
Rozhovor s reprezentačním manažérem Romanem Pokorným o přípravě na boxlakrosové MS v Halifaxu
   „Normální je dělat věci naplno,“  
říká Roman Pokorný, manažer 
a hlavní trenér českého národního 
boxlakrosového týmu. Týmu, který 
se od listopadu připravuje na květ-
nové MS v kanadském Halifaxu. 
Jak náročná je příprava, co čeká 
naše hráče, jaké jsou organizační 
problémy a cíle našich hráčů na 
MS, tomu se budeme věnovat v na-
šem rozhovoru.
Můžeš  čtenáře Novin Prahy 16 krátce 
seznámit s turnajem?
Mistrovství světa se koná jednou za čtyři 
roky. Letos se bude hrát novým systémem 
a s novými týmy – Anglií a Irskem. Týmy 
jsou rozděleny do dvou skupin po čty-
řech. Nasazení týmů bude podle pořadí 
z minulého MS. Titul obhajuje Kanada, 
druhé místo Irokézové  a třetí místo budou 
vylepšovat Spojené státy. Nové pravidlo 
s omezením počtu cizinců na čtyři omezí 
Skotsko. Australané mají několik hráčů se 
zkušenostmi s profi  lakrosem. Češi budou 
chtít obhájit pozici týmu s nejstarší boxlak-
rosovou soutěží na starém kontinentě (20 
let). Anglie a Irsko budou absolutní nováč-
ci a o jejich kvalitách se možná naši hráči 
přesvědčí na Memoriálu Aleše Hřebeské-
ho v dubnu. V rámci přípravy projevila 
vedení obou týmů zájem o účast.
Proč se neobjevují na MS i další týmy?
Ve světě má delší tradici fi eld lakros, který 
má velikou společenskou prestiž u bohaté 
vrstvy anglosaského světa. Kontakty, které 
lze při provozování tohoto sportu  získat, 
oceňují zejména obchodníci a fi nančníci 
z Japonska a Německa. Jde o sport horních 
deseti tisíc, což třeba v Japonsku motivuje 
i zájem ze strany státu. Navíc fi eld lakros 
nemá problémy s hracím prostorem. Hraje 
se na fotbalových hřištích, rovné louce, 
nebo i v parku. Největší základnou této 

hry jsou Spojené státy. 
    Oproti tomu „lidová zábava“ box lakros, 
moderněji indoor lakros, který vymysleli 
v Kanadě na začátku 20. století, jako další 
atraktivní využití hokejových hal, je čistě 
sportovní záležitost. V Evropě zatím není 
adekvátní ligová soutěž, proto účast na 
teprve druhém mistrovství světa je ome-
zena na státy, jejichž hráči hrají zámoř-
skou NLL a Čechy. Češi jsou průkopníky 
tohoto sportu v Evropě. Tradiční evropská 
velmoc Anglie je konzervativní a indoor 
lakros ignoruje. Přesto se našla skupina 
hráčů, podporována Kanadou, která bude 
Anglii reprezentovat. 
Vedení je složené z členů LCC Radotín. 
Podílí se ještě někdo jiný  na přípravě?

