
Další ročník memoriálu je historií
   Radotínští lakrosisté musí i po skončeném 
13. ročníku Memoriálu Aleše Hřebeského 
čekat na úspěch, kterého se jim již dlouho 
nedaří dosáhnout. Tak jako v ligové sou-
těži posledních sezón, závěrečný krok na 
cestě k triumfu zhatil radotínským hráčům 
tým LC Jižní Město. Komplex z vítězství 
nad tradičním soupeřem nabývá patolo-
gického rázu. Ještě dlouho po závěrečném 
klaksonu fi nále stojí hráči LCC Radotín 
u střídačky a nevěří, že prohráli zápas, 
který se do posledních okamžiků vyvíjel 
podle scénáře pořadatelského týmu. 
   Před zaplněnými tribunami, na které se 
po deštivém pátku a sobotě konečně usmá-

lo slunce, probíhal již tradičně urputný boj. 
Pro ,,jižňáky“ to byla jediná vážnější pro-
věrka výkonnosti v průběhu turnaje. Tým 
z Prahy 16 musel předvést svoji bojovnost 
již v semifi nále, kde nakonec porazil zlep-
šeným výkonem v závěru třetí periody tým 
Malešic (4:2, pozn. red.). Začátek zápasu 
byl zcela podle představ svěřenců trenéra 

Baráka. ,,Dali jsme po zdařilé akci rychlý 
gól zásluhou Honzy Košťála, na který jsme 
v páté minutě navázali úspěšnou trefou 
Petra Poupěte“, přibližuje úvod fi nále ra-
dotínský trenér Jan Barák. Jelikož brankář 
Říha podával skvělý výkon, za který byl 
při závěrečném ceremoniálu oprávněně 
vyhlášen tak jako předloni  nejlepším 
brankářem memoriálu, šel Radotín do 
druhé periody s dvoubrankovým násko-
kem. Zvýšenou agresivitou a napadáním 
soupeře se ale Jižnímu Městu do poloviny 
zápasu podařilo zásluhou reprezentanta 
Došlého vyrovnat. Do posledního dějství 
se po trefě radotínského Procházky a bran-
ce jednoho z nejlepších českých lakrosistů 
Jakuba Nováčka, využivšího netaktického 
střídání radotínských hráčů, šlo za neroz-
hodného stavu 3:3. Vstup do závěrečné 
periody se vydařil LCC. Talentovaný 
devatenáctiletý Jiří Košťál, nastupující 
hvězda radotínského lakrosu, vzal na sebe 
zodpovědnost a vstřelil dva velice důležité 
góly a potvrdil, že brankář Jižního Města 
Malina nechytal tentokrát v takové pohodě 
jako jindy.  Naopak Tomáš Říha na druhé 
straně dál čelil skvělými zákroky zvyšují-
címu se náporu hráčů z pražské sídlištní 
čtvrti. Tlak ještě zesílil po oddechovém 
čase Jižního Města. Jelikož Radotín začal 
chybovat v obraně, bylo jen otázkou času, 
kdy dá soupeř kontaktní gól. Tato situace 
nastala dvě minuty před koncem zápasu. 
Jelikož byl autor branky (Černík) bezpro-
středně  zfaulován radotínským kapitánem 
Petrem Bekem, hrál pořadatelský tým 
v oslabení. V okamžiku vypršení trestu, 

kdy do konce utkání zbývalo necelých 
dvacet sekund a ,,jižňáci“ hráli power 
play, srovnal stav nejlepší hráč fi nále a nej-
produktivnější hráč turnaje Pavel Došlý 
střelou z dálky. Po vhození míčku do hry 
se děj přesunul před branku Jižního Města, 
kde se rozhodčí Mrlík dopustil již několi-
káté chyby v rozhodování, v tomto případě 
odpískal faul na radotínského útočícího 
hráče nepochopitelně jako jeho prohřešek. 
Rozehranou akci přes kolabující obranu 
a tři hráče LCC k úžasu všech úspěšně 
zakončuje opět Došlý. Do konce utkání 
v té době zbývají pouhé tři vteřiny. Strašně 
málo na to, aby se LCC Radotín pokusil 
o vyrovnání. Jižní Město výhrou 6:5 obhá-
jilo loňské vítězství. V zápase o třetí místo 
zvítězili hráči TJ Malešice nad americký-
mi US Team Philadelphia 7:6.  
   I přes nepříznivé počasí provázející pře-
vážnou část akce, měl 13. ročník nejpres-
tižnější boxlakrosové události v Evropě, 
důstojnou podobu jak po stránce sportovní, 
tak i společenské. O významu a podvědo-
mí memoriálu svědčí fakt, že se mezi za-
jímavými hosty v roli diváků na tribunách 
objevili vedle zástupců radotínské radnice 
i předseda Občanských demokratů Mirek 
Topolánek, asistent trenéra fotbalové re-
prezentace Miroslav Beránek  a nebo dvoj-
násobný mistr světa, stříbrný olympionik 
z roku 1948 v hokeji a bývalý poslanec PS 
Parlamentu ČR Augustin Bubník. 

