
Hráčky LCC druhé v Evropě

Edda cup představil legendární vozy

Anketa o titul Sportovec měsíce Prahy 16
Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc září

se staly juniorky z Aerobic Teamu Chuchle 

Amaterská volejbalová liga odstartovala

První ročník evropské ligy jde do fi nále

Titul mistryň republiky v aerobiku putuje do Chuchle
Vrcholný závod domácí sezóny ve spor-

tovním aerobiku a fi tness týmech se konal 
v pražské sportovní hale na Podvinném 
Mlýně od 30. září do 2. října. Šlo o Mistrov-
ství České republiky, jehož se z Aerobic Team 
Chuchle zúčastnilo celkem 46 závodníků ve 
čtyřech věkových kategoriích.
   První dva dny probíhala základní a se-
mifi nálová kola všech věkových kategorií, 
z nichž se do nedělního fi nále probojovala 
vždy šestice nejlepších z každé kategorie. 

V neděli už se jelo pěkně zostra, fi nálový 
závod zahajovala kategorie kadetů ve věku 
od 11 do 13 let. Do fi nálové šestky se nepro-
bojovala Barbora Bohatová, která v kategorii 
jednotlivkyně - ženy obsadila 16. místo. Na-
opak do fi nále se z chuchelských zástupců 
dostal fi tness tým ve složení Barbora Boha-
tová, Eva Hanzalíková, Alžběta Hrubošová, 
Daniela Kolečková, Barbora Křečková, Lucie 

Samcová a Anna Zajíčková, a v konečném 
hodnocení se umístil na skvělém třetím 
místě.

Ve třídě nejmladších dětí 8 – 10 let měli 
chuchelští hned dvojnásobné zastoupení, 
a to jak ve fi tness týmech, tak i ve sportov-
ním aerobiku. Skvělé druhé místo a titul vi-
cemistryň ČR vybojoval fi tness tým ROCK, 
který tvořila děvčátka: Kristina Čuřínová, 
Dominika Ebrová, Veronika Frantová, 
Veronika Košumberská, Magdaléna Krej-

čová, Eva Pospíšilová, Sára 
Škorpíková, Nikol Vosková. 
Na páté příčce se usadil druhý 
chuchelský fitness kolektiv 
ABBA, který vytvořily: Kate-
řina Hricková, Barbora Karba-
nová, Adéla Klepalová, Tonka 
Kropáčová, Petra Křečková, 
Sabina Křížková, Michaela 
Skálová, Martina Starýchfojtů 
a Adéla Šimůnková. V prestižní 
skupině sportovního aerobiku 
– týmy měly dívky pod vede-
ním trenérky Veroniky Buriš 
také dvoje zastoupení. Těsně 

pod medailovými pozicemi se na čtvrtém 
místě umístily Dominika Ebrová, Veronika 
Košumberská a Nikol Vosková. Sedmou po-
zici v téže třídě obsadily Veronika Frantová, 
Kateřina Hricková, Adéla Klepalová a Tonka 
Kropáčová.

Jako třetí se ve fi nále představila katego-
rie juniorů (14 – 16 let). Žhavit sem přišli 
chuchelští jen s jedním želízkem v ohni, s le-

tošními mistryněmi Evropy kategorie fi tness 
aerobik. Děvčata startovala v oslabení, jedna 
ze závodnic se totiž nemohla ze zdravotních 
důvodů mistrovství zúčastnit. To zname-
nalo opravdu velký hendicap, ale přesto 
se chuchelští pustili do bojů o medaile 
s odhodláním. Od prvního kola nenechala 
děvčata nikoho na pochybách o svých 
kvalitách a i v sedmičlenné sestavě se doká-
zala postarat o skvělou senzaci – chuchelský 
juniorský fi tness tým získal titul Mistryň 
České republiky pro rok 2011 a Lucie Ču-
řínová, Anna Durajová, Michaela Klepalová, 
Kristýna Kudrnová, Matylda Malá, Kateřina 
Smíšková, Nikola Ševčíková a Sarah Vegne-
rová si odvezly zlaté medaile. 

