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Tři tituly mistrů Evropy pro Aerobic Team Chuchle
Na letošním evropském šampionátu ve 

sportovním aerobiku a fitness, který se konal 
v nizozemském Dordrechtu 12.-14. května 
zastupovalo Aerobic Team Chuchle v pěti 
kategoriích 26 nominovaných závodnic. 

Na šampionátu, kterého se zúčast-
nilo celkem 800 závodníků a závodnic 
z 12 zemí, dosáhly skvělých výsledků. Jako 
první vstupovali do bojů o cenné evropské 
kovy kadeti (kategorie 11-13 let). Veronika 

Frantová v nejprestižnější kategorii kadet 
ženy se hned po prvním kole vyhoupla 
na nejvyšší příčku, kterou v semifinále 
udržela s ještě lepším hodnocením. Mladý 

fitness tým kadetek (Fryšová Sarah, Kar-
banová Jana, Křečková Petra, Mendíková 
Veronika, Pospíchalová Lucie, Smíšková 
Natálie, Šimánková Jana, Veselá Nina) se 
v prvním i druhém kole umístil na skvě-
lém druhém místě.

Druhý den byl na programu závod juni-
orů (14-16 let). Fitness tým petite (Ebrová 
Dominika, Křížková Sabina, Preisová Na-
tálie, Skálová Michaela, Škorpíková Sára) 

si druhé místo z prvního 
kola rovněž udržel i v se-
mifinále. U juniorského 
fitness týmu grande (Ču-
řínová Kristina, Frantová 
Veron i k a ,  Ha n z a lov á 
Dita, Hricková Kateřina, 
Krejčová Magdaléna, Po-
spíšilová Eva, Šimůnková 
Adéla, Vosková Nikol) 
rozhodčí ohodnotili bez-
chybnou sestavu v semifi-
nále prvním místem.

Seniorský fitness tým 
petite (Barešová Tereza, 
Čuř ínová Lucie , Ma lá 
M a t y l d a ,  Š i m k o v s k á 
Nella, Zajíčková Anna) 
vyjížděl po nominačních 

závodech z České republiky jako jasný 
favorit evropského šampionátu. Děvčata 
potvrdila svou roli a první dvě kola nedala 
soupeřkám šanci.

Ve čtvrtek 14. května ve večerních 
hodinách začalo velké finále Mistrovství 
Evropy. Před zaplněnou halou se jako prv-
ní z Chuchle představily kadetky – fitness 
tým grande. Za svůj výkon si z ME 2015 
odváží krásné stříbrné medaile a titul vi-
cemistryň Evropy.

Po fitness týmech následovala nejsledo-
vanější kategorie žen. Veronika Frantová 
soutěžila s finálovým startovním číslem 
2. Famózním a dechberoucím výkonem 
přesvědčila čtyři z pěti rozhodčích o své 
suverenitě v této kategorii a stala se Mis-
tryní Evropy pro rok 2015!

V následujícím finále juniorů vstupoval 
pětičlenný fitness tým petite do finále 
z druhého místa, které si děvčata udržela 
až do konce a vybojovala titul vicemistryň 
Evropy. Po nich vstupoval do finálového 
klání tým grande. Chuchelská děvčata roz-
svítila svým nabitým výkonem celou halu 
a jednoznačným výsledkem vybojovala 
titul Mistryň Evropy. 

Poslední soutěžili senioři. Chuchelská 
pětka nenechala nikoho na pochybách 
a suverénním a bezchybným předvedením 
závodní choreografie si zajistila titul Mis-
tryň Evropy pro rok 2015.

Se ziskem tří zlatých a dvou stříbrných 
medailí se tak Aerobic Team Chuchle stal 
nejúspěšnějším klubem nejen České repub-
liky, ale celého evropského šampionátu!

Ohlédnutí za nejúspěšnější sezónou 
radotínského basketbalu přináší rozhovor 
s nynějším trenérem basketbalistů:

Týmu se opět podařilo vyhrát a po-
stoupit o soutěž výš. Jak uplynulou sezó-
nu sám hodnotíte? 

