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XXIII. ročník Memoriálu Aleše Hřebeského byl rozlosován
Během čtyřdenním maratonu se 

v 60 zápasech největšího turnaje v Evro-
pě představí hráči 21 týmů z 15 zemí.

Tradiční mezinárodní sportovní 
akce odstartuje ve středu 20. dubna! 
Galavečer Lakrosu a večerní exhibiční 
zápas je na programu v pátek, v sobotu 
se odehrají zápasy o umístění, semifi-
nále a od 20.00 hodin finále.

Nově se představí tým ze Švýcar-
ska a tým z Alberty, který tvoří hráči 
z oblasti Calgary. Turnaj slibuje opět 
účast hvězdných týmů Green Gaels 
z Toronta, Megamen Boston, obhájců 
titulu Pioneers z Vancouveru, domá-
cích Custodes, stále lepšících se hráčů 
z izraelského Tel Avivu, Turku Titans, 
Dublin Riggers, Bundeswehr Mnichov 
nebo istanbulských Sultans. Z do-
mácí špičky se zúčastní TJ Malešice 
a Jižní Město. Týmy byly rozlosovány 
16. března a prostřednictvím inter-
netové Custodes TV mohli losování 
sledovat hráči po celém světě.

Týmy se rozdělily do 7 skupin ze 
tří výkonnostních košů:

A: Pioneers (CAN), Istanbul Sultans 
(TUR), Polish Eagles (POL)
B: Green Gaels (CAN), Turku Titans 
(FIN), Helan Gĺr Lacrosse (SWE)
C: Goldstar Tel Aviv (ISR), TJ Malešice 
(CZE), Bats Bratislava (SVK)
D: Megamen (USA), Vienna Monar-
chs (AUT), Chocolax (SUI)
E: Bundeswehr Lacrosse (GER), Nova 
Scotia Privateers (CAN), Glasgow 
Cly desiders (SCO)
F: SK Lacrosse Jižní Město (CZE), London 
Knights (ENG), Deutschland Adler (GER)

G: LC Custodes (CZE), Riggers (IRL), 
Team Alberta (CAN) 

Turnaj začne 20.4 v 9.00 hod. zá-
pasem mezi německým Bundeswehr 
Lacrosse a skotským Glasgow Cly-
desiders. Slavnostní zahájení v 19.00 
hodin odstartuje v radotínské aréně 
XXIII. ročník Memoriálu Aleše Hře-
beského.

Všechny zápasy budou opět přenášeny 
po internetu. 

Více na www.ahmemorial.cz

Radotínský Sportovní Klub v loň-
ském roce úspěšně uspořádal historicky 
největší klubový turnaj v Evropě. Mož-
nost zahrát si před domácím publikem 
sobal světové úrovně byla pro většinu 
hráčů domácího týmu vrcholem jejich 
sportovní kariéry.

Po sezóně tak logicky řada dlouhole-
tých opor ukončila aktivní kariéru. Klub 

opustili většinou hráči tvořící kostru 
úspěšného týmu, který během posled-

ních deseti let vybojoval řadu medailí na 
domácí i mezinárodní sobalové scéně.

Jaro tak vítají radotínští sobalisté 
v obměněné sestavě, příležitost dostá-
vají mladší hráči a hráčky. Klub při 
této strategii postupného omlazování 
bude sázet na vlastní odchovance – ze-
jména v kadetských kategoriích má 
solidní líheň nových talentů. Tým 

kadetů dokonce 
v loňském roce 
ovládl pražskou 
soutěž, v níž za 
celý rok prohrál 
pouze dva zá-
pasy. V nadchá-
zející sezóně se 
po dlouhé době 
představí kadeti 
i kadetky rado-
t í nského sof t-
balového klubu 
v  ce los t át n ích 
soutěžích. Klub 
bude mít v mlá-

dežnických katagoriích ještě jednoho 
vyslance, a to nově se tvořící tým ju-

niorů, který bude ve své první sezóně 
především sbírat zkušenosti. 

Mladí sobalisté se na svoji první 
pořádnou konfrontaci s týmy z celé re-
publiky celou zimu poctivě připravují. 
Kluci se koncem ledna zúčastnili ha-
lového turnaje v pražských Bohnicích, 
kde se v silné konkurenci rozhodně 
neztratili a obsadili kvalitní šesté 
místo. Pro děvčata byl vrcholem zimní 
přípravy mezinárodní halový turnaj 
v Trutnově, kde zejména polské týmy 
disponovaly velkou fyzickou silou. 
Ani holky se však nezalekly a vybojo-
valy stejně jako kluci šesté místo. 

