
STRANA 7

  Je dobojováno. Čas vymezený pro utkání vypršel. Hráči amerického týmu Rebels 
zvedají vítězně ruce nad hlavu. Právě skončil jejich zápas v základní skupině proti 
domácímu družstvu, zástupci naší lakrosové ligy LCC Radotín. Američané těsně 
zvítězili o jedinou branku v zajímavém utkání, jež nepostrádalo vše, co moderní box 
lakros obnáší – tvrdé souboje jeden na jednoho, rychlé útočné kombinace, skvělé 
zákroky brankářů a hlavně i krásné branky. Ještě nikdo nebyl v posledních třech 
letech tak blízko úspěšnému výsledku v souboji s výběrem hráčů, který přijíždí jako 
marketingový produkt fi rmy Rebels Lacrosse Wear, vyrábějící výstroj pro lakros a 
propagující tento sport po světě, jako omlazený pořadatelský tým z Radotína. Úspěch 
mohl být o to cennější, jelikož letošní ,,rebelové“ představili nejsilnější výběr v jejich 
doposud tříletém učinkování v  HBA Cupu, tým plný hvězd z profesionální soutěže 
NLL (National Lacrosse League). Novinám Prahy 16 se bezprostředně po odehrání 
zápasu podařilo získat exkluzivní rozhovor asi s největší hvězdou týmu z kontinentu, 
odkud lakros pochází – s 38 letým Američanem Kevinem Finneranem. Právě on měl 
obrovský podíl na dosaženém vítězství Rebels. Pětinásobný vítěz NLL (4x Philadelphia 
Wings, 1x Toronto Rock), dvojnásobný vítěz  MLL (Major Lacrosse League) s Long 
Island Lizards, kapitán reprezentace USA, se kterou získal dva tituly mistrů světa, a to 
v roce 1994 v anglickém Manchesteru a v roce 1998 doma v Baltimore, je osobností 
s obrovským přehledem a vybroušenou technikou , kterou diváci mohli na vlastní oči 
vidět. Když k výčtu úspěchů přidáme statistické údaje, že je například pátým v pořadí 
historických tabulek profesionální severoamerické soutěže v počtu bodů za dosažené 
branky a asistence (v kanadském bodování) a má odehráno třináct profesionálních 
sezón je jasné, že se jedná o jednoho z nejlepších lakrosistů na světě. Jeho přítomnost 
na memoriálu je jako by se hokejového turnaje v Černošicích zúčastnil Bret Hull 
a nebo by radotínské nebo zbraslavské basketbalisty poctil svojí návštěvou Charles 
Barkley. Kevin si ale ze všech úspěchů nejvíce váží toho, že nechyběl ve 162 po sobě 
následujících zápasech, což je v tomto tvrdém sportu zcela unikátní.

Jak byste hodnotil právě skončený 
zápas s družstvem pořádajícího 
oddílu LCC Radotín, kterým jste 
si zajistili první místo v základní 
skupině A? Byl to výborný zápas od 
začátku až do konce, velice bojovný 

a fyzicky náročný. Hra domácích na a fyzicky náročný. Hra domácích na 
mne udělala opravdu velký dojem, byl 
jsem překvapený. Byla to první vážněj-
ší prověrka sil našeho družstva, jelikož 
předcházející soupeři byli o třídu níž 
než domácí tým. Myslím si, že diváci 
viděli velice dramatický zápas od za-
čátku až do konce.
Překvapil vás domácí výběr v nějaké 
herní činnosti? Opravdu, tak vysokou 
úroveň jsem nečekal a je to známka 
toho, že se lakros v České republice 
dostává na vyšší a vyšší úroveň. Ne-
chtěl bych říkat, že jsme lepším týmem, 
bylo by to nezdvořilé, ale byl jsem rád, 
že jsme hráli proti soupeři, který byl 
na naší úrovni. Překvapila mne hlavně 

dobrá obrana, kdybych měl někoho 
jmenovat, tak hlavně hráče s číslem 
88 (Lukáš Neužil, pozn. 
red.) a s číslem 14 (On-
dřej Mika, pozn. red.). 
Ale prakticky celá obra-
na hrála velice dobře 
pozičně a dávala nám 
minimálně volného pro-
storu na zakončení na-
šich útoků. Samozřejmě 
bych chtěl opravdu po-
chválit domácího bran-
káře (Tomáš Říha, na 
závěr vyhlášen nejlep-
ším brankářem turnaje, 
pozn. red.), který svými 
skvělými zákroky držel 
šance domácího týmu 
až do konce zápasu. Ale 
i náš brankář (Larry 
Fila pozn. red.) zachytal 
velmi dobře a zlikvido-
val spoustu šancí. Podle 
mě předvedl zatím svůj 
nejlepší výkon v turnaji.
Jak se vám líbí atmosféra turnaje? 
Je skvělá, perfektní. Je vidět, že i když 
je lakros ve vašich podmínkách mladý 
sport, má už hodně příznivců. Už se 
nemohu dočkat, až přijedu domů a 
budu všem kamarádům a známým o 
svých zážitcích vyprávět.
Můžeme tedy očekávat vaši účast 
i v příštím ročníku HBA Cupu? 
Určitě bych chtěl přijet znovu, 
ale příští rok se pravděpodobně 
vrátím do profesionální soutěže 
NLL (National Lacrosse League) 

