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Češi jsou vicemistry Evropy v boxlakrosu
Dramatické finále mistrovství Ev-

ropy ve finském Turku zakončilo ná-
ročný turnaj 14 evropských zemí. Češi, 
pasovaní do role jednoho z favoritů 
mistrovství, svou roli splnili na jednič-
ku a suverénním způsobem došli až do 
finále evropského šampionátu.

Během své cesty dokázali porazit 
favorizovanou Anglii, která přijela 
do Finska s 12 naturalizovanými 
Kanaďany, domácí Finsko, Německo, 
Srbsko a v semifinále turnaje opět 
Německo. 

Náročnost turnaje spočívala v po-
vrchu. Poprvé v dějinách mistrovství 
světa a Evropy se hrálo na betonu 
v nádherné hale elitního finského ho-
kejového týmu TPS Turku. Doposud 
to bylo vždy na umělé trávě.

Finálový soupeř Čechů Izrael, čtvr-
tý tým mistrovství světa 2015, byl před 
turnajem jasným favoritem a soupiska 

plná Američanů a Kanaďanů s dvojím 
občanstvím a často profesionální zku-
šeností to jen potvrzovala. Češi vstou-
pili do utkání skvěle a jako jediný tým 
v průběhu mistrovství donutili Izrael 
bránit od první vteřiny a na hráčích 
hájících modrobílé barvy byl vidět 
respekt. V čase 1:31 min. našel Pešek 
dobře hrajícího Skálu a ten otevřel 
skóre. V 6. minutě začala úřadovat 
hvězdná dvojice izraelských útoční-
ků Bergman – Chetner, kteří otočili 
stav na 3:1 pro Izrael. Ve 14. minutě 

přišla rychlá odpověď 
od kapitána českého 
týmu Poupěte a vzápětí 
od Košťála. První čtvr-
tina udala tón celému 
utkání. V následujícím 
pr ůběhu neod skoč i l 
ani jeden tým na rozdíl 
více branek než jedné. 
V druhé půlce utkání 
byla znát herní převaha 
Čechů, ale Izraelci do-
kázali odpovídat lepší 
produktivitou. Češi se 

dostávali častěji před branku výborně 
chytajícího Higginse, zatímco Izraelci 
ohrožovali skvěle chytajícího Mareše 
střelbou ze střední a větší vzdálenos-
ti. V čase 54:52 srovnal skóre veterán 
Došlý na 7:7. Vyrovnaný stav však 
nevydržel ani půl minuty a Bergman 
střelou k tyči stanovil stav utkání na 
8:7. Čechům nepomohla ani závěrečná 

hra bez brankáře, a tak se lakrosová 
reprezentace státu Izrael stala prvním 
týmem státu Izrael, který za posled-
ních 69 let získala mistrovský titul 
z kolektivního sportu.

Češi nezklamali a získali obrovský 
respekt v lakrosovém světě. Asi popr-
vé v dějinách sportu Čechům fandili 
společně Rakušané, Němci, Poláci, 
Švýcaři, Slováci a Srbové českým po-
křikem Češi do toho!

Do prvního All star týmu byl zvolen 
Dominik Pešek a Jakub Výmola, ve 
druhém se objevil Jan Košťál. Brankář 
Jakub Mareš byl zvolen MVP finálové-
ho zápasu. Česká republika – Izrael 7:8 
(3:3, 2:2, 1:1, 1:2). Z 23 hráčů Českého 
národního týmu bylo 15 hráčů LCC: 
Antonín Gottwald, Martin Hodaň, 
Jiří Košťál, Jiří Loskot, Martin Mali-
novský, Jakub Mareš, Dominik Pešek, 
Miroslav Polách, Petr Poupě, Tomáš 
Procházka, Roman Seidl, Radek Skála, 
Martin Šrůta, Jakub Výmola a Tomáš 
Žipaj, které doplňovali trenéři Miro-
slav Knotek a Patrik Procházka.

Konečné pořadí mistrovství
Evropy 2017:
1. Izrael
2. Česká republika
3. Finsko
4. Německo
5. Anglie
6. Irsko
7. Slovensko

8. Srbsko
9. Švýcarsko
10. Švédsko
11. Polsko
12. Turecko
13. Rakousko
14. Nizozemsko

Mezinárodní žákovské dostihy
První červnovou neděli se na chu-

chelském závodišti odehrály dva me-
zinárodní dostihy žáků, adeptů dosti-
hového řemesla, kde se utkali zástupci 
dostihových škol České a Slovenské 
republiky, Maďarska a Irska. 

