
reprezantačnímu A výběru nepodařilo po-
razit zámořské naděje, které zvítězily díky 
lepší produktivitě zakončování útočných 
akcí poměrem 14:7. Přesto dvě naše hráčky 
získaly  individuální ocenění. Především 
titul nejlepší hráčky z hlediska počtu 
vstřelených branek do sítě soupeřek, který 
získala osmnáctiletá radotínská naděje 
Michaela Srchová, je velice prestižní. Druhé 
ocenění dosáhla Tereza Karnetová za druhé 

místo v pořadí hráček s počtem asistencí 
při vstřelených brankách.  

A jak vidí vystoupení obou juniorských 
výběrů hlavní trenérka a dlouholetá zku-
šená kapitánka lakrosové reprezentace Si-
mona Baráková: ,, Jako trenérka hodnotím 
velmi kladně zapojení nových, mladých 
hráček. Starší hráčky odvedly obrovský 
kus práce nejen na hřišti, ale zároveň i jako 
osobní trenérky těch mladších. Za tři roky 
nás čeká další světový šampionát hráček 
do devatenácti let, a tudíž je před námi 
hodně práce. Já osobně se ale neobávám, 
protože například v Radotíně  nám ros-
tou další hvězdy českého lakrosu, což se 
ukázalo právě na Prague Cupu. Výhodou 
je, že mají vzory právě ve svém klubovém 
týmu, ve svých starších a zkušenějších spo-
luhráčkách. Doufám tedy, že motivace je 
u všech dostatečně velká, teď již jen poctivě 
trénovat.“

Velký triumf stáje YOKO a koně Tullamore
při 88. Staropramen České derby

Po dvou letech se opět z vítězství radoval žokej Janáček

V pořadí dvacáté deváté novodobé letní olympijské hry byly zahájeny
Sportovce z celého světa hostí čínská metropole Peking

   Navzdory tropickému vedru se u pří-
ležitosti nejprestižnějšího dostihového 
odpoledne sezóny, konaného pod záštitou 
ministra zemědělství ČR Petra Gandaloviče 
a primátora hl. m. Prahy Pavla Béma, tri-
buna závodiště v Praze - Velké Chuchli 
zcela zaplnila a bylo to jen dobře, protože 
při jedenáctém pokračování metropolitního 
kalendáře 2008 se opravdu bylo na co dívat. 
Vrcholem programu byl samozřejmě letošní 
nejbohatší rovinový dostih střední Evropy, 
88. Staropramen České derby (2400 m, 
3letí), v němž se šestnáct koní utkalo o cel-
kovou sumu tři milióny korun. Skvělou 
podívanou však přineslo také všech dalších 
sedm položek svátečního menu připravené-
ho 22. června tohoto roku, přičemž v úvodní 
Ceně Diners Clubu se v sedle favorizované 
tříleté bělky My Dragon stáje CK Martin 
Tour prosadil žokej Jiří Chaloupka, který 
tak načal třetí stovku svých vítězství.
  Na start vrcholné klasické zkoušky 
nastoupilo šestnáct koní. Spolufavority 
s kurzem 3:1 byli první dva z přípravné 
Velké červnové ceny ESO9 Intranet Dick 
Morris, v sedle s žokejskou hvězdou od-
poledne, vítězem Epsom Derby 2006 Mar-
tinem Dwyerem, a Budapest, kterého opět 
vedl český šampión z let 2004 a 2005 Jan 
Rája. Vysoko byly hodnoceny také šance 
slovenského hosta, vítěze Starohájského 
kritéria Teddy Readyho (4:1), avšak jeho 
účinkování skončilo po několika desít-
kách metrů zakopnutím a pádem, jehož 
následkem si žokej Jaroslav Línek zlomil 
klíční kost.
   Poctivé tempo udal Dick Morris před 
dvojicí Lucky Horse a Ave Ransom, ale 
ostatní aktéři cválali v kompaktním 
uskupení za nimi. Kilometr před cílem 
se k lídrovi posunul Teassio a takto se 
i pole dostalo do cílové roviny. Dick Mor-
ris opět odolával tlaku soupeřů, ale tento-
krát nevytrval a v polovině koncovky byl 

