Jubilejní 15. ročník Memoriálu Aleše Hřebeského je historií

Vítězství a řada individuálních ocenění putuje opět za oceán
Finálovým zápasem mezi týmy Megamen
Boston a LC Jižní Město vyvrcholil letošní
Memoriál Aleše Hřebeského. Výsledek finálového duelu potvrdil skutečnost, že v případě
turnajové účasti zámořských týmů si pohár za
vítězství odváží právě družstva ze Spojených
států nebo Kanady. Generálním partnerem
turnaje byla radotínská firma S&S vzduchotechnika s.r.o., která dlouhodobě podporuje
i radotínský mládežnický sport.
Boxlakrosový turnaj, jehož se poprvé
zúčastnilo šestnáct týmů z osmi zemí,
je největší akcí svého druhu v Evropě
a má výborné renomé i v zámoří. Proto se v týmu Megamen letos objevilo
několik hráčů nejvyšší světové úrovně,
kteří napomohli bezproblémové cestě
turnajem bez ztráty kytičky. Nejlepším
Megamenem byl Kanaďan Bryan Bendig,
hráč se zkušenostmi z profesionální NLL
a nejkvalitnějších box lakrosových soutěží senior A v Ontariu a Britské Kolumbii.
Tento hráč působí vedle hraní i jako profesionální trenér lakrosu na vysoké škole

v Massachusetts. Na své cestě k vítězství
v turnaji se Boston v semifinále vypořádal s kanadským Adanac Warriors,

kteří také patřili k favoritům turnaje.
Jižní Město do finále postoupilo přes
pořádající LCC Radotín, který po bitvě
porazilo 4:3. Domácí tým se nedokázal

Konečné pořadí:
1. Megamen Boston (USA), 2. LC Jižní Město, 3. Adanac Warriors (Kanada), 4. LCC Radotín,
5. TJ Malešice, 6. London Knights (Anglie), 7. US Team Philadelphia (USA), 8. LC Slavia
Praha, 9. LCC Tigers Radotín, 10. Dublin Riggers (Irsko), 11. LC Pardubice, 12. BI-BER
(Německo), 13. Tricksters Bratislava (Slovensko), 14. LC Old Dogs Plzeň, 15. Wolkersdorf Grasshoppers (Rakousko), 16. LC Šumperk.
Nejlepší útočník: Bryan Bendig (Megamen), Nejlepší obránce: Petr Bek (LCC Radotín),
Nejlepší brankář: Mitchell Hannigan (Adanac Warriors), All Stars 5: Pavel Došlý (LC Jižní
Město), Ginny Capicchioni (Megamen Boston), Dave Leach (London Knights), Sean Gibson (Dublin Riggers), Petr Poupě (LCC Radotín)
Nejlepší střelec a Vítěz kanadského bodování: Bryan Bendig (Megamen) 21 gólů, 22 bodů (21+1)
Cena starosty MČ Karla Hanzlíka pro nejužitečnějšího hráče: Bryan Bendig (Megamen)

vypořádat se slabou střeleckou formou
a vlastní neschopností se připravil o finálovou účast. Semifinále mezi současnými
nejlepšími českými družstvy
neukázalo očekávaný atraktivní lakros, ale bitvu, ve které
bylo hodně nervozity a neproměňování šancí hlavně ze
strany domácího týmu. Jižní
Město toho dokázalo využít
a dvě minuty před koncem
zápasu vyrovnalo z trestného
nájezdu. Následující pokračování přesilové hry, které následovalo po nepochopitelném
vyloučení dvou domácích hráčů za běžný obranný zákrok,
přineslo vítěznou branku Jižňáků a smutek LCC. Kanadští
Adanacs pak vrátili v zápase
o třetí místo Radotínu porážku ze základní
skupiny a dokonali tak trápení LCC. Zámořští hráči dokázali lépe pokrýt klíčové
hráče a zvítězili 4:3.
Ve finále od začátku dominovali hráči
Bostonu, kteří byli se svou technikou a přehledem na hřišti o třídu výše než soupeř.
V bráně Megamenů nastoupila Ginny
Capicchioni a rozhodně patřila k nejlepším
gólmanům na turnaji. Megamens zvítězili jasně 14:8. V dresu Megamen Boston
oslavili turnajové vítězství i bývalí hráči
prvního týmu LCC, dnes už veteráni Mirek Knotek a John Hetzel. Oba v minulosti
plnili ofenzivní povinnosti, ale v nabitém
útoku Bostonu ustoupili a precizní obranou
přispěli k vítězství Megamen Boston.

