
   Lakrosový klub Custodes Sokol Radotín 
se připravuje na jeden z vrcholů lakrosové 
sezóny, boxlakrosový Memoriál Aleše 
Hřebeského, jehož generálním partnerem je 

v letošním roce fi rma JIMI-Dlouhý, s. r. o. 
Již třináctý ročník tohoto mezinárodného 
turnaje, který je největší akcí svého druhu 
v Evropě a co do pestrosti zúčastněných 
zemí by těžko hledal obdobu i ve světě, 
proběhne na hřišti radotínského Sokola od 
28. do 30. dubna 2006.
   V letošním roce budou o vítězství bojovat 
zástupci šesti zemí. Z USA přijede tradič-
ní účastník turnaje, tým Philadelphie, 
a po roce se vrací i Megamen z Bostonu. 

Z Německa dorazí VfK Berlín (účast dal-
šího německého týmu je v jednání) a ze 
Slovenska Tricksters z Bratislavy. Také oni 
se již zúčastnili minulých ročníků. No-

vinkou je účast rakous-
kého týmu Wolkersdorf 
Grasshoppers a poprvé 
s e  o b j e v í  t a k é  i r š -
t í  D u b l i n  R i g g e r s . 
Dvanáctku startujících 
d o p l n í  č e s ké  t ý my: 
LC Jižní Město, TJ 
Malešice, LK Kroměříž, 
LC Pardubice a samo-
z řejmě domácí  LCC 
Radotín.
  Na návštěvníky tur-
naje opět čeká bohatý 
program. Zápasy ve 
skupinách začínají již 
v pátek od 10 hod. Ve 
20 hod. pak proběhne 

slavnostní zahajovací ceremoniál a po něm 
zápas domácích LCC proti Dublin Riggers. 
V sobotu pak budou sehrány čtvrtfi nálové 
zápasy a od 19 hod. začíná galavečer lak-
rosu, na kterém se představí v exhibičních 
zápasech lakrosáci všech věkových kate-
gorií, nebudou chybět ani další sportovní 
a taneční vystoupení a program vyvrcholí 
ve 20.30 exhibičním zápasem juniorské re-
prezentace ČR proti All Stars zahraničních 

účastníků turnaje.
   V neděli jsou na programu zápasy 
o umístění. O účastnících boje o titul se 
rozhodne v semifi nále v 11 a ve 12 hod.,  
samotné fi nále pak začíná od 17 hod.
   LCC Radotín se těší, že i letos si di-
váci a fanoušci přijdou na své a vytvoří 
neopakovatelnou atmosféru, díky níž je 
Memoriál Aleše Hřebeského proslulý. 
Podrobný program je k dispozici na 
www.lcc-radotin.cz.

PROGRAM MEMORIÁLU
Pátek 28. dubna 2006

od 10.00 zápasy ve skupinách
Přivítání na radnici MČ Prahy 16
17.30 juniorský a dětský kemp

20.00 slavnostní zahájení
konec programu ve 21.30 

Sobota 29. dubna 2006
od 9.00 zápasy v základních skupinách, 

zápasy skupiny o 9.–12. místo, čtvrtfi nále
19.00 Galavečer lakrosu

20.30 All stars – ČR
21.45 ohňostroj

 Neděle 30. dubna 2006
od 9.00 zápasy ve skupině o 9.–12. místo, 

11.00 semifi nále I
12.00 semifi nále II

13.00 zápasy o 7., 5. a 3. místo
16.00 Ukázkový zápas ženského lakrosu

17.00 Finále a slavnostní vyhlášení

   S týdenním zpožděním se v dubnu roz-
běhla jubilejní dostihová sezóna, v níž chu-
chelské závodiště oslaví 100 let od svého 
založení. Květnový program nabízí dostihy 
každou neděli a půjde skutečně o velice 
kvalitní podíva- nou.
Co do kvality 
startovních listin, 
je květen jedním 
z nejsilnějších měsíců 
v roce. Poběží se celkem dva-

atřicet dostihů, v nichž si ti nejlepší rozdělí 
bezmála tři milióny korun! První květnová 
neděle (7.5.) je věnována MČ Praha 5 
a odehraje se pod záštitou jejího starosty 
Milana Jančíka. Už následující víkend 
(14.5.) se uskuteční první klasický dostih 

