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V letošním finále Memoriálu Aleše 
Hřebeského přehráli domácí Custodes 
s přehledem tým Glasgow Clydesiders 
a po třech ročnících, kdy dominovaly 
zámořské týmy, zůstává ceněná trofej 
v Radotíně.

Domácí radotínský tým ale neměl 
cestu k titulu lehkou. Svou skupinu, 
v níž se utkal i se 
svým f inálovým 
soupeřem, sice bez 
problémů vyhrál 
a v osmifinále pře-
šel před Istanbul 
Sultans, ale pak ho 
čekalo opakování 
loňského f iná le 
proti týmu z Alber-
ty. V atraktivním 
zápase radotínští 

vyhráli až na samostatné nájezdy – 
Dominik Pešek a Radek Skála skóro-
vali, naopak kanadské střelce vychytal 
domácí brankář Jakub Mareš.

Semif iná lov ým soupeřem byl i 
Pioneers z Britské Kolumbie, kteří 
v turnaji zvítězili předloni. Custodes 
ale hráli velmi koncentrovaně a opět 

skvěle zachytal brankář Jakub Mareš, 
který pak korunoval vítězství domá-
cích gólem přes celé hřiště do prázdné 
branky při power-play Pionýrů.

Finálovým soupeřem Custodů se 
nakonec stal tým Glasgow Clydesi-
ders, na který by si při zahájení turnaje 
nikdo nevsadil. Skotové v play-off po-
stupně vyřadili české TJ Malešice a SK 
Lacrosse Jižní Město a v semifinále 
přehráli i finské Turku Titans.

Finále bylo jednoznačnou záleži-
tostí. Custodes si záhy vypracovali 
pohodlné vedení, a i když v poslední 
čtvrtině trochu polevili, vyhráli pře-
svědčivě 15:7.

Memoriál Aleše Hřebeského, mezi-
národní turnaj v boxlakrosu, se konal 
od 26. do 29. dubna 2017 v areálu 
TJ Sokol Radotín, Vykoukových 622, 
Praha-Radotín. Akci finančně podpo-
řila Městská část Praha 16.

Prestižní titul pro domácí Custodes Zbraslavská osma po osmatřicáté
Tradiční cyklistický závod pro veřejnost 

Zbraslavská osma se v sobotu 29. dubna 
konal opravdu již po osmatřicáté.

Ten den zatažené počasí hrozilo 
občasnými přeháňkami, a tak někteří 
zájemci ke své škodě zůstali doma. 
Počasí se nakonec příjemně projasnilo 

a občas na závodníky vykouklo i sluníčko.
Trad ičně s i l ně obsa zené by ly  

i tentokrát dětské kategorie předškoláků 

a školáků. Ti nejmenší vyrazili na 
odrážedlech, ti větší se již vydali na delší 
okruh na svých kolech. Děti bojovaly 
velmi srdnatě, a i proto kromě cen 
pro medailisty všech kategorií si svou 
odměnu ve formě medaile a sladkosti 
odnesli všichni účastníci.

V kategorii dospělých byli závodníci 
rozděleni do dvou kategorií - masters 
pro starší a elita pro ambiciozní 
závodníky. Nejlepšího výkonu dosáhl 
Jiří Chyba, který tak rozmnožil počet 
svých vítězství na 11 a suverénně vede 
v celkovém přehledu nejúspěšnějších 
závodníků v historii závodu.

Z á v ě r e m  s e  s l u š í  p o d ě k o v a t  
pořadatelům, kteří bezplatně organizují 
závod ve svém volném čase, a také 
sponzorské firmě H.S.H Sport, která 
věnuje cenový fond.

Podrobnosti a výsledky na 
www.hsh.cz/osmaJak tři Češi (z toho dva dvanáctiletí) sjeli tři aktivní sopky

Tradiční radotínský pokřik se vrátil 
na sobalová hřiště. V sobotu osmého 
dubna mohutně zazněl areálem Storms 
Řepy, kde ke svému prvnímu turnaji 
nastoupily nejmladší naděje sobalové-
ho oddílu RSK.

