Ne každé sportovní odvětví má u nás, jak se říká, na růžích ustláno. Český lakros je
toho příkladem. V porovnání s kopanou či hokejem si hráč lakrosu na ligové úrovni musí
hradit všechny náklady spojené se soutěží a s provozováním tohoto sportu vůbec. Potvrdila
by nám to i 25letá reprezentantka České republiky, účastnice nedávného Mistrovství světa
ve Spojených státech amerických a aktuální mistryně republiky v lakrosu s týmem LCC
Radotín – Dagmar Merrellová.
Věčně usměvavá dívka, šířící kolem sebe pohodu, věděla, že prosadit se do reprezentačního
výběru pro světový šampionát bylo jen první podmínkou účasti. Tou druhou bylo sehnání
finanční částky na cestu přes Atlantik a na dofinancování reprezentačního vybavení. I to se
jí podařilo, tak jako dalším čtyřem hráčkám z Radotína.
Kapitánka a středopolařka LCC Radotín, které nikdo v okruhu kamarádů a známých
neřekne jinak než Dája, patřila k nejlepším hráčkám na loňském Mistrovství Evropy v Praze
a mnohé překvapilo, že ji činovníci mezinárodní lakrosové organizace tehdy nezařadili do all
stars výběru, kam rozhodně podle předvedených výkonů patřila. Hodně se od hráčky s číslem
16 očekávalo i v Annapolisu. Na webových stánkách českého lakrosu, kde byly před odletem
na světový šampionát uveřejňovány profily jednotlivých hráček reprezentačního výběru,
odpověděla na dotaz, jak se těší na mistrovství světa: ,,Mám bobky.“ Sama kriticky k svému
celkovému výkonu poznamenala, že mohl být lepší, přesto svůj start v Americe považuje
zatím za svůj největší sportovní úspěch.
Velice uznává svoji radotínskou hrající trenérku Simonu Barákovou, jež kvůli zranění a
následné operaci odjela do USA pouze v roli asistentky trenéra, jako člověka s rozhodujícím
podílem na tom, že Dája dělá právě sport, který dal světu indiánský kmen Irokézů.
Jaký dojem na tobě zanechala účast na
lakrosovém Mistrovství světa žen v americkém Annapolisu?
Z mistrovství jsem byla nadšená. Splnilo
se moje očekávání o vrcholné akci tak, jak
jsem si ji představovala. Byl vidět velký
rozdíl mezi evropským šampionátem, na
který pravidelně jezdíme, a mistrovstvím
světa, které bylo opravdu na vysoké
úrovni - jak po stránce sportovní, tak po
stránce organizační. Na mne osobně turnaj
zapůsobil hlavně z toho důvodu, že jsem si
mohla zahrát proti špičkovým hráčkám,
které jsem do té doby znala jen z internetu
a nebo ze stránek sportovních časopisů.
Organizace opravdu probíhala bez problému?
Organizátoři celý turnaj zvládli bez vážnějších problémů. Hřiště byla perfektně
připravená, včetně veškerého servisu okolo. Pro zajímavost se musím zmínit o našem
velice zvláštním ubytování, které jsme měly
v prostorách místní námořnické akademie.

Splnila sis s reprezentačním výběrem
výsledkový předpoklad, s kterým jste
za ,,velkou louži“ odjížděly (konečné 8.
místo)?
To, že jsme skončily osmé z deseti, není
tak katastrofální výsledek. Čekaly jsme,
že skončíme v druhé části výsledkové
listiny. Ambice jsme měly, abychom porazily Němky, což jsme dokázaly. Chtěly
jsme porazit i někoho z trojlístku družstev
z Britských ostrovů, tzn. družstvo Skotska,

Nepříliš viditelného, zato však velkého
úspěchu dosáhla na letošním červnovém
juniorském mistrovství ČR v Mostu rodačka ze Zbraslavi, devítiletá Dominika
Křenková. V nejmladší věkové kategorii
se stala mistryní ČR a zároveň jako jediná
z regionu Praha zachraňovala na tomto
mistrovství čest hlavního města. Veškeré
další medailové pozice v této a dalších třech
juniorských kategoriích obsadilo mimopražské mládí.
Dominika hraje bowling necelý rok a
zúčastnila se již také několika turnajů dospělých hráčů. Nikdy neskončila poslední,
naopak si za každou účast připsala body do
bodovacího bowlingového žebříčku. Mezi
juniory všech kategorií (až do 18 let) se
průběžně pohybuje kolem 40. místa.
Dominika Křenková hraje za jeden z největších tuzemských bowlingových oddílů,

