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Světové kuželky v Česku
Nejspíše jste všichni sledovali velké 
světové akce, které v průběhu května 
hostila brněnská hala Vodova. Jste 
tak obeznámeni s českými úspěchy 
i neúspěchy. Dovolte mi ale, abychom 
Vám je na následujících stránkách 
shrnuli a třeba i trochu připomněli.

Světový pohár dorostu
Všechno to začalo 11. května odpole-
dne, kdy byl oficiálně zahájen Světový 
pohár dorostu. Po další dva dny Česko 
reprezentovala dvojice Natálie Topičo-
vá a Jan Bína. Honza ve své kvalifikaci 
neměl štěstí, když mu postup utekl 

o dvě kuželky (575). Natálie naopak 
excelovala. Zahrála výborných 617 ku-
želek, což bylo jen o tři méně než nej-
lepší Klara Sedlar z Chorvatska. Oba 
naši zástupci předvedli výborné výko-
ny i v soutěži dvojic a výsledek 1202 
kuželek znamenal stříbro.
Druhý den hrála z našich pouze Naty 
a kuželna patřila jen jí. Jejích 643 
nakonec bylo jedním z nejlepších 
českých výkonů vůbec. Zbytku světa 
nadělila 54 kuželek a zaslouženě bra-
la první individuální zlato. Dva cenné 

 pokračování na str. 2

Úvodem
Jelikož jsme tak tro- 
chu kuželkářská rodi-
na, vysvětloval jsem 
před časem našemu 
synovi, že nejlepším 
kuželkářem současnosti je „Vili Zavar-
ko“. Snažil se to po mně opakovat, ale 
pořád jsem měl pocit, že to říká špat-
ně a zní to spíše jako „Vaverko“ nebo 
„Vaverková“. Po mistrovství světa 
v Brně jsem se synovi musel omluvit, 
protože pravdu měl on. Tato omluva 
znamenající, že Češky a Češi se v Brně 
neztratili, byla ovšem velice příjem- 
ná.
Svátek kuželek, na který jsme se 
všichni tak dlouho těšili, byl opravdo-
vým svátkem a myslím, že se vydařil 
se vším všudy. Podíl na tom mají neje-
nom hráči svými výsledky, ale i výbor-
ní pořadatelé svou prací a v neposled-
ní řadě také diváci.

Díky všem!

Lucka Vaverková (druhá zleva) získala na MS zlatou medaili v disciplíně sprint
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kovy také znamenaly prvenství v sou-
těži národů.

Mistrovství světa juniorů
Ledva dorostenci dohráli, už halu po-
malu, ale jistě začali zaplňovat junioři. 
Česká výprava patřila mezi ty silnější 
a fanoušci očekávali hned od prvního 
soutěžního dne medailovou žeň. Ve 
středu 14. května vše načaly junior-
ky svou týmovou soutěží. V prvním 
náhozu kuželna trochu zlobila. Hrající 
Italka s Makedonkou si vytrpěly své a 
několik hodů dokonce opakovaly. Poté 
již nastoupila první z našich, Nikola 
Tatoušková, a vše běželo, jak má. Ni-
kola se však na dráhách trápila a ne-
dařilo se jí zahrát nějakou výbornou 
třicítku. Předvedla celkový výkon 558, 
což se jevilo jako počáteční ztráta, 
která mohla zhatit medailové plány.
Druhá hrála Naty, která tak ve třech 
dnech absolvovala čtvrtý start. Bylo 
vidět, že má již kuželnu načtenou, a 
tak číslo narůstalo a narůstalo. Zasta-
vilo se na 615 kuželkách. Nakonec to 
byl čtvrtý nejlepší výkon dne. Česko se 
vrátilo zpět do hry. Potvrdit to měla 
Lída Johnová. Hrála podobně jako 
Nikola. Nebylo to špatné, ale chyběla 
nějaká úspěšná série. Po půlce tedy 
došlo ke střídání. Druhou šedesátku 
odehrála Markéta Hofmanová. Popu-
lární Penny se do toho obula hned 
od úvodu. Především díky výborným 
plným zahrála 311. Součet 584 byl 
celkově druhým nejlepším výsledkem 
českých hráček.
Druhou polovinu zahájila Zuzka Musi-
lová. Úvod byl z její strany slabší, pak 
to sice bylo výrazně lepší, ale ztráta 
z úvodu byla znát (552). Před posled-
ními dvěma náhozy vedly Němky, za 
nimi byly Chorvatky a Češky. Pátá Re-
náta Navrkalová byla velkou nadějí na 
další super výsledek. Opět pomalejší 
úvod, ale postupné navyšování čísel. 

Závěr ale Renče nevyšel. Celkem 583 
však bylo dobrým počinem, který nás 
držel na bronzu. Další nához měl ale 
zmrazit halu. Vedle naší Markéty Jan-
díkové hrála Slovinka Sara Gorjanc. 
Do té doby držela nejlepší výkon ně-
mecká „mašina“ Sina Beisser (o té ješ-
tě v článku několikrát padne zmínka) 
za rovných 650. Drobounká Slovinka 
hrála jak z partesu a útočila na svě-
tový rekord. Zastavila se na 670. Mar-
kéta sice rozhodně nepodala špatný 
výkon, hlavně v závěru, kdy zahrála 
dráhu 161, celkem 583, ale vzhledem 
k postavení Chorvatek a nově Slovinek 
byla valná většina haly přesvědčena 
o bramboře českého celku.
Závěr byl ale nervy drásající. Němky, 
konkrétně Saskia Barth, hrály svoji 
soutěž, naopak naše přímé soupeřky 
se trápily. Na zdolání našeho výsled-
ku jim stačilo 559, resp. 550. Ale obě 
hráčky nehrály dobře a ani střídání 
hru neoživilo. Konečných 521 a 536 
znamenalo stříbro pro nás, bronz pro 
Slovinky a pláč pro Chorvatky. První 
splněný cíl hned v úvodní den.
Junioři nebyli tak vážnými favority na 
první trojku, ale nejlepší pětka byla 
v jejich silách. Ráno hru zahájil Zde-
něk Ransdorf a na všech dráhách se 
vešel do několika kuželek. Ze stabili-
ty vzešlo slušných 612. Druhý Rosťa 
Gorecký předváděl výbornou dorážku 
s trochou smůly (měl například pět 
osmiček po sobě). To mu vyneslo 614 
kuželek. Výkony byly dobré, ale chtě-
lo to nějaký výraznější výsledek. Třetí 
Ondra Topič hrál tři dráhy opravdu 
dobře, jedna mu však vůbec nevyšla 
(136), a tak i on se zařadil do české-
ho výkonového okénka (610). Soutě-
ži mezitím dominovali Srbové, když 
se Igor Kovačič až špatným závěrem 
připravil o sedmistovku (697). Výbor-
ně hráli také Maďaři a Slováci. Čtvr-
tý Láďa Urban už musel uhrát něco  

 pokračování na str. 3

MS BRNO

VÝSLEDKY MS — ŽENY

MEDAILOVÉ POŘADÍ

 1. GER Sina Beisser

 2. ROU Luminita Viorica Dogaru

 3. CZE Lucie Vaverková

 3. GER Simone Schneider

FINÁLE

Beisser 626 2:2 607 Dogaru

SEMIFINÁLE

Vaverková 570 2:2 576 Beisser

Dogaru 622 3:1 579 Schneider

ČTVRTFINÁLE

Wiedermannová 
Dana

561 1:3 566 Vaverková

OSMIFINÁLE

Wiedermannová 
Dana

598 2:2 592 Maricic

Vaverková 608 2:2 602 Kastner

1. KOLO

Wiedermannová 
Dana

636 4:0 536 Grafl

Vaverková 583 2:2 545 Kantnerová

Wiedermannová 
Hana

619 2:2 638 Sajko

Fidel 651 3:1 580 Bučková

Schneider 604 3:1 598 Navrkalová

KVALIFIKACE

1. CZE Dana Wiedermannová 655

2. SLO Anja Kozmus 634

3. ROU Luminita V. Dogaru 628

4. CZE Hana Wiedermannová 626

9. CZE Lucie Vaverková 617

19. CZE Olga Bučková 607

24. CZE Alena Kantnerová 598

26. CZE Renáta Navrkalová 594
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navíc, abychom byli ve hře o cenný 
kov. Ve vyrovnaných výkonech měl 
ale i on jeden slabší, a tak z toho bylo 
592. Pátý v pořadí, Michal Pytlík, do 
svého náhozu vlétl. Půlka 330 byla 
famózní, a pokud by ji dal ještě jed-
nou, vrátil by české trikolóře naději 
alespoň na bronz. Ještě třetí dráha 
dopadla dobře, závěr za 132 však 
malý plamínek naděje uhasil. Jeho 
619 byl prozatím nejlepší český vý-
kon, ale ztrátu nedohnal. Dotahová-
kem byl Jirka Vícha. Ten na rozdíl od 
ostatních tragicky začal (130), ale pak 
přidal 174 a 176, což byla jiná káva. 
Jirka nakonec dosáhl 631 kuželek a 
byl z našich nejlepší, celkem devátý 
mezi jednotlivci. Dohromady 3678 
stačilo na čtvrtou příčku, na slovenský 
bronz jsme ztratili 53 kuželek, druzí 
byli Maďaři a první ve světovém rekor-
du 3890 Srbové. O den dříve vítězné 
Němky výkonem 3577 také překonaly 
světové maximum.
Den třetí byl ve znamení soubojů 
tandemů. Česko reprezentovaly čtyři 
páry. Honza Endršt s Danem Neuma-
nnem a Nikola Tatoušková se Simo-
nou Koutníkovou bohužel smolně 
vypadly hned v prvním kole, a to na 
náhlou smrt. Naopak hladce postou-
pili Zuzka Musilová s Lídou Johnovou 
a Jirka Vícha s Ondrou Topičem. Dru-
hé kolo však bylo konečnou i pro ně. 
Holky prohrály 2:0 na dráhy, kluci byli 
poraženi Poláky, kteří před tím pora-
zili druhou českou dvojici, na náhlou 
smrt. Zbytek bojů se odehrál bez čes-
ké účasti. Německé duo Beisser–Barth 
si mezi juniorkami připsalo druhé zla-
to, mezi juniory slavili, za výrazné po-
moci českých fandů, Chorvaté Hrvoje 
Marinovič a Ivan Totič.
Předposlední den olemovaly tandemy 
mix a sprinty. Smíšené tandemy jsou 
českou silnou disciplínou. Potvrdili to 
jak Markéta Jandíková s Rosťou Go-

reckým, tak Markéta Hofmanová s Lá-
ďou Urbanem. Ti si dokonce vyšlápli 
na Sinu Beisser s Manuelem Weissem 
(výhra 14:12 na náhlou smrt). Zabrá-
nili tak Němce v zisku všech zlatých 
medailí. Ve čtvrtfinále se oba naše 
tandemy na postup nadřely. Čeští zá-
stupci však udrželi pevné nervy a své 
souboje v rozstřelu zvládli. Markéta 
s Rosťou poté v semifinále nedali šan-
ci makedonskému překvapení, naopak 
Markéta s Láďou prohráli se Srby, a 
tak se české finále bohužel nekonalo. 
Poslední utkání nevyšlo ani druhému 
českému páru, ze zlata se tak opět ra-
dovali Srbové. Dva cenné kovy pro ČR 
byly i tak velkým úspěchem.
Poté přišly na řadu sprinty. Všechny 
tři české dámy, tedy Renča, Naty, ta 
však těsně, i Simča prošly do druhého 
kola. Michal se Zdeňkem, ten dokon-
ce ve světovém rekordu, je posléze 
doprovodili. Druhé kolo znamenalo 
konečnou pro Renču i pro oba klu-
ky. Simča ve čtvrtfinále narazila na 
famózní Beisser a dlouho ji trápila. 
Podlehla ji až na náhlou smrt. Naty 
naopak mezi nejlepšími osmi neza-
váhala a měla jistotu další medaile. 
Semifinále přineslo souboj dvou veli-
kánek. Naty nastoupila proti Beisser. 
Byl to náročný boj, Němka vedla, Naty 
srovnala. Na náhlou smrt poté česká 
hráčka těsně zvítězila 17:15 a čekalo  

 pokračování na str. 4

Reprezentační družstvo juniorek vybojovalo na MS U23 v Brně stříbrné medaile

MS BRNO

VÝSLEDKY MS — MUŽI

MEDAILOVÉ POŘADÍ

 1. HUN Levente Kakuk

 2. HUN Tamas Kiss

 3. AUT Lukas Huber

 3. SRB Goran Ostojic

FINÁLE

Kakuk 725 3:1 656 Kiss T.

