Základní skupiny Memoriálu Aleše Hřebského vylosovány
Rekordní účast týmu slibuje napínavou podívanou

Dvacet týmů přihlášených na letošní
17. ročník boxlakrosového Memoriálu Aleše
Hřebeského zná své soupeře v základních
skupinách turnaje. Rozhodlo o nich večerní
losování poslední březnový den.
Týmy byly nasazeny do čtyř výkonnostních košů podle umístění v minulých
ročnících turnaje a předpokládané kvality.
Protože jedním
z cílů turnaje je
umožnit českým
týmům kontakt
se soupeři ze
zahraničí, bylo
stanoveno pravidlo, že ve skupině mohou být
nejvýše dva české
týmy. Složení skupin pak stanovili
Roman Pokorný,
prezident České
lakrosové unie,
Miroslav Knotek,
starosta TJ Sokol
R a d ot í n , Pavel
Sedlák, prezident
Českého svazu mužského
lakrosu a zároveň zástupce generálného
partnera turnaje, firmy S&S vzduchotechnika, a Karel Hanzlík, starosta Městské části
Praha 16, která je společně s Magistrátem
hlavního města Prahy partnerem turnaje.
Právě Karel Hanzlík měl ve svých rukou
nasazení týmů z prvního výkonnostního
koše, tedy nejočekávanější část losování.
Jako první vytáhl z osudí z pětice elitních
týmů domácí LC Custodes a zařadil jej tak
do skupiny A k americkým LC United, německé reprezentaci a týmu Turku Titans.
Američané budou určitě těžkým soupeřem,
na Němce, ačkoliv jde o zárodek reprezentace, by domácí měli stačit stejně jako na Finy,
i když v jejichž kádru bude několik hráčů ze
zámoří. Naopak jako poslední zůstal v osudí
tým SK Lacrosse Jižní Město, který tak bude
hrát v silné týmu Irokézů, irskými Ricky
O‘Reilly‘s Riggers a Bats Bratislava. O složení týmu Irokézů zatím nejsou podrobné informace, vzhledem k jejich všeobecné

úrovni ale lze očekávat velmi kvalitní hráče. Riggers mohou být černým koněm
skupiny. V týmu hraje několik hráčů se
zkušenosti ze zámoří a ačkoliv byli Riggers
zařazeni až do třetího výkonnostního koše,
určitě je nelze podceňovat. Třetí elitní český
tým, TJ Malešice, čekají ve skupině C kanadští Love You to Death, tým, který vloni jako

Ajax Pickering Rock obsadil třetí místo.
LC Pardubice a tým Rakouska by pro
malešické neměli představovat vážnější
překážku. Do čtvrtfinále turnaje postupují vítězové skupin a další tři nejlepší
týmy podle počtu bodů a skóre. Dalších
osm týmů podle bodů a skóre bude hrát
vyřazovacím způsobem o 9.–16. místo

tanců s prvky aerobiku. Je vhodná pro
každého bez rozdílu věku, pohlaví i taneční
úrovně. Myšlenka, na které zumba stojí, se
zrodila v roce 1999 v Kolumbii, a to velkou
náhodou. Instruktor aerobiku Beto Perez
si na svoji hodinu zapomněl vzít cédečko,
a tak cvičil jen to, co měl v autě. To ale byla

Vybrané zápasy budou k vidění živě na
www.sport.cz . Informace o turnaji
najdete na www.lcc-radotin.cz.

Skupina A: LCC Radotín (CZE), LC United (USA), Team Germany (GER),
Turku Titans (FIN)
Skupina B: Megamen Boston (USA), TLitzen Nova Scotia Privateers(CAN),
LC Slavia Praha (CZE), LC Old Dogs Plzeň (CZE)
Skupina C: Love You to Death (CAN), TJ Malešice (CZE), LC Pardubice (CZE),
Team Austria (AUT)
Skupina D: Green Gaels (CAN), London Knights (ENG), Bratislava
Tricksters LT (SVK), Open Team
Skupina E: SK Lacrosse Jižní Město (CZE), Iroquois Lacrosse (IRO),
Ricky O´Reilly´s Riggers (IRL), Bats Bratislava (SVK)