V nejprestižnější ženské kategorii seniorů - 
jednotlivkyň se na osmé příčce umístila Ivana 
Dvořáková. Postup do fi nále jí unikl jen o vlá-
sek. V kategorii fi tness aerobik měl Aerobik 
Team Chuchle zastoupení v podobě letošních 
Mistryň Evropy, startující ve složení: Andrea 
Čečrdlová, Zorka Dušková, Barbora Hovor-
ková, Zdena Janoušková, Martina Kolářová, 
Markéta Sílová, Zuzana Scherzlová a Barbora 
Vavroňová a v náročné domácí konkurenci 
se umístil na skvělém třetím místě.

Ke konci října se v australském Gold 
Coast koná mistrovství světa ve sportovním 
aerobiku a fi tness týmech. Z Aerobic Team 
Chuchle poletí Českou republiku reprezen-
tovat osmičlenný fi tness tým juniorek – Mi-
stryně Evropy a Mistryně České republiky 
pro rok 2011. Držme jim palce!

Na trati mezi Chuchlí a Slivencem se 
v sobotu 10. září odehrál jeden z nejlepších 
letošních závodů Českého mistrovství zá-
vodů automobilů do vrchu. Přispělo k tomu 
kvalitní obsazení všech tříd, přičemž se cel-
kem sešlo 123 závodníků. Jejich napínavým 
bojům vytvořila odpovídající kulisu i veliká 
divácká účast a i počasí se ukázalo jako vel-
ký příznivec Edda cupu. 

Závod ovšem pro organizátory začíná 
dlouho před startem prvního vozu. Pro-
motér Eda Patera si prošel nelehkou cestu 
ke všem povolením, neboť mezi místními 
obyvateli je jich několik proti závodům 
a jsou hodně slyšet. Na přípravě samotné 
trati pak před samotným dnem D za-
pracovali ředitel závodu Roman Linhart 
a vedoucí tratě Martin Štorkán. Oba sice 
mají hezky pojmenované funkce, ale ani 
to je neuchránilo v pátek a v sobotu velmi 
brzy ráno od množství manuální práce. 
Vyhrazení diváckých prostor a hlavně jejich 
vyklestění, označení zakázaných prostorů, 
zajištění stanovišť zdravotnické a technické 
pomoci – to vše zvládli a odměnou jim byl 
bezproblémový průběh závodu a množství 
spokojených diváků. V takovém počtu 
diváků se ovšem vždy najde pár jedinců, 
ještě ke všemu pod vlivem alkoholu, kteří 
si myslí, že nemusí respektovat nic a niko-
ho, a naruší tak průběh závodu. Na traťové 
pořadatele měli ramena, po příjezdu Policie 
ČR bylo ovšem jejich sebevědomí to tam. 
Vůbec spolupráce s Policií ČR a Městskou 
policií byla vzorová, jejich přítomnost na 
místě velmi pomohla nejen organizátorům, 
ale i těm lidem, kteří jen projížděli místem 
konání závodu a uzavírka tratě jim přinesla 
neočekávané komplikace.

Jediný závod automobilů do vrchu na 
území hlavního města je mezi jezdci velmi 
oblíbený a z logistických důvodů omezený 

počet startujících se naplnil dlouho před 
startem. Ten si nenechal ujít nikdo ze špiček 
jednotlivých tříd. Přijelo dost závodících 
hostů, znalci vrchů se asi podivili některým 
jménům ve startovní listině, ale jak říká 
klasik v příběhu o Romeovi a Julii: „Co je po 
jméně? Co růží zvou i zváno jinak, vonělo by 

stejně,“ u nás by to asi bylo: „Co je po jméně? 
Kdo mistrem volantu i zván jinak, kudlu jede 
stejně.“ Při vší úctě ke všem strojům startu-
jícím v našem seriálu, asi nejhodnotnějším 
závodním vozem na startu byl závodní spe-
ciál z bývalé skupiny B Ford 200 RS, jeden 
z 220 vyrobených exemplářů, takový unikát 
se opravdu nevidí závodit každý den.
   Sobotní závod sestával, proti obvyklému 
průběhu, z jedné tréninkové jízdy a tří jízd 
závodních, z nichž se do výsledného času 
počítaly dvě úspěšnější. I při velkém počtu 
jezdců a komplikovaném přejezdu z depa 
na start proběhly závody podle časového 
harmonogramu. Menší přerušení způsobilo 
jen pět havárií, naštěstí bez újmy na zdraví 
jezdců, se závodnickým egem dotčených si 
už tak jisti nejsme. Asi nejtěžší ránu prožil 
Zdeněk Tichý na Fordu Puma, pro kterého 
dlouhá rovinka skončila dřív, než čekal, 