SEMIFINÁLE

Huber 637 2:2 647 Kakuk

Ostojic 628 1:3 695 Kiss T.

OSMIFINÁLE

Kotyza 621 0:4 734 Kiss T.

1. KOLO

Jelínek 614 1:3 618 Kotyza

KVALIFIKACE

1. SRB Vilmos Zavarko 691

2. HUN Tamas Kiss 678

3. MKD Boris Benedik 676

15. CZE Miroslav Jelínek 657

18. CZE Jan Kotyza 652

38. CZE Radek Hejhal 629

47. CZE Jaroslav Hažva 618



Strana 4Kuželkářské listy 4–5/2014

Světové kuželky v Česku
pokračování ze str. 3

ji tak už jen finále. V něm začala lépe 
Chorvatka Katarina Zajec, Naty muse-
la srovnat, což se povedlo, a znovu tu 
byla náhlá smrt — 14:13 bylo nejtěs-
nějším možným výsledkem a hrál ve 
prospěch naší hráčky. Ta se tak po 
zásluze stala mistryní světa ve sprin-
tu juniorek. Mezi juniory se radoval 
Němec Denis Annasensl, který rovněž 
v rozstřelu předčil Srba Igora Kovačiče 
25:24.
Neděle, závěrečný den šampionátu, 
byla ve znamení finále jednotlivců. 
Juniorky opět opanovala německá re-
prezentace, jejiž hráčky skončily první, 
druhá a čtvrtá. Hlavní postavou byla 
znovu Beisser, která výkonem 662 
předvedla nejvyšší číslo dne, získa-
la zlato a ještě ve světovém rekordu 
(1312) opanovala kombinaci. Tohle 
byl prostě její šampionát. Druhá skon-
čila v obou soutěžích její spolubojov-
nice Barth. Ve finále skončila Renča 
Navrkalová těsně pátá (593), Natálka 
Topičová jedenáctá (577) a Markéta 
Jandíková na 21. místě (544). V kom-
binaci poté Naty obsadila sedmou 
(1192), Renča devátou (1177) a Mar-
kéta 23. pozici (1127).
Mezi juniory se trochu překvapivě ra-
doval Slovinec Franci Veliscek (658). 
Jen o kuželku za ním skončil Chorvat 
Hrvoje Marinovic (657) a třetí mladý 
Maďar Janos Brancsek (648). Ten byl 
ale ze svého výkonu výrazně zklamán, 
neboť první půlku zahrál úžasných 
373 a poté skoro o sto méně. Jeho vý-
kony také stačily na bronz v kombina-
ci. Zlato ve světovém rekordu (1334) 
získal lídr po týmové soutěži Srb Ko-
vačič. České barvy ve finále hájili Mi-
chal Pytlík (604 a 15. místo) a Jirka 
Vícha. Ten zahrál stejně jako Maďar 
648, ale vinou horší dorážky zůstal 
opět bramborový. V kombinaci byl Mi-
chal osmnáctý, Jirka obsadil hezkou 
šestou příčku.

Zbývá ještě hodnocení národů. Domi-
novali Němci (především Beisser), za 
nimi skončili Srbové. O bronz bojo-
valo trio Česká republika, Slovinsko a 
Chorvatsko, které z něj nakonec vze-
šlo vítězně. Naši skončili hned za ním, 
tedy na nepopulární čtvrté pozici. Dá 
se říci, že junioři rozhodně nezklamali.

Mistrovství světa jednotlivců
Po juniorech již přišli na řadu dospě-
lí. První dva dny je čekala psychicky 
velice náročná kvalifikace o postup do 
hlavní soutěže. Na startu byla šestice 
českých žen a všechny s přehledem 
postup uhrály. Renča Navrkalová pře-
šla do seniorské kategorie 26. místem 
(594), o dvě místa nad ní skončila 
Alena Kantnerová (598). Devatenáctá 
pozice patřila Olze Bučkové (607). Do 
nejlepší desítky se prosadily devátá 
Lucka Vaverková (617), čtvrtá Hanka 
Wiedermannová (626) a celou kvalifi-
kaci drtivě vyhrála Dana Wiederman-
nová (655). Čeští muži byli na startu 
čtyři a dále prošli dva. Míra Jelínek 
jako patnáctý (657) a Honza Kotyza 
jako osmnáctý (652). Naopak Radku 
Hejhalovi postup unikl o čtyři a Jardo-
vi Hažvovi o patnáct kuželek. Nejlépe 
zahrál Srb Vilmos Zavarko (691).
Na závěr druhého dne ještě bylo se-
hráno první kolo smíšených tandemů. 
To se bohužel stalo osudným osvěd-
čenému českému páru Hanka Wie-
dermannová a Honza Kotyza, který 
podlehl silné rumunské dvojici Ioana 
Vaidahazan a Nicolae Lupu. Rumuni 
nakonec dokráčeli až ke stříbru. Na-
opak druhé české duo Olga Bučková 
s Mírou Jelínkem s přehledem postou-
pilo. Noční odpočinek jim ale bohu-
žel nepomohl a druhý den na náhlou 
smrt podlehli bosenské dvojici. Celou 
soutěž vyhráli Maďaři Edina Timar a 
Tamas Kiss.
Ve stejný den ještě byly odehrány  

 pokračování na str. 5

VÝSLEDKY MS

SPRINT — ŽENY

 1. CZE Lucie Vaverková

 2. HUN Anita Mehesz

 3. CRO Ines Maricic

 3. AUT Julia Schweizer

Hana Wiedermannová skončila ve 
čtvrtfinále a Dana Wiedermannová 
v prvním kole.

SPRINT — MUŽI

 1. SVK Ivan Čech

 2. ROU Nicolae Lupu

 3. SRB Igor Kovacic

 3. SRB Vilmos Zavarko

Radek Hejhal skončil v druhém kole.

KOMBINACE — ŽENY

 1. SLO Barbara Fidel 868

 2. HUN Anita Mehesz 859

 3. ROU Iona Vaidahazan 855

6. CZE Dana Wiedermannová 840

9. CZE Hana Wiedermannová 834

10. CZE Lucie Vaverková 832

Do kombinace se počítal součet nej-
lepšího výkonu z jednotlivkyň a ze 
sprintu. Celkem bylo hodnoceno 30 
hráček.

KOMBINACE — MUŽI

 1. HUN Tamas Kiss 955

 2. SRB Igor Kovacic 948

 3. SRB Vilmos Zavarko 938

21. CZE Radek Hejhal 848

Do kombinace se počítal součet nejlep-
šího výkonu z jednotlivců a ze sprintu. 
Celkem bylo hodnoceno 31 hráčů.

MS BRNO
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soutěže ve sprintech. Jediný Čech 
v poli, Radek Hejhal, dokázal projít 
do druhého kola, tam mu ale stopku 
vystavil Rumun Lupu, který tak již 
podruhé zhatil české naděje. Více se 
dařilo ženám. Dana sice prohrála již 
v prvním kole, Hanka s Luckou se však 
přes jisté peripetie v podobě náhlých 
smrtí dostaly do čtvrtfinále. To již bylo 
součástí přímého přenosu ČT Sport, a 
tak našim dvěma hrdinkám mohl fan-
dit celý národ. Hanka ve čtvrtfinále 
potkala Chorvatku Ines Maričič. Jejich 
bitva se dostala do náhlé smrti, kde 
však Chorvatka české hráčce nedala 
moc šancí. I Lucka proti Francouzce 
Margot Gribelin musela absolvovat 
rozstřel, tentokrát se šťastným kon-
cem pro české barvy (22:21). V semifi-
nále Lucku nezastavila ani Rakušanka 
Julia Schweizer. Ve finále ji pak čekala 
Maďarka Anita Mehesz. Jejich vyrov-
naný boj nemohl skončit jinak než 
náhlou smrtí. V ní to už už vypadalo 
na výhru Lucky, když Mehesz devítkou 
v třetím hodu vyrovnala a rozhodnout 
musela až druhá sada tří hodů „Sud-
den Victory“. Tu už Lucka dokázala 
vyhrát a definitivně se stát mistryní 
světa ve sprintu!
Další den bylo odehráno první kolo 
vyřazovací soutěže. Stalo se bohu-
žel osudným Hance Wiedermanno-
vé a Olze Bučkové, které podlehly 
Slovinkám Evě Sajko a Barbaře Fi-
del (619:638, resp. 580:651). Těsně 
prohrála i Renča Navrkalová, když ji 
o šest kuželek přemohla Němka Si-
mone Schneider (598:604). Vypadla 
i Alena Kantnerová, jejíž působení 
na MS ukončila Lucka Vaverková 
583:545. Postup si vybojovala i Dana 
Wiedermannová, která nadělila stovku 
Rakušance Regině Grafl (636:536). 
Zbývající dva čeští muži se také střet-
li ve vzájemném souboji. Honza byl 
o něco šťastnější než Míra. Jejich vy-

rovnané utkání rozhodly čtyři kuželky 
(618:614).
Předposlední den mistrovství byl ve 
znamení osmi a čtvrtfinále. Honza 
bohužel narazil na mistra světa Kisse, 
který ho v novém světovém rekordu 
vyprovodil ze soutěže (734:621). Na-
opak dámy šly po těsných výhrách 
mezi osm nejlepších. Dana porazi-
la Maričič 598:592 a Lucka Němku 
Corinnu Kastner 608:602. Odpoledne 
poté přineslo vzájemný český souboj 
o medaili. Holky příliš nezářily, ale dů-
ležité byly získané dráhy. Lucka uhrála 
první dvě, na třetí naopak dominova-
la Dana. I v závěru měla Dana dlouho 
mírně navrch. Dorážka však patřila Lu-
cce, která se tak mohla radovat z vý-
hry 566:561, postupu do semifinále a 
jistoty dalšího cenného kovu.
Poslední den a proti Lucce nestojí ni-
kdo jiný než nezničitelná Němka Bei-
sser. Úvod patřil Německu 159:142. 
Druhá dráha ale 133:149 pro české 
barvy a v polovině je srovnáno. Ani 
na třetí dráze to Lucce příliš nevyšlo, 
když ji prohrála 133:143. Poslední 
třicítka byla dramatická. Lucka se 
snažila, ale kuželna jí příliš nepřála. 
Beisser tak mohla slavit těsnou výhru 
576:570. Češka brala bronz. Finále 
Beisser sehrála proti Rumunce Lumi-
nitě Dogaru. Tentokráte předvedla 
výrazně lepší výkon než v semifinále, 
zvítězila 626:607 a korunovala svoje 
brněnské představení dalším zlatem. 
Mezi muži dominovali Maďaři. Ti ob-
sadili první dvě místa, když v posled-
ním utkání Levente Kakuk nedal šanci 
Kissovi (725:656). Bronz získali Srb 
Goran Ostojič a Rakušan Lukas Huber, 
který do soutěže prošel z kvalifikace 
až z 32. místa a který hned v prvním 
kole překvapivě vyřadil Srba Zavarka.
Pro doplnění — kombinaci žen vy-
hrála Slovinka Barbara Fidel 868 
(651+217), stejnou soutěž mužů pak 
Maďar Tamas Kiss 955 (734+221). 
Oba výkony se staly novými světovými 

rekordy. Hodnocení národů opanovali 
Maďaři, druhé skončilo Slovensko, tře-
tí Německo a Česká republika skončila 
opět na čtvrté pozici.

Mezinárodní velká cena Brna hendi-
kepovaných
Závěrem ještě několik slov k poslední 
akci brněnských klání, tedy k Mezi-
národní velké ceně Brna hendikepo-
vaných. Soutěž probíhala v pěti smí-
šených kategoriích. Třikrát se z výhry 
radovali čeští hráči (B3: Karel Pařil ze 
Sokolu Brno IV, LP1: Ivo Mrhal a TP: 
Zdeněk Dočkálek, oba z Břidličné) a 
dvakrát hráči ze Slovenska (B1: Vác-
lav Trnka z Levoče a B2: Henrieta Vi-
cenová z Vrútek).

Tolik tedy ke čtyřem světovým akcím, 
které mezi 11. a 25. květnem 2014 
hostilo Brno. Soutěže se odehrály za 
úžasné podpory publika a podle slov 
mnoha návštěvníků to pro ně byl ne-
zapomenutelný zážitek. Doufejme, že 
se světové kuželky do České republiky 
zase brzy vrátí.
 Lukáš Dařílek

VÝSLEDKY MS

SMÍŠENÉ TANDEMY

 1. HUN E. Timar + N. Kiss

 2. ROU I. V. Vaidahazan + N. Lupu

 3. SLO A. Jaksa + K. Mahkovic

 3. SRB J. Andjelkovic + C. Baranj

Olga Bučková s Miroslavem Jelínkem 
skončili v druhém a Hana Wiederman-
nová s Janem Kotyzou v prvním kole.

