Pravidelně se v posledních letech účastní česká lakrosová reprezentace mužů i žen vrcholných akcí – mistrovství
světa nebo Evropy. Tradičně ve výběrech nechybí hráči pocházející z radotínské lakrosové bašty. Nebylo tomu
jinak ani letos, kdy se nejsledovanější akcí v tomto sportu stalo Mistrovství světa pořádané v kanadském Londonu,
v provincii Ontario.
Od 13. do 22. července se v areálu
Západoontarijské univerzity a na hlavním
stadiónu Waterhouse Stadium s celkovou
kapacitou 10 tisíc diváků, představilo 21 reprezentačních týmů ve čtyřech skupinách.
Mezi nimi i Česká republika. Radotínské
barvy zde hájila čtveřice hráčů, a to Emil
Moravec, Adam Kostka, Ondřej Mika
a Petr Poupě. Zastoupení bylo z radotínského pohledu oproti poslednímu světovému šampionátu,
který se konal
před čtyřmi roky
v australském
Perthu, poloviční.
Svoji roli hraje
fakt, že převážnou část nákladů
spojených s účastí
na mistrovství si
musí každý hráč
hradit sám. Za
druhé se příští
rok koná světový
turnaj v boxlakrosu v kanadském
Halifaxu, což
opět bude pro
h rá č e f i na nčně
velice ná ročné.
Proto se někteří
z radotínského LCC, kde se v posledních
letech spíše preferuje agresivnější kontaktní pojetí tohoto kolektivního sportu,
finančně šetří na rok 2007.
Čeští reprezentanti odjížděli s vidinou
umístění do 9. místa, což by bylo historicky
nejlepší umístění z hlediska stoupajícího
počtu účastněných týmů. Pomoc tomu
mělo i přeřazení do výkonnostně silnější
oranžové skupiny, ze které měl vítěz dle
hracího systému dále postoupit do utkání
proti třetímu celku z elitní modré skupiny,
což v případě teoretického vítězství mohlo
znamenat i pozdější boj o medaile. Těmto
záměrům měl pomoci i americký trenér
a začlenění čtyř Čechoameričanů (bratři

Hubschmannovi a Timothy Hamersky) na
soupisku týmu.
Start se podařil na jedničku. Bez větších
problémů naše reprezentace porazila svého
úvodního soupeře Nový Zéland vysoko
23:4 (E. Moravec 3 branky, A. Kostka
a P. Poupě po 1 brance). Prakticky od
úvodní periody, která skončila 8:0, bylo
jasné že zápas bude jen otázkou skóre. Češi
nezaváhali ani ve svém druhém vystoupe-

ní, i když začátek zápasu s výběrem Jižní
Korey nezačal zrovna podle představ a po
dvou minutách jsme prohrávali 0:2. To
však bylo ze strany Asijců vše a další góly
dávali již jen naši. Na konečném výsledku
20:2 se výrazně podíleli 4 brankami Emil
Moravec, a jako u prvního zápasu, kdy vsítil 3 góly byl nejlepším českým střelcem.
Dvě branky si do statistik připsal devatenáctiletý Adam Kostka.
Klíčovým pro konečné umístění byl
zápas s Německem. Tento fakt se asi
podepsal pod výkon české reprezentace především v koncovce. Komentář
k výkonu zaslal na lakrosový server
(www.lacrose.cz – pozn. red.) přímo