a následující zatáčka zavřela také víc, a aby 
toho nebylo málo, tak svodidlo nesvedlo, ale 
postavilo se mu čelem. 

Menší zdržení způsobila i po trati závodu 
bloudící sanita s majákem, která si jí projela 
nahoru a dolů, než zjistila, že nebožák, ke 
kterému byla zavolána, na ni čeká někde 
trošku jinde. 

I přes tyto komplikace, i díky disciplino-
vanosti všech jezdců, absolvovali všichni 

v přijatelném čase tři 
závodní jízdy, diváci tak 
mohli vidět k 350 star-
tům a průjezdům závod-
ních vozů. Závěrečného 
ceremoniálu se zúčastnil 
a poháry prvním třem 
z každé třídy na stupních 
vítězů předal spolu se 
zástupci organizátorů 
i zastupitel Velké Chuch-
le Stanislav Fresl.

Závod skončil, pohá-
ry byly rozdány, závod-
níci se rozjeli do svých 

domovů, dílen a garáží, pořadatelé museli 
ještě uklidit depo a prostory kolem tratě.  
V Chuchli se sejdeme možná zase za rok.

   Již podeváté byla v září zahájena oblíbe-
ná celoroční soutěž pro smíšené amatérské 
volejbalové týmy. Ano, jde o Radotínskou 
volejbalovou ligu, do jejíhož letošního roč-
níku se přihlásilo hned jedenáct družstev. Ta 
se budou pravidelně utkávat na palubovce 
radotínské sportovní haly.
  Nejsilnější zastoupení v soutěži má samo-

zřejmě Radotín. A to hned čtyřmi tradičními 
týmy, které s touto ligou putují již od samé-
ho začátku. Jednoznačně nejúspěšnější jsou 
reprezentanti gymnázia Oty Pavla – posled-
ní dva ročníky suverénně vyhráli. Především 
díky produkci výborného, propracovaného 
volejbalu se i v celé historii soutěže pohy-
bovali na čelních místech. Je velmi zajímavé 

sledovat postupné omlazování 
týmu a začleňování nových 
hráčů do sestavy.
   Dalším reprezentantem Ra-
dotína je Ekont Eagles. Nelze 
si nepovšimnout, že jádro 
tohoto týmu se také rekrutuje 
z bývalých studentů  gymná-
zia Oty Pavla a že mužstvem 
gymnázia v minulosti prošli. 
Loňská sezóna je zastihla ve 
skvělé formě. Díky bojovnému 
líbivému pojetí hry si došli pro 
čtvrté místo, těsně pod stupně 
vítězů. Třetí do radotínské par-
ty je Old Stars Team. Také ten 
stál u zrodu soutěže a může 
se pyšnit úspěšnou historií, již 
postupně psala celá řada hrá-
čů. Loňská sezóna se „Oldům“ 

příliš nevydařila. Šesté místo lze, po dlouhé 
řadě umístění na bedně, považovat za neú-
spěch. Letos však družstvu přišly nové posi-
ly a hned jejich první hraná série naznačila 
veliký comeback do rvačky o titul.
   A konečně posledním radotínským želíz-
kem je GoodLight.cz. Pod tímto názvem je 
v lize teprve dvě sezóny, avšak většina jeho 
hráčů stála u zrodu soutěže a prošla různý-
mi týmy radotínské ligy. Nejstarší družstvo 
v soutěži rozhodně nemůže mít ambice na 
skvělá umístění, a proto si klade reálné cíle. 
Spokojenost ze hry a radost z každého dosa-
ženého úspěchu.
   Takový je výčet a charakteristika radotín-
ského zastoupení v Radotínské volejbalové 
lize. Zbývá tedy sedm týmů z blízkého okolí 
Radotína a z Prahy. Těm bude věnována část 
informačního článku o této soutěži v příš-
tím vydání Novin Prahy 16.
   Liga se teprve rozjíždí a k první půlce října 
má za sebou jen několik málo zápasů. Už 
nyní však můžeme bez nadsázky prohlásit, 
že to bude dobrý ročník a že se rozhodně 
bude na co dívat.
   Do radotínské sportovní haly jsou zváni 
všichni příznivci volejbalu, každé úterý ve 
20 hodin. 

