
Vítězkou Miss aerobik 2008 členka chuchelského 
sportovního týmu

Brunetka Táňa Bednářová okouzlila všechny porotce i diváky

Motocyklový závodník Patrik Vostárek postoupil do vyšší ligy
Radotínský talent se svými výkony dostal do světového seriálu

Mistrovství juniorů v Praze 
ovládla mládež z šestnáctky

Šťastnou tečku měl průběh 13. ročníku 
soutěže Miss aerobik České republiky pro 
pětadvacetiletou Táňu Bednářovou, členku 
chuchelského Aerobic Teamu Veroniky Vrzbo-
vé. Ve finále soutěže, které se konalo v sobotu 
24. ledna v Ostravě v nové aule Vysoké školy 
báňské, nejvíce přesvědčila porotu a stala se 
novou Miss aerobik České republiky za rok 
2008. Titul první vicemiss získala osmnácti-
letá studentka Michaela Benková z Třebíče, 
třetí místo obsadila třiadvacetiletá Alena 
Pšejová z Uničova. Účastí v populární sou-
těži musela Táňa oželet start s chuchelským 
týmem na prosincovém Mistrovství světa 
v ruské Dubně, ze kterého děvčata přivezla 
stříbrné medaile.

Finále Miss aerobik 2008 však málem ani 
nebylo, a to z důvodu menšího zájmu spon-
zorů. Nakonec k zachování populární soutě-
že pomohlo město Ostrava a místní agentury, 
a tak nebyla naplněna pověra o smolné tři-
náctce a brunetka Táňa Bednářová, studentka 
tělesné výchovy plzeňské univerzity, mohla 
na závěr programu, který moderoval Pavel 
Poulíček a první vicemiss z roku 1998 Kamila 
Havelková, převzít korunku a věcné ceny. Ale 
tomu předcházelo soutěžní klání.

Finálový program, který byl uveden v de-
vadesátiminutovém záznamu na programu 
Nova Sport (v pátek 30. ledna – pozn. red.), za-
čal v 18 hodin. Finalistky se nejdříve v první 
soutěži představily v šatech návrháře Lukáše 
Šmída z Frýdku - Místku. Následně předved-
ly svou sestavu aerobiku. Další disciplínou 
byl závod na trenažéru. Součástí programu 
bylo i provedení improvizovaného rozhovo-
ru se sportovní osobností, kde se Bednářové 
stal patronem házenkář Jan Filip, který při 
soutěžní konverzaci splnil její přání a provedl 
na budoucí miss útočnou akci. Členka úspěš-

ného chuchelského týmu má sice z házené 
zápočet, ale nejedná se o její oblíbený sport. 
Raději zůstane u aerobiku. Závěr soutěžního 
večera gradoval promenádou v plavkách.

„Doufala jsem, že se umístím v popředí, ale 

první místo jsem opravdu nečekala,“ řekla po 
soutěži šťastná Táňa Bednářová. „Titul je pro 
mne významným krokem v kariéře. Chtěla 
bych se i nadále věnovat závodění a trénování 
malých dětí,“ dodala vítězka.

Čtyřiadvacetičlenná porota v čele s ostrav-
ským náměstkem primátora Ing. Trejbalem 
se shodla na absolutním vítězství Táni Bed-
nářové - dívky se startovním číslem 6. Titul 

třinácté Miss aerobik krásné tmavovlásce 
s ideálními mírami  90-63-90, výškou 166 
centimetrů a váhou 57 kilogramů náleží 
právem. Vyhrála jak promenádu v plavkách, 
tak volnou sestavu v aerobiku, kde zúročila 

svoje zkušenosti z vrcholných světových 
akcí (mistryně světa ve fitness týmech z Běle-
hradu 2007 a držitelka dalších medailí z ME 
a MS – pozn. red.). Společně s dalšími dvěma 
soutěžícími zvládla nejlépe i minutovou jíz-
du na rotopedu.  ,,Táňa podala úžasný výkon 
a titul je ve správných rukou,“ zhodnotila 
finále ředitelka soutěže Miss aerobik Mgr. 
Jana Čejková.

