
své kategorii zvítězila. Celkově byla 42. 
z 81 závodníků, převážně mužů.  Jako 
bonus byla letošní sestava z Radotína 
vyhlášena i nejlepším týmem v soutěži 
družstev. 
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Ve finále se tak opět po roce střetl 
s FSpS MU Brno. Všem bylo jasné, 
že utkání bude nesmírně vyrovna-
né. A průběh celého utkání opravdu 
tomuto odhadu nasvědčoval. První 
bod na konto domácích připsal pár 
Bitman, Mikkela po dramatické tří-
setové bitvě. Další bod opět připadnul 
na stranu Meteoru a to zásluhou páru 
Louda, Rogalski. Dle očekávání do-
padla čtyřhra žen, ve které zvítězily 

soupeřky z Brna. Velkým zklamáním 
pak byly následující zápasy, které dle 
odhadů měly dopadnou kladně pro 

domácí tým. Jakub Bitman s Pavlem 
Drančákem po nesmírně vyrovnaném 
utkání proti Evansovi s Mendrekem 
nakonec zápas prohráli a soupeř tak 
vyrovnal skóre na 2:2.

Překvapením se pak stala dvouhra 
žen, která absolutně proti očekávání 
a představám nevyšla domácí Airi Mik-
kele, jež nenaplnila roli favoritky a pro-
hrála s Pavelkovou 2:0 na sety. V tento 
moment Meteor tušil, že je zle a že musí 
vyhrát zbývající dvouhry mužů, které 
měly být opět neuvěřitelně vyrovnané.

Jediný bod nakonec přinesl Honza 
Louda, který porazil Vojtu Šelonga. 
Michalu Rogalskému se Scotta Evanse, 
někdejšího 30. hráče světového žeb-
říčku, porazit nepodařilo. O případné 
remíze nebo konečné prohře tak musel 
rozhodnout zápas, do kterého nastou-
pila česká jednička Milan Ludík.

Všem i Milanovi bylo jasné, jak 
těžký úkol proti Raulu Mustovi (hráči 
světové třídy) Milana čeká. Zápas to byl 
neuvěřitelný a Milanovi museli smek-
nout pomyslný klobouk všichni hráči 
i diváci v hale, jelikož se rval jako lev. 
Bohužel i veškerá Milanova snaha proti 
estonskému „maratonci“ nestačila.

Sokolu Meteoru tak pro letošek zby-
la „jen“ stříbrná medaile, na kterou ale 
i přesto může být právem pyšný.

O víkendu 14. až 15.dubna hostily 
vinořská hala při ZŠ Prachovická 
a domácí pořádající klub Sokol Meteor 
Praha - Radotín nejvyšší soutěž druž-
stev, VPÚ Deco a Tesing finále play off 
extraligy 2018. 

Sokol Meteor Praha Radotín byl 
v pozici dokonce dvojnásobného obháj-
ce titulu z předchozích let. Letos se ale 
musel spokojit „pouze“ se stříbrem.

A jak druhou pozici vybojoval? 

Nejprve se domácí tým utkal s BK 
Deltacar 73 Benátky nad Jizerou s ko-
nečným skóre 5:3 pro Meteor. 

Extraligové stříbro pro badmintonisty Memoriál ovládl tým Tel Aviv LC
V aréně Sokola Radotín se ve dnech 

25. až 28. dubna konal už 25. Memoriál 
Aleše Hřebeského – největší evropský 
turnaj v boxlakrosu. Jubilejního roční-
ku se zúčastnilo 24 mužstev z 15 zemí 
včetně USA a Kanady.

Vzhledem k počtu účastníků se 
také po dlouhých letech změnil hrací 
systém. Týmy byly rozděleny do dvou 
výkonnostních skupin, Gold a Silver, 
a v nich se utkaly vždy ve čtyřech sku-
pinách systémem každý s každým. Dále 
se hrálo podle předem avi-
zovaného systému play-off. 
Hrací systém je navržen 
tak, aby i tým, který byl 
nasazen jako poslední, 
měl teoretickou šanci 
turnaj vyhrát. Celkem se 
odehrálo 68 utkání, a tak 
se z kapacitních důvodů 
hrálo několik z nich na 
zimním stadionu v Čer-
nošicích.

Turnaj ukázal, že jeho 
sportovní úroveň stále 
stoupá, zápasy byly už od 
skupin vyrovnané a napínavé. A stou-
pá i zájem diváků. Čtyřdenní akce 
přilákala rekordní počet návštěvníků 
– přes 4100.