Splnili jsme to, co jsme si předsevzali, 
a troufnu si říct, že to byla nejúspěšnější 
sezóna v dějinách klubu. Vyhráli jsme 
Přebor B a dostali se do finále poháru 
PBS, kde jsme těsně prohráli s favoritem. 
Po sportovní stránce jsem tedy velmi 
spokojen. Na druhou stranu, sezóna byla 
letos až příliš dlouhá. Odehráli jsme té-
měř 40 zápasů, což postupně přinášelo 
zdravotní problémy, které 
nás trápily v podstatě celý 
rok a vyvrcholily v semifi-
nále play off. Z pozice šéfa 
klubu jsem pak maximálně 
spokojený s návštěvností, 
kterou se podařilo něko-
likanásobně navýšit. Halu 
jsme dokázali jednou úplně  
vyprodat a třikrát ze tří 
čtvrtin zaplnit. To vše byly 
rekordy v dějinách pražské-
ho svazu.  
Co podle vás hlavně stálo 
za letošními úspěchy? 

Ačkoliv jsme do soutěže 
vstupovali jako vítěz druhé 
třídy, která je o dvě úrovně níž, sestavili 
jsme nový, velmi silný tým, včetně několika 
mládežnických exreprezentantů. Měli jsme 
opět nejlepší obranu v soutěži, což se pro-
jevovalo hlavně v první části ročníku, a po 

několika letech jsme měli v týmu silného 
hráče na pozici pivota – Jakuba Obruču. Za 
zlomový moment považuji prosincový pří-
chod dvou francouzských hráčů a Tomáše 
Zelenky, ve finále jsme mohli točit deset 
stejně kvalitních hráčů. 
Jaká teď bude budoucnost klubu?

V sezóně 2015/2016 budeme hrát 2. Čes-
kou ligu. Koncem dubna jsem se dohodl na 
převodu práv na tuto soutěž s klubem SKB 
Strakonice. Dostat klub do 2. ligy byl už 
od nástupu v roce 2012 můj dlouhodobý 
cíl. Soutěž je třetí nejvyšší v České repub-
lice a je rozdělena na dvě české a jednu 
moravskou skupinu. Pražské soutěže už 

pro nás nejsou svojí kvalitou, a zejména 
z marketingového hlediska, dostačující, 
proto jsme tolik usilovali o přesun do re-
publikové ligy. 
Co znamená tato velká změna pro fanoušky?

V první řadě budou zápasy pouze o ví-
kendech, skončí tradiční páteční večery. 
Ale hlavně půjde o velký kvalitativní po-
sun k lepšímu. Ve 2. lize nás čekají velmi 
silní soupeři ze všech koutů republiky, 
takže v Radotíně nabídneme podstatně 
lepší zápasy. Obrovské pozitivum pak vi-
dím v tom, že do naší haly budou přijíždět 
skutečné kluby a ne týmy s šesti hráči, kte-
ré porazíme o 30 a více bodů a divák půjde 
o poločase domů. 
Určitě teď všechny napadá, k jakým změ-
nám dojde v kádru. Kteří hráči zůstanou 
a kdo odejde?

Rozd í l  v k va l itě mezi Přeborem B 
a 2. ligou je obrovský, což se samozřejmě 
projeví i na změnách v hráčském kádru. 
Letos jsme měli hodně zahraničních hráčů, 
byli jsme mezinárodní tým, který mluvil 
výhradně anglicky. Od nové sezóny končí 
všichni cizinci, kromě Alekse Bazyulkina, 
který byl v letošním ročníku naším nej-
lepším střelcem. Důvodem jsou pravidla 
ČBF, která povolují pouze dva cizince, ale 
i strategie klubu – chceme se zaměřit pouze 
na mladé hráče s perspektivou na několik 
let. Chci, aby zůstala klíčová podkošová 
dvojice Obruča, Prejzek. Doufám, že se 
také podaří k prodloužení u nás přesvědčit 
Tremla a třeba i Sedláčka. Zbytek hráčů 
je v jednání, ale tým z velké většiny ob-
měníme, a přijde asi osm nových hráčů. 
Dlouhodobým cílem teď bude stabilizace 
klubu v 2. lize a především pak rozvoj mlá-
dežnického basketbalu v Radotíně, který je 
pro kontinuitu nezbytný.
Děkujeme za rozhovor,

O basketbalové sezóně s Adamem Peřinkou

Rodeo 2015: One Man Show

Derby se blíží!
Derby do svých slovních zásob začlenili 

komentátoři všech druhů sportů a dnes se 
s tímto výrazem, jakožto důležitým vypja-
tým zápasem dvou hráčů či družstev, větši-
nou blízkých si geograficky, setkáme všude. 
Leckdo o dostihovém sportu tuší pouze že 
existuje, přesto téměř každý užívá jedno 
slovo, které do slovníků mnoha jazyků dodal 
právě královský sport nejrychlejších koní.

