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Ani z dalšího světového šampionátu se nepřijelo s prázdnou
Stříbrný návrat chuchelského aerobiku z holandského Eindhovenu
V  h o l a n d s k é m  E i n d h o v e n u  s e 

18. – 24. října konal vrcholný závod sezony ve 
sportovním aerobiku a fitness – Mistrovství 
světa. Kromě evropských týmů a závodníků 
se zde představili také zástupci z Jihoafric-
ké republiky, Austrálie a Malajsie. 

V letošním roce měl chuchelský tým ae-
robiček zastoupení hned ve dvou věkových 
kategoriích fitness - aerobik. Mladší tým 
juniorek – letošní Mistryně Evropy – star-

toval ve složení: Eva Bečvářová, Andrea 
Čečrdlová, Kristýna Kudrnová, Matylda 
Malá, Anna Saslíková, Nikola Ševčíková, 
Sarah Vegnerová a Alžběta Vernerová. Po 
úspěchu na evropském šampionátu se druž-
stvo chystalo zabojovat o titul i na světovém 

mistrovství. Příprava byla opravdu náročná 
a dlouhá. Juniorský závod byl na programu 
ve dvou dnech, 20. října čekalo děvčata 
preliminary (předkolo) a o den později pak 
semifinále a finále, do něhož se probojovalo 
pouze šest nejlepších týmů.

V prvním kole naše juniorky trochu 
chybovaly, nervozita v týmu byla veliká, 
a to se projevilo i na výkonu. Po prelimi-
nary se chuchelské juniorky umístily, i přes 

nedostatky v předve-
dení, na druhém místě. 
Semif inálový závod 
se povedl už o něco 
lépe, nicméně pětice 
rozhodčích ponechala 
tým na druhém místě. 
Do finále nastupovala 
děvčata s odhodláním 
zabojovat o mistrovský 
titul, předvedla fantas-
tický výkon podmíněný 
skvělou diváckou at-
mosférou, ale to již na 
mínění rozhodčích nic 
nezměnilo. V letošním 
roce si tak velmi naděj-

ný juniorský fitness tým do Velké Chuchle 
přivezl titul vicemistryň světa.

Seniorský fitness tým byl dodatečně no-
minován Českým svazem aerobiku, takže 
děvčata měla kratší, ale o to vydatnější pří-
pravu. Jejich pozice nováčků v této soutěži 

byla velice obtížná, jejich kategorie byla na-
bitá kvalitními týmy nejen z České republiky, 
ale také z Austrálie a Ruska. Do boje tým ve 
složení Zorka Dušková, Zdena Janoušková, 
Barbora Klepalová, Zuzka Novotná, Dana 
Pochylá, Silvie Řeháková, Markéta Sílová, 
Barbora Vavroňová zasahoval z pozice 
„třetího“ z České republiky. Po preliminary 
obsadila děvčata na výsledkové listině páté 
místo. První kola jsou vždy hodně nervózní, 
musíte se sžít s pódiem, které je na každé 
soutěži jinak stavěné.

Semifinálový závod byl na pořadu v pátek 
22. října. S jistotou a odhodláním se děvčata 
vydala na závodní plochu a „vystřihla“ se-
stavu s fantastickým drivem. Mezinárodní 
panel rozhodčích to ocenil a posunul chu-
chelský seniorský tým na čtvrtou příčku. Ve 
finálovém závodě, který byl na programu 
v sobotu 23. října večer, se pořadí týmů na 
prvních čtyřech místech nezměnilo, takže 
v celkovém hodnocení se chuchelská děv-
čata z Aerobic Teamu Veroniky Vrzbové 
umístila na výborném čtvrtém místě.

„Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem, kteří nám umožnili výjezd na mi-
strovství světa a podporovali naše týmy 
nejen finančně. Poděkovat musím i svým 
děvčatům za výbornou reprezentaci nejen 
České republiky, ale také našeho malého 
chuchelského týmu,“ dodává na závěr 
trenérka. 

Amatérská volejbalová liga ve své čtvrtině
Letošní Radotínská volejbalová liga má 

za sebou teprve devět sérií. V celkových po-
čtech je to však již celá čtvrtina všech zápasů. 
Nastal tedy čas na stručné vyhodnocení její-
ho  dosavadního průběhu.