Celostátní sobalové soutěže mlá-
deže se hrají systémem turnajů. Na 
radotínském hřišti se místo jednoho 
velkého turnaje, který klub pořádal 
v loňském roce, odehrají turnaje hned 
tři. O své poháry tu budou hrát chlap-
ci a dívky do šestnácti let. Následovat 
je pak budou junioři. Legendy světové-
ho sobalu pálící homeruny daleko za 
hrazení našeho areálu v něm tak letos 
nahradí dravé mládí, které jednou 
možná bude odpalovat stejně tvrdě 
a daleko, nebo se třeba zařadí po jejich 
boku do Síně slávy... 

Sobalové mládí střídá legendy

17. dubna – 42. Memoriál Rudolfa Deyla 
od 14 hodin (areál závodiště otevřen 
již od 12 hodin)
24. dubna – 15. British Racing Green Day 
od 14 hodin (areál závodiště otevřen 
již od 12 hodin)
8. května – 68. Jarní cena klisen
od 14 hodin (areál závodiště otevřen 
od 12 hodin)
15. května – 95. Velká jarní cena
od 13 hodin (areál otevřen již od 11 hodin)

Nedělní dostihy
ve Velké Chuchli

Přijďte se podívat na tradiční fran-
couzskou hru. Náborový turnaj v pé-
tanque Jarní zelené koule se uskuteční 
na boulodromu v areálu plážového 
volejbalu RSK v ulici K Lázním v neděli 
17. dubna 2016 od 10.00 hodin.

Turnaj je vypsán pro tříčlenné 
týmy libovolného složení, které se 
utkají v první části tzv. švýcarským 
systémem. Ve finálové části se týmy 

utkají ve čtyřčlenných skupinách 
o výsledné umístění. Turnaj je určen 
pro všechny zájemce o tuto hru bez 
ohledu na věk, pohlaví a stupeň tré-
novanosti!

S ohledem na prostorové poměry 
nového boulodromu je stanoven ma-
ximální počet týmu na 12 (tj. počet 
hráčů na 36), startovné činí 60 Kč. 
Hra potrvá cca do 17.30 hodin.

Neseďte v neděli doma!

V sobotu 12. 3. 2016 se v Krkono-
ších ve Špindlerově Mlýně konalo  
SKI TRAB Mistrovství ČR ve skial-
pinismu 2016.

Na start se postavilo 80 závodníků ze 
všech kategorií a již od prvních metrů 
bylo jasné, že závod se pojede velmi 
rychle. V kategorii „Kadeti“ nádherné 
3. místo obsadil Tomáš Dybal, student 
Gymnázia Oty Pavla, který náročnou 
trať dlouhou 7,3 km s převýšením 
744 m zdolal za hodinu a 15 minut. 
Trať vedla velmi těžkým terénem, 
prudká a dlouhá stoupání se střídala 
se strmými sjezdy, ať už volným te-
rénem nebo po „rozbité“ sjezdovce. 
Blahopřejeme.

Bronzová medaile z Mistrovství ČR 
ve skialpinismu 2016

I v právě probíhající sezóně patří 
hráči oddílu TJ Sokol Radotín mezi 
špičku českého badmintonu.

Jakub Bitman, Bětka Bášová, Pavel 
Drančák jr. a Matěj Hubáček (v junio-
rech) jsou platnými členy reprezentač-
ních týmů České Republiky. 

Úprava systému mládežnických 
turnajů letos přinesla kromě změny 
ve věkových kategoriích také přesun 
republikových mistrovství na pod-
zim, což změnilo i plánování sezóny. 
Vrcholem její první poloviny jsou tak 
zejména celorepublikové turnaje, kde 
se pravidelně mezi prvními třemi 
umísťují radotínští hráči do 15 let Ma-
těj Hubáček, Pavel Synovec, Jonatán 
Šercl, Adéla Vacková, Katka Mikelová 
a Ema Staňková. Naprosto ovládli 
základní část pražského přeboru smí-
šených družstev – všechna družstva 
se kvalifikovala do podzimního Play 
Off, kde se bude hrát o titul Pražské-
ho přeborníka a o možnost startu na 
Mistrovství republiky. Výkonnostně 
se zlepšují i ti nejmladší; mezi ty nej-
lepší ve své kategorii se propracovávají 
hlavně Petr Hnilica a Tomáš Bláha. 

O dorost se radotínský badminton 
nemusí bát ani do budoucnosti, v ra-
dotínské hale trénuje okolo 70 dětí ve 
věku 7-15 let pod vedením 4 kvalifiko-
vaných trenérů a několika asistentů 
z řad starších hráčů nebo rodičů. 
Tréninky probíhají denně, dva dny 
v týdnu dokonce ve dvou blocích.

