
  Úspěch radotínských hráček se dostavil po 
výborném výkonu v obou finálových zápasech 
proti týmu Jižního Města. „LCC girlz“, jak se 
na svých webových stránkách děvčata označu-
jí, předvedla ve finálových zápasech útočnou 
smršť, které soupeřky nedokázaly účelně čelit.
   V prvním zápase raketový nástup a útočná 
síla v podání Simony Barákové, Míši Srcho-
vé a Adély Blahovcové zařídila poločasové 
vedení 6:2. Ve druhé polovině excelovala 
brankářka LCC Jitka Slabá, která ani jednou 
neinkasovala. Všechny hráčky LCC hrály 
zodpovědně v obraně a nedaly soupeřkám 
šanci. Další střeleckou nadílkou se pre-
zentovaly Simona Baráková, Míša Srchová 
a Hanka Kneřová. Konečný účet se zastavil 
na stavu 11:2. Nejlepšími hráčkami LCC byla 
nejzkušenější Simona Baráková se čtyřmi 
góly a bezchybná Jitka Slabá v brance. 
   Druhé finále, které se konalo následu-

jící den, tedy první červencovou neděli,  
bylo hned od začátku z obou stran velmi 
agresivní. Radotín začal lépe a opět se 
prezentoval velmi dobrou obranou a rych-
lým vedením v zápase po brankách Dáji 
Merrelové a Simony Barákové. Třetí branka 
Merrelové radotínské však paradoxně zpo-
malila a soupeřkám se podařilo vstřelit dvě 
branky. Do druhé půle vstupoval zápas za 
stavu 3:2 pro LCC. Nervózní utkání nako-
nec lépe zvládly radotínské hráčky. Po bran-
kách Minajevové, Barákové a Klabíkové do-
kráčely k zaslouženému titulu. „ Do týmu, 
jenž prošel za poslední tři roky přestavbou, 
perfektně zapadly hráčky, které na loňském 
MS juniorek úspěšně reprezentovaly ČR. 

Srchová, Kopecká, Blahovcová, Králíčková, 
Karnetová, Zelená nebo Slabá doplnily kos-
tru týmu a výrazně ho posílily. Na soupisce 
je dnes 25 hráček a k zápasu nastupuje 18. 
Tým drží pohromadě a vytvořily jsme vel-
mi odolnou partu, která ví co chce,“ sděluje 
své první dojmy po finálovém utkání hrají-
cí trenérka Simona Baráková. „Holky nyní 
čeká příprava na ME ve Finsku. V širším 
kádru reprezentace se připravuje 9 hráček 
LCC. 
   Nejlepší zprávou pro lakros je pobyt dvou 
našich juniorek na přípravném univerzitním 
kempu a studium na střední škole s lakrosem  
ve Spojených státech,“ pokračuje Simona 
Baráková. První odlétá do zámoří Míša Sr-
chová, která se zúčastní červnového univer-
zitního kempu na George Mason University 
ve Virginii. Místní tým Patriots hraje první 
divizi univerzitní ligy a  letos prohráli až 

v semifinále divize. Během 
sezóny se utkávají s týmy 
jako je Georgetown, John 
Hopkins, Boston, George 
Washington nebo Virginia. 
Trenéři univerzitních týmů 
mají dokonalý přehled 
o všech hráčkách z junior-
ského mistrovství. „Jedu si 
to vyzkoušet, protože tlak 
na kempech je veliký. Jde 
o získání stipendia a zařa-
zení se do některého z velmi 
kvalitních týmů. Definitivu 
však hráčky získají až na 
kempu v září. Tak daleko se 
ještě nedívám, ale chci po-
znat prostředí a pokusit se 

o získání místa v týmu na příští rok. Musím 
zapracovat na angličtině a pak se ukáže,“ 
říká o svých záměrech Srchová.
   Anna Kopecká naopak v zámoří zůstane 
celý rok a bude studovat na střední škole 
T. C. Williams ve městě Alexandria ve 
Virginii. Hrát bude středoškolskou soutěž 
za tým Capitol LC z Washingtonu. Anna je 
studentkou druhého ročníku radotínského 
gymnázia. V srpnu, po ME ve Finsku, se 
vydá jako první v historii  lakrosu v Če-
chách studovat a hrát zámořskou soutěž. 
„Obě hráčky získají zkušenosti, které 
pomohou ovlivnit vývoj lakrosu v ČR,“ 
sděluje své nadšení  osmatřicetiletá Simona 
Baráková. 

   V neděli 11. května se od 14 hodin na chu-
chelském závodišti konal klasický dostih – 60. 
ročník Jarní ceny klisen Porcela Plus. Součástí 
programu byla i jedna velmi slavnostní a na-
prosto unikátní událost. V sedle dostihového 
koně se divákům představil legendární český 
žokej Karel Havelka, který tak v neuvěřitelné 
kondici oslavil své devadesáté narozeniny!  
  Životopis Karla Havelky je přebohatý 
a vlastně kopíruje většinu historie dostiho-
vého sportu v Česku. Narodil se 13. května 
1918 v Bělé pod Bezdězem a dostihovým 
jezdcem se vyučil o dvacet let později u slav-
ného prvorepublikového trenéra Rosáka. Po 
druhé světové válce byl jako žokej angažo-
ván ve Francii, kde se mohl stát hvězdou 
první velikosti. Jenže v roce 1949 byl pod 
záminkou, že se má do Čech dostavit pro 
prodloužení platnosti cestovního pasu, vylá-
kán zpět do vlasti a odjezd do Francie již mu 
byl znemožněn. 
   Za svou kariéru Havelka vyhrál přes 450 
rovinových a téměř stovku překážkových 
dostihů. Stal se patnáctkrát šampiónem čs. 
žokejů (sedmkrát na rovině a osmkrát na 
překážkách). Vyhrál Čs. derby v roce 1955 
s vynikajícím hřebcem Masisem (jenž byl 
před několika lety zvolen českým Koněm 
století) a získal také titul Mezinárodní mistr 