V prvním dostihu, Ceně Hipo-
spolu, odstartovalo z boxů 7 koní, 
vítězkou se stala pětiletá bělka Fiomi 

s devatenáctiletým žákem třetího 
ročníku chuchelské dostihové školy 
Danielem Vyhnálkem, pro kterého 
to bylo páté vítězství v kariéře. Na 
druhém místě doběhla Archipenka 
s Danou Bořánkovou, třetí Sun for 
Life, v sedle byl Ákos Makoviczki 
z Maďarska, čtvrtá Yes April s irským 
žákem Michaelem Leonem Melia a na 
pátém místě doběhla Our Lass s Ane-
tou Trnkovou. Dostih ještě dokončila 

Mumbai s Davidem Liškou a Maureen 
s Davidem Dygrýnem.

Ve druhém dostihu, Ceně Střední 
školy dostihového sportu a jezdectví, 
startovalo 11 koní. Cílem vítězně pro-
běhl opět bělouš, valach Ladar opět 
s  Danielem Vyhnálkem, který mohl 
slavit šestý životní triumf. Na druhém 
místě cílem proběhla Candle in the 

Wind s Ákosem Makoviczkim, třetí 
Delfín s Davidem Liškou, hájícím škol-
ní barvy, čtvrtý Lady’s Man s Valerií 
Vyhnálkovou, vítězkou mezinárodního 
žákovského dostihu v Bratislavě a pátý 
Labond s Anetou Trnkovou v červeno-
bílém dresu chuchelské dostihové školy. 
Šestý doběhl War Horse s debutujícím 
Milanem Davidem, sedmý Veselý Jarda 
s Davidem Dygrýnem, osmá Arkanie 
s Danou Bořánkovou, nesoucí nejvyšší 

hmotnost v poli 66,5 kg, devátý Astori-
us s Michaelem Leonem Melia, desátá 
Svitava s maďarskou žákyní Korinnou 
Huszár a jedenáctá Kinder Joy s nemé-
ně zkušenou slovenskou žákyní, Natálií 
Winterovou.

Celkovým vítězem žákovského 
klání se stal Daniel Vyhnálek, druhé 
místo obsadil Ákos Makoviczki a třetí 
Dana Bořánková.

Pro v ítězné týmy, první t ř i 
jezdce – žáky v každém dost ihu 
a všechny účastníky mezinárodního 
žákovského střetnutí byly připraveny 
poháry a pěkné věcné ceny, které 
předala paní K. Eddery, host z nej-
známějšího anglického dostihového 
centra Newmarketu. Občerstvení pro 
všechny zajistila společnost Hollandia 
z Krásného Údolí.

Vizitky jezdkyň a jezdců
mezinárodního žákovského utkání:
Michael Leon Melia (17 let, Irsko,
3 starty/ 0 vítězství), Korinna Huszár 
(17 let, Maďarsko, 23 startů/
3 vítězství), Ákos Makoviczki 
(17 let, Maďarsko, 25 s./ 1 v.), Natália 
Winterová (17 let, Slovensko, 1 s./ 0 v.), 
Dana Bořánková (18 let, ČR, 7 s./ 0 v.), 
Aneta Trnková (18 let, ČR, 7 s./2 v.), 
Valerie Vyhnálková (19 let, ČR, 41 s./ 2 v.), 
Milan David (16 let, ČR, 0 s./ 0 v.), 
David Dygrýn (18 let, ČR, 9 s./ 1 v.), 
David Liška (16 let, ČR, 37 s./ 0 v.), 
Daniel Vyhnálek (19 let ČR, 42 s./ 4 v.) 

Prosvištělo tudy Kolo pro život
Skvělé zážitky si z tras další části 

série Kolo pro život Praha – Karlštejn 
Tour České spořitelny, která se v sobotu 
22. července jela jako Velká cena Prahy, 
odvezlo téměř 2000 účastníků.

Jako první šli na start nejmenší zá-
vodníci. Okruhy ČT Déčko Junior Tro-

phy se klikatily přímo v areálu závodu. 
V půl dvanácté startoval hlavní závod 

trasy B, která s délkou 53 kilometrů 
a převýšením 1150 metrů patří v rámci 
seriálu k těm středně náročným. První 
kilometry do Radotína se cyklisté řítí 
rychlostí atakující 60 km/h, dokud 
nepřijde uzoučký propustek pod tratí 
a vzápětí už  první delší stoupání. Z těch 
dalších je asi nejobávanější výjezd (pro 
mnohé spíše výšlap) přezdívaný Mount 
Ventoux u Mořinky. 

