V neděli 26. června bude na závodišti
v Praze - Velké Chuchli odstartován nejprestižnější dostih sezóny, 85. České derby SETUZA a Marila balírny. Vrcholná
zkouška tříletých hřebců a klisen na tradiční trati jedné a půl míle (2400 metrů) o
celkovou sumu 2,64 miliónu Kč.
Loňské České derby opanoval skvělý
ryzák Darsalam, jenže se
pak během podzimu a letošního jara vyprofiloval do
nejúspěšnějšího koně, jaký
kdy v Chuchli startoval!
Darsalam od té doby už vyhrál
dva dostihy nejvyšší úrovně
v Německu a má naplánovány
starty v Anglii a Francii.
Letošní České derby tak jednoznačného favorita zatím
nemá, ale o to napínavější
průběh je očekáván. Většina
hlavních kandidátů se střetla
ve Velké červnové ceně CK
VTT, kde v konkurenci jedenácti hřebců překvapivě dominovala jediná klisna Peinture Naive trenéra Romana
Vítka před favoritem Mastmanem, kterého
připravuje známý Josef Váňa. Od této
zkoušky k derby jsou ale ještě tři týdny,
a tak lze očekávat vyladění maximální
formy i u dalších startujících. Přihlášeni

jsou opět také koně z Německa, nicméně
kvalita koní českých stájí se stále zvyšuje
a host od našich západních sousedů vyhrál
České derby pouze jednou (v roce 2000
výborný hřebec Indurain).
Na startovní listinu Českého derby se vejde
čtrnáct nejlepších koní podle tzv. průběžného handicapu, neboli ratingu, jímž jsou hod-

noceny předchozí výsledky všech koní.
Vedle samotného vrcholu obsahuje program celého derby-odpoledne ještě dalších
sedm dostihů vysoké úrovně. Celkový
součet dostihových dotací, o které se během derby-odpoledne koně utkají, je čtyři
milióny korun! Na takové dostihy majitelé
a trenéři angažují kromě všech jezdců absolutní české špičky také kvalitní žokeje ze
zahraničí.
Areál dostihového závodiště v PrazeVelké Chuchli bude v neděli 26. června
otevřen od 12 hodin, start prvního dostihu
je ve 14 hodin. Start derby je plánován
v 16.50. I na tento dostihový den budou
platné celoroční permanentní vstupenky,
držitelé legitimací pražské MHD s platným časovým kupónem mají vstup zdarma
stejně jako děti do 18 let a invalidé.
Jednorázová vstupenka stojí 200 Kč a
návštěvník k ní zdarma obdrží jeden výtisk Dostihového programu – tiskoviny
se startovními listinami, tipy na vítěze a
dalšími důležitými informacemi k náplni
odpoledne.

Dva zápasy finálové série ženské lakrosové ligy mezi družstvy LCC Radotín a
LC Jižní Město, které se odehrály první
červnový víkend, nezodpověděly otázku,
kdo bude letošním mistrem republiky. Po
dramatických utkáních byl stav série 1 : 1.
Finále č.1 - LCC Radotín – LC Jižní
Město 6 : 5 (5 : 4)
V duelu číslo jedna, jenž se odehrál v sobotu na radotínském fotbalovém stadionu,
se po úvodním vzájemném oťukávání jako
první prosadil favorit finálové série – domácí ženský tým. Zásluhou pohledné akce
a vydařené koncovky Dáji Merrellové se
LCC ujalo vedení 1 : 0. Za pět minut však
bylo vyrovnáno. Prakticky z protiútoku
dokázal Radotín zásluhou Markéty Klabíkové strhnout vedení na svoji stranu.
Po dosažení dalších dvou branek Minájevovou a Michaelou Srchovou to s týmem
z Jižního Města nevypadalo optimisticky.
A to i z důvodu výborných zákroků mladé
brankářky Jitky Slabé a zodpovědné práce
radotínské obrany, kde dominovala jedna
z reprezentantek – Lenka Pešková. Ta
bude hájit dobré jméno českého lakrosu na
blížícím se Mistrovství světa v Annapolisu
ve Spojených státech. Přesto domácí hráčky do poločasu málem prohospodařily nadějný náskok a do kabin odcházely pouze
s jednobrankovým náskokem 5 : 4.
Na druhých třiceti minut se umoudřilo
počasí, které dešťovými přeháňkami v první části komplikovalo průběh zápasu. Jako
první se do statistik brzy po přestávce již
podruhé zapsala Hana Štěchová a korunovala tak svůj výborný výkon, díky kterému
byla v prvním zápase finálové série vyhodnocena jako nejlepší hráčka radotínského týmu. Jak ukázal pozdější průběh,
byl to gól vítězný, jelikož hráčky Jižního
Města dokázaly z územní převahy vytěžit
pouze snížení na rozdíl jedné branky, a to
díky již třetímu zásahu Martinové, která
byla pro změnu nejlepší hráčkou soupeře.
V nervy drásajícím závěru se Radotínu podařilo, za vydatné podpory několik desítek
diváků, uhájit těsné vedení i závěrečným
taktickým držením míčku.
Finále č.2 – LC Jižní Město – LCC Radotín 8 : 7 po prodl. (3 : 3, 4 : 4)