Prolog cyklistických časovek do kopce s novým traťovým rekordem
Cyklista pražské Sparty i přes nepřízeň počasí zlepšil dosavadní čas o 50 vteřin

Prologu jubilejního X. ročníku poháru
Časovek do kopce v Radotíně na tradiční
Třebotovce počasí příliš nepřálo. Předpovědi
sice slibovaly slunečné počasí s příznivým
větrem, ale ranní realita s mrholením a souvisle šedivou oblohou k jízdě na kole příliš
nelákala. Přesto se na startu sešlo početné
pole jezdců a mnozí pravidelní účastníci
vzpomínali s úsměvem na sněhový závod
v roce 2003, proti kterému byly aktuální
podmínky vlastně pohodové.
Po sportovní stránce se však 20. dubna
na trati děly neuvěřitelné věci. Jestliže
organizátoři byli v minulosti na poháro-

vých kopcích svědky vteřinových úprav
absolutních traťových rekordů v podání
respektovaných jezdců špičky amatérských
pelotonů, letošní úvodní závod jim dal nahlédnout do výkonů úrovně profesionální
a pro všechny, kteří byli u toho, to byl jistě
mimořádný zážitek. Dokonce i cíloví ča-

soměřiči, kteří obvykle kromě startovních
čísel, údajů v počítači a záložní časomíry
nevnímají nic jiného, tentokrát hned po
příjezdu dolů vyprávěli o nápadně rychleji
jedoucím jezdci s číslem 46.
Těžko hledat vhodný superlativ k výkonu
Tomáše Okrouhlického (AC Sparta Praha)
v letošní nové kategorii Mužů, slučující
původně rozdělené kategorie Ultra a Hobby.
Tak, jak Tomáš raketově stoupal vzhůru od
svých začátků v poháru časovek, pokračuje
evidentně i nadále. Nyní, v profesionálním
týmu, se jeho závodní spektrum rozšířilo
vedle nejprestižnějších tuzemských závodů
i o mezinárodní podniky a co to obnáší,
naznačil svým výkonem na Třebotovce,
které dal přednost před startem v Německu!
Naprosto koncentrován opouštěl startovní
branku přesně se startovním impulsem
a možná trochu překvapivě se do Třebotovky „zakousl“ malou pilou. Trať proletěl průměrem bezmála 31 km/h a z dosavadního
rekordu ukrojil téměř 50 vteřin!
Trochu ve stínu Tomášovy jízdy zůstal
výkon stříbrného Jana Dubce (Vinohradské
šlapky), který startoval o 16 startovních
čísel dříve. I on dokázal prolomit dosavadní
traťový rekord, ale absolutně nejrychlejším
mužem této tratě celé historie byl jen zhruba
7 minut, než pásku protnul Tomáš Okrouhlický. Poblíž stávajícího traťového rekordu
spurtoval do cíle i bronzový Zbyněk Kugler
(Cyklotrenink.com), těsně před Václavem
Holubem (CK Maldá Vožice), který jako
první vyzkoušel čtvrtý stupeň pódia, který