HODNOCENÍ NÁRODŮ

 1. HUN Maďarsko

 2. SLO Slovinsko

 3. GER Německo

4. CZE Česká republika

Celkem se zúčastnilo 17 reprezentací.

MS BRNO
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KuLiho vysvědčení dospělých
Olga Bučková 3
Klub: KK Zábřeh 
Starty na MS: 607, 580,
 tandemy mix: 2. kolo

Slušné 19. místo v kvalifikaci, ale ve 
vyřazovacích bojích podala slabší vý-
kon, takže jí Slovinka Barbara Fidel 
výkonem 651 nedala šanci. Ve smí-
šených tandemech se s Mirkem Jelín-
kem dostali jen do druhého kola.

Alena Kantnerová 3-
Klub: TJ Valašské Meziříčí 
Starty na MS: 598, 542

Při své premiéře na mistrovství světa 
dokázala postoupit z kvalifikace, když 
téměř vyrovnala svůj osobní rekord. 
V hlavní soutěži už se jí ale povedla 
jen první šedesátka a byl z toho konec 
nadějí.

Renáta Navrkalová 3
Klub: BSV Voith St. Pölten 
Starty na MS: 594, 598

Podala dva podobné výkony. Na po-
stup z kvalifikace to stačilo, ale v prv-
ním kole už to byla bohužel těsná pro-
hra (o šest kuželek) této věkem ještě 
juniorské reprezentantky.

Lucie Vaverková 1
Klub: KSV Wiener Linien 
Starty na MS: 617, 583, 608, 566, 
 570, sprint: zlato

Mezi jednotlivci se v rámci částečně 
„sestrovražedného“ boje dostala přes 
Alenu Kantnerovou, Němku Kastner a 
Danu Wiedermannovou až do semifi-
nále a získala bronzovou medaili. O tři 
dny dříve jsme všichni u obrazovek 
nebo přímo v hale sledovali její zlatou 
pouť soutěží ve sprintu, která nepo-
třebuje komentáře.

Dana Wiedermannová 2-
Klub: BBSV Wien 
Starty na MS: 655, 636, 598, 561,
 sprint: 1. kolo

Ve sprintu vypadla v prvním kole 
s Rumunkou Vilov. Kvalifikaci vyhrála 
výborným výkonem 655. Její výsledky 
ale postupně klesaly a ve čtvrtfinále 
přišla těsná prohra o šest kuželek (1:3 
na dráhy) s Luckou Vaverkovou.

Hana Wiedermannová 2-
Klub: BBSV Wien 
Starty na MS: 626, 619,
 tandemy mix: 1. kolo, 
 sprint: čtvrtfinále

Ve smíšených tandemech s Hon-
zou Kotyzou prohráli hned v prvním 
kole. Její útok na třetí titul ze sprintu 
v řadě skončil ve čtvrtfinále. V soutě-
ži jednotlivců podala dva velmi dobré 
výkony, ale bohužel narazila už v prv-
ním kole na ještě lepší soupeřku. Co 
naplat, že její výsledek byl v rámci 
prvního kola devátý nejvyšší z 32 star-
tujících…

Jaroslav Hažva 4
Klub: SKC Victoria Bamberg 
Start na MS: 618

Stejně jako na minulém MS se Jardo-
vi nepodařilo postoupit z kvalifikace, 
i když „opticky“ je to kvalitní výkon.

Radek Hejhal 3-
Klub: Aufw. Donauperle Straubing 
Starty na MS: 629, sprint: 2. kolo

Na postup do hlavní soutěže jednot-
livců chyběly Radkovi čtyři kuželky. Ve 
sprintu pak ještě dokázal ve druhém 
kole potrápit rumunského „šoumena“ 
Nicolae Lupu. V rozstřelu ale jeden 
hodně nepovedený hod znamenal ko-
nec dalším nadějím, resp. ve druhém 
rozstřelu už mu nedal Rumun šanci.

Miroslav Jelínek 3-
Klub: SKC Victoria Bamberg 
Starty na MS: 657, 614,
 tandemy mix: 2. kolo

V kvalifikaci nejlepší z našich, ale pak 
svůj výkon nezopakoval a z českého 
souboje těsně postoupil Honza Koty-
za. Jeho vystoupení s Olgou Bučkovou 
ve smíšených tandemech skončilo ve 
druhém kole.

Jan Kotyza 3-
Klub: BSV Voith St. Pölten 
Starty na MS: 652, 618, 621,
 tandemy mix: 1. kolo

Na Honzovo osmifinále se bude prav-
děpodobně vzpomínat spíše kvůli no-
vému světovému rekordu 734 jeho 
soupeře Maďara Tamase Kisse. Ve 
smíšených tandemech šampion této 
disciplíny z roku 2007 skončil již 
v prvním kole po prohře se silnou ru-
munskou dvojicí Lupu–Vaidahazan.

MS BRNO
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KuLiho vysvědčení juniorek
Markéta Hofmanová 2
Klub: TJ Sokol Duchcov 
Starty na MS: 311 (střídající),
 tandemy mix: bronz

Naskočila jako střídající hráčka a svou 
výborně odehranou polovinou startu 
udržela naše děvčata ve hře o medai-
li. Ve smíšených tandemech s Láďou 
Urbanem postoupili přes dva rozstřely 
do semifinále, kde je zastavili pozdější 
vítězové ze Srbska.

Markéta Jandíková 2
Klub: TJ Valašské Meziříčí 
Starty na MS: 583, 544,
 tandemy mix: stříbro

Nastupovala v týmech jako dotaho-
vák našeho celku a svoji roli zvládla 
na výbornou. Další šanci dostala ve 
smíšených tandemech, kde společně 
s Rosťou Goreckým došli až do finá-
le, a tam získali stříbrnou medaili. Ve 
finále jednotlivkyň ji zradila dorážka, 
takže tento její poslední start na MS 
byl spíše zklamáním.

Ludmila Johnová 4
Klub: TJ Lok. Česká Třebová 
Start na MS: 273 (střídána),
 tandemy: 2. kolo

Ve družstvech se jí nedařilo a byla 
střídána, v tandemech skončila se 
Zuzkou Musilovou ve druhém kole. Po 
dobré sezoně si určitě své brněnské 
vystoupení představovala jinak.

Simona Koutníková 3
Klub: TJ Sokol Duchcov 
Starty na MS: tandemy: 1. kolo,
 sprint: čtvrtfinále

Dostala šanci až v tandemech, ale 
s Nikolou Tatouškovou nepřešly přes 
první kolo kvůli nepovedenému roz-
střelu (8:12). Ve sprintu se dostala  

 
do čtvrtfinále, ale tam jí opět nevyšla 
náhlá smrt proti silné Němce Beisser 
(11:22).

Zuzana Musilová 3-
Klub: KK Blansko 
Starty na MS: 552, tandemy: 2. kolo

Naše nejzkušenější hráčka byla v druž-
stvech nejhorší z našich. V tandemech 
s Lídou Johnovou porazily Rumunky, 
ale ve druhém kole jim vystavily stop-
ku Chorvatky.

Renáta Navrkalová 2
Klub: BSV Voith St. Pölten 
Starty na MS: 583, 593,
 sprint: 2. kolo

Velmi dobrým výkonem se podílela 
na zisku stříbrné medaile. Dále byla 
nominována do sprintu, ale tam po 
rozstřelu vypadla ve druhém kole. 
Rozloučila se výborným pátým mís-
tem ve finále jednotlivkyň a rovněž 
v kombinaci skončila na slušném de-
vátém místě.

Nikola Tatoušková 3-
Klub: KSV Wiener Linien 
Starty na MS: 558, tandemy: 1. kolo

V družstvech se uvedla jen průměr-
ným výkonem, ale na první pozici to 
nikdy není jednoduché. V tandemech 
vypadly se Simonou Koutníkovou už 
v prvním kole.

Natálie Topičová 1-
Klub: TJ Valašské Meziříčí 
Starty na MS: 615, 577,
 sprint: zlato

V družstvech výborným výkonem na-
budila naše družstvo směrem k medai-
li. Titul ze sprintu byl vrcholem jejího 
vystoupení na juniorském šampioná-
tu. Ve finále jednotlivkyň se jako jeho 

nejmladší účastnice na jedenáctém 
místě určitě neztratila a v kombinaci 
jako nejlepší z našich získala slušnou 
sedmou pozici.

VÝSLEDKY MS U23 — JUNIORKY

DRUŽSTVA

 1. GER Německo 3577

 2. CZE Česká republika 3475

 3. SLO Slovinsko 3462

Celkem se zúčastnilo 15 družstev.

SPRINT

 1. CZE Natálie Topičová

 2. CRO Katarina Zajec

 3. SRB Vesna Boskov

 3. GER Sina Beisser

Simona Koutníková skončila ve čtvrt-
finále a Renáta Navrkalová v druhém 
kole.

TANDEMY

 1. GER S. Beisser + S. Barth

 2. POL M. Leopold + M. Olszewska

 3. HUN A. Hegedüs + B. Nagy

 3. CRO M. Pavlic + K. Sedlar

Ludmila Johnová se Zuzanou Musilo-
vou skončily v druhém kole a Simona 
Koutníková s Nikolou Tatouškovou 
v prvním kole.

JEDNOTLIVKYNĚ

 1. GER Sina Beisser 662

 2. GER Saskia Barth 636

 3. CRO Klara Sedlar 615

5. CZE Renáta Navrkalová 593

11. CZE Natálie Topičová 577

21. CZE Markéta Jandíková 544

pokračování výsledků na str. 8
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KuLiho vysvědčení juniorů
Jan Endršt 5
Klub: TJ Sokol Duchcov 
Start na MS: tandemy: 1. kolo

Honza nastoupil pouze v tandemech, 
kde však s Danem Neumannem pro-
hráli hned v prvním kole v rozstřelu 
o jedinou kuželku (12:13) s reprezen-
tanty Polska.

Rostislav Gorecký 2
Klub: TJ Sokol Luhačovice 
Starty na MS: 614,
 tandemy mix: stříbro

V družstvech přispěl kvalitním výko-
nem k našemu čtvrtému místu. Ve 
smíšených tandemech je s Markétou 
Jandíkovou dokázali porazit až ve fi-
nále Srbové.

Daniel Neumann 5
Klub: SKK Náchod 
Start na MS: tandemy: 1. kolo

Prohra v tandemech hned v prvním 
kole o jedinou kuželku s Honzou En-
drštem — to byl jediný zápis do vý-
sledkové listiny tohoto náchodského 
hráče.

Michal Pytlík 3
Klub: SKK Rokycany 
Starty na MS: 619, 604,
 sprint: 2. kolo

V družstvech podal slušný výkon, ale 
druhé kolo ve sprintu je bohužel ne-
úspěch. Dobrý výkon ve finále jednot-
livců stačil Michalovi na 15. místo a 
v kombinaci jako náš druhý zástupce 
obsadil 18. místo.

Zdeněk Ransdorf 3
Klub: TJ Sokol Duchcov 
Starty na MS: 612, sprint: 2. kolo

Kvalitní výkon v družstvech na úvod- 

ním místě naši sestavy. V prvním kole 
soutěže ve sprintu vytvořil nový světo-
vý rekord všech kategorií na 2×20 hs, 
když porazil 248 kuželek. (O několik 
dní později ho však v soutěži mužů 
překonal o dvě kuželky Srb Igor Ko-
vacic.) Ale v rozstřelu, který v případě 
rovnosti bodů rozhoduje o postupu, 
byl jeho soupeř lepší.

Ondřej Topič 3
Klub: TJ Valašské Meziříčí 
Starty na MS: 610, tandemy: 2. kolo

V rámci naší vyrovnané šestice se po-
dílel na pěkném čtvrtém místě v druž-
stvech. Rozhoz ukončil ve druhém 
kole jeho vystoupení s Jirkou Víchou 
v tandemech juniorů.

Ladislav Urban 2-
Klub: SKK Karlovy Vary 
Starty na MS: 592,
 tandemy mix: bronz

Skoro šestistovka v družstvech junio-
rů, ale na MS na to byl „čulibrk“. Do-
sažené semifinále ve smíšených tande-
mech s Markétou Hofmanovou pro něj 
znamenalo zisk bronzové medaile.