Pro všechny hráče byl první zápas 

na turnaji vůbec prvním soutěžním 
sof tba lov ý m z ápa sem v  ž ivotě . 
Soupeřem byl i Hladov í Hroši ze 
Sezimova Ústí, pozdější vítěz a jediný 
neporažený tým na turnaji. Hroši 
byli hladoví po dlouhých odpalech 
a vnější pole radotínských tak hned po 
ránu zažilo několik horkých chvilek. 
„Po nervozitě, která se v první směně 
projevila nulou na straně RSK a šesti 
body na soupeřově kontě, se nám 
podařilo uklidnit a kluci ukázali , 
že i my umíme zabrat a opřít se 

do balónu,“ říká Václav Mudra, 
místopředseda oddílu a pokračuje, 
„pro historicky první bod našeho týmu 
doběhl jeho nejmladší hráč Lukáš 
Cmíral. Konečné skóre 5:12 proti jasně 
nejlepšímu týmu na turnaji je moc 
pěkný výsledek.“

Druhým soupeřem ve skupině byl 
další ambiciózní tým z jižních Čech, 
tentokrát ještě zvučnějšího jména, 

Žraloci z Ledenic. Rozehraní Žraloci, 
hrající druhý zápas po sobě, vstoupili 
do utkání s mnohem větší razancí než 
Radotínský SK. Kombinací přesných 
odpalů, drzým během po metách 
a využití několika nepřesností se brzy 
ujali výrazného vedení. „Naši kluci 
zabrali poslední dvě směny a několika 
tvrdými odpaly za sebou nasadili 
k mocnému finiši. Bohužel to nakonec 
nestačilo a těsný výsledek 11:13 nás 
poslal do bojů o sedmé až deváté 
místo,“ konstatuje Mudra.

K  d a l š í mu z ápa s u  n a s toupi l i 
hráči Radotínského SK proti Slavii 
P l z e ň .  O d  p o č á t k u  v y rov n a ný  
zápas rozhodlo snad trochu více 
štěstí, které měli na svých pálkách 
a rukavicích hráči Slavie. Na koneč
ném výsledku 9:12 nic nezměnil ani 
parádní homerun daleko za hrazení, 
mimochodem jediný na turnaji.

Pos led n í m soupeřem by l  t ý m 
domácích – Storms Řepy.  K luc i  
sebrali poslední zbytky sil, celý zápas 
předváděli skvělou hru v obraně 
a v útoku přidávali postupně bod po 
bodu. Skóre před dohrávkou zápasu 
a poslední pálkou Storms bylo 7:4 
v prospěch Radotína, nervozita byla 
veliká, hlavně u tří trenérů nervózně 
pochodujících za foulbalovou čárou, 
první vítězství bylo přece jen blízko. 
Kluci to ustáli parádně, zahráli tři 
auty a oslava prvního vyhraného 
zápasu mohla propuknout naplno.

Dlažky prošky, olé!

Již 6. ročník závodu Zbraslavský 
MTB maraton „Cukroušův Mazec“ se 
uskutečnil na Svátek práce, v pondělí 
1. května. 

Tento závod, který se konal pod 
záštitou starostky městské části 
Praha - Zbraslav, ing. Zuzany Vejvo-
dové, organizoval z.s. KT Tryskomyš 
(www.tryskomys.cz) a byl zařazen 
do série závodů Unie amatérských 
c yk l i s t ů  UAC .  Z á-
vod má samostatné 
i n t e r ne t ové  s t r á n-
ky www.cukrousuv-
mazec.cz i profil na 
sociální síti facebook 
www.facebook.com/
cukrousuvmazec.

Trasa závodu vedla 
krásnými místy v lesích 
okolo vysílače „Cuk-
rák“ ze Zbraslavi přes 
Jíloviště a Lipence.

Díky podpoře těch-
to obcí a městských 
částí byla velmi dobře 
organizačně „ošetřena“. Na trase zá-
vodu byly pro závodníky k dispozici 
2 občerstvovací stanice a i v cíli závodu 
bylo připraveno občerstvení. (Partnery 
závodu byly v roce 2017společnosti 
Category, a.s., FCC Česká republika 
s.r.o., Ochrana podzemních vod s.r.o., 
Monitoring s.r.o., SaNo CB s.r.o., 
Rádio Beat, LAMOX s.r.o., Velo Fiala, 
DataApex s.r.o., optik.cz a další.)