Derby je nejprestižnější zkouška, které 
se dostihový kůň mů-
že zúčastnit jen jed-
nou v životě, jako tří-
letý. Už samotný start 
v něm je majitelským 
a trenérským cílem, 
jemuž se podřizuje 
veškeré snažení. Mít 
koně v Derby je sen. 
A když se splní, tepr-
ve začíná poslední díl 
cesty na dostihový 
Olymp.

Ten letošní se v Con-
seq Parku Velká Chuchle uskuteční v neděli 
21. června. Na start 95. ročníku Mercedes-Benz 
Českého derby se postaví šestnáct elitních zá-

stupců tzv. klasického ročníku, kteří se na tra-
diční trati 2400 metrů utkají o dotace v celkové 
výši 2,5 miliónu korun. Tato suma z Českého 
derby již po řadu sezón činí nejbohatší středo-
evropský rovinový dostih. Samozřejmě bohatý 
a maximálně kvalitní bude i rámcový pro-
gram, obsahující další čtyři dostihy nejvyšší 
kategorie, ve kterých se představí nejlepší 
sprinteři, mílaři i starší vytrvalci.

První dostih bude odstartován ve 
13.00 hodin, ale areál závodiště otevře své 
brány již hodinu před polednem.

Aktuální informace najdete na adrese 
www.velka-chuchle.cz

Urnový háj hrál v Miami
Vybraní basketbalisté Urnového háje 

Radotín (hráči 50-70 let mladí) uskutečnili 
cestu za velkou louži spojenou nejen s hra-
ním, ale i poznáním. Nejen sebe.

15. března večer nastoupili do letadla Bob 
Maur, Dědek Vychopeň, Rudy Müller, Johny 
Plíva, Jura Pavlačka a Áda Marek. Po mezi-
přistání v Lisabonu byl domů vrá-
cen s vysokým tlakem Rudy Müller. 
Zbylé Miami přivítalo 30/ 22 (tep-
loty vzduch/oceán), jarní příprava 
mohla začít. Hotel přímo na 
Miami Beach poskytl celou řadu 
možností seberealizace, od ranních 
kondičních tréninků na pláži až po 
večerní zhodnocení dne.

Mimo návštěvy zápasu NBA Mia-
mi Heat – Portland Trainblazers, kde 
se povedlo i sejít na palubovku a hodit 
si na koš, zhlédli všichni i zápas NHL 
Florida Panthers – Boston Bruins 
v Sunrise. Ale na focení s Jardou (Jág-
rem!) nechtěli někteří ne-znalci hokeje čekat. 
Mužstvo odehrálo dva velice vyrovnané zápa-
sy s černo-bílým výběrem 71. ulice  a znovu se 

přesvědčilo, že umí hrát i s podstatně mladším 
soupeřem  – i bez střídání.

Poznávací část vedla do močálů Evergla-
des, na Key Largo a Key Biscaine, společen-
ská do věhlasné čtvrti Art Deco, na oslavu 
dne sv. Patrika, povinnou návštěvu Hard 
Rock Café i diskotéky Clevelander.

Každopádně, vše dopadlo, jak mělo. (I díky 
vedoucímu zájezdu, řidiči a „specialistovi“ na 
Miami, Jurovi Pavlačkovi).

V dubnu se gymnastický tým Gymnázia 
Oty Pavla již podruhé zúčastnil Republiko-
vého poháru Asociace školních sportovních 
klubů ČR ve sportovní gymnastice družstev. 

Dívky startovaly ve složení Tereza 
Procházková, Alžběta Bendíková a Adéla 
Platilová. Závodilo se v trojboji, akrobacii, 
přeskoku, hrazdě – a naše gymnastky před-

vedly velmi pěkné výkony. Z cel-
kového počtu 12 startujících 
družstev se tým GOP umístil 
na pěkném pátém místě. O lepší 
umístění je připravilo zranění 
jejich kolegyně z týmu, Barbory 
Halounkové, kvůli němuž dívky 
závodily pouze ve třech. Počí-
taly se jim tak všechny známky 
a nikoli tři nejlepší, jak tomu 
bylo u ostatních družstev, které 
závodily v plné sestavě. 

Gratulujeme gymnastickému 
týmu GOP k úspěšné reprezen-
taci a věříme, že se v příštím 
roce opět dostaneme na medai-
lové pozice.

Gymnastky GOP v republikovém finále

Aneb představení jednoho muže! Ten 
chytil v Radotíně skvělou formu a… Ale 
pojďme postupně podle jednotlivých disci-
plín již 23. ročníku.

