
Amfora, Hašek a Siegl v Lipencích

Vítězem Memoriálu Aleše Hřebeského 2011
se stal kanadský tým Love You to Death

Love You to Death se turnaje zúčastnil 
potřetí. Jádro týmu tvoří Kanaďani z Ajax 
Pickering Rock z Major Senior League, 
nejvyšší lakrosové soutěže Ontaria. Tým  
doplnili dva němečtí hráči z Berlína a dva 
čeští hráči. Hvězdou jejich týmu byl letos, 
ale bezesporu Jim Veltman, lakrosová legen-
da, osminásobný vítěz profesionální NLL 
a kapitán mistrů světa z roku 2003. Právě 
jeho vynikající přehled na hřišti a schop-
nost organizovat hru spolu s výborných 
výkonem nejnebezpečnějšího střelce týmu 
Jamieho Plunketta byly hlavní důvody 
úspěchu Love You to Death. Jim Veltman je 
nyní hlavním koučem českého národního 
týmu na nadcházejícím MS v Praze. Mega-
men Boston měli ve svém týmu také řadu 
vynikajících hráčů se zkušenostmi z NLL. 
Zejména rychlíci Greg Rogowski a Greg 
Paul a excelentní střelec Bryan Bendig dělali 
obráncům soupeře těžkou hlavu. První mi-
nuty přinesly nesmírné nasazení a přelévání 

hry od jedné branky k druhé. Obrovskou 
šanci měl Dahill z Bostonu, jenže ztroskotal 
na gólmanovi. Pak vlnu emocí zdvihl ostrý 
zákrok Donnellyho na útočníka Megamenu 
Rogowskiho, který sledoval vysoký míč. 
Až v páté minutě vidělo publikum první 
gól, přízemní ránu vypálil  Wasik a Boston 
vedl 0:1. A i dál byli lepší a nebezpečnější, 
vyhrávali i většinu soubojů. A sílící tlak 
korunovali na začátku deváté minuty gólem 
na 2:0, jenže prakticky hned poté se navezli 
Kanaďané do pásma a po sérii velkých šancí 
z druhé vlny přesně mířil Plunkett. Minutu 
před koncem třetiny z dálky při přesilovce 
napřáhl West - Pratt a rázem bylo srovnáno. 
Na začátku druhé části se mohl proslavit 
radotínský Mirek Knotek v dresu Megamen, 
když zpracoval dlouhou přihrávku a běžel 
sám na Komera. Ten jeho ránu ale brilantně 
vytěsnil. Ovšem další bleskurychlá kombi-
nace Megamenů už nesla ovoce: zakončoval 

Bendig. Během kanadské 
přesilovky Plunkett prošel ze 
strany až k brankáři a srov-
nal na 3:3. Za zmínku stojí, 
že na všechny góly přihrával 
Jim Veltman. V 10. minutě 
se opět Plunkett trefil a str-
hující a napínavý zápas měl 
poprvé kanadského lídra.. Po 
nevyužité přesilovce kanad-
ského týmu uspěl Rogowski 
a skóre se změnilo na 4:4. 
Drama pokračovalo až do 
konce třetiny, kdy Wasik 
srovnal na 6:6. Základní 
hrací doba vítěze neurčila. 
O vítězi tak rozhodovalo až pětiminutové 
prodloužení v systému náhlé smrti. Ve třetí 
minutě nastavení po několika velkých šan-
cích na obou stranách zajistil první místo 
svému týmu Gillan z Love You to Death.  
Klání LCC Radotín a Jižního Města v zápase 
o 3. místo bylo jakousi předehrou k finále 
NBLL. Zápas byl vyrovnaný v prvních 
dvou periodách, poté si Radotín postupně 
vybudoval náskok, který po čase narostl až 
na tři branky. Radotín začal zostra a dostal 
soupeře pod tlak hned od první minuty, kdy 