Jiří Vícha 2
Klub: KK Hagemann Opava 
Starty na MS: 631, 648,
 tandemy: 2. kolo

Z naší vyrovnané šestice byl v druž-
stvech nejlepší. V tandemech prošli 
s Ondrou Topičem jen do druhého 
kola (rozstřel 8:14). Ve finále jednot-
livců rozhodly při shodném celkovém 
výkonu jen čtyři kuželky v doráž-
ce o tom, že si Jirka odveze z Brna 
druhou bramborovou medaili. Toto 
čtvrté místo a dohromady šesté mís-
to v kombinaci z něj udělalo našeho 
nejlepší zástupce mezi jednotlivci ju-
niorů.

KOMBINACE

 1. GER Sina Beisser 1312

 2. GER Saskia Barth 1263

 3. SLO Sara Gorjanc 1237

7. CZE Natálie Topičová 1192

9. CZE Renáta Navrkalová 1176

23. CZE Markéta Jandíková 1127

VÝSLEDKY MS U23 — JUNIORKY

V jednotlivkyních a kombinaci bylo 
hodnoceno 24 nejlepších hráček ze 
soutěže družstev.

VÝSLEDKY MS U23 — JUNIOŘI

DRUŽSTVA

 1. SRB Srbsko 3890

 2. HUN Maďarsko 3769

 3. SVK Slovensko 3731

4. CZE Česká republika 3678

Celkem se zúčastnilo 15 družstev.

SPRINT

 1. GER Denis Annasensl

 2. SRB Igor Kovacic

 3. AUT Markus Vsetecka

 3. POL Mikolaj Konopka

Michal Pytlík a Zdeněk Ransdorf skon-
čili ve čtvrtfinále.

TANDEMY

 1. CRO H. Marinovic + I. Totic

 2. HUN T. Babos + Z. Morisz

 3. SLO A. Simcic + N. Jurca

 3. SRB R. Ernjesi + I. Kovacic

Ondřej Topič s Jiřím Víchou skončili 
v druhém a Jan Endršt s Danielem  
Neumannem v prvním kole.

pokračování výsledků na str. 9
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KuLiho vysvědčení dorostu
Natálie Topičová 1
Klub: TJ Valašské Meziříčí 
Starty na MS: 617, 587, 643

Dvě disciplíny, dvě medaile — stříbro 
ve dvojicích, zlato v jednotlivcích. Ná-
skok 54 kuželek a výkon 643 ve finále 
jednotlivkyň mnohé šokoval.

Jan Bína 2-
Klub: SKK Jičín 
Starty na MS: 575, 615

Postup z kvalifikace mu i přes kvalitní 
výkon o dvě kuželky unikl. Ve dvoji-
cích pořádně přidal (zejména v doráž-
ce) a byla z toho první česká medaile 
z Brna.

Štěpán Koblížek

Hodnocení hráček a hráčů je subjek-
tivním názorem redakce KuLi a vzta-
huje se vždy k dané reprezentační 
kategorii.

VÝSLEDKY MS U23 — JUNIOŘI

JEDNOTLIVCI

 1. SLO Franci Veliscek 658

 2. CRO Hrvoje Marinovic 657

 3. HUN Janos Brancsek 648

4. CZE Jiří Vícha 648

15. CZE Michal Pytlík 604

KOMBINACE

 1. SRB Igor Kovacic 1334

 2. SRB Radovan Vlajkov 1320

 3. HUN Janos Brancsek 1297

6. CZE Jiří Vícha 1279

18. CZE Michal Pytlík 1223

Ve finále a kombinaci bylo hodnoceno 
24 nejlepších hráčů ze soutěže druž-
stev.

VÝSLEDKY MS U23

SMÍŠENÉ TANDEMY

 1. SRB M. Djukic + D. Lainscak

 2. CZE M. Jandíková + R. Gorecký

 3. MKD M. Janeva + A. Sokolovski

 3. CZE M. Hofmanová + L. Urban

HODNOCENÍ NÁRODŮ

 1. GER Německo

 2. SRB Srbsko

 3. CRO Chorvatsko

4. CZE Česká republika

Celkem se zúčastnilo 16 reprezentací.

V pohodě díky fanouškům
I přes svůj věk vstoupila mezi doros-
tence a juniory na SP dorostu a MS 
juniorů velmi odvážně a úspěšně. Na-
tálie Topičová premiérově v rozhovo-
ru pro Kuželkářské listy.

Natálie Topičová
reprezentantka ČR
hráčka TJ Valašské Meziříčí

Nejprve bych Ti chtěl poblahopřát 
k velice úspěšnému vystoupení na SP 

a MS v Brně!

Když začneme trochu historií, byla 
jsi v Kuželkářských listech na titulní 
stránce po SP žactva před dvěma lety 
se stříbrnou medailí. Za tak krátkou 
dobu ses vypracovala na hráčku, kte-
rá už prohání v první lize všechny 
soupeřky a je tahounem juniorské re-
prezentace. Jak hodnotíš ty uplynulé 
dva roky, kdy si získala spoustu dal-
ších úspěchů a taky zkušeností?
Hodnotím to určitě pozitivně. První 
liga žen mi dala mnoho zkušeností, 
které mi v mých výkonech pomohly. 
Za úspěchy také vděčím mému tre-
nérovi Janu Výrkovi, který mě hodně 
naučil. Není to jen o talentu, ale taky 
tvrdém tréninku, bez kterého by to 
nešlo.

V Brně na Světovém poháru dorostu 
jste začali stříbrem ze smíšených 
dvojic a pak jsi přidala výborný vý-
kon a nový osobní a český rekord 643  

 pokračování na str. 10

MS BRNO
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V pohodě díky fanouškům
pokračování ze str. 9

kuželek ve finále soutěže dorostenek. 
Jaký to byl pocit zvítězit na takové 
akci doma v Česku a jak sis užila at-
mosféru v Brně?
Bylo to rozhodně úžasné. Jsem moc 
ráda, že se mi vydařilo MS zrovna na 
domácí půdě. Měla jsem tam hodně 
známých, rodinu, fanoušky, kteří mi 
fandili. Na tu atmosféru nikdy neza-
pomenu. Ještě teď z toho mám husí 
kůži.

Výborně se Ti potom dařilo i v soutě-
ži družstev juniorek. Myslíš, že jsi tro-
chu využila znalosti drah ze soutěže 
dorostu?
Možná, že i trošku ano. Hlavně už 
jsem byla rozehraná. Ale zase jsem se 
bála, že jsem si štěstí vybrala v před-
chozích dvou dnech a nadále se mi 
dařit nebude. Je super, že to takhle 
dopadlo a mohly jsme si s holkami 
odvézt druhé místo.

V lize jsi letos byla v zisku bodů nej-
lepší ze všech. Věřila sis, že by Ti 
to mohlo pomoci ve sprintu, i když  
se tam hraje kratší disciplína, a že 
bys mohla dosáhnout třeba na me-
daili?
V to jsem vážně nedoufala. I když mi 
docela sprint jde, tak jsem letos na 
mistrovství republiky pěkně vyhořela. 
Je to disciplína o štěstí a psychice. 
Naštěstí jsem to ustála a dotáhla až 
ke zlatu.

Ve sprintu jsi kromě druhého kola 
vždycky musela hrát „náhlou smrt“. 
Jak Ti bylo při těchto hodech a ze-
jména při tom posledním rozstřelu ve 
finále?
Ten pocit byl hrozný. Byly to nervy. 
Ale když to vyjde, tak to vážně stojí 
za to. 

Jestli to dobře počítám, odehrála jsi 

od pondělí do neděle tři starty za do-
rost, soutěž družstev juniorek, kom-
pletní soutěž ve sprintu (pět startů) 
a finále juniorek. Jak jsi to zvládala  
fyzicky a jak jsi na to byla připrave-
ná? 
Trénuji a hraji několikrát týdně, takže 
hrát tolik zápasů mi zase tak nevadilo. 
I když sobotní sprint mě hodně zmo-
hl, jak už jsem říkala, netušila jsem, 
kam až dojdu.

Kdo byl pro Tebe největší psychickou 
oporou během SP a MS? Spoluhráč-
ky, rodina, trenéři, kamarádi…? 
Bylo to hlediště plné fanoušků, mezi 
které samozřejmě patřili kamarádi, 
spoluhráči a hlavně rodina. Díky nim 
jsem byla v psychické pohodě, a to se 
hodně projevilo na dráze. Tam jsem 
za sebou měla vynikající trenéry.

Byla ses potom ještě podívat na MS 
jednotlivců? Nemrzelo Tě, že jsi tře-
ba nemohla dostat po předchozích 
výsledcích nějakou „divokou kartu“ a 
zahrát si mezi dospělými? 
Ano, byla jsem se podívat na semifiná-
le a finále. Byl to velký zážitek. Zkla-
maná jsem nebyla, protože si myslím, 
že bych to už nezvládla. Spíš jsem 
byla ráda za to, co jsem dokázala. 
A uvidí se v příštích letech.

Koho by sis z nejlepších světových 
hráčů a hráček, které jsi mohla vidět 
v Brně, vzala jako svůj vzor?
Můj vzor od tohoto MS je jednoznač-
ně Němka Sina Beisser. To co ona 
dokázala během těch 14 dní, je neu-
věřitelné. Unesla to jak psychicky, tak 
hlavně fyzicky. Dokázala jsem ji pora-
zit v semifinále sprintu, které pro mě 
bylo takové menší finále a nesmírně si 
toho cením.

Děkuji za rozhovor.

Štěpán Koblížek

VÝSLEDKY SP U18 — DOROSTENKY

FINÁLE

 1. CZE Natálie Topičová 643

 2. SLO Patricija Bizjak 589

 3. CRO Klara Sedlar 586

KVALIFIKACE

1. CRO Klara Sedlar 620

2. CZE Natálie Topičová 617

3. SLO Patricija Bizjak 605

Kvalifikace se zúčastnilo 12 hráček a 
do finále postoupilo 8 nejlepších.

VÝSLEDKY SP U18 — DOROSTENCI

FINÁLE

 1. SRB Alen Kujundzic 649

 2. AUT Martin Janits 600

 3. ROU Radu G. Balaban 593

KVALIFIKACE

1. AUT Martin Janits 623

2. HUN Janos Brancsek 612

3. ROU Radu G. Balaban 606

10. CZE Jan Bína 575

Kvalifikace se zúčastnilo 12 hráčů a 
do finále postoupilo 8 nejlepších.

SMÍŠENÉ DVOJICE

 1. HUN Toth + Brancsek 1210

 2. CZE Topičová + Bína 1202

 3. SRB
Ljubenkovic + 
Kujundzic

1186

HODNOCENÍ NÁRODŮ

 1. CZE Česká republika 2420

 2. SRB Srbsko 2418

 3. HUN Maďarsko 2387

Celkem se zúčastnilo 12 reprezentací.

MS BRNO
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Adrenalin mě hnal dál
Zásluhou Lucie Vaverkové získala 
Česká republika na Mistrovství světa 
jednotlivců v Brně dvě medaile. Při-
nášíme rozhovor s touto naší repre-
zentantkou.

Lucie Vaverková
reprezentantka ČR
hráčka KSV Wiener Linien

Ještě jednou velká gratulace dvěma 
medailím!

Když to vezmu hezky od začátku. Na 
SP dorostu a MS juniorů jsme Tě 
mohli vidět na fotkách v různých or-
ganizačních funkcích. Nebyla to spíš 
nevýhoda, že jsi byla v hale tolik dní, 
než vůbec začal šampionát dospě-
lých?

Jak se to vezme. Před samotným za-
čátkem jsem si říkala, a i spoustu lidí 
kolem, že bych na halu vůbec neměla 
chodit a raději se v klidu soustředit 
na svoji soutěž. Ale naopak já jsem si 
nedokázala vůbec představit, že bych 
u toho všeho nebyla, zvlášť proto, že 
jsem téměř z Brna a na halu to mám 
z práce 10 minut. Takže jsem se roz-
hodla, že to risknu a budu po celou 
dobu konání MS přítomna. První tý-
den jsem tedy ještě chodila do práce 
a pomáhala jen odpoledne. Teď když 

to shrnu poté, tak musím říct, že za 
ten celý týden koukání na dráhy a 
pomáhání s organizací jsem se těšila, 
až si taky na těch parádních drahách 
zahraji a myslím, že nevýhoda to ur-
čitě nebyla, že jsem si ty dráhy dobře 
připravila. (smích)

Kvalifikaci jednotlivců jsi zvládla vý-
borně, ale pak hned následovala stře-
deční soutěž ve sprintu. O tvé zlaté 
cestě už toho bylo řečeno a napsáno 
hodně, i díky mediím, která letošní 
MS tak hojně sledovaly. Uvědomova-
la sis nějakým způsobem i to, že celá 
soutěž byla vysílána přímý přenosem 
v České televizi?
To jsem si určitě uvědomovala. Říkala 
jsem si, že se musím dostat tak dale-
ko, abych byla aspoň chvilku v televi-
zi. (smích) A naštěstí se to povedlo, 
takže jsem za to moc ráda. Když jsem 
pak přenos viděla, tak mě moc pře-
kvapilo, jak pěkně to v televizi vypa-
dá a je škoda, že se kuželky nevysílají 
častěji.