Tým lidí, kteří se podílí na přípravě 
a chodu reprezentace, mám v hlavě již 
delší dobu. Všechno jsou to lidé, kteří se 
věnují lakrosu naplno a od kterých vím, 
co očekávat. Mám čtyři asistenty a všichni 
mají zkušenosti s reprezentací ČR. Honza 
Barák má na starosti obránce a vedl český 
tým na dvou MS. Mirek Knotek povede 
útočníky a je to bývalý kapitán reprezenta-
ce. Pavel Hurdálek má na starosti kondiční 
přípravu. Pavel Semerák dlouhodobě žije 
v New Yorku a dlouho hrál za Malešice 
a reprezentaci. Zúčastnil se letošního 
draftu NLL. Komunikuje s vedením NLL. 
Sbírá zkušenosti u celku NLL NewYork 
Titans a u kanadských trenérů. Má také 
na starosti případné zahraniční posily 
s českými předky. Láďa Čížek z LCJM je 
vedoucím mužstva.
Co fi nanční zajištění?
To je evergreen každé sportovní repre-
zentace z malého sportu. Naší fi lozofi í je 
samozřejmě co nejméně fi nančně zatížit 
hráče. Jediné náklady, které hráči pone-
sou, budou moci spojit s vlastním indivi-
duálním sponzorem a s vlastním místem 
na reprezentačním dresu. Zbytek fi nancí 
je na mně a mých spolupracovnících. Pro 
případné sponzory není naše reprezentace 
nezajímavá. Kromě tradičních nabídek na 
umístění log atd. můžeme zprostředkovat 
umístění banerů na mantinelech a v pro-
storu haly. Přenosy zápasů v celostátní 
kanadské televizi a regionálních TV. 
V současné době, každý týden o víkendu, 
přenáší Eurosport 2 jeden zápas NLL. Vy-
brané zápasy se mají objevit v květnovém 
programu této televize. Členem realizač-
ního týmu je také renomovaný fi lmař Vla-
dimír Barák, který o MS natočí dokument 
a připraví ho pro ČT 4.
S přípravou týmu jste začali oproti mi-
nulému MS 2003 o dva měsíce dříve a ve 

větším rozsahu. 
Proč?
P ř e d  č t y ř m i 
r o k y  j s m e 
vstupoval i do 
absolutního ne-
známa. Indoor 
l a k r o s  v  S e -
verní Americe 
je v úplně jiné 
pozici než ve 
zby tku světa . 
P rofesioná ln í 
s o u t ě ž  N L L , 
kanadský Manu 
Cup a mnoho 
dalších provinč-
n í c h  s o u t ě ž í 
jsou obrovskou 
z á k l a d n o u 
š p i č k o v ý c h 
hráčů. Národní 

týmy Kanady, USA a Irokézů se rekrutují 
z profesionálních hráčů NLL. Austrálie 
a Skotsko má také hráče se zkušenostmi se 
Severní Amerikou.
    Turnaj je velice fyzicky náročný. Během 
sedmi dnů sehrajeme čtyři až pět zápasů. 
To je náročné pro profi  hráče, natož pro 
amatéra. Indoor lakros je náročný kon-
taktní sport. Hraje se 4x15 minut. Našimi 
hlavními soupeři nebudou týmy z Kanady, 
USA a Irokézové. Tyto zápasy musíme 
odehrát se ctí. A po pravdě, je to lakros 
z jiné dimenze a pro nás absolutně bez 
šance na úspěch. Je to pouze porovnání 
s nejlepšími na světě, s kterými není mož-
nost, kromě tohoto turnaje, si zahrát. Aus-
trálie, Skotsko, Irsko a Anglie jsou týmy, 

