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  Dvanáctý ročník Memoriálu Aleše 
Hřebeského je minulostí. Turnaj, který 
byl pořádán poprvé v roce 1994 jako pietní 
akce a vzpomínka na tragicky zesnulého  
kamaráda a talentovaného lakrosistu, má 
dalšího vítěze. Po 
trojnásobném trium-
fu amerického druž-
stva Rebels, v jehož 
dresu se objevují 
profesionální hráči 
NLL, například ta-
kového kalibru jako 
je Kevin Finneran 
(5. v historii bodo-
vání NLL - pzn.red.), 
si první vítězství 
odváží tým Jižního 
Města. 
  Co letošní ročník 
přinesl? Tak jako 
každým rokem i letos 
připravili pořadatelé 
pro všechny příchozí, kteří v průběhu tří 
dnů (22. - 24.4.) přišli zhlédnout turnajový 
program, několik novinek. První a nejdů-
ležitější bylo přesunutí několika zápasů B 
skupiny na zimní stadión v Černošicích. 
,,Z hlediska zvyšujícího se počtu mužstev, 
a tedy i zápasů, to byla nutnost,“ vysvět-
luje starosta Sokola Radotín a bývalý 
kapitán české reprezentace Mirek Knotek. 
Další zajímavostí byla účast tří týmů ze 
Spojených států. Vedle již tradičních účast-
níků - Rebels a US Team Philadelphia - se 
poprvé turnaje účastnil Megamen Boston, 

který měl ve svých řadách  celou řadu zku-
šených hráčů. Tou třetí byla zrekonstruo-
vaná restaurace v prostorách radotínské 
sokolovny, která skýtá ideální prostředí 
pro pozápasové rozbory. Poslední změnou 

oproti scénáři z posledních let bylo posu-
nutí slavnostního zahájení na 20 hodinu, 
těsně před úvodní zápas domácího LCC 
Radotín - pětinásobného mistra republi-
ky  s americkými US Team. Tento tah se 
osvědčil, jelikož  hned v úvodní den padl 
divácký rekord. Příhodné počasí a atrak-
tivní podívaná pak dál podpořily divácký 
zájem do takové míry, že na konci turnaje 
mohli organizátoři oznámit, že bylo prodá-
no tisíc sedm set lístků. Jelikož se vstupné 
nevztahovalo na děti, dá se s jistotou říct, 
že celý víkendový program na hřišti So-

kola Radotín v ulici Vykoukových zhlédlo 
skoro tři tisíce diváků. Vrcholem bylo opět 
večerní exhibiční utkání výběru ČR proti 
All Stars týmu, složeného ze zahraničních 
účastníků turnaje, a ohňostroj, kterým byl 
zakončen sobotní galavečer. 
  Bohužel, turnaj měl i svoji stinnou 
stránku, která do značné míry ovlivnila 
další průběh akce. V sobotních večerních 
hodinách se v prostorách areálu přihodil 
nepříjemný incident, při kterém došlo ke 
zranění hráče Rebels – Randyho Frasera 
(v NLL hrajícího za Buffalo Bandits -  
pozn.red.). I přes výzvu zraněného hráče, 
aby spoluhráči pokračovali v turnaji, 
zámořský tým nenastoupil k nedělnímu 
semifinále proti pořadatelskému týmu a 
odcestoval. ,,Uvidíme, jak se nepříjemná 
událost projeví na účasti týmů ze zámoří 
příští rok,“ klade si otázku ředitel turnaje 
a trenér Jan Barák. S lítostí dodává: ,, Celý 
incident nás velice mrzí už proto, že jsme 
příští ročník chtěli přesunout až na květen, 
a to z důvodu velkého zájmu profesionálů 
hrajících kanadsko-americkou boxlakroso-
vou NLL zúčastnit se memoriálu. Těmto 
hráčům totiž termín turnaje koliduje se 
závěrem soutěže.“
  I přes neúčast nejlepšího zahraniční-
ho týmu v závěrečných zápasech byly 
k vidění pohledné boxlakrosové zápasy. 
Především finálové klání mezi LC Jižní 
Město a domácím LCC Radotín přineslo 
opravdový divácký zážitek s ukázkou 
všeho, co k tomuto dynamickému a atrak-
tivnímu sportu patří.    