Pětkrát náhlá smrt, jednou dokon-
ce dvojitá a pětkrát vítězství, tomu 
se říká absolutní drama. Tvá před-
chůdkyně na světovém trůnu Hanka 
Wiedermannová nám svůj recept na 
„Sudden Victory“ před časem už pro-

zradila („hodit třikrát ulici a pak se 
uvidí…“). Hanka má ten recept od 
Luďka Keprta. Poradil Ti to samé?
Ano, Luděk mi poradil to samé a asi 
na tom něco bude. (smích)

Byla během soutěže ve sprintu nej-
bouřlivější atmosféra, v jaké jsi kdy 
hrála? Já musím přiznat, že jsem po 
návratu z Brna několik dní chraptěl, 
ale vůbec se kvůli tomu na Tebe ne-
zlobím. (smích)
Atmosféra byla hodně bouřlivá, bylo 
to naprosto parádní, určitě nejlepší, 
jakou jsem kdy zažila. A rozdíl jsem 
pak poznala, když jsem nastupovala 
další den. Hodně asi taky dělalo to, že 
jsme hrály proti sobě s Alčou Kantne-
rovou, takže se nefandilo až tak moc, 
a tak jsem si uvědomila, jak vyburco-
vaná atmosféra byla v tu středu při 
sprintech.

Jak těžké bylo další den ráno nastou-
pit do soutěže jednotlivců a psychic-
ky se koncentrovat na svůj výkon?
Nejtěžší bylo po všech těch emocích 
se uklidnit a jít spát. Nohy ještě dlou-
ho do noci pracovaly a celkově jsem 
moc nemohla usnout. No a pak ráno 
jít hned v 10 hodin na dráhu neby-
lo vůbec jednoduché. Celkově jsem 
byla ztuhlá, což bylo vidět i na první  

 pokračování na str. 12

Lucka Vaverková vybojovala v Brně zlato ve sprintu a bronz v jednotlivkyních

MS BRNO
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Adrenalin mě hnal dál
pokračování ze str. 11

šedesátce. Naštěstí jsem se pak do 
hry dostala a vykřesala z toho ještě 
docela dobrý výsledek.

V prvním kole a ve čtvrtfinále ses 
utkala s Alenou Kantnerovou a s Da-
nou Wiedermannovou. Jak se Ti tako-
vé zápasy proti kamarádkám z repre-
zentace hrají a jak moc myslíš na to, 
s kým hraješ?
Moc dobře se mi nehrálo. Snažím se 
nemyslet na to, s kým hraji, ale to asi 
moc dobře nejde. A vítězství pak ani 
tolik netěší, jako když jsem třeba po-
razila Němku Corinnu Kastner, které 
jsem měla co vracet z minulého MS 
v Polsku.

I při pohledu na Tvoje zápasy ze sou-
těže jednotlivců je vidět, že to byl pro 
Tebe šampionát těsných výsledků (ze 
čtyř zápasů jsou tři výsledky o 6, 5 a 
6 kuželek). Semifinálový zápas do-
padl bohužel v Tvůj neprospěch. Jak 
zpětně hodnotíš těsný souboj s Něm-
kou Beisser? 
Se Sinou Beisser jsem nezvládla dvě 
poslední dráhy. Především rozhodující 
byla třetí dorážka. Obě jsme se celkem 
trápily, bylo vidět, že už toho máme 
dost za sebou a taky že už jde o finá-
le, takže se to podepsalo i na té hře. 
Já určitě spokojená nejsem, protože si 
myslím, že fyzicky jsem na to bez pro-
blémů měla, akorát jsem si to asi v tu 
chvíli špatně uspořádala v hlavě.

Po takto náročném MS se samozřej-
mě musím zeptat na to, jaký je Tvůj 
recept na překonání únavy po celý 
týden, kdy se šampionát hraje? Ve 
sprintu jenom těch soutěžních hodů 
včetně „Sudden Victory“ bylo 218, 
pokud dobře počítám, a ještě dob-
rých pár desítek hodů v rozhozu.
Celkově za celý týden to bylo skoro 
tisíc hodů. Co se týká fyzické únavy, 

tak tam jsem velké problémy neměla. 
Především díky tomu, že jsem se bě-
hem posledního roku věnovala spous-
tě sportovních aktivit mimo kuželky. 
Nohy se zregenerovaly docela rychle a 
další týden jsem už absolvovala svůj 
pravidelný běžecký závod. Myslím, že 
taky funguje adrenalin, který dokáže 
tělo hnát dál během celého šampio-
nátu.

Podíváme-li se na MS z trochu jiného 
úhlu — jak se Ti líbí tento model MS 
jednotlivců a jaký je například Tvůj 
názor na kombinaci spočívající v se-
čtení nejlepšího výkonu z jednotlivců 
(na 120 hs) a nejlepšího výkonu ze 
sprintu (2×20 hs)? Myslíš, že by do 
budoucna byla lepší (opět) nějaká 
změna?
Výsledek z kombinace mi přijde ab-
surdní. A tento systém se mi vůbec 
nelíbí. Nejraději bych vrátila úplně 
původní model, který se hrával. A to 
klasicky družstva, dvojice a nakonec 
finále jednotlivců a kombinace, kde už 
kombinace ze tří startů má opravdu 
nějakou váhu.

Děkuji za rozhovor.

Štěpán Koblížek

Lucka v objetí s trenérem L. Keprtem

MS BRNO

Světový žebříček po MS
Z dvaadvacátého na čtvrté místo 
světového žebříčku vyšvihlo Lucii Va-
verkovou její úspěšné vystoupení na 
Mistrovství světa v kuželkách v Brně. 
Za Němku Sinu Beisser, Rumunku 
Ioanu Vaidahazan a Slovinku Barba-
ru Fidel ji přitom posunuly v souhrnu 
vůbec nejlepší výsledky na šampioná-
tu mezi ženami.

Za titul mistryně 
světa ve sprintu 
a za semifinálo-
vou účast v hlav-
ní disciplíně na 
120 hs získala ro-
sická kuželkářka 
celkem 2500 bodů. Druhou Češkou 
ve světové dvacítce je Hana Wieder-
mannová, která je s přísunem 1245 
bodů z mistrovství aktuálně na 18. 
místě. Její sestra Dana, jež se v Brně 
blýskla nejlepším výkonem v kvali-
fikaci a dále účastí ve čtvrtfinále, je 
s celkovými 1690 body pětadvacátá. 
Renáta Navrkalová je nyní na 34. mís-
tě (1220 bodů), Olga Bučková na 41. 
místě (930 bodů) a Alena Kantnerová 
na 48. místě (715 bodů).
Mezi muži vede aktuální žebříček 
nový světový rekordman Tamás Kiss 
z Maďarska, který získal za svou spa-
nilou jízdu v Brně, ozdobenou vý-
konem 734 kuželek v disciplíně 120 
hs, celkem 2750 bodů. Přeskočil tak 
nejen srbského reprezentanta Vilmoše 
Zavarka. Největším cestovatelem svě-
tovým pořadím je ale týmový kolega 
Kisse a zlatý z královské disciplíny 
Levente Kakuk. Zatímco před mist-
rovstvím figuroval na 22. místě, 2350 
bodů z Brna za titul mistra světa jej 
posunulo mezi mužskou konkurencí 
na šesté místo. Ze tří Čechů, kteří se 
představili v Brně, je momentálně nej-
výše v žebříčku 46. Jan Kotyza, násle-
dovaný Radkem Hejhalem a Mirosla-
vem Jelínkem na 60. resp. 61. místě.

Jana Pokorná
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S výsledkem jsem spokojen
Jako dotahovák českého týmu už ne-
hrál o medaili, ale nechtěl zklamat. 
Jiří Vícha si nakonec odvezl z Brna 
dvě čtvrtá místa a nový osobní re-
kord.

Jiří Vícha
reprezentant ČR
hráč KK Hagemann Opava

Na MS jste odjížděli s tím, že se vám 
ani děvčatům poslední mistrovství 
před dvěma lety vůbec nepovedlo a 
zůstali jste úplně bez medaile. Jak 
moc jste na to mysleli a toužili si na-
pravit reputaci, zvlášť, když se hrálo 
v Brně?
Přišlo mi, že většina účastníků se na 
neúspěchy z Bautzenu vůbec nesou-
středila, i když vnitřně na to možná 
někteří mysleli. Všichni jsme se sou-
středili na to, abychom všem lidem, 
kteří nám přijeli fandit, předvedli, že 
jsme na MS právem a že jsme si repre-
zentační dres opravdu zasloužili.
Dopředu jsme věděli, že některé ná-
rody jsou silné a jen těžko se budou 
porážet, ale i tak jsme do hry dali vše 
a snažili se tu „placku“ vybojovat.

Nebyl si nervózní z toho, že půjdeš 
v družstvech na MS jako „dotaho-
vák“? Nakonec z toho byla pro druž-
stvo bramborová medaile, ale s tím 

už se díky velkému odstupu soupeřů 
nedalo na posledním místě sestavy 
nic dělat.
Místo „dotahováka“ jsem si doslova 
vyprosil, protože celou sezónu v Opa-
vě jsem byl zvyklý hrát na pozici kon-
cového hráče. Také na mezistátních 
utkáních jsem vždy hrával poslední, 
a tím pádem jsem byl na tuto sesta-
vu připraven. Nervózní jsem byl hlav-
ně po první třicítce (130), kde to se 
mnou vypadalo na střídání. Za zády 
sedělo spousta hráčů, fanoušků a di-
váků, kteří čekali, že předvedu to nej-
lepší. Nechtěl jsem je zklamat, a tak 
jsem začal hrát svoji hru. I když jsme 
zůstali bez medaile, tak jsem na náš 
celý tým pyšný, všichni jsme hráli, jak 
nejlépe umíme, o čemž svědčí fakt, že 
jsme jen o 13 kuželek zaostali za čes-
kým rekordem.

Nastoupil jsi potom v tandemech, ale 
ve druhém kole se vám nepovedla ná-
hlá smrt a ve výsledkové listině je na 
vašem „kontě“ jenom osm kuželek na 
dva hody. Co se přihodilo?
Nejraději bych tuhle otázku nechal 
bez odpovědi. (smích) Každý ví, že ná-
hlá smrt je jak o štěstí, tak o psychice. 
Samozřejmě i nervy hrály svoji roli a 
bohužel soupeři na tom byli lépe a 
dokázali se s tím lépe poprat. Navíc 
nám ta dráha s Ondrou příliš nesedla, 
kdežto Polákům ano. Ale i tak jsme se 
snažili dát do těch rozhodujících hodů 

všechno a oba jsme chtěli postoupit.

Ve finále jednotlivců jsi předvedl 
svůj nejlepší výkon (648 kuželek), 
ale byla z toho pro Tebe bohužel jen 
druhá bramborová medaile z tohoto 
mistrovství, a to jenom o dorážku. Na 
zlato Ti chybělo také pouhých deset 
kuželek. Jak už to v kuželkách bývá, 
všichni pak sami hledáme, který hod 
to rozhodl. A co Ty — hledal jsi a našel  
někde ten „kousíček“, co Ti chyběl? 
To ale nic nemění na tom, že to byl 
výborný výkon a Tvůj součet z kombi-
nace by měl asi být uznán jako nový 
rekord ČR (631+648=1279).
Ve třetí dorážce jsem si „rozbil“ jed-
nu devítku, takže jsem to pak dorážel 
hodně dlouho. Pořád mám ten hod 
před očima. (smích) I když je jasné, 
že nikdo nedokáže odehrát celých 120 
hodů jako stroj. Navíc stačil kousek 
toho kuželkářského štěstí a mohlo to 
dopadnout o fous líp. Ale i tak jsem 
se svým výsledkem spokojen, alespoň 
jsem si z Brna odvezl nový osobní re-
kord. O to víc si toho cením, když uvá-
žím fakt, že ještě cca měsíc před MS 
jsem kvůli zraněnému ramenu nemohl 
hrát.