jezdec. Třikrát triumfoval ve Velké ceně ná-
rodů – hlavním dostihu někdejších Meziná-
rodních mítinků socialistických států. Karel 
Havelka vynikal kromě neobyčejné fyzické 

kondice také perfektním taktickým myšle-
ním, které jej mnohokrát dovedlo do cíle 
před ostatními soupeři. Nejen na domácích 
drahách, ale také na mezinárodní scéně měl 

vždy obrovský respekt. Jezdil řadu bravur-
ních koní známých majitelů, jako například 
pro stáj Veruna herečky Věry Ferbasové. 
   Karel Havelka ukončil aktivní kariéru žo-

keje v roce 1978, ale jeho energie je 
snad nevyčerpatelná a s mladickým 
elánem stále navštěvuje všechna do-
stihová odpoledne na svém nejoblí-
benějším závodišti ve Velké Chuchli. 
Za svůj život byl třikrát ženatý. 
Z každého manželství má jednu 
dceru. V jeho dostihových stopách 
se však vydala až ta nejmladší: Jana 
Havelková (matka dostihová trenér-
ka Ivana Pejšková), která se na konci 
devadesátých let stala šampiónkou 
českých - nejprve amatérských 
a později i žákovských - jezdců. 
  Oslavenec je příkladem toho, co 
může znamenat dodržování přísné 

životosprávy. Ve svém úctyhodném věku ne-
potřebuje brýle, úspěšně absolvoval zdravot-
ní prohlídku a byla mu prodloužena platnost 
řidičského průkazu. 

Devadesátiny žokeje Karla Havelky-
oslava v sedle!

Květen úspěšný pro chuchelské stáje
    Květnový program na chuchelském závo-
dišti byl tradičně bohatý, vždyť v průběhu 
druhého měsíce sezóny se tradičně konají 
tři významné testy na mílových tratích. Obě 
klasické zkoušky pro tříletý ročník letos měly 
v banku rekordní dotace a obě měly také me-
zinárodní obsazení.
   Jarní cenu klisen Porcela Plus (o 800 tis. Kč) 
získala favoritka z Německa Picobella, 
kterou vedl slovenský žokej Jozef Bojko, 
jenž u našich západních sousedů patří mezi 
absolutní jezdeckou špičku. O týden poz-
ději se konala Velká jarní cena Holdingu 
Rabbit (o 1,2 mil. Kč), ale lepší z dvojice 
německých hostů König Shuttle stačil 
pouze na páté místo. Triumf slavili domácí, 
a to doslova. Zvítězil ryzák chuchelské stáje 
Racing Club Salvator Kevin the Knight, 
kterého populární trenér Allan Petrlík 
nasedlal radotínskému žokeji Ferdinandu 
Minaříkovi. Ten se tak dočkal prvního tri-
umfu v klasickém dostihu a v listině vítězů 
Velké jarní ceny navázal na svého otce, jenž 
tento dostih v minulosti vyhrál dvakrát.
  Po obou měřeních sil tříletých koní 
následovala Velká květnová cena Skanska 

pro starší koně. Čekalo se, jak si při prvním 
startu v novém roce povede vítěz zářijové 
Velké ceny Prahy Blue Coral. Svěřence 
dalšího pražského kouče Tomáše Šatry také 
vedl žokej Ferdinand Mina-
řík a po příznivém průběhu 
dostihu neměl v cílové rovi-
ně čtyřletý reprezentant stáje 
Dr. Charvát větší problémy. 
Proti sestavě kvalitních sou-
peřů vyhrál lehce o bezmála 
dvě délky a usadil se na čes-
kém mílařském trůnu.

První červnovou neděli 
změřili síly adepti startu 
v derby a 2235 metrů dlou-
hou Velkou červnovou cenu 
ESO9 Intranet vyhrál stylem 
start - cíl svěřenec Františka 
Holčáka Dick Morris s žoke-
jem Radkem Koplíkem, který 
v závěru odolal silnému útoku Budapesta tre-
néra Josefa Váni. Dick Morris, stejně jako Blue 
Coral, hájí barvy stáje Dr. Charvát a v před-
chozím startu skončil jen o nos druhý za 
Kevin the Knightem ve Velké jarní ceně. 

Kalendář – nejbližší termíny:
22.6. neděle  88. Staropramen České derby
29.6. neděle Letní handicap

Dostihové dny začínají ve 14 hodin 
a vstup zdarma mají opět děti a mládež do 
18 let, držitelé časových jízdenek pražského 
Dopravního podniku opatřených platným 

ročním nebo studentským kupónem a dr-
žitelé legitimací TP, ZTP a ZTP-P. Veškeré 
aktualizované informace k pražským do-
stihům najdete na: www.velka-chuchle.cz

Po třech letech sedmý titul mistra ČR
První hráčky v historii ženského lakrosu míří do zámoří