bude provázet letošní ročník, a aby byl výčet
oceněných úplný, na jubilejní X-post vystoupil Přemysl Hošek (SP kolo).
V kategorii mužů 40+ dominoval Radek
Vaňkát (Vinohradské šlapky), který do
letošní sezóny vstupuje ve skvělé formě.
V těsném souboji odsunul na druhé místo Josefa Vejvodu (CKKV), což může do
dalších závodů avizovat skvělé souboje na
špičce této kategorie. Pepa si to určitě líbit
nenechá. O třetí a čtvrté místo se poprali
tradiční rivalové, týmoví kolegové Josef
Burgr a Igor Kubín (CSK Markus) a cena
za jubilejní X. místo byla připravena pro
Romana Pokorného (Pijas). V souvisejícím
doplňkovém hodnocení mužů 50+ třetí
místo vybojoval Stanislav Švec (Vinohradské šlapky), který s Josefem a Igorem, patřícími rovněž do tohoto hodnocení, dokázal
hrát velice vyrovnanou partii.
Poslední celková vítězka kategorie žen
Jitka Kulhánková (Ski & Bike centrum Radotín) navázala na loňské výsledky tím nejlepším způsobem a dojela si pro zlato před
Michaelou Srbovou (Vinohradské šlapky)
a Lenkou Bartošovou (HIC).
V hodnocení týmů v rámci úvodního
podniku mnohá „nej“ posbírali jezdci
Vinohradských šlapek, co se týká počtu
účastníků, ovací při vyhlašování pódiových
umístění svých borců i bodů v týmovém
hodnocení. Pořádající početné KPO
v nadějně sílící sestavě vybojovalo stříbro
a naopak v úsporném triu vytěžili bronz

XXV. ročník jízdy historických velocipédů z Jíloviště na Zbraslav se blíží

Organizátoři všechny zvou na netradiční akci, kterou připomínají začátky cyklistiky v naši zemi
Ve dnech 14. a 15. června 2008 pořádá
Veteran bicycle club Zbraslav, ve spolupráci
s Městskou částí Praha - Zbraslav, již pětadvacáté setkání přátel historických velocipédů.
Akce navazuje na bohatou tradici cyklistiky na
Zbraslavi.
Tradice cyklistiky na Zbraslavi sahá až do
hlubin 19. století. Pokud historické prameny neklamou, byl první velocipéd přivezen
do Čech Angličanem Williamem Crowleyem v roce 1879. První vysoká kola byla
v Praze na Smíchově vyrobena v zimě na
přelomu let 1879-1880. A již v tomto roce
je zaznamenán výlet Angličana eodora
Bocka a Čecha Karla Schulze od Prahy ku
Zbraslavi. A ještě téhož roku bylo členy
nově ustaveného velocipédistického klubu
smíchovského jeto dvacetkrát ze Zbraslavi
až na Jíloviště. Z událostí té doby je 19. září
1886 zaznamenán závod do vrchu na vysokých kolech na trati Zbraslav – Jíloviště
mezi pány Kohoutem a Kášem.
Původní Český klub velocipédistů
Zbraslav byl ustaven 30. listopadu 1896.
Ustavující schůze se konala v hostinci
„U Vejvodů“ a zúčastnilo se jí 19 členů.
Členské příspěvky byly stanoveny na
1 zlatý při zápisu a 20 krejcarů měsíčně.
Kroj členů klubu měl býti zhotoven v barvě šedé. Po roce 1930 se stopa Českého
klubu velocipédistů Zbraslav ztrácí, přestože se na Zbraslavi ještě po druhé světové
válce jezdí cyklistické závody do vrchu.
Až opět na jaře roku 1984 si na popud
zbraslavského rodáka Jaroslava Vožniaka

skupina jeho přátel obstarala především
při železných nedělích, na smetištích
a půdách stará jízdní kola, ve snaze
připomenout si dobu svých rodičů a pra-

rodičů. Při jednom z veselých večerů
ve starobylé restauraci U Kotvy bylo
dohodnuto uspořádání cyklistického
happeningu.
Idea byla prostá. Jako se už v 19. století
jezdívaly závody na vysokých kolech ze
Zbraslavi na Jíloviště, mohlo by se přeci