 Dalším výrazným partnerem, bez 
jehož finanční pomoci by se organizá-
toři závodu neobešli, byla Městská část 
Praha - Zbraslav, která jim na uspořá-
dání závodu pro širokou sportovní 

veřejnost poskytla finanční grant.
Na dlouhou i krátkou trať, které 

nebyly vůbec jednoduché (70 km, 
převýšení 1800 m, resp. 35 km, pře-
výšení 920 m), se letos přihlásilo 
208 závodníků. 

Na dlouhé trati zvítězil Vít Řehák 
z klubu Cyklohelios, na krátké Milan 
Vopat z SportRaces-Isaac Teamu. 

Pro příchozí a „netrénované“ zá-

vodníky, kteří chtěli zažít atmosféru 
závodu, byla připravena „open jízda“ 
v délce 20 km s převýšením 400 m. 
Přesto, že se jedná stále o „novinku“, 
našlo se pár odvážlivců, kteří tuto tra-
su absolvovali.

V rámci hlavního závodu byly opět 
pořádány i doprovodné dětské závody, 
kterých se zúčastnilo 23 dětí ve 4 věko-
vých kategoriích.

Závěrem slovo od pořadatelů: „Díky 
všem za podporu. Díky závodníkům 
za účast a „fair play“ a těšíme se zase 
za rok! “

Cukroušův Mazec 2017

Pěkný turnaj v nepěkném počasí
Dvacet sedm pétanqueuchtivých zá-

jemců dorazilo v neděli 23. dubna na 
boulodrom El Brus v areálu RSK, aby 
si to rozdali v prvním letošním velkém 
turnaji, který se stal populární pod 
názvem Jarní zelené koule. Nicméně, 
kdo se nedostavil, nechť ví, že bylo prá-
vě jaro: Bylo chladno, větrno a občas 
i deštivo. 

V základní tříkolové části, která 
se hrála osvědčeným „švýcarem“, se 
utkalo 10 týmů: 7 tří- a 3 dvoučlenné. 
Na první místo se probojoval se třemi 
výhrami tým Mladí a nezkrotní pod 
vedením juniorky K. Kostelecké. 
Druhé místo držel Jupiter, který měl 
z týmů se dvěma vítězstvími nejlep-
ší skóre. Pořadí na dalších místech 
bylo 3. Vidláci (ti se čekali přece jen 
výše), 4. Meta, 5. Španielka, 6. Ra-
dost, 7. Šedí vlci (ti se rozhodně čekali 
výš!) a tři týmy s poetickými názvy 
Májovky, Květnovky a Svítící jahody 
se seřadily na 8. až 10. místě. 

A pak už šlo o výsledné pořadí! 
V prvním semifinále Mladí a ne-
zkrotní „vyběhli“ s Metou 13:2; 
v druhém semifinále naopak po vel-
kém boji zvítězili Vidláci nad Jupi-

terem 13:11. Ve finále však Mladým 
a nezkrotným došel dech, Vidláci 
zvítězili 13:8 a zaslouženě si odnesli 
vítěznou trofej. 

V dobré formě hrající Jupiter „vy-
tloukl“ Metu 13:3 a získal 3. místo. 
Favorizovaná Španielka dopadla jako 
Meta a přišla tak o 5. místo, které 
vyválčila Radost. Dodejme ještě, že 
ostatní týmy účast v závěrečné partii 
o výsledné pořadí odvolaly, takže jim 
zůstalo umístění ze „švýcarské“ části. 

Jarní zelené koule, turnaj v pétan-
que-u, 23. 4. 2017: 1. Vidláci (L. Leiský, 
K. Leiský, M. Michalík), 2. Mladí 
a nezkrotní (K. Kostelecká, M. Ře-
hoř, M. Mach), 3. Jupiter (J. Pastorek, 
E. Pastorková, J. Gazdíková), 4. Meta 
(V. Němcová, J. Paterová), 5. Radost 
(A. Šulcová, Z. Čapková, O. Šťastný), 
6. Španielka (P. Holoubek, J. Hladík, 
M. Ptáček), 7. Šedí vlci (J. Procházka, 
J. Santranský, J. Kučerová), 8. Májovky 
(J. Krčková, J. Jonášová), 9. Květ-
novky (V. Klazarová, D. Stínilová, 
V. Bukalová), Svítící jahody (I. Kasík, 
E. Kasíková – 7 let – cena pro nej-
mladšího účastníka turnaje). 

