
Kvalitní výkony lakrosové reprezentace 
na Mistrovství světa v Halifaxu

Herní projev neodpovídal konečnému umístění
  V sobotu 5. května odcestoval re-
prezentační výběr ČR do Kanady 

na MS v halovém (box) lakrosu . 
Hostitelským městem se stal Halifax 
v Novém Skotsku. Hala Metro 
Centre, která bude v roce 2008 dějiš-
těm MS v hokeji, se v termínu od 14. 
do 20. května stala centrem světové-
ho lakrosu.
   Poprvé v historii Češi odcestovali 
do dějiště MS v týdenním předsti-
hu a absolvovali tréninkový kemp 
v místě konání. Zde je čekaly dva pří-
pravné zápasy a aklimatizace. Vedení 
týmu si od toho kroku před odletem 
slibovalo sehrání týmu se čtyřmi 
krajánky, kteří mohli za reprezen-
tační tým nastoupit. V reglementu 
ILF totiž byli  povoleni čtyři cizinci 
bez pasu, ale s předky pocházející 
z dané země. V českém týmu se obje-
vili hráči, kteří na svojí šanci v profi 
lakrosu teprve čekají, ale volba to byla 
skvělá. Od prvního zápasu proti výběru 
Nového Skotska, který reprezentace 
vyhrála 14:9, perfektně zapadli do týmu 
a odváděli to, co se očekávalo. 

   Česká republika se ve své skupině 
postupně utkala se Skotskem, Irokézy 

a Angl i í .  Zápas 
s  I r o k é z y  b y l 
přenášen v př í-
mém přenosu 15. 
května od 24 hod. 
našeho času sta-
nicí Eurosport 2. 
Občané Radotína 
tak mohli sledovat 
své známé v akci 
na renomova né 
sportovní stanici. 
Tým Irokézů , kte-
rý je složen z pro-
fesionálních hráčů 
NLL, byl však pro 
na še  h ráče  ob-
rovskou překáž-

kou. Konečný výsledek se na první 
pohled zdá jednoznačný, ale výkon 
našich hráčů ocenili i Irokézové. 
Češi se během celého MS prezento-
vali spolu s hráči 
U S A  n e j l e p š í 
kond ic í .  Z ápa-
sy se Skot skem 
a Anglií rozhodla 
herní zkušenost 
Kanaďanů s brit-
skými pasy a účast 
h v ě z d  N L L . 
V týmu Skotska 
se objevilo 16 ka-
nadských Skotů 
a v týmu Anglie 
12 naturalizova-
ných Kanaďanů. 
Herní zkušenosti 
neporovnatelné.
    Herní projev na-
šeho týmu neodpovídal konečnému 
umístění. Tuto situaci dokumentoval 
i výsledek posledního utkání proti 
Irsku, které český tým smetl 22:5.  

O slovech chvály nemá cenu psát, 
protože nejlepším uznáním bylo, po-
prvé v historii, pozvání pro tři české 
hráče do týmu ontarijské ligy.
  Účast hráčů LCC byla ovlivněna 
zraněním dvou opor, které už s mi-
strovstvím světa měly  zkušenosti. 
Emil Moravec a Lukáš Neužil si 
bohužel v průběhu přípravy zlomili 
ruku.  Z hráčů, kteří znají atmosféru 
mistrovství světa, se představili Petr 
Bek, Martin Bouzek a Ondřej Mika. 
Nováčky MS byli brankář Tomáš 
Říha, bratři Poupětové a Kostkové, 
Jiří Košťál, Rosťa Zapletal a Jan 
Gadzuras. Z hráčů Jižního Města 
nechyběli Pavel Došlý a Jakub 
Nováček, z Malešic kapitán týmu 
Martin Mrlík. 
  Na závěr je nutné říci, že  tým ze 
země, kde se hraje lakros 20 let, 
v bojích se zeměmi se 150letou lak-
rosovou tradicí neztratil sílu, odvahu 

a dokázal, že srdce má na správném 
místě. Více o MS na:
w w w.worldindoorlacrosse.com 
a www.lacrosse.cz. 

Zbraslavská osma s medailí z mistrovství světa
Akci navštívil „bronzový“ lyžař klasik Milan Šperl

   Bronzová byla jarní Zbraslav-
ská osma, nejmasovější sportovní 
soutěž pro veřejnost na Zbraslavi, 
která se konala 19. května v Boro-
vičkách – loukách u Zbraslavi. Po 
několika propršených ročnících byl 
ten osmnáctý bronzový díky let-
ním slunečním paprskům a teplotě 
25 stupňů Celsia. A pak hlavně díky 
bronzové medaili z mistrovství světa 

v klasickém lyžování, kterou vybo-
joval člen zbraslavského oddílu ori-
entačního běhu Milan Šperl v zimě 
v Sapporu ve sprintu dvojic a jak slí-
bil v exkluzivním rozhovoru z Japon-
ska po únorové Zbraslavské noviny, 
přijel ji osobně na osmu ukázat.
   A nejen to, Milan Šperl zvládl od-
startovat většinu kategorií, sám vy-
bojoval páté místo v hlavním závodě, 
předával ceny nejlepším, podepisoval 
se a ještě půjčoval opravdovou me-