Co jsi říkal tomu, že Tvůj finálový 
výkon by o pár dnů později stačil na 
MS jednotlivců v kvalifikaci mužů na 
postup do vyřazovací soutěže?
Co k tomu dodat — mohl by stačit, ale  

 pokračování na str. 14

MS BRNO

Jirka Vícha s reprezentačním trenérem juniorů Alešem Staňkem



Strana 14Kuželkářské listy 4–5/2014

pokračování ze str. 13

nikdo neví, zda bych podal v tak velké 
konkurenci stejné, nebo podobné vý-
kony. Je zbytečné zpětně polemizovat 
nad tím, co by, kdyby.

Jak hodnotíš velkou padavost drah, 
což se projevilo i v překonání řady 
světových rekordů? I Ty sám si ve 
srovnání s minulým MS přidal více 
než 100 kuželek.
Co pan Funk slíbil, to taky splnil — 
padaly světové rekordy v několika 
disciplínách a kdekdo si zvýšil svůj 
osobní rekord. Například s kuželnou v 
Bautzenu se to vůbec nedalo srovnat. 
Na větší „sypačce“ jsem zatím nehrál. 
(smích)

A co příští sezóna? Neuvažuješ třeba 
o změně klubu nebo dokonce o pře-
stupu do zahraničí, i když vím, že 
pokud to není definitivní, asi mi ne-
odpovíš.
Dostal jsem několik nabídek jak z do-
mácích klubů, tak ze zahraničí. Zatím 
však není nic jisté, dokud nebude pře-
stup či hostování černé na bílém. 

Chtěl bys ještě něco dodat?
Na závěr bych rád poděkoval několi- 
ka důležitým lidem, díky kterým jsem 
dosáhl spousty úspěchů. První jméno, 
které bych rád zmínil je Lumír Hynar 
z oddílu TJ Sokol Chvalíkovice, který 
mě ke kuželkám přivedl a stál u mých 
začátků. Další důležitou osobou je Ja-
romír Hendrych. Ten mi dal tu šanci 
začít hrát I. KLD v Opavě, takže mu 
patří velké díky za to, že jsem mohl 
hrát pod jeho vedením, a za jeho tre-
nérské rady. Za mými úspěchy stojí 
samozřejmě více jmen, ale to by byl 
delší seznam. Takže oběma velké díky 
za to, co pro mě udělali a věřili mi, že 
to jednou někam dotáhnu!

Děkuji za rozhovor.
Štěpán Koblížek

S výsledkem jsem spokojen

Co se vám vybaví třeba za 10 let, 
když se řekne Brno 2014? Tuhle 
otázku jsme položili kuželkářským 
osobnostem, reprezentačním trené-
rům a divákům. Zde jsou některé je-
jich odpovědi.

Ivanka Palánová
Byla to mimo jiné možnost setkání 
s řadou kuželkářských nadšenců, kte-
ré vždy ráda vidím. A mít při tomto 
setkání ještě možnost shlédnout ty 
nejlepší hráče a hráčky, co náš sport 
světu nabízí, to je jistě zážitek sám 
o sobě. Společně sdílené nadšení nad 
úspěchy našich reprezentantů (či spí-
še reprezentantek) je potom opravdu 
nezapomenutelné. A vzhledem k mojí 
profesionální deformaci jsem samo-
zřejmě sledovala i organizaci příprav a 
průběhu všech čtyř akcí. Musím velice 
ocenit partu dobrovolníků, kterým se 
vše podařilo zvládnout dokonale. Na 
to, že se mezi kuželkáři vždy takový 
nadšenci najdou, na to se zapome-
nout určitě nedá, každý jiný sport by 
nám mohl závidět. A tak díky všem 
zúčastněným!

Petr Holý st.
Byl to pro mě jeden z nejsilnějších 
zážitků mého kuželkářského „života“. 

Byla to vlastně první velká akce, které 
jsem se aktivně nezúčastnil od mého 
odchodu do „funkcionářského důcho-
du“. Pro mě to bylo setkání s mnoha 
našimi kuželkáři i s trenéry a funkcio-
náři ostatních výprav, protože takřka 
20 let pohybování se kolem reprezen-
tací naší republiky přece jen zanecha-
lo jakési stopy a vzpomínky. Už jen 
to, že se MS uskutečnilo u nás, byl 
skvělý pocit a zvláště pak, když člověk 
slyšel ohlasy i odjinud, byla to nád-
herná akce. A vždycky znovu smeknu 
klobouk před organizačním výborem, 
protože atmosféru a hlavně obrovské 
pensum práce jsem, sice trochu z po-
vzdálí, zažil už na MS 1996 v Praze. 
Prostě: bylo to super!

Jiří Jančálek
Mistrovství světa v Brně se zcela jis-
tě zařadilo mezi šampionáty, na které 
se bude rádo vzpomínat. Povedlo se 
po organizační stránce a především 
se zadařilo našim hráčům. Už SP do-
rostu, který sérii akcí v Brně načínal, 
byl pro nás veleúspěšný. Navázali na 
to junioři a potvrdili to jednotlivci. 
Jak při SP, tak i při obou MS se hrála 
na počest vítěze naše státní hymna.  

 pokračování na str. 15
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Škoda, že si tento zážitek nedopřálo 
více diváků. Ale to je problém součas-
ných modelů MS. V minulosti chodilo 
na tyto akce mnohem více diváků. Za 
to však nemůže organizační výbor MS, 
ale spíše NBC. Mezi povedené počiny 
je také třeba zařadit přímý televizní 
přenos z MS jednotlivců — v době 
konání MS v ledním hokeji a ve velmi 
sledovaném čase (od 17 do 19 hodin). 
Kdy se to zase podaří?! Škoda, že pří-
mý přenos skončil těsně před finále. 
Na internetu to však bylo celé včetně 
zlaté tečky v podání Lucky Vaverkové. 
Mistrovství přináší také větší či menší 
tragédie. Své o tom po Brně ví Srbka 
Andjelkovič. Posledním hodem proti 
Maďarce Mehész hrála do všech devíti 
kuželek a potřebovala na vítězství sra-
zit dvě. Nesrazila ani jednu. I takové 
věci se v Brně staly.

Zdeněk Jaroš
Určitě se mi vybaví to, že jsem byl 
u toho, kdy byl vytvořen nový světový 
rekord na 120 hs. No a největší zážitek 
s tímto přímo souvisí. Po téměř deseti 
letech jsem měl možnost vidět kom-
pletní světovou špičku. A vedle řady 
nových světových rekordů jsem měl 
možnost být u toho, kdy Kiss vytvořil 
nový světový rekord v nejprestižnější 
disciplíně 120 hs. Zážitkem bylo i sle-
dování samotného finále mezi Kissem 
a Kakukem, který do posledního hodu 
útočil na překonání nového rekordu. 
Možná, že právě uklouznutí Kakuka 
v 29. hodě poslední třicítky bylo pří-
činou, že tento 24 hodin starý světový 
rekord nebyl překonán. 
MS v Brně mělo velice dobrou úroveň, 
organizační i hráčskou. To, že se ko-
nalo „doma“, umožnilo řadě kuželká-
řů, trenérů i hráčů vidět, jakým smě-
rem se ubírají kuželky v podání těch 
nejlepších. Mám na mysli především 
styl, herní projev a nasazení. Jsem 

přesvědčen, že pro řadu těch, kteří to 
mohli vidět, to bude inspirující v další 
práci.

Petr Dobeš
Krásná a náročná akce, jak pro hrá-
če, tak pro organizátory. Organizátoři 
připravili šampionáty na bezkonku-
renční úrovni, včetně zázemí pro naše 
domácí reprezentanty. Za to jim patří 
obrovský dík a pomyslná zlatá medai-
le. Všechny kategorie uspěly a získaly 
medaile. Čeští kuželkáři se prostě vy-
táhli po všech stránkách. Jsem hrdý, 
že jsem u toho mohl částečně být.

Jan Výrek
Když se mě někdo za 10 let zeptá, 
jaký byl Světový pohár dorostu a mis-
trovství světa juniorů, tak mu řeknu, 
že pro mě jako trenéra jedno z nejlep-
ších. Mít na těchto dvou akcích čtyři 
hráče z jednoho oddílu a ještě přive-
zou šest medailí, komu se to podaří? 
Nejlepší na šampionátu byla určitě 
Natálie Topičová. Jako nejmladší hráč-
ka šampionátu získala čtyři medaile, 
její spoluhráčka v juniorkách Markéta 
Jandíková získala dvě medaile.

Aleš Staněk
Pro mě to bylo první mistrovství v po-
zici trenéra a bylo pro juniory úspěš-
né. Byl jsem spokojeny jak s hrou klu-
ků, s počtem získaných medailí, tak 
s organizací MS.

Jaroslav Slabák
Bylo to již moje osmé MS jako trenér 
a za svoji hráčskou kariéru jsem byl 
na pěti MS, včetně toho v roce 1982 
v Brně, na které také rád vzpomínám. 
Jsem přesvědčen, že MS 2014 bylo 
zvládnuto na výbornou jak organizač-
ním výborem a také musíme poděko-
vat kuželkářům z Brna, kteří mají vel-
ký podíl na hladkém průběhu celého 
MS. Jako trenér mužů bych byl po vý-
konnostní stránce spokojený v přípa-

dě postupu všech hráčů z kvalifikace. 
To se však podařilo jen na 50 %.

Libor Novák
Měl jsem smůlu, že jsem se z časo-
vých důvodů nemohl zúčastnit více 
dnů šampionátu. Na druhou stranu 
jsem měl štěstí, že jsem byl přítomen 
zrovna ve středu 21.5.2014 odpoled-
ne. Mohl jsem si vychutnat závěrečné 
souboje ve sprintu žen korunované in-
farktovým závěrem se zlatou medailí 
Lucky Vaverkové. Zaujala mě parádní 
a přitom korektní atmosféra v hodně 
zaplněném hledišti (to není ve všech 
sportech běžné). Dále jsem zaregis-
troval, že stále ještě funguje i určitý 
pocit sounáležitosti mezi Čechy a Slo-
váky. Potěšila mě viditelná podpora 
diváků  pro Ivana Čecha při jeho ces-
tě za zlatem ve sprintu. Zajímavým 
zážitkem bylo i hodně neformální až 
téměř klaunské vystupování Rumuna 
Nicolae Lupu. Jeho „divadelní kreace“ 
byly zábavné, nikoho neurážely, neby-
ly zaměřeny k rozhození soupeře ani 
na provokování diváků. A co je obdi-
vuhodné, že toto rozptylování mu ne-
bránilo hrát prvotřídní kuželky. 

Kamil Bednář
I po letech si určitě vybavím přede-
vším skvělou atmosféru v hale. Největ-
ším zážitkem pro mě pak bylo finále 
sprintů, kdy se do finále dostala jak 
Lucka Vaverková v ženské kategorii, 
tak Ivan Čech v mužské a jak téměř 
celá hala po vítězství obou zmíněných 
skandovala „heja česko, heja sloven-
sko, heja československo“. Zase to 
ukázalo, jak moc blízko k sobě oba 
národy mají a myslím, že to potvrdilo, 
že o kuželkářích se to dá říci dvojná-
sob.

Jolana Toffaninová
Jako sportovně založená rodinka 
jsme si nemohli nechat ujít jedineč-
nou sportovní událost, která se navíc 

 pokračování na str. 16
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konala v našem městě, v Brně — Mist-
rovství světa v kuželkách.
Protože tomuto sportu holdujeme 
jen příležitostně, byli jsme překvape-
ni. Atmosféra úžasná, tribuny hřměly 
povzbuzováním snad ve všech světo-
vých jazycích. To jsme vůbec nečeka-
li. Nedalo se nepřidat. Hala, kterou 
známe především z basketbalových 
utkání našeho klubu, se během jedno-
ho týdne změnila téměř k nepoznání. 
Osm kuželkářských drah vedle sebe 
zařízených moderní výpočetní techni-
kou. Občas sice technika zazlobila, ale 
problém se vždy rychle vyřešil. Navíc 
občerstvení, jak ho známe v místním 
bufetu, bylo posíleno cateringem. Tak-
že nikdo nestrádal hladem, ani žízní, 
a mohl zde strávit třeba celý den. 
Stánek se suvenýry byl v neustálém 
obležení. Zboží mizelo před očima. 
Na tribunách a v zázemí se sportovci 
prolínali s fanoušky, což nám přineslo 
několik nevšedních zážitků, kdy jsme 
jako absolutní „kuželkáři amatéři“ 
mohli mluvit přímo s reprezentanty. 
Příjemné prostředí a nabitá atmosféra 
byly navíc korunovány skvělými vý-
sledky našich sportovců, což českého 
fanouška příjemně zahřeje u srdíčka.
Takže, klobouk dolů před organizá-
tory, hráči a všemi nadšenci tohoto 
sportu, kteří se mistrovství světa zú-
častnili nebo jiným způsobem přispě-
li. Skvělý zážitek.

