
   Dnešním rozhovorem navazujeme na článek z minulého čísla novin o průběhu Mistrovství světa v lakrosu, které se přibližně v půli července 
konalo v kanadském městě Londonu. Zároveň plníme slib, který jsme čtenářům dali. 
   O dojmy z vrcholné lakrosové akce se s námi podělil devětadvacetiletý  reprezentační útočník Emil Moravec, který s dosaženými třinácti 
brankami byl v české reprezentaci nejlepším střelcem a druhým nejproduktivnějším v týmu na šampionátu, pokud budeme brát jen hráče 
z naší ligy. Úspěšnější byli pouze čechoameričtí bratři Gregory a Brian Hübschmannovi se 14 góly. Několikanásobný mistr republiky 
a účastník čtyř vrcholných lakrosových akcí (MS 2006 London, 2002 australský Perth, ME 2001 Wales – Cardiff a 1996 Neus u Düssel-
dorfu – pozn. red.) se věnuje této hře již  šestnáct let v týmu LCC Radotín, se kterým se opět letos bude snažit po pětileté nadvládě konečně 
sesadit z trůnu svého rivala z Jižního Města. Samozřejmě za předpokladu, že závěrečné play off proběhne bez překvapení. 
   Za rok by si chtěl ke svým třicetinám věnovat dárek v podobě účasti na Mistrovství světa v boxlakrosu v Halifaxu, kde by si mohl zahrát 
proti nejlepším profesionálním hráčům ze Spojených států a domácí Kanady.   

Účastnil jsi se již čtvrté vrcholné lakroso-
vé akce. Bylo MS v kanadském Londonu 
v něčem jiném?

Jiné bylo především v tom, že šampionátu 
se zúčastnilo nejvíce reprezentací v histo-
rii, což svědčí o tom a z čeho mám také 
upřímnou radost, že se počet zemí, ve 
kterých se lakros hraje, neustále zvyšuje. 
V Londonu jsme se s některými týmy 
utkali vůbec poprvé. Jinak London bylo 
překrásné město, s hezkou atmosférou 
a kvalitní organizací turnaje. Všude byla 
cítit velká motivace Kanady  sebrat USA 
po osmadvaceti letech titul. 
Jak bys hodnotil vystoupení české repre-
zentace na letošním MS?
Dopadli jsme, jak jsme dopadli. Všichni 
jsme čekali rozhodně lepší výsledek. 
Vyplývá to asi z malé konkurence, která 
u nás je. V republice hraje lakros přibližně 
200 registrovaných hráčů a třeba takový 
širší výběr americké reprezentace má stej-
ný počet lidí. Na konečné umístění mělo 
vliv asi to, že i další družstva disponovala 
naturalizovanými hráči se zkušenostmi 
z profesionální nebo univerzitní americké 
soutěže, což bylo velice znát.

Takže stručně řečeno, s umístěním ani 
s výkonem není spokojenost?
Určitě. Z hlediska výkonu chyběla v roz-

hodujících chvílích disciplína. Ta 
zapříčinila, že jsme např. v klí-
čovém zápase turnaje prohráli 
s týmem Německa, který jsme 
určitě mohli porazit. Bohužel, na 
klubové úrovni Němce porážíme 
o třídu, ale na reprezentační se to 
zatím nedaří.
A jak bys hodnotil svůj výkon?
Mohlo to být lepší. Můj osobní po-
cit asi hodně vyplývá z celkového 
vystoupení našeho týmu a dosaže-
ného výsledku. Možná mně chybě-
lo trošičku víc sebedůvěry. 
Ale přitom jsi byl nejlepším 
střelcem naší reprezentace, když 
nebudu počítat čechoamerické 
posily. Takže proč taková sebe-
kritika?
Nejlepší střelec… Jedná se 
o kolektivní sport a situaci mi 
musí další spoluhráči většinou 
připravit. 
Do mužstva byli zařazeni i hrá-
či, kteří nebyli z domácí ligy. 
Mám na mysli Čechoameričany 
bratry Hübschmannovi a Timo-
thy Hamerskyho. Byli  pro tým 

přínosem?
Určitě. Všichni mají zkušenosti z profe-
sionálních nebo univerzitních 
soutěží. Např. nejmladší z bratrů 
Hübschmannů - Brian je nejlep-
ším střelcem Univerzity Notre 
Dame. Univerzitní soutěž je po-
dobná té profesionální. Tréninky 
6krát týdně, sedmý den zápas, 
mezisezónní příprava, skvělé 
zázemí a tréninky s nejlepšími 
trenéry na světě. Všichni čtyři 
byli skvěle atleticky připraveni 
a měli výbornou techniku hole.
Jmenoval jsi dovednosti, který-
mi by měl disponovat kvalitní 
lakrosista. Myslíš, že především 
v tom je zatím důvod, proč ne-
patříme do širší světové špičky?
Samozřejmě. Myslím, že je to 
i v možnosti porovnání sil s jinými týmy, 
než se kterými se v Evropě pravidelně 
setkáváme. V tom nás omezují především 
finanční možnosti, protože nejkvalitnější 

