
Memoriál hostí legendární lakrosový tým Green Gaels
   Tým, který psal historii kanadského 
lakrosu v 60. letech, se představí na 14. 
ročníku Memoriálu Aleše Hřebeského- 
Jimmi Dlouhý Cup v box lakrosu od 
20. do 22. dubna. Green Gaels dokázal, 
v letech 1963 až 1969, sedmkrát za sebou 
vyhrát kanadské mistrovství hráčů do 21 
let – Minto Cup. Dokázal něco, co se žád-

nému týmu nepovedlo a s velkou pravdě-
podobností už nepovede. Minto Cup se 
hraje od roku 1901. Úvodní finále Minto 

Cupu zhlédl i pozdější anglický král Jiří V. 
s manželkou. Do roku 1937 se Minto Cup 
hrál jako seniorské mistrovství. 
   Tým z Oshawy, dnes už předměstí 
Toronta, se kromě memoriálu představí 
i 24. dubna v plzeňské ČEZ Aréně v zápa-
se s výběrem ČR v rámci oslav 20 let lak-
rosu v Plzni. S výpravou přicestuje také 

S t a n  C o c k e r t on , 
č l e n  s í n ě  s l á v y 
a kanadský mistr 
světa z roku 1978, 
současný víceprezi-
dent Mezinárodní 
lakrosové federace 
(ILF).
  Příjemné překva-
pení chystá také 
t ý m  M e g a m e n 
B o s t o n .  Ve d e n í 
týmu má přislíbe-
nou účast Randy 
Frasera, hráče, kte-
rý byl před dvěma 
lety obětí napadení 
opilým Ukrajincem. 
Randy hrál za tým 
Baltimore Rebels. 
Rebels na základě 
této události ukon-
čil učinkování na 
turnaji. Randy je 
j e d nou  z  l e ge nd 
box lakrosu v USA 
a nejlepší léta strávil 
v týmu NLL Buffalo 
Bandits. Jeho posta-

vení potvrzuje i fakt, že byl jmenován asi-
stentem trenéra národního týmu USA na 
květnové MS v Halifaxu. Vedle Randyho 

by se měl v Radotíně představit i „starý 
známý rebel“ Mike Ladoucer, hráč se 
zkušenostmi z týmu New Jersey Storm.
   Letošní memoriál bude mít několik 
nej. Největší počet týmů (14), největší 
zastoupení států (USA, Kanada, SRN, 
Anglie, Irsko, Rakousko, Slovensko a ČR) 
a nedělní finálový zápas bude přenášet 
televize od 15.55 na ČT 4. Turnaj se le-
tos  rozbíhá  už  v pátek ráno. Slavnostní 
zahájení je plánováno na 19.45 hod před 
zápas domácího LCC. Sobotní program 
postupně představí zápasy skupin o 1. 
až 8. místo, skupinu o 9. až 14. místo, 
zápasy dětské ligy, doprovodný pro-
gram, večerní zápas české reprezentace 
s výběrem zahraničních hráčů a tradiční 
ohňostroj. Neděle nabídne zápasy o ko-
nečné umístění, semifinále a televizní 
finále. Účast osobností ze sportovního 
a společenského života je pro memoriál 
už samozřejmostí.
  Sobotní večerní utkání výběru ČR 
a zápas 24. dubna v Plzni je poslední 
prověrkou národního týmu před odletem 
na MS v Halifaxu. Reprezentantům ČR 
tak končí pětiměsíční nejdelší a nejtvrdší 
přípravné období v historii lakrosu v Če-
chách. V sobotu 5. května odlétá tým do 
Kanady a čekají ho poslední přípravné 
zápasy v Halifaxu. Zápas pravdy pak za-
číná 14. května v 10 hodin proti Skotsku. 
Cílem výběru je dostat se do bojů o po-
stup do semifinále. Finalový zápas o mi-
stra světa je možné sledovat na programu 
Eurosport 2 v neděli 20. května. Více 
o Memoriálu Aleše Hřebeského - Jimmi 
Dlouhý Cup na www.lcc-radotin.cz.

