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Obchodní, občanské 
a rodinné právo

Převody nemovitostí
Sepisování smluv

Zakládání společností
Řešení sporů

Vymáhání pohledávek

tel: 737 473 278
raskovasim@gmail.com
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Mistrovství Evropy ve sportovním aero-
biku a fitness se konalo ve dnech 24. – 26. 
května v karlovarském Hotelu Spa ermal. 
Chuchelský oddíl aerobiku Aerobic Team 
Praha vyslal na šampionát 16 nominova-
ných závodnic do šesti soutěžních kategorií.

Předkola, semifinálová a finálová kola 
všech věkových kategorií probíhala inten-
zivně všechny tři dny. I po této stránce byl 
závod velice náročný. 

V kategorii kadetů (11-13 let) po ná-
ročném tříkolovém klání v kategorii žen 
vybojovala první titul Mistryně Evropy 
Tereza Miková. Na Mistrovství Evropy 
přijela perfektně připravená, což dokazo-
vala skvělými výkony v celé soutěži. Druhý 
titul Mistrů Evropy si po nervydrásajícím 
finálovém kole vybojoval i fitness tým ka-
detek Army ve složení: Elizabeth Al-Kaysy, 
Helena Chvalová, Nikol Mia Krákorová, 
Barbora Martínková, Tereza Miková, Lucie 
Pospíchalová a Sabina Šugárová.

V nově vzniklé soutěžní kategorii Aero-
bic Performance měl ATP také zástupce. 
Kadetský tým e Queen ve složení Judita 

Barešová, Lucie Blechová, Kristýna Něm-
cová, Tereza Pinkasová a Sabina Šugárová, 
který se představil poprvé na vrcholné 
soutěži, vybojoval na Mistrovství Evropy 
pěkné čtvrté místo.

V soutěži juniorů (14-16 let) měl chu-
chelský oddíl obsazené tři kategorie. 
V ženách se na skvělém 3. místě umístila 
Veronika Frantová jen s těsným rozdílem, 
který ji dělil od druhé příčky. Ve všech 
třech kolech předvedla bezchybné výkony, 
které kolo od kola svou kvalitou gradovaly. 
Ve sportovním aerobiku v kategorii duo se 
Elizabeth Al-Kaysy s Natálií Smíškovou po 
parádním finálovém výkonu probojovaly 
na 3. místo. Třetí titul Mistryň Evropy 
svým dechberoucím představením na fil-
mové motivy Pirátů z Karibiku vybojoval 
tým Pirátek v kategorii Aerobic Perfor-
mance ve složení Veronika Frantová, Ka-
rolína Javůrková, Petra Křečková, Natálie 
Preisová a Natálie Smíšková. 

Děvčatům patří velký dík a gratulace, 
stejně jako trenérkám Veronice Buriš, Lucii 
Čuřínové a Kateřině Hrickové, které s nimi 
intenzivně pracují. V současné době všech-
ny přípravy směřují k říjnovému Mistrovství 
České republiky a Mistrovství světa, které se 
bude konat v holandském Leidenu.

Tři tituly mistryň Evropy do Chuchle

Atletická sezona v plném proudu
Všechny atletické soutěže se již rozjely napl-

no a SC opět na konto přibylo několik úspěchů.
V jednotlivcích se podařilo vybojovat 

6 medailí z Přeborů Prahy. Hned z kraje 
května se na Přeborech mužů a žen o dvě 
bronzové na trati 400 m překážek postarali 

Martin Hrdoušek časem 56,76 a Martina 
Andrštová za 67,49. 

