
Blížící se jubilejní 15. ročník lakrosového memoriálu v novém
Rekordní počet týmů prodlouží turnaj o jeden den

nější část Kanady a bude chtít navázat na 
loňského vítěze - Green Gaels z Ontaria. 
Adanac předvede tvrdou a rychlou hru, 

která se hraje v kolébce lakrosu na leště-
ném betonu hokejových hal. Zajímavým 
účastníkem bude i tým z Londýna a také 
tradiční výběr hráčů z Filadelfie.
   Letošní ročník je přelomový, protože se 
účastní 16 týmů. Turnaj se rozběhne už ve 
čtvrtek 24. 4. v odpoledních hodinách. Ve-
černí utkání bude spojené se zahajovacím 
ceremoniálem. Sobotní podvečer nabídne 
umění nejmladších hráčů a večer bude 
věnován tradiční exhibici. Nedělní finále 
startuje od 17 hodin a opět bude za účasti 
televizních kamer ČT 4. Záznam finále bude 
odvysílán ještě ten den po 22. hodině.

Všechny důležité informace kolem tur-
naje jsou dostupné na www.lcc-radotin.cz.

Základní skupiny Memoriálu Aleše Hře-
beského 2008, letos hraného pod názvem S&S 
vzduchotechnika Cup, jsou známy. Losování 
bylo součástí programu premiérového večera 
filmu Vladimíra Baráka o účasti české re-
prezentace v Halifaxu. Dokument měl velký 
úspěch a na dvě stovky lidí v sále radotínské 
sokolovny aplaudovalo Vláďovi Barákovi 
(více se o dokumentu  dozvíte v rozhovoru 
s autorem samým na straně 4 – pozn. red.). 
   Týmy byly rozděleny do čtyř výkon-
nostních skupin podle loňského pořadí 

memoriálu. Kapitán reprezentace Martin 
Mrlík vylosoval čtvrtý koš, bývalý basket-
balový reprezentant a hráč NBA Jiří Zídek 
koš třetí, zástupce generálního partnera 
turnaje, firmy S&S vzduchotechnika, Pa-
vel Sedlák druhý koš a radotínský starosta  

Karel Hanzlík koš první s nasazenými 
týmy. Los dopadl následovně :
Skupina A – LC Jižní Město, US Team Phi-
ladelphia, Tricksters Bratislava, 
LCC Tigers  
Skupina B - TJ Malešice, Mega-
men Boston, Dublin Riggers, Old 
Dogs Plzeň 
Skupina C – LCC Radotín, Ada-
nac Warriors, Wolkersdorf Gras-
shoppers, LC Pardubice 
Skupina D – London Knights, LK 

Slavia Praha, BIBER, 
LC Šumperk 
 Favor i té  z  č e sk ých 
týmů jsou pořádající 
LCC Radotín, vícemis-
tr ligy LC Jižní Město 
a TJ Malešice. V zahra-
ničních týmech budou největší-
mi adepty na přední umístění 
asi hráči Megamenu Boston. 
V týmu se představí i hráči, 
kteří memoriál několikrát vy-
hráli v dresu Rebels Baltimore 
– Curtis, Joyner, Ladouceur 
nebo Wasik. Spolu s Bendigem 
jsou to všechno hráči, kteří 
v minulosti okusili profesionál-
ní NLL. Opravdovým bonbón-

kem bude účast Ginny Capicchioni,  první 
ženy, která nastoupila v roce 2003 v NLL 
ke třem zápasům v brance New Jersey. 
Vítězství chce také získat kanadský Ada-
nac Warriors z Halifaxu. Tým z Nového 
Skotska bude reprezentovat nejvýchod-

Bowleři z Patia úspěšní v mistrovských soutěžích
   Březen je každoročně jedním z vrcholů 
bowlingové sezóny na tuzemské i zahraniční 
scéně – probíhají v něm totiž mistrovství ČR 
na regionální i celostátní úrovni a juniorské 
mistrovství Evropy. Bowleři z Patia byli letos 
u všeho – a bilance je nadmíru úspěšná.