   Obrana Jižního Města jen z posledních sil 
odolává závěrečnému náporu radotínských 
hráčů, kteří heroickým výkonem v posled-
ní periodě dokázali zdramatizovat zdánlivě 
ztracený zápas. Neuvěřitelné drama až do 
konce utkání. Do vypršení času finálové-
ho zápasu 12.ročníku Memoriálu Aleše 
Hřebeského zbývají přesně čtyři vteřiny.  
Probíhá poslední útočná snaha LCC Ra-
dotín dostat míček za záda reprezentačního 
gólmana Jiřího Maliny. Radotínský trenér 

Barák sahá k poslednímu možnému kroku. 
Odvolává brankáře Tomáše Říhu, který po 
slabších výkonech v předchozích zápasech 
podal ve finále skvělý výkon a připomněl 
tak svoje ocenění nejlepšího brankáře 
loňského ročníku.  Na ukazateli je stav 5 
ku 4 ve prospěch úřadujícího mistra repub-
liky - LC Jižní Město a tým pořádajícího 
oddílu hraje power play. Ještě před třemi 
minutami Radotín prohrával o tři branky. 
V závaru před Malinou 
zalehává úmyslně jeho spo-
luhráč míček v brankovišti. 
Rozhodčí nekompromisně 
nařizují trestné střílení. Vy-
prodané tribuny šílí. Kdo se 
odhodlá k samostatnému 
nájezdu? Volba trenérů 
LCC  překvapivě padla na 
nastupující hvězdu radotín-
ského a českého lakrosu,   
sedmnáctiletého Adama 
Kostku. Hráči na obou 
střídačkách se po vzoru 
našich hokejistů z olym-
piády v Naganu chytají 
kolem ramen. Adam bez 
dlouhého otálení vyrazil 
proti našemu v současné době  nejlepšímu 
brankáři. Naznačuje střelu k pravé tyči, 
aby záhy vyslal míček do opačné strany. 
Míček však k nelibosti převážné většiny 
diváků končí na výstroji brankáře Jižního 
Města. Oba později při závěrečném cere-
moniálu obdrží prestižní ceny. Jiří Malina 
pro nejlepšího brankáře a Adam Kostka 
byl vyhodnocen jako nejlepší útočník. Je 
dobojováno. Družstvo LC Jižní Město po-
prvé v historii zvítězilo v nejkvalitnějším 
evropském boxlakrosovém turnaji.
  I přes finálovou absenci vítěze posled-
ních třech ročníků, amerického týmu 
Rebels, který z důvodu zranění jednoho 
ze svých hráčů nenastoupil k závěrečným 

zápasům, viděli všichni příchozí opravdu 
kvalitní a atraktivní finále a nervy drása-
jící podívanou se šťastným koncem pro 
hráče Jižního Města. Víc jak osm stovek 
diváků dlouhotrvajícím potleskem uznale 
poděkovalo za výkon oběma soupeřům, 
především pak domácímu radotínskému 
týmu za příkladnou bojovnost.
  ,,Finále se nerozhodovalo v závěru, ná-
jezdem Adama Kostky, ale na konci první 
a začátku druhé periody,“ tvrdí radotínský 

trenér Jan Barák a upřesňuje, ,,nejdříve 
jsme dostali zbytečný gól v situaci, kdy 
jsme hráli v početní převaze, a po pře-
stávce jsme obdrželi lacinou branku po 
nedorozumění  zkušených hráčů v obra-
ně.“ Když k tomu připočteme čtyři situace, 
kdy gólman Jiří Malina byl již překonán 
a míček se vždy odrazil od tyčky zpět do 
hřiště, můžeme tvrdit, že LCC Radotín měl 
k zisku krásného poháru, který věnoval 

prezident LCC Roman Pokorný, opravdu 
blízko.