daili na krk všem, kteří o to projevili 
zájem. 
  „Zbraslavské cyklistické závody 
mě moc překvapily. Když mě Karel 
Tejkal zval, myslel jsem, že půjde 
o nějakou exhibiční projížďku kolem 
louky. Ale když jsem pak viděl, jak se 
bojuje a padá i v dětských kategori-
ích, vyděsil jsem se a ordinoval si 
opatrnost. Ale při závodě je to vždyc-

ky stejné, jede se naplno, na lyžích se 
nepluží a na kole nebrzdí, a tak jsem 
si jednou taky pěkně namlel. I proto 
moje reakce pro novináře byla, že 
jsem se účastnil jednoho z nejdra-
matičtějších závodů v životě,“ smál 
se v cíli Milan Šperl, který v katego-
rii se závodními cyklisty dojel pátý 
mezi 27 dospělými. 
  Celkový počet startujících opět 
přesáhl stovku díky 79 přihlášeným 
dětem. „Letošní ročník byl, pokud 

jde o počet startujících a kapacitu 
tratě, optimální. Nechceme dělat 
megalomanské projekty pro pro-
fesionální cyklisty. Naším cílem je 
připravovat pohodové odpoledne, 
kdy se na kolech svezou děti, a pak 
třeba i jejich rodiče, když výsled-
ková listina není to hlavní, proč se 
závod koná,“ pochvaloval si jarní 
Zbraslavskou osmu její ředitel Aleš 
Háněl. „Na podzim plánujeme po-
kračovat v trendu podpory účasti 
dětí, kterým chceme v cíli bez roz-
dílu pořadí opět předávat opravdové 
kovové medaile. Snad se nám to díky 
grantu MČ Praha – Zbraslav, o který 
hodláme požádat, podaří,“ doplnil 
Háněl.
   Cyklistický závod byl pro Milana 
Šperla jednou z částí zbraslavských 
oslav životního úspěchu. Druhá část 
se konala na hřišti místního spor-
tovního klubu SK Zbraslav, jehož je 
členem. „Byl připraven opravdový 
závod v orientačním běhu po zahra-
dách členů oddílu. Nebýt místních 
znalců a navigujících otců u kontrol, 
tak nevím, jak bych dopadl. Ale byl to 
výborný trénink, a tak jsme se v noci 
dohodli, že se společně účastníme 
letních mezinárodních závodů, kde 
bych rád pro Zbraslav vybojoval 
pěkná umístění,“ slíbil třetí nejlepší 
lyžař světa Milan Šperl před odjez-
dem do Krušných hor. Jako památku 
na běh ulicemi pod Havlínem i skvěle 
připravenou oslavu nechal „Na hřišti“ 
trofejní startovní číslo s věnováním, 
že na Zbraslavi to bylo lepší, než 
v Bedřichově při Jizerské padesátce. 

Filip Toušek, předseda oddílu 
orientačního běhu SK Zbraslav   

Z Prahy 16 se stává významná 
bašta světového aerobiku

Další mezinárodní medaile putuje do Chuchle
   Ve dnech 9. – 13. května 2007 se ve 
španělském městečku Lloret de Mar 
konalo Mistrovství Evropy ve spor-
tovním aerobiku a fitness seniorů. 
Chuchelský aerobik měl své zastou-
pení v kategorii fitness. 

Sedmičlenný tým ve složení 
Táňa Bednářová, Ivča Dvořáková, 
M a r k é t a  K o l á ř o v á ,  M a r t i n a 
Kolářová, Martina Krčilová, Renča 
Mielniková a Adéla Navarová vy-
bojoval ve velké 
konkurenci skvělé 
druhé místo a ti-
tu l v icemist ryň 
Evropy. Pro při-
blížení atmosféry, 
zážitků a dojmů 
jsme vybrali části 
komentářů závod-
nic a trenérky. 
  Táňa Bednářová 
p r o  n o v i n y  o 
a t m o s f é ř e  v 
t ý mu :  , , B ě h e m 
náročné přípravy 
na závod jsme se 
vzájemně podpo-
rovaly a snažily se 
ze sebe na ploše 
dostat to nejlepší. Myslím, že můžu 
prohlásit, že se nám to povedlo a naše 
krásné medaile jsou toho důkazem. 
Škoda jen, že jsme medailí nedostaly 
osm, protože naše skvělá trenérka Ve-
ronika by si ji zasloužila rovněž.“ 
 „Moje pozornost se zaměřila sto-
procentně na závod a na prostředí, 
v němž jsme cvičily. Velkým překva-
pením pro nás byla závodní plocha. 
Oproti domácím soutěžím byla více 
odpružená a první kontakt s ní byl 
pro náš tým velkým překvapením. 
Po prvním kole jsme si na plochu 
nejen zvykly, ale dokonce jsme její 
pružnost začaly využívat k našemu 
prospěchu,“ přibližuje situaci s palu-
bovkou Ivča Dvořáková .
  Markéta Kolářová popisuje svůj 
dojem následovně: „Mistrovství 
Evropy se mi velmi líbilo. Chtěla 
bych hlavně poděkovat naší trenérce 
Veronice a členkám týmu za krásné 
druhé místo.“
   „Přála bych Vám zažít pocit napětí 
a trémy, který se mě zhostí vždy, když 
mám jít na závodní plochu a mám 
předvést vrcholný výkon naší týmové 
sestavy,“ přibližuje nám svoje před-
startovní pocity Martina Kolářová. 
,,Přestože závodím již deset let, 