předstižen. Druhý spolufavorit Budapest 
se do hry vůbec nedostal, ale o slovo se 
přihlásili jiní kandidáti. Stupňovaným 
finišem ze středu pole se lehce prosadil 
hnědák Tullamore, za nímž se o tři a půl 
délky na druhé místo přihnal tmavý hně-
dák Vitulus, který rozdílem krku odsunul 
na třetí příčku hnědého valacha Duplo.
   Dostih tak skončil grandiózním úspě-

chem stáje YOKO, jejímiž reprezentanty 
jsou oba první v cíli, a rodiny Koplíkových. 
V derby poprvé vítězný Zdeno Koplík je tre-
nérem Tullamoreho i Vituluse, žokej Radek 
Koplík vedl v dostihu Vituluse a žokej René 
Koplík byl v sedle třetího Dupla. Vítězným 
žokejem 88. Staropramen Českého derby se 
stal šampión posledních dvou sezón (a pří-
tel trenérovy dcery Ingrid) Václav Janáček, 
který si derby - triumf zopakoval po dvou 
letech (Laureat 2006). 
    Vítěz vyběhl solidní čas 2:30,62, jímž 
jen o 1,17 sekundy zaostal za rekordem 
dostihu.

Tullamore, ačkoliv na start nastupoval 
jako vítěz slovenské Velké jarní ceny, ne-
patřil k hlavním favoritům, jeho startovní 
kurz měl hodnotu 14:1. Vitulus a Duplo 
byli s kruzy 40:1 a 77:1 outsidery dostihu 
a až se čtvrtým a pátým v cíli bylo v pro-
gnózách počítáno na případné umístění. 
Čtvrté místo obsadil, stejně jako ve Velké 
červnové ceně, hnědák stáje Hrubý Magyc 

Slipper (15:1) s nejmladším jezdcem v poli 
a vedoucím mužem průběžného pořadí 
šampionátu - CK Martin Tour Cupu Mi-
lanem Zatloukalem, pátou příčku obsadil 
zástupce DS Dvorce Urodos (14:1) pod Ja-
kubem Pavlíčkem a neporušil tak tradici, 
že vítězové posledního trialu (Červnový 
pohár DNS) pak v samotném derby získá-
vají umístění v pětici nejlepších.
   Tullamore (na dražbě v Baden Badenu 
stál 51 000 eur) úspěchem ve Staropramen 
Českém derby vydělal 1,2 miliónu Kč a nyní 
má v kariéře z pěti startů dvě (obě klasická) 
vítězství a zisk 1 512 750 Kč.

   Magické datum 8.8.2008 bude v novo-
dobé historii světového sportu spojeno 
s XXIX. letními olympijskými hrami, 
pořádanými v čínské metropoli Pekingu. 
Tato nejvýznamnější sportovní akce, a dnes 
i komerčně nejúspěšnější, se bude poprvé 
konat v zemi s největším počtem obyvatel. 
Sportovně diplomatickým úspěchem je 
účast dvou členů radotínského Sokola na 
jedné z nejprestižnějších světových akcí. 
Mojmír Hnilica bude rozhodovat utkání 
v badmintonu a Vilém Kocián bude roz-
hodčím u gymnastických soutěží. Nezbývá 
než těmto reprezentantům Prahy 16  po-
gratulovat a popřát správné rozhodování 
v duchu fair play.
  Od vydání dekretu římského císaře 
Theodosia, kterým byly roku 394 n. l. na 
naléhání milánského biskupa Ambrosia  
zakázány „pohanské“ olympijské hry, až 
k pařížskému kongresu v roce 1894, který 
na návrh francouzského barona Pierra 
de Coubertina olympijské hry obnovil, 
uplynulo plných 1500 let. Mezi tehdejších 
dvanáct členů MOV byl v nepřítomnosti 
zvolen i profesor klatovského gymnázia 
dr. Jiří Guth Jarkovský, který se s Cou-
bertinem seznámil již v roce 1891 při své 
prázdninové cestě do Paříže. Pozvánku 
na kongres sice dostal, ale pro nedostatek 

