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  A je to tady! Tep každého sportovní-
ho příznivce, a hokejového zvlášť, se 
zrychluje. Za pár dní nám začne nej-
větší sportovní událost roku na území 
České republiky. Svými úvodními zá-
pasy ve skupinách bude rozehráno již 
68. Mistrovství světa v ledním hokeji, 
které budou hostit Praha a Ostrava. 
Zvláště supermoderní pražská Sazka 
Aréna, postavená pro tento šampionát 
za šestnáct měsíců, sklízí veliký obdiv 
odborníků z celého světa. Šestnáct 
týmů se utká od 24.dubna do 9.květ-
na o titul nejlepšího reprezentačního 
hokejového výběru na světě pro rok 
2004. Na úvod se odehrají zápasy v 
základních skupinách, které jsou čty-
ři. Každá skupina má čtyři účastníky. 
Rozlosování  proběhlo již v průběhu 
loňského Mistrovství světa ve Finsku, 
před semifi nálovými zápasy, 9.května. 
O složení základních skupin se losová-
ním postaral bývalý fi nský hokejový 
reprezentant Timo Jutila.  Ten vybíral 
týmy ze čtyř košů, kam byly nasazeny 
podle umístění na šampionátu. V prv-
ním koši se nacházeli semifi nalisté, ve 
druhém byli vyřazení čtvrtfi nalisté 
MS 2003.  Mužstva z 9.až 12.místa 
byla v koši číslo tři a v posledním 
koši se sešel zachráněný tým USA, 
postoupivší družstva z I.divize Francie 
a Kazachstánu a čtyřku doplnil vítěz 
asijské zóny Japonsko. Oproti posled-
ním mistrovstvím je to změna. Dříve 
byla družstva  zařazována do jednotli-
vých skupin podle konečného umístění 
na předešlém šampionátu. Jak skupiny 
vypadají?
  Skupina A - Česká republika, Němec-
ko, Lotyšsko, Kazachstán. Skupina B 

- Slovensko, Finsko, Ukrajina, USA. 
Skupina C - Švédsko, Rusko, Dánsko, 
Japonsko. Skupina D - Kanada  (po-
slední mistr světa), Švýcarsko,Rakous-
ko, Francie. Skupiny A a D se hrají v 
Praze. Skupiny B a C se odehrají v 
Ostravě. Čtvrtfi nále a fi nále se hrají v 
pražské Sazka Aréně pro 17 tisíc lidí. 
  Náš reprezentační tým, vedený trené-
rem Slavomírem Lenerem, vstoupí do 
turnaje hned v úvodní den mistrovství, 
tedy v sobotu 24.dubna zápasem s 
Lotyšskem od 16.15 hod. V pondělí 
26.dubna se utkáme s družstvem 
Kazachstánu (20.15) a poslední zápas 
v základní skupině odehraje Česká 
republika  ve středu proti soupeři z 
Německa (20.15). V případě úspěšných 
výsledků (v což všichni věříme) se ani 
v dalším průběhu nebudou naši repre-
zentanti z hlavního města stěhovat. V 
osmifi nále se utkají postupně se třemi 
úspěšnými týmy ze skupiny D. Při 
zachování papírových předpokladů, 
že vítězem skupiny A bude naše repre-
zentace a vítězem skupiny D Kanada, 
nás čeká  vzájemný zápas v pondělí 
4.května od 20.15. Čtvrtfi nálová klání 
jsou na pořadu ve středu a ve čtvrtek, 
v pravidelných zahajovacích časech 
(16.15 a 20.15). Po dni volna se čtyři 
vítězná družstva ze čtvrtfi nále utkají 
ve dvou zápasech o postup do fi nále 
(sobota 8.května ). Vyvrcholení celého 
turnaje je na pořadu v neděli 9.května. 
Nejdříve od 16.15 bude předkrm před 
hlavním chodem - zápas poražených 
semifi nalistů o 3.místo, někdy ozna-
čovaný jako utkání zklamaných. Sa-
motné fi nále nás čeká od 20.15. Ale 
nepředbíhejme událostem. 