Walesu či Anglie. Bohužel, to se nám nepodařilo. Z toho důvodu si myslím, že jsme
si svůj cíl nesplnily.
Jaké byly hlavní příčiny, že se české reprezentaci nepodařilo dosáhnout lepšího
konečném výsledku a umístění?
Důvod vidím hlavně v naší psychice. Převážná většina z nás se akce podobného
významu účastnila poprvé a nedokázala se
s tím patřičně vyrovnat. Dolehlo na nás i
úmorné vedro, které provázelo celý turnaj,
ale to bylo pro všechny týmy stejné.
Dokázala bys ohodnotit svůj výkon na
šampionátu?
Mohla jsem zahrát lépe. Prostě psychika
sehrála svoje i v mém případě.
Vyzdvihla bys některou ze svých spoluhráček, že odehrála dobré zápasy a
splnila taktické pokyny reprezentačního
trenéra Mrlíka?
Zajímavé bylo, že dobře zahrály především
služebně mladší hráčky v reprezentaci,
které se asi daleko lépe vypořádaly s psychickým tlakem, který pro nás
účast na MS znamenala. Mezi ně
patřily i radotínská Míša Srchová
a Andula Dočkalová. Zkušenější
hráčky, mezi které se už asi můžu
počítat, nebyly většinou se svým
výkonem spokojené. Nezahrály
to, co předvádějí při zápasech
domácí ligy. Za nejlepší hráčku
výběru bych přesto označila naši
zkušenou kapitánku Veroniku
Brychcínovou (Slavia Flamengo
Praha – pozn.red.), která dokáže
s klidnou hlavou řešit jakoukoliv
problematickou situaci a hraje stále
svoji výbornou hru.
Měla jsi možnost zhlédnout i jiné
zápasy z programu MS? Který na
tebe nejvíc zapůsobil?
Hodně času i mimo naše zápasy
jsme trávily na tribunách a sledovaly svoje soupeřky. Už jen proto,
abychom se něčemu přiučily.
Nejvíce jsme vyhledávaly zápasy,
ve kterých nastupovaly hráčky
Austrálie a Spojených států, tedy
hráčky týmů pozdějších finalistů.
Především tato družstva a ještě
hráčky Anglie předváděly divácky
atraktivní hru.
Na základě zhlédnutí některých
zápasů a v konfrontaci s výkony
české reprezentace, co všechno je podle
tebe potřeba zlepšit, aby se náš ženský
lakros dostal mezi světovou špičku? Odvážíš si nějaký nový poznatek o ženském
lakrosu?
Viděla jsem a pochopila, že se máme neustále co učit. I když je tady česká reprezentace mnoho let, tak oproti USA a Austrálii
mi to připadalo, že jsme neustále na začátku. Největší rozdíl je hlavně v tvrdosti
v osobních soubojích a rychlosti. Velký byl

i rozdíl v důvěře ve své schopnosti. Bylo
neuvěřitelné, co si některé hráčky dovolily
provést za herní kousky v průběhu hry,
za plné rychlosti a nasazení. Samozřejmě
je to výsledek pravidelného absolvování
náročných zápasů a daleko větší možnosti
výběru typově vhodných hráček. Je rozdíl
vybírat reprezentaci ze dvou stovek hráček, které u nás vrcholový lakros hrají, a
z tisícovek hráček jako v Americe, kde se
hraje profesionální soutěž.
Jak momentálně trávíš léto?
Léto a dovolená, to pro mě byl především
třítýdenní pobyt v USA. Na něj jsem si
vybrala prakticky celou dovolenou, zbytek
léta asi strávím pracovně. Slíbila jsem si,
že do soustředění na lakrosku nesáhnu, ale
asi to nevydržím …
Kdy začínáš s družstvem LCC Radotín letošním mistrem republiky, přípravu na
další ročník lakrosové ligy?
Momentálně máme volno a neabsolvujeme
žádné tréninky. Začínáme v průběhu srpna
týdenním soustředěním ve Veselí nad Lužnicí, kam odjíždí prakticky všechny radotínské lakrosové oddíly. Od září začínají
pravidelné tréninky.
Jaké budeš mít s radotínským družstvem
v čele s trenérkou Simonou Barákovou
vyhlídky na umístění pro příští ročník?
Ambice máme jednoznačné. Obhájit letošní mistrovský titul. Věřím, že se obdobně
povede i našim juniorkám, které postupně
trenérka začleňuje do ženského družstva.
Příští rok se nekoná žádné mistrovství,
zřejmě jen Prague Cup, takže vrcholem
sezóny bude liga.
Kam bys mezi své sportovní úspěchy zařadila letošní titul mistryně republiky?
Titul mistryně republiky nás rozhodně
všechny potěšil, což jsme řádně oslavily.
Doufám, že nám to takhle půjde dál.
Čekáme na naše nadané juniorky, které
doplní náš tým. Věřím, že zapadnou i do
naší skvělé party, která v radotínském ženském lakrose je. Hlavně všechny doufáme
a přejeme si, aby to s námi vydržela i naše
výborná trenérka Simona Baráková, s tím
aby se co nejrychleji zotavila po operaci
kolena a vrátila se zpátky do hry, což jí
určitě schází. Osobně musím nad zisk titulu, kterých již z předchozích let několik
mám, výše postavit účast a start v české
reprezentaci na letošním mistrovství světa.
To je zatím můj hráčský vrchol.
Závěrem bych chtěla poděkovat zástupcům městské části za všechny radotínské
hráčky, které odcestovaly reprezentovat
Českou republiku na MS do Annapolisu,
za finanční příspěvek, i díky kterému jsme
vůbec za oceán mohly odcestovat.