Na Přeborech juniorů a dorostenců si 
nejprve si pro bronz doběhla na 400 m 
mezi dorostenkami Denisa Táborská 
v novém osobním rekordu 61,92. Ve stejné 

kategorii, ale na trati 800 m, si dokonce 
pro stříbro doběhla Simona Hildprand-
tová, také v novém osobním maximu 
2:29,86. Na této trati se tak podařil dou-
ble, protože ze stejné trati, ale v juniorech, 
si Martin Olšanský odnesl také stříbro, 

i on v novém osobním maximu 1:59,89. 
Na této distanci ještě usiloval o medaili 
Robert Culliver. Ten skončil těsně pod 
stupni vítězů za 2:07,45. A do třetice při-
byla stříbrná medaile, o kterou se posta-
rala juniorka Petra Melicherová ve skoku 

vysokém v sezonním maximu 162 cm.
Daří se i družstvům. V Přeboru mužů 

a žen jsou přihlášená obě a doslova válcují 
soupeře, po dvou kolech jsou na prvních 
místech a jdou si jasně za postupem 
do II. národní ligy.

Ani mezi týmy žáků se radotínští hoši 
a děvčata neztratí. V prvních dvou kolech 
obsadili chlapci vždy 3. místo, děvčata 
v obou případech skončila 4. Při celkovém 
součtu jim zatím patří 4. místo, které by 
jim mělo zajistit účast ve finále.

Letos jsou prvně přihlášená dokonce dvě 
družstva v mladším žactvu. „A“ družstvo 
po třech kolech drží hezkou 3. příčku, „B“ 
družstvo složené převážně z mladších roč-
níků je na 9., předposlední pozici. Vylepšit 
si ji mohou v posledním kvalifikačním 
kole, které proběhne 20. června doma 
v Radotíně.

A není to jediná akce, která atlety čeká. 
Před sebou mají ještě Přebory mladšího 
i staršího žactva, Mistrovství republiky ju-
niorů a dorostenců, republiku ve vícebojích 
ml. žactva a ještě několik závodů družstev.

V závěru se sluší zmínit, že již jedny 
závody na domácím stadionu proběhly. Byl 
to dokonce premiérový pětiboj mladšího 
žactva. Účastnilo se ho přes 40 mladších 
žáků a žákyň a kromě domácích startovali 
účastníci z dalších 3 oddílů. Vítězství si vy-
bojovali domácí Klára Zbožínková a nym-
burský Tomáš Kroužel. Jejich výkony byly 
natolik kvalitní, že jim zajistily účast na 
MČR ve vícebojích 3. června v Kolíně.

Poslední a zároveň nejdůležitější dostih 
rovinářské sezony před prázdninovou pau-
zou se poběží v neděli 24. června.

Derby je absolutním vrcholem dosti-
hového kalendáře, má status zkoušky 
v ýznamově přev yšujíc í nejen ostatní 

České derby
zápolení první kategorie, ale i ostatní 
čtyři klasické dostihy. Triumf v něm ne-
smazatelně zapíše jméno vítězného koně 
do historie, pro jeho jezdce, trenéra, ma-
jitele, chovatele a ošetřovatele je pak tou 
naprosto nejvyšší metou, jíž lze v dosti-
hovém světě dosáhnout. Derby spolu se 
dvěma dalšími klasickými testy tříletých 
hřebců a klisen – Velkou jarní cenou 

a St. Leger – tvoří takzvanou klasickou 
Trojkorunu. 

Program nejprestižnějšího dne roku 
obsahuje celkem osm dostihů, z nichž pět 
je zařazeno do nejvyšší kategorie. První 
z nich startuje ve 14.00 hodin.

více na www.velka-chuchle.cz

Rodeo napsalo další kapitolu
Velké radotínské rodeo mělo opět atrak-

tivní disciplíny, běhavá telata a pohodové 
počasí!

Rodeo začalo lasařskou soutěží Ranch 
Roping pro dospělé jezdce. Loňská mistry-
ně republiky v rodeu 
Adéla Nováčková v ní 
na dvou koních, dvě-
ma pěknými pokusy, 
dosáhla nejlepších časů 
(10:51, 2 a 11:10) a za-
slouženě zvítězila.

Ry c h l o s t n í  Po l e 
Bending (Slalom ko-
lem tyčí) v dospělácké 
k a t e g o r i i  v y h r á l a 
favorizovaná Kristýna 
Matě jková  (23 :73) , 
v juniorech zvítězila 
rovněž favoritka Eliška 
Roučová (24:54).