Připravil Štěpán Koblížek

Mohou být na sebe právem hrdí!
Připravit všechny čtyři akce, které 
se v Brně konaly, nebylo vůbec jed-
noduché. Největší zásluhu na tom 
má organizační výbor MS. Zajímalo 
nás také jejich stručné zhodnocení 
a ohlédnutí, proto jsme i jim položili 
stejnou otázku: Co se vám vybaví tře-
ba za 10 let, když se řekne Brno 2014 
aneb Tvůj největší zážitek z Brna?

Petr Vaňura
Obrovská úleva a pocit dobře vyko-
nané práce. Těžko se mi MS hodnotí, 
protože jsem byl za ně zodpovědný, 
ale ohlasy, hlavně ze zahraničí, mě na-
plňují pocitem hrdosti za všechny lidi, 
kteří se kolem příprav a průběhu mis-
trovství pohybovali. Dva roky práce a 
v posledních měsících velmi intenziv-
ní, vyústilo v profesionální představe-
ní. I po sportovní stránce bylo MS vel-
mi kvalitní. Dohromady 11 světových 
rekordů nebývá na jedno mistrovství 
běžných a osm medailí, z toho tři zla-
té pro naši výpravu bylo třešničkou na 
dortu.
A mě osobně těší i jedna další skuteč-
nost a to ta, že hospodaření pravdě-
podobně skončí kladnou nulou, což 
dlouho vypadalo, že nebude pravda 
a jak jsem slíbil, tak by mě čekalo 
doplacení ztrát, a to by mě fakt ne-
těšilo. Ještě jednou obrovské poděko-
vání všem, kteří se na tom podíleli, a 
znovu jsem se přesvědčil, že kuželkáři 
jsou bezvadná parta.

Jana Pokorná
Když se řekne Brno 2014 vybavím si 
především nadšení lidí, kteří se podí-
leli na organizaci šampionátu a vytvo-
řili skvělou pracovní i fanouškovskou 
atmosféru. Můj největší zážitek z Brna 
je však spojen s mistryní světa Luckou 
Vaverkovou, která ve sprintu předved-
la parádní výkon a dala všem možnost 
pořádně zafandit a pocítit českou 
sportovní hrdost. S tím se pojí i od-
vysílání přímého přenosu na ČT Sport, 

který byl — po dlouhých letech bez 
kuželek na obrazovce — také příjem-
ným zážitkem a dodnes hezkou připo-
mínkou celého mistrovství světa.

Petr Bílek
Při této otázce se mně vybaví mnoho 
hezkých okamžiků a kupodivu žádný 
špatný. Fakt si na nic negativního ne-
vzpomínám. Ale nejvíc na mě působí 
hezké a pozitivní ohlasy od lidí, kteří 
nejsou kuželkáři a kteří říkají: „To bylo 
bezvadný…“ apod. Je to krásný pocit. 
Asi jsme to zvládli!

Naďa Dobešová
Tak co se mi vybaví? Úžasných 14 
dní, které jsem prožila se skvělým tý-
mem lidiček, s kterými jsem se každý 
den ráno potkávala na snídani, kde 
určitě každému v jeho hlavičce již 
probíhaly povinnosti a úkoly, aby vše 
po celé MS klapalo ke spokojenosti 
hráčů, funkcionářů a neposlední řadě 
i diváků, kterých v průběhu celého MS 
přišlo přes 3000. Jsem velmi pyšná, 
že jsem mohla být součástí MS i když 
pro mě v již nezvyklé pozici. Já to ješ-
tě v loňském roce v květnu znala pou-
ze z pozice hráčky. Ale určitě to stálo 
za to! Ještě jednou děkuji všem re-
prezentantům za skvělé výkony, které 
byly korunovány medailemi a doufám, 
že i oni budou ještě za mnoho let na 
toto MS vzpomínat jako na to jedno 
z nejkrásnějších.

 pokračování na str. 17
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Renata Svobodová
Když se řekne Brno 2014 aneb můj 
největší zážitek z Brna: kus našeho 
života, hodiny, dny, týdny a měsíce 
příprav; strach z něčeho neznámého, 
nového a otázka, jak to dopadne; ob-
rovská dřina; „šáhnutí“ si až na vlast-
ní dno během konání mistrovství; 
skvělá parta = lidi, s kterými bych do 
toho šla znovu; nádherná hala, která 
se nám stala na 16 dní domovem; 
vynikající atmosféra, fanoušci, kteří 
fandili všem bez rozdílu národnosti; 
výborné výkony hráčů a světové rekor-
dy; Lucka Vaverková, která první tý-
den uklízela halu, akreditovala hráče, 
rozmotávala dorostencům a juniorům 
kuželky a pak sama vybojovala jako 
reprezentantka ČR dvě medaile; spo-
kojené a usměvavé tváře lidí prochá-
zejících halou, ať už hráčů, členů vý-
prav nebo fanoušků; velká zkušenost; 
neopakovatelné zážitky; v neposlední 
řadě pocit obrovské hrdosti, že jsem 
byla „u toho“!

Jaromír Šula
Můj největší zážitek bylo celé mistrov-
ství světa v kuželkách, už od dorostu 
až po hendikepované lidičky.

Pavel Mecerod
Vzhledem k tomu, že jsem se věnoval 
přípravě MS více jak rok a stále pro 
mě ještě činnost kolem MS neskonči-
la, zážitků a vzpomínek je mnoho.
Vzpomínám, jak si na samém začátku 
prohlížím několik návrhů log MS Brno 
2014 a jsem rád, že v hlasování vítězí 
můj favorit. Vznikají webové stránky 
k MS, ze kterých se usmívají členové 
přípravného výboru a zároveň je na 
úvodní stránce odpočítáván neúpros-
ný čas do zahájení MS. Velkým zážit-
kem byla i pracovní cesta do německé 
firmy FUNK, dodavatele drah a tech-
nologie na MS v Brně. V čase, kdy se 

MS nezadržitelně blížilo a dostavovalo 
se napětí i únava, mně dělalo radost, 
když jsem v Brně potkával polepené 
šaliny (tramvaje) a billboardy s rekla-
mou připravovaného MS. Nebo také, 
když se podařila organizačně nároč-
ná, propagační akce v obchodní ga-
lerii Vaňkovka, kde si na instalované 
minidráze vyzkoušelo zahrát kuželky 
spousta lidí včetně známých sportov-
ních osobností, kterým asistovali ro-
sické „mladé naděje“.
V mých vzpomínkách ještě MS neza-
čalo a už jsem vyjmenoval spoustu 
zážitků. Samozřejmě v průběhu MS 
jich bylo nejvíce, nebo alespoň nejví-
ce těch emotivních. Třeba jen samot-
né slavnostní zahájení, kdy prezident 
NBC, při vstupu na „scénu“ , ve skvělé 
atmosféře prohlásil, že si připadá jak 
v televizní „šou“ Eurovize, což beru 
jako pochvalu všem, kteří se na pří-
pravě podíleli.
Letitého kuželkáře, jako jsem já, sa-
mozřejmě zajímají sportovní výkony 
na drahách. Takové zážitky zůstanou 
v mé paměti nesmazatelně zapsány. 
Na vlastní oči vidět, s jakou lehkostí 
se dá vytvořit světový rekord v podání 
Tamase Kisse a nebo třeba i možnost 
osobně hodnotit s Vili Zavarkem jeho 
neúspěch. Skvělé bylo sledovat účin-
kování českých hráčů a hlavně hráček 
za hlasitého a férového fandění čes-
kých fanoušků.
Avšak můj největší zážitek z MS, a teď 
se teprve dostávám k podané otázce, 
bylo sledovat Lucku Vaverkovou, jak 
postupuje ve sprintu, po nervech drá-
sajících bojích, až do finále. A to ještě 
musím říci, že mezi jednotlivými zá-
pasy zvládla pomáhat i nám pořada-
telům. A pak přišlo to zmíněné finále 
za přítomnosti kamer nejen ČT sport, 
což je pro mě také velkým zážitkem. 
Dvouhodinový přímý přenos z kužel-
kářského sportu se hned tak nevidí.
Ale zpátky k zážitku číslo jedna, a to 
finále sprintu žen, kdy Lucka opět do-

spěla k rozstřelu, posledním hodem 
hodila hodovku, a zdálo se, že je do-
bojováno. Soupeřka musela hodit také 
hodovku a co myslíte, „měla ji tam“. 
Přišel na řadu druhý rozstřel, a to už 
stejně všichni znáte. Lucka je mistryní 
světa. Umocnění tohoto nezapomenu-
telného zážitku bylo v tom, že jsem 
ten den předával za organizační vý-
bor ocenění medailistům na stupních 
vítězů právě já. Zlato ten den patřilo 
Čechům a Slovákům. Přesněji Slová-
kovi Ivanu Čechovi v kategorii mužů 
a hlavně Češce, rosické odchovanky-
ni, kamarádce, Lucce Vaverkové, což 
jsem si jako předseda rosického klubu 
náležitě užil. I nyní při psaní tohoto 
článku mi naskakuje „husí kůže“.
Avšak nedá se zapomenout na celou 
krásnou sportovní halu, která se mi 
na měsíc stala domovem, na náš hlav-
ní stan (kancelář), kde jsem s vynika-
jícími kolegy trávil čas a řešil různé 
příjemné, někdy i napjaté situace. Rád 
vzpomínám na nové známé a kamará-
dy, které mi MS přineslo.
Málem bych zapomněl na jednu vzpo-
mínku, která zůstane v mé paměti. 
Když se řekne MS Brno 2014 naskočí 
mi anglické slůvko Happy. Je to název 
písně, která byla skladbou MS. Jak-
mile zazní třeba z rádia tento song 
od Pharrella Williamse, okamžitě mě 
to přenese zpět do skvělé atmosféry 
haly při Mistrovství světa v kuželkách 
v květnu 2014, na kterém jsem se rád 
podílel coby jeden z pořadatelů.

Petr Streubel
Vybaví se mi spousta emotivních zá-
žitků, ale především hrdost na všech-
ny lidi, kteří se podíleli na organizo-
vání MS, radost ze všech pozitivních 
ohlasů a čest, že jsem se na této akci 
mohl také osobně podílet. Samozřej-
mě i vysoká sportovní úroveň, která 
byla korunovaná několika světovými 
rekordy a cennými medailemi pro čes-
kou reprezentační výpravu.

Připravil Štěpán Koblížek

Mohou být na sebe právem hrdí!