Mistrovství světa v ledním hokeji, 
které bude od 24.dubna do 9.května 
hostit naše republika, konkrétně města 
Praha a Ostrava, je již 68.šampionátem 
v pořadí. Je na místě, než padne první 
buly, první gól nebo první zakázané 
uvolnění, podívat se do jejich bohaté 
historie. První historický turnaj o titul 
světových šampiónů se konal v roce 
1920 a prvním mistrem světa se stal 
výběr Kanady, který držel primát z vý-
jimkou roku 1933 (USA) a roku 1936 
(V.Británie) v celé předválečné éře. Po 
roce 1920 následovala mistrovství po 
čtyřech letech. Od roku 1930, mimo 
období druhé světové války, se vrchol-
né turnaje konají do současné doby 
každoročně. Nejvyšší počet účastí má 
na kontě naše Česká republika, a to na 
základě připočítání účastí předešlých 
výběrů ČSR, ČSSR a ČSFR. Celkem je 
to 63 startů. Druhé v pořadí je Švédsko 
s 62 starty. Z hlediska úspěšnosti je na 
tom nejlépe reprezentace Ruska (dříve 
Sovětského svazu) s 23 tituly mistrů 
světa při 46 startech. Vůbec první titul  
získalo při své premiéře na MS v roce 
1954. Zatím poslední v roce 1993. Ná-
sleduje reprezentace javorových listů s 
22 tituly. Poslední titul Kanada získala 
před rokem na MS v Helsinkách. Po 
roce 1969 až do roku 1976 nevysílá tato 
hokejová velmoc do soutěžního klání o 
hokejového mistra světa žádný výběr. 

Výběry, které reprezentovaly tuto zem, 
byly v mnoha případech složeny z hrá-
čů univerzitních týmů, později např. 
z profesionální soutěže WHL, dnes 
již neexistující konkurenční soutěže 
NHL. Od 80tých let jsou reprezentace 
Kanady skládány těsně před mistrov-
stvím hlavně z hráčů týmů NHL, které 
se neprobojovaly do závěrečných vyřa-
zovacích  kol o Stanleyův pohár a nebo 
vypadlých v prvním kole této soutěže. 
Mezi hokejové velmoci patří s deseti 
tituly mistrů světa i Česká republika. 
Úvodní jsme získali v roce 1947, při 
prvním poválečném mistrovství světa, 
které se uskutečnilo v Praze na Štva-
nici. Následoval titul z turnaje v roce 
1949, na kterém byla už i Kanada. Pak 
následoval dlouhý půst ukončený až v 
roce 1972, kdy jsme na 39.mistrovství 
světa, opět konaném v Praze, dokázali 
přerušit vítěznou hegemonii sovětské 
sborné. Parta kolem Holečka, Mar-
tince, Hlinky, bratří Holíků atd. si 
připsala ještě další tituly, a to z mis-
trovství světa pořádaného v polských 
Katovicích v roce 1976 a ve Vídni v 
roce 1977. Bohužel, zlatého hattricku 
jsme se prozatím nedočkali, jelikož 
v následujícím roce v Praze jsme v 
rozhodujícím zápase těsně podlehli  
SSSR. Praha však viděla náš triumf v 
roce 1985. Vše jsme si vynahradili na 
sklonku devadesátých let a na začátku 