lakros se hraje hlavně v severní Americe. 
A jezdit pravidelně na turnaje a přátelské 
zápasy tak daleko není možné.
Co příští rok a MS v boxlakrosu v Ha-
lifaxu?
Budu se snažit dostat se do českého výbě-
ru  už z toho důvodu, že před 4 roky mi 
MS v Torontu kvůli zlomené ruce uniklo. 
Každá podobná akce je totiž obrovskou 
zkušeností. Speciálně při boxlakrosovém 
šampionátu není účast zemí zatím tak 
široká, což znamená, že máme možnost 
si zahrát opravdu s nejlepšími hráči tohoto 
sportu. Například před čtyřmi lety se hrálo 
mistrovství světa  v základní části systé-
mem každý s každým, takže Češi si zahrá-
li s Američany, Kanaďany nebo s potomky 
zakladatelů této hry – s Irokézy.  
A co finance? Před chvílí jsme zmiňovali, 
jak je každý podobný start za oceánem  
finančně náročný.
Tím, že je u nás lakros amatérským spor-
tem, nemá na růžích ustláno a převážnou 
finanční zátěž si musí nést každý účastník 
sám. Ale myslím, že když se peníze podaří 
sehnat, tak účast stojí opravdu za to a vy-
naložených peněz pak nikdo nelituje. 
Napodobíte úspěch Kanady a konečně 
po pětiletém kralování porazíte ve finále 
boxlakrosové ligy Jižní Město? 
Já věřím, že konečně ano.
Co myslíš, že bude rozhodovat? 
Několik sezón máme problém s koncov-

kou, na což se nyní zaměřujeme. Pokud ji 
zlepšíme, tak to vyjde. 
Děkuji za rozhovor.

  Na území Prahy 16 se koná celá řada 
významných sportovních akcí republi-
kového i mezinárodního významu. Mezi 
ně se první srpnovou sobotu zařadil i je-
den ze závodů projektu Kolo pro život.                                                                                     
...Kolo pro život  je seriál závodů na 
horských kolech, kterých se každoročně 
zúčastní tisíce účastníků všech věkových 
skupin a i díky spolupráci s Českou spoři-
telnou je známým pojmem ve světě cyklis-
tiky. Letošní sedmý ročník se skládá z 18 

závodů, které jsou organizovány od dubna 
do konce října po celé České republice. 
Součástí seriálu je např. i divácky velice 
atraktivní exhibiční závod Pražské scho-
dy, který se koná v blízkosti Pražského 
hradu. Po sportovní stránce představuje 
KPŽ projekt, který nemá v Evropě obdo-
by - není známo, že by se někdo pokusil 
spojit cyklistické maratóny do tak roz-
sáhlého projektu, kde vedle profesionálů 
startují malé děti a ryzí amatéři. Letošní 
ročník totiž přichystal novinku v podobě 
závodů pro mladší věkové kategorie.                                                                                          
  Na prvním ročníku  dlouho očekáva-

ného závodu se sešlo neuvěřitelných 950 
startujících. Obrovský počet jezdců již půl 
hodiny před startem téměř zaplnil kilome-
trový chuchelský dostihový ovál! Samotný 
start byl pak obrovským zážitkem, zvláště 
pro diváky, kteří mohli celých 20 minut 
sledovat průjezd cyklistů. Tak dlouho totiž 
trvalo, než všichni opustili bránu a vydali 
se na trasu. V okamžiku, kdy poslední zá-
vodníci opouštěli závodiště, čelo pelotonu, 
svižně vedené zaváděcím vozidlem, mířilo 

již k nájezdu do terénu. Ta-
kové divadlo Velká Chuchle 
a Radotín již dlouho neza-
žily. O bezpečnost průjezdu 
startovního pole po silni-
cích dbal v průběhu celého 
závodu kordon pořadatelů 
a městských strážníků. Po-
licisté zajišťovali bezpečný 
průjezd frekventovanými 
křižovatkami. 
...Na špici se okamžitě zfor-
movala skupina nejrychlej-
ších, kteří si pozici vydobyli 
dravou jízdou za doprovod-

ným vozem. Jelikož trať zůstala i přes 
lehčí přeháňku téměř suchá, dosáhlo se 
fantastického průměru. Trasa svým profi-
lem přitom nebyla zdaleka jednoduchá. Dá 
se říci, že vedla téměř neustále z kopce do 
kopce. Pro mnohé jezdce bylo velkým pře-
kvapením, jaké krásné pasáže lze v těsném 
okolí Prahy nalézt. Nechyběly nádherné, 
technické sjezdy do Solopisk a z Vonoklas. 
Naopak strmý výjezd číhal z Dolního 
Roblína. Řada jezdců zde musela na chvíli 
po svých. Zajímavé úseky čekaly na zá-
vodníky mezi obcemi Roblín a Třebotov, 
kde se jede po modré turistické značce. 

