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Hele, Čech! Hvězda dostala lakrosistky na MS

Chuchelský aerobik přivezl titul mistryň Evropy

Malý sport prožívá velké období. Skrz 
mediální zájem určitě! České ženské lak-
rosové reprezentaci před několika týdny 
v promo videu odehrál part moderátor, 
herec a reklamní režisér Jakub Kohák, 
v úterý navštívil sličný výběr na jeho 
tréninku v Radotíně jeden z nejlepších 
fotbalových brankářů planety Petr Čech. 
Oba pomohli, každý jinou formou, ná-
rodnímu týmu k zaplacení startovného 
na červencové mistrovství světa v Anglii.

Ještě před startem podvečerní úterní 
tréninkové jednotky se Petr Čech vyra-
zil převléknout do sportovního do šaten 
u sousedního fotbalového hřiště, zrov-
na tam probíhal zápas radotínské omla-

diny. „Hele, to je Čech,“ všimnul si jeden 
z mladých čutálistů. Hra se v mžiku 
přerušila, mičuda ztratila na důležitosti, 
každý chtěl bývalou reprezentační jed-
ničku a gólmana londýnského Arsenalu 
vidět. Pár desítek fanoušků/rodičů na 
tribuně začalo vstávat, také toužily mít 
co nejlepší výhled.

Čech fotbalistům pokynul a zamířil 
zpět za lakrosistkami. Pro ně hlavně 
tu přeci dnes byl! „Pííísk,“ foukla ame-
rická trenérka týmu Tierney Larson do 
píšťaly, trénink začíná. Vedro, nevedro.

„Stalo se to náhodou. Na sociální 
síti jsem zahlédl výzvu, že se lakro-
sový národní tým žen kvalifikoval na 
mistrovství světa, ale že tam nemá jak 

odjet. Takže jsem zavolal pár svých zná-
mých a spolupracovníků a začali jsme 
spolu hledat způsob, jak jim pomoct, 
aby na to MS mohly odjet,“ rozprávěl 
o okolnostech vzniku spolupráce před 
hloučkem přítomných novinářů Čech.

Rozpočet na účast na MS včetně roční 
přípravy činil 1,6 milionu korun, jenom 
startovné vyšlo na milion. Český ženský 
lakros a lakrosová unie podpořily repre-
zentaci 600 000 korun, zbytek musely 
sehnat hráčky a realizační tým. Z tý-
mového brainstormingu vzešel nápad 
umístit se na crowdfundingovou strán-
ku Hithit.com, kde lidé mohou finančně 
podpořit projekty, které je osloví. A tak 

se o lakrosačkách dozvěděl i Čech.
„Rozjela se pak taková mašinerie 

a jsem strašně rád, že se nakonec podařilo 
ty finanční prostředky sehnat, protože 
holky si to zaslouží, když se tam kvalifiko-
valy,“ vyprávěl 35letý brankář a rekord-
man v počtu startů za národní tým.

„Jednoho hezkého dne se nám ozval 
manažer Petra Čecha a nabídl pomoc. 
Nejdříve jsme tomu nemohly vůbec 
uvěřit. Teď už věříme a jsme neskutečně 
vděčné a šťastné. Díky Petrově podpoře 
se nám povedlo na sebe upozornit a se-
hnat potřebné sponzory. Díky němu 
tam vůbec jedeme,“ je si vědoma mana-
žerka reprezentace a bývalá reprezen-
tantka Dagmar Merrellová.

Ženské mistrovství světa v lakrosu 
probíhá jednou za čtyři roky, v roce 
2009 ho hostila Praha. Český tým se 
zúčastnil třikrát a vždy skončil v elitní 
desítce, dvakrát bral osmý flek, jednou 
byl devátý. Minulého mistrovství v ro-
ce 2013 v Kanadě se Češky nezúčastni-
ly právě kvůli absenci financí.

A jak to majiteli 190 vychytaných nul 
v Premier League (žádný brankář jich 
nemá více) šlo s lakroskou? Za zhruba 
30 minut tréninku si Čech vyzkoušel 
přihrávky i střelbu, v závěru pak také 
chytání. Takřka dva metry a 90 kilo-
gramů udělaly z jedenáctinásobného 
nejlepšího českého fotbalisty nepro-
stupnou zeď, z 50 střel dostal dva góly.

„Těšil jsem se na to moc, byla to moje 
první zkušenost s lakrosem, předtím 
jsem ho viděl jen v televizi, když jsme 
byli v USA, kde je tento sport velmi po-
pulární. A taky jsem samozřejmě dou-
fal, že si neudělám ostudu, bavilo mě 
to. Nejdřív jsem se zeptal holek, jakou 
technikou a taktikou chytat. Hlavně jak 
používat tu lakrosovou hokejku, takže 
to bylo velmi zajímavé,“ byl spokojený 
otec dcery Adély a syna Damiána.

