navrženého sportovce, ročník narození, sportovní disciplínu, v níž
bylo výjimečného výkonu dosaženo, včetně přesného data (den a měsíc) a v rámci jaké soutěže bylo
výkonu dosaženo. Důležitá je i informace, z jaké městské části dotyčný je, nebo koho reprezentoval.
Rovněž prosíme o posky tnutí
tel. kontaktu jak na navrhovatele, tak
i na navrženého sportovce pro zjištění
případného souhlasu k medializaci výkonu
v Novinách Prahy 16. Podněty zasílejte
v termínu do 3. září 2011. Ze zaslaných
tipů bude do užšího rozhodování
zařazen sportovec jednak na základě
došlého množství návrhů s jeho jménem
a také na základě mimořádnosti výkonu
v daném sportu a věkové kategorii. Vítěz
obdrží čestnou listinu se jmenováním
sportovce měsíce a věcnou cenu. Těšíme
se na Vaše podněty.

