
Letošní jubilejní ročník tradičního 
boxlakrosového Memoriálu Aleše Hře-
beského se uskuteční v Radotíně ve dne 
24.–27. dubna a bude v mnoha ohledech 
vskutku výjimečný. Pro velký zájem týmů 
se pořadatelé rozhodli opustit osvědčený 
formát pro 16 účastníků a připravují 
letošní turnaj pro rekordních 24 týmů ze 
třinácti zemí z celého světa.

Takto velký počet účastníků s sebou 
nese i zvýšené nároky na přípravu. 
Bude například nutné zajistit druhou 
hrací plochu – 14 zápasů z celkových 

68 bude hostit aréna v Černošicích. 
Dále je třeba řešit omezenou ubytovací 
kapacitu v okolí stadionu, přepravu 
hráčů mezi stadiony, zvýšené nároky 
na počet pořadatelů a mnoho dalších 
věcí. Věříme, že pořádající oddíl LCC 
Sokol Radotín i přes zvýšené nároky 
připraví turnaj tak aby přinesl hráčům 
i divákům tradičně skvělé zážitky. Na 

co se tedy mohou návštěvníci Memori-
álu těšit? Především uvidí s výjimkou 
týmu Rebels, trojnásobných šampionů 
z let 2002 – 2004, všechny vítěze Me-
moriálu Aleše Hřebeského: Green 
Gaels (2007, 2010), Megamen Boston 
(2008, 2009, 2012), Love You to Death 
(2011), SK Lacrosse Jižní Město (2005, 
2006), TJ Malešice (1996) a samozřej-
mě domácí LCC Radotín (1994, 1995, 
1997 – 2001). Z nových účastníků se 
můžeme těšit především na kanadský 
tým Pioneers z Vancouveru, dále Glas-

gow Clydesiders ze Skotska 
a Lille Spartiates z Francie. 
Popr vé  s e  Memor iá lu 
z ú č a s t n í  s a m o s t a t n ý 
výběr z Polska – Eagles 
a dorazit by měl také tým 
hrající pod vlajkou Izraele. 
C h y b ě t  n e b u d o u  a n i 
tradiční účastníci Nova 
Scotia Privateers, London 
Knights, Dublin Riggers, 
US Team Phi ladelphia 
a Bats Bratislava. Po pauze 
se vrátí Tricksters Bratisla-

va, kteří slaví letos desetileté výročí 
založení klubu. Rakušané letos na-
stoupí pod hlavičkou Vienna Monar-
chs, z Německa budou dva účastníci: 
Bundeswehr Lacrosse a Deutschland 
Adler, který zazářil v Evropské lakro-
sové lize. Finský výběr bude hrát pod 
názvem Silver Birch Leafs. Z domácích 
týmů se kromě zmíněných vítězů z let 

minulých představí LC Slavia Praha, 
Old Dogs Plzeň a LCC Wolves. Hrací 
systém turnaje bude oproti minulým 
rokům pozměněn, protože 24 týmů 
bude rozděleno do osmi skupin po 
třech, kde sehrají utkání každý s kaž-
dým. Poslední tým ze skupiny bude 
zařazen do bojů o 17. – 24. místo. 
Týmy na prvním a druhém místě 
postoupí do osmifinále a dále se 
bude hrát vyřazovacím způsobem. 
Samozřejmostí na Memoriálu Aleše 
Hřebeského je bohatý doprovodný 
program, který letos začne již před 
samotným turnajem. Jeho defini-
tivní podoba se stále ještě dolaďuje, 
ale již dnes můžeme všechny pozvat 
na zajímavou sportovní akci, která 
se uskuteční v sobotu 20. 4. v okolí 
lakrosového stadionu a také na pro-
mítání filmu Vladimíra Baráka z MS 
v boxlakrosu v Praze 2011. Promítání 
bude v předvečer turnaje 23. 4. v rado-
tínském kině.  Losování do základních 
skupin proběhne ve čtvrtek 28. 3. od 
19 hodin a jeho průběh budete moci 
sledovat živě na www.net-tv.cz  Na 
této adrese pak budou zdarma k vidění 
všechny zápasy letošního Memori-
álu, nově s komentářem amerického 
komentátora kanadsko - americké 
profiligy Andyho McNamary. Veškeré 
potřebné informace naleznete postupně 
na www.ahmemorial.cz nebo FB profilu 
turnaje. 