tak toto umístění je zatím nejlepší 
v mé sportovní kariéře,“ hodnotí 
úspěch Martina Krčilová a dodává: 
,,Atmosféra závodu byla skvělá, a to 
díky kvalitní organizaci a hlavně 
atraktivnímu prostředí, jakým je 
městečko Lloret de Mar. Budeme se 
snažit zažít něco podobného i v bu-
doucnu.“
   O svých pocitech hovoří i Renča 
Mielniková: „Když jsem odjížděla na 

tyto  závody, byla jsem jako vždy plná 
očekávání. Dnes, když už je po všem, 
musím konstatovat, že to byly závody 
snů a splněných přání. Opravdovou 
poctou pro každého sportovce a nej-
krásnějším pocitem je těch pár minut 
slávy, kdy stojíte na stupni vítězů 
a slyšíte českou hymnu. 
   „S děvčaty závodím první sezónu 
a jsem moc ráda, že jsem právě v Ae-
robic Teamu Veroniky Vrzbové. Náš 
úspěch je především zásluhou naší 
trenérky, která nás na závody vý-
borně připravila,“ vyzdvihuje práci 
trenérky Adéla Navarová. 
   A na závěr rozhodně musíme dát 
prostor i úspěšné trenérce a bývalé 
úspěšné reprezentantce, několikaná-
sobné držitelce medailí z vrcholných 
soutěžích Veronice Vrzbové: ,,Chtěla 
bych děvčatům popřát na blížícím se 
Mistrovství světa, které se bude ko-
nat koncem října v Bělehradě, hodně 
úspěchů, pevné nervy a optimistický 
přístup, kterým stále hýří. Přála bych 
si, aby tato báječná parta spolu vydr-
žela co nejdéle a aby společně dosáh-
ly na ty nejvyšší stupínky nejen ve 
sportovním, ale i v osobním životě.“ 
K těmto slovům a přáním se připoju-
je i redakce Novin Prahy 16. 

 Po loňském historickém titulu 
Mistra ČR nastupovali radotínští 
soballisté do soutěže v roli jedno-
ho z favoritů. Tomu nasvědčovaly 
i výsledky předsezóních turnajů – 
jednou vítězství, jednou druhé místo po 
dramatickém finále s několikanásob-
ným mistrem republiky Chomutovem.        
. . . I  přes prohru v úvodním l i-
govém utkání s Tempem Praha 
(loni třetí) v prodloužení (5:6 –
pozn. red.), lze říct, že role favoritů 
Radotínu nijak moc neuškodila. Po 
necelé polov ině 
z á k l a d n í  č á s t i 
soutěže vede spolu 
s  C homutove m 
a Spectrem Praha, 
všichni s poměrem 
12 vítězství a 4 po-
rážky. Soballisté 
z Prahy 16 jsou 
a l e  ve  v ý ho d ě , 
p r o t o ž e  z a t í m 
oba největší rivaly 
d v a k r á t  p o r a -
z i l i  v  d o s u d 
sehraných utká-
n í c h .  To  mů ž e 
být značná výho-
da při eventuální rovnosti bodů pro 
lepší nasazení do play-off. 
     Pikantní dohru měl zatím posled-
ní zápas s Tempem, který dospěl do 
prodloužení, ve kterém radotínští 
soballisté nakonec vyhráli 2:1. 
Hráči Tempa však podali protest 
kvůli použití údajně neregulerní 
pálky (jedná se o nový model firmy 

Worth, kterou má tým od výrobce 
na testování). Protest vedení soutě-
že uznal, což znamená, že se utkání 
bude opakovat od sporného okamži-
ku, tedy vlastně pouze od prodlouže-
ní – 8. směny, kdy došlo k protestu. 
Hráče Tempa ovšem moc nešlechtí, 
že i když o sporné pálce věděli od 
začátku, počkali s protestem až do 
okamžiku, kdy se radotínští ujali 
rozhodujícího vedení v zápase.
     Kádr týmu je stabilizovaný, poměr-

ně pálkařsky silný a podpořený dvo-
jicí kvalitních nadhazovačů - Alešem 
Jetmarem a Jardou Breníkem.
   Po loňském titulu radotínští  hráči 
rozmnožili řady reprezentantů, kte-
rých je nyní ve dvou výběrech šest – 
Breník, Jetmar, Majer, Hlinka, Holub 