Od 23. června do 2. července 2005 se ve
městě Annapolis v americkém státě Maryland konalo Mistrovství světa v ženském
lakrose. Již posedmé se nejlepší týmy světa sešly na podobné vrcholné akci. Český
národní tým se účastnil šampionátu teprve
podruhé. Poprvé to bylo v roce 1993 ve
skotském Edinburghu. V reprezentačním
výběru, hájícím v zámoří dobré jméno českého lakrosu, bylo i pět zástupkyň z týmu
úřadujícího mistra republiky – týmu LCC
Radotín.
Výpravy všech deseti účastnických zemí
byly ubytovány v Bancroft Hall v areálu
americké námořní akademie (US Naval
Academy), kde se také odehrály zápasy
v základních skupinách. Vyřazovací boje
pak probíhaly na Navy-Marine Corps Memorial Stadium, jehož kapacita je 34 tisíc
diváků a je vzdálen asi 3 km od střediska
USNA.
Týmy byly rozděleny do dvou výkonnostních skupin. Do horní skupiny A byly nasazeny výběry Austrálie, Kanady, Anglie,
Spojených států a Walesu, v dolní skupině
B bojovaly Česká republika,
Německo, Japonsko, Nový
Zéland a Skotsko.
Ve skupině dokázal náš tým
porazit pouze tým Nového Zélandu, když poprvé v historii
vzájemných zápasů podlehl
týmu Německa (6:9). Poté
následovaly prolínací zápasy
obou skupin. Našim dalším
soupeřem se stal obhájce
titulu – tým USA. ,,Zápas měl
dosti jednoznačný průběh i
výsledek (20:1),“ přibližuje
utká n í Simona Ba rá ková,
asistentka trenéra. ,,Přesto
byl pro české hráčky velkým
přínosem a zkušeností,“ doplňuje pozitivum.
Následovalo utkání o postup
do čtvrtfinále, ve kterém
dostala česká reprezentace
šanci vrátit Německu porážku ze skupiny. Zápas, ve kterém padl vůbec nejnižší
počet gólů v průběhu mistrovství, skončil
vítězstvím našich barev 4:2. Díky výhře
si Češky zahrály s dalším favoritemtýmem Austrálie. ,,V tomto zápase se nám
podařilo vstřelit dva čestné úspěchy s tím,
že konečný výsledek byl 26:2 ve prospěch

pozdějšího světového šampióna,“ upřesňuje výsledek Baráková. Poté na tým čekal
už jen zápas o sedmé místo se Skotskem.
V tomto duelu, kde si mimo jiné proti sobě
zahrály nejstarší a nejmladší hráčka na
MS (41letá Valerie Houston a naše 15letá
Michaela Srchová), potvrdilo Skotsko své
herní zkušenosti a kvality a vyhrálo v
poměru 17:3. Národní tým se tedy umístil na 8.místě, stejně jako v roce 1993 ve
Skotsku.
,,Mistrovství světa v Annapolisu bylo
pro české hráčky především nesmírně
cennou zkušeností, zvláště pro ty mladší,“
shrnuje ve zkratce start české reprezentace
radotínská hráčka a úspěšná ternérka Simona Baráková.
Radotínský lakros v národním týmu
dále zastupovaly Lenka Pešková, jež
svou tvrdou obranou potrápila nejednu
soupeřovu útočnici, Dagmar Merrellová,
která je v reprezentačním týmu již několik
let a tento rok patřila mezi nejlepší hráčky, a dvě juniorské hvězdičky Michaela
Srchová a Anna Dočkalová, které jsou

