
Memoriál Aleše Hřebeského ovládli Irokézové
Kahnawake Rapids

Kahnawake Rapids vybojovali při své 
premiérové účasti na turnaji titul. Tým 
nabitý hvězdami profesionální NLL 
a mnoha hráči irokézské reprezentace 
porazil v napínavém finále kanadské 
Green Gaels 5:2.

V zápase se vyznamenali oba bran-
káři, první gól padl až na konci první 
periody, kdy skóroval Seth Blue Hill, 
na další zásah si museli diváci počkat 
až do třetí třetiny. Za Green Gaels 

vyrovnal Graham Bergsma. Zápas 
byl urputný a napínavý. Kahnawake 
Rapids se díky trefám Nortona, Blue 
Hilla a Vyse dostali do vedení, které 
zkorigoval Goddard. Gaels se pokoušeli 
zvrátit výsledek hrou bez brankáře, ale 

inkasovali do prázdné branky. V zápase 
o třetí místo porazili domácí LC Custo-
des americké Megamen 5:2. Co do kva-
lity týmů měl letos turnaj mimořádnou 
úroveň. Emotivním momentem turnaje  
byla akce pořádajícího LCC „Každý gól 
má cenu“ na podporu chlapce postiže-
ného dětskou mozkovou obrnou Janka 
Ferance z Radotína. Vybrané finanční 
prostředky ve výši 16 450 Kč předal 
ředitel turnaje Jan Barák a starosta 

TJ Sokol Radotín Mirek Knotek, za 
účasti kapitánů LCC Radotín a Mega-
menu Boston, nadačnímu fondu Algo, 
který ve spolupráci s Městskou částí 
Praha 16,  pořádá sbírku na nákup no-
vého vozíku pro Janka.

Konečné pořadí: 1. Kahnawake Rapids 
(IRO),  2. Green Gaels (CAN),  3. LC 
Custodes (CZE),  4. Megamen (USA),  
5. Pioneers (CAN),  6. Vienna Monar-
chs (AUT),  7. SK Lacrosse Jižní Město 
(CZE),  8. Turku Titans (FIN), 9. Nova 
Scotia Privateers (CAN), 10. Goldstar 
Tel Aviv (ISR), 11. LimeGreen Riggers 
(IRL), 12. London Knights (ENG), 
13. Bats Bratislava (SVK), 14. Bun-
deswehr Lacrosse (GER), 15. TJ Ma-
lešice (CZE), 16. Deutschland Adler 
(GER), 17. Glasgow Clydesiders (SCO),  
18. Polish Eagles (POL), 19. LCC 
Wolves (CZE), 20. Team EuroLaxCo 
(FRA). Nejlepší útočník: Kedoh Hill 
(Kahnawake Rapids), nejlepší obrán-
ce: Brad MacArthur (Green Gaels), 
nejlepší brankář: Mike ompson 
(Kahnawake Rapids). All Stars Team: 
Scott Komer (Megamen), Ian Craw-
ford (Kahnawake Rapids), Emil Mora-
vec (LC Custodes), Julian Maliszewski 
(Megamen), Dylan Goddard (Green 
Gaels), Bryan Bendig (Megamen). 
Nejlepší střelec: Ryan Keith (Pioneers) 
14 golů. Cena pro nejužitečnějšího 
hráče, vítěze kanadského bodová-
ní: Dominik Pešek (LC Custodes) 
22 bodů.

Více informací na www.ahmemorial.cz, 
nebo na www.lcc-radotin.cz

Gymnastky Gymnázia Oty Pavla třetí 
v republikovém finále

Gymnastky GOP se zúčastnily v polo-
vině dubna Republikového poháru Aso-
ciace školních sportovních klubů ČR ve 
sportovní gymnastice družstev základních 
a středních škol. 

