
opět patřit k hlavním favoritům. 
K nim se s velkou pravděpodobností 
zařadí i další dva kanadské týmy Nova 
Scotia Privateers a nováček z Vancou-
veru Pioneers. Z českých týmů má 
největší šanci dostat se mezi nejlepší 
týmy asi pouze domácí tým LCC, 
který suverénně vládne české lize od 
roku 2006. Letos se představí i nové 
týmy – skotský Glasgow Clydesirers, 

kombinovaný tým Spartiates/Goldstar 
složený z francouzských a izraelských 
hráčů, polský Polish Eagles a němec-

Ve středu 27. 3. v podvečer byly vy-
losovány základní skupiny 20. ročníku 
Memoriálu Aleše Hřebeského. Falcon 
Millionaires na poslední chvíli nahradi-
li tým Old Dogs Plzeň, který nepotvrdil 
svou účast v letošním ročníku. 

Bylo stanoveno pravidlo, že v žádné 
ze základních skupin se nesmějí setkat 
dva týmy z jedné země. V osudí se 
objevily týmy, které v minulých letech 

patřily k favoritům a memoriál i vy-
hrály – Megamen Boston, Green Gaels 
nebo Love You To Death. Letos budou 

Jubilejní 20. ročník zná nasazení do skupin

První dva týmy ze základních skupin 
a dva nejlepší z týmů na třetích místech 
postupují do play-off, zbylé týmy budou 
hrát skupinu o konečné 17. – 21. místo. 
První z 58 zápasů odstartuje ve středu 
24.4. od 10.40 hod. a poslední finalový 
zápas začne v sobotu 27.4. od 20.00 hod. 
Podrobný rozpis zápasu je k dispozici 
na webu www.AHMemorial.cz

ký Bundeswehr Lacrosse. Prezident 
ČSML Pavel Sedlák vylosoval základní 
skupiny. 

A: Dublin Riggers (IRL); Pioneers (CAN); 
Polish Eagles (POL)
B: SK Lacrosse Jižní Město (CZE); 
London Knights (ENG);
Bundeswehr Lacrosse (GER)
C: Love You to Death (CAN);
TJ Malešice (CZE);
Vienna Monarchs (AUT)
D: Nova Scotia Privateers (CAN); 
Deutschland Adler (GER);
LCC Wolves (CZE)
E: LCC Radotín (CZE);
Silver Birch Leafs (FIN);
Glasgow Clydesiders (SCO)
F: Green Gaels (CAN);
Bats Bratislava (SVK);
Falcon Millionaires (CZE)
G: Megamen Boston (USA);
LC Slavia Praha (CZE);
Spartiates/Goldstar (FRA/ISR)

týmovou hru a ani v jednom ze tří 
utkání nedaly soupeřkám šanci. Hra 
byla založena na výborné obraně, kte-
rou si dirigovala Nikola Císařovská ze 
7. A. Nikola sváděla nerovné souboje 
s vyššími soupeřkami, ale dokázala 
si s nimi s pomocí spoluhráček po-
radit. Směrem dopředu tým vynikal 
zdařilými kombinacemi, kterými Ve-
ronika Matiášková a Klára Matiášková 
ze 7.A svým pohybem a rychlým za-
končením protivnicím doslova motaly 
hlavu. Veronika byla vyhlášena nejlepší 
hráčkou finálového turnaje. V „muž-
stvu“ byly A. Bendíková, T. Procház-
ková, L. Pomezná, M. Malinovská, 
E. Herynková a M. Kratochvílová. 

Zásluhou všech hráček vybojo-
vala ZŠ Praha - Radotín v kategorii 
mladších žákyň postup na republikové 
finále, které se bude konat v květnu 
v Klatovech.

Mladší žáci zde obsadili skvělé 
3. místo pod taktovkou Jana Zídka 
ze 7. A, který byl nejlepším střelcem 
celého turnaje. V zápase o třetí místo 

se „Zíďovi“ poda-
řilo v posledních 
v teř inách otočit 
výsledek na stra-
n u  R a d o ť í ň á k ů 
a tým tak mohl 
oslavovat bronzo-
vou medai l i .  Na 
tomto úspěchu se 
podíleli F. Hampl, 
P. Tatar, A. Kulifaj, 
M. Styblík, V. Blá-
ha, M. Hoza, A. Ku-
čera a V. Vošmik.  

