
České juniorky předvedly na mistrovství světa kvalitní výkon.
Blíží se okamžik, kdy některá z nich nastoupí v severoamerické soutěži.

Jak s odstupem jednoho měsíce hodnotíte 
Vaše vystoupení na MSJ?
Simona Baráková (dále jen SB): Pro naše 
hráčky bylo toto první vystoupení ve svě-
tovém lakrosu obrovskou zkušeností. Náš 
tým se prezentoval velmi dobrou herní 
kvalitou, která je do budoucna velkým 
příslibem. Tým má prognózu se stále 
zlepšovat a dosahovat  lepších výsledků. 
Michaela Srchová (dále jen MS): Velká 
zkušenost s top týmy světa.
Co na Vás nejvíce zapůsobilo? 
SB: Asi nejvíce příprava týmů Kanady, 

Spojených států, Austrálie a Anglie. Bylo 
vidět, že se lakros v těchto zemích hraje na 
školách. Příprava probíhá od sedmi let už 
s ženskou lakroskou (u nás začínáme ha-
lovou formou lakrosu – interkrosem). Této 
zkušenosti chceme využít a připravujeme 
do našeho oddílu LCC nábor dívek od 
osmi let. MS: Nejvíce na mě zapůsobila 
hra amerického týmu. Nemají horší a lepší 
ruku jako my, ale na obě ruce hrajou stej-
ně, prostě úžasně.
Kritická situace nastala, když se Michaela 
ve druhém zápase proti Irokézkám zrani-
la. Jak moc to ovlivnilo tým?
SB: Hodně. Michaela byla společně s Če-
choameričankou Allison Hübschmann 
klíčovou hráčkou. Obě se sehrály na pří-
pravném turnaji a vytvořily velice silnou 
ofenzivní dvojici. Hra Allison se změnila 
a možná to  ovlivnilo výsledky některých 
zápasů. Nepřítomnost Míši se však pro-
jevila také pozitivně u ostatních, další 
hráčky převzaly odpovědnost a bojovaly 
i za ní.  MS: Zklamání bylo velké. Byla 
jsem  připravená a chtěla jsem to zúročit 
na hřišti před trenéry a pozorovateli ze 
zámoří. V prvním zápase proti Německu 
se mi dařilo a dala jsem vítěznou branku. 

Situaci zachránil náš asistent Andrew 
Hübschmann a jeho otec, kteří reference 
o mně a  o našich hráčkách trenérům 
poskytli.
Klíčový zápas se Skotskem se nepovedl, 
i když jste ho krátce před MS porazily. Byla 
to psychická nebo herní krize týmu? 
SB: Byla to hlavně psychická krize v kom-
binaci s nevýhodným systémem. Skotsko 
bylo nasazeno ve vyšší skupině a vlastně se 
připravovalo pouze na tento klíčový zápas 
o postup do čtvrtfinále. My jako nováček 
jsme si tuto možnost museli vybojovat ve 

čtyřech náročných zápasech 
během čtyř dnů. MS: Tým 
Skotska posílila ofenzivní 
hráčka, kterou jsme z přípra-
vy neznali a to, že v předcho-
zích zápasech nemuseli o nic 
bojovat, bylo rozhodujícím 
faktorem jejich úspěchu.
Tým byl složen z hráček věko-
vého rozpětí 15 – 19 let. Byl to 
handicap?
SB: Elitní týmy měly hráčky 
ve věku 18 – 19let. My jako 
nováček MS jsme mohli mít 
čtyři hráčky do 21 let. Určitě 
to bylo vidět, ale jako han-
dicap jsem to neviděla. MS: 
Jako tým jsme byly dobrý 

a vůbec nebylo znát, kdo je starší a kdo 
je mladší. SB: Oproti týmům ze zámoří, 
které vyznávají odlišný styl hry založený 
na individualitách, byla naše hra  pro 
pozorovatele překvapením díky kolektiv-
nímu pojetí a faktu , že do hry se dostanou 
všechny hráčky.
Které z českých hráček nejvíce zazářily? SB: 
Allison Hübschmann  se stala 
nejlepším střelcem MS a skon-
čila na druhém místě v ka-
nadském bodování MS. Před 
mistrovstvím byla členkou 
širšího kádru USA. Ve středu 
pole se prosad i la Adéla 
Blahovcová z LCC a byla po 
Allison nejčastěji bodující 
hráčkou. V obraně výborně 
zahrála Dominika Brožková 
ze Slávie. Z mladších se pro-
sadila Anna Kopecká z LCC, 
která s každým zápasem 
byla lepší a lepší. Velkou 
proměnou prošly i další radotínské hráčky 
Tereza Hroníková, Tereza Karnetová a Ali-
ce Králíčková.
Velkou oporou Michalo, byla ale i brankář-
ka Anna Ničová.