Závod se konal v pěkně vybavené gym-
nastické tělocvičně v Prostějově. Dívky se 

zúčastnily tohoto závodu poprvé, nicméně 
se konkurence nezalekly a předvedly velmi 
hezké výkony. V konečném hodnocení do-
platily trochu na to, že se snažily předvést 

co nejobtížnější sestavy, zatímco některá 
družstva sázela pouze na jistotu provedení. 
Z této taktiky si radotínští vzali ponaučení 
a v příštím roce se jistě umístí ještě lépe. 

Děvčata v kategorii základní školy získala 
bronzovou medaili (z dvanácti soutěžících 
družstev). Tým startoval v následujícím 

s l o ž e n í :  T e r e z k a 
Procházková, Alžbě-
ta Bendíková a Bar-
bora Halounková. Te-
rezka navíc obsadila 
celkově šesté místo ze 
42 startujících. Dívky 
v kategorii střední ško-
ly obsadily šesté místo 
a startovaly ve slože-
ní: Barbora Sedláková, 
Markéta Halounková 
a Kateřina Krá lová. 
Všechny závod nice 
jsou aktivními člen-
kami gymnastického 
o d d í lu  S o k o l a  R a -
dot ín .  Gratu lujeme 

děvčatům k pěkným výkonům a děkujeme 
vedení gymnázia i profesorům tělesné vý-
chovy za podporu této akce.

Už počtvrté se uskutečnila Rallye Praha Revival
O prvním dubnovém víkendu proběhl 

již 4. ročník společensko-sportovní akce 
Rallye Praha Revival (RPR), který se jel 
jako memoriál Dalibora Janka, známého 
závodníka a motoristického publicisty.

Šlo o skvělou příležitostí k setkání 
legend a osobností historie motoris-
tického sportu a pestrou přehlídku 
závodních a sportovních automobilů 
vyrobených do roku 1987. Akci vy-
myslel a připravuje promotér automo-
bilových závodů Eda Patera.

Jelo se na trati dlouhé 550 km s ně-
kolika zvláštními úseky na uzavřených 
tratích, kde si mohli bývalí závodníci 
bez obav zavzpomínat na svá závod-
nická léta a předvést se před početnými 
diváky. Diváci si ze sobotního programu 

asi nejvíce užili show section v Chabařo-
vicích, kde na ploché dráze zdejšího Mo-
toclubu F si mohli dvakrát prohlédnout 
celé startovní pole v rozevlátém smyku. 
Na letišti v Úžíně byla vytyčena další 
show section a z bezpečnostních důvo-
dů byl pro diváky nepřístupný zvláštní 
úsek na rekultivaci v Radovesicích. 
I když nedělní program už tak nároč-
ný nebyl, jen ještě jednou show section 
v Radovesicích a na letišti v Panenském 
Týnci na totožné trati jako v pátek, jen 
za denního světla a před zraky mnoha 
diváků. To bylo spolu s časovou kontro-
lou na náměstí v Lounech, která zpest-
řila místním nedělní dopoledne, vše, co 
v neděli čekalo posádky před dojezdem 
do cíle v Radotíně. Poháry dostaly vždy 

první tři posádky ve třídách, které jsou 
vypsány podle objemů motorů automo-
bilů a dále se dělí na sériové vozy a vozy 
s úpravami. V sériových třídách si 
nejlépe vedli v jedenáctsetpadesátkách 
O. Gernát – L. Svoboda. Třídu do 1600 
ccm opanovali V. Suk jun. a K. Kopicová 
na Suzuki Cultus. Ve dvoulitrech i abso-
lutně nejlepší byli M. Sítník - O. Švábek 
na VW Golf. Třídu vozů o objemu do 
1150 ccm s úpravami vyhrál T. Kotek s 
D. Kovačem na Fiatu 128 coupe. Upra-
vené šestnáctistovky vyhráli M. Kaš-
par - J. Bílek na Mini Cooperu s ab-
solutně nejnižším počtem bodů ze show 
section, ve třídě ne, ale absolutně je o ví-
tězství připravil bodový příděl z radaro-
vých kontrol. Upraveným dvoulitrům 
dominoval D. Patera s M. Šmídem na 
Peugeotu 309 GTI. V nejsilnější třídě zví-
tězili otec a syn Achsové na Porsche 911.
Motto revivalů

Akce pro všechny, kdož se nakazili okta-
novým bacilem, infekcí, které se nejúčinně-
ji čelí pevným upoutáním v anatomickém 
sedadle s rukama na kůží obšitém na 
volantu a nohama stepujícíma na odvr-
taných pedálech nejlépe v automobilu, kde 
poslední výkřik elektroniky představuje 
cyklovač stěračů.

ve stanoveném pořadí. A o dramatické 
situace nebude, milí čtenáři, nouze!

