
Střední škola dostihového sportu a jezdectví v Praze - Velké Chuchli

                           přijme řidiče - údržbáře
Kvalifikační předpoklady:

> řidičské oprávnění skupin B +E a T
> osvědčení odborné způsobilosti pro přepravu živých zvířat
> praxe v oboru
> zručnost při výkonu náročných údržbářských prací strojního 

charakteru, při pracích truhlářských, malířských, sklenářských, 
natěračských, zednických, zámečnických a instalatérských

> během dostihové sezóny přesčasová práce v sobotu a neděli
Nástup: 16. 6. 2012 nebo dle dohody
Další informace na:
tel.: 257 941 094, 731 502 873
ekonom@sou-chuchle.cz
reditel@sou-chuchle.cz
nebo zasílejte písemně

Střední škola
dostihového sportu a jezdectví
U závodiště 325/1
Praha 5, 159 00

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

Malování a štukování
Topasová 859/33,
Praha 5 - Radotín

mobil: 604 404 907

Memoriál zná jednotlivé skupiny
Přímý televizní přenos losování Memoriá-

lu Aleše Hřebeského v box lakrosu určil čtyři 
skupiny. Nejmladší hráči LLC U 11 – Pavel 
Srch, Agáta Šámalíková, Šimon Kučera 
a Kateřina Mikelová vylosovali týmy z vý-
konnostních košů do jednotlivých skupin.
   Kromě novinky při losování doznal změn 
i samotný program memoriálu. Finále bylo 
posunuto na sobotní večer, což jistě vrchol 
turnaje zatraktivní. Maratón 48 zápasů od-
startuje slavnostní zahájení ve středu večer 
v 19 hodin. Diváky opět čeká bohatý pro-
gram, ve kterém se předvede na 250 hráčů 
z devíti zemí, 60 nejmladších adeptů lakrosu, 

ženská exhibice, divácká soutěž o ceny, pá-
teční galavečer a AllStar game od 19 hodin. 

Hymnu, která předchází zápasu mezi 
výběrem zahraničních týmů a české repre-
zentace, bude letos zpívat Tereza Černo-
chová. Sobotní semifinálové zápasy začnou 
v 16 hodin, večerní finále od 20 hodin – na 
pořadu je krátké vyhlášení prvních tří týmů, 
ohňostroj a aer party v sokolovně s vyhlá-
šením pořadí všech zúčastněných. Tradiční 
záležitostí je také přímý přenos všech zápasů 
internetové televize www.net-tv.cz. 
   Největším favoritem letošního turnaje je 
kanadský tým Green Gaels, dvojnásobný 

Více na:  www.ahmemorial.cz 
a www.lcc-radotin.cz.

A: SK Lacrosse Jižní Město (CZE), TJ Malešice (CZE), London Knights (ENG),
     Vienna  Cherokees (AUT)
B: LCC Radotín (CZE), Salt Shakerz (USA), Turku Titans (FIN), Bats Bratislava (SVK)
C: Green Gaels (CAN), LC Slavia Praha (CZE), Landsharks (USA), German Gents (GER)
D: Megamen Boston (USA), Dublin Riggers (IRL), Nova Scotia Privateers (CAN),
     Old Dogs Plzeň (CZE)

Čtyři svíčky na narozeninovém dortu 
sfoukne letos v červnu golfová akademie 
na Zbraslavi působící v Prague City Golf 
Club Lipence. 

Do projektu se zapojily čtyři ško-
ly, Gymnázium Oty Pavla v Radotíně, 
Anglo-německá obchodní akademie v praž-

ském Břevnově, dále lipenecká a radotínská 
základní škola. Hlavním cílem je totiž pro-
pojit školní docházku s golfem a hlavně – 
poskytnout možnost přípravy v akademii 
všem dětem bez rozdílu. Programy jsou za-
měřeny na děti ve věku od 5 do 18 let, jež se 
chtějí věnovat tomuto sportu na té nejvyšší 

sportovní úrovni, 
nebo jen pro ra-
dost. Kritérii, která 
se posuzují, jsou 
perspekt iva, pí le 
a výkonnost dětí. 
Hlavní podmínkou 
je a bude kvalitní 
vztah mezi školou, 
t renéry a rodiči . 
Řada studentů pro-
to navštěvuje právě 
tyto školy.
   Podmínky pro to 
škola má, zázemí 
tvoří 18 jamkové 
mistrovské hřiště, 

vítěz turnaje. Velkou otázkou bude složení 
týmu Megamen Boston. Tradiční účastník, 
také dvojnásobný vítěz, který v loňském 
strhujícím finále prohrál 7:6 s Love You to 
Death, bude opět spoléhat na hvězdu minu-
lých ročníků Briana Bendiga. Tým, který má 
na soupisce v USA přes 100 členů, se skládá 
z bývalých hráčů univerzit, NLL nebo MLL. 
Většině z nich je hodně přes 35 let, což se 
projevilo i v loňském finále. Neznámou 
bude i další mužstvo ze Spojených států – 
Salt Shakerz, největší osobností bude něko-
likanásobný účastník CJ Green. Z českých 
favoritů je jasnou jedničkou domácí LCC. 
Radotínský tým dominuje české lize a nemá 
letos konkurenci. V minulosti jej na turnaji 
překvapili pouze Malešice nebo hráči Jižního 
Města. Pokud zopakují výkony z ligy, budou 
vážným konkurentem zámořským týmům 
a mohou pomýšlet opět na finále. Zda se 
potvrdí tyto prognózy, uvidí návštěvníci 
memoriálu v sobotu 28.4. večer. 