Tradičně prvním číslem programu byl 
Team Penning (Třídění dobytčat) v  katego-
riích juniorů i dospělých. Jako první vítězové, 
tedy vítězky (v celém startovním poli juniorů 
se neobjevil ani jeden chlapec!), se do výsled-
kové listiny zapsaly Pavlína Novoměstská, 
Barbora Vondroušová a Kateřina Lencová, 
které vytřídily jedno tele v čase 1:30:35. 

V seniorech o sobě dal poprvé vědět zku-
šený a mnoha vítězstvími ověnčený Radek 
Holub. Ten jako jediný se dvěma „parťač-
kami“, Barborou Němečkovou a Johanou 
Spáčilovou, vytřídil tři kusy za 1:44:07!

Junior Pole Bending (Slalom kolem tyčí) 
měl po vyrovnaném boji toto pořadí: 1. Na-
tálie Kolářová, 25:03, 2. Eliška Niklová, 25:47, 
3. Eliška Plačková, 27:36. Ve stejné disciplíně 

dospělých byly časy rychlejší - na prvním 
místě se umístila Kristýna Matějková za 
22:22, „na bedně“ dále byli 2. Adriana Takác-
sová, 23:22 a 3. Miroslav Fencl, 24:94. 

Ranch Roping (Rančerské lasování) 
bylo nutno z časových důvodů přerušit 
slavnostním nástupem, při němž přítomné 
pozdravili senátor PhDr. Tomáš Grulich, 
který věnoval pohár pro celkového vítěze, 
a Mgr. Karel Hanzlík, starosta Prahy 16, kte-
ré doprovázel majitel areálu Ing. Vladimír 
Krištof. Po české hymně, kdy vlajku České 
republiky do corralu přivezl loňský mistr 
ČR v rodeu Renato Santana, byl nástup 
ukončen tradiční indiánskou modlitbou 
indiána Inyana Wokiyake z kmene Lakotů. 
Po dokončení měla disciplína pouhé dva 
umístěné, vítězného Radka Holuba (13:06) 
„jistil“ na 2. místě loňský vítěz Jerry de Ca-
margo (16:79).

Druhá rychlostní disciplína celého rodea 
Junior Barrel Race 
(B are lov ý  dos t i h ) 
skončila vítězstvím 
favorizované Terezy 
Gondášové (17:72), 
dále se umístily Na-
tálie Kolářová, 18:73 
a Sára Křesinová 18:88. 
Senior Barrel Race při-
nesl po napínavé bitvě 
pořadí: 1. Adriana Ta-
kácsová, 17:87, 2. Alois 
Blažek, 18:05, 3. Kristý-
na Matějková, 18:20. 

S napětím očekávaná rodeová superdis-
ciplína Steer Wrestling (Pokládání telete) 
měla 11 kandidátů. A opět se prosadil Radek 
Holub, který chytil a položil své tele za pa-
rádních 0:18:76. Sekundoval mu Miroslav 
Kraus, kterého 14 setin vteřiny odsunulo 
na 2. místo (0:18:90). Třetí byl Petr Šalvata 
(1:02:90). 

Závěr pak obstaralo Trailer Loading (Na-
kládání telete) v obou kategoriích. Své tele 
nejrychleji naložily juniorky Sára Křesinová 
a Tereza Gondášová, 46:19, v dospělých pak 
Miroslav Kraus s Alenou Zvolskou, 33:87. 

Sečteno, podtrženo: Hrdý titul All Around 
Champion si odnesl Radek Holub, z děvčat 
pak si pohár pro Rodeo Girl domů odvezla 
Kristýna Matějková.

Oddíl Pétanque Radotín OPÉRA 
pořádá v neděli 12. července 2015 od 
13.30 hodin letní turnaj v pétanque.

Uskuteční se na novém boulodromu 
v areálu plážového volejbalu RSK v ulici 
K Lázním. Turnaj je vypsán pro tříčlen-
né týmy libovolného složení. Startovné 
je stanoveno na 50 Kč, děti a důchodci 
platí 25 Kč, členové OPÉRA hrají zdar-
ma. S ohledem na velikost hřiště je po-
čet týmů a hráčů omezen podle zásady 
„Kdo dřív přijde…“ 

Program začíná ve 13.30 hodin pre-
zentací hráčů, po slavnostním zahájení 
ve14.00 hodin zahájí sama hra.

Léto v Provence