Diváci samozřejmě nepřijdou o stan-
dardní záležitosti, jako Team Penning 
(Třídění dobytčat), Ranch Roping (Ran-
čerské lasování), dvě rychlostní disciplíny 
Pole Bending (Slalom kolem tyčí), strhu-
jící Barrel Race (Barelový dostih) a další. 
Vrcholem programu pak bude zhruba 
v 17 hod. královská disciplína Steer Wrest-
ling (Pokládání telete). Vítěz této soutě-
že si odnese nejen mimořádnou peněžitou 
prémii, ale i Vítězný štít starosty Karla 

Hanzlíka, který převzal 
nad rodeem již tradičně 
záštitu. Zbývá jen doplnit, 
že diváci opět zvolí Miss 
Rodeo 2014 (tentokráte 
z řad sličných jezdkyň) 
a že bude o ně – také již 
tradičně – postaráno, po-
kud jde o jídlo, pití a další 
atrakce. Pořadatelé neza-
pomenou ani na nejmenší 
diváky a divačky, kteří se 
budou moci povozit v sed-
le huculů nebo v bryčce. 
A od 19 hodin nebude po-

chopitelně chybět Country bál. Tentokráte 
bude hrát kapela JaDrZel pod vedením 
kapelníka Radka Valáška.

Na závěr přátelské doporučení: na sobo-
tu 24. května si, vážení čtenáři, žádný jiný 
program neplánujte!

Radotínská divácká obec má před 
sebou – po parádním boxlakrosovém Me-
moriálu Aleše Hřebeského – další skvělou 
sportovní událost: mistrovství České repub-
liky v rodeu, jehož prvním dílem je Velké 
radotínské rodeo o Senátorský pohár.

Přátelé této napínavé podívané jsou 
srdečně zváni do areálu v radotínských 
Říčních lázních v sobotu 24. května, kde 
rodový „mazec“ začne letos o hodinu dří-
ve, tedy už v 10 hodin. To je ale novinka 
pouze technického rázu. Pořadatelé z Tar-
panClanu však připravili výbornou věc: 

oproti letům minulým jednu disciplínu 
navíc a tou bude premiéra Team Sorting 
aneb Přehánění dobytčat. Jde o soutěž 
atraktivní a plnou napínavých momentů, 
kdy tříčlenná parta přehání jednotlivé 
kusy z jedné části arény na druhou, ovšem 

Radotínské rodeo je za dveřmi
i s novinkou

Radotínští basketbalisté se po dvou letech 
vrací do první třídy, poté co v druhé polovině 
letošní sezóny nedokázali najít přemožitele 
a zvítězili ve všech jedenácti utkáních. Bi-
lance 18 výher a čtyř porážek vynesla rado-
tínskému A-týmu titul mistra druhé třídy. 

