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Americký tým Megamen Boston porazil ve 
finále 19. ročníku Memoriálu Aleše Hřebes-
kého domácí LCC Radotín a po třech letech 
opět získal trofej pro vítěze. Tropické počasí, 
plné tribuny diváků, exhibice reprezentace, 
ohňová show, dětský kemp a závěrečný 
ohňostroj byly vynikající kulisou jednoho 
z nejúspěšnějších ročníků v historii.
Finálový zápas začal lépe pro domácí – už 
po sedmnácti vteřinách skóroval Radek Ská-
la. Megamen však brzy vyrovnali a rychle se 
ujali vedení 4 : 1. Radek Skála a Dominik Pe-
šek pak stáhli na rozdíl jednoho gólu. Ame-
ričané,  pak ale dokázali skórovat, zatímco 
útoky radotínského týmu končily na výstroji 
brankáře Komera. Herně se radotínští svému 
soupeři naprosto vyrovnali, ale rozdíl v efek-
tivitě zakončování a ve střelbě se ukázal jako 
klíčový. Megamen nakonec vyhráli 11 : 5 

a poté, co vloni ve finále prohráli s kanad-
ským týmem Love You to Death, opět získali 
pohár pro vítěze turnaje. Love You to Death 
se letošního turnaje neúčastnili, avšak něko-
lik jejich hráčů, např. brankář Scott Komer 
a útočníci Jamie Plunkett a Mike Drumm 
letos nastoupili v dresu Megamen. Bostonští 
do finále postoupili přes SK Lacrosse Jižní 
Město. Zpočátku byl jejich duel vyrovnaný, 
ale nakonce měl podobný průběh jako finá-
le. Megamen předčili soupeše lepší střelbou. 
LCC se v semifinále utkal s kanadským 
týmem Nova Scotia Privateers, který byl 
největším překvapením letošního turnaje. 
A byla to napínavá podívaná. Skóre otevřel 
parádičkou zpoza branky Petr Poupě, ale 
Privateers pak otočili zápas a dostali se do 
vedení 3 : 1. Custodes vyrovnali v druhé 
třetině a pak se naopak ujali vedení 5 : 3 oni. 

Privateers i přes urputnou snahu dokázali 
jen snížit na 5 : 4. Zápas o třetí místo byl 
další skvělou bitvou. SK Lacrosse Jižní Měs-
to a Nova Scotia Privateers se od začátku 
přetahovali o vedení a Jižní Město vedlo na 
konci třetí třetiny o gól. Privateers odvolali 
brankáře a podařilo se jim přečíslení vyu-
žít a vynutit si samostatné nájezdy. V těch 
pak vyhráli 2 : 1 a mohli slavit bronz. Páté 
místo získali v zápase proti LC Slavia Praha 
kanadští Green Gaels. Dvojnásobní vítězové 
Memoriálu byli i letos jedním z favoritů tur-
naje, ve čtvrtfinále je ale zastavili Megamen. 
Pro Slavii je i šesté místo v ostré konkurenci 
úspěchem. I zápas o sedmé místo byl až 
do konce napínavý a anglický tým London 
Knights zvítězil nad Bats Bratislava až na 
samostatné nájezdy. Postup Bats do horní 
osmičky byl rovněž jedním z překvapení 
turnaje. V brance jejich soupeře nastoupil 
mladý brankář Jakub Mareš a na úspěchu 
Angličanů měl lví podíl. Po zásluze byl 
vyhlášen nejlepším brankářem celého tur-
naje. Jak už je v Radotíně tradicí, turnaj měl 
skvělou atmosféru a zcela zaplněné tribuny 
hnaly hráče dopředu. Oproti loňsku se herní 
úroveň i slabších týmů zvedla a o překvapivé 
výsledky nebyla nouze. V zahraničí má turnaj 
jedinečnou reputaci a příští, jubilejní dvacátý 
ročník bude jistě mimořádný. 

Megamen Boston potřetí vítězem memoriálu Senátorský pohár si odvezl
Jerry DeCamargo! 