Zpestřením na zpáteční cestě byl zá-
žitkový Birell segment v lese při sjezdu 
zpět do Radotína. V Radotíně ovšem 
radost nekončila. Jen pár set metrů po 
rozbitém asfaltovém sjezdu následoval 

kopec s příhodným názvem Radotín-
ská brutál stojka: 300 metrů s průměr-
ným převýšením 22 % a maximálním 
přesahujícím 30 %. A po výšlapu při-
šel sjezd dlouhé série schodů.

A pak zpět do areálu závodiště – na 
sprinty v cílové rovince.

S tratí si nakonec nejlépe pora-
dil domácí Matouš Ulman (Čes-
ká spořitelna Accolade), který 
právě až v cílovém spurtu porazil 
Jiřího Hudečka (GIANT Trans 
Brdy). Mezi ženami přesvědčivě 
zvítězila Jana Pichlíková (Erste 
premier Petr Čech MTB).

Vedle hlavní půlmaratonské 
trati byla připravena i kratší 
trasa C s délkou 37 km a převý-
šením 810 m, která byla zkráce-

nou variantou trasy B včetně Birell 
segmentu, Radotínské brutál stojky 
a sjezdu schodů. Ze zvučných jmen 
obohatil její start paralympionik Jirka 
Ježek, který i přes svůj handicap dojel 
na 12. místě celkového pořadí se ztrá-
tou necelých 3 minut na vítěze Tomáše 
Vosátku a ve své věkové kategorii si 
odvezl bronzovou medaili! 

Pro rodiny s dětmi byla připravena 
nesoutěžní trasa D - Fitness jízda mě-
řící 19 km s převýšením 131 metrů po 
stezkách podél soutoku Vltavy a Be-
rounky do Černošic a zpátky. 

Kompletní výsledky závodu i celého 
seriálu najdete na www.kolopro.cz

České derby překvapilo
Poslední červnovou neděli vyvrcholi-

la úvodní polovina metropolitní sezóny 
v Conseq Parku Velká Chuchle nejpres-
tižnějším klasickým dostihovým dnem, 
jehož vrcholem bylo 97. České derby 
České podnikatelské pojišťovny, které 
skončilo velmi překvapivě.

V dramatickém doběhu nedělního 
97. Českého derby České podni-
katelské pojišťovny předčil jeden 
z největších sázkových outsiderů 
a jediný tuzemský rodák ve star-
tovním poli Joseph (kurz 50:1) 
v epickém duelu o krátkou hlavu 
Felixe s žokejem Rájou (kurz 30:1). 
O dvě a půl délky na třetím místě 
finišoval George Boole s žokejem 
Šarou, který startoval s kurzem 
27:1. Mezi sedm nejlepších na 
dotovaných příčkách se z prefero-
vaných aktérů vešel jedině čtvrtý 
Sir Sun s žokejem Chaloupkou, na kte-
rého se sázelo 5,5:1. Joseph dosáhl na 
rychlé dráze druhého nejlepšího času 
v historii Českého derby 2:29,19.

V sedle Josepha druhého triumfu 
v české modré stuze dosáhl žokej Jiří 
Palík, trenér Pavel Tůma a majitel 

i chovatel vítězného koně Jiří Char-
vát se v nejprestižnějším klasickém 
dostihu roku dočkali premiérového 
prvenství.

Naopak trojnásobný český žokej 
šampión a aktuálně devátý muž 
německého šampionátu Bauyržan 
Murzabajev dosáhl v neděli devěta-

třicátého kariérního double, již pátého 
v letošním roce, když vyhrál závěreč-
nou Cenu EBF na 1800 m pro nezvítě-
zivší tříleté v sedle perspektivního de-
butanta Stáje Marcelewo Polish Pearl 
trenéra Wroblewskiho.

Taneční studio Fantasy Dance 
Centre Praha, které v letošním roce 
oslavilo své 20. výročí, si dalo jako 
dárek titul mistrů Evropy v street 
dance formacích.

Juniorský extraligový tým s choreo-
grafií „ Pop in machine“ a pod vedení 
Zuzana Al Haboubi – Luky Sivák osl-

nil svým výkonem devítičlennou me-
zinárodní porotu natolik, že ohodno-
tila výkon FDC známkami nejvyššími: 
111111111. Dále pak byl už jen krok od 
vytouženého ocenění

„Top Group Award“ a  „Absolutního 
vítěze taneční skupiny roku 2017“.

