Memoriál Aleše Hřebeského ovládli Green Gaels

17. ročník boxlakrosového turnaje s velký mezinárodním ohlasem
Vítězem letošního boxlakrosového Memoriálu Aleše Hřebeského se stal kanadský tým
Green Gaels, který suverénně prošel celým
turnajem, vyhrál všech šest utkání a potvrdil
roli jednoho z největších favoritů. Druhé
místo patří domácím LC Custodes Radotín,
bronzovou příčku vybojoval tým SK Lacrosse Jižní Město.
Poslední krůček k prvenství udělali Kanaďané ve finálovém zápase s domácími LC
Custodes, kteří se do souboje o první místo
probojovali přes TJ Malešice a kanadské
Love You To Death. V až nečekaně jednoznačném utkání dokázali Custodes držet
tempo s Gaels pouze první periodu. Poté
kanadský celek zápas jednoznačně ovládl
a vyhrál vysoko 12:3. Kanaďané hned od
počátku turnaje plnili své ambice na prvenství v memoriálu. S přehledem vyhráli
skupinu A, když postupně porazili celky
Open Team, Turku Titans a TJ Malešice,

a udělali tak první krok za turnajovým
triumfem. Ve vyřazovacích bojích nejdříve
ve čtvrtfinále narazili na irský tým Rocky
O‘Reilly‘s Riggers, který v překvapivě vy-

rovnaném zápase porazili 4:2. Poté v semifinálovém utkání přestříleli Jižní Město 6:4
a vybojovali finále. Cesta Custodes do finále
vedla ze skupiny B, kterou vyhráli nad týmy Rocky O’Reilly’s
Riggers, LC Pardubice a Bratislava Bats. Čtvrtfinálovým soupeřem pak byl celek TJ Malešice
a Custodes přes něj postoupili až
gólem na 2:1 v poslední minutě
hrací doby. I semifinále proti
kanadským Love You to Death
bylo napínavé. Domácí před
zaplněným stadionem dokázali
v dramatickém závěru ubránit
vítězství 4:3.
Souboj o třetí místo vyhrál
tým Jižního Města, který přetlačil Love You To Death 6:4.
Překvapením turnaje se stala pražská Slavia,
jež se po nedělním vítezství nad London
Knights umístila
na sedmé příčce.
Při závěrečném
ceremoniálu byly
kromě celkového
pořadí týmů ještě
vyhlášeny individuální ceny. Nejlepším střelcem
se stal Kanaďan
hrající za finské
Tu r k u T i t a n s
Ju s t i n Ku l l a ,
kter ý vstřelil
15 branek. Kanadské bodování vyhrál Mark
Cockerton z týmu vítěze turnaje – Green Gaels. Nasbíral
celkem 24 bodů a zároveň byl vyhlášen
nejlepším útočníkem turnaje. Cenu pro
nejlepšího obránce turnaje získal Mike

Soutěžící se na kopci neztratili
V sobotu 24. dubna se na trati ze Zbraslavi
do Točné uskutečnil druhý podnik Českého
mistrovství závodů automobilů do vrchu.
Celý den probíhaly napínavé boje s časomírou, tentokrát provázené nebývalým množstvím havárií. Diváci se tedy určitě nenudili.
Mezi 119 účastníky se na start postavilo
i několik jezdců, jejichž hlavní disciplína je
nebo byla rallye. Na trati s asfaltem, eufemisticky nazývaným uskákaný, se soutěžáci
cítili jako doma a zdatně konkurovali vrchařským specialistům.
První dvě místa ve třídě nejslabších sériovek vybojovali syn a otec Sukovi, sedmá
pozice patřila dlouholetému soutěžícímu
Tondovi Eliášovi. Třetí příčku v nejsilnější
třídě, necelých šest vteřin za absolutním
vítězem Edou Paterou, obsadil Martin
Kožmín. V poháru Diesel zvítězil s Fabií
Tomáš Zelenka. Veliké jméno soutěžní
historie patří stálému účastníku seriálu
Tomáši Hankovi.
Fandové závodů a automobilové historie
si přišli na své v kategorii historických
vozů. Ve třináctistovkách zvítězil Petr
Kolář na Škodě 130 LR v barvách legendárního Barum týmu. Za ním skončil
se stejným typem tentokrát, i vzhledem
k rodinné tradici, v barvách týmu AZNP
Josef Srnský junior. Třetí pozici s bílou

Škodou 130 RS obsadil Antonín Muzikant.
Na čtvrtém místě mohli diváci vidět další soutěžáckou legendu Josefa Srnského

Bradshaw z Rocky O‘Reilly‘s Riggers,
nejlepším brankářem se stal radotínský
Tomáš Říha. Byla vyhlášena i All Stars

který hraje v hale pět hráčů na každé straně.
Jejich cílem je přihrát si do takzvané koncové zóny postupným házením létajícího disku. Tomu má samozřejmě druhé družstvo
zabránit, ovšem pouze v rámci pravidel fair
play. Hraje se bezkontaktně, bez rozhodčích,