Skvělé úspěchy motocyklového silničního 
závodníka Patrika Vostárka dosažené v půl-
ce minulého roku, kdy zvítězil třikrát v řadě 
v závodech evropského šampionátu supers-
tocků do 600 cm3, znamenaly pro devatenác-
tiletou naději z Radotína posun a vstupenku 
do vyšší ligy. Vedení týmu K+L Intermot 
Czech – pánové Jiří Látr a Joska Kubíček – se 
rozhodli obsadit ve světovém seriálu super-
sportů uvolněné místo po stále zraněném Wil-
liamovi de Angelisovi talentovaným jezdcem, 
a to až do konce sezóny 2008. 

Patrik jezdil od počátku loňské sezóny 
evropský pohár, kde do poslední chvíle 
bojoval o titul šampióna s Francouzem 
Lorisem Bazem. Vedení týmu se k tomuto 
kroku rozhodlo po konzultaci s Patrikovým 
manažerem a otcem Oldou Vostárkem a sa-
mozřejmě s přihlédnutím k vynikající formě 
jeho syna. „Patrik si svými dosavadními vý-
bornými výsledky nepřímo řekl o možnost 
startovat mezi nejlepšími jezdci na světě, 
a tak jsme se rozhodli mu tuto šanci dát. 
Náš tým si klade vysoký cíl, a to dostat se 
mezi nejlepších deset týmů v pořadí kate-
gorie Supersport, a právě Patrik by mohl 

stupňů vítězů ho po drtivém finiši dělilo 
pouhých 0,171 vteřiny. Matt musel po 
celý závod volit přiměřenou míru rizika, 
na jedné straně měl na dosah další skvělý 
výsledek v podobě pódia, na druhou stra-
nu musel za každou cenu dovézt pro tým 
solidní body. Patrik Vostárek se při svém 

Celkem čtyři ze sedmi titulů ve vypsaných 
kategoriích juniorského mistrovství regionu 
Praha získali hráči oddílu BC Rabbits Praha 
(Králíci). Kromě toho se v dalších dvou ka-
tegoriích stali hráči tohoto oddílu vicemistry 
svých kategorií.

Většina mládeže z tohoto oddílu přitom své 
první bowlingové kroky spojila v minulosti se 
Zbraslavskou hernou PATIUM. 
A kromě kategorie juniorů do 
18 let se také ve všech ostatních 
umístili hráči a hráčky Prahy 16 
ve všech kategoriích „na bedně“. 
Markantní to bylo především 
v soutěžích juniorek. V kategorii 
do 15 let zvítězila Dominika 
Křenková (jinak dvojnásobná 
mistryně ČR) před Magdalénou 
Jiráskovou a Terezou Marešovou, 
což je 1. a 3. místo pro Prahu 16. 
Stejně tak v kategorii dívek do 18 
let stanuly na všech medailových 
pozicích hráčky BC Rabbits Pra-
ha, v pořadí Veronika Nováková, 
Barbora Hájková a Michaela Ne-
žerná – také zde šlo kromě druhé-
ho místa o děvčata z Prahy 16. Mistrem Prahy 
se stal v kategorii do 9 let Patrik Pechar, mezi 
chlapci do 15 let byl druhý Jaroslav Daněk. 
I v těchto případech jde o zástupce Prahy 16. 

Pro oddíl BC Rabbits pak ještě získala titul 
mezi juniorkami do 12 let Natálie Jedlanová, 
která sice z Prahy 16 není, ale na zbraslavské 
herně před dvěma lety začínala.  

Všichni uvedení hráči budou samozřejmě 
také vyslanci hlavního města na celostátním 
mistrovství republiky v juniorském bowlingu, 
které proběhne na konci jara. Áčko a Béčko 

BC Rabbits Praha je také ve hře o titul mistra 
ČR v juniorských družstvech. Nadstavbová 
soutěž o titul bude rozehrána v březnu. 

Dostihová sezóna se blíží
Do startu nové dostihové sezóny ve Vel-

ké Chuchli zbývají necelé dva měsíce. Vše 
vypukne první dubnovou neděli. Celkem je 
naplánováno opět 21 dostihových nedělí, na 
cenách a prémiích dostihů bude rozděleno 
20 miliónů korun. Pořadatelé na většinu 
odpolední připravují také doprovodný pro-
gram. Divácká návštěvnost v posledních le-
tech mírně stoupá a tento trend by v Chuchli 
rádi udrželi.