po přihrávce Dominika Peška skóroval Matt 
Warren. Jižní Město v 6. minutě zásluhou 
Pavla Došlého vyrovnalo. Radek Skála pak 
v poslední minutě první třetiny zvýšil přes-
nou střelou z dálky na 2:1 a v samém závěru 
sehráli radotínští ukázkovou power - play, 
na jejímž konci byl Jiří Loskot. Na začátku 
druhé třetiny se ozvali fanoušci Jižního Měs-
ta, jejich povzbuzování vedlo až ke kontakt-
ní brance Adama Ondráčka, který mění stav 
utkání na 3:2. O minutu později Jižní Město 
srovnává – střelou po zemi skóruje Pavel 
Došlý. V 19. minutě odpověděl Petr Poupě, 
který přidal čtvrtý gól. Ve 21. minutě využil 
přesilovku Jižního Města Jakub Nováček. 
Vedení na radotínskou stranu strhl Radek 
Skála, který v letu zavěsil krásnou střelu 
za záda brankáře Jižního Města, a o pár 
vteřin později zvýšil Jiří Košťál na 6:4. Ra-
dotínský gól na 7:4 začal u Poupěte, který 
akrobaticky zachránil útočné pásmo. 

Po rychlých přihrávkách se dostal míč 
k Peškovi, a Custodes tak využili přesilovku. 
Radotín v těchto fázích držel Jižní Město 
v obranném pásmu a prakticky je nepustil 
za půlku. Jižní Město ke konci třetiny zkusilo 
hru bez brankáře, avšak těžit z ní mohli spíš 
domácí, kteří své vedení udrželi až do konce. 
Za čtveřicí nejlepších se umístili irští 1Lacros-
se Riggers. Ti potvrdili 5. místo z loňska po 
dramatickém zápase proti americkému týmu 
LC United, a to až po samostatných nájez-
dech. V zápase o 7. místo porazil LC Slavia 
překvapivě TJ Malešice 5:4. Pro Slavii byl 
velký úspěch už postup ze základní skupiny 
na úkor anglických London Knights. Naopak 
pro Malešice je 8. místo zklamáním. Dolní 
část tabulky ovládli Nova Scotia Privateers, 
kteří měli smůlu na velmi těžký los v základní 
skupině. V té se střetli s SK Lacrosse Jižní 
Město a 1Lacrosse Riggers a zápasy těchto 
tří týmů byly zajímavé a napínavé. Desátí 
skončili slovenští Nationals, na jedenácté 
příčce skončil při své premiéře na Memoriálu 
tým ForFun, když porazil letos velmi matné 
London Knights. Třináctí se umístili Turku 
Titans, kteří ale překvapili výrazným zlepše-
ním od loňského roku. Ve svém posledním 
zápase porazili Old Dogs Plzeň. V souboji 
o předposlední místo vyhráli German Gents, 
kteří pobavili mimořádně vtipnými dresy, na 
poslední příčce pak skončili Vienna Chero-
kees. Turnaj měl opět vynikající diváckou 
kulisu a hráči včetně největších hvězd, které 
mají zkušenosti z podobných akcí po celém 
světě, chválou nešetřili. Za osmnáct let své 
existence si Memoriál Aleše Hřebeského 
vybudoval mimořádnou reputaci a stal se 
oslavou lakrosu, jak zmínil při závěrečném 
ceremoniálu kanadský rozhodčí Dennis Deis: 
„Důvod, proč tenhle turnaj vznikl, totiž tra-
gická smrt mladého hráče, je smutný, ale to, 
že se lidé na turnaji setkávají, vznikají nová 
přátelství a turnaj má naprosto jedinečnou 
atmosféru, je nejlepší oslavou lakrosu. A platí, 
že všechno zlé může být i k něčemu dobré.“

Nejlepší útočník: Greg Rogowski (Boston) 
Nejlepší obránce: Martin Kostka (LCC) 
Nejlepší brankář: Scott Komer (LYD)

ALL STAR: Dominik Sika (ForFun), Ethan 
Weder (Boston), Brendan Gorman (Rig-
gers), Martin Mrlík (Malešice), Pavel Došlý 
(LC Jižní Město), James Synowiez (United)

Nejužitečnější hráč: Jamie Plunkett (LYD)

Kanadský tým Love You to Death porazil 
ve strhujícím finále americké Megamen Bos-
ton 7:6. Až v prodloužení hraném na náhlou 
smrt rozhodl o jejich vítězství Mike Gillan. 
Třetí místo vybojoval domácí LCC Radotín, 
když přehrál SK Lacrosse Jižní Město 7:4.