Zumba je moderní, zumba je coooool
Ve svém okolí jsem si udělala malou
anketu. Dotázané jsem požádala, aby mi
řekli, co se skrývá pod názvem „zumba“.
Co mi odpověděli? Hádali takové věci jako
ostrov, středověký nástroj, ale také břišní
tanec nebo tanec domorodý… Nad některými návrhy se člověk ani nestačil divit. Ale
ty dva poslední tipy mají k pravdě docela
blízko. Docela.
Zumba je v poslední době velmi populární, je to směs latinsko - amerických

a zbylé čtyři týmy o 17. – 20. místo. „Bude
to velmi zajímavé,“ těší se na turnaj jeho
ředitel Jan Barák, „nejnevyzpytatelnější
je určitě skupina E, u ostatních se rýsují
dvojice silnějších a slabších týmů. Jelikož
k postupu do čtvrtfinále je potřeba skupinu vyhrát nebo mít dobré skóre, rozhoduje každý gól a čekají nás určitě líté boje.“
„Los nám vyhovuje,“ hodnotil soupeře
hlavní trenér kanadského týmu TLitzen
Nova Scotia Privateers Rod Humphreys,
„a na zápas proti Megamenům se moc těšíme.“ Privateers (výraz označující severoamerické korzáry a odkazující na historii
Nového Skotska) přijíždějí na turnaj potřetí, v minulých letech hráli jako Adanac
Warriors a s Megameny se potkali už před
dvěma lety. Hlavní trenér domácích Custodes Patrik Procházka je s losem spokojený: „Podle zařazení týmů do jednotlivých
košů bylo jasné, že narazíme na jednoho až
dva kvalitní soupeře. Jsme spokojeni, protože soupeři LC United a Team Germany
jsou zárukou minimálně dvou zajímavých
utkání ve skupině.“
Memoriál Aleše Hřebeského začíná ve
čtvrtek 22. dubna a finále je na programu
v neděli 25. dubna. Hraje se na stadionu
LCC Sokol Radotín. Dva zápasy se v rámci
propagace lakrosu uskuteční i v bolevecké hokejbalové hale v Plzni ve čtvrtek
22. dubna večer.

hudba v rytmu merengue, salsy, cumbie…
Hodina měla neuvěřitelný ohlas, lidé byli
nadšeni a nechtěli už cvičit na nic jiného.
Pak už nechybělo mnoho a v roce 2002 se
Perez spojil s dvěma americkými podnikateli a vytvořili obchodní značku Zumba.
Tento nový cvičební styl se pak začal šířit
po celých Spojených státech amerických
a odtud dál.
„Zumba je pestrá, je populární hlavně pro
ty úžasné rytmy. Za jednu hodinu s lidmi
zvládnu až dvanáct choreografií různých tanců, jako
merengue, salsa, cumbia,
cha-cha, reggaeton, belly
dance, flamengo, quebradita,
calypso a další,“ uvádí instruktorka Vendula Kořínková. Ona sama získala certifikát k výuce zumby. Školila
se v roce 2008 až v Berlíně
pod vedením španělské instruktorky.
To, že je zumba opravdu populární, se potvrdilo v sobotu
13. března. Na tříhodinovou
akci plnou tance a zábavy
zpestřenou losováním o ceny dorazilo do
radotínské sportovní haly 150 lidí. Konal se
zde v pořadí třetí „Zumbaton“ organizovaný
„Zumba team Czech“, který založily tři nadšené lektorky. Ty zde samozřejmě nemohly
chybět.
První dva zumbatony proběhly na Zli-

číně. A proč padl tentokrát los zrovna na
Radotín? „Musely jsme vždy hodně zájemkyň
z kapacitních důvodů odmítat. Rozhodly jsme
se to udělat po americku ve velkém stylu, aby
se dostalo na všechny,“ říká Kořínková a pokračuje, „Radotín jsme si vybraly z několika

důvodů. V první řadě proto, že je to úžasná
hala, pro naše potřeby zcela ideální, a navíc
manažer haly, Pavel Prachař, byl velmi vstřícný,
milý a vyhověl všem našim požadavkům. Za to
mu patří velký dík,“ dodává Kořínková.
Příští zumbaton se chystá na září 2010.
Více informací hledejte na
www.zumbafitness.cz.