roku Jarní cena klisen Porcela Plus, 
kde se nejlepší tříleté klisny 

utkají na trati 1600 metrů 
o 400 tisíc Kč. Třetí neděle 

(21.5.) bude vrcholem celého prvního 
období sezóny. Na programu bude klasic-

k á V e l k á 
jarní cena 
na 1600 
m e t r ů 

pro tříleté koně o 600 tisíc Kč a, stej-
ně jako vloni, tento den proběhnou na 
závodišti i ukázky psí agility a psích 
plemen. Konečně na závěr měsíce (28.5.) 
bude připravena Velká květnová cena 
SKANSKA ŽS pro starší mílaře o 400 
tisíc Kč. Všechny dostihové dny začnou 
ve 14 hodin.
   Závodiště myslí i na své nejmenší ná-
vštěvníky a k tradičnímu dětskému koutku 
s poníky Jupíkem, Vilíkem a Bajajou, na 
nichž se děti mohou svézt, přibylo letos 
v přízemí tribuny centrum „Sluníčko“. 
Tam jsou dětem k dispozici interaktivní 
hry i klasické omalovánky, knížky a další 
hračky.

   Necelé tři kilometry před cílem prvního 
závodu českého poháru Brno – Vel.Bíteš – 
Brno se cyklista Vojtěch Dlouhý, lochkov-
ský rodák, opřel poněkolikáté ze všech sil 
do pedálů a pokusil se o další útok. Využil 
takticky okamžiku a šance, že se největší 
favorité v pelotonu pečlivě hlídají. Za 
několik okamžiků se ukázalo, že na jeho 

nástup ve velice chladném 
počasí, které zapříčinilo, že 
organizátoři zkrátili trasu 
z původních 156 na 120 kilo-
metrů, nikdo ze skvěle obsa-
zeného startovního pole ne-
měl. A to mezi soupeři byla 
taková jména jako Svorada, 
Konečný nebo Andrle.
   Celý závod 26. března pro-
vázel silný déšť a místy i ml-
ha a především teplota kolem 
5 stupňů Celsia, což mělo za 
následek, že během třech ho-
din jízdy si všichni závodníci 
museli sáhnout až na dno svých sil. Zdálo 
by se, že  právě v takových podmínkách se 
pětadvacetiletý cyklista z Lochkova cítil 
jako ryba ve vodě.
   ,,V dosavadní kariéře mezi silničáři je 
to můj životní úspěch. Když jsem před 
cílem zaútočil, bylo mi jasné, že nemám co 
ztratit,“ komentoval svůj úspěch pro novi-
náře Vojtěch Dlouhý, který do této chvíle 
získával úspěchy spíše v cyklistických 
závodech na dráze. 
   Se sympatickým závodníkem jsme se 

mohli seznámit prostřednictvím exklu-
zivního rozhovoru, který několikanásobný 
juniorský mistr České republiky v bodova-
cím závodě a v stíhacím závodě družstev 
na dráze, redakci Novin Prahy 16 poskyt-
nul minulý rok na přelomu května a červ-
na. Tehdy se chystal s českou reprezentací 
na evropský šampionát na dráze do Itálie 

coby závodník pražské 
Dukly. Před letošní sezónou 
však přestoupil do velice 
ambiciózního týmu PSK 
Whirlpool Hradec Králové, 
kde si velice pochvaluje spo-
lupráci s trenérem Fialou. 
,,Už po několika měsících je 
u mne vidět obrovský posun 
dopředu. Je to jiné závodění, 
jelikož hodně dělá psychika 
a atmosféra v klubu,“ říká 
ke svému dosavadnímu pů-
sobení a spolupráci v novém 

týmu cyklistický obojživelník Dlouhý.  
   Cyklistický rok začal a Vojtěch Dlouhý 
má na svém kontě již vítězství v prestiž-
ním závodě. Dříve se netajil tím,  že  jeho 
prioritou je jednoznačně dráha, a to z dů-
vodu jeho fyzických předpokladů  i menší 
konkurence. Je vidět, že se pětadvacetiletý 
závodník ve svých předpokladech mýlil. 
Díky aktuálnímu vítězství v úvodním 
extraligovém závodě, kde byla  kvalitní 
konkurence, stojí na důležité křižovatce 
další kariéry.         