prostředků nemohl do Paříže přicestovat 
a omezil se na zaslání pozdravného tele-
gramu. Podobný pozdrav zaslaly i Česká 
obec sokolská a AC Sparta. 
   Historie tělesné kultury a sportu nemá 
počátky ve starověkém Řecku, jak je ve 
většině případů mylně uváděno, ale už 
mnohem dříve – u Sumerů, Egypťanů, 
Babylóňanů, Asyřanů, Chetitů a zejména 
Číňanů. Velkého rozmachu dosáhly olym-

pijské hry právě ve starověkém Řecku. 
Baron Pierre de Coubertin chtěl první hry 
uspořádat v roce 1900 v Paříži v rámci 
světové výstavy, ale delegáti se rozhodli 
obnovit olympijské hry v jejich vlasti, tedy 
řeckých Athénách. A to už v roce 1896. 
Po 112 letech olympijské hry pořádá ná-
rod, který patří v historii tělesné kultury 
k předchůdcům zakladatelů olympijských 
her, Řeků. V historii novodobých her 
se Peking dostal do společnosti kontro-
verzních pořadatelů jako byl Berlín 1936 
a Moskva 1980. Žádná olympiáda nevzbu-
dila takovou vlnu protestů jako Peking. 
Poprvé v historii došlo k uhašení olym-
pijské pochodně, a to v místě založení 
olympijského hnutí v Paříži. Všechny tyto 
protesty pramení z nekonečné diskuse na 
téma Čína a lidská práva. 

Nutno přiznat, že Peking přistoupil 
k organizaci OH velkolepě a úspěch her 
bude vnímám jako úspěch vládnoucí 
komunistické strany. Organizátoři nepo-
nechali nic náhodě a nemůže se tedy stát 
to, co v Aténách, kdy nebyl dostavěn jeden 
ze  stadionů.

Letošní olympiáda bude určitě zajíma-
vou a prestižní záležitostí, kterou nelze 
přehlížet  jen proto, že se koná z našeho 
pohledu v problematické Číně. Součástí 

příprav bylo i vyško-
lení profesionálních 
fanoušků, neboli vý-
uka obyvatelů fandit 
tak, aby nezaostávali 
za zahraničními tu-
risty. Tisíce policistů 
se musely naučit cizí 
jazyky a absolvovaly 
š k o l e n í  c hov á n í . 
Megalomanské stav-
by, z nichž největší 
je hlavní stadion od 
švýcarských archi-
tek t ů přez d íva ný 
Ptačí hnízdo. Pro-
blémy se smogem 
už Číňané řeší od 

přidělení her. Nakonec došlo k vypnutí 
největší ocelářské pece v zemi, cementá-
ren a dalších velkých podniků, omezení 
dopravy v Pekingu na sudé a liché pozná-
vací značky. Je otázka, zda tato krátkodo-
bá řešení přinesou efekt a budou příznivá 
pro sportovce i pro fanoušky.  
   Olympijská vesnička, tvořená 42 šesti 
až devítipatrovými budovami, je záso-
bována ze 40 procent solární energií. 

Pokud bude mít někdo zájem koupit si 
olympijský byt, je k mání za půl miliónu 
dolarů. Během zahajovacího ceremoni-
álu je na 21 stanovištích kolem Pekingu 
připravena stovka lidí, kteří budou na 
případný signál meteorologů odpalovat 
rakety do mraků, aby se vypršely zhruba 
10 min. od města. Peking také požádal 
restaurace, aby přestaly podávat pokrmy 
z psího masa a nepopudily tak ochránce 
práv zvířat. Koncern Volkswagen, hlavní 
sponzor organizačního výboru, dodá šest 
tisíc vozů a z nich bude 650 škodovek. 
Zajímavou součástí OH budou maskoti. 
Volba padla na Šťastné děti. Každá posta-
vička zobrazuje jeden živel a jeden sport. 
Jejich předloha vychází z čínské kultury 
a bohaté historie. Vodní sporty zastřešuje 
modrý kapr Beibei, silové a úpolové spor-
ty černá panda Jingjing, míčové sporty 
červený plamen Huanhuan, atletiku žlutá 
tibetská antilopa Yingying a gymnastiku 
zelená vlaštovka Nini. 