Odchovanci herny Patium zářili na mistrovství republiky
Dosud nejlepších výsledků v historii mistrovství ČR juniorů dosáhli letos bez ohledu
na věkovou kategorii junioři. Ti s bowlingem
začínali na zbraslavské herně PATIUM.
V nejmladší kategorii do devíti let se
stal celostátním mistrem Patrik Pechar, ve
skupině do 15 let skončila mezi dívkami
druhá Dominika Křenková, ve stejné
kategorii chlapců pak byl druhý Jaroslav
Daněk. Mezi dívkami do osmnácti let získala svůj druhý mistrovský titul Veronika
Nováková, která ale již v současné době
hraje za Bowland Olomouc. Dva tituly mistra ČR má i Dominika Křenková, k zisku
třetího chyběl letos jen pověstný kousek,
jímž by se v dosavadní historii bowlingu
v naší republice mohl poprvé někdo pyšnit

třemi palmami celostátního mistra.
Junioři z regionu Prahy 16 a okolí hrající
pod hlavičkou oddílu BC Rabbits Praha
ovládli letos prakticky rozdílem třídy také
regionální mistrovství Prahy, kde získali
pět z osmi možných titulů, z toho jedné
kategorie (dívky do 9 let) se nezúčastnili.
V pořadí druhý titul mezi chlapci do 9
let získal Patrik Pechar, skupinu do 12 let
pak vyhrál Michal Janovský a v téže třídě
byla třetí Johana Bártová. Svůj čtvrtý titul
v Praze získala v kategorii do 15 let Dominika Křenková, na třetím místě skončila
Tereza Plecháčková. Dívky z BC Rabbits
Praha obsadily i následné čtvrté a sedmé
místo. Stejně tak v kategorii chlapců do 15
let se stal podruhé mistrem Prahy Jaroslav

Daněk, třetí příčku obsadil Stanislav Kočár
a na čtvrtém místě skončil Jan Srb. Konečně
v kategorii do 18 let se stala mistryní Prahy
Nikola Marvalová před druhou Barborou
Hájkovou, druhé místo za Janem Mackem
obsadil Josef Kašpar, který sice za BC Rabbits nehraje, ale s jeho juniory trénuje.
Díky výborným výsledkům se již druhým rokem prosadily do české reprezentace Veronika Nováková a Nikola Marvanová. Veronika dokonce loni reprezentovala
Českou republiku i mezi dospělými. I to je
důkaz stále stoupající úrovně českého juniorského bowlingu, na jehož počátku stála
pouhá čtyři bowlingová centra po celé ČR,
z nichž jedno bylo právě na Zbraslavi.

Radotínská studentka tváří golfové akademie
Největší talent českého golfu, patnáctiletá
Klára Spilková, byla představena jako tvář
Golfové akademie Alexe Čejky. Akademie je
v provozu od června 2008 v Prague City Golf
Clubu na Zbraslavi.
V září letošního roku se Spilková stane
studenkou Gymnázia Oty Pavla v Radotíně.
„Kláře toto rozhodnutí
přinese bezesporu
efektivní spojení studia
a golfové přípravy,“ říká
otec české golfistky Petr
Spilka. Už teď má ale za
sebou mnoho úspěchů.
Mezi ty nejvýraznější
patří titul domácí šampiónky, stala se i domácí Golfistkou loňského
roku v kategoriích žen,
juniorek, dorostenek
i kadetek a mistryní
Evropy v kategorii dívek do šestnácti let.
Golfová akademie
Alexe
Čejky
chce
komplexně vzdělávat
českou golfovou mládež. Právě spolupráce s radotínským gymnáziem a Základní školou v Lipencích je pro
její činnost rozhodující. Obě školy totiž leží
v blízkosti golfového hřiště. Soustavná práce s golfovými nadějemi by mohla přinést
ovoce v podobě úspěšné reprezentace národních barev na mezinárodním poli. Tento

cíl nabývá na důležitosti zejména s ohledem
na možnost zařazení golfu do programu
letních olympijských her. Nepřehlédnutelné
jsou vysoké ambice, nadšení a odhodlání
pro věc Tomáše Slavíčka, ředitele akademie.
Je schopen ve Vás vyvolat pocit, že se golf
prostě musíte naučit. Když jsme s ním dělali

před několika lety rozhovor, byla akademie
ještě v plenkách. A teď? K poslednímu dni
v roce 2009 zde golf „studovalo“ 80 dětí,
Slavíček předpokládá, že letos jich bude již
150. Za pět let zde má vzniknout internátní
golfová škola.