MS: Anča zazářila nejvíce na celém mis-
trovství. Ve statistikách brankářek dosáh-
la nejvyššího procenta úspěšnosti ze všech 
a byla vyhlášená nejlepší brankářkou. 
Už během MS se objevil zájem ze strany 
Irokézek a jedné univerzity z Ontaria. 
Michalo, dostala jsi nabídku hrát a stu-
dovat ve Spojených státech. Můžeš ji 
přiblížit? 
MS: Oslovila mě trenérka jedné americké  
univerzity, abych se zúčastnila trénin-
kového kempu v příštím roce. Kempu 
se zúčastňují hráčky z celých USA a uni-
verzity si je vybírají a nabízí jim studium 
a možnost získání sportovního stipendia 
Chci tam odjet a uvidím, zda existuje 
šance. SB: Nabídek je trochu více. Zájem 
je i o mladší hráčky a možnost tady vidím 
větší. Máme konkrétní nabídku z high 
school z Massachusetts. S mým asistentem 
Hübschmannem jsme vytipovali Michalu, 
Annu Kopeckou a Adélu Blahovcovou. 
Holky by absolvovaly poslední ročník high 
school a měly by čas na adaptaci a lepší vý-
chozí pozici pro výběrové kempy na získání 
univerzitního sportovního stipendia.
V roce 2009 se v Praze koná lakrosové mi-
strovství světa žen. Mají juniorky šanci se 
prosadit v A týmu? Pokud by se prosadily 
v zámoří, tak by asi výrazně zamíchaly se 
sestavou? 
SB: Doufám, že z tohoto týmu se dostane 
co nejvíce hráček. Záleží na trenérovi se-
niorek. Pokud holky získají zkušenosti ze 
zámoří, tak se budou pohybovat v úplně 
jiné výkonnostní skupině a neměl by to 
být problém prosadit se. Za dva roky se 
současné juniorky budou pořád ještě 
zdokonalovat, zatímco současné seniorské 

hráčky už mají výkonnostní růst daleko 
pomalejší. MS: Do MS v Praze chci získat 
určitě zkušenosti ze zámoří a příští rok 
tomu podřídím veškeré své aktivity.
Děkuji za rozhovor. 

Pozvání k rozhovoru přijala trenérka juniorské reprezentace Simona Baráková (38 let) a jedna z největších nadějí českého ženského 
lakrosu  Michaela Srchová (18 let). Obě dvě reprezentovaly ČR na nedávném Mistrovství světa juniorek (MSJ) v kanadském Peter-
borough, obě hrají za LCC Sokol Radotín a obě spojuje vztah matky a dcery. Historicky první účast našich juniorek na MS skončila 
konečným 9. místem s pozitivní bilancí zápasů čtyř výher a dvou porážek.