Největší fotbalový turnaj základních škol
v České republice, který má podporu známého řetězce restaurací – firmu McDonald´s
a Českomoravského fotbalového svazu, odehrál dne 27. a 28. dubna svá obvodní kola
pro Prahu 13, Prahu 5 a Prahu 16 na umělé
trávě na hřišti SC Radotín v ulici Ke Zděři.
Patronem letošního ročníku je talentovaný hráč AC Sparta Praha Václav Kadlec,
který v letech 1999 až 2003 odehrál čtyři
ročníky za základní školu z Prahy 3 a nastřílel celkem 73 branek. V ročníku 2002/2003
byl nejlepším střelcem s 21 góly.
Finálový turnaj se odehraje v Jablonci nad Nisou ve dnech 31. května a 1.
června za účasti nejlepších týmů z celé
ČR. Pražské finále se bude hrát 19. - 20.

se ZŠ Chaplinovo nám. – pozn. red.), si fotbalové naděje ze ZŠ Radotín zajistily turnajovým vítězstvím účast v krajském finále.
O radotínský úspěch se zasloužili Jan Bártl,
Andrej David, Jiří Doležal, Richard Fořt,
Dan Hájek, David Hanzlík, Lukáš Kubišta,
Vojta Polák, Lukáš Roll, Vojta Ryvola, Tomáš Zelenka a vedoucí družstva a trenér
v jedné osobě Tomáš Huráb.
Celkem se obvodních kol Mc Donald’s
Cupu, který pro Prahu 5, 13 a 16 v Radotíně bezproblémově zorganizoval Dům
dětí a mládeže Prahy 5, konkrétně vedoucí
sekce soutěží paní Anna Kindlová, účastnilo 35 družstev v obou kategoriích a nastoupilo 422 mladých fotbalistů a fotbalistek.
Sehrálo se 74 zápasů. Nejlepším střelcem

května. V obvodním finále Prahy 5 v obou
kategoriích A a B se utkaly i tři týmy ze
šestnáctky - ZŠ Lipence, ZŠ Zbraslav a ZŠ
Radotín. První den soutěžilo 8 družstev
v kategorii A, tedy žáci 4. tříd. Druhý den
12 týmů sestavených z žáků 5. tříd z Prahy
5 a Prahy 16 v kategorii B. Nejlépe se dařilo
týmům z Radotína. V mladší kategorii se
radotínští umístili za vítěznou FZŠ Barrandov na druhém místě, a to až po penaltovém rozstřelu (v normální hrací době zápas
skončil 3:3 – pozn. red.). Druhý den celkem
bezproblémovým putováním soutěží,
zakončeným závěrečnými dvěma výhrami
ve finálové skupině (2:0 se ZŠ Lipence a 2:1

všech 4 dnů se stal Daniel Nový (FZŠ Brdičkova) s 20 góly.

sestava: Brankář Scott Komer (Love You to
Death) a hráči Daryl Jackson (Green Gaels),
Justin Kulla (Turku Titans), Pavel Došlý
(SK Lacrosse Jižní Město), Petr Poupě (LCC
Radotín), Radek Skála (LCC Radotín).
Navzdory neúčasti tří týmů z Kanady
a USA, kterým zabránilo v cestě do Evropy
omezení leteckého provozu v důsledku erupcí islandské sopky Eyjaallajökull, byl turnaj
mimořádně kvalitní a diváci, kteří dorazili
v hojném počtu, si určitě přišli na své. Atmosféra na stadionu byla celou dobu výborná
a to je jedna z věcí, kterou zahraniční týmy na
turnaji nejvíce oceňují. „Ve světě je tento turnaj naprosto jedinečný,“ řekl při závěrečném
ceremoniálu kanadský rozhodčí Denis Deis
a pochválil organizátory. Pro český lakros je
Memoriál skvělou vizitkou, což je důležité
i vzhledem k boxlakrosovému mistrovství
světa, které bude hostit Praha v roce 2011.
Záznamy všech zápasů Memoriálu
Aleše Hřebeského 2010 najdete na
www.net-tv.cz
radotínského Kadeta a konkurenci nechal
za sebou. Ve skupině nejsilnějších historiků zvítězilo Urquattro Ondřeje Lorenze.
Takže i na závodech do vrchu si pravověrní fandové rallysportu přišli na své
a nakonec je zaujali i samotní vrchařští

Konečné pořadí Praha 5 a Praha 16:
Kategorie A:
1. FZŠ Barrandov,
2. ZŠ Radotín,
3. ZŠ Podbělohorská,
4. ZŠ Chaplinovo nám.,
5. ZŠ Weberova, 6. ZŠ Lipence
Kategorie B:
1. ZŠ Radotín,
2. ZŠ Chaplinovo nám.,
3. ZŠ Lipence,
4. ZŠ Zbraslav,
5. FZŠ Barrandov, 6. ZŠ Weberova

Hašek a Siegl připomenou MS v Itálii

s originálním „erkem“. Fandové obdivovali
i slavnou „alpinku“ A110 a Lancii Fulvii
v barvách, v jaké ji ve své době i po šumavských hvozdech proháněl Sandro Munari.
Šestnáctistovky vyhrál Tomáš Drásta na
Ladě VFTS, před Davidem Paterou na
Citoenu Visa Gti, postavené podle vzoru,
který startoval i na RMC. Soutěžák vyhrál
i další třídu, když obvykle kopilot Jiří Horák tentokrát odložil itinerář, sedl za volant

specialisté a jejich technika.
Další závod Českého mistrovství závodů
automobilů do vrchu se jel 8. a 9. května
v Hronově a k vidění bylo opět mnoho divácky zajímavého.
Více informací, podrobné výsledky, fotografie i upozornění na další podniky
najdete na oficiálních stránkách seriálu
www.edda.cz/mscrdovrchu.