Mladší žákyně 
předvedly nejlepší 

Družstva mladších žáků a žákyň 
ze ZŠ Praha - Radotín se po vítězství 
v obvodním kole probojovala do celo-
pražského finále v košíkové.

Radotín ovládl basketbalové finále

   Neuvěřitelné. „To to uteklo,“ řekne si 
většina občanů, kteří si rodeo v Říčních 
lázních oblíbili coby nedílnou součást ra-
dotínského sportovně - kulturního života. 
   Pohlédneme-li zpět, těžko by někdo 
spočítal hodiny a hodiny práce a ne-
změrného úsilí, které museli pořada-
telé vynaložit, aby se tento náročný 
podnik mohl usku-
tečnit. A těžko pře-
hlédnout tu spoustu 
dramatických i ma-
lebně romantických 
zážitků, jež si mohli 
vychutnat diváci.

A le  skoč me do 
žhavé současnosti. 
(Žhavé pouze přimě-
řeným organizačním 
a sportovním vypě-
tím, počasí má letos 
do „žhava“ neskuteč-
ně daleko). Pořada-
telé z radotínského 
TarpanClanu připravili na letošek 
zdánlivě malou, nicméně důležitou 
novinku. Program sice začne v so-
botu 4. května v tradičních 11 hodin, 
kdy diváci shlédnou disciplínu Team 
Penning (Třídění dobytčat) juniorů 
i dospělých. Program bude ihned 
pokračovat rychlostní soutěží Pole 
Bending (Slalom kolem tyčí), rovněž 
pro obě věkové kategorie. Přestávka 
na oběd bude minimální, zhruba 
20 minut, po slavnostním nástupu ve 
13.30 hod. vše pojede jako obvykle. Cí-
lem je, aby program skončil zhruba do 

6 hodin večer tak, aby si všichni mohli 
vychutnat závěrečný Steer Wrestling 
(Pokládání telete), který se pojede 
nejen o zvýšenou finanční prémii, ale 
i o Vítězný štít senátora Tomáše Gru-
licha. Předtím diváci uvidí atraktivní 
Ranch Roping  (Rančerské lasování), 
strhující „rychlostku“ Junior/Senior 

Barrel Race (Barelový dostih) a na-
pínavý Trailer Loading (Nakládání 
telete), též pro obě věkové kategorie. 
Diváci mohou přijít už na jedenáctou 
hodinu a v klidu poobědvat přímo 
v areálu Říčních lázních, příležitostí 
tam bude jistě dost. 
   Sličné a stylové návštěvnice rodea 
mohou opět doufat v získání titulu 
Miss Rodeo 2013. Celý program bude 
završen tradičním country bálem 
pod širým nebem. Mistrovství České 
republiky v rodeu za rok 2013 začne 
právě v Radotíně.

Skončila nekonečně dlouhá zimní 
přestávka a fotbalové soutěže se opět 
rozběhly naplno. Jarní část rozhod-
ne a směrování radotínské kopané. 
„A“ mužstvo, po známých událostech, 
nemůže mít jiný cíl, než návrat mezi 
elitu pražského fotbalu.

Rezerva a dorost musí začít plnit 
úlohu zásobárny hráčů pro A muž-
stvo. Ostatní mládežnické celky mo-
hou bez jakéhokoliv stresu dohrát jar-
ní část soutěže, neboť jejich prioritním 
úkolem není umístění, ale zvyšování 

taktické a technické vyspělosti jednot-
livých hráčů.

Jak probíhala zimní přestávka SC 
Radotín? Klasikou byl zimní turnaj 
ve spolupráci s Aritmou. A mužstvo 
k němu přistoupilo zodpovědně a až 
do posledního zápasu ve skupině se 
pralo s výborným mužstvem Jíloviště 
o první místo. Soupeř zaslouženě po-
stoupil do finále, kde podlehl mužstvu 
Hostouně. Na radotínské tak zbylo 
„malé finále“ tj. zápas o třetí místo, 
který se hrál na Zličíně s tamním pře-
borovým soupeřem. Po nerozhodném 
výsledku 1:1 rozhodlo až v deváté sérii 
pokutových kopů pro domácí tým. 
V zimním turnaji skončil SC Radotín 
na čtvrtém místě a závěr turnaje až 
nepříjemně připomínal závěr podzim-
ní mistrovské soutěže, kdy nezvládl 
poslední dva zápasy a připravil se tak 
o luxusní náskok v čele tabulky. B muž-
stvo, dorost a starší žáci se připravovali 
přes zimu venku na UMT, kde i sehráli 
celou řadu přípravných zápasů. Na ja-
ro by tak měli být dobře připraveni. 
Všechna ostatní mládežnická mužstva 
se připravovala v tělocvičně a startova-
la na různých turnajích se střídavými 