Rallye Praha Revival podruhé

Ještě než slezl sníh z hor, zamířilo 
minigolfové družstvo DG Fortuna Radotín 
na  mezinárodní halový turnaj. Ten se konal 
v rakouském městě Steyer nedaleko Linzu. 

Šlo již o 22. ročník soutěže, na níž se 
sešla družstva z Rakouska, Německa, 
Slovinska, Maďarska a České republiky 
v celkovém počtu 137 hráčů. Prestižního 
halového turnaje se tradičně zúčastní i 
reprezentanti uvedených zemí, což svědčí 
o jeho vysoké kvalitě. Ani v takovéto 
konkurenci se ale mladý radotínský tým 
neztratil. Po dvoudenních bojích skončil 
ve své premiéře na 9. místě z jednadvaceti 
družstev. Pro porovnání – na třetím místě 
se umístil úřadující mistr ČR Tempo 
Praha. 
V soutěži jednotlivců si naši hráči R. Fischer 
a R. Vlasák vybrali smůlu až do dna. Po 
pěti kolech jim uteklo finále o jediný úder. 
Přesto lze účast hodnotit jako úspěšnou a jde 

zároveň o dobrou přípravu pro nadcházející 
sezónu. Ta byla zahájena 22. dubna 
turnajem první ligy v Plzni. Tam nastoupil 
radotínský prvoligový 
s e n i o r s k ý  t ý m .  Z a 
proměnlivého počasí, 
k t e r é  p r o  m i n i g o l f 
nebylo ideální, potvrdil 
R adot ín  vzr ůs t a j í c í 
výkonnost družstva. 
O b s a d i l  d ě l e n é 
6. – 7. místo z celkem 
devít i zúčastněných. 
Výsledek tak může být 
příslibem do budoucna.

P r o  m i n i g o l f o v ý 
areá l  v  R adot íně  s e 
pro letošní soutěžní 
rok podaři lo získat 
t ř i  l i g o v é  t u r n a j e 
a  v rch o l e m  s e z óny 

by měl být 2. ročník mezinárodního 
turnaje O pohár starosty Radotína. 
Konat se bude ve dnech 4. – 5. srpna. 
„Nadále budeme pokračovat ve snaze 
rozšířit členskou základnu a dostat se do 
podvědomí radotínské veřejnosti. V tom 
máme ještě neustále velké rezervy”, tvrdí 
Richard Fischer, kapitán radotínského 
minigolfového týmu. 

Radotínský minigolf bude pořádat 
tři ligové turnaje 

Záznamy všech zápasů najdete na 
www.net-tv.cz, informace o turnaji vč. 
statistik a reportáží ze všech zápasů jsou 
na www.AHMemorial.cz.

   Již dvacet let pořádají nadšenci, sdružení 
v partě nazývající se TarpanClan, o.s., v ra-
dotínských Říčních lázních rodeo. To letošní, 
Velké radotínské rodeo o Senátorský pohár 
pak bylo důstojnou oslavou tohoto výročí: 
Rekordní účast dospělých jezdců (43) i ju-
niorů (21) potvrdila, že rodeo v Radotíně 
získává v rámci České republiky stále více na 
významu a popularitě.
   Teď k vlastním výsledkům: První, již 
dopolední disciplínou, bylo Třídění do-
bytčat: juniorské vítězky J. Kučerová, J. 
Lisická ml. a L. Pešicová vytřídily jedno 
tele nejrychleji. V kategorii dospělých zví-
tězili T. Burian, M. Tesař a O. Zmeškal. Po 
odpoledním slavnostním nástupu uspěli 
v disciplíně Rančerské pracovní lasování bra-
zilští  účastníci. První byl R. Santano, druhý 
J. DeCamargo a třetí byl P. Urban. V Ba-
relovém dostihu se juniorky seřadily takto: 
T. Gondášová, P. Mikasová a  M. Škorpilová. 
Senioři doběhli v pořadí: M. Fencl, D. Indra 
a R. Mráz. Vysoce zajímavá disciplína Trailer 
Loading simulující nakládání jednoho telete 
a dvou koní na přepravník, přinesla v ju-
niorech vavřín vítězství dvojici L Humeni, 
P. Mikasová, v seniorech nejlépe zabodovali 
R. Holub a L. Levora. Po této disciplíně došlo 
na volbu Miss Rodeo 2012. Stala se jí odváž-
ná kočí, která vedla pár huculských koníků 
při nástupech, Klára Saláková ze zmrzlic-
kého Hucul Clubu. Druhé a poslední rych-
lostní klání Slalom kolem tyčí vyneslo do 