Po polních cestách jezdci doslova dolétli 
do Kosoře, odkud následoval opět sjezd do 
radotínského údolí. A právě zde po odbo-
čení z frekventované vozovky následovalo 
asi největší překvapení. Výběh na vrchol 
kopce nad Chuchlí. Pak už následoval 
sjezd na příjezdovou silnici k závodišti.                                                                                        
  Vysoké tempo po celý závod  udávala 
skupinka, v níž nechyběli pozdější vítěz 
Kristián Hynek a další v pořadí Radek 
Dítě nebo Michal Přecechtěl. Překvapivě 
dobře si vedl také silničář Ján Svorada. Ve 
skvělé formě se předvedli mladí a nadějní 
bikeři Aška, Ulman a Hudeček. Obdiv 
zaslouží i veteránská jednička Milan 
Špolc, kterému trať vysloveně sedla. Ve 
svých 48 letech dojel jen pár vteřin za 
olympionikem Radimem Kořínkem. Ví-
tězný Hynek nasadil pro příští ročníky 
laťku hodně vysoko! Vítězný čas stlačil 
hodně pod očekávané 2 hodiny. Stopky 
se zastavily na 1:41 hod.! To představuje  
průměr  přes 30 km/h! Nejlepší ženou 
se stala Alice Nedomlelová, která trať 
zvládla v čase 2:08 hod. průměrnou 
rychlostí 24,3 km/h. Obdivuhodný výkon!                                                                                              
  Zatímco se zpracovávaly výsledky, probí-
hal v areálu závodiště nevídaný program. 
Nejprve se na klusáckém oválu předvedly 
tandemy s nevidoucími. Jejich cyklistické 
aktivity zajišťuje sdružení Tandem pro 
život. A svojí práci dělá skvěle. Deset tan-
demů předvedlo divákům na tribuně strhu-
jící závod na 10 okruhů. Následovala další 
cyklistická lahůdka. Vložený závod týmů, 
které jsou zaregistrovány  v rámci soutěže 
Prestige Trophy.  Oba závody na oválu 
doprovázela terénní Toyota s kamerama-
nem „na palubě“, který točil záběry pro 
5. díl televizního seriálu Kolo pro život. 
Program potom pokračoval biketrialovou 
show Pepy Dresslera a vyvrcholil slavnost-
ním dekorováním vítězů. Ceny předávali 
zástupci České spořitelny  a Kooperativy 
společně se starostou Velké Chuchle.

  Lipenečtí fotbalisté měli na sklonku 
uplynulé sezóny ve svém areálu Na Prů-
honu  vzácnou návštěvu a velkou slávu. Po 
roce zkušebního provozu mohli slavnostně 
otevřít nové travnaté hřiště pro minifotbal, 
na kterém hraje své zápasy přípravka, tedy 
chlapci od šesti do 
deseti let. 
. . . D o  L i p e n c ů 
přijely poslední 
květnovou sobotu 
slavné fotbalové 
osobnosti minu-
losti i přítomnos-
ti. Pásku postupně 
s y m b o l i c k y 
přestřihli bývalí 
r e p r e z e n t a n t i 
a trenéři Jozef 
Chovanec a Ivan 
Hašek, současný 
reprezentant To-
máš Hübschmann, 
předseda Pražské-
ho fotba lového 
s v a z u  Vá c l a v 
Chvála a za Sokol 
Lipence Antonín 
Kříž a Vlastimil 
Procházka. Celou 
akci moderoval 
bývalý televizní sportovní komentátor Jiří 
Vopršal, který nyní stejně jako Ivan Hašek 
v Lipencích bydlí. „Jsem rád, že se to Lipa-
ňákům povedlo,“ konstatoval Ivan Hašek. 
„Hřiště vypadá moc pěkně a já doufám, 
že na něm zdejší prckové budou jenom 
vyhrávat,“ dodal. 
  To se ale v příštích okamžicích příliš 
nepovedlo. Nejmenší lipenečtí fotbalisté, 
kteří ještě nehrají pravidelnou soutěž, si 
zahráli proti chlapcům Sparty ročníku 

1999, kteří už spolu přes rok trénují, a roz-
díl byl propastný. Sparta vyhrála 26:0.
    Navečer pak nastoupily „vyhaslé hvěz-
dy“, tedy bývalí hráči Sokola Lipence 
v zápase proti sobě. Slavnostní výkop měl 
herec a moderátor Pavel Nový, který pak 

celý zápas vtipně komentoval a v průběhu 
utkání dělal rozhovory s hráči. Oceňoval 
i to, jak mnozí dokážou s „airbagy“ na 
břiše obstojně běhat a přihrávat. „Hráli tu 
i dva ´kluci´ přes šedesát let. To jsem fakt 
musel smeknout,“ řekl Pavel Nový, sám 
sedmapadesátiletý. I on si pak na závěr 
zkusil penaltu, ale čtyřicetiletý „junior“ 
mu ji chytil.
  Fotky ze slavnostního otevření jsou ke 
shlédnutí na www.sokollipence.cz.

