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 Green Gaels vyřadili v infarktovém 
semifinále domácí Custodes. Po větši-
nu zápasu Custodes vedli, ale Kana-
ďané srovnali 44 vteřin před koncem 
hrací doby. Custodes pak dostali 
možnost přesilovky a Dominik Pešek 
ji využil 8 vteřin před závěrečným 
hvizdem. Po nedovoleném bránění 
po rozhozu dostali Kanaďané míč 

a vzápětí byl vyloučen 
Tomáš Žipaj. Na tabu-
li zbývaly dvě vteřiny, 
Gavin Prout rozehrál 
na Dylana Goddarda 
a ten dokázal skóro-
vat a vyrovnat. Ná-
sledovaly samostatné 
nájezdy a ve třetí sérii 
Green Geals skórovali. 
Custodes pak v zápase 
o bronz porazili Me-
gameny 7:3.

Konečné pořadí :  
1. Pioneers (CAN), 2. Green Gaels 
(CAN), 3. LC Custodes (CZE),  
4. Megamen (USA),  5. SK Lacrosse 
Jižní Město (CZE),  6. Tel Aviv Lacrosse 

(ISR), 7. Bundeswehr Lacrosse (GER),  
8. Istanbul Sultans (TUR), 9. TJ Maleši-
ce (CZE), 10. Vienna Monarchs (AUT), 
11. Riggers (IRL), 12. London Knights 
(ENG), 13. Nova Scotia Privateers 
(CAN), 14. Turku Titans (FIN), 15. Team 
Germany (GER), 16. Bats Bratislava 
(SVK), 17. Glasgow Clydesiders (SCO), 
18. Regina Heat (CAN), 19. Helan Gĺr 
Lacrosse (SWE), 20. Team EuroLaxCo 
(FRA),  21. Polish Eagles (POL)

Individuální ocenění: nejlepší útoč-
ník: Dylan Goddard (Green Gaels), 
nejlepší obránce: Scott Rouse (Pione-
ers), nejlepší brankář: Nathan Wilson 
(Pioneers), nejlepší střelci: Dominik 
Pešek a Klaus Hauer – 16 gólů, vítěz 
kanadského bodování: Dominik Pe-
šek – 22b. All Stars Team: Brankář: 
Tomáš Čekal (SK Lacrosse Jižní Měs-
to), obrana: Brad MacArthur (Green 
Gaels), Jakub Výmola (LCC Radotín), 
přechodový hráč: Travis St-Germain 
(Pioneers), útok: Dominik Pešek (LCC 
Radotín), Matt Hickman (Megamen).

Tým z druhého konce světa, Pioneers 
z Vancouveru, vyhrál 22. ročník Memo-
riálu Aleše Hřebeského.

Svou třetí účast na Memoriálu Aleše 
Hřebeského dokázal tým z kanadské-
ho Vancouveru dotáhnout do vítězné-
ho závěru. V kanadském finále porazi-
li Pioneers rivaly Green Gaels 9:6. 

Pioneers na své cestě k titulu překo-

nali v semifinále americké Megamen 
10:4. Hráli velmi koncentrovaně, v tý-
mu, skvělý výkon předváděl brankář 
Nathan Wilson.

Pioneers vyhráli 22. ročník Memoriálu Aleše Hřebeského

Klub Prague Diamond Golf Club 
pořádá ve spolupráci s pojišťovnou 
Generali v neděli 31. května od 10.00 
hodin golfový dětský den.

Děti zde budou mít možnost si 
zdarma vyzkoušet golf pod vedením 
zkušených trenérů, zasoutěžit si 
o hodnotné ceny se lvíčkem Generali, 
užít si klaunské vystoupení nebo oblí-
bené malování na obličej. 

Program dětského golfového dne 
nabídne tři hodiny tréninku golfu 
v rámci ukázkové hodiny Diamond 
Golf Academy zakončené mini-soutěží, 
a to postupně od 10.00 do 11.00 hodin, 
od 13.00 do 14.00 hodin a od 15.00 do 
16.00 hodin. K tomu proběhne navíc od 
11.00 do 12.00 hodin soutěž se lvíčkem 
Generali, od 12.30 do 14.30 hodin oblí-
bené malování na obličej a od 14.00  do 
15.00 hodin klaunské vystoupení s mo-
delováním balónků.

Pro účast v tréninkových hodi-
nách dětské golfové akademie klub 
doporučuje se předem registrovat na 
pdgc@seznam.cz. 