Dostihy v Chuchli: více koní a slosovatelné vstupenky

Zbraslav žila opět šachem
   Šachový klub VĚŽ Zbraslav ve spolu-
práci s ŠK Smíchov uspořádal pro šachis-
ty všech generací a titulů již 33. ročník 
turnaje „Zbraslavské dvojice“.
   Tradiční klání proběhlo v sobotu 24. 
února 2007 v hezkém prostředí zbra-
slavské ZŠ Nad Parkem. Zahrát si přišlo 
84 mladých i dříve narozených šachistů. 
Tentokrát přišlo i více hráček, které svým 
soupeřům nic nedarovaly. Za 
zmínku jistě stojí fakt, že nej-
mladším účastníkům turnaje 
Anetě Wojnarové a zbraslav-
skému Petru Žižkovi bylo 
,,pouhých“ šest let. Ale i přes 
své mládí ukázali, že si z ša-
chové abecedy královské hry již 
ledacos osvojili. 
   Ve dvojicích v sedmikolové 
bitvě usilovali hráči nejen o pr-
venství v turnaji, ale také o co 
nejlepší umístění ve své kate-
gorii. Hrálo se „švýcarským 
systémem“, 7 kol, 2 x 20 minut 
na partii. Boje na šachovnicích 
byly vyrovnané a o prvenství 
v turnaji a v jednotlivých 
kategoriích rozhodovalo až 
poslední kolo. Urputnost bojů potvr-
zuje i skutečnost, že mezi elitu „vyšší 
výkonnostní třídy“ se dostala tři druž-
stva s nižší výkonnostní třídou a jedno 
družstvo smíšené. Určitě nečekaným 
absolutním vítězem turnaje se stala dvo-
jice mladých, teprve patnáctiletých hráčů 
ŠK Smíchov A, hrající v sestavě Kosťa 

Zanikov – Vilém Ries, která se nezalekla 
šachově mnohem silnějších hráčů a svou 
bojovností slavila úspěch. 
   Šachisté poděkovali vedení ZŠ Nad Par-
kem za poskytnuté prostředí k sehrání 
turnaje, sponzorům Sadovnictví Harvá-
nek s.r.o. Praha 5 a PCD Trend Zbraslav 
za obohacení turnaje věcnými cenami 
a rozhodčím Dr. Fischlovi, Michailu 

Korečkovi a Karlu Vandasovi, kteří při-
spěli k hladkému průběhu turnaje, který 
splnil jak sportovní, tak i společenské 
poslání a hráče všech generací bezesporu 
uspokojil.

Pochod Pražský Děvín přes Prahu 16

PREZENTACE – STARTY – TRASY: (pozor, změna tras oproti předchozím ročníkům)
Trasa HODKA: 10 km – start v 8 - 12 hodin z nádraží ČD Praha – Braník, pro rodiče s 
dětmi a seniory (Bráník – Malá Chuchle – Hlubočepy – Zlíchov – Děvín – Dívčí hrady)
Trasa VLASTA: 15 km – start v 8 až 9.30 hod. od stanice metra B - Jinonice, pro turisty
(Nová Ves – Klukovice – Barrandov – Hlubočepy – Prokopské údolí – Hradiště – 
Sv. Vavřinec – Děvín – Dívčí hrady)
Trasa MLADKA: 15 km – start v 8 - 9.30 hod. z nádraží ČD Praha – Radotín, pro turisty 
(Velká Chuchle – Malá Chuchle – Hlubočepy – Zlíchov – Děvín – Dívčí hrady)
Trasa ŠÁRKA: 20 km – start v 8 až 9.30 hod. z nádraží ČD Praha – Veleslavín, pro 
zdatnější turisty (Bílá Hora – Řepy – Háje – staré Butovice – Děvín – Dívčí hrady)
Trasa RADKA: 25 km – start v 7 - 9 hodin z nádraží ČD Praha – Radotín, pro 
zdatnější turisty (V. a M. Chuchle – Hlubočepy – Prokopské údolí – Hradiště – 
Sv. Vavřinec – Děvín – Dívčí hrady)
Trasa CTIRAD: 35 km – start v 6.30 - 7.30 od metra B - Jinonice, pro dálkošlapy 
(staré Butovice – Řeporyje – Ořech – Choteč – Třebotov – Radotín – Velká Chuchle – 
Malá Chuchle – Zlíchov – Děvín – Dívčí hrady)
Trasa BIVOJ: 50 km – start v 6 až 7 hodin od metra B - Jinonice, pro dálkošlapy 
(staré Butovice – Řeporyje – Choteč – Třebotov – Roblín – Mořina – Vonoklasy –
 Radotín – V. a M. Chuchle – Zlíchov – Prokop. údolí – Hradiště – Děvín – Dívčí hrady)
CÍL: od 10 do 18 hodin „U dívčích hradů“ (bus č. 231, metro B „Radlická“ v blízkosti)
STARTOVNÉ: 20 Kč, děti do 15 let 5 Kč, členové KČT (na průkaz) 10 Kč
MAPA: okolí Prahy – západ, plán hl. m. Prahy