LC Jižní Město–LCC Sokol Radotín 
5 : 4 (2 : 0, 2 : 2, 1 : 2), (Vyloučení: 3 : 2)
Branky a nahrávky: JM: Pavel Došlý 2+1, 
Milan Černík 2+0, Jakub Nováček 1+0;
LCC: Jiří Košťál 2+0, Adam Kostka 1+1, 
Emil Moravec 1+0, Jan Košťál 0+1, Lukáš 
Neužil 0+1, Petr Gheorghe 0+1.
Zásahy brankářů (střely mimo se neevidu-
jí): J. Malina (JM) – 20 střel, 12 zásahů, 
4 góly (4 tyče), T. Říha (LCC) – 22 střel, 
17 zásahů, 5 gólů

  Na Zbraslavské osmě nepršelo! To je 
zřejmě nejpřekvapivější informace o jejím 
jarním ročníku. Několik posledních závo-
dů doprovázel déšť, což se sice neprojevilo 
na množství účastníků, ale na jejich výko-
nech, a možná i pocitech, ano.
   Přestože v noci ze soboty na neděli 17. 
dubna opět lilo a pořadatelé již byli po 
slunné sobotě zoufalí, bylo na odpolední 

závody ideální polojasné počasí, což se 
následně projevilo. Padlo hned několik 
rekordů. Počet závodících dětí poprvé 
překročil stovku a  na start se postavilo 
celkem 172 cyklistů. Nejlepší z nich, Jiří 
Chyba, pak v hlavní kategorii Elite překo-
nal traťový rekord o více než půl minuty. 
Ale spokojeni byli  tentokrát jistě i všichni 
účastníci a jejich doprovod. Podrobné vý-
sledky a fotogalerie jsou na internetových 
stránkách www.hsh.cz/osma.

  Loňské třetí místo v nejvyšší domácí 
soutěži je jistě velmi dobré umístění, pře-
sto většina členů „áčka“ spokojená úplně 
nebyla. ,,Měli jsme a máme stále pocit, že 
tým má na  finálové play-off, a snad i ko-
nečně na historický titul“, vysvětluje trenér 
radotínských softbalistů Pavel Prachař. O 

tom jak probíhala příprava na nadcházející 
sezónu říká: ,,Letošní zimní příprava neby-
la špatná, i když jsme trénovali převážně 
pouze v malé tělocvičně, kde se kromě 
hrubého nácviku odpalování moc dělat 
nedá.  Hráči si proto sami dohodli ještě jed-
nu tělocvičnu navíc v Neratovicích, kde se 

scházeli o nedělích a přidávali si tréninko-
vé dávky“. Další problém, na který trenér 
Prachař poukazuje je, že díky velmi dlouhé 
zimě byla minimální možnost trénovat 
před soutěží venku na hřišti : ,,Poprvé jsme 
se dostali k tréninku až začátkem dubna“, 
upřesňuje.
   Přesto softbalisté letošní sezónu odstar-
tovali jako nikdy předtím. Nejdříve vyhráli 
přípravný velikonoční turnaj pořádaný 
Tempem Praha a pak všechna čtyři utkání 
prvního ligového víkendu, což se tomuto 
týmu dosud ještě nikdy nepodařilo. ,,Na-
opak, začátky soutěže jsme mívali slabší“ 
říká Pavel Prachař, který co by meziná-
rodní delegát zastupoval český softball na 
loňské olympiádě v Athénách a dodává: ,,a 
pak jsme úvodní ztráty celou sezónu dohá-
něli“. Tentokrát vše vyšlo, přičemž nejcen-
nější z úvodu je bezesporu i skalp loňského 
mistra VS Chomutov, a to v nejsilnější se-
stavě i s nejlepším českým nadhazovačem 
Lubošem Vrbenským. 
  Utkání bylo dlouho vyrovnané, Chomutov 
nejprve vedl 1:0, radotínští asi v polovině 
zápasu vyrovnali. Rozhodující útok přišel 
už těsně před koncem, v 6. směně, kdy 
Radotínský SK poněkud překvapivou sérií 
úspěšných odpalů získal rozhodují náskok 
6:1, což byl nakonec i konečný výsledek 
utkání. V dalších zápasech úvodního ví-
kendu se RSK trochu potrápil s PV Praha 
(4:2), ale pak jednoznačně porazil Chemii 
Praha (13:3) a Iuridiku Praha (15:3). 
  ,,Všichni hráči podávali v úvodních 
utkáních velmi dobré výkony“, shrnuje ra-
dotínský trenér vstup do soutěže. ,,Solidní 
obrana byla podpořena velmi dobrým a 
vyrovnaným útokem. Tradičně tým v úvo-
du ligy podržel první nadhazovač Aleš 
Jetmar, sympatickým překvapením byl 
výkon mladého hostujícího nadhazovače 
ze Sedlčan, Jardy Breníka“, upřesňuje 
faktory úspěchu Pavel Prachař.