Napínavou podíva-
nou přinesla disciplína 
Trailer Loading aneb Nakládání telete, které 
nejlépe zvládli Jan a Jana Kolářovi (0:29:51).

Po obědě a slavnostním nástupu přišla na 
řadu disciplína pro trojice, Team Penning 
(Oddělování dobytčat). Nejúspěšnější tým 
Milan Herčík, Miroslav Kraus a Miroslava 
Trčková v čase 1:23:66 oddělil tři dobytčata, 
juniorky Denisa Jandová, Natálie Nováčková 
a Eliška Roučová zvládly jedno tele za 0:42:42. 

V  Barrel Race, tedy Barelovém dostihu, 
se v dospělácích opět z vítězství radovala 

Kristýna Matějková (17:16), v juniorech 
Denisa Jandová (19:17, 2). 

Své tele v Cattle Branding nejrychleji označ-
kovaly Alena Zvolská a Barbora Vondroušová 
( 0:37:32), juniorky Denisa Jandová a Natálie 

Nováčková to zvládly ještě lépe (0:29:87). 
Ve Steer Wrestlingu dobytče položili dva 

borci, rychlejší Jan Veselý (0:52:24) si odnesl 
Vítězný štít starosty MČ Praha 16.

Při závěrečném nástupu jako All Around 
Champion obdržela Senátorský pohár Adéla 
Nováčková, zvláštní cenu, kterou věnoval ma-
jitel ranče Ing. Vladimír Krištof pro tzv. Rodeo 
Girl, pak Kristýna Matějková. 

Běháním jsme pomáhali
Letos už potřetí se v Lipencích běhalo pro 

dobrou věc.
Run and Help, aneb Běhání, které 

pomáhá, je charitativní akce Konta 
Bariéry. Jejím cílem je vyprovokovat 
k pohybu ty, kteří se pohybovat mohou, 
a zajistit finanční prostředky pro ty, kteří 

ji potřebují. Dopoledne běhají děti ze 
školy a ze školky, odpoledne je vyhrazené 
pro veřejnost.

V roce 2016 jsme běhali, abychom 
pomohli zaplatit rehabilitaci dvanáctileté 
Ver unce , která  po  pádu na  lyž ích  
ochrnula. Uběhli jsme celkem 280 km 
a vybrali 29 590 Kč. Vloni jsme běhali 
pro Boženku, která od narození trpí 

spinální muskulární atrofií. Boženka 
se našeho běhání i zúčastnila a na svém 
vozíčku objela kolečko s dětmi. Všichni 
dohromady jsme uběhli téměř 600 km 
a vybrali částku 37 500 Kč.

Letos se běhalo pro Lukáše, Michalku, 
Vašíka a Simonku. Je j im 6–11 let  

a v důsledku vrozené 
vady nebo nádoru 
přišli o nožičku. Aby 
m o h l i  s p o r t o v a t 
podobně jako ostatní 
d ě t i ,  p o t ř e b u j í 
sportovní protézku, 
která je hodně drahá, 
pojišťovna ji nehradí 
a jejich rodiče na ni 
nemají peníze. Spolu 
s ostatními Lipaňáky 
jsme letos uběhli více 
než 800 km a pro čtyři 
malé bojovníky jsme 
získali 48 000 Kč.

K r o m ě  š k o l á k ů 
a  š k o l k á č k ů  s e 
už  t rad ičně  sp olu 

s veřejností do akce zapojují fotbalisté 
ze Sokola Lipence. Máme radost, že letos 
se k nám přidali i další, například místní 
dobrovolní hasiči, a významnou částkou 
přispěla i firma Anecoop. Všem patří 
velké poděkování. 

více informací na www.zslipence.cz
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INSTALACE,
DODÁVKY, OPRAVY,

zajištění HD a T2 příjmu

ING. HORSKÝ
TEL.: 602 435 328 NON - STOP

WWW.ANTENY-HORSKY.CZ
ANTENY.HORSKY@ SEZNAM.CZ

kompletní výsledky na www.praha16.eu