Olympiáda je v plném proudu a blíží 
se do své druhé poloviny. Jsou rozdány 
první sady medailí a známe první vítěze 
nejprestižnější sportovní akce na svě-
tě. Známe i výsledek legendy vodního 
slalomu Štěpánky Hilgertové, střelkyně 
Kateřiny Emmons nebo výsledek zápasu 
našich basketbalistek s favoritem turnaje, 
týmem USA. Nezbývá než popřát všem 
našim reprezentantům štěstí v boji o nej-
cennější vavříny.

Mezinárodní turnaj
Prague Cup se vydařil

Radotínské hráčky LCC tvořily kostru 
českých národních týmů na letošním mezi-
národním turnaji Prague Cupu hráček do 
devatenácti let, jehož se zúčastnily celkem 
čtyři týmy. Dva byly složeny z juniorských 
hráček České republiky a dvě družstva přije-
la ze zahraničí. Ze Spojených států dorazila 
děvčata USA Athletes International a z Ang-
lie tým St. Swithun´s  school. 

V českém „B“ týmu hrály hráčky, které 
na turnaji sbíraly své první lakrosové mezi-
národní zkušenosti. Radotínský LCC v něm 
reprezentovala Veronika Bernhauserová 
(brankářka), Denisa Routnerová, Štěpánka 
Sedláková, Kateřina Gotwaldová a výborně 
hrající Lucie Martínková. Spoluhráčky 
a zbývající část mužstva byly lakrosové 
naděje ze Slavie Praha a LC Inferno. Tento 
tým se herně zápas od zápasu zlepšoval. 
I přes porážky se výkonnostně v dobrém 
světle ukázaly některé hráčky, které by se 
mohly stát pilířem pro nejbližší mistrovství 
světa devatenáctiletých v roce 2011.   

České ,,áčko“ bylo tvořeno mnohem zku-
šenějšími hráčkami. Některé již reprezento-
valy Českou republiku na loňském MS U-19 
v Kanadě a v případě radotínské Michaely 
Srchové i na světovém šampionátu dospě-
lých. Za LCC se především jednalo o Adélu 
Blahovcovou, Annu Kopeckou, Michaelu 
Zelenou, Terezu Hroníkovou a Terezu Kar-
netovou. Výběr dále doplnily mezinárodně 
méně otřelé hráčky z šestnáctky – Jitka 
Slabá, Olga Petráková, Marie Šrůtová, Jo-
lana Krmenčíková, Anna Čižínská, Andrea 
Říhová, Markéta Vrabcová. Do skladby 
,,radotínského“ reprezentačního výběru se 
dostalo již jen šest hráček z jiných, převáž-
ně pražských  klubů. Tým odehrál velmi 
vyrovnané zápasy se zahraničními soupe-
ři. V základní části porazil tým z Anglie 
10:9 a těsně prohrál s týmem USA Athle-
tes International 8:11. Postupně se herně 
začleňovaly a projevovaly i hráčky mladší. 
Bylo to především díky zkušenostem, které 
pochytily přímo na hřišti od svých zkuše-
nějších a starších spoluhráček. 

V další fázi turnaje, který se odehrával 
v areálu Slavie ve Vršovicích, porazil A tým 
v semifinále St. Swithuń s 11:7. Bohužel ani 
v odvetě v podobě finálového zápasu  se 

Radotínské hráčky lakrosu míří
na evropský šampionát

Že je ženský lakros jedním z nejúspěš-
nějších týmových sportů z těch, které se 
v Radotíně hrají, to ví snad každý místní 
obyvatel. A právě tato kvalita ženského 
radotínského klubu LCC je zastoupena v re-
prezentačním výběru lakrosu na mistrov-
ství Evropy, které právě probíhá ve finském 
Lahti. Momentálně  za Českou republiku na 
hřišti bojují hráčky Dája Merrellová, Lenka 
Pešková a dále byl reprezentační tým obo-
hacen mladými hráčkami z loňské juniorské 
reprezentace Michaelou Srchovou, Adélou 
Blahovcovou a Alicí Králíčkovou.  