   Již podruhé se 11. srpna sešli cyklisté ve 
Velké Chuchli, aby změřili svoje síly na 
trase mezi Prahou a Karlštejnem v rámci 
závodu Praha – Karlštejn Tour České 
spořitelny a Kooperativy. Závod se jel 
současně jako Mistrovství České republiky 
v půlmaratonu 2007.  Souboj o mistrovské 
tituly v 11 kategoriích přilákal na start na 
chuchelské závodiště přes tisícovku star-
tujících všech výkonnostních i věkových 
skupin. Na startovní pásce se navíc sešla 
skvělá konkurence nejlepších domácích 
závodníků a týmů. 
   Ještě dva dny před startem to vypadalo, 
že se na trati bude od kol jenom prášit.  
Prudký liják,  který přišel v předvečer 
startu, trať na některých úsecích dokonale 
rozmáčel. Dokonce bylo potřeba některé 
části trasy znovu ráno v den startu vyzna-
čit. Počasí  nakonec nenaplnilo chmurné 
předpovědi  a v hodinu startu naštěstí 
nepršelo. Přesto už trať vyschnout nesta-
čila.  V 11 hodin, kdy se cyklisté řadili na 
oválu před hlavní tribunou chuchelského 
závodiště, dokonce mezi mraky problesklo 
sluníčko. Mohutné startovní pole se vydalo 
na trať za asistence  starosty Velké Chuchle 
Stanislava Fresla. Celý peloton po startu 
nejprve objel kilometrový dostihový ovál 
a poté vyrazil za naváděcí Toyotou směrem 
na Radotín, kde byl ostrý start závodu. 
Tempo udávali všichni favorité, kteří si  bě-
hem dlouhé radotínské roviny vypracovali 
pozice na špici. Již první  stoupání roztáhlo 
peloton do obrovské délky.  Až do Vonoklas 
na 17. kilometru však k žádnému dramatic-
kému ataku nedošlo.  Klíčová situace na-
stala až o pár kilometrů dále. Ve stoupání 
z Karlického údolí směrem na Mořinku se 
zformovala vedoucí šestičlenná skupinka, 
která svůj náskok postupně zvyšovala před 
přesilou pronásledovatelů. Po výjezdu do 

Roblína za vedoucí skupinkou na chvíli 
zaostal jeden z favoritů - Pavel Boudný. 
Svoji ztrátu ale rychle dotáhnul ještě před 
Kosoří. Bylo jasné, že rozhodnutí padne až 
v posledním stoupání přes Radotín. K  ná-
stupu se nakonec odhodlal Kristián Hynek. 
Obrovská smůla postihla Milana Spěšného, 
který v rozhodujícím okamžiku urazil 
přehazovačku a závod pro něho fakticky 
skončil.  Kristián Hynek (Česká spořitelna 
MTB) nakonec svůj náskok uhájil až do cíle 
v areálu dostihového závodiště a stal se tak 
mistrem České republiky v půlmaratonu 
pro rok 2007. Ve spurtu o druhou příčku 
si vedl lépe Pavel Boudný (Kelly ś Opor-
tunity) před Václavem Ježkem (Spinning 
MB - Alpine Pro). Další tři hodiny potom 
dojížděla do cíle postupně celá tisícovka 
cyklistů. Ti už ale neměli takové štěstí 

na počasí  jako špice závodu. Obloha se  
zatáhla a prudký liják zkropil finišující 
jezdce i přítomné diváky. Každý, kdo 
v tak náročných podmínkách dojel do 
cíle a nevzdal, zaslouží ocenění. Jen pro 
zajímavost, odstup posledního závodníka 

od vítěze činil v cíli více než tři hodiny. 
Nejrychlejší ženou se stala Pavla Havlíko-
vá. Nejstarším závodníkem byl Přemysl 
Dostalík. Neuvěřitelnou odvahu prokázaly 
posádky tandemů ze sdružení Tandem pro 
život. Tandem je totiž složen z nevidomého 
cyklisty a jeho vodiče. Všichni zvládli ná-
ročnou trasu na jedničku! 
 Součástí programu byl i atraktivní 
sprint cyklistů. Do závodu  nastoupilo 
44 jezdců, kteří již před tím absolvova-
li  hlavní závod. Pravidla neobvyklého 
závodu byla stejná jako u dráhového 
keirinu. Jen celkové rozměry byly díky 
kilometrovému klusáckému oválu ne-
srovnatelně větší.  Jelo se na tři okruhy 
pro tři nejrychlejší, na pásce byly při-
praveny finanční prémie. Diváci, kteří 
sledovali atraktivní závod z hlavní tri-

buny, určitě potvrdí, že 
podívaná stála za to. 
    Organizačně náročnou 
akci by nebylo možné 
uspořádat bez podpory 
úřadů ve Velké Chuchli, 
Radotíně, Vonoklasech, 
Mořině, Třebotově, Ko-
soři a Lochkově. Trasa na 
mnoha místech přetínala 
komunikace a se zajiště-
ním bezpečného průjezdu 
závodníků pomáhala Po-
licie ČR, Městská policie 
hl. m. Prahy a Černošice, 
ale také dobrovolní hasi-

či z Třebotova. Zázemí celému pelotonu 
poskytnul stejně jako v loňském roce 
chuchelský dostihový areál. Všem, kteří 
se na závodu organizačně podíleli, pa-
tří velký dík! Za rok opět v Chuchli na 
shledanou. 