Anketa o titul Sportovec měsíce Prahy 16

Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Prahu 16, zašlete návrh na udělení titulu 
Sportovec měsíce Prahy 16 na emailovou adresu noviny@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 3. června  2011. Ze zaslaných tipů 
bude do užšího rozhodování zařazen sportovec jednak 
na základě došlého množství návrhů s jeho jménem a ta-
ké 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.

Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc 
duben se stal hráč LCC Sokol Radotín Martin Kostka.
Člen reprezentačního týmu pro mistrovství světa v box lakrosu v pražském Edenu (21-28.5.2011) 
byl vyhlášen nejlepším obráncem Mezinárodního turnaje Aleše Hřebeského 2011. Martin zaujal 
koncentrovaným výkonem v obraně českého mistra a byl základním kamenem hry LCC.

Velké radotínské rodeo
Mistr republiky potvrdil svoji třídu

V sobotu 7. května se opětovně potvrdilo, 
že rodeo v Radotíně je báječnou zábavou pro 
malé i velké. Vlastní program musel potěšit 
každého, kdo má jen trochu rád sport, koně 
a vzrušující podívanou.

Malí diváci pak jistě ocenili „volné“ 
bonbony při vstupu, dostihový trenažér 
z jezdeckého učiliště ve Velké Chuchli,
trampolíno - skluzavko - skákadlo a obrov-
skou nabídku zmrzlin a dalších sladkých 
pochutin. A ten, kdo si chtěl koupit něco 
stylového, byl také jistě potěšen.

Zpět ale k mistru České republiky. Mů-
žeme konstatovat, že první letošní rodeo 
seriálu českého mistrovství zastihlo Patrika 
Urbana ve skvělé formě, ač první disciplína 
Cattle Penning (Oddělování dobytčete) 
tomu ještě příliš nenasvědčovala. 
   Bystré a běhavé dobytčí stádo Alexandra 
Göndöra od Nýrska povolilo zabodovat 
pouze Silvě Bartošové, které čas těsně před 
limitem jedné minuty (54,04 sec.) pochopi-
telně stačil na vítězství. V první „poobědové“ 
soutěži (v rychlostní disciplíně Pole Bending 
se Patrik neangažoval, ostatně ta se do celko-
vého hodnocení tzv. All Around Championa
nezapočítává) už bral Patrik za vítězství plný 
počet, tedy 6 bodů. Spolu s Janem Veselým 
a  Janou Lisickou vytřídili v disciplíně Team 
Penning (Třídění dobytka) za 1:41,41 dva 
kusy a byli nejlepší. 

Šest bodů pak na Patrika čekalo i ve spe-
ciálně vypsané soutěži o Zlaté laso starosty 
Mgr. Karla Hanzlíka. 
Ranch Roping (La-
sování) vyhrál v čase 
18,31 sec. a zlaté laso 
plus mimořádná pré-
mie mu patřila zcela 
po zásluze. Za ním  
se srovnali A. Blažek 
ml. (26,57), R. Holub 
(31,35) a  J. Veselý 
(54,58). 

Závěrečný Steer 
Wrestling (Pokládání 
dobytčete) pak jen 
potvrdil dosavadní 
průběh: Patrik opět 
vyhrál, položil tele 
za 21,67; na druhém 
místě mu sekundoval Veselý za 41,63. Báječ-
ný pokus z prvního kola se bohužel nepoda-
řil Holubovi dotáhnout do konce. 
   A tak si Patrik Urban odvezl nejen slušné 
„Prize-money“, tedy finanční prémie, ale za 
celkových 18 bodů i pohár, který věnoval 
primátor hl. města Prahy doc. MUDr. Bo-
huslav Svoboda, CSc. 
   To ovšem není zdaleka všechno. Dospě-
lí se utkali ještě ve dvou „rychlostkách“. 
V obou dominoval Radek Holub. Pole Ben-
ding (Slalom kolem tyčí) vyhrál s koněm 
Presley Daky Joe celkovým časem ze dvou 