„Všechny jsme na něj střílely a chy-
til nám skoro všechno. Je to přirozený 
talent,“ chválila Čecha útočnice Adéla 
Blahovcová. „Byly jsme s druhou bran-
kářkou hodně překvapené jeho výbornou 
reakcí na balon, hodně mu to šlo, hlav-
ně na bekhend, s čímž i my dvě máme 
hodně problém,“ doplnila spoluhráčku 
brankářka Kateřina Dvořáková.

Na jubilejní desáté MS, které se od 
12. do 22. července uskuteční v jižní 
Anglii v areálu Surrey Sport Park 
v Guildfordu, se Čech osobně podívat 
nepřijde. A to i přesto, že univerzitní 
areál je jen asi deset kilometrů od jeho 
londýnského bydliště. „Bohužel to mis-
trovství se hraje v průběhu naší přípravy, 
takže já tou dobou budu v Austrálii nebo 
v Číně, takže palce budu držet jen na 
dálku. Jsem ale moc rád, že jsem mohl 
nějak pomoci, aby holky mohly uhrát co 
nejlepší výsledek.“

Mistrovství Evropy ve sportovním 
aerobiku a fitness se tentokrát konalo 
v karlovarském Hotelu Spa Thermal.

Na tento šasmpionát, konaný ve 
dnech 23. až 27. května vyslal Aerobic 
Team Praha 22 nominovaných závod-

nic, které oddíl reprezentovaly v pěti 
soutěžních kategoriích.

Předkola, semifinálová a finálová 
kola všech věkových kategorií probí-
hala intenzivně všechny tři dny. I po 
této stránce byl závod velice náročný. 

V kategorii kadetů (11-13 let) 
se po náročném tříkolovém klání 
v kategorii žen na skvělém druhém 
místě umístila chuchelská závodni-
ce Tereza Miková. Terezka přijela 
na Mistrovství Evropy perfektně 
připravená, což dokazovala svými 
skvělými výkony v celé soutěži. Dru-
hé místo taktéž obsadil Fitness tým 
kadetek Dangerous, které obhájily 
z loňského roku titul Vicemistryň 
Evropy. Fitness tým soutěžil ve slo-
žení: Elizabeth Al-Kaysy, Marie Bez-
kočková, Helena Chvalová, Barbora 
Martínková, Tereza Miková, Lucie 

Pospícha lová ,  Natá l ie Smíšková 
a Kristina Straková.

Po kategorii kadetů byla na řadě 
soutěžní kola kategorie juniorů (14-
16 let). Zde měl Aerobic Team Praha 
obsazení opět ve dvou kategoriích. 

V ženách se na 
4. místě umíst i la 
Veron i k a  Fr a n-
tová jen s těsným 
roz d í l em,  k t e r ý 
ji  děl i l  od t řet í  
p ř í č k y.  Veron i -
ka ve všech třech 
kolech předvedla 
bezchybné výkony, 
které kolo od kola 
svou kvalitou gra-
dovaly.V juniorské 
k a t e g o r i i  s e  v e 
fitness týmech ten 
chuchelský umístil 
na nepopulárním 
4. místě. Představil 

se tu ve složení: Dominika Ebrová, 
Sarah Fryšová, Kateř ina Hricko-
vá, Petra Křečková, Lara Perez , 
Natálie Preisová, Sára Škorpíková 
a Nikol Vosková.

Vyvrcholením Mistrovství Evropy 
byly kategorie dospělých, kde, stej-
ně jako v loňském roce, šel do hry 
o medaile fitness tým petite aero-
bic. Přesně 14 dní před Mistrovství 
Evropy si jedna ze závodnic zlomila 
nohu, čímž byl start fitness týmu 
na ME velice ohrožen. Juniorská 
závodnice Veronika Frantová svou 
ochotou zachránila celý tým a za 
neuvěřitelných šest tréninků se ná-
ročnou choreografii dokázala naučit, 
aby mohla nastoupit místo zraněné 
závodnice na šampionátu v dospělé 
kategorii. Po prvním kole, kdy byl 
výkon družstva velice nepřesvědčivý 

Poslední červnový víkend se v rado-
tínské Beach Aréně koná již skoro 
tradiční turnaj (tentokrát to bude 
4.ročník), který je určen všem nad-
šencům oblíbeného plážového sportu, 
především pak těm amatérským.

V týmu mohou být až tři lidé, 
ale hrát mohou vždy jen dvě osoby. 
Po celou dobu turnaje je připraven 
hudební doprovod v podání DJs: 
Eska, PE:TE, Disco very, Laky Ljuk, 
Filip Dee a Adam Cube. Po skonče-
ní turnaje zahraje černošická kapela 
Timudej, vstup na večerní část je 
symbolických 50 Kč.