Radotínští soballisté třetí v Evropě
 V posledním srpnovém týdnu proběhl 
v Radotíně nejprestižnější evropský klu-
bový turnaj – Evropský pohár (obdoba 
PMEZ v jiných sportech – pozn. red.). 
Radotínský  klub se této akce zúčastnil po 
loňském historickém vítězství v lize vůbec 
poprvé a zároveň se ujal pořadatelství 
turnaje. Týden plný soballu zahájil 27. 
srpna slavnostním nadhozem starosta MČ 
Praha 16 Karel Hanzlík. 
  Turnaj pro soballisty z ,,šestnáctky“, 
kteří reprezentovali český soball, začal 
velice dobře. V základní skupině aktu-
ální mistr republiky ani 
jednou neprohrál a do 
play-off šel z prvního 
místa . V nejdramatič-
tě j š í m ut ká n í úvod ní 
části Radotínský SK po-
razil pozdější vítěze dánské 
Bulls i s novozélandským 
nadhazovačem Welshem 
2:0 v nastavené osmé směně 
a pak si poradil i s obhájcem 
titulu holandskými Storks 
jednoznačně 7:0. Mužstvo 
ze země tulipánů však 
v tomto zápase nenasadilo 
svého nejlepšího nadhazo-
vače Novozélanďana Grega 
Newtona, kterého šetřilo pro utkání play-off.
  V prvním semifinále radotínští sobal-
listé nastoupili opět proti Storks, kteří 
skončili druzí. ,,Zápas se příliš nepovedl 
nadhazovači Breníkovi, a protože ani 

v útoku jsme se proti holandské obraně 
v čele s Newtonem neprosadili, prohráli 
jsme 0:6,“ stručně zhodnotil klíčový zápas 
trenér a hlavní organizátor v jedné osobě 
Pavel Prachař. Systém turnaje však umož-
ňuje prvním dvěma týmům jednu opravu. 
A tak zatímco Storks šli do finále, český 
zástupce nastoupil proti Dánům, kteří 
mezitím vyřadili druhý holandský tým 
Kokolishi, k rozhodujícímu utkání o dru-
hého finalistu. Bohužel ani v tomto utkání 
se radotínští soballisté neprosadili na 
pálce proti velmi dobře házejícímu Kimu 

Hansenovi, který přiletěl až v průběhu 
turnaje z USA, kde hraje profesionální 
soutěž. Navíc ani obraně s nadhazova-
čem Jetmarem utkání nevyšlo dokonale. 
Porážka 0:3 znamenala pro Radotínský 
SK konečné třetí místo. Ve finále rozjetí 
Bulls znovu po výborném výkonu vyhráli 
nad Storks 5:1 a získali Evropský pohár 
pro rok 2007.
  ,,Náš tým zahrál celý turnaj poměrně 
dobře, zdá se však, že se ke konci projevila 
únava z organizace,“ komentuje výkon 
domácích trenér Prachař. A dále dodává: 

,,I když ostatní členové klubu vydatně 
pomáhali, přesto se většina hráčů musela 
organizačně zapojit. Je proto logické, že 
nám ke konci turnaje tak trochu „došel 
benzín“. Navíc tým postrádal zraněného 

kapitána Pavla Hlinku a ani Jarda Breník 
se po zranění nestačil dostat do bývalé 
formy.“ Závěrem však trenér Prachař 
objektivně konstatuje: ,,Ať tak nebo tak, 
první dva týmy předváděly v play-off so-
ball špičkové úrovně a naši na ně prostě 
tentokrát nestačili.“ 
    Organizačně dopadl turnaj velmi dobře, 
ohlasy týmů, evropských komisařů i dele-
govaných rozhodčích byly velmi pozitivní 
a určitě budou všichni na Evropský pohár 
v Radotíně rádi vzpomínat. 