Jaký byl další ročník Memoriálu Aleše Hřebeského
Divácký rekord, propagace boxlakrosu, ale i incident.

PRAŽSKÁ FOTBALOVÁ SOUTĚŽ:
Přebor: 20. kolo Kyje – Radotínský SK 0:0, 21. kolo RSK – Ďáblice 0:2, 22. kolo Střížkov B – RSK 3:1, 23. kolo RSK – Libuš 
3:1, 24. kolo Tempo – RSK 1:3. Radotínské áčko je po 24.kole na velice solidní 5.příčce za 12 výher, 6 remíz, 6 proher, skóre 
33:30, 42 bodů.
1. A třída – sk. B: 16. kolo Zbraslav – Nebušice 0:0, 17. kolo Slavoj Podolí – Zbraslav 0:0, 18. kolo Zbraslav – Slivenec 1:1, 
19. kolo Gordic – Zbraslav 2:1, 20. kolo Zbraslav – Vyšehrad B 1:1. Zbraslavští po výborném vstupu do soutěže dál klesají. 
Momentálně jsou na 9.místě s odstupem 2 bodů na 5.místo a s náskokem 5 bodů před poslední Aritmou B, 6 výher, 7 remíz, 
7 proher, 24:26, 25 bodů.
1. B třída – sk. A: 16. kolo Chuchle – Košíře 0:1, Řeporyje B – Lochkov 1:2, 17. kolo Lochkov – Chuchle 1:0, 18. kolo 
Chuchle – Řeporyje B 5:2, SK Střešovice – Lochkov 3:0, 19. kolo Lochkov – Modřany 2:3, Chuchle – Řepy 3:2, 20. kolo SK 
Střešovice – Chuchle 2:4, Olymp – Lochkov 2:0. Čechoslovan Chuchle je v čele soutěže před Př.Kopaninou B díky lepšímu 
skóre. Důležitá byla výhra na hřišti dalšího postupového adepta SK Střešovice ve 20.kole. 12 výher, 4 remízy,4 prohry, 42:22, 
40 bodů. Lochkov je na 11.místě relativně vzdálen od sestupových příček. 6 – 3 – 11 , 31:45, 21 bodů.  
2. třída – sk. A: 14. kolo Bílá Hora – Radotínský SK B 3:1, Nebušice – Zbraslav B 0:0, 15. kolo Zbraslav B – Slivenec B 
0:0, RSK B – Ruzyně 3:0, 16. kolo Bráník B – RSK B 2:2, Bílá Hora – Zbraslav B 0:2, 17. kolo SK Střešovice B – RSK B 1:2, 
Zbraslav B – Ruzyně 8:3, 18. kolo RSK B – Zbraslav B 0:0. Po bezbrankové remíze v derby se tým zbraslavské rezervy ocitá 
o jednu příčku výše než RSK B. Zbraslav B má na 4.místě ze 17 zápasů 28 bodů za 8 výher, 4 remízy, 5 proher, 30:20. RSK B 
5.místo 7 výher, 6 remíz, 4 prohry, 33:23, 27 bodů. 
2. třída – sk. C: 14. kolo Modřany B – Lipence 1:5, 15. kolo Lipence – Advokát 4:1, 16. kolo SEMI Kačerov – Lipence 4:3, 