V termínu od 10. do 16. srpna 2008 se naše 
hráčky utkají ve skupině A s týmem Walesu, 
Anglie, Skotska a Německa. Ve druhé skupi-
ně B si proti sobě zahrají hráčky z Rakouska, 
Finska, Švédska, Nizozemí a Irska. 
   Děvčata mají ve  skupině velmi těžké sou-
peřky, kterými jsou hlavně reprezentantky 
Walesu  a Anglie. Vítězství nad nimi by roz-
hodně patřilo k velkým překvapením. Skotská 
reprezentace je porazitelná, a to je hlavním cí-
lem české reprezentace. Byl by to další krůček 
k světové špičce. Na Němky si český tým dost 
věří a minulost jim dává za pravdu.

Kromě pravidelných tréninků se svým 
týmem LCC girlz Radotín se výše uvedené 

hráčky připravovaly celý rok pod vedením 
trenéra Martina Mrlíka a amerického tre-
néra Andrew Hubschmanna, který již loni 
trénoval zároveň se Simonou Barákovou 
právě juniorskou reprezentaci. 

Důležitým srovnáním reprezentačních 
a špičkových klubových týmů před tímto 
ME byl Prague Cup, který se jako vždy 
konal ve sportovním areálu SK Slavia a letos 
se mohl pyšnit nejlepším obsazením ve své 
historii. Turnaje se zúčastnily reprezentační 
týmy USA, Skotska, Anglie, Walesu a Ně-
mecka. Na jaře se také český tým účastnil 
přípravného turnaje v Hamburku, kde 
změřil síly s Němkami a Skotkami. Právě 
na tomto turnaji české hráčky zjistily, že 
i s výbornými skotskými reprezentantkami 
se dají hrát velmi vyrovnaná utkání.

Český reprezentační tým určitě nepatří 
mezi outsidery a může soupeře, hlavně 
z britských ostrovů, nejen potrápit, ale hrát 
s nimi nerozhodnou partii, a dokonce je 
i porazit.

O všech výsledcích, atmosféře mistrov-
ství a zajímavostech se mohou čtenáři 
Novin Prahy 16 dozvědět na internetových 
stránkách www.lacrosse.cz

Mnozí si jistě vzpomenou na neuvěřitel-
né,  pro obyčejného člověka až zarážející 
výkony, které předváděli siláci z celé Ev-
ropy při svém zastavení na Radotínském 
strongmanovi v letech 2003 a 2004. Pro 
všechny příznivce máme dobrou zprávu. 
Radotínský strongman se vrací a Jan Bártl, 
bývalý trojnásobný mistr republiky ve vrhu 
koulí,  jeden z nejsilnějších mužů a světový 
rekordman v mrtvém tahu jednou rukou, 
se bude snažit navázat na svá vítězství.

První ročník se uskutečnil v roce 2003 
na umělé trávě u sokolovny. Rok na to 
mohli fanoušci silných mužů vidět své 
hvězdy v areálu středního učiliště Pod 
Klapicí. Radotínský Jan Bártl, jeden 
z nejlepších silných mužů v ČR, letos 
opět vrací silové soutěže do místa, odkud 

pochází.  Tentokráte se představí se svými 
soupeři na parkovišti u prodejny Albert 
na náměstí Osvoboditelů v sobotu 30. 
srpna 2008 od 14 hodin.

Na návštěvníky čeká bohatý program 
obohacený o soutěže pro diváky a dopro-
vodnou show. V jednotlivých disciplínách 
na závodníky čeká popotáhnout 16tunový 
kamion na 20 metrů, držení dvou aut na 
čas, farmářská chůze s 2x150 kg závažím 
nebo převracení 350kilové pneumatiky 
s následným přitahováním tahače v sedě.
Celá akce je pořádána Českou asociací 
si lných mužů v rámci 4. kola Česko-
Slovenského poháru silných mužů. Vstup-
né je ve výši 150 Kč, děti do 15 let mají 
vstup zdarma a pro návštěvníky je připra-
veno pivo zdarma.

Soutěž silných mužů se vrací
po čtyřech letech

http://www.dostihy.cz/kun.php?ID=38446