Více informací na:
www.radotinskaliga.707.cz.

  Letošní turnaj nejlepších ženských klubových 
týmů se po pražském prvním ročníku konal ve 
švýcarském Lenzerheide v druhém zářijovém 
víkendu 10 - 11.9. Do horského střediska 
v patnácti stech metrech se sjelo pět družstev, 
která bojovala o evropský klubový titul.
   Příležitost obhajovat loňský titul si nene-
chal ujít LCC Radotín, dále přijely Němky 
z Mnichova (Muenchen Rot-Weiss), Ho-

landsko reprezentoval Domstad Devils, 
Švýcarsko pak Wettingen Wild Lacrosse 
a pětici doplnil Wirrals Oxton, mladé dívky 
ze Severní Anglie.

Již základní část napověděla něco o sí-
le jednotlivých týmů. Angličanky prošly 
prvním dnem bez ztráty kytičky poté, co 
v posledním zápase porazily do té doby také 
neporažený Radotín jasným rozdílem 10:4. 
Pro obhajující to však byla jediná porážka, 

a tak nastoupily v prvním nedělním semifi -
nále proti třetímu Mnichovu. Mnichovanky 
uhrály s anglickým týmem ve skupině nej-
lepší výsledek, a tak se dal očekávat zajímavý 
zápas. Radotínská děvčata vyrazila za kýže-
ným postupem vedením 4 : 0, pak to však 
v jeho hře začalo trochu skřípat a Němky 
začaly dotahovat. Jeden a půl minuty před 
koncem vedly hráčky LCC  již jen o branku 
5 : 4, vítězství v poněkud nervózním závěru 
však uhájily. Ve druhém semifi nále si Oxton 
snadno poradil se Švýcarkami z Wettingenu, 
takže fi nálové zastoupení bylo, co se týče 
národností, stejné, jako vloni. Radotín držel 
krok s mladými Angličankami polovinu prv-
ní periody, pak začal mít Oxton navrch a jeho 
útočnice byly zastavovány často jen za cenu 
faulů. Oxton nakonec zvítězil 9:2 a odvezl si 
pohár do Anglie. Skupinou o třetí místo nej-
lépe prošly Němky, následované švýcarským 
Wettingenem a holandským Domstadem.   
Turnaj přinesl víkend plný lakrosu za krás-
ného počasí v městečku obklopeném horami 
tyčícími se kolem do výše téměř třech tisíc 
metrů. 

Konečné pořadí  :  1. Wirra l  Ost in 
(Anglie), 2. LCC Radotín, 3. Muenchen 
Rot-Weiss (Německo), 4. Wettingen Wild 
Lacrosse (Švýcarsko), 5. Domstat Devils 
(Holandsko)

Hodnocení tříd: 
SE 1400 – Vlastimil Suk (Suzuki Swi )
SE 1600 – Antonín Široký (Peugeot 106)
SE 2000 – Martin Čábela (Honda ITR)
SE +2000 – Martin Lev (Subaru Impreza)
E1  1400 – Miroslav Černý (Škoda 130 L)
E1 1600 – Petr Krejza (Honda Civic)
E1 2000 – Jan Souček (Ford Focus)
E1 +2000 – T. Kučera (Mitsubishi Lancer EVO)
H 1300 – Josef Srnský (Škoda 130 LR)
H 1300p – Michal Šmíd (Škoda 130 RS)
H 1600 – Pavel Maier (Ford Escort Mk) 
H 2000 – Ivo Král  (Peugeot  GTI)
H +2000 – Robert Kacálek (BMW 635 Csi)

   Po úspěšném nultém ročníku Evropské lak-
rosové ligy („ELL“) se letos tento projekt ještě 
více rozrostl. Loňská koncepce krátkodobé 
soutěže šesti týmů rozdělených na základě 
dra u 148 hráčů z devíti zemí předčila před-
poklady a očekávání organizátora, kterým je 
LCC Radotín.

