Custodes ovládli 20. ročník Memoriálu,
nejlépe obsazeného v historii
Custodes Radotín deklasovali ve
finále 20. ročníku Memoriálu Aleše
Hřebeského loňského vítěze Megamen
Boston 14:7 a po 12 letech vybojovali
nejcennější boxlakrosovou trofej v Evropě. Sportovní úspěch jde ruku v ruce
s úspěchem organizačním pod vedením
ředitele turnaje Honzi Baráka.
„Zdravím vás CHAMPIONI, chtěl
bych vám všem poděkovat za přístup
k přípravě na turnaj a za turnaj samotný. Význam toho, co jste dokázali, budete pociťovat teď v nejbližších dnech
dost intenzivně, tak si to užívejte, ale
nepodělejte se z toho. Stejně jako jste
se nesložili v těch posledních dvou
utkáních. Vím, o čem mluvím, protože
když se na vás v ranním autobuse (ten
nemůžete znát, protože ještě chrápete),
plným stále stejných obličejů, někdo
usměje, ukáže palec nahoru a uznale
pokývá hlavou, tak je asi něco jinak
než je normál.“ Těmito slovy poděkoval
hlavní kouč Patrik Procházka hráčům
vítězného LCC za neuvěřitelný výkon
na turnaji. „Přes zimu jsme hodně
změnili kondiční přípravu, zapracovali jsme i na útočné hře. Tým se více
semknul po loňském nepodařeném
finále proti Bostonu,“ pokračuje Patrik

Procházka. Do týmu se skvěle zapracovali i tři hráči juniorky LCC (Barák,
Novák a Výmola). Všichni hráči zahráli skvělý turnaj a nikdo nezklamal. Fantastickou formu na Memoriálu dokázali
prodat klíčoví hráči LCC Petr Poupě,
Dominik Sika, Radek Skála a Jirka
Košťál. Vedle bezchybné hry obránců
byli oni hlavními tahouny domácího
týmu. „Jde o obrovský úspěch, měli
jsme tu týmy z poloprofesionální druhé

kanadské ligy a my je dokázali porazit.
Uvědomuje si to už i Kanada a nerozumí tomu, jak je to možné. Loňský rok
nám moc pomohl. Bez této zkušenosti
bychom letos nevyhráli. To, že máme

pohár, je důsledkem celoroční práce,
změny naší přípravy i našeho myšlení,“ říká kapitán LCC Petr Poupě,
nejlepší hráč turnaje. Klíčovými zápasy
celého turnaje byly utkání LCC proti
kanadským týmům Pioneers a Green
Gaels. Oba týmy byly hlavními favority turnaje. Ve svém středu měli hráče
s profesionální minulostí i současností.
„Narazili jsme na nejsilnější týmy ve
čtvrtfinále a semifinále. To, že jsme je
zvládli takovým stylem, je fantastickým
výsledkem pro český boxlakros a výzva
pro Kanadu na příští ročník Memoriálu. Porazit Kanaďany v jejich sportu, to

se nepovede jen tak někomu a LCC tak
hodilo rukavici přes oceán,“ doplňuje
další z koučů LCC Mirek Knotek.
Více na www.ahmemorial.cz

Druhý ročník Radotín cupu se stal největším
turnajem mladých badmintonistů v ČR
Po roce se opět v radotínské městské
hale pod taktovkou badmintonistů
TJ SOKOL Radotín a za vydatné pomoci rodičů mladých hráčů místního badmintonového oddílu uskutečnil největší
turnaj mládeže v České republice.
Turnaj finančně pomohla zabezpečit Městská část Praha 16, která
přispěla na pronájem haly, a několik
dalších firem, které věnovaly věcné
ceny. Oproti loňsku soutěž doznala
změn zejména ve své struktuře. Šlo

o dvoudenní záležitost, a tak mohli
organizátoři uspokojit dvojnásobné
množství zájemců. Novinkou také
byla on-line videoprojekce pořadí
zápasů, každý si mohl tedy sledovat,

kdy bude hrát. Klání v sobotu zahájil
1. zástupce starosty Městské části
Prahy 16 a starosta TJ Sokol Radotín
Mgr. Miroslav Knotek.
Opět se h rá lo v k ategor i ích
U7 - U14, maximální počet hráčů
v každé kategorii byl omezen na 32.
Každý hráč měl možnost přihlásit se
do dvou kategorií, které se nehrály ve
stejný den. Celkem tedy po oba víkendové dva dny bojovalo o body a medaile 240 mladých badmintonistů,
z toho 48 jich hrálo
dvě kategorie.
Do Radotína i letos přijeli hráči různé
výkonnostní úrovně
z celé republiky doslova od Aše až po
Ostravu a několik
zahraničních hráčů. Domácí hráči
o sobě vědět dali
zejména v sobotu
a vybojovali několik medailí. Nejlepší výsledky dosáhli
kluci v kategorii U10 (1. místo vybojoval Honza Volček, Vojta Havlík a Dan
Furst obsadili 3., respektive 4. místo.),
v U8 ovládli, radotínští kluci finálový