a doufám, že náš tým bude hrát play-
-off. Bohužel to jsou dost protichůdná 
přání. Uvidíme. Určitě ale o této akci 
řeknu svým kamarádům, kteří hrají 
NLL. Když se nedostanou se svými 

týmy do závěrečných zápasů play-off, 
mohli by určitě přijet, stejně jako na 
MS jezdí reprezentovat hokejisté, kteří 
se neprobojují do závěrečných bojů 
o Stanley Cup. 
Byl jste kapitánem výběru USA 
na MS v boxlakrosu v kanadském 
Torontu (2003), kterého se zúčast-
nila poprvé i reprezentace ČR (USA 
– ČR 22:9, pozn. red.). Právě jste 
změřili síly i s jedním z nejlepších 
českých ligových družstev, týmem 
LCC Radotín. Můžete zhodnotit 

úroveň lakrosu v podmínkách 
ČR a její možnou budoucnost? 
Myslím, že lakros má v ČR ve-
likou budoucnost a jedna z nej-
lepších věcí, kterou jsem tady 
zažil, byl kemp pro malé děti, 
kterého se zúčastnilo víc jak 
100 hráčů. Myslím si, že pro děti 
to byla velice dobrá zkušenost 
a možnost osvojit si a zdokonalit 
některé herní dovednosti pod 
vedením zkušených hráčů z pro-
fesionální soutěže. V budoucnu 
mají šanci být lepší než současná 
generace. Myslím si, že několik 
mladých hráčů z české ligy by 
se mohlo zúčastnit některého 
z kempů pořádaných před sou-
těží v USA nebo Kanadě. Věřím, 
že se to uskuteční. 
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Ptal se Karel Hanzlík

Memorial Aleše Hřebeského       
pojedenácté

  Ve dnech 23. – 25.4.2004 proběhl 
na hřišti TJ Sokol Radotín již 11. roč-
ník mezinárodního boxlakrosového 
turnaje HBA Cup – Memoriál Aleše 
Hřebeského. Turnaje, který je nejvý-
znamnější akcí svého druhu v Evropě, 
se zúčastnilo celkem 12 týmů: Rebels 
(USA), US team Philadelphia (USA), 
BLAX (Berlín), VfK Berlín, LC Pas-
sau, LC Jižní Město, TJ Malešice a 
domácí LCC Radotín v elitní skupině 
a LK Kroměříž, LC Pardubice, Tricks-
ters Bratislava a Mix tým složený 
z mladých hráčů pražských klu-
bů a rakouského Vienna Monar-
chs. Debut hráčů ze Slovenska 
a Rakouska je dokladem, že lak-
ros je v Evropě stále populárnější, 
o čemž svědčí i fakt, že připravované-
ho ME, které proběhne v Praze od 24. 
do 31.7.2004, 
se zúčastní 12 
reprezentací , 
což je dvojná-
sobný počet 
n á r o d n í c h 
reprezentací , 
než tomu bylo 
před třemi lety 
v e  W a l e s u .
 S o u p i s k a 
Rebelů pro 
letošní turnaj 
b y l a  p l n á 
osobnost í ,  a 
tak si osm 
desítek mla-
dých hráčů 
mohlo vyzkoušet trénink pod vedením 
nejlepších hráčů, kteří se kdy v ČR 
objevili. Výčet jejich úspěchů svědčí 
za vše. Kevin Finneran ( mistr světa 
s týmem USA, pětinásobný vítěz 
NLL, 4x za Philadelphia Wings a 1x 
za Toronto Rock, pátý hráč histo-
rických tabulek střelců NLL), Mark 
Burnam – legenda Irokézů (3x NLL 
titul s Buffalo Bandits, v reprezen-
taci Irokézů od jejího vzniku), Mike 
Ladoucer (současný hráč Philadel-
phia Wings, reprezentant USA), Scott 
Joyner (Washington Power, reprezen-
tant USA), Scott Burnam (tým Irokézů)
a samozřejmě Bill Curtis (NLL Boston 
Blazers, reprezentant USA) hlavní 
organizátor týmu Rebels. Tým byl 
založen pro propagaci box lakrosu 
v Severní Americe. V týmu je vždy 
mnoho elitních hráčů z reprezentace 
USA, Kanady a Irokézů, profi  soutěží 
NLL a MLL. Součástí činnosti  jsou 
lakrosové kempy pro hráče ve věku 14 
až 18 let. Během turnaje se rozhodlo, 
že prvních 7 juniorských hráčů  LCC 
se v červenci  zúčastní kempu v Balti-
more. Šance pro naše juniory dostat se 
do juniorských soutěží v USA se stává 
reálnou. Záleží už pouze na nich a ne-
zbývá než jim popřát hodně štěstí.