 Vlajková loď radotínského softballu – 
A tým mužů – prošel loni na podzim leh-
kou krizí, částečně způsobenou relativním 
neúspěchem i jistým stereotypem vztahů 
vedení a hráčů po šesti společných sezó-
nách. Třetí  místo v nejvyšší soutěži lze 
sice jen těžko nazvat neúspěchem, ale na 
druhé straně tým je třetí už po několikáté 
a rád by se z tohoto zakletého místa vyma-
nil a vrátil se po pár letech opět do fi nálové 
série. Nicméně po jednáních vedení klubu 
a hráčů došlo k uklidnění situace a po 
celkem kvalitní zimní přípravě mužstvo 
nastoupilo do nového ročníku opět se 
stejnými ambicemi – dostat se do fi nále 
ligy a pokusit se ji vyhrát, stejně tak jako 

Český pohár, ve kterém byl Radotínský SK 
loni druhý.
   Kádr se pro aktuální ligový ročník příliš 
nezměnil, odešel pouze M. Procházka. 
Naopak přišli dva noví hráči – Jirka Jordán 
z Krče a Martin Kořízek z Chemie Praha. 
Dále přestoupil po loňském hostování 
nadějný nadhazovač Jaroslav Breník ze 
Sedlčan. Díky letošní dlouhé zimě bylo 
před soutěží velmi málo času na trénink 
venku, proto se tým vlastně ještě pořád 
rozjíždí, ačkoli soutěž už začala. Po prv-
ních čtyřech utkáních je prozatím bilance 3 
vítězství a jedna porážka (s Tempem Praha 
1:2 po  slabším výkonu v útoku).
   Radotínské ženy hrají poprvé v historii 

celostátní soutěž - 2. českou ligu žen, do 
které se kvalifi kovaly loni na podzim. 
Tým je kombinací starších a zkušeněj-
ších hráček (P. Vicenová, M. Cyrnerová) 
a bývalých juniorek (sestry Bažantovy, 
T. Kopicová). Kromě toho trenér Šťastný 
přivedl na hostování tři hráčky ze Slavie 
Plzeň, které již zkušenosti s druhou ligou 
mají. Tým začal soutěž na přelomu dubna 
a května a po poněkud divokých výsled-
cích (11:13, 16:19), které se dají připsat 
na konto nováčkovské nezkušenosti, má 
bilanci 1 vítězství, 3 porážky. Všechny 
prohry byly těsné, a proto by neměl být 
velký problém splnit letošní cíl, kterým je 
především udržení v nové soutěži.
  Juniorky a kadeti svoje soutěže začali 
první květnový víkend.

  První dostihový měsíc letošní sezóny 
přinesl na chuchelském závodišti úspěchy 
v hlavních dostizích především pro mladé 
jezdce. Nedávná žákovská šampiónka 
Martina Havelková (20 let) získala tradiční 
Gomba handicap se svěřencem trenéra 
Holčáka German Maltem, její vrstevník 
Jakub Pavlíček jen den před svými 21. 
narozeninami vyhrál Memoriál Rudolfa 
Deyla s klisnou Vanessiou a poslední dub-
novou neděli se pak nečekaným vítězem 
Memoriálu prof. Michala v sedle koně 
Alain stal Adam Pekarovič, který jedna-
dvacítku oslavil v březnu.
   Květnový program však už nabízí první 