Pořadí v turnaji: 1. Stenllose Bulls (DEN), 2. Red Cross Storks (NED), 3. Radotínský
SK (CZE), 4. Kokolishi (NED), 5. Crows Košice (SVK), 6. Chicaboo’s Starbroek (BEL)
Individuální ceny:  Nejlepší nadhazovač - Greg Newton (Storks), Nejlepší pálkař - 
Joost Droog (Storks), Nejužitečnější hráč - Kim Hansen (Bulls)  

Dostihové zpravodajství
Vítězem St. Leger Savignon

Hnědák polského chovu Savignon 
a mladý jezdec Tomáš Lukášek se stali 
vítězi 62. Tattersalls St. Leger (2800 m, 
300 tis. Kč), nejdelšího klasického do-
stihu roku pro tříleté koně, jímž po-
slední srpnovou neděli začala druhá 
polovina sezóny na závodišti v Praze 
- Velké Chuchli.

Vysokým favoritem byl druhý z červ-
nového derby Charley s žokejem Rájou. 
Ten sice celý dostih vedl, nadějný náskok 
měl i na počátku cílové roviny, ale poté už 
nestačil na raketové zrychlení reprezen-
tanta stáje Wrbna Racing Savignona, který 
jistým triumfem přinesl především pře-
kážkově úspěšnému (Registana, Kolorado, 

Masini) severomoravskému týmu premié-
rovou výhru v St. Leger. Třiadvacetiletý 
Lukášek slavil svůj vůbec první klasický 
primát. Za Charleym se finišem na třetím 
místě blýskla nová posila pražské stáje 
Hrubý, bělouš Shahzadan.
 Na začátku září změřili síly dvouletí 
koně v tradičním Gerschově memoriálu 
fondů Conseq Invest (1400 m, 160 tis. 
Kč). Na své domácí dráze udržel i při 
třetím startu neporazitelnost hnědák stá-
je Sokrates Addison, kterého v Chuchli 
připravuje trenér Fedorowicz. Addisonův 
žokej Martin Pišl dosáhl po bezmála 
patnácti letech kariéry prvního vítězství 
v dostihu nejvyšší kategorie.

  Dostihové termíny:                                                                                                                                     
datum                                dostih                                                                                 začátek
neděle 16. září Dostihový festival EŽ Praha                                         14 hodin
sobota 22. září Ďostihový den GE Money                                            14 hodin
neděle 23. září Cena zimního favorita Strike Sportu                           14 hodin
neděle 30. září                  Svatováclavská cena Znovínu Znojmo                         14 hodin
neděle 7. října Memoriál Harryho Petrlíka                                         13 hodin
neděle 21. října Finále seriálu Schaumann 2007                                   13 hodin
neděle 28. října Cena prezidenta republiky                                           13 hodin
neděle 4. listopadu Cena spol. Vamar                                                          12 hodin

Příměstský tenisový tábor se vydařil
  Jedním z příměstských táborů, které 
pořádal Dům dětí a mládeže na Praze 
5 o těchto prázdninách, byl i teniso-
vý kemp pro děti od 2. do 
7. třídy základních škol.
   Týdenní soustředění mladých 
zájemců o tenis, proběhlo na 
kurtech radotínského LTC 
v Šárově kole od 9. červen-
ce pod vedením Ing. Anny 
Kindlové a Heleny Holubové, 
trenérek III. třídy a členek míst-
ního oddílu. Cílem bylo naučit 
12 dětí základním úderům tak, 
aby mohly rekreačně hrát, což 
se povedlo.
  Akci mohly využít nejen 
děti z Radotína, ale i z páté městské části. 
Vedoucí tábora po domluvě totiž část dětí 
přebírala od rodičů na Smíchovském ná-
draží, kam je po dni plném nejen tenisu, 
ale i různých her, soutěží a hlavolamů zase 
vláčkem po 16. hodině přivezla zpět. Týden 
mladým sportovcům velice rychle utekl 
a jako vzpomínka na zajímavě strávený 

prázdninový čas bude sloužit účastnické 
modré tričko s emblémem DDM– tenisový 
tábor 2007 a pamětní list o absolvování 

kurzu, který závěrem obdržel každý 
účastník za příkladný přístupu k tréninku. 
Zajímavá byla i cena tábora, neboť rodiče 
zaplatili za týdenní soustředění svého dítě-
te pouhých 500 Kč.   
  Letošní ročník byl již třetí a pro velký zá-
jem se bude opět konat příští rok.

Cyklistické dostihy ve Velké Chuchli podruhé.
Peloton čítal opět okolo tisícovky příznivců horských kol.