V prvním semifinále se střetli ka-
nadští Alberta Warriors (ve čtvrtfinále 
vyřadili finské Turku Titans 6:5) s iz-
raelským Tel Aviv LC (ve čtvrtfinále 
porazili Bats Bratislava ze Slovenska 
7:4). Ve druhém semifinále nastou-
pili domácí LC Custodes Radotín (ve 
čtvrtfinále si poradili nečekaně snad-
no s kanadskými Green Gaels 7:3) 
a kanadští Nova Scotia Privateers (ve 
čtvrtfinále vyřadili irské Riggers 6:5).

Tel Aviv překvapivě hladce přehrál 

tým Alberty 1:7 (0:2, 1:4, 0:1), Priva-
týři z Nového Skotska pak po bitvě 
porazili loňské vítěze turnaje LCC 5:6 
(1:4, 2:0, 2:2).

V zápase o bronz Custodes vrátili 
Albertě porážku ze základní skupiny 
a vyhráli 3:6 (1:2, 2:4). Finálový zápas 
pak ukázal, že Tel Aviv LC, tvořený 
hráči izraelské reprezentace, byl tento-
krát nejlepší. Izraelci porazili tým Nova 
Scotia Privateers 6:3 (2:0, 2:2, 2:1). 
Naprostá většina hráčů Tel Aviv LC 

pochází z USA a Kanady a zkušenosti 
nasbírali v tamních elitních soutěžích. 
V dresu Tel Avivu nastoupila mimo 
jiných i jedna ze současných hvězd pro-
fesionální NLL Chad Culp. Tým dokázal 
vloni vyhrát boxlakrosové mistrovství 
Evropy a letos se usilovně připravuje na 
fieldlakrosové MS, které v červenci hostí 
izraelská Netanya.

Výsledky:
1. Tel Aviv LC (ISR)
2. Nova Scotia Privateers (CAN)
3. LC Custodes (CZE)
4. Alberta Warriors (CAN)
5. Turku Titans (FIN)
více na www.ahmemorial.cz 

Svátek legend motoristického sportu
O minulém víkendu úspěšně proběhl 

VIII. ročník Rallye Praha Revival – memo-
riálu Dalibora Janka, mezinárodní akce 
pro legendy motoristického sportu a histo-
rické závodní a sportovní automobily.

Více než 150 posádek od nás i z Ev-
ropy se 6. dubna sjelo do radotínského 
učiliště. Už během technické přejímky 
začalo pršet, na chuchelském hipodro-
mu posádky čekala promáčená trať 

slalomové zkoušky, z níž směřovaly na 
Václavské náměstí, jehož spodní polovi-
nu zcela zaplnily. Po slavnostním startu 
se vydaly posádky do Milovic, páteční 
zácpou. Což byl vlastně dobrý trénink 
na Sow section na tankodromu v Milo-
vicích. Další na autokrosové trati v Kosi-
cích byla zrušena pro nesjízdnost. 

Sobotní program byl velmi náročný, 
pro jezdce, které čekalo devět Show 
Section, i pro spolujezdce, kteří museli 
k těmto Show Sections dovést své jezdce 
v předepsaném čase a bez překročení 
dovolené rychlosti. Řeči o tom, že časy 
se nedají stíhat, i s ne úplně výkonným 
autem letos dokázala vyvrátit třeba 
zkušená revivalová posádka třídy 1 
(sériové vozy s obsahem do 1150 ccm), 
Ota Gernát – Ladislav Svoboda s Wart-
burgem 353, kteří dosáhli absolutní nuly 
a třídu zaslouženě vyhráli. (Již ustálený 
jedinečný revivalový formát byl na po-
slední Berounce premiérově obohacený 
o systém ONI – satelitní sledování všech 
posádek.) V sobotu tedy byl, mimo jiné, 

na programu třikrát průjezd Czechrin-
gu, kde se posádky mohly dostatečně 
vyřádit nejen na asfaltu, ale i ve vzduchu 
na známém skoku. 

V neděli byla v Pardubicích slalomo-
vá zkouška na motodromu, po Show 
Section v Kosicích, poté už všichni 
přes Milovice zamířili nejkratší cestou 
do cíle v radotínském učilišti.