Ostatním se pokusy nevydařily. V Třídění 
dobytčat daly kravičky opět najevo svoji 
sílu. Žádná z trojic nedokázala v limitu 
dvě a půl minuty vytřídit víc než jedno 
tele. A tak o pořadí rozhodoval výhradně 
čas. Nejrychleji zahnali svůj kus jezdci 
Baudis, Vodvářka a Kolc, kteří potřebovali 
0:55:30. Ostatní se už dostali přes minu-
tu. Pak došlo na „rychlostku“ - Barelový 
dostih juniorek, který skončil pořádným 
šokem. V sezóně pravidelně vítězící 
H. Kocourková byla až čtvrtá. Vítězství 
si dravou jízdou zajistila A. Nováčková 
na koníkovi Jack v čase 0:19:07, druhé 
a třetí místo patřilo vždy K. Šoltysové, 
pokaždé na jiném koni. Stejná soutěž do-
spělých přinesla parádní bitvu. Konečně 
dal o sobě vědět R. Holub, který se svým 
koněm Presley Daky Joe byl v čase 0:17:84 
druhý. Nechal tak za sebou na 3. místě S. 
Bartošovou s drobnou klisničkou Ponkou. 
Palmu vítězství si však odnesl V. Šedivý 
s Shagunem, který zajel čas těsně nad 

hranicí 17 vteřin a bo-
dově tak všem kon-
kurentům „odskočil“. 
  Závěrečná disciplí-
na Steer Wrestling 
(Pokládání dobytče-
te) přinesla několik 
st rhujících výkonů. 
A specialista J. Bed-
nář se v Radotíně 
opět předvedl. Tele 
polož i l  za  0 :52 .65 
a bral šest bodů do 
celkové klasifikace, 
finišující Holub skon-
čil druhý. V. Šedivý 
tentok ráte neuspěl, 
ale i tak se stal s 
18 body vítězem, nebo-
li All Around Champi-
onem a domů si odvezl 

Primátorský pohár. Ten vítězi předala za 
pana primátora, který z časových důvodů 
nemohl absolvovat celé rodeo, radotínská 
starostka H. Žižková. Pohár pro nejúspěš-
nější dámu věnoval Ing. F. Laudát. Maji-
telkou se stala J. Moutelíková (7 bodů).
  A která šťastná se stala Miss Rodeo 
Radotín 2006? Vězte, že diváci „vyhulá-
kali“ A. Zvolskou!

   Tedy nejen vlastní pohár, který pro vítěze 
Velkého radotínského rodea věnoval pri-
mátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém, ale 
celé rodeové odpoledne. Nikdo, kdo 2. září 
vyrazil do Ríčních lázní, nelitoval. Kromě 
soutěžení byli k vidění šermířská  skupina 
Ordures, zahájení tradiční motlitbou in-
diánů kmene Ihoka, bičař světové úrovně 
Pavel Votápek a nebo divácká volba Miss 
rodeo 2006. Večer se pak mohli všichni 
vyřádit na country bálu. 
  Ale k vlastnímu sportovnímu progra-
mu. Zahajovací disciplína Alley (Vedení 
dobytčete uličkou) hned naznačila, že 
s dobytkem z pošumavských Hoslovic, 
nebudou mít jezdci a jezdkyně snadnou 
práci. Telata si v aréně prakticky dělala, 
co chtěla, a jen dva soutěžící vyrubali 
v této disciplíně body. Loňský mistr ČR 
a v Radotíně tradičně úspěšný V. Šedivý 
prohnal uličkou svůj kus za 1:30:97 a to 
mu stačilo na vítězství před J. Moutelí-

kovou. To bylo vše. Na posledním rodeu 
v polské Karpaczi veleúspěšný R. Holub 
si „ani neškrtl“. Osm juniorek se postavi-
lo na start disciplíny Slalom kolem tyčí. 
A opakoval se obrázek z letošníno jarního 
rodea. Zvítězila H. Kocourková s koněm 
Diablo Son of Mariola. V další disciplíně 
se příliš nevytáhli lasaři. Calf Roping měla 
za vítěze opět Šedivého s pěkným časem 
0:06:40, druhý byl tentokráte M. Vodvářka. 
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