se kterými chceme uspět. Úspěch je však 
vždy podložen tvrdou prací.
Jak trénujete?
V podstatě mám požadavek na trénink 7x 
týdně. Hráči mají individuální tréninkové 
plány a ty by ve vlastním zájmu měli plnit. 
Společně se setkáváme 3x týdně. V úterý se 
věnujeme výběhům, buď rovným úsekům, 
nebo schody v kombinaci s posilovnou. Ve 
čtvrtek herní trénink v kompletní výbavě 
v hale. V neděli opět schody a kruhový 
trénink v sokolovně. Hráči jsou povinni 
zúčastnit se víkendových soustředění na 
horách (4 víkendy) a závěrečného týden-
ního soustředění v Nymburce, kde bude 
i konečná nominace týmu. Součástí tré-
ninkového procesu jsou i testové baterie, 
které hráči plnili v listopadu, a kontrola 
výkonnosti bude i v Nymburce.
Co nominace hráčů?
Zde jsme  oproti minulému mistrovství 
udělali změnu. Hráče nominujeme postup-
ně a v Nymburce by měl být tým komplet-
ní. Chceme klukům dát klid a jistotu a vy-
tvořit tak pevné vazby v týmu. Vzhledem 
k vyhrocenému play off je to na místě. 
V listopadu jsme jmenovali kapitána týmu. 
Stal se jím Martin Hary Mrlík z Malešic. 
Hary je dlouhodobě jedním z nejlepších 
hráčů v české lize a v reprezentaci tuto 
funkci už zastával. Je respektovaným hrá-
čem jak z hlediska trenérů, tak hráčů LCC 
a LC JM, kteří tvoří základ reprezentace. 
V prosinci jsme jmenovali jeho asistenty 
pro útok Pavla Došlého z LC JM a pro 
obranu Petra Beka z LCC. Ostatní nomi-
nace budou následovat postupně.
Jaké jsou šance hráčů z „šestnáctky“?
Veškeré šance mají kluci ve vlastních ru-
kou. Vyhráli ligu, ale nemůžou usnout na 
vavřínech. Finále ukázalo dobrou formu 
hráčů LCC, ale MS je v květnu a kluci 
musí ještě přidat, protože mezinárodní 
lakros je mnohem rychlejší a silovější. 
Domnívám se, že velké šance mají pře-
devším obránci LCC. Obrana je základ 
každé kolektivní hry a ve fi nále naší ligy 
dominovala. O post prvního brankáře se 
určitě popere Tomáš Říha s Jirkou Mali-
nou z LCJM. V útoku bude konkurence 
pro kluky větší, ale i tady už někteří mají 
velkou šanci uspět.
Jaké tedy máš s týmem ambice?
Nikomu nedat svou kůži zadarmo. 
Chci, aby každý můj hráč byl připraven 
udělat zázrak, při každé herní situaci. 
S pětašedesáti potencionálními adepty 
České reprezentace chci vydobýt prestiž 
pro Českou republiku ve sportovním světě.  
Dostat Indoor lakros do podvědomí Čechů 
a odstartovat jeho rozšíření po Evropě. 
Maximálně přiblížit den, kdy se budeme 
vracet jako mistři světa a z Ruzyně poje-
deme rovnou na Staromák. Úspěchem by 
bylo poprat se s Austrálií o čtvrté místo. 
Skotsko bylo v roce 2003 silné jen díky 
tomu, že mělo pouze dva skutečné Skoty, 
jinak byl tým složený z kanadských hrá-
čů s babičkou ze Skotska. U ,,nováčků‘‘ 
Irů a Anglie je to otázka podobná, tedy 
kolik budou mít hráčů se zkušenostmi ze 
zámoří? Ale to budeme vidět až na hřišti 
v Halifaxu. 
   Profesionální smlouva, či umístění na 
příštím draftu NLL pro prvního českého 
hráče je také jeden z cílů.
Více informací o Mistrovství světa v Ha-
lifaxu a o box lacrosse je možné získat na  
www.lacrosse.cz, www.worldindoorlacros-
se.com nebo www. nll.com.

   Stolní tenisté Sokola Radotín bilancují 
po úvodní části sezóny.
  Po první polovině soutěže jsou stolní 
tenisté A - týmu Sokola Radotín na deváté 
příčce v I. třídě (skupina B). Což v praxi 
znamená, že jsou na dohled týmům v pás-
mu play out. V druhé polovině soutěže, 
která odstartovala v druhém lednovém 
týdnu roku 2007, se musí velmi soustře-
dit na rozhodující zápasy, aby se vyhnuli 
nepříjemnému boji o sestup. Mají úlohu 
přece jen usnadněnou, neboť od play out je 
dělí důležité tři body.
   Co však způsobilo, že tým plující v mi-
nulých ročnících I. třídy v klidných vodách 
středu tabulky, musí hodně přemýšlet 
o záchranářských pracích? Je to několik 
faktorů, jež zapříčinily, že v prvním po-
ločase Radotín zvítězil jen třikrát. Předně, 
po loňské sezoně odešel zpět do Suchdola 
Michal Kuchař a jeho body týmu chybí, 
ačkoliv vzhledem k jeho zaměstnání 
v zahraničí neodehrál mnoho utkání. Jeho 
odchod měl zacelit David Vondra, bývalý 
divizní hráč Sokola Klínec, jenž se po 
několika letech vrátil z USA. Bohužel, 
nebyl proto klasifi kován na pražském 
žebříčku a mohl být zařazen na soupisku 
„áčka“ až po absolvování povinných utká-
ní v B - týmu. Nakonec přece jen pomohl, 
zvláště ve velmi důležitém duelu na Zelené 
Lišce. Třetí příčinou série porážek byla 
absence klíčových hráčů Jiřího Růžičky 
a Vladimíra Slobodziana v několika utká-
ních kvůli pracovním povinnostem. Proto 
tolik zápasů odehrál loňský kmenový hráč 