Frisbee aneb létající disky nad Radotínem
Poslední březnový víkend proběhl v nové
radotínské sportovní hale turnaj ve Frisbee
Ultimate – Frisbeercup 2010.
Ultimate je nepříliš známý týmový sport,

Šestnáctkový fotbalový
Mc Donald's Cup 2009/10

všechny sporné situace se řeší vzájemnou
domluvou mezi hráči na hřišti.
Turnaj v Radotíně byl mezinárodní, na
pozvání pořádajícího týmu Prague Devils
se ho zúčastnilo
n ě ko l i k z ku š e ných zahraničních týmů ze Slovenska, Polska,
Rakouska a Francie, což zajistilo
velmi kvalitní
a napínavá utkání. C elá soutěž
proběhla bez větších komplikací,
za což patří dík
o r g a n i z át o r ů m
i zaměstnancům
haly, kteří vyšli
ve všem vstříc.
Všichni hráči
i diváci si pochvalovali atmosféru v hale
a příjemně strávený víkend.
V sobotu probíhaly zápasy v základních
skupinách, v neděli pak vyřazovací boje. Semifinále lépe zvládli domácí Prague Devils
a slovenští Outsiterz, kteří tak potvrdili prv-

ní místa ze svých skupin. Napínavé finále
pak skončilo vítězstvím hostů ze Slovenska
v poměru 12:7. V boji o bronzovou medaili
předvedl lepší výkon tým Furious Goats
z Polska a porazil tak pražské Terrible
Monkeys. Cenu fair play (Spirit of the
game), o které hlasují samotní hráči mezi
sebou, si odneslo mužstvo FUJ z Prahy.
Tímto turnajem skončila halová sezóna, soutěž se v létě přesouvá na venkovní
hřiště, kde Ultimate začal a kde se hraje
především. Je zde také větší prostor pro
taktiku a celá hra je mnohem dynamičtější
a napínavější. Počet hráčů na hřišti se zvyšuje na sedm v každém týmu.
Před Prague Devils stojí těžký úkol obhájit
tituly mistra republiky v mužské a smíšené
kategorii. Mužský tým v případě úspěchu získá již pátý titul v řadě. Zároveň nyní probíhá
nábor nových hráčů.
Vzhledem k velmi pozitivnímu dojmu
z celého turnaje plánuje organizátor uspořádat příští ročník turnaje opět v Radotíně.
Příště na shledanou na Frisbeercupu 2011.

Více informací o týmu i náboru
najdete na internetových stránkách
www.praguedevils.org.

Fotbalisté z Lipenců si po loňské oslavě
90 let založení klubu v červnu znovu
připomenou významné jubileum. Tentokrát
se se svým spoluobčanem Ivanem Haškem
zaměřili na výročí 20 let od mistrovství
sv ě ta v Itálii . Ha š ek by l v té d ob ě
kapitánem československé
reprezentace a dovedl ji
až do čtvrtfinále.
V sobotu 5. čer vna
se proto v Lipencích
v exhibičním zápase
utká základ tehdejšího
národního mužstva pod
Haškový m vedením
s týmem „zbytku
světa“, který z bývalých
fotbalistů i dalších
slavných osobností sestaví
další výborný fotbalista a
lipenecký občan Horst Siegl.
Už od rána se ale bude
hrát turnaj přípravky
o Pohár Ivana Haška,

v areálu hřiště budou také k dispozici
zábavné atrakce pro děti i dospělé a
večer vystoupí pod širým nebem skupina
Hamleti s Daliborem Gondíkem, Alešem
Hámou a Jakubem Wehrenbergem. Celou
akci moderuje Libor Bouček.

Velocipédy na Zbraslavi
po dvacátésedmé
Tradiční akce „Jízdy historických velocipédů s vrchu Jíloviště – Zbraslav“ se uskuteční
v sobotu 12. června 2010.

XXVII. ročník jízdy, kterou pořádá Veteran bicycle club Zbraslav, se uskuteční
za plného provozu aut a očekává se účast 50
až 100 velocipédistů.
Startovat se bude od
13 hodin na Baních
a jezdci budou mít
20 vteřinové odstupy.
Do cíle na Zbraslavském náměstí by měli
velocipédisté dojíždět
do 13.40 hod. Pokud
nemáte na sobotu
12.6. program, přijďte povzbudit báječné
velocipédisty na
vysokých kolech.