V rámci dětského golfového dne se 
rovněž můžete dozvědět více informa-
cí o aktivitách klubu pro děti a mlá-
dež. Rodiči vyhledávané jsou kromě 

golfové akademie také letní příměst-
ské kempy s výukou golfu, které klub, 
tak jako každý rok, pořádá v měsících 

červenci a srpnu. Jde 
o pětidenní příměstské 
kempy (pondělí až pátek 
8.00 – 18.00 hod.), v rám-
ci kterých si děti kromě 
výuky golfu zkusí napří-
klad i jízdu na koních, 
procvičí angličtinu nebo 
se vzdělají v rámci vědo-
mostních soutěží. Zapůj-
čení golfového vybavení, 
pitný režim a stravování 
je obsaženo v ceně kem-
pu (3 900 Kč). 

 

Golfový dětský den

Golfový dětský den – 31. května
od 10.00 hodin – Prague Diamond 
Golf Club, K Sádkám 158,
Praha-Lahovice
Více informací o dětském dni i dal-
ších aktivitách golfového klubu pro 
děti naleznete na www.golf-lahovice.cz

Radotínský soball získává meziná-
rodní renomé – v dubnu zdejší hřiště 
přivítalo ženský národní tým Indonésie.

I když to někomu může připadat div-
né, soball se v Indonésii těší větší po-
pularitě než u nás, to, v poměru k počtu 
obyvatel (přes 250 milionů), poskytuje 
dobrou představu o kvalitě týmu.

I když počasí spíše přálo, byli všich-
ni rádi, že nesněžilo. Na nadhazovacím 
prkně se na naší straně postupně vy-
střídala Martina Vicenová a Martina 

Borešová, a pokusily se „vyšachovat“ 
indonéské pálkařky. To se dařilo jen 
ze začátku, postupně totiž taktovku 

přebíral tým Indonésie, a přes některé 
naše dobré akce nakonec zaslouženě 
zvítězil. Utkání si všichni užili, hráčky 
z daleké země si kromě vzpomínek od-
nesly i dárkový balíček s památkou na 
Radotín. Tečkou bylo společné selfíčko 
na hřišti.

Zahálet v roce 2015 nebude ani tým 
mužů, v posledním srpnovém týdnu 
přivítá na domácím hřišti největší 
evropský soballový turnaj SuperCup, 
jehož se zúčastní přední světoví hráči 

v dresech nejlepších 
ev ropsk ých k lubů . 
Protože se čeká větší 
počet zahraničních 
i domácích fanouš-
ků, je tu výzva i pro 
radotínské: „Přijďte 
povzbudit náš Rado-
t ínský SK, budeme 
totiž chtít dosáhnout 
na přední umístění, 
k čemuž nás oprav-
ňuje přední umístění 
v  č e s k é  e x t r a l i z e 

a totální nadvláda českého mužského 
soballu v Evropě.“

Baeckeroot s 12 body na zápas.   
Mimořádným úspěchem letošního 

ročníku byla určitě také návštěv-
nost na domácích zápasech. Tu měl 
Radotín v rámci všech soutěží PBS 
suverénně nejvyšší.   

„Před sezónou jsem si dával za cíl 
70 diváků na zápas, ale byl to spíš 
sen. Nicméně realita nakonec před-
čila všechna moje očekávání a skon-
čili jsme na přibližně 100 divácích na 
zápas. Třikrát jsme halu téměř celou 
zaplnili a jednou dokázali i úplně 
vyprodat. To nemá v dějinách klubu 
ani soutěží PBS obdoby a považuji 
to za náš obrovský úspěch,“ dodává 
Adam Peřinka. 

Radotínské basketbalisty teď čeká 
letní přestávka. Nový ročník 2015/2016 
se pak naplno rozběhne znovu na kon-
ci září letošního roku. 

Mezinárodní soball v Radotíně

Stejně jako v loňské sezóně, i letos 
dokázali radotínští hráči vyhrát svoji 
soutěž a postoupit o úroveň výš.

Prvenství v Přeboru B znamená po-
stup do nejvyšší soutěže Prahy, která je 
svou úrovní zařazena jako čtvrtá nej-

vyšší v zemi. Hráči Radotína rozhodli 
o svém prvenství poslední dubnový 
den, když v rozhodující sérii play-off 
porazili Fénix Modřany 2:0 na zápasy.

„Sezónu hodnotím jako velmi úspěš-
nou. Podařilo se splnit hlavní cíl, který 

jsme si v září před-
sevzali. Vyhráli jsme 
přebor a navíc skončili 
druzí v poháru PBS. 
Klub se rok od roku 
posouvá dopředu, což 
jsem určitě chtěl, když 
jsem tým v roce 2012 
přebíral,“ říká před-
seda klubu a trenér 
Adam Peřinka. 

Tým letos bodově 
táhl zejména dvoume-
trový křídelník z rus-
kého Permu Aleksej 
Bazjulkin, který skóro-
val průměrně 13 bodů 
na utkání. Zdatně mu 
sekundovali zkušení 
francouzští hráči Ma-
thias Durand a Brieuc 

Radotínští basketbalisté znovu postupují výš

Více informací pro fanoušky včetně 
videí, fotografií, rozhovorů a reportů 
ze všech utkání na www.facebook.com/
BKRadotin.