20. ročník Memoriálu Aleše Hřebeského – 24 týmů ze 13 zemí

  A nejen to. V Neumětelích srdečně 
vítalo Horymíra a jeho družinu asi 150 
nadšených občanů, i když čítá obyva-
telstvo Neumětel přibližně 570 duší. 
Začněme však od začátku...
 Brzký ranní start od radotínské radni-
ce v sobotu 2. března (8.15 hod.) nebyl 
zrovna divácky atraktivní a pesimisté 
očekávali, že kromě starosty, Horymí-
ra, jeho doprovodu a pár organizátorů 
tam už nikdo jiný nebude. A hle: Na 
osmou hodinu se postupně shromáž-
dilo asi 25 občanů, kteří chtěli být pří-
tomni významné události historického 
významu a také popřát statečnému 
rekovi šťastnou cestu. Po krátkých 
pozdravech předal starosta Prahy 16 
(Radotína) Karel Hanzlík neumětel-
skému vladykovi poselství starostovi 
téže vesnice v Podbrdí. Následoval 
přípitek na zdar této diplomatické mise 
a Horymír se na Šemíkovi vydal na ces-
tu. Na rozdíl od známého útěku před 
zlobou knížete Křesomysla v šerém 
dávnověku ho doprovázela čtveřice 
půvabných jezdkyň z pražského Hu-
culclubu. Doprovod se cestou rozrůs-
tal a do Neumětel s věhlasným rekem 

dorazilo jezdců a jezdkyň už dvanáct. 
  V neumětelském parku u kostela sv. 
Petra a Pavla pak čekal v 5 hodin odpo-
ledne kromě již zmíněného davu míst-

ních i starosta Luděk Kuniak. (Je náho-
dou, že ti samí patroni jsou spojení také 
s radotínským katolickým kostelem?) 
Starosta po vzájemných pozdravných 
projevech takřka dojatě přečetl poselství 
Mgr. Hanzlíka, jež ocenili shromáždění 

diváci mohutným aplausem. Poté pak 
vladyka Horymír v doprovodu starosty 
a sličné dívky z družiny položil u hro-
bu Šemíka věnec v upomínku na tuto 
vpravdě historickou  událost.
  Závěr akce se pak uskutečnil na krát-
kém přátelském posezení v místní re-

stauraci (schválně hádejte, 
milí čtenáři, jak se ta hospo-
da jmenovala!), kde se sešli 
účastníci jízdy a pořadatelé 
z radotínského sdruže-
n í  Ta r p a n C l a n ,  H u -
culklubu Praha a Jízdy 
svobodných rytířů se sta-
rostou Kuniakem. Všichni 
se shodli, že akce se napro-
sto mimořádně vydařila.
I sv. Petr svítil sluníčkem 
po celý den a ve vzpomínce 
zůstane z první sváteční 
(celkově pak z druhé) 
Horymírovy jízdy do Ne-
umětel skvělý pocit. A že 
Radotín a jeho starosta to 

u všech neumětelských ten den vyhráli 
na celé čáře. Závěrem pak všichni spo-
lečně vyjádřili přesvědčení, že za rok 
touhle dobou...
P.S. Samozřejmě, že ta hospoda se jme-
novala U Horymíra! Jak jinak!! 

Mise bájného reka splněna

Basketbalisté Radotínského SK zaží-
vají po minulých nepříliš povedených 
sezónách v pražských soutěžích, koneč-
ně sezonu, kdy se stabilně daří a muž-
stvo směřuje za svým cílem.  