„béčka“ Jiří Ulrych, který však v prvním 
celku Radotína vůbec nepůsobil jako ná-
hradník. O tom svědčí i jeho velice slušná 
osobní bilance. Když jsme u ní, tak je 
pozoruhodné, že nejlepší borec Radotína 
Slobodzian je v soutěži celkově dvacátý, 
ale může se pochlubit skalpy žebříčkově 
mnohem lepších stolních tenistů - z první 
desítky porazil čtyři, včetně jednič-
ky Hrona (Olymp), nadějného juniora 
Pláška (4. - El Niňo) a Gräfa (5. - Slavoj). 
Neuvěřitelně mu vyšel především zápas na 
El Niňu (4 body), kde porazil všechny mla-
díky z Kotlářky. Naopak velké problémy 
měl s „materiálovými“ hráči. Chybí mu 
pravidelný trénink.     
   Tento hendikep se odrazil také na letoš-
ních výsledcích Růžičky, v minulých sezó-
nách mnohem jistějšího a více bodujícího 
borce. O příjemném překvapení v osobě 
Jirky Ulrycha už byla řeč. Martin Hataš 
střídal slabší chvilky s výbornými momen-
ty a zvláště závěr první poloviny naznačil, 
že by mohl v druhém poločase častěji bo-
dovat. Skóre Vondry (5:4) je příslibem, že 
by se měl nyní zařadit po bok Slobodziana 
a Růžičky. Také tento fakt budí optimis-
mus před odvetnými zápasy.
   „Béčko“ startující ve IV. třídě (skupina 
A) je sice po polovině až třetí od konce, 
nicméně má k dobru utkání s beznadějně 
posledním Žižkovem C a při předpokláda-
ném vítězství se Radotín bodově dotáhne 
na střed tabulky. Totéž lze říci o C - týmu 
Radotína v B skupině V. třídy, neboť se 
drží uprostřed tabulky.

Talentovaný závodník v silné 
třídě uspěl

 Patrik Vosty Vostárek našel jinou 
závodní náplň, stejně jako i následné 
angažmá. V zimních měsících roku 2006, 
kdy visel nad pokračováním sedmnác-
tileté naděje z Radotína ve stopětadva-
cítkách opravdu velký otazník, objevila 
se nabídka z hradeckého KL Intermota. 
Tým, jehož platformou je MS superbiků 
ve třídě Supersport, se po mnoha zkouš-
kách rozhodl, že když je velmi nesnadné 
nalézt pro své záměry mladého a tvárné-
ho jezdce, tak si ho prostě v jistém směru 
vychová.
  Slovo dalo slovo 

a za gentleman-
ské dohody se 
vydal Patrik na 
čtyřtaktní nepo-
znanou závodní 
cestu. Z počátku 
startoval pouze 
v závodech ME 
Supersportů 600, 
které byly i ce-
loročn í  nápln í , 
ale k tomu se 
ještě uprost řed 
sezóny př i řadi l 
jeden „domácí“ 
ú kol  s  ná z vem 
šestkové štoky. 
 Již od počá-

t e č n í c h  t e s t ů 
v e  Š p a n ě l s k u 
bylo jasné, že bude Patrik dobrý a rychlý.  
Zanedlouho začal v závodech sbírat body. 
V polovině sezóny, přesně 23. července 
2006, na brněnském okruhu začal jezdit 
již přímo pod hlavičkou Intermoto Czech 
Klaffi , a to závody Superstock 600 při 
WSBK (Místrovství světa Superbiků). 
Opět začal znovu na jiném specifi ckém 
motocyklu, ale i zde v této velmi prestižní 
třídě pro mladé talenty  záhy  získal ve 
francouzském Magny Cours své první dva 
body. V celkovém hodnocení Mistrovství 
Evropy dokázal nakonec radotínský sil-
niční motocyklista vybojovat slušné sedmé 
místo. ,,Bylo to potvrzení faktu, že křivka 
jeho výkonnosti má stále stoupající tenden-
ci,“ hodnotí poslední sezónu Patrikův otec 
Olda Vostárek, který jeho sportovní dráhu 
výrazně podporuje. V aktuálním ročníku 