V. Rallye Praha Revival končil v Radotíně
5. ročník společensko- sportovní akce 

nazvané Rallye Praha Revival, opět po-
řádaný jako memoriál Dalibora Janka 
a vlastně historicky desátý revival, se 
pyšnil hned několika primáty.

Popularita, jakou si revivaly získa-
ly, přivedla na start rekordní počet 
176 posádek (mezi 
nimi největší zahra-
niční hvězdou pro 
naše fanoušky byl 
bezpochyby Johny 
Haugland).

Ty čekala zatím 
nejdelší trať, kterou 
museli všichni zdo-
lat podle slepého 
itineráře a za dodr-
žování dopravních 
předpisů. Revival už 
získal svou pevnou 
podobu sestávající ve své sportovní 
části z už zmíněné jízdy podle itine-
ráře a průjezdy 12 Show section, or-
ganizovanými na uzavřených úsecích. 
Na nich mohly legendy motoristického 
sportu bezpečně popustit uzdu své zá-
vodnické vášni.

Ještě před slavnostním startem 
z Václavského náměstí absolvovali 
všichni slalomovou zkoušku u chu-

chelského závodiště, v pátek už za tmy 
je čekala ještě Show section ve Straši-
cích a hlavně orientačně náročná pasáž 
ve vojenském prostoru v Brdech. Pá-
teční itinerář dovedl posádky do Plzně. 
Sobotní program sestával opět z jedné 
orientačně náročné části a 4 show se-

ction. Ty byly na neděli připraveny již 
jen dvě a po nich už všechny posádky, 
pod bdělým dohledem policejního 
doprovodu, volně přejížděly do Rado-
tína. Veškeré výsledky naleznete na 
www.edda.cz/mscrdovrchu.

Nejlepším vysvědčením uplynulého 
revivalu je rychlost, s jakou se naplnila 
startovní listina podzimního Rallye 
Berounka Revivalu.

První květnovou neděli odstartovala 
v Conseq Parku Velká Chuchle klasická 
část letošní termínové listiny – vrcholem 
programu byla 67. Jarní cena klisen ALA-
VIS na 1600 m s patnácti aktérkami.

Roli favoritky naprosto jednoznač-
ně splnila hnědka stáje Dr. Charvát 
Dumnonia , po bezproblémovém 
průběhu ji k pětidélkovému triumfu 
dovedl žokej Jan Verner. Dumnonia se 
v Praze představila vůbec poprvé, 
vloni kralovala juniorkám v Brati-
slavě, kde ve třech startech nenašla 
přemožitelku. 

Druhé místo obsadila Agnes Seice se žo-
kejem Murzabajevem, půl délky za ní pro 
bronz z konce pole finišovala Ocara. 

67. Jarní cena klisen ALAVIS

Rozpis dostihů:
neděle 17. května
66. Velká květnová cena
VW Wachal, a. s.
neděle 24. května
Cena Nory Jeane
neděle 31. května
63. Velká červnová cena
neděle 7. června
12. Červnový pohár CK VTT

Další výsledky najdete na
www.velka-chuchle.cz 

NADĚJE, pobočka Praha
přijme od 1. června 2015

vedoucí azylového domu pro muže
v Otínské 43, Praha 5 - Radotín

Kontakt: personalista.praha@nadeje.cz
Tel. 603 462 757, www.nadeje.cz/praha

Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory 

 
 

klavír, kytara (elektrická i akustická), flétna, populární zpěv, 
rychlokurz klavíru pro dospělé 

Ø učíme se hrát pro vlastní potěšení 
Ø koncertujeme 3x ročně 
Ø hrajeme písničky, které si vybíráte 

Ø můžeme docházet k Vám domů 
Ø první 2 hodiny výuky nezávazné 
Ø žádné stupnice, žádné etudy

HRAJEME NAPŘ.: SKÁKAL PES, NENÍ NUTNO, MACH A ŠEBESTOVÁ, CESTA, 
SEVERNÍ VÍTR, MY HEART WILL GO ON, PRACHOVSKÉ SKÁLY, DÍVÁM SE DÍVÁM. 
MÍSTA VÝUKY: Radotín, Velká Chuchle, Zbraslav, Lipence, Černošice, Lety, 
Všenory, Dobřichovice, Řevnice, Jesenice, Rudná a další obce v okolí Prahy. 
INFORMACE A PŘIHLAŠOVÁNÍ: e-mail: info@pavelhokr.cz, tel.: 608 745 262  

 w ww. pa ve l h okr. cz   

přijme na pozici

POKLADNÍ - PRODAVAČ(KA)
jedná se o jednosměnný provoz

pondělí - pátek, sobota 1x za 3 týdny

Tel.: 777 66 1111, 296 828 302 po 14. hodině

Velkoobchod potraviny, drogerie
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5