Po loňské nepovedené sezoně, kdy 
klub skončil na posledním místě 
v 1. třídě a sestoupil, se klub roz-

louč i l  s  dosavad n í m t renérem, 
bývalým reprezentantem Liborem 
Vyoralem, který vedl Radotínský 
SK v sezoně 2011 - 2012 s bilancí pěti 
vítězství a sedmnácti porážek. Spolu 
s trenérem Vyoralem odešlo dalších 
pět hráčů a bylo tak jasné, že klub 
čeká po letech velká hráčská obměna. 
V letošní sezoně tak hraje Radotín-
ský SK v pražské 2. třídě s novým, 
omlazeným a podstatně stabilnějším 
kádrem, který od listopadu vede 
Adam Peřinka, odchovanec a bývalý 
hráč Radotínského SK. K omlazení 
a zkvalitnění kádru přispěli velkou 
měrou dvě velké letošní posily Michal 
Stárek a Ondřej Burian, kteří se oka-
mžitě stali stabilními členy základní 
pětky. Šestadvacetiletý Michal Stárek 
přišel do Radotína ze Sokola Michle, 
kde byl útočnou oporou týmu, což 
dokazuje i v radotínském klubu, kde 
patří k nejproduktivnějším hráčům. 
Čtyřiadvacetiletého Ondru Buriana 
si přivedl trenér Adam Peřinka ze So-
kola Smíchov hrajícího Přebor Prahy 
B. Téměř dvoumetrový a stokilový 
Ondra Burian hrající na pozici pivo-
ta je nejlepším doskakujícím hráčem 
týmu a k tomu přidává 8,3 bodů na 

zápas. Staronovou posilou je i třice-
tiletý bojovník Libor Hokšár, který 
perfektně zapadl do systému hry 
a prožívá fantastickou sezonu. To 
všechno znamená, že Radotínský 
SK se nachází aktuálně na druhém 
místě své skupiny ve 2. třídě s bi-
lancí 13 vítězství a 4 porážky, včetně 
nejlepší obrany v soutěži. V letošní 
sezoně 2012 - 2013 se však pro kluby 
hrající pražskou 2. třídu nic nemění, 
jelikož se od příštího ročníku upraví 
na popud Pražského basketbalového 
svazu struktura soutěží. Proto je pro 
letošní sezonu cílem pro Radotínský 
SK hlavně stabilizace mladých hráčů 
a zdokonalování herního systému 
pro nadcházející sezonu, kde má klub 
jediný cíl – vyhrát skupinu a vybojo-
vat tak pro Radotín zpátky 1. třídu. 
Radotínští basketbalisté, využívající 
nadstandartní zázemí sportovní haly 
v Radotíně, odehrají v této sezoně už 
pouze dvě domácí utkání a to 22.3. 
a 5.4.,  vždy  v 20.15 hod., na které 
zvou všechny fanoušky. Více infor-
mací na facebookových stránkách 
s názvem Radotínský basketbalový 
klub. 

Radotínský basketbalový klub na vzestupu

V Conseq Parku Velká Chuchle bude 
7. dubna zahájena nová dostihová sezóna. 
Jako hlavní bod otevíracího programu se po-
běží tradiční sprinterský dostih, již 88. ročník 
Gomba handicapu, jehož sponzorem bude 
radotínská firma Auto Femat, dlouholetý 
partner chuchelského závodiště.

Začátek programu, který obsahuje 
celkem osm dostihů, je tradičně ve 14 
hodin. Ačkoliv aktuální finanční situace 
v dostihovém sportu není ideální, pražský 
pořadatel ani letos nezvýšil ceny vstupné-
ho a v termínové listině zachovává počet 
dvaceti dostihových nedělí. Od 7. dubna do 
23. června je připraveno jedenáct odpolední, 

po letní pauze od konce srpna dalších devět.
Denní vstupné pro dospělé činí 120 Kč, 

pro mládež do 18 let a studenty 60 Kč, 
děti do 15 let, stejně jako držitelé ročního 
kupónu pražské MHD, mají vstup zdarma. 
Vedle toho jsou poskytovány některé další 
slevy a také si lze koupit permanentní vstu-

penky na celou sezónu. Po-
drobnější informace najdete 
na internetových stránkách 
www.velka-chuchle.cz.