Soball se chystá na novou sezónu
  Rok 2006 byl pro soballisty zatím 
nejúspěšnější v celé dosavadní historii 
klubu. Muži A se stali Mistry ČR, ženy 
A postoupily a udržely se v 2. nejvyšší ce-
lostátní soutěži, béčka obou týmů vyhrála 
své soutěže - v obou případech Pražský 
přebor. Ani juniorky a kadeti se neztratili 
a oba týmy hrály důstojnou roli v praž-
ských soutěžích.
  ,,Takže máme na co navazovat,“ ko-
mentuje loňskou sezónu Pavel Prachař, 
trenér aktuálních mistrů republiky. 
,,Mužský kádr se oproti loňsku nijak 
nezměnil, přesto obhajovat titul nebude 
jistě jednoduché už proto, že se poprvé 
ocitáme v roli favorita soutěže, na které-
ho  se jistě bude chtít každý vytáhnout,“ 
předpovídá zkušený trenér Prachař. Tým, 
který se opírá především o dvojici repre-
zentačních nadhazovačů Jetmar - Breník 
a tradičně kvalitní obranu, bude mít 
v letošním roce dva velké cíle – obhájit 
titul a uspět v Evropském poháru, což je 
obdoba PMEZ v jiných sportech. ,,Tento 
turnaj budeme  ve dnech 27.8. – 1.9.2007 
zároveň pořádat, takže Radotín letos 
uvidí kompletní evropskou špičku,“ 
prozrazuje horkou novinku o svěření 
organizace turnaje Prachař. Největšími 
soupeři pro radotínský mužský A-tým 

budou jistě vítěz loňského EP Storks z ho-
landského Haagu a dánský tým Stenlose 
Bulls, který skončil loni druhý.
   Ženy jsou v poněkud složitější situaci. 
Trenér Šťastný po loňské sezóně skončil, 
nadále se v klubu věnuje marketingovým 
aktivitám, a tak největším úkolem týmu 
je sehnat nového trenéra a pokusit se po-
stoupit do 1. české soballové ligy.
   Oba týmy se zatím připravovaly v tělo-
cvičnách. Před ligou, která začíná na kon-
ci dubna, je ještě čeká venkovní příprava 
a předsezónní turnaje. Muži se zúčastní 
tradičně Memoriálu R. Štěpánka v Krči, 
ženy zatím přípravný turnaj vybírají.
   Vedle obhajoby sportovních úspěchů 
by Radotínský SK - soballový oddíl 
chtěl také letos díky magistrátnímu 
grantu provést zatravnění hřiště a dále 
vybudovat svépomocí alespoň menší 
tribunu za domácí metou tak, aby byla 
hotová na Evropský pohár a na, jak v od-
díle všichni doufají, říjnové finále ligy. 
K nesportovním cílům poznamenává 
Pavel Prachař následující: ,,Obojí nebude 
snadné především díky komplikované 
finanční situaci RSK, do které se dostal 
kvůli zimní vichřici, která výrazně po-
škodila budovu na hřišti, kde má oddíl 
zázemí.“

    V neděli 8. dubna odstartovala ve Velké 
Chuchli nová dostihová sezóna. Bude to 
již šestý rok pod pořadatelstvím společ-
nosti TMM, která zahájila novou etapu 
v historii hlavního českého závodiště. O 
přípravách a čerstvých novinkách hovoří 
jeho ředitel Petr Drahoš.
Tribuna, dostihová dráha a vybavení 
dalších prostor procházejí postupnou 
modernizací. Chystáte pro letošní rok 
nějakou zvláštní novinku?
„Rozhodně nejvýraznější záležitostí jsou 
nejnovější australské startovní boxy, 
umožňující účast až šestnácti koní v 
dostihu. Po loňské instalaci bezpečnost-
ní plastové bariéry jde o další výrazné 
zvýšení kvalit pražské dráhy. Věřím, že 
již samozřejmostí je udržení vysokého 
standardu nabízených služeb a atrakcí, 
občerstvením počínaje a sázkami konče, 
pro všechny návštěvníky.“
Jak se podařilo zajistit finanční pokrytí 
sezóny?
„To je vždy alfa a omega každého pořa-
datele. My ročně vyplatíme na cenách v 
dostizích přes téměř 20 miliónů korun, 

z čehož většinu tvoří dotace od sponzo-
rů. Základ této sumy už máme zajištěn, 
sponzoři dostihů pak využívají pestrého 
prostředí závodiště k originální propa-
gaci svých obchodních zájmů. Velmi 
nám pomáhá, že atraktivní dostihový 
program má své stálé místo i v pořadech 