První turnaj se odehrál v Bratislavě 
10. – 11. září a hned násle-
dující víkend se hrálo v Ra-
dotíně. Předposlední soutěž 
se konala 15. až 16. října 
v plzeňské hale Na Košutce. 
S dosavadním průběhem 
se zatím nejlépe vyrovnaly 
týmy, v nichž tvoří základ 
hráči z LCC Radotín – LC 
Bizon Radotín a ELL Blue 
team. Další mužstva, která 
reprezentují Evropskou 

lakrosovou ligu, jsou Prague Sports, ELL 
Orange, Old Dogs Plzeň a Bratislava Bats.

Program fi nálového dne ELL 22. října na 
stadionu u sokolovny v Radotíně je následu-
jící: od 13 a 14.30 hodin semifi nále, v 16 ho-
din se hraje o 5. místo, od 17.30 o třetí pozici 
a konečně velké fi nále začíná v 19 hodin. 

Poslední zářijovou středu se v radotínské 
sportovní hale konal turnaj dětí v nejrychlej-
ší raketové hře – badmintonu, sportu, který 
je v poslední době na velkém vzestupu. Stále 
více a více se plní haly těmi, kteří propadli 
jeho kouzlu.
   Dům dětí a mládeže Prahy 5 je jedním 
z těch, kteří v Radotíně napomáhají rozvoji 
tohoto sportu. Ve sváteční den, 28. září, tak 
byl zorganizován již třetí turnaj pro školáky, 
který tentokrát přilákal na třicet dětí převáž-
ně místních a z přilehlého okolí. 
   Hlavní organizátorka Anna Kindlová za 

pomoci trenérů a hráčů badmintonové-
ho oddílu TJ SOKOL Radotín připravila 
soutěž pro čtyři skupiny dětí ve věku od 
6 do 12 let. Za bedlivého dohledu rodičů 
i prarodičů děti bojovaly o krásné medaile, 
diplomy a ceny, které dodal právě „pětkový“ 
Dům dětí a mládeže. Řada dětí se turnaje 
zúčastnila již opakovaně, což je potěšující. 
Svědčí to o tom, že turnaj  má smysl a že 
jsou děti, které i dnes dají přednost pohybu 
před televizí či počítačem.  Pro některé to 
naopak  bylo vůbec první setkání s tako-
vouto akcí, kdy se hraje jen za sebe, musí 

se bojovat o každý bod, 
a to vše bez pomoci rodičů. 
Mohli jsme vidět bojovné 
výkony, ale také slzičky po 
prohraném zápase.  
   Turnaj se vydařil, měl své 
vítěze i poražené. „Doufám, 
že pro řadu dětí to byl im-
pulz začít se badmintonu 
věnovat více, a věřím, že 
se podobný turnaj podaří 
zorganizovat zase v příštím 
roce,“ říká Halka Bitma-
nová, trenérka mládeže ze 
Sokola Radotín.

Státní svátek s badmintonem

Svěřenkyně trenérky Veroniky  Buriš Vrzbové získaly v kategorii fi tness týmů titul 
mistrů republiky, který potvrdil jejich kvalitu po zisku titulu Mistrů Evropy. Děv-
čata z Velké Chuchle patří ve všech kategoriích k nejlepším v Čechách a pravidelně 
se umisťují na předních příčkách i na světových a evropských mistrovstvích.

Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Prahu 16, zašlete návrh na udě-
lení 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 výko-
nu dosaženo. Důležitá je i informace, z jaké městské části dotyčný je, nebo koho 
reprezentoval. Rovněž prosíme o poskytnutí tel. kontaktu jak na navrhovatele, 
tak i na navrženého sportovce pro zjištění případného souhlasu k medializaci vý-
konu v Novinách Prahy 16. Podněty zasílejte v termínu do 3. listopadu  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.