Stěžejními body každé sezóny jsou tzv. 
klasické dostihy pro tříleté koně a první 
kolo přihlášek do nich už bylo s předstihem 
uzavřeno. Do čtyř chuchelských „klasik“ 
(Jarní cena klisen, Velká jarní cena, České 
derby a St. Leger) bylo podáno celkem 209 
přihlášek. Vedle „už tradičních“ německých, 
slovenských či polských zástupců se na 
soupisech objevila také jména britských tre-
nérských legend Prescotta a Stouteho a při-
hlášky dorazily i z další evropské dostihové 
velmoci, Francie.

Podle očekávání na přihláškách nechybí 
nikdo z tuzemské špičky, včetně hlavních 
uchazečů o tituly nejlepších letošních dvou-
letých koní Maribora, Arcibalda, Bleska, 
Magmy, Rabbit Zamindar, či Princess of 
Gracie. Do všech dostihů je možné další 
koně dohlásit (což bývá velice interesantní 

především vzhledem k posilám domácích 
stájí ze zimních zahraničních dražeb). Nej-
bližší termín k dohlášením je 26. únor. 

pomoci ziskem 
svých prvních 
s v ě t o v ý c h 
bodů,“ blíže po-
pisuje představy 
Joska Kubíček, 
manažer týmu.

Sázka na Pa-
trika Vostárka, 
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na brněnském 
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ce Prahy 16, se manažeru Kubíčkovi velice 
záhy vyplatila. Jeden z největších úspěchů 
v historii týmu se zrodil na francouzském 
okruhu Magny Cours na začátku října. 
Matt Lagrive, jednička týmu, se po startu 
z 13. místa perfektním výkonem posunul 
postupně až na čtvrtou příčku v cíli. Od 

Jak se zrodil nápad zúčastnit se soutěže Miss 
Aerobic a co vše to pro Vás obnášelo? 
Úplnou náhodou. Jednou jsem šla do solária, 
kde se na mne recepční podívala a říkala, že 
mám něco v sobě a měla bych se přihlásit 
do soutěže miss, nejlépe miss aerobik. Bylo 
to v Plzni, kde jsem v té době studovala ba-
kalářský program tělesné výchovy. Nakonec 
mi paní sdělila, že její dcera obsadila v této 
soutěži v roce 2005 třetí místo. Začala jsem 
proto o účasti uvažovat. S kamarádkou jsme 

se rozhodly, že se zkusíme přihlásit do po-
stupového kola v Mladé Boleslavi, a když 
to nevyjde, tak si alespoň pěkně zacvičíme. 
Z dvanácti postupových kol (z jednotlivých 
měst) postoupilo celkem šedesát semifina-
listek, z toho jich pak v Praze postoupilo do 
finále deset. 
Na účast v tomto finále jste se nějak speciál-
ně připravovala? 
Stále trénuji u Veroniky Vrzbové sportovní 
aerobik. V současné době se připravuji na 

soutěž jednotlivkyň. V přípravě jsem si jen 
několikrát vyzkoušela finálovou sestavu miss, 
se kterou mi pomáhala právě Veronika. Jinak 
jsem trénovala svou závodní sestavu. Samo-
zřejmě byl nutný speciální jídelníček. (smích)
Nepřijde o Vás díky ostravskému úspěchu 
Aerobic Team Veroniky Vrzbové? Jak dlouho 
v této formaci působíte? 
U Veroniky trénuji od roku 2003. Prošla jsem 
tu několik kategorií: aerobik team show, fitness 
aerobik, sportovní aerobik týmy. Ještě mě čeká 
závod jednotlivců, na který se velice těším. Ur-
čitě bych chtěla působit v oddílu i nadále, jako 
závodnice i jako pomocná trenérka.
Jaké jsou Vaše další plány a životní cíle? 
Věnovat se ještě aerobiku, dokončit magis-
terské studium FTVS, najít si dobrou práci 
a mít spokojenou a zdravou rodinu.
A cíle v soutěžní podobě aerobiku? 
Jelikož je mi již 25 let, tak bych ráda odzá-
vodila možná svou poslední sezónu a pak 
již jen trénovala pro radost. Chtěla bych 
se co nejlépe umístit na mistrovství České 
republiky. Řídím se heslem: „Docvičit ve 
zdraví“. (smích)w
Co byste doporučila případným zájemky-
ním, nejen z Prahy 16, o Váš sport? Čeho se 
vyvarovat a co naopak nepodcenit? 
Určitě bych doporučila začít co nejdříve. 
Pokud se vám tento sport líbí a máte chuť 
na sobě pracovat, nebojte se a jděte do 
toho. Do začátku je dobrá gymnastická 
průprava. Tento sport je opravdová dřina, 
která posílí vaše tělo i vůli.