Radotínský profesionální freerider 
na horském kole Richard Gasperotti 
připravil dva dvanáctileté kluky Vojtu 
Klokočku a Adama France (younGUNS) 
tak, aby s ním byli schopni sjet na kole tři 
stále aktivní sopky v pár dnech.

Jako první přišla na řadu sopka 
Stromboli v Tyrhénském moři. Vyrá-
želo se k ní trajektem ze Sicílie v šest 
ráno, takže celá skupina musela při-
pravit potřebné vybavení přes noc a po 
minimálním spánku vstávat už ve dvě. 

Na nejvyšší bod ostrova Stromboli, 
vrchol Vancori 924 m.n.m., se kluci 
dostali po takřka tříhodinovém výstu-
pu v doprovodu vulkanického průvod-

ce, který stále kontroloval vysílačkou 
aktivitu sopky s kontrolním centrem. 
Pomocnou ruku přidali i tátové obou 
klučinů, kteří jim na zádech vynesli 
kola a batohy. Lehký odpočinek na 
vrcholu, vydýchání a překontrolování 
techniky bylo doprovázeno erupcemi 
kráteru a to pomalu každých 5 minut. 

Pevný lávový vrchol připomínající 
zorané pole se postupně měnil v jem-
ný prach, po kterém kluci na kolech 
doslova dosurfovali až dolů. Jízda 
v takovém terénu hodně připomíná ly-
žování v prašanu. Kluci zvládali jízdu 
tak obratně a rychle, že dole bylo i dost 

času na lokální svačinu a doplnění te-
kutin před příjezdem trajektu na další 
sopku Vulcano.

Nejjižnější ostrov Lipar-
ského souostroví dal jméno 
celé vědě, vulkanologii. Jeho 
nejvyšším vrcholem je Monte 
Aria 499 m.n.m., na něj se 
celá skupina po venkovním 
nocování mezi komáry vydala 
hned brzy ráno. Byla znát úna-
va z předchozího dne, počasí se 
postaralo o pořádně horký vý-
stup, ale opět se všichni dostali 
k vrcholu a natrasovali cestu, kterou 
se poženou dolů.

Na okraji hlavního kráte-
ru GranCratere či la Fossa 
di Vulcano se nacházejí 
fumaroly, kterými na po-
vrch vystupují sirné páry, 
horké až 1000° C, a cesta 
na kolech dolů vedla i přes 
tuto část, které se Vojta 
s Adamem nejvíc obávali. 
Silný zápach a teplé páry 
postupně zamlžovaly skla 
brýlí a nádechy v jízdě se 

museli časovat tak, aby byly mimo 
silné výparové pruhy. 
Kluci to opět zvládli na 
jedničku a lehce dehyd-
ratovaní po horkém dni 
ještě zvládli v přístavu 
rozebrat kola, aby se 
vešla na trajekt zpět na 
Sicílii, kde na ně čekala 
v pořadí třetí sopka: Etna 
dosahuje výšky přibližně 
3329 m.n.m. tento údaj 
se vzhledem k aktivitě 
sopky stále mění.

Po jednodenním odpo-

činku v základním táboře Zafferana 
se podařilo přiblížit vrcholu Etny 

v posledním bezpečném pásmu. Ta 
totiž patří mezi nejaktivnější sopky 
světa a její erupce jsou velmi rozdílné 
a nepředvídatelné. Vrchol leží celoroč-
ně pod sněhem a ze sněhové pokrývky 
se i startovalo. Náročný sjezd po roz-
bředlém sněhu se střídal s velkými 
lávovými kameny, aby přešel do štěr-
kového „hřiště“ s bodlákovým poros-
tem - k supportovému autu pro krátký 
odpočinek. Pak už jen poslední úsek 
sjezdu lokálním trailem do základní-
ho tábora.

Konečně! Splněno… tři sopky – 
a hlavně bez zranění! 