zápas. Vítězství si nakonec vybojoval
Petr Hnilica, který ve finále porazil
Tomáše Bláhu. Na 5. místě ještě skončil Matyáš Pecka a 8. místo si odváží
při své účasti na turnaji Milan Kovář.
Petr Hnilica si vedl velmi dobře i v kategorii U9, tedy mezi o rok staršími
chlapci. Zde nakonec prohrál až s Pavlem Hrubcem v napínavém finále.
V kategorii U14 na 3. místě skončila
Beata Bednářová a stejné místo obsadil Michal Forejt v U11.
Všichni zúčastnění obdrželi účastnické medaile, diplom a věcné ceny,
které v neděli přijel předat Jakub
Bitman, úspěšný odchovanec badmintonového oddílu TJ Sokol Radotín,
mnohonásobný mistr republiky a český reprezentant. Účastníci i doprovod
kladně hodnotili příjemné prostředí.
I přes obrovskou náročnost se podařilo vše zvládnout v předpokládaném
čase díky velkému úsilí všech, kdo
se na organizaci podíleli. „Těm bych
chtěla velmi poděkovat a budeme se
těšit na další ročník v příštím roce,“
dodala na závěr hlavní pořadatelka
Halka Bitmanová.
Více na www.radotincup.cz

Rallye Praha Revival 2013 - Memoriál Josefa Kloce
Třetí ročník společensko-sportovní
akce Rallye Praha Revival, kterou
vymyslel a pořádá promotér automobilových závodů Eduard Patera ve
spolupráci a s pomocí Ústředního automotoklubu, proběhl druhý dubnový
víkend nadmíru úspěšně a k naprosté
spokojenosti organizátorů. A zejména
i samotných účastníků.
Na start se postavilo 130 posádek,
na které čekalo ve třech dnech 500
kilometrů středními a západními
Čechami. Začalo to neopakovatelnou
atmosférou slavnostního startu na
Václavském náměstí. Tady předvedli
největší show italští jezdci na legendárních Lanciích a ani ostatní účastníci
s krásnými závodními a sportovními
vozy nedávné historie se nenechali
zahanbit. První etapa se jela v noci
a zavedla posádky do orientačně náročného úseku ve vojenském prostoru
Brdy, který si velmi pochvalovali zejména zkušení, ostřílení spolujezdci.
V sobotu na ně čekal dvakrát výjezd
na Koráb a dvakrát zdolávání vlhké
písečné trati v Chotíkově. Bohužel,
musela být vypuštěna Show section
v domažlickém rallykrosovém areálu,
jejíž trať vinou nepřízně počasí ne-

skýtala záruku regulérnosti pro celé
startovní pole. Trať, kterou posádky
absolvovaly podle šipkového itineráře
za dodržování dopravních předpisů, na
což, kromě policie dohlíží i sami pořadatelé tajnými radarovými kontrolami,
dovedla v sobotu odpoledne posádky
opět před Hotel Primavera. V neděli

už na všechny čekalo jen dokončení
zkoušky stálosti výkonu ve Strašicích
a Show section na letišti v Tlusticích.
Tady měly posádky poslední příležitost k vylepšení bodových kont, která
rozhodují o pořadí. Nakonec se až na

pár nešťastníků, které zradila technika, všichni sešli v cíli v Radotíně.
Po sečtení bodů byli na slavnostním
ceremoniálu odměněni nejúspěšnější v jednotlivých třídách. Absolutně
nejnižší počet trestných bodů získala
posádka Miloš Kašpar - Jiří Bílek na
voze Mini Cooper. Největších ovací se
ovšem dostalo nejstaršímu účastníku Josefu
Kadeřábkov i, kter ý
i v 83 letech s Mercedesem dával zabrat
i mnohem mladším
soupeřům.
Rallye Praha Revival díky neutuchajícímu nadšení malého
organizačního týmu
a disciplinovanosti
startujících posádek
skončila bez nejmenšího incidentu. O spokojenosti posádek svědčí
asi i to, že do 24 hodin po skončení RPR
se naplnila startovní listina další akce,
kterou bude na podzim Rallye Berounka Revival.
Více na www.edda.cz

Cukroušův Mazec přilákal na 240 závodníků
První májový den patřil nejen lásce či
práci, ale i závodu Zbraslavský MTB maraton TREK Cukroušův Mazec. Podnik se
konal pod záštitou starosty Městské části
Praha – Zbraslav Ing. Aleše Háněla, MBA
a organizovalo jej občanské sdružení Kolotým Tryskomyš.
Soutěž je zařazena do série závodů UAC
a hlavním partnerem závodu byla společnost Bretton , s. r. o.
jako zástupce všem
cyklistům dobře známé značky TREK. Díky tomu mohlo být
hlavní cenou v závěrečné tombole právě
horské kolo od této
firmy. Přestože květnové sluníčko zrovna
moc nesvítilo, byla
účast příznivců cyklistiky na druhém, ale
prvním oficiálním ročníku závodu skutečně
hojná (pozor, vloni
se uskutečnil nultý
ročník). Na dlouhou
i krátkou trať, které
nebyly vůbec jednoduché (69 km, převýšení
1500 m, resp. 35 km,
převýšení 780 m), se letos přihlásilo přes
240 závodníků. Bojovaly i děti – v dětském
závodě rozděleném do kategorií od 3 do
12 let. Při pohledu na počet účastníků to
proto vypadá, že takovýto závod našemu
regionu možná doposud chyběl.