2007 pojede sedmnáctiletý Vostárek celý 
seriál Superstock 600, jenž se odehrává 
v mnoha zemích Evropy. Patrik začíná již 
koncem ledna s trénováním v klimaticky 
příhodném Španělsku. Proč již v lednu, 
když vlastní závody začínají až v březnu, 
podává vysvětlení sám Vosty: ,,Bez dosta-
tečné přípravy se během soutěžního seriálu 
náskok závodníků z jižních zemí těžko do-
hání, jelikož oni mohou i v tomto ročním 
období, kdy je ve Valencii něco málo pod 
20.°C, trénovat několik hodin denně.“  

Momentálně, před svým odjezdem, tráví 
Patrik denně mnoho hodin v posilovně, 
běhá, plave a rovněž jezdí v terénu. 
   Náročná sezóna s sebou vždy přináší 
potřebu dostatečného množství fi nančních 
prostředků. Talentovaný jezdec by chtěl 
i prostřednictvím tohoto článku poděkovat 
zúčastněným fi rmám za podporu a pomoc. 
V případě zájmu přivítá i nové partnery 
pro případnou prezentaci při jeho evrop-
ském turné. 
    Závěrem lze Vostymu, držiteli ocenění 
Talent roku 2004, popřát hodně úspěchů 
v nastávající sezóně, ve které oproti roku 
2006 ví, co ho čeká. Další zajímavé infor-
mace o Patriku Vostárkovi a jeho kariéře 
můžete nalézt na www.vosty.com.

PRAŽSKÁ BASKETBALOVÁ SOUTĚŽ: 
MUŽI  - 2. třída  - sk. C: 9. kolo SK Hradčany – BC Radotín 62:70, 10. kolo BC Radotín – VSK 
Iuridica C 64:60, 11. kolo TJ ÚVN A – BC Radotín 56:90. BC Radotín nastupuje do odvetné části 
soutěže z 1. místa. Klíčovým zápasem bude hned 12. kolo, ve kterém se zatím neporažení radotínští 
basketbalisté utkají s druhým v pořadí, s týmem ČSA (BC Radotín, 11 zápasů, 11 výher, 867:657, 22 body).  
2. třída – sk. D: 9. kolo SK Zbraslav – TJ Podolí 49:62, 10. kolo ZŠ Jírovcovo náměstí A – SK 
Zbraslav 91:65, 11. kolo SK Zbraslav – SK Oáza 54:80. Škoda proher v posledních kolech soutěže, 
jinak by byli basketbalisté ze Zbraslavi rovněž v popředí tabulky. (Bez odehraného zápasu s VSK 
Chemie B je bilance Zbraslavi – 6 výher, 4 prohry. 649:592, 16 bodů). 
ŽENY – 2. třída – sk. B: 9. kolo SK Zbraslav- Sokol Vyšehrad 20:0, 10. kolo volno – SK Zbraslav, 
11. kolo SK Zbraslav – SK Meteor 72:35. Mezi osmičkou týmů jsou zbraslavské ženy  prozatím na 4. 
místě (3 výhry a 3 prohry, 299:314, 9 bodů).  