O vysoké sportovní kvalitě této soutěže 
už nemůže být pochybností. Není slabých 
týmů. I momentálně poslední může sehrát 
vyrovnaný souboj s vedoucím a překvapit 
dobrým výsledkem. Příjemným zjištěním 
je stoprocentní herní nasazení všech druž-
stev do každého zápasu. Všechna odehraná 
utkání měla svoji dramatičnost. Hraje se 
obětavě, tvrdě, ale fér. A to je další, dlou-
hodobě pěstované pozitivum Radotínské 
volejbalové ligy.  Naprostá většina hráčů 
dobrovolně přizná a nahlásí doteky sítě, 
přešlapy, či jiné chyby. Sporné míče na 
čarách se běžně řeší novou výměnou. Už 
dávno zde neuvidíte žádné vyhrocené 
hádky, či dokonce vzájemnou nevraživost. 
Každá série probíhá spíše v přátelském du-
chu s cílem – jdeme si to užít. Snad i proto 
je tato soutěž u zúčastněných týmů tolik 
oblíbená.

A jaké výsledky přinesl dosavadní prů-
běh? Liga je velmi vyrovnaná. V podstatě 
každý může uspět proti komukoliv. Přesto 
se již začíná formovat náznak výsledkové 

tabulky v horní a spodní části. V té horní 
si svoji pozici již tradičně upevňují tři 
týmy s nejstabilnějšími výkony. Vidláci 
z Vraného, Gymnázium Oty Pavla a Kou-
zelníci z Černošic. K této trojici se letos 

překvapivě přidružili hráči Ekont Eagles. 
Po jejich neslaném nemastném tápání 
v minulých letech je to příjemné překva-
pení. Do čelních pozic však ještě určitě 
promluví další dva silné týmy - Modřan-

ské Torpédo a radotínský Old Stars Team. 
Druhou  část tabulky prozatím vyplňují 
letošní a lonští nováčci. Pražští Tygříci, 
chvojkovický Morgan Team a radotínský 
GoodLight.cz. Vzhledem k jejich rostou-
cí formě je však možná důležité slůvko 
prozatím.

Současnou tabulku zakončují dvě druž-
stva se ziskem jedi-
ného bodu. Zástupci 
Jižního Města Primi-
tives jsou nejmladším 
týmem ligy. Právě oni 
nejvíce demonstrují, že 
se ligová soutěž dá hrát 
opravdu pro radost. 
Ale dřímá v nich veliký 
potenciál, který časem 
určitě zúročí. Největ-
ším překvapením prv-
ní čtvrtiny ligy je však 
poslední příčka Vá-
lečníků. Zvláště, když 
v loňském ročníku byli 
štikou, která si brousila 
zuby na medaile.

Liga má před sebou 
ještě třicet dlouhých sérií a na jejím konci 
může být všechno jinak. 

Radotínští soballisté zpět na výsluní
S prvními říjnovými dny letošního 

roku skončila softballová sezona pro ra-
dotínský mužský elitní tým. Po dvou slab-
ších letech, kdy mužstvo obsadilo příčky 
v druhé polovině tabulky Extraligy mužů 
a zůstalo tak poněkud za očekáváním 
výsledků z roku 2006, kdy se v Radotíně 
slavil titul Mistra republiky, přinesl tento 
rok návrat mezi nejlepší. 

Za poslední rok tým doznal značných 

změn, stejně jako realizační tým, který 
v tomto roce pracoval pod vedením nově 
angažovaného hlavního coache Miroslava 
Matuny. Ten přinesl řadu moderních prvků 
zejména do útočné fáze hry, což se projevi-
lo ve výrazném nárůstu dlouhých a razant-
ních odpalů, stejně jako počtu získaných 
bodů oproti roku předchozímu. 

Radotín se ovšem po celou sezonu pre-
zentoval kvalitním a vyrovnaným týmo-
vým výkonem, což vyvrcholilo v drama-
tickém čtvrtfinálovém klání v rámci zápasů 
play-off, kdy soupeřem nebyl nikdo jiný 
než loňský mistr Eagles Praha. Do posled-
ního odpalu vyrovnaná série skončila v po-

měru 3:2 na zápasy ve prospěch Radotína, 
a zrodilo se tak největší letošní překvapení 
v českém soballe. V semifinále bohužel 
radotínští již nestačili na pozdějšího mistra 
z Chomutova, ačkoliv z pohledu skóre po 
velmi vyrovnaných utkáních, a podlehli 
v poměru 1:3 na zápasy. Tato série byla 
řadou soballových odborníků prohla-
šována za „předčasné“ finále, dokladem 
toho budiž jednoznačná vítězství Chomu-

tova nad Spectrem Praha ve finálové sérii. 
V zápase o třetí místo nezůstali radotínští 
nic dlužni své znovunabyté pověsti nekom-
promisních ranařů, kdy díky spolehlivé 
obraně v čele s Jaroslavem Breníkem na 
nadhozu, ale především drtivému útoku 
vybojovali bronzové medaile, jakož i právo 
účasti v evropském Poháru Vítězů Poháru 
v příštím roce. 