jet na historických velocipédech i z kopce dolů. Tak byla obnovena přerušená
tradice kdysi v celém Království Českém
proslulé zbraslavské cyklistiky.
Dne 16. června 1984 se konal I. ročník
jízdy s vrchu Jíloviště – Zbraslav. Start
nebyl na Jílovišti samém, neboť trasu
dávných cyklistických závodů překrojila
mezitím čtyřproudá dálnice. Už první
ročník byl odstartován na dnes již tradičním plácku nad Baněmi a cíl byl, tak
jako ještě mnohokrát potom, v restauraci
U Přístavu. A již tehdy bylo usneseno, že
se dolů pojede bez šlapání. A již tehdy,
jak tvrdí klevetné jazyky, někteří neměli, v neuhasitelné touze po vítězství,
dostatek vůle pravidla dodržet. Prvního
ročníku se zúčastnilo šest jezdců a dvě
jezdkyně, kteří jsou tak navždy zapsáni
do historie.
Od historického prvního ročníku se podařilo jízdu po dvacet pět let každoročně
udržet až dodnes. Někdy se sešlo jezdců
méně, jindy požehnaně - jako v památných létech 1989 a 1990, či 1997, některá
léta tradice málem zhynula na úbytě. Budiž poděkováno těm, kteří nedali „jízdám
s vrchu“ zahynout, každoročně přišli
a zúčastnili se, ba někteří ctihodní velocipedisté i k organizaci ochotnou ruku
přiložili. Snad nám to vespolek vydrží
nejméně po dalších dvacet pět let.
Na viděnou 14. června na Zbraslavském
náměstí. Všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

... a rodeo letos nebude?!

Tak se již netrpělivě ptají nadšenci a vytrvalí
návštěvníci dnes již tradiční akce, která je unikátní z pohledu celého hlavního města Prahy,
a to zejména pohybují-li se v radotínských
Říčních lázních či v jejich okolí.
,,Pravda, udělali jsme my, organizátoři,
v posledních letech v termínech trochu
„hokej“, ale jen proto, že jsme se snažili
najít datum co nejpříjemnější pro diváky, když tradiční
„čarodějnice“ takzvaně nevyšly. To znamená vyšly na
prostředek týdne,“ vysvětluje
termínové změny a datové
posuny pořádání rodea jeden
z organizátorů a zakladatelů akce Petr Binhack. A to
je, vážení čtenáři, i letošní
případ. Takže se neobávejte,
rodeo v Radotíně bude, a to
24. května! A podobně jako
v minulém roce půjde o rodeo 1. divize, tedy o součást
mistrovství ČR.
Podnik si zachovává osvědčené schéma z minulých let.
Sportovní program začne hodinu před polednem, aby po přestávce na oběd pokračoval slavnostním nástupem ve 13.30 hodin.
V rychlém sledu pádící sportovní program
bude doplněn již tradičními lahůdkami,
jako např. volbou Miss Rodeo, kterou volí
diváci apod. K rodeu patří samozřejmě
i lahůdky gastronomické, kterých bude
bohatý výběr. A pozor, přátelé! Protože
nejen tradicemi živo je rodeo, připravili
pořadatelé pro diváky další mimořádné
akce: každá vstupenka bude slosována
v rámci tomboly o zajímavé ceny. A navíc
si budou moci příchozí diváci zasoutěžit
v jízdě na elektrickém rodeu o Horymírův

pohár, který věnuje starosta městské části
Karel Hanzlík, a na závěr pak vyzvat v čestném duelu celkového vítěze rodea! Ani na
nejmenší a malé diváky organizátoři nezapomínají. Opět se budou moci povozit na
konících nebo v bryčce a také zkusit zkrotit
elektrického býka. Na večer je připraven
country bál bod širým nebem. ,,Věříme, že

si každý přijde na své,“ vyjadřuje své přání
Petr Binhack, který bude i celý program
moderovat.

Závěrem pak místo obvyklého pozvání
pár plakátových hesel:
- Nejlepší republikové rodeo
- Loňský mistr ČR lipenecký Martin Vodvářka opět na startu
- Napínavý sportovní program ,,na živo“
a ,,natvrdo“
- Divácká soutěž v jízdě na elektrickém býku
- Tombola o ceny a volba Miss rodeo

Kudy chodil Karel IV. po třiatřicáté
Je sobota 19. dubna těsně před šestou hodinou ranní a na start již 33. ročníku dálkového
pochodu „Kudy chodil Karel IV.‘‘ do Radotína
přicházejí první pochodníci, kteří si vybrali
nejdelší trasu dlouhou 50 km.
Postupně lidí přibývá a od 7. hodiny
přijíždějí i první cyklisté. Podobná situace
je i na dalších startech – v Cernošicích,

