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Za účasti televizních kamer byl ve 
čtvrtek 30. března v přímém přenosu 
rozlosován AHM 2017.

Budoucí lakrosové hvězdy z týmu 
LCC Ants rozhodly o základních skupi-
nách letošního  ročníku memoriálu. Do-
mácí tým LCC má ve skupině soupeře 
ze Skotska a Slovenska, kteří by neměli 
českého mistra příliš ohrozit. Klíčová 

24. ročník Memoriálu Aleše Hřebeského byl vylosován

Více na www.ahmemorial.cz

Rozlosované skupiny:
A: Nova Scotia Privateers (CAN),
     TJ Malešice (CZE), Helan
      Går Lacrosse (SWE)
B:  LC Custodes (CZE), Nationals
      (SVK), Glasgow Clydesiders (SCO)
C:  Megamen (USA), Goldstar Tel Aviv
      (ISR), Bundeswehr Lacrosse (GER)
D:  SK Lacrosse Jižní Město (CZE),
      Istanbul Sultans (TUR),
      Polish Eagles (POL)
E:   Green Gaels (CAN), London
      Knights (ENG), Adler Lacrosse (EUR)
F:   Alberta Warriors (CAN), Vienna
      Monarchs (AUT), Chocolax (SUI)
G:  Turku Titans (FIN), Pioneers
      (CAN), Riggers (IRL)

utkání budou opět ve čtvrtfinále.
Nejzajímavější bude vývoj ve skupi-

nách C a G, které naplnily velmi silné 
a vyrovnané týmy.

Novinkou letošního ročníku bude 
páteční program. Tradiční lakrosová 
show vyvrcholí semifinálovými zápa-
sy. Finále pak bude tradičně začínat 
ve 20.00 hodin v sobotu 29. dubna.

„Radotínský den s IZS – Záchra-
náři v akci“ se koná dne 13. května 
od 9.00 do 13.00 hodin na parkovišti 
před obchodním centrem Berounka na 
náměstí Osvoboditelů, Praha-Radotín. 

Městská část Praha 16 tuto preventiv-
ní akci připravuje ve spolupráci s Ha-
sičským záchranným sborem hlavního 
města Prahy, s Policií České republiky, 
Vojenskou policií Armády České repub-
liky, Městskou policií hlavního města 
Prahy, Zdravotní pojišťovnou Minister-
stva vnitra, Jednotkou sboru dobrovol-
ných hasičů Radotín a dalšími.

Opět zde tedy bude k vidění rozličná 
zásahová a záchranná technika, se kterou 
integrovaný záchranný systém (nejen) 
dennodenně zachraňuje lidské životy. 

POZOR! V souvislosti s pořáda-
nou akcí upozorňujeme na uzavření 
parkoviště před obchodním domem 
Berounka v tento den, a to v době od 
6.30 do 13.00 hodin. 

Dopoledne se záchranáři v akci

Městská část Praha 16 opět pořádá 
ve spolupráci s Policií České republiky 
již tradiční akci „Bezpečné jaro 2017“.

Velké zábavné odpoledne by i ten-
tokrát mělo vtipnou, hravou a hlavně 
nenásilnou formou připomenout ma-

Vezměte kolo, koloběžku či odrážedlo a přijďte na Bezpečné jaro

Bezpečné jaro – v sobotu 22. dubna 
od 13.30 hodin do 17.00 hodin na 
Dětském dopravním hřišti v areálu 
Základní školy Praha - Radotín 
v ulici Loučanská a v areálu 
Biotopu Radotín v ulici K Lázním

lým, mladým, ale i těm starším účast-
níkům silničního provozu základní 
bezpečnostní pravidla.

Stejně jako v minulých ročnících se 
můžete těšit na BESIP team a jejich 
stanoviště, na odbornou radu firmy 

Ski a Bike cen-
t r u m Radot ín, 
policejní psovo-
dy Policie České 
republiky s jejich 
čtyřnohými zása-
hovými parťáky 
i na koně stráž-
n í k ů  M ě s t s k é 
policie hlavního 
města Prahy.

Během celého 
o d p o l e d n e  s i 
na jednotlivých 
soutěžních sta-
novištích budete 
moci vyzkoušet 

jízdu na dopravním hřišti řízeném 
semafory a jízdu zručnosti pod „přís-
ným“ okem strážníků Městské policie 
hl. m. Prahy. V areálu Biotopu Rado-
tín proběhne opět ukázka záchrany 
tonoucího se člověka v režii Hasič-
ského záchranného sboru hlavního 
města Prahy.

A pro ty nejmenší, ale nejen pro 
ně, bude připravena pohádka Klau-
nů z Balónkova. Připraveny budou 
i různé soutěže, zajímavé hry a kví-
zy, samozřejmě s drobnou odměnou 
a průběžným losováním účastnic-
kých kartiček o hodnotné ceny.  

V rámci galavečera, kterým 1. dubna vyvrcholil 50. výroční kongres Badminton 
Europe, byly předány ceny nejlepším hráčům i funkcionářům členských svazů. Česká 
republika se dočkala dvou významných ocenění. To první, v kategorii Technical offici-
als, zamířilo do Radotína – cenu dostal Mojmír Hnilica, vrchní rozhodčí olympijské-
ho turnaje v Riu (a trenér mládežnického oddílu TJ Sokol Radotín).

Badminton Europe ocenila 
Mojmíra Hnilicu
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