Po letech se tak podařilo docílit znatel-
ného úspěchu a vybojovat kvalitní soutěž, 
jíž první třída po loňské restrukturalizaci 
všech pražských soutěží za-
jisté je. Za zmínku stojí i styl, 
kterým se podařilo zvítězit. 
Ve dvaadvacet i  zápasech 
obdrželi svěřenci Adama Pe-
řinky průměrně 53,2 bodů za 
zápas, když dvakrát dokonce 
překonali rekord historie klu-
bu v počtu obdržených bodů 
v jednom zápase. „Agresivní 
nátlaková obrana tvoří zá-
klad našeho herního projevu 
a v trénincích je jí věnováno 
nejvíc času. Speciálně v jarní 
části soutěže jsme byli díky 
n í  napros to  dom i na nt n í 
a soupeře poráželi průměrně o 25 bodů,“ 
uvádí Peřinka. Ve vyrovnané sestavě letos 
vyčnívali zejména rozehrávač Alex Ulya-
nin (průměrně 20 bodů na utkání) a at-
letičtí křídelníci Aleks Bazyulkin (15,6) 
a Adam Prejzek (11,2). Dalším obrovským 
úspěchem je návštěvnost v hale. Cestu na 
domácí zápasy si letos našlo průměrně 
50 diváků na zápas a na poslední utkání 
přišlo s hráči oslavit titul 107 návštěvní-
ků. „Ze 110 klubů hrajících v pražských 

soutěžích jsme v tomhle naprostá rarita. 
V Radotíně se během dvou let podařilo 
vytvořit neskutečný unikát. Máme jasně 
největší návštěvnost ze všech pražských 
klubů. Chtěl bych touto cestou poděkovat 
všem, kdo nás letos přišli podpořit, perso-
nálu haly za servis pro fanoušky a našim 
Ultras, kteří předvedli v posledním utká-
ní výkon z říše snů a hráči tak zažili večer, 

na který asi nikdy nezapomenou,“ říká 
Adam Peřinka. 

V příští sezóně, která startuje začátkem 
října, tak Radotín uvidí podstatně kvalitněj-
ší zápasy proti výrazně silnějším soupeřům. 
„Máme znovu jen ty nejvyšší ambice. Co-
koliv jiného než první místo a tedy postup 
do pražského přeboru, bude zklamáním,“ 
dodal trenér Adam Peřinka. 

Basketbalisté RSK vyhráli svou soutěž 
a postoupili do I. třídy

Již třetí ročník žákovského turnaje 
dětí od sedmi do čtrnácti let se konal 
o víkendu v radotínské hale. Zorgani-
zovali ho hráči badmintonového oddílu 
Sokol Radotín za podpory svých rodičů. 

Do Radotína se, podobně jako vlo-
ni, sjelo asi 250 dětí z celé republiky 
a hosté z Polska od začátečníků až 
po zkušené. Klání zahájil Miroslav 
Knotek, radotínský místostarosta 
a starosta TJ Sokol Radotín. Rado-
tínský badminton reprezentovalo 
více než 30 hráčů. Přijeli i ti, kteří 
s tímto sportem začali teprve ne-
dávno – děti nejmladší kategorie U7. 
Bylo potěšující, že v průběhu zápasů 
se hráči lepšili a i ti nezkušení chtěli 
vyhrát každou výměnu. Mládí ze 
Sokola Radotín si z turnaje odvezlo 
několik medailí. Hráči potvrdili, že 
pokud se systematicky připravují, 
výsledky se dostaví. Prvenství z loň-
ska v kategorii U9 obhájil Petr Hnili-
ca. Tato skupina skončila naprostým 
úspěchem domácích barev, kdy i na 
druhé a třetí pozici skončili radotín-
ští hráči – Tomáš Bláha a debutant 

Adam Král. Zejména od Adama to 
byl úžasný výkon, jelikož se badmin-
tonu věnuje 6 měsíců a porazil daleko 

zkušenější hráče. Další vítězství pro 
radotínské barvy získala Ema Staň-
ková. Vyhrála kategorii U11 a po roce 
trénování se stává jednou z nadějí 
oddílu. Podařilo se ji konečně porazit 
dosud dominantní hráčku v pražské 
a středočeské oblasti, Adélu Shořo-

vou. Mile překvapil i Tomáš Pano-
cha vítězstvím v nejstarší kategorii 
chlapců U14, když si ve finále poradil 

s Janem Holečkem a vyhrál po velmi 
dobrém a bojovném výkonu. Bronz si 
odváží Katka Mikelová v U13 a Hon-
za Volček v U11. 

Badmintonové mládí potřetí ovládlo
radotínskou sportovní halu

Více na www.facebook.com/BKRadotin