   Málokdo nezasvěcený asi ví, že v Ra-
dotíně má své sídlo nejúspěšnější český 
badmintonový oddíl posledních let. Za 
dobu své pětatřicetileté existence - nejpr-
ve jako oddíl Spartaku Radotín a později 
TJ Sokol Radotín - se z poměrně skrom-
ných začátků dostal až na badmintonové 
výsluní. Nejvíce tomu pomohlo spojení 
s oddílem Meteor Praha před několika 
lety, kdy ke kvalitní základně mládeže 
přibyli i špičkoví hráči v kategorii do-
spělých.
   I v minulém roce se naši oddíloví hráči 
zúčastnili řady významných badminto-
nových turnajů, včetně Mistrovství světa 
juniorů, Mistrovství světa družstev žen, 
Mistrovství Evropy dospělých, a v nepo-
slední řadě i řady Mistrovství České re-
publiky v soutěžích družstev i jednotlivců 
ve všech věkových kategoriích.
  Mezi juniory náš oddíl reprezentují 
zejména hráči zařazeni do Sportovního 
centra mládeže. Jakub Bitman byl členem 
reprezentačního týmu pro Mistrovství 
světa juniorů v Jižní Koreji a svým vý-
konem přispěl k historicky nejlepšímu 
umístění českého juniorského družstva na 
skvělém 15. místě. Juniorští reprezentanti 
také objíždějí Evropský okruh turnajů. 
V konečném hodnocení tohoto seriálu se 

umístil Jakub na 1. místě ve smíšené čtyř-
hře a na 5. místě ve dvouhře. Po polovině 
nové sezony naši hráči i nadále fi gurují na 
předních místech – J. Bitman je 9. ve smí-
šené čtyřhře a ve dvouhře, Pavel Drančák 
na 12. místě ve čtyřhře a na 13. místě ve 
smíšené čtyřhře.
   Letos se našim mladým hráčům dařilo 
i na domácí půdě. Družstvo juniorů do 19 
let obhájilo titul Mistra České republiky. 
Družstvo žáků do 15 let získalo na MR 
bronzovou medaili. Skvělých výsledků 
jsme dosáhli i v kategorii jednotlivců - J. 
Bitman je trojnásobným mistrem České 
republiky, P. Drančák má jeden titul ze 
čtyřhry a 2. místo ve dvouhře, B. Kosová 
skončila na 3. místě ve čtyřhře, M. Teller 
a Š. Drančáková na 5. místě ve čtyřhře. 
V kategorii do 17 let máme také mistrov-
ský titul díky Šárce Drančákové ve smíše-
né čtyřhře, Martina Hobziková se umístila 
na skvělém 2. místě ve čtyřhře a Marek 
Teller s Adamem Volfem na 3. místě ve 
čtyřhře. M. Teller pak přidal ještě 3. místo 
ve dvouhře. V kategorii do 15 let jsme 
sbírku titulů rozšířili - René Weinzettl titul 
získal ve smíšené čtyřhře, M. Hobziková 
ve smíšené čtyřhře a dvouhře. Celkem se 
tedy můžeme pyšnit devíti tituly Mistra ČR 
v mládežnických kategoriích.

   V  kategorii dospělých náš oddíl v po-
sledních letech reprezentují zejména ženy. 
Eva Brožová se podílela svým výkonem 
na historickém úspěchu na ME družstev 
v Nizozemí, kde se poprvé reprezentační 
tým ČR udržel v 16členné elitní skupině, 
když skončil na výborném 11. místě. Stejná 
hráčka byla též nominována na Mistrovství 
světa družstev žen - Uber Cup, zde se však 
nepodařilo postoupit ze základní skupiny. 
Na domácí půdě se opět dařilo zejména 
Brožové, která poprvé v životě vybojovala 
trojnásobný titul mistryně České republiky 
(dvouhra, čtyřhra, mix) a na závěr turnaje 
byla vyhlášena jako „Badmintonistka roku 
2006“. Dalších hodnotných výsledků na 
MČR dosáhla i Mirka Vašková svým 
3. místem ve čtyřhře, Honza Jirásek skon-
čil na 3. místě ve čtyřhře a Jiří Skočdopole 
obdobně ve smíšené čtyřhře.
  Po delší časové odmlce, kdy se našemu 
„A“ družstvu dospělých nedařilo ligu 
vyhrát, jsme se opět vrátili na prvoligový 
trůn. S titulem jsme si vybojovali i nárok 
reprezentovat ČR na Poháru mistrů ve 
Španělsku, zde jsme ale narazili na velmi 
silné soupeře a nepostoupili ze základní 
skupiny. Naše druholigové družstvo také 
svoji soutěž vyhrálo, a tím postoupilo do 
nejvyšší soutěže. Radotín je tedy jediný 
badmintonový oddíl v České republice, 
který má dvě družstva v 1. lize!