České televize. Z Velké Chuchle je ročně 
vysíláno šest přímých přenosů a ostatní 
dostihy tvoří náplň pravidelného televiz-
ního magazínu.“
Dalším kladem jistě je i zvyšující se spole-
čenská prestiž dostihových odpolední…
„Ano, je velice potěšitelné, že na dostihy 

do Chuchle si nachází cestu stále více 
Pražanů i návštěvníků hlavního města. 
Nad dostihovými dny přejímají patronát 
nejvýznamnější osobnosti politické scé-
ny: prezident republiky, primátor hl. m. 
Prahy, ministři vlády a další. Rovněž řada 
celebrit ze světa kultury už naše dostihy 
vnímá pozitivně a několikrát za sezónu k 
nám také přichází. Skutečně, ona nejistá 
doba na závodišti je již minulostí.“
Na co se tedy letos mohou diváci těšit?
„Pro návštěvníky je letos připraveno 21 
dostihových nedělí v termínech duben 
– červen a konec srpna – listopad. Máme 
připraven program pro všechny věkové 
kategorie, a tak výbornou zábavu najdou 
na závodišti vedle dospělých i děti, které 
se zdarma mohou svézt na populárních 
ponících Bajajovi, Vilíkovi a Jupíkovi, 
nebo si pod odborným dohledem hrát v 
dětském koutku Hříbátka. Diváky dále 
jistě potěší, že jednodenní vstupenky 
budou letos slosovatelné, výherci obdrží 
drobné dárky a propagační předměty 
závodiště.“

   Klub českých turistů, oddíl Loko z Pra-
hy 2, připravil pro příznivce pochodů na 
neděli 13. května již šestnáctý ročník tu-
ristického pochodu s výstupem na pražský 
Děvín. Na Den matek tak můžete udělat 
něco pro svoji tělesnou schránku, poznat 
okrajové části Prahy a oživit si staré české 
báje a pověsti.

   Pochod se koná za každého počasí, je 
tedy nutné počítat v případě nepřízni-
vých povětrnostních podmínek s vhod-
ným oblečením a obuví, případně s tro-
chou jídla a pití s sebou. Každý účastník 
jde na vlastní nebezpečí, děti do 15 let se 
akce mohou zúčastnit pouze v doprovo-
du dospělých. Organizátor pořádá turis-
tický pochod Pražský Děvín již tradičně 

v Den matek. Už podle názvu prochází 
okolím Prahy, je určen i maminkám 
s dětmi i bez dětí, ale samozřejmě i ot-
cům a vůbec – jak jistě tušíte – všem. 
Uskutečňuje se v nejkrásnějším měsíci 
roku a trasy vedou geologicky zajímavou 
přírodou a místy bájných českých pověs-
tí. Je to kraj Dívčí války, kraj Vlasty a její 
družiny – dívek Hodky, Šárky, Mladky 
a Radky, podle nichž mají jména i jed-
notlivé trasy. A protože by na světě bylo 
bez mužů smutno, má svoji trasu i Ctirad 
a Bivoj. Trasa Hodka je vhodná i pro 
rodiny s dětmi. Patnácti kilometrová 
trasa Mladka a o deset kilometrů delší 
trasa Radka startují od radotínského 
vlakového nádraží. Většina z nabíd-
nutých tras vede přes Malou a Velkou 
Chuchli. Cesty se potkávají na vrcholu 
Děvína (308 m n. m.), kde podle pověsti 
stával Dívčí hrad a odkud je hezký výhled 
na značnou část města Prahy a jeho okolí, 
za pěkného počasí i možnost chvíle pří-
jemného odpočinku. 
   ,,Chůze je pohybová aktivita dostupná 
většině z nás a pokud je okolo pěkná 
příroda, pak se osvěžíme nejen tělesně, 
ale i duševně. Překonejte alespoň občas 
týdenní stereotyp života a oslavte Den 
matek netradičně – trochou pohybu na 
čerstvém vzduchu. Pak to bude i svátek 
Váš. Těšíme se!“ zve na akci za pořadate-
le předseda oddílu KČT Praha – Karlov,  
Loko Praha - Ing. Vladimír Křtěnský.