Ve dnech 3. – 7. května 2005 se v belgickém Gentu konalo Mistrovství světa ve
sportovním aerobiku a fitness. Do soutěže
v kategorii fitness – aerobik byl Českým
svazem aerobiku nominován také osmičlenný tým dívek ze Sokola Chuchle, který
se svou skladbou Desperado girls vycestoval reprezentovat nejen Českou republiku,
ale také Českou obec sokolskou.
V kategorii fitness – aerobik startovalo 14
celků z osmi zemí světa. Děvčata z Chuch-

bezchybným výkonem přesvědčila většinu
rozhodčích a svou první příčku z preliminary obhájila. Do třetího finálového kola
se probojovalo pouze šest týmů – po dvou
z ČR a z Ruska, po jednom z Francie a
Austrálie. Desperado girls vstupovaly do
soutěže jako druhé. Po výborném výkonu
čekaly v zákulisí na verdikt rozhodčích.
Po vystoupení posledního týmu se na
světelné tabuli u Chuchelského družstva
objevila veliká dvojka. V letošním roce
si tedy z Mistrovství světa členky
chuchelského Sokola přivážejí
stříbrné medaile.
V současné době děvčata končí
čas relaxace a odpočinku po náročné půlce sezóny a od srpna se
již budou připravovat na listopadové Mistrovství Evropy v Moskvě.
,,Účast na Mistrovství světa v Belgii a získání titulu vicemistryň světa nám, mimo jiné, umožnila také
finanční podpora od MČ Velká
Chuch le, zastoupenou pa nem
starostou Freslem, kterému bych
touto cestou chtěla poděkovat“,
využívá stránek novin k veřejnému poděkování Mgr. Veronika Vrzbová,
trenérka a současně jedna z osmičlenného
kolektivu a dále dodává: „ Děkujeme rovněž všem, kteří nám fandí“.

le se hned po prvním kole soutěže (preliminary) dostala do čela závodu. Pět ze sedmi
rozhodčích je dalo na první místo. Do druhého kola (semifinále) postupovalo pouze
12 týmů, a i v tomto kole děvčata svým

velkým příslibem do budoucnosti českého
ženského lakrosu a hlavně motivací pro
další juniorské hráčky. Všechny hráčky
LCC děkují za finanční podporu MČ Praha 16
a TJ Sokol Radotín.
Podrobné výsledky a informace najdete
na www.lcc-radotin.cz.

-kh- a Simona Baráková

Mgr. Veronika Vrzbová a -kh-

Ptal se Karel Hanzlík
BC RABBITS Praha, a její trenérkou je
letošní mistryně ČR ve dvojicích žen,
Gábina Bernardová z oddílu BC Sahari.
Domovskou hernou juniorské mistryně
je bowling v PATIUM Zbraslav. Právě
PATIUM se, i díky Dominice, stane jedním
ze tří center v regionu Prahy, kde se budou
nejmladším adeptům bowlingového sportu
věnovat profesionální trenéři z řad České
bowlingové asociace (ČBA), a to bezplatně.
To by mohlo být i námětem k zamyšlení
pro rodiče dětí, které by měly o bowling,
velmi mladý, ale velmi se dynamicky rozvíjející sport, zájem. Od podzimu letošního
roku se připravuje na svou premiéru první
ročník bowlingové ligy juniorů, přičemž
se předpokládá, že většina týmů vznikne
při regionálních bowlingových centrech.
Podrobnosti se lze dozvědět přímo v PATIU
nebo u organizátorů pravidelných čtvrtečních bowlingových turnajů v tomto centru.

Petr Havel
Člen výkonného výboru ČBA Praha

Ke Dni dětí připravila Místní organizace
Českého rybářského svazu v Radotíně
dvě propagační akce pro
všechny mladé zájemce o
rybářský sport.
První byly závody v lovu
ryb udicí pro děti MO, kterých se ale mohli zúčastnit
i mladí nerybáři do 15 let.
Závody, na které se dostavilo 20 dětí, se uskutečnily
na rybníce Mysliveckého
sdružení pod Lochkovem.
Na prvním místě se umístil
12letý Roman Světnička
s úlovkem 10,20 kg ryb, za
což by se nemusel stydět ani
leckterý dospělý rybář. Za
tento výkon byl odměněn
diplomem a prutem s navijákem. Velice hodnotné ceny podle dosa-

ženého umístění získali i ostatní účastníci,
stejně tak jako i nejmladší ,,rybář“, šesti-