Trasa závodu vedla krásnými místy
v lesích okolo Cukráku ze Zbraslavi přes
Lipence a Jíloviště. Díky podpoře těchto
obcí a městských částí byla velmi dobře
organizačně „ošetřena“. V cíli závodu bylo
pro všechny zúčastněné připraveno občerstvení a také překvapení ve formě živého
koncertu kapel „Mashina Band“ a „2 x“.
„Díky všem za podporu. Díky závodníkům

za účast a „fair play“ a těšíme se za rok.
Určitě přijeďte, protože to zase bude prostě
Cukroušův Mazec,“ zve KT Tryskomyš.

Více na www.tryskomys.cz

Úspěšný vstup aerobiku do sezóny
Hned dvěma nominačními závody začala
v březnu a v dubnu sezóna pro závodníky
Aerobic Team Chuchle. Po náročné zimní
přípravě, tvorbě nových choreografií a nácviku nových prvků se rovnýma nohama
skočilo rovnou do kolotoče soutěží.
První nominační závod na mistrovství
Evropy 2013 se konal
koncem března v Praze.
Závodníci Aerobic Team
Chuchle se opět předvedli
ve skvělé formě, v nových
dresech a s novými sestavami. Medailové žně na
sebe nenechaly dlouho čekat. Z pražských Petřin si
odvezli hned devět medailí, jednu zlatou, šest stříbrných a dvě bronzové.
O 14 dní později se
konal druhý nominační
závod, tentokrát v Lounech. Závodníci vylepšili
svoji bilanci na dvě zlaté,
pět stříbrných a jednu
bronzovou medaili. Nominaci na mistrovství světa tak získali v sedmi kategoriích.
Reprezentovat Českou republiku a Aerobic
Team Chuchle pojedou začátkem května na
ME do Belgie fitness týmy kadetek (Dominika Ebrová, Veronika Frantová, Adéla Hovorková, Veronika Košumberská, Magdaléna
Krejčová, Eva Pospíšilová, Adéla Šimůnková,
Nikol Vosková), juniorek (Lucie Čuřínová,
Eva Hanzalíková, Michaela Klepalová, Daniela Kolečková, Kristýna Loušová, Matylda
Malá, Nikola Ševčíková, Nella Šimkovská,

Anna Zajíčková) a seniorek (Tereza Barešová, Ivana Dvořáková, Zdena Janoušková,
Kristýna Kudrnová, Aneta Macounová,
Zuzana Scherzlová, Barbora Vavroňová,
Sarah Vegnerová). V kategorii kadetů bude
mít chuchelský tým své zástupce i ve sportovním aerobiku v kategorii ženy (Veronika

Frantová), v kategorii muži (Matěj Poláček),
v kategorii párů (Kateřina Hricková a Matěj
Poláček) a v kategorii týmů (Dominika Ebrová, Veronika Mendíková a Jana Šimánková).
Závodní zkušenosti začaly sbírat i nejmladší závodnice, které se soutěžením začaly teprve
tento rok. Při své premiéře na soutěži v Kladně
vybojoval Fitness tým Mini (Helena Chvalová, Markéta Janoušová, Veronika Kučerová,
Tereza Miková, Kristina Straková, Vasilisa
Tapilskaya, Nina Veselá) stříbrné medaile a na
soutěži v Semilech bronz.

Mladí fotbalisté z Lipenců
přivezli z Itálie dva poháry
Starší přípravka fotbalistů Sokola
Lipence, tedy kluci ve věku 10-11 let,
strávila Velikonoce na velkém mezinárodním turnaji v italské Roveretu.
Zúčastnilo se ho celkem 105 týmů ze
17 zemí, a to i z Asie - například z Kuvajtu nebo Japonska.
Lipenečtí kluci ve své kategorii
třikrát vyhráli nad italskými týmy,
jednou nad španělským,
ale bohužel v rozhodujícím zápase s bosenským
týmem o postup do čtyřčlenné finálové skupiny
jim chyběl jeden gól.
V konkurenci 24 týmů to
stačilo na 6. místo. Získali za něj krásný pohár
a pořadatelé je navíc ocenili i Pohárem Fair Play.
„Myslím, že důležitější
než umístění byla účast
na tak velkém turnaji.
Kluci se dokázali měřit
se zahraniční konkurencí
a neseděli doma za pecí,“

konstatoval spokojený trenér Jiří Pospíšil. Jemu samotnému ale patří velké
poděkování klubu i starosty Lipenců
za to, že dokázal celou akci zorganizovat, sehnat peníze, perfektně připravit
tým a reprezentovat Lipence, Prahu
i celou Českou republiku. A klukům
splnil něco, na co každý z nich bude
vzpomínat i v dospělosti.