Následující den finálová série pokračovala, tentokrát na hřišti ve Zdibech. Na
stolku zapisovatelů se objevil pohár pro
budoucího Mistra republiky. To z důvodu
případného druhého vítězství LCC Radotín, kterým by ukončil finálovou sérii.
Podpořit snahu radotínských hráček
získat titul se vydal i autobus speciálně
vypravený jedním z příznivců – Milanem
Topolem. Počasí neukázalo přívětivější
tvář ani v neděli, a tak si diváci s sebou
museli vzít i deštník.
Průběh zápasu měl tentokrát opačný průběh. I přes celou řadu nadějných
příležitostí ještě tři minuty před
přestávkou LCC prohrávalo
3 : 1. Jedinou autorkou radotínské branky byla v patnácté
minutě dcera trenérky Simony
Barákové, nadějná juniorka Michaela Srchová, která se rovněž
dostala do seniorského lakrosového výběru pro mistrovství
světa. Poté si Radotín vzal
oddechový čas, což se ukázalo
významným taktickým tahem,
jelikož ještě ve zbývajících minutách stihl vyrovnat brankami
Štěchové a další nadějnou reprezentantkou – Aničkou Dočkalovou. Pro
druhou jmenovanou to však byl poslední
okamžik na hřišti, jelikož se při úspěšném
střeleckém pokusu srazila se soupeřkou a
musela být odnesena z hřiště a následně
odvezena do nemocnice.
Dokonalý obrat v zápase se LCC podařil
díky Válové okamžitě po jejím příchodu a
zahájení hry. Během necelých pěti minut,
rozdělených přestávkou, se radotínské
ženy přiblížily k zisku trofeje. Ale převážná část druhého poločasu byla ještě před
nimi. Po vyrovnávací brance ,,jižňaček“
se střelecky opět zaskvěla Štěchová, která dosáhla již čtvrtého úspěchu ve dvou
finálových kláních. ,,Na hřišti se následně
přiostřilo,“ říká k dalšímu průběhu Simona
Baráková, trenérka LCC a rozzlobeně

dodává: ,,rozhodčí v mnoha případech
nechali bez povšimnutí jednoznačné fauly
a hra začala mít dosti nervózní podobu, což
se projevilo především na mých svěřenkyních.“ K tomu přispělo i neproměnění
několika dalších šancí a Jižní Město se
opět ujalo vedení 6 : 5. K vytouženému
vítězství ve finálové sérii, po dalším oddechovém čase, zavelela dvěma trefami
radotínská Srchová. Ta dosáhla zápasového hattricku a čtvrté branky ve finálových
utkáních. Následoval time out Jižního
Města. Při nátlakové hře soupeřek se rado-

tínským dívkám nedařilo podržet míček ve
svých lakroskách, za což byly potrestány
vyrovnávající brankou Martinové, která
zopakovala svojí bilanci z předchozího
zápasu a je suverénkou prozatímního průběhu série. LCC mělo šanci rozhodnout o
zisku poháru příležitostmi Merrellové ještě
v normální hracím čase, ale reprezentační
brankářku Ničovou nepřekonala. Následovalo prodloužení 2 x 3 minuty.
V něm mělo větší štěstí družstvo
z pražské sídlištní čtvrti. Na důležitý gól
Bizikové již Radotín nenašel odpověď.
O letošním mistrovi tak musel rozhodnout
třetí zápas, který se hrál po uzávěrce novin.
O tom, jak skončil a zda LCC potvrdil roli
favorita, se dozvíte příště.

NOVINY PRAHY 16 - informační měsíční zpravodaj pro správní obvod Prahy 16. Vydává Městská část Praha 16. Adresa redakce a příjem inzerce: V. Balého 23, 153 00 Praha - Radotín, tel.: 234 128 102,
fax: 234 128 105, e-mail: noviny@radotin.mepnet.cz, http://www.mcpraha16.cz Registrováno pod evid. číslem MK ČR E 14517. Řídí redakční rada. Šéfredaktor Mgr. Karel Hanzlík. Za MČ Zbraslav František Pondělíček,
Blanka Velemínská, MČ Lochkov Vladimíra Schwabová, MČ Lipence Ing. Miroslav Čížek a MČ V. Chuchle Jan Zágler. Grafická úprava a výroba: Emil Souček. Redakční uzávěrka: 4.6.2005. Vychází 15.6.2005
v nákladu 9000 výtisků. Výtisk a distribuce ZDARMA. Tisk Grafotechna print s.r.o., Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13 - Stodůlky. Další číslo vyjde 15.8.2005. Uzávěrka dalšího čísla pro inzerci a příspěvky: do
4.8.2005. Distribuce do všech pošt. schránek ve správním obvodu zajištěna prostřednictvím České pošty s.p. Za obsahovou a věcnou správnost odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí.