Termínová listina jarní části sezóny:
(začátky ve 14 hodin)
22. dubna         33. Memoriál Rudolfa Deyla
29. dubna         18. Memoriál prof. Václava 
                         Michala
6. května          Květnový handicap
13. května        59. Jarní cena klisen Porcela Plus
20. května        86. Velká jarní cena RABBIT CZ
27. května        58. Velká květnová cena
3. června          56. Velká červnová cena
10. června        Červnový pohár
24. června        87. České derby 

   V pátek 16. března se v radotínském 
kulturním domě Koruna uskutečnila 
výroční schůze spojená s předáváním cen 
za podzimní Radotínský trojboj. Součástí 
slavnostního večera bylo i vyhlášení nej-
úspěšnějšího atleta SC Radotín, který tak 
jako v předchozích letech obdržel krásný 
putovní pohár, tzv. Oskara. Odvozenina 
názvu od tradičních holywoodských 
filmových ocenění není náhodná, jelikož 
v minulosti dostával nejlepší atlet oddílu 
bronzovou sošku sportovce. 
  Letošní schůze měla velmi vzácného 
h o s t a ,  p o z v á n í 
přijal český re-
kordman v hodu 
diskem (71,26 m 
– pozn. red.), olym-
pijský medailista 
a vítěz prvního 
mistrovství světa 
v atletice v Helsin-
kách  v roce 1983 - 
Imrich Bugár. 

P o  ú v o d n í m 
bilancování uply-
nulé sezóny přišla 
na řadu beseda 
s milým hostem, 
který všem pří-
tomným přiblížil 
ž i vot  a  t r én i n k 
vrcholového atleta. Nakonec se Imrich 
s úsměvem ujal předávání cen pro nejú-
spěšnější radotínské atlety uplynulé se-
zóny. V kategorii dívek si pohár odnesla 
Kateřina Vicenová a v kategorii chlapců 
Michal Pilík. Oskara za nejaktivnějšího 
atleta dostal nadějný, sedmnáctiletý 
Milan Prouza. 
 ,,Velmi děkujeme panu Bugárovi za 

účast na slavnostním večeru a doufá-
me, že se s ním ještě potkáme, třeba na 
jedné z příštích akcí oddílu,“ oceňuje 
přítomnost jednoho z nejlepších diskařů 
historie MUDr. Daniela Rejchrtová. Ta se 
na slavnostním večeru loučila po 17letém 
působení s funkcí předsedy atletického 
oddílu. Během jejího předsednictví 
se podařilo vybudovat nové, kvalitní 
umělé povrchy pro sektor dálky a výšky. 
Důležitým skutkem bylo i obnovení pro-
vozu disku, ale nejzásadnějším počinem 
bylo udržení mládežnické základny.  

Předsednictvím byl na základě lednové-
ho hlasování atletického výboru pověřen 
dvaadvacetiletý aktivní atlet Michal 
Pilík, který již sedmým rokem hájí barvy 
radotínského oddílu. Zúčastnění podě-
kovali bývalé předsedkyni za vše, co pro 
oddíl vykonala, a věří, že se i Michal Pilík 
chopí funkce předsedy svědomitě a zod-

Výsledky turnaje:
Kategorie vyšší výkonnostní třídy (6 dvojic):
1. ŠK Smíchov A Kosťa Zanikov – Vilém Ries   
2. STFU                     Miroslav Forman – Martin Rmoutil 
3. Divočák Rex Jan Zábranský – Jakub Vandas  
Kategorie nižší výkonnostní třídy (27 dvojic):
1. Hvězdy                     Petr Kůs – David Sviták  
2. ŠK Smíchov X Garegin Minasjan – David Kubeša  
3. Šakar Smíchov Bohdan Trčka – Kryštof Šneiberg  
Kategorie smíšených dvojic (9 dvojic):
1. XY  Michal Schmalz – Jana Sochorová  
2. Radyně Plzeň Daniel Kříž – Lenka Kejhová  
3. DDM Kolín A Helena Zrůstová – Tomáš Zrůst   
Nejlepší individuální výkon:
1. šachovnice – M. Forman STFU 6 bodů ze 7 možných
2. šachovnice – V. Ries ŠK Smíchov A 6 bodů ze 7 možných
Nejlepší hráčka turnaje:
Jana Sochorová dvojice XY    5,5 bodů ze 7 možných
Nejlepší zahraniční hráč turnaje:
Konstantin Zanikov   Rusko              5 bodů ze 7 možných

Čermák Josef - předseda ŠK Smíchov
Dr. Ing. J. Zvolánek, CSc - předseda ŠK 

VĚŽ Zbraslav