Pokud radotínští muži nevybočí z letos 
nastoupeného trendu, mohli bychom se 
v příští sezoně dočkat cennějšího kovu, 
jakož i úspěchu na evropské klubové scéně 
tak, jak byli domácí fanoušci zvyklí v letech 
minulých.

Žokej Chaloupka vítězem Ceny prezidenta republiky
dostih na druhém místě zhruba délku za 
vodičem a Chaloupka trpělivě čekal na 

svou chvíli. Ta při-
šla 400 metrů před 
cílem, kde Mariydi 
přišel s drtivým 
zrychlením a oddě-
lil se od soupeřů. 
V závěru se sice na 
něj pokusili zaúto-
čit Omnibus a Taro, 
nepřiblížili se mu 
ale na více než 2 1/2 
délky. „Tempo bylo 
akorát, měli jsme 
pohodový průběh 
a Mariydi zabral 
v cílové rovině, jak 
měl. Naše hlavní 
soupeře jsem viděl 

blízko sebe, ale neměl jsem obavu, protože 
mému koni dnes síly nedocházely,“ vysvět-
loval Chaloupka.

optimálně. Po pomalejším úvodu postupně 
zrychloval, ale ne příliš dramaticky, takže 

naservíroval hnědákovi Mariydimu doko-
nalé podmínky.

Stájový favorit absolvoval prakticky celý 

Dokonalá odveta se vším všudy se v ne-
děli 31. října povedla čtyřletému hnědákovi 
Mariydimu, který na chuchelském závodiš-
ti obhájil loňské vítězství v Ceně prezidenta 
republiky a po nešťastné sérii tří porážek se 
opět vrátil na výsluní.

V sedle hřebce ze stáje Dr. Charvát byl 
žokej Jiří Chaloupka, pro něhož to bylo 
páté vítězství v tomto dostihu. Další místa 
obsadili tříletí hřebci Omnibus a Taro. 
Zaplněná tribuna viděla jeden z nejpo-
hlednějších ročníků v historii prezidentovy 
ceny. Realizační tým majitele Jiřího Char-
váta a trenéra Tomáše Šatry poslal kromě 
Mariydiho na start také zkušeného Con-
nexe v roli vodiče a zrežíroval si průběh 
3200 metrů dlouhého dostihu doslova na 
míru. „Vyšlo to přesně, jak jsme si předsta-
vovali,“ liboval si po doběhu Charvát, který 
letos zažil i opačný scénář v klasickém 
St. Legeru, když nosič vody pro stájového 
favorita nesplnil svou roli. Jezdec nedělní-
ho vodiče Petr Foret však odhadl tempo 

Více informací o Radotínské volej-
balové lize na www.radotin.tym.cz

Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc říjen se stal lakrosový tým 
LCC Girlz Radotín. Radotínský „A“ tým žen dokázal zvítězit v historicky vůbec 
prvním turnaji Evropského poháru mistryň. Jedná se o sportovní konfrontaci ví-
tězů národních lig podobnou obdobným a divácky oblíbeným soutěžím v jiných 
sportovních disciplínách, Ve finále porazily radotínské hráčky anglického mistra 
z Manchesteru, tým Timperley. Severoanglické družstvo bylo plné hráček, které 
na vrcholných akcích reprezentují Skotsko. Girlz dokázaly otočit zápas 24 vteřin 
před koncem zlatým gólem nejzkušenější hráčky Dagmar Merrellové. Svou vyni-
kající formu potvrdily hráčky LCC i následující víkend, kdy zvítězily v minilize.

 Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Prahu 16, zašlete návrh 
na udělení titulu 
Sportovec měsíce 
Prahy 16 na emai-
lovou adresu novi-
ny@p16.mepnet.cz. 
Přihláška do soutěže 
o udělení titulu 
musí  obsahovat celé 
jméno navrženého 
sportovce, ročník 
narození, sportovní 
disciplínu, v níž bylo 
výjimečného výko-
nu dosaženo, včetně 
přesného data (den 
a měsíc) a v rámci 
jaké soutěže bylo vý-
konu dosaženo. Dů-
ležitá 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 sou-
hlasu k medializaci výkonu v Novinách Prahy 16. Podněty zasílejte v termínu 
do 4. prosince 2010. 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.