kol 47,22, Barrel Race (Barelový dostih) 
podobně za 36,92. V těchto disciplínách 
promluvily do celkového pořadí i dámy 
– těm se naopak výsledky z rychlostek do 
celkové soutěže o trofej pro Rodeo Girl 
počítají. V „tyčích“ byla druhá A. Zvolská 
(kůň Frascati) za 50,03, třetí pak nicméně 
další muž A. Blažek ml. (ree World Jack) 
v čase 50,89. A v „barelech“ byla po Blažko-
vi na druhém místě (37,31) na třetím místě 
M. Veselá (Lusy Rocket Bar) za 37,50 sec. 

Svůj den měli v radotínských Říčních láz-
ních i junioři, ve skutečnosti juniorky, mlá-
denec se neprezentoval ani jeden. Slalom 
kolem tyčí přinesl vítězství Petře Mikasové, 
která nástrahy tratě zdolala s koněm Presley 
Jack Joe celkově za 47,23 sec.  

První setkání juniorek s dobytčaty při-
neslo úspěch domácím jezdkyním: Trojice 
Lucie Humeni, Sára Křesinová a Eliška Ny-
klová vytřídila dva kusy ve výborném čase 
1:05,06 (porovnej, laskavý čtenáři, s časem 
dospělých!) a připsala si za Team Penning 
6 bodů (každá!) do celoroční soutěže o Po-
hár Daky Krchova. 

Podobně jako u dospělých i juniorský 
Barel Race měl stejného vítěze, tedy vítězku: 
Petra Mikasová to zvládla za 36,13! Ve dru-
hé dobytkářské juniorské disciplíně Cattle 
Branding (Značkování dobytka) potvrdilo 
stádo svoji „převahu“ a žádné ze soutěžících 
dvojic nedalo šanci. 
   Sečteno, podtrženo. O majiteli Primá-

torského poháru už řeč byla. Pohár pro 
Rodeo Girl, neboli nejlepší dámu, patřil 
za 9 bodů Michaele Veselé. Věnoval jí ho 
senátor Petr Bratský, 

Zhruba tisíc diváků (velmi hrubý 
neoficiální odhad; zde uveďme, že radotínské 
rodeo má – vzhledem ke „konfiguraci terénu“ – 
i početnou obec neplatících příznivců) se urči-
tě těší na Velké radotínské rodeo o Senátorský 
pohár, které se uskuteční v sobotu 3. září. 
A šanci mají i ti, kteří tentokráte do Říčních 
lázních nedorazili.

Buldoci - postup je doma

Do Lipenců se opět po roce sjedou fotba-
lové i herecké osobnosti, aby se na tamním 
hřišti utkaly v exhibičním turnaji. Dosa-
vadní dva týmy Ivana Haška a Horsta Sie-
gla Háša Team a Sigi Team, které se utkaly 
v posledních dvou letech,  letos vyzve slavná 
Amfora, kterou už 37 let vede Petr Salava. 
„O lipenecké akci jsme mnoho slyšeli a čet-
li. Někteří naši hráči se dokonce zúčastnili 
v dresech konkurence. Letos jsme si řekli, 
že u toho chceme být jako celý tým Amfora 
také,“ poznamenal Petr Salava.

A tak by se v Lipencích 11. června od 
14 hodin měli představit bývalí i současní 
hráči jako Tomáš Řepka, Tomáš Hübschman, 
Patrik Berger a Vladimír Šmicer, herci a zpě-
váci Vojtěch Dyk, Jakub Prachař, Sagvan Tofi, 

Paľo Habera, Martin Dejdar a Ivan Trojan a ta-
ké sportovci z jiných odvětví, jako desetibojař 
Roman Šebrle nebo hokejista Patrik Eliáš. 
Slavnostní výkop bude mít čerstvá jubilantka 
Jiřina Bohdalová.

Hašek, Salava a Siegl 

Pro tuto sezonu měl florbalový tým Bul-
doci Gymnázia Oty Pavla v Radotíně jasný 
úkol, a to byl postup do vyšší soutěže. V sobo-
tu 2. dubna se úkol povedl a Buldoci oslavili 
postup do pražské a středočeské ligy mužů. 