Spolupráce golfové akademie na 
Zbraslavi se školami je úspěšná

Více informací na:
www.zbraslavgolfacademy.cz

9 jamek PAR 3, dva driving range a cvičné 
plochy. Výuka zahrnuje zimní přípravu 
v Indoor Erpet, letní pak probíhá i ve 
sportovní hale v Lipencích. Každoročně se 
uskutečňují výběrová soustředění v golfové 
akademii Ivana Lendla na Floridě, nebo ve 
Španělsku či v Itálii. Děti absolvují i letní 
soustředění v některém golfovém resortu 
v republice. Součástí tréninkového procesu 
je i kompenzační a kondiční trénink, pravi-
delné návštěvy u fyzioterapeuta a psycho-
loga, mentálního trenéra. 
   Golfové tréninky probíhají jednou až tři-
krát týdně vždy na 60 – 90 minut, studující 
jsou rozděleni do skupin podle věku a vý-
konnosti – přípravka, pokročilí a reprezen-
tace. Kompenzační cvičení se konají jednou 
až dvakrát týdně vždy 60 minut. 
   Golfová akademie začínala v roce 2008 
s dvaceti dětmi a dvěma trenéry, o dva 
roky později studuje 100 dětí, o něž se sta-
rá tým patnácti trenérů a cvičitelů včetně 
fyzioterapeuta, mentálního trenéra-psy-
chologa a kondičního trenéra. Letošní 
plány jsou smělé, ale dosažitelné – cílem je 
120 dětí v akademii. 

Po minulé sezóně, kdy se florbalistům 
z Prahy 16 podařil postup do pražské ligy, 
bylo sebevědomí týmu hodně vysoko. Hned 
si věřil na udržení, ne-li postup ještě výše. 
A právě to se stalo osudným. 
   Začátek se podařil vcelku dobře. Po třetině 
soutěže bylo mužstvo na sedmém místě ta-
bulky a v klidu si hlídalo příčky na udržení. 
Kromě družstva Tago Mago, který před 
sezónou přivedl několik posil s extraligo-

vými zkušenostmi, se s většinou ostatních 
soutěžících odehrály vyrovnané výsledky. 
I individuálně se hráčům celkem dařilo. 
Poté sice ještě Buldoci uhráli pár zápasů, 
kde bodovali, ovšem už od 16. kola na ně 
dolehla výsledková krize. Následujících osm 
zápasů prohráli a dvě kola před koncem 
jsou na předposledním místě. „Vzhledem 
k průběhu sezóny je to škoda. Na udržení 
jsme podle mého názoru měli, ale laxnost 
některých hráčů v týmu nás stála udržení,“ 
tvrdí kapitán týmu Ondřej Karnet.
   I tak byly zápasy v pražské a středočeské 
lize mužů přínosem a velkou zkušeností do 
dalších sezón. Do klubu by měl přijít nový 
strategický partner, což by mohlo finanční 
situaci Buldoků vylepšit. Samozřejmostí 
je i příchod nových hráčů a reorganizace 
týmu. „Pro příští rok máme již teď jediný cíl, 

a to rychlý postup zpět do pražské a středo-
české ligy. To bude prioritou. Plus se chystá-
me ještě na pohár České florbalové unie, kdy 
bychom rádi postoupili do druhého kola,“ 
potvrzuje Karnet. 

V letošní sezóně se v radotínské spor-
tovní hale uspořádaly dva neligové turnaje. 
Jeden v září pod názvem GOP CUP 2011 
a ten druhý v prosinci – šlo již o sedmý 
ročník Vánočního poháru. Obě dvě akce 

měly velký úspěch, kluby se již hlásily samy 
a kapacita se rychle naplnila. Na GOP CUPu 
se Buldokům podařilo skončit na druhém 
místě a tým Iloiset Ketut, v němž hráli také 
hráči z Radotína, byl třetí. Vánoční pohár 
měl hned několik novinek. Tou největší bylo, 
že se turnaj hrál poprvé ve dvou halách, 
v Radotíně a v areálu Hamr Braník. Klání 
se zúčastnilo 10 klubů, radotínští Buldoci 
skončili na 7. příčce a Iloiset Ketut obsadil 
třetí pozici. Oba dva podniky se budou opa-
kovat. A důležité info – vstup je zdarma!
   V příští sezóně oslaví Buldoci deset let od 
svého založení. Na tento den proto chystají 
velkou akci, které se zúčastní současní 
i bývalí hráči. Chybět nebudou ani soutěže 
pro diváky. 

Buldokům se nepodařilo udržet 
pražskou ligu pro 10. sezónu klubu   

Další info na: www.buldoci-radotin.cz