Dobřichovicích a Berouně, odkud jsou vedeny hlavně kratší trasy. Bohužel obloha se
zatahuje stále čím dál tím víc a okolo deváté
je již jasné, že po sedmi letech, kdy byla snaha organizátorů vždy odměněna krásným
slunečným dnem, bude při letošním pochodu pršet. Přesto nakonec na start čtrnácti
peších a sedmi cyklistických tras přišlo
1468 „pochodníků“. Nejstaršímu bylo 77
let, nejmladší se vezli v kočárku. Nejvíce
lidí vyrazilo jako obvykle na nejkratší de-

setikilometrovou trasu z Dobřichovic. Na
Mořince – největším kontrolním místě, kde
se schází většina tras, jsou účastníci vábeni
vůní grilovaných klobásek, grogu (pro dospělé), děti lákají hranolky a jako tradičně
jdou rychle na odbyt i křehké kremrole.
Do cíle na Karlštejn na břehu Berounky
docházejí účastníci oproti minulým létům
poněkud zablácenější, unavení, ale
spokojení, že zase ukázali tělu, kdo
je jeho pánem, a že se prošli nádhernou přírodou v okolí Prahy. V cíli
všichni obdrželi tradiční diplom,
malé občerstvení, někteří si dali
opečeného buřta a v hloučcích si
sdělili zážitky z pochodu. Novinkou
letošního ročníku byla fotografická
soutěž „o nejlepší fotografii z pochodu“. Výsledky budou vyhlášeny
v průběhu května.
I přes poněkud horší počasí se
organizátorům letošní ročník
vydařil, což bylo hlavně patrné
na spokojených tvářích všech zúčastněných vyznavačů dálkových
pochodů a cykloturistiky. Že je škoda, že
jste o pochodu nevěděli, že byste taky šli či
jeli na kole? Nevadí. Již nyní začali pořadatelé z Chmelnického dětského klubu připravovat příští 34. ročník. Zatím je známé
datum – 25. dubna 2009. Tak si toto datum
zaškrtněte v kalendáři, sledujte stránky
www.chdk.cz a na shledanou na jednom ze
čtyř startů. Určitě nebudete litovat a vezměte s sebou své kamarády a známé.

