
Známý indiánský sport se úspěšně rozvíjí na Zbraslavi
Již od září 2013 se hraje lakros na 

Zbraslavi. Dětský interkrosový tým 
vznikl na popud současné trenérky Anny 
Dočkalové, která jako  milovnice lakrosu 
začínala ve velkoklubu LCC Radotín. 
Sportovním centrem je pro zbraslavské 
sportovce místní Sokol.

Původ ní  myš len kou za lož en í  
nového mladého týmu bylo rozšíření 

základny ženského lakrosu a rozvoj 
ženské žákovské ligy. V první sezó-
ně se tým složený ze 7 chlapců a 3 
děvčat účastnil interkrosové ligy na 

Jižním Městě, kde statečně bojoval 
a sbíral zkušenosti. Hráči se postupně 
seznamovali s pravidly hry, pohybem 
po hřišti a učili se spolupracovat jako 
tým. Druhou sezónu se díky náborům 
a dosavadním referencím podařilo 
rozjet sportovní oddíl lakrosu TJ Sokol 
Zbraslav ve větším měřítku. Ač prvotní 
cíl o rozvoji ženského lakrosu nebyl na-

plněn, zbraslavští tre-
néři rozhodně nejsou 
zklamáni a přeorien-
tovali přípravu týmů 
na mužskou variantu 
la k rosu .  V sezóně 
2014/2015 se inter-
krosové ligy účastní 
dokonce už 2 zbra-
slavské celky (A a B 
tým). Áčkový výběr je 
složen ze zkušenějších 
hráčů z loňského roku 
a talentovaných star-
ších nových chlapců. 
Celek se prozatím drží 
úspěšně na 3. příčce 

z celkem 6 týmů. V tomto seskupení 
dominují střelci Ondřej Zámečník, 
Adam Vejvoda a Jakub Feik, kteří jsou 
všichni v pořadí všech střelců ligy do 

desátého místa.  Z celkem 15 brankářů 
je zbraslavský Matyáš Novák proza-
tím na druhém místě, což je v takové 
konkurenci skvělý výsledek. Tým B, 
poskládaný především ze začátečníků, 
dokázal po smělém začátku vybojovat 
první výhru nad Spořilovem B. Největ-
šími tahouny jsou Klaudia Eliadesová, 
která má spolu s bratry Adamem a Mar-
kem Šafandovými největší střeleckou 
úspěšnost. Jarní plán zbraslavských 
týmů je jasný, hráči chtějí úspěšně a se 
ctí dohrát interkrosovou ligu. Dalším 
velkým milníkem do letních prázdnin 
bude zahájení tréninků mužského lak-
rosu za podpory trenérů z klubu TJ Ma-
lešice. Ve sportovním oddíle TJ Sokol 
Zbraslav je nyní 21 hráčů, 3 trenéři a 2 
pomocníci z řad rodičů hráčů. Na všech 
dětech jsou vidět každým tréninkem 
velké pokroky, a to nejen s lakrosovou 
holí, ale také v jiných sportovních do-
vednostech. Mladí hráči u sebe rozvíjí 
rovněž týmovou soudržnost, z níž mo-
hou čerpat i v běžném životě. Skvěle se 
zapojují i rodiče, kteří se účastní zápasů 
a akcí pořadaných oddílem, jako je 
vánoční besídka, nebo závěrečné zhod-
nocení sezóny.

Eda Patera vrátil legendy
autosportu na silnice

Když před několika lety přišel promo-
tér automobilových závodů Eda Patera 
s myšlenkou uspořádat akci, na které 
by se sešli legendy našeho autosportu, 
málokdo si dovedl představit, v co se 
rallyové revivaly vyvinou.

K překvapení všech Eda začal hledat 
a nacházet místa, kde by se show secti-
on daly uspořádat, získával kontakty 
na bývalé jezdce a spolujezdce. Ti na-
jednou zjistili, že by se mohli vrátit ze 
sportovního důchodu ještě jednou za 
volant nebo zase číst itinerář. E. Patera 
šel tak daleko, a zakoupil i několik aut, 

např. Porsche 944 pro legendárního 
Z. Haladu, o jehož start velmi stál, pro 
posádku V. Blahna - L. Hlávka připravil 
Opel Kadet v dobových barvách DAK 
MOVA Bratislava. To už bylo jasné, že 
se první, a nikdo nevěděl, jestli ne také 
poslední, ročník Rallye Berounka Revi-
val na podzim 2010 uskuteční. K akci se 
přihlásilo přes šedesát posádek, z toho 
byla asi polovina dobových, ale pořa-
datelé si do poslední chvíle nebyli jisti, 
kolik jich doopravdy přijede a hlavně 
kolik jich bude spokojených po do-
jetí do cíle. Tak vznikla Rallye Praha 
Revival, jejíž první ročník startoval 
v dubnu 2011 z historického centra naší 

metropole ze Staroměstského náměstí. 
Úžasná atmosféra ohromila všech 
115 posádek. V prvních ročnících obou 
soutěží se ustálil jejich formát, Beroun-
ka jako lehčí a domácí varianta a Praha 
jako prestižnější, se slavnostními starty 
z centra Prahy a mezinárodní účastí. 
Poprvé nekoliduje termín revivalu s MS 
v rally, a tak se na start postaví pro 
české fanoušky rallyesportu legenda 
legend John Haugland, který s manžel-
kou pojede na Škodě 130 LR připrave-
nou promotérem E. Paterou. Při letoš-
ním revivalu jistě mnoho zájemců opět 

přiláká v páteční podvečer slavnostní přiláká v páteční podvečer slavnostní přiláká
start z Václavského náměstí, ještě před 
ním se od tří hodin uskuteční první 
Show section v prostoru parkoviště 
chuchelského hipodromu. V sobotu 
od dvanácti hodin budou následovat 
pro diváky nejzajímavější dva průjez-
dy chebskou Kart Arenou a v neděli 
v dopoledne Show section v prostoru 
bývalých kasáren ve Strašicích.

V. Rallye Praha Revival – na startu 
J. Haugland, 10. - 12. 4. 2015, Praha - 
Plzeň – Cheb – Plzeň - Radotín
189 posádek z 12 zemí, Show Secti-
on, 3 dny motoristického zápolení 
a zábavy

Radotínští basketbalisté budou po-
prvé v historii hrát fi nále poháru praž-
ského basketbalového svazu. Dokázali 
totiž v rozhodujícím zápase semifi nále 
porazit klub VŠTJ Medicina, který hraje 
vyšší pražskou soutčž.

Poslední sekunda rozhodla o vítěz-
ství radotínského týmu, když se pro-
sadil trojkou nejlepší střelec Aleksey 
Bazyulkin. V očekávaném fi nále teď 
čeká radotínské hráče klub VŠTJ Sta-
vební Fakulta. Soupeř RSK je také zá-
stupcem pražského A přeboru. Rado-
tínští jsou aktuálně na druhém místě 
B přeboru Prahy a mají před playoff  

ambice dostat se právě do A přebo-
ru.Termíny obou fi nálových střetnutí 

se objeví na klubo-
vých stránkách a in-
formačních prostřed-
cích 16 v průběhu 
několika dní. Vítěz-
ství pražského po-
háru by bylo senzací 
nevídaných rozměrů, 
když ještě v loňské 
sezoně byli basketba-
listé RSK učastníky 
druhé nejnižší soutěže 
v Praze. Více informa-

cí včetně videí, fotografi í a rozhovorů na 
www.facebook.com/Bkradotin.www.facebook.com/Bkradotin.www.facebook.com/

Basketbalisté RSK budou hrát ve finále PBS