17. kolo Lipence – Slavoj Podolí C 2:4, 18. kolo Junior B – Lipence 2:2. Lipence jsou na 5.místě s odstupem 6 bodů na čelo 
tabulky, a tedy teoretickou šancí na postup. To potvrdila i remíza na hřišti vedoucího Junioru B. 8 výher, 5 remíz, 4 prohry, 
40:30, 29 bodů.
3. třída – sk. A: 10. kolo Řepy B – Lipence B 1:1, 11. kolo Lipence B – Střešovice C 0:1, 12. kolo Radlice B – Lipence B 0:4, 
13. kolo Lipence B – Koloděje 6:2, 14. kolo Suchdol B – Lipence B 1:1. Lipence B jsou po 14.kole na 4.místě za 7 výher, 
4 remízy, 3 prohry, 37:19, 25 bodů.  
3. třída – sk. C: 10. kolo Chuchle B – Točná 0:0, 11. kolo Chuchle B – Tatran Střešovice 3:0, 12. kolo Koloděje – Chuchle B 
0:1,  13. kolo Chuchle B – Třeboradice B 4:1, 14. kolo Benice – Chuchle B 1:4. Chuchelské béčko je na 3.místě. 7 – 3 – 4, 
35:27, 24 body.
BOXLAKROSOVÁ LIGA NBLL:
MUŽI: 1. kolo Jižní Město – Falcon Radotín 15:7, Rascals of South – LCC Radotín 3:23, 2. kolo Falcon Radotín – Slavia 
Praha – odloženo, LCC Radotín – TJ Malešice 14:7, 3. kolo Slavia Praha – LCC Radotín – odloženo, Rascals of South – Falcon 
Radotín 10:11, 4. kolo Falcon Radotín – LCC Radotín 6:14, 5. kolo LCC Radotín – LC Jižní Město 17:10, TJ Malešice – Falcon 
Radotín  13:11
NÁRODNÍ ŽENSKÁ LAKROSOVÁ LIGA:
Turnaj 1: LCC Radotín – LC Jižní Město 15:8, LK Slavia Flamingo – LCC Radotín 3:11 Turnaj 2: TJ Malešice – LCC Radotín 
12:8, LC Jižní Město – LCC Radotín 7:8
1. ČESKÁ SOFTBALOVÁ LIGA:
MUŽI: 23.4. PV Praha – Radotínský SK 2:4, RSK – Chemie 13:3, 24.4. RSK – Chomutov 6:1, Iuridica – RSK 3:15, 7.5. 
RSK – Krč Altron 9:2, RSK – Havlíčkův Brod 10:9, 8.5. RSK – Spektrum 2:4, SVŠ Plzeň – RSK 0:5. Až v sedmém zápase byli 
radotínští softballisté poraženi. Aktuálně jsou v čele soutěže se sedmi výhrami a jednou porážkou.
PRAŽSKÁ FLORBALOVÁ SOUTĚŽ:
Třída mužů – divize 1: 25. kolo FbK Buldoci Radotín – TJ Sokol Vršovice II 5:9, 26. kolo Blue Wings Prague – FbK Buldoci 
Radotín 2:8, 27. kolo FbK Buldoci Radotín – TJ Sokol Kobylisy 0:3. V souboji o 6. Příčku byl úspěšnější tým Kobylis. Buldoci 
jsou na 7.místě s 2 bodovou ztrátou na 6.místo. 8 – 2 – 14, 96:102, 18 bodů.