  Američané se podle očekávání stali 
vítězi Memoriálu Aleše Hřebeského, 
když ve fi nále zdolali LC Jižní Město 
6:4. Na společném třetím místě skon-
čily tým TJ Malešice a domácí LCC 
Radotín, jejichž zápas proti Rebels 
v základní skupině byl jak diváky, tak 
samotnými hráči hodnocen jako nej-
lepší v turnaji.
  Nejlepším střelcem turnaje (základní 
části) se stal s 9 góly Scott Joyner (Re-
bels), kanadské bodování vyhrál Mike 
Ladoucer (Rebels 12 bodů). Nejlepším 
brankářem turnaje byl vyhlášen Tomáš 
Říha (LCC Radotín).
  Součástí sobotního bohatého pro-
gramu byly ukázky žákovského lak-
rosu, vystoupení vícemistriň světa 
ve skupinovém aerobiku (dívky Cats 
z Velké Chuchle), taneční vystoupení 
a exhibiční basketbalové utkání, ve 

kterém předvedli své umění Jiří Zídek 
starší a jeho přátelé. Večer vyvrcholil 
exhibičním utkáním Výběr ČR – All 
Stars, ve kterém domácí zvítězili až po 
samostatných nájezdech (po základní 
hrací době byl stav 6:6). Symbolickým 
momentem historie českého lakrosu 
byl nájezd Kevina Finnerana na nastu-
pující brankářský talent – šestnáctile-
tého Petra Poupěte z Radotína. Jeho 
dvojče Pavel pak s přehledem proměnil 
rozhodující nájezd. 
  Turnaj se konal za podpory Magistrá-
tu hlavního města Prahy a MČ Praha 
16. Hlavním partnerem turnaje byla 
fi rma HBA, s. r. o., akci dále podpořily 
Sportclub Smaltovna Radotín, Jimi 
Dlouhý –  International spedition, S&S 
vzduchotechnika, Výstavba podzem-
ních vedení, Sprinter – informační 
tabule, Rebel Lacrosse Wear, Squash 
Centrum Arbes, Ekis, Toi Toi sanitární 
systémy, Trigema, Janos, Farad Logis-
tik, U Malého Glena, Racio, Hefaistos. 
Mediálním partnerem bylo Radio Kiss. 
LCC Sokol Radotín by chtěl touto 
cestou poděkovat všem, kteří pomohli 
s organizací turnaje, a divákům, kteří
 i přes nepřízeň počasí zaplnili tribuny 
a vytvořili hráčům báječnou atmosféru.
                                                               

První měsíc letošní dostihové sezóny 
proběhl za dobrého počasí a za 
potěšitelně zvýšeného zájmu diváků. 

„Návštěvnost se na začátku letošního 
roku zvýšila oproti loňské sezóně 
zhruba o čtvrtinu. Je to velmi dobré 
znamení a příslib do budoucnosti, že 
se chuchelské dostihy opět dostávají 
do povědomí veřejnosti a závodiště se 
stává častějším výletním místem nejen 
Pražanů, ale i turistů v našem hlavním 
městě. Ti tak mají o důvod víc zamířit 
do regionu Prahy 16,“ říká ředitel 
závodiště Petr Drahoš a dodává: „Před 
letošní sezónou jsme rozběhli několik 
mediálních projektů s cílem především 
zviditelnit závodiště v silné konkurenci 
jiných lákadel metropole a zdá se, že 
jsme v tomto směru uspěli. Velmi 
kladný ohlas má zejména kampaň 
s pražským Dopravním podnikem, 
díky které mohou držitelé časových 
jízdenek MHD s platným časovým 
kupónem na dostihy zdarma.“
Nejúspěšnějším koněm měsíce dubna 
byl na chuchelské dráze pětiletý 
svěřenec známého žokeje a trenéra 
Josefa Váni Zambesi, který vyhrál 
Conseq Velkou dubnovou cenu 

a Velkou cenu Jaguar. Svému majiteli, 
ing. Jiřímu Charvátovi (jemuž mj. 
patří i mnohonásobný šampión a jeden 
z nejlepších koní střední Evropy Tribal 
Instinct), na výhrách získal 145 000 
Kč. Další významné zkoušky vyhráli 
Scyris (Rosenthal Gomba handicap), 
klisna Lakonica (Memoriál Rudolfa 
Deyla) a hřebec Certus (Memoriál 
prof. Michala).
Mezi jezdci se na chuchelské dráze 
nejčastěji prosadil žokej Jan Rája, 
který vyhrál celkem šest dostihů (z 
výše jmenovaných vrcholů zvítězil se 
Zambesim a Certusem). Velmi dobře 
si v silné konkurenci profesionálních 
žokejů vedli i dva nejúspěšnější žáci 
chuchelského SOUz Václav Janáček a 
Jaromír Šafář, kteří získali každý dvě 
první místa.

Dostihový program:
23. května 55. Velká květnová cena 
SKANSKA ŽS, a. s.
30. května Mezinárodní žákovské 
dostihy
6. června 53. Velká červnová cena
13. června Cena fy Eurkoberce 
(akce „Pojďte na dostihy se svými 
přáteli“)

Jiří Zlámaný

Miroslav Knotek, Ondřej Mika