z Londonu Ondřej Mika: ,,Českému
týmu chyběl dostatečný klid při přechodu
na útočnou polovinu a útok působil
strnule. Rozhodla výrazně lepší střelba
Německa a větší počet nevynucených
chyb na naší straně.“ Tolik k prohře
5:12 radotínský reprezentant. Svoje
působení v oranžové skupině zakončili
čeští reprezentanti jasným vítězstvím
nad Nizozemskem v poměru 19:9
(E. Moravec 2 branky, A. Kostka
1 branka), které znamenalo že Češi nastoupí
s Itálií o účast ve skupině o 9. - 12. místo.
Bohužel soupeř z jihu Evropy, za kterého
nastoupila celá řada naturalizovaných
Američanů a Kanaďanů se zkušenostmi
z profesionálních a univerzitních lig, byl
nad síly našeho kolektivu. Po zápase,
který jsme prohráli 6:14 bylo jasné, že se
historického umístění nedočkáme. Sedmý
hrací den následoval zápas proti výběru
Walesu, týmu který jsme při předchozích
šampionátech poráželi. Ani tentokrát
naši nezvládli závěrečný boj o umístění
a nešťastně prohráváme 8:9 (E. Moravec
3 branky) v prodloužení, především
z důvodu špatného úvodu zápasu (po
dvou periodách stav 0:4 – pozn. red.).
Závěrečné vítězství v souboji o konečné
15. místo nad Dánskem v poměru 18:1 je
slabou náplastí na zklamání z celkového
vystoupení reprezentace.
Turnaj vyvrcholil strhujícím finále
před osmi tisícovkami diváků mezi
domácí Kanadou a 28 let neporaženými
Spojenými státy. Příznivci lakrosu mohli
tento vynikající duel též sledovat, a to
v přímém přenosu na stanici Eurosport 2.
Z titulu se nakonec raduje tým Kanady,
který obrovskou bojovností
dokázal
přehrát věčného rivala 15:10 a přerušit tak
vítěznou šňůru amerických titulů.
Pro příští vydání Novin Prahy 16
př iprav ujeme roz hovor s je d n í m
z účastníků Mistrovství světa 2006.

První červencový víkend završil nováček
soutěže – SK Radotín úvodní polovinu
druhé softballové ligy žen. Před letní
přestávkou odehrály softballistky čtyři
zápasy. Ve dvou případech potvrdily
převahu nad SABAT B Praha. Bohužel
opět dvakrát podlehly ,,béčku“ pražského

týmu JOUDRS. Do podzimní části sezóny tak budou radotínské ženy nastupovat
na pěkném průběžném šestém místě, se
čtvrtým nejlepším útokem v lize. Především pálkařské kvality celého týmu patří
k největším přednostem týmu. Jména jako
Jitka Bažantová, Homolová, Honzková,
Petra Vicenová nebo Kopicová vzbuzují
u soupeřek při příchodu na pálku velký
respekt. Svědčí o tom i oficiálně vedené
statistiky hráček 2. ligy, ve kterých se
usadily na čelních místech pořadí (např.
Jitka Bažantová figuruje na 1. místě hned
v 5 statistikách – pozn. red.). Rovněž nadhazovačky (Neužilová, Katka Bažantová
a P. Vicenová) podávají velmi slušné výkony, které se stále zlepšují a výrazně pomáhají obraně. ,,Právě v obraně získáváme
nejvíce zkušeností a je zde největší prostor
ke zlepšení jak individuálních výkonů, tak
i výkonu celého týmu,“ přibližuje rezervy
týmu trenér Daniel Šťastný.

Po prvních poněkud rozpačitých výkonech, kdy se radotínské softballistky
nevyhnuly chybám i divokým výsledkům,
se herní projev stabilizoval. Výsledkem
je, že si tým začal věřit a je schopen zahrát velmi pěkné zápasy i proti silným
soupeřům. Až na jediný zápas hrály softballistky z Prahy
16 v y r ov n a n é
souboje, a to
i navzdory tomu,
že na začátku
sezóny družstvo
kvůli zraněním
přišlo hned o dvě
hráčky. ,,Kvůli
t ěmt o z t r á t á m
jsme byli nuceni
tvořit v obraně
netradiční sestavy,“ říká trenér
radot í nsk ých
žen Šťastný. ,,Na
druhou stranu,
také díky tomu
se tým sehrál,
a i když je na
první
pohled
nehomogenní jsou zde zkušené
hráčky, mladé hráčky se zkušenostmi
s první ligou, hostující hráčky z Plzně se
zkušenostmi s druhou ligou i juniorky, je
náš výkon v obraně i v útoku stabilní,“
nastiňuje Daniel Šťastný pozitiva, která po
redukci soupisky nastala.
Druhá liga žen je v roce 2006 vyrovnaná
a po první polovině má pouze jednoho mírného favorita. Radotín, který si posledními
dvěma výhrami upevnil 6. místo, může
směle v případě podávání stejných výkonů bojovat o konečné umístění ve středu
tabulky. Co to znamená z hlediska výkonu
družstva, aby tyto ambice byly naplněny,
závěrem opět člověk nejpovolanější, trenér
Šťastný: ,,Pro naši hru je důležité uchovat
si kvalitu útoku a stále zlepšovat výkon
v obraně včetně nadhozu.“
Nyní má druhá liga přestávku a bude
pokračovat zápasy 25. a 26. srpna. Ženy
radotínského SK budou hrát v Ostravě.
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