„Ještě nyní cítíme ty chvíle plné 

krásných emocí, šťastných okamžiků, 
slz radostí a potlesku diváků. Děkuje-
me za ně, jsme na vás pyšní,“ říká Eva 
Filipová, majitelka – manažerka FDC 
a dodává, „ani ostatní týmy Fantasy DC 
však nezůstaly pozadu, a tak se může-
me pyšnit tituly mistrů ČR i v dětské 
a juniorské kategorii  a vícemistrů ČR 
v kategorii seniorů. Na tanečních sou-
těžích TSR a CDO jsme v tomto roce 
vybojovali: první  místo dvacetkrát, 
druhé šestkrát a třetí místo sedmkrát. 
Takže bych tu chtěla ještě jednou po-
gratulovat nejen všem tanečníkům, ale 
i lektorům - Zuzce All Haboubi, Alence 
Langerové, Robinovi Šebovi a Lukáši 
Sivákovi, kteří jsou velcí profesionálové, 
choreografové a lidé v jedné osobě. Tyto 
úspěchy by se neobešly bez podpory rodi-
čů a příznivců FDC, a tak bych ráda tou-
to cestou všem těmto lidem poděkovala. 
Velice si toho vážíme!“

Mistři Evropy a absolutní vítězové ČR

Více informací o činnosti klubu se 
můžete dočíst na www.fantasydc.cz 
a jeho FCB stránkách.

„to se přežene“ a rozehrála semifinále…
Nepřehnalo! Zhruba uprostřed vy-

hrazeného času to přišlo!
Po několika úvodních nárazech vě-

tru padly první kapky. A pak nastalo 
„boží dopuštění“! Déšť se změnil v li-
ják a liják v průtrž doprovázenou zuři-
vým náporem vichru, hromy a blesky! 
Zbylá zcela promočená posádka měla 
co držet stanový přístřešek a hlídat 
ceny a důležité dokumenty. Nebylo 
zbytí a za konečné byly prohlášeny vý-
sledky po odehraných třech kolech.

Tato otázka přišla na přetřes v neděli 
9. července na boulovišti El Brus v Be-
ach areálu, když zhruba ve čtyři hodiny 
odpoledne torzo statečných účastníků 
pétanque-ového turnaje Léto v Proven-
ce čelilo zuřivé průtrži mračen! 

Devět tříčlenných a jeden dvou-
členný tým odehrály první tři kola 
takzvaným Radotínským švýcarem. 
Překvapivých výsledků byla celá řada! 
Mohutný nástup do prvního kola 
měli Přetrénovaní, kteří nemilosrdně 
rozebrali partu s názvem Sklerotici 
v poměru 13:1. Nenápadný tým Hello 
Kitty, kde tradiční kapitánku Klárku 
Kosteleckou nahradil Milan Mach, si 
snadno poradil s dámskou sestavou 
Radost 13:5. Vidláci Juniors poměrně 
překvapivě podlehli 10:12 Májovkám.  

V 2. kole šokovaly skvělé Májovky: 
Nedaly šanci favorizovaným Šedým 
Vlkům a „přejely“ je s krutým výsled-
kem 13:4. V ostře sledovaném duelu 
Hello Kitty porazili Přetrénované 
favority turnaje 13:10!

V kole 3. si Šedí Vlci spravili chuť 
a knokautovali Radost 13:0. Hello Kit-
ty dotáhli vítěznou sérii do konce proti 
Májovkám 13:7!

A mělo nastat semi- a finále o koneč-
né umístění. Hrozící mračna většina 
borců a borkyň oklasifikovala výrokem 

Kdo ovládl Provence?

Na sportovním poli tedy zaslouženě 
zvítězila parta Hello Kitty. Celkově.

Léto v Provence, turnaj v pétanque,
9. července 2017, konečné výsledky: 
1. Hello Kitty (Zuzana Čapková, 
Ondra Šťastný, Milan Mach), 3 body, 
skóre +17; 2. Přetrénovaní (Michal 
Sodja, Mikuláš Michalík, Martina 
Popelková), 2 b., +17; 3./4. Májovky 
(Jiřina Krčková, Jitka Jonášová, 
Vendula Bukalová) a Vidláci Juniors 
(Kryštof Leiský, Matyáš Leiský, 
Martin Leiský), 2 b., + 5; 5. Dvojka,
2 b., -1; 6. Šedí Vlci, 1 b., +1; 7. 
Bludičky, 1 b., 0; 8. GPS Řepy, 1 b., 
-4; 9. Radost, 1 b., -16; 10. Sklerotici, 
0 b., -24.