Nedě l n í  dos t i hy j sou 
ideálním tipem na výlet 
pro celé rodiny. Děti mají 
k dispozici venkovní hřiště 
i krytý dětský koutek a nej-
mladšími návštěvníky jsou 
velmi oblíbené jízdy na třech 
chuchelských ponících. Ty 
jsou provozovány zdarma, 
resp. za dobrovolné jízdné, 

kterým může být i jablko či mrkev pro Jupí-
ka, Vilíka a Bajaju.

V Chuchli startuje dostihová sezóna

Termíny dostihových dnů první 
části sezóny (vždy od 14 hodin): 
duben: 7., 14., 21., 28.
květen: 5., 12., 19., 26.
červen: 2., 9., 23.

Radotínská volejbalová liga je celoroční, 
halovou soutěží a právě nyní vstupuje do své 
jarní části. Začínají boje o co nejlepší umís-
tění pro nasazení do tradičního závěrečného 
turnaje, který se bude konat v červnu, jako 
slavnostní vyvrcholení celoročního úsilí.

Letošní ligy se zúčastňuje dvanáct celků. 
Šest z Radotína a blíz-
kého okolí a dalších 
šest ze vzdálenějších 
částí Prahy. Samotná 
Praha 16 má v soutěži 
hned trojí zastoupení. 
Všechny tři týmy si 
prozatím vedou velmi 
úspěšně. Urputný boj 
o první příčku svádějí 
dva dlouhodobí rivalové. 
Tým Gymnázia Oty Pav-
la a reprezentanti Sokola 
Zbraslav. Před jarní částí 
zaostávali gymnazisti za 
zbraslavskými o jeden 
jediný bod. Oba týmy 
radotínskou ligu již 
několikrát opakovaně 
vyhrá ly. Letos  však 
půjde o víc. O skalp jubilejního desátého 
ročníku. A to už je něco! I třetí domácí celek 
je úspěšný. Old Stars Team má velmi dobře 
rozehranou sezónu a zdaleka ještě není z boje 
o prvenství venku. Nyní se drží třetí příčky 
tabulky s řešitelnou ztrátou osmi bodů na 
Sokol Zbraslav. Bude to ještě tuhý boj a bude 

zajímavé sledovat, jak si týmy ze šestnáctky 
vedou. O průběhu jarní části jubilejního 
desátého ročníku vás budeme informovat 
v dalších vydáních Novin Prahy 16.

Organizátor ligy s potěšením oznamuje, 
že v zimních měsících zaznamenal i překva-
pivý zájem diváků. Jedná se sice o amatér-

skou soutěž, ale výkonnostně je radotínská 
liga na velmi dobré úrovni. Spojení této 
skutečnosti s příjemným prostředím v rado-
tínské sportovní hale, je tak nejlepší pozván-
kou pro další zájemce o amatérský volejbal. 
Hraje se každé úterý od 19.45 hod.

bude v r. 2013 zvlášť zajímavou příležitostí vyniknout pro všechny 
příznivce různých her a „hravých“ sportů. Jako první (z celkového 
počtu čtyř akcí) proběhne již v neděli 24. března tzv. Březnové 
kácení kuželek, doplněné klasickou atletickou disciplínou hodem 
koulí. Program vč. detailů se urychleně připravuje, sledujte 
plakátové plochy a webové stránky městské části, tzn. adresu 
www.mcpraha16.cz.
   Další akce „bouloidního“ mistrovství  najde čtenář např. v Novinách 
Prahy 16, č. 2/2013 či na zmíněné webové adrese. 

    VIDEOSTUDIO
                 PÁTEK

603 277 383, 257 811 063 / Radotín

PŘEPISY

SKENOVÁNÍ

SLUŽBY

 ●  rodinného videa všech formátů
         na DVD
 ●  starých filmů 8 mm, 9,5 mm, 16 mm
       na DVD a HDD

 ●  diapozitivů, negativů a fotografií

 ●  kamera, foto, střih

www.studiopatek.cz

Volejbalová liga je v poslední třetině

Současný kouč Adam Peřinka 
a legenda basketu Jiří Zídek 