nového tisíciletí.  Nejdříve jsme po 
dlouhých jedenácti letech získali 7. 
mistrovský titul.  Mistrovství světa 
hostila Vídeň. Zlatý sen jsme zažili  po 
třech fi nálových klání v letech 1999 až 
2001, kdy jsme ani jednou nezaváhali 
a postupně ve fi nále porazili Finsko, 
Slovensko a opět Finsko. Když k tomu 
přidáme ještě zlato z olympijského tur-
naje v roce 1998 v Naganu, je to čtyř-
letka, která nemá obdoby a jen těžko se 
někomu, z hlediska rozložení sportov-
ní výkonnosti, toto podaří  zopakovat. 
Není divu, že hokej je u nás obrovský 
fenomén, který dokáže vlít divákům 
adrenalin do žil, zaplnit Staroměstské 
či Václavské náměstí. Dvojnásobné ví-
tězství nad Sovětským svazem během 
jednoho týdne  při březnovém MS v 
roce 1969 ve Stockholmu brali lidé v 
Československu jako pomstu za oku-
paci ze srpna 1968 a vyšli do ulic, aby 
vše naráz bouřlivě oslavovali. 
 Z pohledu světových šampionátů mu-
síme do výčtu úspěšných zemí zařadit i 
Švédsko. To získalo trofej pro nejlepší 
tým celkem 7 krát. Mezi její držitele se 
zapsal dvakrát i tým USA (1933, 1960). 
Po jednom prvenství mají Finsko 
(1995), Slovensko (2002) a V.Británie 
(1936). Nejčastěji byli na stupních ví-
tězů hráči Kanady a České republiky, a 
to celkem jednačtyřicet krát. (Kanada 

- 22 zlatých, 10 stříbrných a 9 bronzo-
vých, Česko - 10 zlatých, 12 stříbrných 
a 19 bronzových medailí)

-kh-

-kh-

Necelých sto dvacet dní zbývá do zahá-
jení letních olympijských her, které se 
uskuteční  od 13.srpna v řecké metro-
poli v Athénách.  Mnoho sportovců se 
v následujících dnech bude snažit do-
sáhnout výkonů, které jim zaručí účast 
na vrcholné akci, opakující se v čtyř-
letém cyklu.  Obdobná bude snaha i 
jedné z popředních světových diskařek 

- Vladimíry Rackové, usilující o třetí 
start na největší světové sportovní akci. 
O první pokus  zdolání B limitu se tato 
atletka, žijící v Radotíně, pokusila při 
Zimním evropském poháru vrhačů, 
který se konal 13.a 14.března ve městě 
Valletta na Maltě. Průměrným výko-
nem 55,72 m (dva metry za B limitem) 
obsadila osmé místo. ,,Závod výrazně 
ovlivnil nepříznivý vítr a kluzký 
kruh.  Svědčí o tom to, že se přes še-
desátimetrovou hranici dostaly svými 
nejlepšími výkony pouze první Němka 

  TJ Sokol Radotín si dovoluje pozvat 
všechny příznivce sportu na 11. ročník 
Memoriálu Aleše Hřebeského – HBA 
Cupu 2004 v box lakrosu.
  Letošní jedenáctý ročník bude roz-
šířen o turnaj nových lakrosových 
týmů (Bratislava,Kroměříž). Hlavní 
soutěže se opět zúčastní loňský vítěz 
Rebel Baltimore. Tým Rebelů se před-
staví v nejsilnějším složení v historii 

turnaje. Šest hráčů hrálo na loňském 
MS v kanadském Torontu. Čtyři za 
tým reprezentace USA a dva za vý-
běr indiánského kmene Irokézů,  jenž 
dal tuto hru světu. Všichni hráči buď 
profesionální NLL prošli,  nebo v ní v 
současnosti hrají. Další účastníci jsou 
tradiční Filadelfi e a VFK Berlín (mistr 
Německa) a nově Blax Berlín a výběr 
Bavorska. Mezinárodní společnost 
doplní naše lakrosová špička. Vedle 
domácích i poslední mistr republiky 

– tým LC Jižní Město a další družstvo 

Dietschová - 60,30m a Ruska Sadová - 
60,24m,“ svěřila se nám diskařka, mat-
ka dvou chlapců. Dále dodává: ,,Osmé 
místo je solidní, ve fi nále olympijského 
závodu bych ho brala všemi deseti. Ale 
abych se tam dostala,  budu muset ještě 
přidat.“ Nejbližší možnost bude mít 
při kvalifi kačních závodech v květnu. 
Mezi tím olympijský oheň, slavnostně 
zapálený ve starobylé Olympii he-
rečkou T.Prokopiuovou, převlečenou 
do šatů kněžky bohyně Héry, urazí 
několik tisíc kilometrů. Celá trasa 
vedoucí přes pět světadílů je více jak 
78 tisíc kilometrů dlouhá a vede po 
souši, vzduchem i po vodě. V červenci 
se vrátí zpět do Řecka. Pochodeň byla 
zažehnuta paprsky Slunce 25.března, 
osmatřicet minut po jedenácté hodině 
a ponese ji štafeta skládající se z více 
jak 10ti tisíc běžců.      