Po sečtení výsledků třídu 1 ovládla 

posádka Ota Gernát – Ladislav Svoboda, 
třídu 2 Vojtěch Matoušek s Vladimírem 
Janovským na Toyotě Starlet, třídu 3 
Marcel Tuček, s Miroslavem Vrbou 
na Audi Coupe,.Ve třídě 4 došlo k nej-
urputnějšímu boji o vítězství, které 
nakonec získali manželé Jan a Pavlína 
Trajboldovi na Fordu Sierra. Třída 5 se 
stala kořistí posádky exmistra Evropy 
v rallykrosu Tomáše Kotka a Václava 
Adamczyka na Fiatu 128 Trivellato. 
Třídu 6 vyhráli Jan Reiss s manželkou 
Monikou na Škodě 130 LR. Druzí skon-
čili Jiří Bistiak s Daliborem Adamcem 
na Škodě 130 L. Na brouku VW 1303S 
startující Martin Jakušev a Jakub Klimeš 
vyhráli třídu 7, v 8. třídě protrhli smůlu 
Ladislav Hubálek s Ondřejem Haškem, 
dojeli – a zvítězili. Třídu pro novější auta 
s motorem do 1600 ccm vyhráli Václav 
Horn s Jakubem Tulisem na Peugeotu 
309, třídu 10 vyhráli jediní zahraniční 
vítězové Franz Boeck s Manfredem 
Danzigerem na Mazdě 323 turbo.

Po roční přestávce se 22. dubna konal na 
louce nad Velkou Chuchlí přespolní běh, 
který organizoval oddíl Atletika Chuchle 
pod vedením Miriam Stewartové. 

Za krásného počasí tu soupeřilo 
o vítězství 65 nadšených běžců v ně-
kolika věkových kategoriích. Nej-
starší závodníci se narodili v roce 
2004 a startovali na trati 800 metrů, 
nejmladší závodník (ročník 2016) 
zvládl 90 metrovou trať zatím jen 
do tří čtvrtin, a pak dorazil do cíle 

v náručí maminky.
Novinkou byla v letošním roce 

štafeta složená z různých ročníků. 
Diplomem, medailí a věcnou cenou 
byli oceněni nejen první tři z každé 
kategorie, všechny děti si odnesly 
účastnickou medai l i a nakonec 
i drobnost ze závěrečné tomboly. 

Sportovní akce se konala za finanční 
podpory MČ Praha-Velká Chuchle a fir-
my Kolektory Praha pod záštitou DTJ 
Velká Chuchle. 

Chuchelský přespolní běh 2018

Již po čtyřicáté se do Boroviček sjeli 
vyznavači jízdy na horských kolech.

Záměrně tu nezní „závodění“, pro-
tože Zbraslavská osma jsou sice závo-

Jubilejní Zbraslavská osma
dy, ale o čas a umístění tolik nejde. Na 
rozdíl od opravdových závodů je v Bo-
rovičkách všechno na pohodu, aby na 
start mohli nastoupit a do cíle dojet 

úplně všichni, tedy i ti, kteří dosud 
nikdy na žádných závodech nestarto-
vali. Akcí pro organizované cyklisty je 
spousta, ale podniků, kde se cítí dobře 
i ti zcela nezkušení, mnoho není. 

Ambicí organizátorů osmy není 
přilákat na start dorosteneckou re-
prezentaci, větší cenu má, když s od-
strkovadly dorazí děti, které chodí do 
zbraslavské školky. Proto jsou zvány 
děti ze zbraslavské školy, proto jsou 
zváni na start jejich rodiče. Novinkou 
letošního roku je rodinná soutěž, kde 
se počítají společné výkony rodičů 
a dětí.

V sobotu čtrnáctého dubna se vy-
dařilo počasí, což je jedním z předpo-
kladů pro povedený cyklistický závod. 
Desítky dětí i dospělých byly v Boro-
vičkách opět spokojeny, jistě i proto, 
že každý účastník dostal pamětnickou 
medaili, a tak se již všichni těší na 
podzim, kdy se bude slavit 20 let od 
první Zbraslavské osmy.

Zlatý Cukroušův mazec
Prvomájový cyk-

lokrosový Cukrou-
šův mazec letos do-
konale ovládl tým 
Ski a Bike centrum 
Radotín. 

Na pětatřicetiki-
lometrové trati si 
pro vítězství dojel 
L u k á š  Ho f m a n , 
pro bronz (2. místo 
v kategorii) Milan 
Černý, mezi sebe 
pustili jen Piotra 
Iciszaeka z Polska. 
Vojtěch Sopoušek 
si dojel pro 1. místo 
v kategorii (13. cel-
kově).

Šárka Černá zvo-
lila trať 69 km – a ve 