Výsledkový servis

KOPANÁ:
Pražský přebor: 18. kolo SC Radotín – FK Dukla Praha B 0:2, 19. kolo SC Radotín – FK Újezd nad Lesy 3:1,
20. kolo FK Meteor VIII – SC Radotín 2:0, 21. kolo SC Radotín – FK Slavoj Vyšehrad B 0:0, 22. kolo Bohemians
Praha B – SC Radotín 1:2, 23. kolo SC Radotín – SK Uhelné sklady 2:0, 30. kolo SK Aritma – SC Radotín 1:2.
Ke konci soutěže našel SC Radotín formu, s jakou se prezentoval na začátku soutěže na podzim.V současné době po
odehraných 24 zápasech je na sympatickém 4. místě se 42 body za 13 výher, 3 remízy a 8 proher se skóre 33:35.
I. A třída - skupina B: 14. kolo SK Čechoslovan Chuchle – FK Řeporyje 1:4, SK Union Vršovice – SK Zbraslav
2:0, 15. kolo SK Sparta Krč B – SK Čechoslovan Chuchle 4:0, Slovan Kunratice – SK Zbraslav 2:2, 16. kolo SK
Čechoslovan Chuchle – SK Ďáblice 2:1, SK Zbraslav – Sokol Nebušice 0:0, 17. kolo Slavoj Podolí – SK Zbraslav
2:1, SK Čechoslovan Chuchle – SK Union Vršovice 0:2, 18. kolo SK Zbraslav – AFK Slivenec 4:1, Sokol
Cholupice – SK Čechoslovan Chuchle 2:1, 19. kolo SK Čechoslovan Chuchle – SK Střešovie 1911 1:2, FK Řeporyje –
SK Zbraslav 0:0, 26. kolo AFK Slivenec – SK Čechoslovan Chuchle 5:3, SK Zbraslav – SK Sparta Košíře 0:3.
SK Zbraslav se pohybuje nad pásmem sestupu na 11. místě (20 zápasů, 5 výher, 7 remíz, 8 proher, 29:38, 22 bodů).
Chuchelský tým je beznadějně na posledním 14. místě a záchrana je nereálná (20 zápasů, 3 výhry, 2 remízy,
15 proher, 29:60, 11 bodů).
I. B třída - skupina A: 14. kolo SK Modřany – Sokol Lochkov 0:2, SC Radotín B – Dolní Měcholupy B 3:2,
15. kolo Sokol Lochkov – SK Střešovice 1911 B 2:2, SC Radotín B – Sokol Řepy 2:2, 16. kolo Fórum Ukrajinců –
Sokol Lochkov 5:1, FC Zličín B – SC Radotín B 1:2, 17. kolo Sokol Lochkov – SK Nusle 2:1, SC Radotín B – ABC
Braník 1:2, 18. kolo AFK Slavoj Podolí B – SC Radotín B 1:0, Sokol Řepy – Sokol Lochkov 4:1, 19. kolo Čechie
Dubeč B – Sokol Lochkov 2:0, SC Radotín B – SK Modřany 0:2, 26. kolo SK Aritma B – SC Radotín B 1:3, Sokol
Lochkov – Slavoj Podolí B 1:2. SC Radotín B se pohybuje ve středu tabulky na 8. místě, ale nemůže si dovolit
výpadek, protože na sestupové pozice má náskok pouze 6 bodů (20 zápasů, 7 výher, 3 remízy, 10 proher, 33:36,
24 bodů). Sokol Lochkov je opět, stejně jako loni, na sestupové pozici. Zkušenosti se sestupovými boji musí
uplatnit i v letošní sezóně (12. místo, 20 zápasů, 4 výhry, 6 remíz, 10 proher, 27:48, 18 bodů).
II. třída - skupina A: 12. kolo AFK Slivenec B – SK Čechoslovan Chuchle B 2:0, SK Sparta Košíře B – SK
Zbraslav B 2:0, 13. kolo SK Zbraslav B – FK Zlíchov 1914 B 9:3, SK Čechoslovan Chuchle B – SK Advokát Praha
5:0, 14. kolo Sokol Nebušice B – SK Zbraslav B 2:4, ABC Braník B – SK Čechoslovan Chuchle B 3:1, 15. kolo SK
Zbraslav B – AFK Slivenec B 7:0, PSK Olymp - SK Čechoslovan Chuchle B 1:2, 16. kolo SK Čechoslovan Chuchle
B FK Gordic 1:2, SK Advokát Praha – SK Zbraslav B 1:6, 17. kolo SK Zbraslav B – SK Čechoslovan Chuchle B
6:1 . Oba týmy z šestnáctky jsou bez záchranářských povinností. Zbraslav B je na vynikajícím 2. místě a béčko
Chuchle je na 9. místě (SK Zbraslav B, 17 zápasů, 11 výher, 1 remíza, 5 proher, 57:25, 34 bodů, SK Čechoslovan
Chuchle B, 17 zápasů, 6 výher, 2 remízy, 9 proher, 25:39, 20 bodů).
II. třída - skupina C: 12. kolo Olympia Šeberov B – Sokol Lipence 1:5, 13. kolo Sokol Lipence – Sokol Bílá Hora
5:0, 14. kolo SK Modřany B – Sokol Lipence 0:4, 15. kolo Sokol Lipence – FC Tempo Praha B 0:3, 16. kolo Slavoj
Suchdol – Sokol Lipence 0:0, 17. kolo Sokol Lipence – AFK Slavoj Podolí C 2:1. Lipence mají pouze tři body
ztrátu na vedoucí celek tabulky FC Tempo B (4. místo, 17 zápasů, 9 výher, 4 remízy, 4 prohry, 37:20, 31 bodů).
III. třída – skupina A: 14. kolo Slavoj Suchdol B – Sokol Lipence B 3:1, 15. kolo Sokol Lipence B – Sokol Kolovraty C 6:0, 17. kolo Sokol Lipence B – SK Třeboradice B 1:2, 18. kolo Sokol Lysolaje – Sokol Lipence B 1:2,
19. kolo Sokol Lipence B – SK Čechie Smíchov 3:1, 26. kolo Sokol Lipence B – Spartak Hrdlořezy B 3:1. Béčko Lipenců je po 18. kolech v klidném středu tabulky (7. místo, 18 zápasů, 8 výher, 2 remízy, 8 proher, 38:37, 26 bodů).