V čase mezi zápasy je možné si dát 

Amatérský beachvolejbalový 
turnaj dvojic 

Registrace je možno provádět pro-
střednictvím emailu: amaterbea-
ch@gmail.com, startovné je 250 Kč 
na osobu.
Více informací naleznete na face-
booku BEACH ARENA Radotín. 

a nervózní, se tým umístil na prů-
běžném třetím místě. Do finálového 
kola nastupovala děvčata s odhodlá-
ním předvést to nejlepší a vložit do 
svého výkonu maximum. Za tento 
dechberoucí výkon si Fitness tým 
odvezl zlaté medaile, titul mistryň 
Evropy a především důkaz, že nikdy 
není nic ztracené. Tento tým a jeho 
členky jsou vzorem pro všechny 
malé závodnice doma.

Aerobic Team Praha byl opět zře-
telně vidět na mezinárodním poli 
a se ziskem jedné zlaté a dvou stří-
brných medailí se řadí mezi nejlepší 
kluby v České republice. Velký dík 
patří všm děvčatům i trenérce Ve-
ronice Buriš, která s nimi intenzivně 
pracuje. V současné době všechny 
přípravy směřují k říjnovému Mis-
trovství České republiky a Mistrov-
ství světa, které se bude v letošním 
roce konat v Holandsku.

Maki si z Ria odvezla bronz
Plážové volejbalistky Barbora Her-

mannová a Markéta Nausch Sluková 
vybojovaly na čtyřhvězdičkovém 
turnaji Světového okruhu v Riu de 
Janeiro bronz. Loňské vicemistryně 
Evropy porazily v duelu o třetí místo 
domácí pár Barbara, Fernanda 2:0 
na sety.

„Bombaaaaaaa,“ radovaly se Nausch 
Sluková s Hermannovou. „Porazily 
jsme světový top tým se spoustou zku-
šeností. Ony letos vyhrály v Sia-menu 
a loni v Riu brala Barbara stříbro. 
Vítězství je to hodně cenné, obzvlášť na 
jejich domácí půdě. Je super odstarto-

vat sezonu medailí, moc si jí vážíme,“ 
uvedly pro ČTK.

Největší úspěch dosavadní společné 
kariéry na akci této úrovně Světového 
okruhu vybojovaly v Brazílii za nece-
lou hodinu. Turnajové sedmičky zís-
kaly v dějišti loňských olympijských 
her úvodní sadu po výhře 23:21, ve 
druhé pak přehrály pátý nasazený pár 
21:18. „Hra o třetí místo je vždy hodně 
o hlavě, člověk se musí rychle oklepat 
z porážky v semifinále, protože o třetí 
místo je to všechno, nebo nic,“ uvedly 
beachvolejbalistky.

Minigolfový areál DG Fortuna hostil 
v pořadí třetí podnik unikátního mis-
trovství. Zatímco v minulých ročnících 
se účastníci připékali žhavým červ-
novým sluncem, letos byli v neděli 4. 
června zejména zpočátku zavlažováni 
deštíkem…     

Od prvních úloh na sebe pěknou 
hrou upozorňovala loňská vítězka 
Jana Mišková, které 
více než zdatně se-
kundoval Vladimír 
Semanco. Kvalitně si 
vedl rovněž Mikuláš 
Michalík a pár dal-
ších borců. Vláďa svůj 
výkon stupňoval a vý-
sledek po dvou kolech 
76 bodů ho vynesl na 
první místo. Janě pak 
ani nejvyšší počet tzv. 
Hole-In-One (9!) na 
obhajobu loňského 
vítězství nestačil. Zisk 
85 b. však znamenal 
nejen druhé místo, ale 
i pohodlný zisk pohá-
ru pro nejlepší dámu turnaje! Další 
dáma Martina Popelková byla totiž až 
devátá (123 b.).   

Třetí byl bez jakýchkoli dramat 
zmíněný Mikuláš (97 b.), na čtvrtém 
místě pak Petr Binhack, který výko-
nem 107 b. překvapil všechny účast-
níky, nejvíce pak sebe. První šestku 

uzavřeli pátý Standa Ryvola (112 b.) 
a šestý Milan Mach (114 b.). 

Průběžné pořadí 5. mistrovství 
Radotína po třech disciplínách: 
1. S. Ryvola, 40 bodů, 2. Martin 
Švach, 39 b., 3. M. Michalík, 37 b., 
4. Marta Völfelová, 35 b., 5./6. Jiří 
Smělý a J. Mišková, oba po 32 b. atd.

Na závěr uveďme, že mistrovství 

v tomto roce pokračuje v neděl i 
10. září dvojutkáním: Účastníci si to 
rozdají v pétanque-u a ve vrhu kou-
lí! A mimo mistrovství je mezitím 
připraven ještě jeden pétanqueový 
turnaj – Léto v Provence – v neděli 
9. července. Přijďte si vyzkoušet tra-
diční francouzskou zábavu.

5. mistrovství Radotína v boulo/
koulo pokračovalo minigolfem!

skvělý burger nebo quesadillu, zahrát 
stolní fotbálek, ping pong, zaskákat na 
trampolíně, zatančit, dát drink či se jít 
vykoupat na sousední biotop. 