úspěchy. Vše výše uvedené je však už 
zapomenuto, neboť se již rozběhly mi-
strovské soutěže. Sice se říká jarní část, 
ale počasí svými vrtochy jaro vůbec 
nepřipomíná. Při pohledu na kalendář 
zjistíme, že první sníh nás zaskočil již 
koncem října loňského roku a nyní 
jsme v první dekádě dubna a je zima 
větší než na Vánoce a ani příroda se 
ještě neprobudila. Po zelené trávě ani 
vidu ani slechu a tak hraní mistrov-
ských zápasů v těchto podmínkách již 
začíná působit depresivně  a to  hlavně 

na mládež, která se připravovala v tep-
le hal a tělocvičen. A mužstvo splnilo 
na startu do něj vkládané naděje, když 
doma porazilo Cholupice 3:1 a vy-
hrálo s nebezpečným mužstvem 1999 
Praha 2:1. Drží se v tabulce na druhém 
místě s minimální bodovou ztrátou na 
vedoucí Spartu Krč. I když šest bodů 
hřeje, nelze přehlédnout, že mužstvo 
ještě nenalezlo podzimní lehkost a obě 
vítězství i když byla zasloužená, byla 
hodně upracovaná. B mužstvo  po  
úvodní remíze s rezervou Aritmy pře-
válcovalo v druhém kole mužstvo Řep 
4:1 a zdá se, že tým Lumíra Honzka 
nebude mít v soutěži potíže. U mládež-
nických celků jsou výsledky střídavé. 
Trenéři a vedoucí mužstev mají úkoly 
zatím úplně jiné. Prodloužená zima 
zatím zapracovala na trávníku stadi-
onu a bohužel se opět objevila sněžná 
plíseň. Jak vidno, tak i příroda nutně 
již potřebuje slunce. I přes všechna 
výše uvedená negativa zvou všichni 
hráči, trenéři a funkcionáři SC Radotín 
všechny příznivce kopané do ochozů 
radotínského stadionu a žádají o pod-
poru v postupových bojích o návrat do 
přeboru.

Jarní fotbalová sezóna se rozjela

Nábor do jarních dětských golfových 
akademií pro rok 2013 právě začíná! 
Golf je moderní sport dnes již dostup-
ný opravdu každému - dopřejte svému 
dítěti možnost vyzkoušet golfovou hru 
a stát se třeba i prvotřídním golfistou! 

Dětské golfové akademie jsou za-
měřeny na začátečníky i pokročilé. 
Účastníci jsou s ohledem na své časové 
možnosti rozděleni podle věku a vý-
konnosti. V rámci výuky je poskyto-
ván komplexní trénink dlouhé i krát-
ké hry, a to pod odborným vedením 
profesionálního trenéra se zkušenost-
mi s prací s dětmi. Trénink probíhá ve 
skupince max. 5 dětí. V případě zájmu 
rodičů může probíhat výuka s ang-
lickým trenérem v anglickém jazyce. 
Jarní akademie probíhá na venkov-
ním drivingu a cvičných greenech, 

v případě nepříznivého počasí na 
vnitřních 3D simulátorech a cvičných 
sítích. Termín od 22.4. do 24.6.2013 
(po 16 - 17 hod. mírně pokročilí, út a čt 
16 - 17 hod. začátečníci). Lze přidat 

i další termíny dle zájmu rodičů. Zápis 
probíhá průběžně, v případě volných 
míst je možno nastoupit do akademie 
i v jejím průběhu a hradit pouze po-
měrnou část. 

Dětská golfová akademie

Více informací najdete na
www.golf-lahovice.cz

Na rodeo pojednadvacáté