Už od začátku sezony předváděli Buldoci 
atraktivní hru, úspěchy naskakovaly a v po-
lovině sezóny hájili s pětibodovým násko-
kem druhou postupovou pozici v pražském 
a středočeském přeboru můžu. Do druhé 
části sezony ale tým vstoupil dosti chladně 
a z prvního turnaje si odvezl pouze bod na 
remízu s Berounem (gól na stav 4:4 inkasovali 
berounští 18 sekund před koncem zápasu). 

Poslední turnaj soutěže se konal právě 
druhý dubnový den a tým potřeboval k do-
sažení vytouženého cíle získat na turnaji 
4 body ze šesti možných. První utkání se 
hrálo proti týmu FBŠ Bohemians Praha D. 
„Věděli jsme, že zápas bude těžký. A tým  
soupeře působí ve Fortuna Extralize a do zá-
pasu zasáhly dvě posily z tohoto týmu,“ říká 
jeden z hráčů Buldoků. V zápase nechtěl 
nikdo udělat první chybu, v polovině zápasu 
dali radotínští gól na 1:0, z vedení se však 
neradovali dlouho a protivník dokázal za 
3 minuty na gól odpovědět. Stav byl 1:1. Do 
konce zápasu už žádný gól nepadl a první 
část mise byla splněna. „Ale nebylo by tomu 
tak, kdyby nám skvěle nezachytal gólman 
Martin Jonáš, který zlikvidoval několik tu-
tových šancí soupeře,“ dodává. Druhý zápas 
sehráli Buldoci proti týmu Skeletons Praha. 
Dramatické utkání přineslo šťastné rozuz-

lení pro tým z Prahy 16. V čase 10:32 třetí 
třetiny dal gól Josef Horčička (hráč B-týmu) 
a srovnal stav na 3:3. Radotínská lavička 
vybuchla nadšením a tým Berouna, který 
zápas sledoval, se začal o postup strachovat. 
Buldoci vyhráli buly, Marek Střída zatáhl 

míček za soupeřovu branku. Čas utíkal. 
Poté poslal dlouhou kolmici k mantinelu 
na Ondřeje Karneta, ten udělal kličku nej-
bližšímu hráči a z 10 metrů vystřelil… Gól 
a stav 4:3 pro Buldoky, psal se čas 10:54, na 
hřišti se strhla vlna emocí, Buldoci otočili 
téměř ztracený zápas. Do konce již soupe-
ře k ničemu nepustili a po finální siréně se 
začalo na hřišti slavit. „Je to skvělé, nakonec 

jsme obsadili konečné druhé postupové 
místo s 42 body, stejně jako Beroun, ale 
pro nás rozhodly lepší vzájemné zápasy 
(3:0 a 4:4)“, prohlásil radotínský Karnet. 
Od založení Buldoků v květnu 2003 je to 
největší úspěch oddílu!

Příští rok se florbalisté potkají s atrak-
tivními týmy z vyšší soutěže. Rozdíl mezi 
přeborem a ligou je značný, takže pro příští 

rok je cílem se 
v lize udržet. Co-
koli navíc by byla 
prémie.
   Nejbližší akcí 
je Floorball Pla-
yer  Cup 2011 , 
j ehož  p ořada-
telem je  právě 
tým z Radotína. 
F i n á l o v ý  d e n 
s e  u s k u t e č n í 
22. května v míst-
ní sportovní ha-
le. „Na turnaj se 
přihlásila kvalitní 
mužstva a kon-
k u r e n c e  b u d e 

velká,“ uvedl Karnet. Sezona 2011/2012 
bude premiérou pro nově založená mládež-
nická družstva elévů a starších žáků, kteří již 
touto dobou trénují v Davli a příští rok již 
budou bojovat na ligových polích.

Tým Buldoků děkuje svým partnerům Stá-
ji Kosoř, Agentuře Kroužky s.r.o. a Floorball 
Player za podporu v sezóně 2010/2011. 