Závod automobilůw do vrchu se
Pořadatel třetího ročníku Českého amatérského mistrovství závodů automobilů
do vrchu ze Zbraslavi na Točnou přivede
v sobotu 17. dubna pestré startovní pole do
míst, která jsou kolébkou automobilového
klání v naší zemi.
Trať sice není totožná s historickou,
místo k Jílovišti nyní auta míří na Točnou.
Akce si v předešlých letech získala velkou
oblibu mezi jezdci i diváky. Také obyvatelé
Točné a Zbraslavi většinou
aspoň jeden víkend v roce
„blázny s pomalovanými
auty“ tolerují a odpustí
jim komplikace spojené
s uzav řením míst ních
komunikací. Po celou
dobu konání soutěže je
pak k dispozici značená
objízdná trasa.
Klání na Zbraslav i
bude druhým podnikem
letošní sezóny. Tu zahájilo amatérské mistrovs t v í d v ou z áv o d e m n a
mosteckém autodromu.
Podle zkušeností z minulých dvou ročníků
půjde určitě o napínavou podívanou, už
jen z toho důvodu, že se hlásí vždy přes
130 jezdců, což je limitní počet, který odpovídá propustnosti tratě. Diváci mohou
vidět současné závodní vozy rozdělené do
kategorií sériové a závodní. V jednotlivých
kategoriích startují vozy podle objemu
motoru, přičemž nižší objemové kategorie
mají různorodé startovní pole. V obou nejsilnějších třídách tradičně bojují o nejvyšší
příčky značky Subaru a Mitsubishi. Jejich
souboje koření značky Chevrolet Corvette,
BMW a další.
Divácky velmi oblíbená je kategorie
historických aut, která v tomto seri-

álu prodělává velký rozmach. Na startu
uvidíme samozřejmě snad všechny možné
varianty závodních škodovek minulosti,
vedle nich bojují značky BMW, Lancia,
Toyota, Mini Cooper, Ford, Renault Alpine.
Z Modřan to má na start kousek vrchařská
legenda Miroslav Adámek s NSU.
Pořadatelé věnují velikou pozornost
bezpečnosti. Prosí proto diváky, aby bezvýhradně respektovali místa se zakázaným

vstupem a na diváckých místech se chovali
ukázněně.
Podrobné informace o přípravách, sobotní
akci a bohaté zpravodajství o celém Českém
amatérském mistrovství závodů automobilů
do vrchu lze najít na webových stránkách
www.edda.cz/mscrdovrchu.
Pořadatelé i jezdci zvou všechny disciplinované a rozumné diváky na napínavou
sportovní podívanou. O sobotním dopoledni
jsou na programu tréninky, první ze dvou jízd
začíná po obědě ve 13 hodin. Všichni jste tedy
srdečně zváni na jednu z mála automobilových sportovních událostí na území hlavního
města.

Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc
březen 2010 se stal Patrik Pechar
Nadějný bowlingový hráč týmu BC Rabbits Praha ze zbraslavského Patia
Patrik Pechar se stal mistrem ČR v kategorii do 9 let a stejnou kategorii vyhrál
i v regionálním mistrovství Prahy. Úspěchy Patrika a jeho spoluhráčů dokumentují velmi dobrou práci s mládeží zbraslavského bowlingového týmu Rabbits.
Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Prahu 16, zašlete návrh na udělení
titulu Sportovec měsíce Prahy 16 na emailovou adresu novin@p16.mepnet.cz Přihláška
do soutěže o udělení titulu musí obsahovat
celé jméno navrženého sportovce, ročník
narození, sportovní disciplínu, v níž bylo výjimečného výkonu dosaženo, včetně přesného
data (den a měsíc) a v rámci jaké soutěže bylo
výkonu dosaženo. Důležitá je i informace,
z jaké městské části dotyčný je, nebo koho
reprezentoval. Rovněž prosíme o poskytnutí
tel. kontaktu jak na navrhovatele, tak i na navrženého sportovce pro zjištění případného
souhlasu k medializaci výkonu v Novinách
Prahy 16. Podněty zasílejte v termínu do 4. května 2010. Ze zaslaných tipů
bude do užšího rozhodování zařazen sportovec jednak na základě došlého
množství návrhů s jeho jménem a také na základě mimořádnosti výkonu v daném sportu a věkové kategorii. Vítěz obdrží čestnou listinu se jmenováním
sportovce měsíce a věcnou cenu. Těšíme se na Vaše podněty.