největší vrcholy sezóny - Jarní cenu klisen 
Porcela Plus (14.5.), Velkou jarní cenu 
Generali Pojišťovny (21.5.) a Velkou květ-
novou cenu SKANSKA ŽS (28.5.) a v nich 
lze spíš očekávat triumfy zkušenějších 
žokejů. Každopádně je program následu-
jících nedělí na metropolitním dostihovém 
závodišti nabitý kvalitním sportem i do-
provodným programem. V neděli 21. květ-
na budou již od 11 hodin probíhat ukázky 
psích plemen a agility a fi rmy zabývající 
se výživou domácích zvířat poskytnou 
návštěvníkům poradenství v tomto oboru. 
Dostihy pak startují vždy ve 14 hodin.

KOPANÁ: 
Pražská přebor: (16 týmů) 16. kolo SC Radotín – SK Motorlet Praha B 0:1, 17. kolo Sokol Královice – SC Radotín 
1:1, 18. kolo SC Radotín – FK Dukla Praha 1:1, 19. kolo SC Radotín – Admira Slavoj 0:1, 20. kolo FK Meteor 
Praha VIII – SC Radotín 1:2, 21. kolo SC Radotín – SK Ďáblice 1:1, 22. kolo Bohemians Praha B – SC Radotín 
5:1, 23. kolo SC Radotín – FSC Libuš 4:3. SC Radotín se po 23. kole pohybuje ve středu tabulky. Bohužel tým se 
v poslední době musí vypořádávat s dosti početnou marodkou. Přesto stojí za zmínku vítězství ve 20. kole nad 
jedním z aspirantů na postup do divize, mužstvem Meteoru na jeho hřišti. (9. místo, 6 výher, 10 remíz, 7 proher, 
skóre 27:27, 28 bodů) 
I. A třída – skupina B: (14 týmů) 14. kolo SK Actherm Vršovice – SK Zbraslav 5:1, 15. kolo SK Střešovice 1911 – 
SK Zbraslav 2:2, 16. kolo SK Zbraslav – Sokol Nebušice 1:2, 17. kolo AFK Slavoj Podolí Praha – SK Zbraslav 3:1, 
18. kolo SK Zbraslav – FK Slavoj Vyšehrad B 2:0, 19. kolo SK Gordic Praha – SK Zbraslav 1:1. A tým Zbraslavi se 
bude jako v předchozích sezónách snažit udržet soutěž. Pro zachování naděje bylo důležité vítězství nad Slavojem 
Vyšehrad B, který se rovněž nalézá v ohroženém pásmu. (13.místo, 3 výhry, 5 remíz, 11 proher, 24:43, 14 bodů).
I. B třída – skupina A: (14 týmů) 14. kolo SK Čechoslovan Chuchle – FC Přední Kopanina B 1:0, Sokol Lochkov – 
SK Sparta Košíře 3:1, 15. kolo Sokol Lochkov – Sokol Řepy 0:1, SK Aritma Praha B – SK Čechoslovan Chuchle 
1:0, 16. kolo SK Čechoslovan Chuchle – SK Sparta Košíře 0:2, FC Zličín B – Sokol Lochkov 4:1, 17. kolo 
Sokol Lochkov – SK Čechoslovan Chuchle 3:1, 18. kolo AFK Slavoj Podolí Praha B – Sokol Lochkov 0:0, SK 
Čechoslovan Chuchle – FC Zličín B 2:5, 19. kolo SK Čechoslovan Chuchle – Sokol Řepy 1:1, Sokol Lochkov – SK 
Modřany 0:3. Případné   sestupové potíže musí řešit i v Lochkově (13. místo, 4 výhry, 5 remíz a 10 proher, 
26:42, 17 bodů). Po loňské zdařilé sezóně nemá ve vyrovnané tabulce v dolní polovině soutěže lehkou situaci 
ani Čechoslovan Chuchle. Od sestupových míst chuchelské fotbalisty dělí pouhé čtyři body (8. místo, 6 výher, 3 
remízy, 10 proher, 28:34, 21 bodů).  
II. třída – skupina A: (11 týmů) 12. kolo – zápasy budou odehrány 10. - 11.6., 13. kolo SC Radotín B – AFK 