Výsledkový servis
PRAŽSKÁ BASKETBALOVÁ SOUTĚŽ: 
MUŽI - 1. třída - sk. A: 12. kolo Radotínský SK – PSK Union 58:56, 13. kolo VŠTJ Technika strojní A – 
Radotínský SK 76:86, 14. kolo Radotínský SK – Sokol K. Vinohrady 77:55. Radotínský SK je po 14 kolech 
na 3. místě (10 výher, 4 prohry, skóre 1003:969, 24 bodů), v těsném kontaktu postupového místa.
MUŽI – 2. třída – sk. C: 12. kolo SK Zbraslav – TJ Podolí 50:60, 13. kolo TJ Ruzyně B – SK Zbraslav 72:40, 
14. kolo SK Zbraslav – VŠSK MFF B 54:87. Mizérie zbraslavských basketbalistů pokračuje. Po 14 kolech 
jsou na 11. místě (2 výhry, 12 proher, skóre 777:984, 16 bodů) s existenčními problémy. 
ŽENY – 2. třída – sk. B: 6. kolo Sokol D. Počernice C – SK Zbraslav 44:59, 7. kolo SK Zbraslav – BK DE 
Prosek C 0:20. Zbraslavské ženy jsou po 7 kolech na 4. místě (5 výher, 2 prohry, skóre 366:298, 12 bodů).
FLORBAL: 
MUŽI - 10. kolo SK Bruisers Dejvice – Fbk Buldoci GOP Radotín 2:3, 11. kolo Fbk Buldoci– Fbk Sokol 
Bubeneč 6:4, 12. kolo Fbk Buldoci – FbK Vlci B 14:0, 13. kolo FBC Hornets Praha - Fbk Buldoci 3:9, 14. 
kolo Fbk Buldoci – Pallotaikurit B 5:3. Fbk Buldoci GOP Radotín mají i po 12 zápasech  na 2. místě (11 
výher, 1 prohra, 33 bodů) velkou šanci dotáhnout svoje postupové ambice k vytouženému cíli.

druhém účinkování mezi supersportovou 
elitou předvedl ve formě, jakou měl v zá-
vodech třídy superstock. Po startu se pohy-
boval těsně za bodovanou patnáctkou. Po 
pádu tří jezdců se posunul až na 13. příčku. 
O tu si to pak rozdal se zkušeným Italem 
Clementim na Triumphu, kterého ve finiši 
těsně porazil. K vlastnímu závodu na webo-
vých stránkách www.klintermoto.cz Patrik 
konstatoval: „Ze závodu jsem měl respekt, 
cítil jsem odpovědnost k týmu. Po výsledku 
z Vallelungy jsem se chtěl tentokráte pro-
bojovat do nejlepší dvacítky a tajně jsem 
doufal v bod. Šel jsem do toho tvrdě a tři-
nácté místo je pro mě velkým úspěchem. 
Ještě jsem neukázal úplně všechno!“ 

Na konci minulého roku byla ve špa-
nělské Cartageně podepsána smlouva pro 
aktuální sezónu světového šampionátu 
supersportů mezi týmem K+L Intermoto 
Czech a italským pilotem Massimem Roc-
colim (v roce 2006 vyhrál závod MS su-
persportů v italském Misanu a v ročnících 
2006 a 2007 skončil v celkovém hodnocení 
na 6. místě), který nastupuje na uvolněné 
místo po Lagrivovi. Spolu s českým jezd-
cem bude bojovat o nejlepší umístění týmu 
v historii. Momentálně tým v novém jez-
deckém složení absolvoval i první letošní 
testy v portugalském Portimau. Třídenní 
testování bylo kvalitní rozcvičkou na první 

ostrý start, který se bude konat 1. března na 
australském okruhu Phillip Island.  

Patrikovo předstartovní 
soustředění

Rozhovor s Miss aerobik  České republiky 2008 - Táňou Bednářovou