-kh-

z hlavního města – TJ Malešice.  Sou-
částí turnaje jsou i zápasy juniorů do 
19let a žáků do 15let.
  Slavnostní zahájení turnaje proběhne 
23.4 v 17:00hod. Sobotní doprovodný 
program začíná po 18:00 hod. V do-
provodném programu se představí nej-
mladší adepti lakrosu, exhibice Jiřího 
Zídka st. a jeho přátel v basketbale, 
vicemistryně světa ve skupinovém 

aerobiku z Velké Chuchle, Jaroslav 
Březina a další. Vrcholem večera bude 
tradiční utkání výběru ČR a výběru 
zahraničních účastníků a ohňostroj. 
Nedělní fi nálové zápasy začínají po 
16:00 hod.
  Přijďte si užít sportovní víkend do 
areálu Sokola Radotín. Ukázky kva-
litního sportu, zábavu, občerstvení, 
odpočinek -  to vše nabízí poslední 
dubnový víkend v Radotíně. Jste sr-
dečně  zváni.                                                              

Vrcholem turnaje je bezesporu již tradiční exibiční 
zápas v rámci sobotního galavečera - výběr světa proti 
výběru naši ligy.

…  a to v Říčních lázních v Praze 
– Radotíně. Kdy? No, to je přece jasné: 
V sobotu 1. května 2004!! 
      Říční lázně v Praze – Radotíně. 
Během většiny roku poklidné místo, 
kde jak místní občané,  tak projíždějící 
cyklisté se rádi občerství a v klidu si 

užijí volných chvil.  Děcka si pohrají 
v písku, břeh Berounky dekoruje něko-
lik rybářů …
     Také však místo, kde se tradičně 
v sobotu „co nejblíže svátku čaroděj-
nic“ odehrává populární rodeo.  Kde 
stateční mužové a hrdinné amazon-
ky poměřují své síly a své umění 
v rodeových disciplínách a lechtají 
adrenalinové  prameny přihlížejících 
diváků. Kde si každý dá „do nosu“, 
co hrdlo ráčí a  večer si pak zakřepčí 
při country bálu pod širým nebem.  A 
tak Tě, milý čtenáři, srdečně zveme; 
také proto, že letošní rodeo bude mít 
slavnostní rámec. Koná se totiž v den 
vstupu České republiky do Evropské 
unie, takže všichni ti, kteří tuto událost 
budou chtít oslavit, budou mít skvělou 
šanci!  Pořadatelé se rámcově podrží 
již tradičního schématu (slavnostní 
zahájení rodea ve 13:30, country bál se 
slavnostním ohněm ve 20:00), nicmé-
ně připravují i řadu překvapení. A tak 
se domnívám, že o programu na sobotu 
1. 5. 2004 je u všech příznivců dobré a 
vzrušující zábavy rozhodnuto! 
     (Nepředpokládám, že obyvatelům 
Prahy 16 je nutno vysvětlovat, jak se 

dostanou do Radotína,  nicméně do 
Lázní doporučuji pěší procházku od 
radotínského kostelíka po břehu Be-
rounky proti vodě.)
     Dále bude snad zajímavé uvést, že 
rodeo v Radotíně je tradičním zaháje-
ní seriálu, který pořádá  organizace 

s názvem Rodeo Corral při Westerners 
International - CZ. Letos je v plánu na 
r. 2004 po celé republice dalších 10 
rodeí: Jezdci se v nich utkají o titul 
mistra republiky (1. divize) a o pohár 
WI-CZ (2. divize) a v tom jedenáctém 
na závěr sezóny – to je ta novinka 

– 18.září v Libchavech u Ústí nad Orlicí 
o mistrovské tituly v jednotlivých dis-
ciplínách. Takže se je na co těšit!

Petr Binhack