Začněme „odzdola“ – mistrovstvím ČR 
regionu Praha. Tam letos obsadili hráči 
oddílu BC Rabbits Praha, který s hernou 
Patium Zbraslav spolupracuje, v kategorii 
„B“ pět ze šesti medailových pozicí. V mu-
žích se stal letošním mistrem Prahy Jaromír 
Větrovský, na třetím místě pak skončil Jan 
Lebeda. V ženách zvítězila Karolína Jirásko-
vá o jedinou kuželku před Věrou Fryšovou 
a třetí Hanou Křenkovou. Na celostátním 

mistrovství ČR se do šestičlenného finále 
probojovaly tři zástupkyně BC Rabbits 
Praha, nakonec zvítězila Olga Mrázková, na 
třetím místě skončila Hana Křenková a na 
čtvrtém Věra Fryšová. Ta se navíc spolu 
s Jaromírem Větrovským probojovala do 
závěrečného celostátního turnaje v katego-
rii smíšených dvojic a s Hanou Křenkovou 
v kategorii ženských dvojic.
   Také reprezentantka ČR v kategorii ju-
niorů, Veronika Nováková, neudělala na 
letošním březnovém mistrovství Evropy 
ostudu. Do poloviny mistrovství byla 
dokonce ve hře o účast v „masters“, tedy fi-
nálovém turnaji evropských juniorů, což by 
byl historický úspěch našeho juniorského 

bowlingu na mezinárodní scéně. Nakonec 
se to nepovedlo, především ale kvůli zra-
nění ruky. I tak skončila Veronika z dívčí 
reprezentace na Evropě nejlíp a potvrdila 
oprávněnost své nominace na letošní mis-
trovství světa v USA.

Poslední březnový víkend také skončil 
čtvrtý ročník Zbraslavské ligy, tentokrát při 
účasti 17 družstev. Zejména díky výkonům 
v semifinálové a následně finálové části ligy 
zvítězil po zásluze tým „Kaplička“, složený 
až na jednu výjimku z reprezentantů ČR 
v seniorských kategoriích, přičemž za BC 
Rabbits Praha hrají v barvách Kapličky 
již zmiňovaný Jaromír Větrovský a Petr 
Havel. 

Zbraslavská osma podvacáté
  Když se před 10 roky na podzim sjelo v Bo-
rovičkách několik nadšenců na tehdy ještě 
nepříliš masově rozšířených horských kolech, 
asi nikdo netušil, že zakládají tradici prestiž-
ního cyklistického závodu, který se v neděli 
11. května po obědě pojede již podvacáté.
   „Popularita a obliba Zbraslavské osmy je 
v tom, že si zazávodí úplně každý. Děti na 
odstrkovadlech i borci, kteří bojují o me-
daile na nejprestižnějších bajkových závo-
dech v Česku či mají medaile ze světových 
šampionátů v cyklokrosu. Tratě, kategorie 
i ceny máme pro všechny,“ vysvětluje obli-
bu závodu jeho ředitel Aleš Háněl.

Prezentace dvacáté osmy, která je i ten-
tokrát podpořena grantem MČ Praha – 
Zbraslav,  je od 12 do 13 hodin pro děti 
a mládež, start prvních nejmladších borců 
je na Zbraslavi v Borovičkách naplánován 
na 13.30 hod. Medaile pro každého účast-
níka se stala tradicí, překvapením pro 

účastníky jubilejního ročníku bude na místě 
tištěná památeční cyklistická fotografie.

Detailní pokyny na internetových strán-
kách www.hsh.cz/osma

Výsledkový servis
PRAŽSKÁ BASKETBALOVÁ SOUTĚŽ:
MUŽI
1. třída – sk. A: 18. kolo Radotínský SK – TJ Háje 71:78, 19. kolo Sokol Kbely C – Radotínský SK
 99:40, 20. kolo TJ Košíře – Radotínský SK 85:62, 21. kolo Radotínský SK – VSK Iuridica A 68:72
 (22 zápasů, 8 výher, 14 proher, skóre 1473:15351, 30 bodů, 7. místo)
2. třída – sk. D: 19. kolo SK Zbraslav – PSK Olymp 71:49, 20. kolo SK Zbraslav – TJ Ruzyně 58:54, 
21. kolo Sokol D. Počernice B – SK Zbraslav 91:68 (21 zápasů, 6 výher, 15 proher, skóre 1216:1457, 
27 bodů, 11. místo)
ŽENY
2. třída – sk. A: 13. kolo Sokol D. Počernice C – SK Zbraslav 58:48, 14. kolo SK Zbraslav – SK Meteor 
73:18, 15. kolo BK Prosek B – SK Zbraslav 45:59, 16. kolo BK Pirelli C – SK Zbraslav 38:73 (16 zápasů, 
11 výher, 5 proher, skóre 924:742, 27 bodů, 3. místo)

O velké překvapení v Národní boxlakrosové lize se postaral tým Falcon Millio-
naires, který porazil loňského vicemistra LC SK Jižní Město 7:6 (2:1, 2:2, 2:1, 1:2).
Falcon jsou víceméně týmem veteránů LCC Sokol Radotín, naopak Jižní Měs-
to výrazně omladilo svůj kádr. Fyzicky i herně byli „Jižňáci“ jednoznačným 
favoritem, avšak celý zápas tahali za kratší konec. 