A dospělí? Letošní Mistrovství re-
publiky dospělých v Karviné přineslo 
oddílu 3 zlaté a 3 bronzové medaile, 
všechny v párových disciplínách. Ja-
kub Bitman se ve svých 27 letech stal 
ziskem 11 titulů jedním z nejúspěš-
nějších hráčů v historii českého bad-

mintonu. Letošní už sedmou výhru ve 
smíšené čtyřhře s Alžbětou Bášovou 
doplnil o 4. titul vybojovaný po boku 
Pavla Drančáka. Po delší době obnove-
ná dvojka tak potvrdila svou nominaci 
na Mistrovství Evropy družstev, kde 
nakonec muži vybojovali pěkné děle-
né 9. místo. Bronz si z Karviné odvezl 
Petr Hošek v deblu a mixu a premiéro-
vou medaili v soutěži dospělých vybo-
joval v deblu Michal Hubáček. 

Zlatí medailisté se stali oporou ex-
traligového týmu, který s přehledem 

vyhrál základní část soutěže a svými 
výkony, podpořenými posilami z Pol-
ska, se stal hlavním favoritem na ext-
raligový titul. Závěrečná kola Play-Off 
Extraligy se hrají právě v těchto dnech. 

A závěrem ještě jeden obrovský 
individuální úspěch – radotínský ro-
dák, zakladatel oddílu badmintonu, 
Ing. Mojmír Hnilica byl světovou bad-
mintonovou federací pověřen řízením 
celého badmintonového olympijského 
turnaje na LOH v Riu de Janieru ve 
funkci nejvyššího rozhodčího, tzv. 
„referee“ turnaje!

Badmintonová sezóna v plném proudu

Radotínské lakrosistky ovládly finále 
Česko-německého poháru proti DHC 
Hannover a zejména díky vynikající 
druhé půlce tohoto zápasu získaly trofej 
zpět do českých rukou.

V poháru se střetly tři nejlepší týmy 
z každé země. Už zápasy v základních 
skupinách byly velmi zajímavé a vy-

rovnané. V utkáních s „cizím“ soupe-
řem se i papírově slabší celky „kously“ 
a bojovaly. Girlz tak musely zlomit 
Hamburk, nasazený jako německá 
trojka, až v druhé půli, stejně tak čes-
ký SIS Flamingo kladl nečekaně tuhý 
odpor jak druhému českému soupeři 

ve skupině, Jižnímu Městu, tak ně-
meckému mistru z Hannoveru.

Radotínské Girlz si v zák ladní 
skupině poradily s Hamburkem 7:4  
a s Mnichovem v tuhé bitvě 5:4. Zvlášť 
v tomhle zápase excelovala radotínská 
obrana a tým skvělými zákroky podr-
žela brankářka Kateřina Dvořáková. 

M n ichov pa k 
v samém závěru 
otočil zápas pro-
t i  Ha mbu rk u 
a zajistil si účast 
v  s em i f i ná le . 
Z druhé sku-
piny postoupil 
f avor i z ov a ný 
Ha n nover  po 
v ý h r á c h  n a d 
Jižním Městem 
7:5 a nad SIS 

8:5. Jižní Město nakonec SIS Flamin-
go přehrálo 7:2 a nasměrovalo ho tak 
do zápasu o 5. místo.V něm Flamingo 
dlouho popotahovalo skóre na svou 
stranu, ale nakonec se z vítězství rado-
vali hosté z Hamburku.

„Německé“ semifinále začaly lépe 

Triumf lakrosistek obhájkyně loňského vítězství z Mni-
chova. Hannover ale dokázal otočit 
a nakonec vyhrál těsně 3:2. Semifinále 
mezi Girlz a Jižním Městem začalo 
náporem domácích, po dvou minu-
tách vedly 2:0. Pak ale trochu polevily 
a nechaly soupeřky vyrovnat. Ještě do 
přestávky si ale Girlz vybudovaly ná-
skok 6:2, který v druhé půli vyztužily 
ještě dvěma góly. Jižní Město se v zá-
pase o bronz s Mnichovankami také 
urputně tahalo, ale v poslední minutě 
Němky strhly vedení na svou stranu 
a získaly bronz.

Finále začaly lépe Girlz. Němky ale 
dokázaly vyrovnat a v poslední mi-
nutě první půle se dostaly do vedení. 
O to ale ještě před přestávkou přišly 
a v druhé půli je začal radotínský tým 
jasně přehrávat. Girlz Němky překo-
návaly v útoku a deptaly důslednou 
a aktivní obranou korunovanou 
výkony Kateřiny Dvořákové v bran-
ce. Druhou půli vyhrály radotínské 
hráčky hlavně zásluhou pěti gólů  ne-
zastavitelné Míši Srchové 8:0 a získaly 
cennou trofej. Míša Srchová vévodí 
tabulce střelců i kanadského bodování 
(11+1), Kateřina Dvořáková pak tabul-
ce úspěšnosti brankářek. 