popředí tato jména: M. Škorpilová, L. Hu-
meni a  T. Gondášová. Ve stejné disciplíně 
seniorů předčila M. Fencla i D. Indru vítězná 
V. Valdmanová.  Již v pokročilém podvečeru 
přišlo na řadu Pokládání telete, disciplína 
s mimořádnou finanční prémií a zvláštní 
čestnou cenou: kouzelnými rukavicemi sta-
rosty Městské části Praha 16 Karla Hanzlíka. 
Skvěle výkon předvedl P. Urban.  A celkové 
výsledky? Nejúspěšnější juniorkou se stala 
Zuzana Gondášová, „Dámou rodea“ aneb 
Rodeo Girl pak Veronika Valdmanová. Titul 
nejcennější – All Around Champion, včetně 

krásného Senátorského poháru, který věno-
val senátor PhDr. Tomáš Grulich, si odvezl 
po zásluze Jerry DeCamargo! 

   O posledním dubnovém víkendu se usku-
tečnil 2. ročník společensko – sportovní akce 
nazvané Rallye Praha Revival. Jedná se 
o jedinečný podnik, jehož ideu stvořil pro-
motér automobilových závodů Eda Patera. 

Na pořádání se spolu s organizačním 
týmem Edda cupu podíleli členové AK 
Bílá Labuť, významnou pomoc a podporu 
poskytl ÚAMK s prezidentem O. Vaníčkem. 
Nad akcí převzal záštitu pražský primátor 
Bohuslav Svoboda. Letos se sešli především 
bývalí automobiloví závodníci a příznivci 
sportovních a závodních automobilů vy-
robených do roku 1985. O účast byl velký 
zájem. O tom svědčí 120 posádek, které se 
v pátek 6.4. sjely do radotínského učiliště.
   Mezi nimi se poprvé prezentovali i zahra-
niční účastníci, někteří se zkušenostmi ze 
soutěží mistrovství světa nebo prestižních 
soutěží pro historické automobily. Slav-
nostní start proběhl na Václavském náměstí 
a dodal akci velkolepý lesk. Zahraniční 
i domácí posádky byly uneseny atmosférou 
místa, na oplátku připravily příznivcům mo-
toristického sportu i náhodným kolemjdou-
cím podívanou, jaká nemá u nás obdoby. 

Posádky měly za úkol urazit 500 km 
podle itineráře za dodržování dopravních 
předpisů. Časové a tajné radarové kontro-
ly zajišťovaly, aby se z akce nestal závod 
na otevřené silnici. K oživení vzpomínek 
na časy aktivního závodění a prověření 
techniky sloužily tzv. Show stage na uza-
vřených tratích, kde účastníci předváděli 
mnohdy unikátní vozy v závodním tempu. 
Ze Show stage byla první noční zkouška na 
autodromu v Sosnové.  Rychlé automobily 
prosvěcující tmu dálkovými světlomety 
vytvářely nezapomenutelnou podívanou. 
Sobotní program začal opět Show stage na 
sosnovském autodromu, pak na bývalém 
vojenském letišti Hradčany u Mimoně a na 
královehradeckém CzechRingu. V neděli 
se všichni představili na oválu Zlaté Přil-
by v Pardubicích, na Show Stage v Muzeu 
Čáslav a poslední kontrola je čekala v Mni-
chovicích. Pak už následoval přejezd zpět 
do učiliště v Radotíně, kde proběhl závě-
rečný ceremoniál.

Další revival se plánuje na podzim a již 
dnes má startovní listinu ze tří čtvrtin 
naplněnou.