Slivenec B 4:0, SK Zbraslav B – SK Gordic Praha B 4:2, 14. kolo SC Radotín B – Sokol Lysolaje 0:1, Sokol 
Nebušice B – SK Zbraslav B 1:0, 15. kolo SC Radotín B – Ruzyně 2:0, SK Zbraslav B – AFK Slivenec B 6:0, 16. 
kolo ABC Braník B – SC Radotín B 1:1, Sokol Lysolaje – SK Zbraslav B 1:0, 17. kolo SC Radotín B – volno, SK 
Zbraslav B – Ruzyně 1:3. Opačné starosti má B tým Radotína. Neustále se drží v čele soutěže a s ambicemi pomýš-
lí na postup. Klíčový bude odložený souboj 12. kola 10. června, kdy SC Radotín B jede na hřiště Sokola Nebušic 
B, druhého týmu pořadí, který prozatím ztrácí 3 body (9 výher, 3 remízy, 2 prohry, 40:18, 30 bodů). SK Zbraslav je na 
6. místě (6 – 1 – 8, 31:32, 19 bodů).
II. třída – skupina C: (12 týmů) 12. kolo – zápasy budou odehrány 10. - 11.6., 13. kolo Sokol Lipence – FC Tempo 
Praha B 1:1, 14. kolo SK Modřany B – Sokol Lipence 2:1, 15. kolo Sokol Lipence – SK Advokát Praha 6:0, 16. kolo 
FK Semi Kačerov – Sokol Lipence 1:1, 17. kolo Sokol Lipence – AFK Slavoj Podolí Praha C 0:4. Na pěkném 3. 
místě se pohybuje Sokol Lipence (8 – 3 – 5, 44:30, 27 bodů).
III. třída – skupina A: (11 týmů) 12. kolo – zápasy budou odehrány 10. - 11.6., 13. kolo PSK Olymp Praha B – SK 
Čechoslovan Chuchle C 2:4, Sokol Lipence B – Sokol Řepy B 2:1, 14. kolo volno – Sokol Lipence B, SK Čechoslovan 
Chuchle C – Slovan Bohnice B 0:2, 15. kolo SK Čechoslovan Chuchle C – SK Čechie Smíchov B 5:4, Sokol Lipence B 
– Slavoj Koloděje B 3:0, 16. kolo SK Čechie Smíchov B – Sokol Lipence B 3:3, Slavoj Suchdol B – SK Čechoslovan 
Chuchle C 1:2, 17. kolo Radlice B – Sokol Lipence B 0:5, SK Čechoslovan Chuchle C – SK Střešovice 1911 B 0:1. 
Na 3. místě je i rezerva S.Lipence (9 – 1 – 4, 45:24, 28 bodů). Prozatím na 5. místě je chuchelské ,,céčko“ (7 – 1 – 7, 32:31, 22 bodů).
III. třída – skupina C: (10 týmů) 10. kolo SK Čechoslovan Chuchle B – Točná 4:1, 11. kolo SK Čechoslovan 
Chuchle B – Tatran Střešovice SSŽ 14:0, 12. kolo Radlice – SK Čechoslovan Chuchle B 4:2, 13. kolo SK Čechoslovan 
Chuchle B – SK Třeboradice B 5:1. Na výborném 2. místě je B tým Chuchle, ale zřejmě již bez postupových ambicí, je-
likož mužstvo prohrálo ve 12. kole na hřišti vedoucích Radlic a náskok se zvětšil na 6 bodů (10 – 0 – 3, 59:20, 30 bodů). 

   Velikonoční svátky přinesly fotbalis-
tům chuchelského Čechoslovanu oprav-
dové velikonoční hody.  Z jejich krásně 
zeleného trávníku tentokrát odcházela 
hostující mužstva červenající se nad 
utrpěnými porážkami. Družstvo doros-
tu zvítězilo nad Juniorem Praha B 7:1. 

Mužstvo dospělých C zvítězilo nad Čechií 
Smíchov B 5:4.  Nejvyššího vítězství ale 
dosáhlo B mužstvo, které svého soupeře 
Tatran Střešovice  „vyprovodilo“ rekordní 
pomlázkou 14:0. Jedinou prohru si přivez-
lo mužstvo A ze sousedního Lochkova 
v poměru 3:1. 