MS BRNO
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V pátek 13. června byly v Zastávce 
u Brna vyhlášeny výsledky anke-
ty Kuželkář sezony 2013 – 2014. 
V hlavních kategoriích se z prvenství 
radovali Lucie Vaverková (KSV Wi-
ener Linien) a Jan Kotyza (Voith St. 
Pölten)

Je tomu zhruba tři a půl roku, co se 
nejlepší kuželkáři sešli na vyhlašování 
anket v hotelu Harmonie v Zastávce 
u Brna poprvé. Tehdy zde byli vyhlá-
šeni výsledky ankety Kuželkář roku 
2010 a výherci byli… ano správně… 
Lucie Vaverková a Jan Kotyza. A pak 
že se historie neopakuje.
Anketa o nejlepší kuželkáře sezony 
od tohoto ročníku v podstatě nahra-
dila tradičního Kuželkáře roku. I když 
nahrazení není přesný výraz, jedná 
se spíše o inovaci, která by mohla 
zjednodušit rozhodování hlasujících, 
neboť ubylo nutné srovnání výkonů 
hráčů ve dvou různých sezonách. Ji-
nak v podstatě vše zůstalo při starém.
Předchozími vítězi hlavních katego-
rií byli Miroslav Jelínek a Hana Wie-
dermannová. Jelínka letošní výkony 
v německé lize a na MS v Brně zařa-
dili na páté místo. Wiedermannová, 
hvězda rakouské ligy, byla třetí, když 
ji předčila pouze Natálie Topičová a 

vítězná Vaverková. Ta své hlavní úspě-
chy zaznamenala na uplynulém MS, 
kde zvítězila ve sprintu a ještě brala 
bronz v hlavní soutěži jednotlivkyň. 
Zajímavostí ale je i její dobrovolnická 
práce, kdy během juniorského MS na 
různých pozicích odpracovala dlouhé 
hodiny.
Mužští medailisté byli ve složení: Ko-
tyza, Zdeněk Gartus, Radek Hejhal. 
Tomu se příliš nedařilo na MS, když 
těsně nepostoupil z kvalifikace a ve 
sprintu skončil ve druhém kole. Na-
opak v německé nejvyšší soutěži byl 
oporou Straubingu. Gartus na stříbr-
né pozici sice nehrál v Brně, za to již 
potřetí v řadě dominoval jednotlivcům 
v domácí nejvyšší soutěži. Kotyza byl 
tuto sezonu nejkomplexnějším čes-
kým hráčem. Stal se dvojnásobným 
mistrem republiky, se svým týmem 
opanoval rakouskou ligu a na MS se 
jako jediný Čech dostal do osmifinále. 
Nutno dodat, že oba vítězové opano-
vali ankety s velkým náskokem.
Sledovanou kategorií je i ta juniorská. 
Mezi dívkami nebylo příliš pochyb 
o vítězce. Natálie Topičová získala bě-
hem sezony tolik nominačních úspě-
chů, že snad ani nemohla nevyhrát.  

 pokračování na str. 19

Zastávkové dostaveníčko podruhé Kuželkář sezóny 2013/14
1. Jan Kotyza 148
2. Zdeněk Gartus 57
3. Radek Hejhal 49
4. Rostislav Gorecký 22
5. Miroslav Jelínek 13
 Zdeněk Vymazal 13

Kuželkářka sezóny 2013/14
1. Lucie Vaverková 148
2. Natálie Topičová 78
3. Hana Wiedermannová 57
4. Naděžda Dobešová 22
5. Kamila Dvořáková 6
 Alena Kantnerová 6
 Daniela Žďárková 6

Junior sezóny 2013/14
1. Rostislav Gorecký 116
2. Michal Pytlík 69
3. Jan Bína 59
4. Zdeněk Ransdorf 33
 Jiří Vícha 33
6. Ladislav Urban 11

Juniorka sezóny 2013/14
1. Natálie Topičová 165
2. Renáta Navrkalová 82
3. Markéta Jandíková 38
4. Zuzana Musilová 18
5. Markéta Hofmanová 14
6. Jitka Šimková 8

Talent sezóny 2013/14 — chlapci
1. David Urbánek 16
2. Lukáš Dúška 6
 Bohumil Maroušek 6

Talent sezóny 2013/14 — dívky
1. Michaela Dvořáková 18
2. Kateřina Majerová 10
3. Karolína Kovaříková 3

Ocenění za dlouhodobou trenérskou 
činnost
Tomáš Vít SKK Kosmonosy

Síň slávy
Karol Ivanko SK US Praha

Kompletní výsledky anket naleznete 
na webu ČKA — www.kuzelky.cz.Nejlepší kuželkáři a kuželkářky, kteří byli přítomni na slavnostním vyhlašování
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Zlato a stříbro na SP dorostu a stejně 
tak i na MS juniorů byl prostě nepře-
konatelný kalibr. Druhá Renáta Navr-
kalová dostala o polovinu hlasů méně. 
I ona ale neměla špatnou sezonu. Stří-
bro v týmové soutěži na MS juniorů, 
účast na MS dospělých, dobré výkony 
v Rakousku a na republikovém mist-
rovství také daly dohromady slušný 
mix. Třetí do party je další hráčka Va-
lašského Meziříčí, Markéta Jandíková. 
Ta se ujala těžké role dotahováka na 
MS juniorů a svou roli zvládla, navíc 
s Rostislavem Goreckým sahali i po 
zlatu ze soutěže smíšených tandemů.
Junioři byli přeci jen vyrovnanější. 
Třetí skončil Jan Bína, který má me-
daili ze SP dorostu, bral zlato na MČR 
ve sprintu a byl druhý v Českém po-
háru dorostu — Bevar Tour. Jen o pár 
hlasů víc získal dvojnásobný junior-
ský mistr republiky a účastník MS 
Michal Pytlík. Ten s Rokycany prožil 
snovou sezonu, kterou okořenil stří-
brem v lize a výhrou v Poháru ČKA. 
Juniorem roku se pak stal Rostislav 
Gorecký. Hráč Luhačovic a Slavičína 
se již v mladém věku dokázal prosadit 
v nejvyšší soutěži, ovládl Bevar Tour 
a tvořil pilíř juniorské reprezentace,  
se kterou úspěšně bojoval na MS. Od-
vezl si z něj také medaili, stříbro ze 
smíšených tandemů. V juniorských 
vítězích má Česko velké přísliby do 

budoucna.
Ke slovu se v Zastávce dostalo i vyhlá-
šení nejlepších talentů. Mezi dívkami 
jasně zvítězila chýnovská Michaela 
Dvořáková, která již pátou sezonu 
ukazuje svůj talent a letos nedala 
svým soupeřkám vůbec žádnou šan-
ci, když ovládla PMN i obě MČR. Mezi 
kluky se raduje David Urbánek, hráč 
Startu Rychnov nad Kněžnou, který 
měl sice skvělou, jenže v uvozovkách 
jen stříbrnou sezonu. Urbánek, po-
dobně jako Dvořáková, zářil ve všech 
třech žákovských soutěžích, ale vždy 
z toho vzešlo „pouze“ stříbro. Doufej-
me, že se oba talenti budou nadále 
rozvíjet a půjdou ve stopách někte-
rých minulých vítězů, kterými mimo 
jiné byly Natálie Topičová či Nikola 
Tatoušková.
Ke slovu přišlo i tradiční uvedení 
do Síně slávy a ocenění za trenér-
skou činnost. Tomáš Vít z Kosmonos 
byl oceněn za dlouhodobé úspěchy 
s kosmonoskou mládeží a Karol Ivan-
ko z Uhelných skladů Praha byl jako 
28. v pořadí uveden mezi největší le-
gendy českých kuželek. Zároveň s tou-
to poctou byli oceněni i další význační 
kuželkáři. Zlatou plaketu ČKA obdržel 
Jiří John. Stříbrnou Oldřich Roubek 
a Alena Holubová. Laureáty bronzové 
plakety se stali Vladimír Bergerhof, 
Jaroslav Hlídek, Svatopluk Kříž, Zde-
něk Hobl, Jan Výrek, Naďa Dobešová 
a Hanuš Slavík. Ten spolu s Jiřím Jan-
čálkem ještě obdržel Čestné uznání 
České unie sportu (ČUS) a Karel Řízek 
Čestný odznak ČUS.
Na úplný závěr celého galavečera si 
ohodnocení sportovci ze svých řad 
vybrali Kuželkářskou hvězdu sezóny 
2013/14, kterou se stala Natálie To-
pičová.
Vyhlašování anket o nejlepší kuželká-
ře sezony symbolicky uzavřelo letošní 
úspěšný soutěžní ročník.

Lukáš Dařílek

Zastávkové dostaveníčko podruhé

Natálie Topičová byla zvolena Kužel-
kářskou hvězdou sezóny 2013/14

Los MS družstev 2015
Na konferenci NBC v Brně byly roz-
losovány skupiny pro VI. mistrovství 
světa družstev, které se uskuteční od 
13. do 23. května 2015 v německém 
Speichersdorfu.

Ženy při své obhajobě bronzových 
medailí změří síly v rámci kvalifikační 
skupiny D s kuželkářkami ze Sloven-
ska, Srbska a Estonska. Muži se ve 
skupině D utkají se stříbrnými medai-
listy z posledního MS reprezentanty 
Makedonie. Dalším účastníkem je-
jich skupiny bude Rakousko a čtvrtý 
účastník si svůj postup musí vybojo-
vat z kvalifikace.

ŽENY

A B C D

ROU HUN CRO CZE

AUT GER SLO SVK

ITA POL BIH SRB

DEN ? ? EST

Kvalifikace — FRA, MKD, MNE, SWE 
(bude rozlosováno až na MS)

MUŽI

A B C D

ROU HUN SRB MKD

POL CRO SLO AUT

FRA SVK GER CZE

? ITA ? ?

Kvalifikace — BIH, DEN, EST, MNE, SUI, 
SWE (bude rozlosováno až na MS)
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Přelom května a června byl ve zname-
ní finálových turnajů Pro-Tec Cupu  
— Poháru ČKA. Mužské „Final Four“ 
se odehrálo na půdě ligového mistra 
z Husovic, ženy se naopak utkaly na 
půdě vicemistra z Valašského Meziří-
čí. Místní dámy tak měly ideální pří-
ležitost na domácích plánech získat 
velkou trofej.

Soutěž žen
Semifinále mezi Valašským Meziříčím 
a Blanskem rozhodly zejména dva 
kvalitní výkony první a poslední hráč-
ky Valmezu. Vendula Šebková zahrá-
la 589 a porazila Helenu Daňkovou 
o třicet kuželek. Markéta Jandíková 
poté byla ještě o kuželku úspěšnější 
a do společné kasy přinesla plných 
62 kuželek. Utkání se naopak příliš 
nevyvedlo Natálii Topičové s Alenou 
Kantnerovou, které svým soupeřkám 
podlehly 535:570 a 539:559. I tak 
ale domácí zvítězili 4:2 (2253:2216) 
a dostali se závěrečného utkání sezo-
ny. Jejich soupeřem byl lepší z utkání 
Přerov — PSJ Jihlava. Jediný účastník 
finálového turnaje, který dlouhodobě 
hraje druhou ligu se do Final four do-
stal i přes čtvrtfinálovou prohru s mis-
trovskou Slavií, která se vzdala účasti 
na turnaji. Jihlava ji tak nahradila. 

Zápas s Přerovem se jí ale vůbec ne-
vyvedl. Nejlépe zahrála Lenka Habrová 
(538), která ale nedosáhla ani na vý-
kon nejhorší hráčky soupeřek. Přerov 
tak v poklidu postoupil do finále po 
výsledku 6:0 (2215:2013).
Druhý den byla na řadě nejprve bitva 
o třetí místo. I tentokrát měl navrch 
favorit utkání. Blansku se hned v po-
době výborného výkonu Heleny Daň-
kové (586) podařilo uhrát velký počet 
kuželek. A vzhledem k odstoupení 
jihlavské hráčky Evy Dušek v druhé 
půli zápasu, ani nejlepší výkon Vero-
niky Brychtové (591) již nemohl nic 
změnit na blanenském bronzu, který 
Jihomoravanky získaly díky výhře 5:1 
(2125:1846).
Vše vyvrcholilo velkým finále Valmez 
vs. Přerov. Tomu se podařilo na hor-
ké půdě vyhrát již v posledním kole 
ligové soutěže a ani tentokrát nechtěl 
odejít ze zápasu s prázdnou. Jitka 
Szczyrbová na úvod přehrála Kristýnu 
Štreitovou 580:549 díky velkému ná-
skoku z první dráhy. To, že byl stav 
v půli vyrovnaný, poté zajistila Natá-
lie Topičová, která díky lepší druhé 
polovině otočila souboj s Gabrielou 
Helisovou (575:561). Domácí museli 
dotahovat, ale ani Alena Kantnerová, 
ani Markéta Jandíková nezačaly svo-

je souboje dobře. Kateřina Fajdeková 
s Janou Holubovou vedly po třech 
dráhách 2:1 (Fajdeková výborných 
175 na třetí dráze) a měly k dobru 
deset, resp. tři kuželky. Závěr byl ner-
vydrásající přetahovanou. Lépe z ní 
vyšlo přerovské duo, když Fajdeková 
sice poslední třicítku prohrála o devět, 
ale v součtu jí jedna kuželka zůstala 
(568:567). Holubová v závěru plichti-
la, takže zvítězila o tři (545:542). Pře-
rov zvítězil těsně, ale zaslouženě 5:1 
(2254:2233) a stal se vítězem letoš-
ního ročníku Pro-Tec Cupu. Přerovu se 
tak podařilo oplatit Valmezu finálovou 
porážku z minulé sezony.

Soutěž mužů
I mužská semifinále, která viděly br-
něnské Husovice, byla spíše jedno-
značnějšího charakteru. Rokycany hrá-
ly s Valmezem a zápas rozhodly dva 
faktory. Zaprvé slabší výkon Vladimíra 
Výrka, jehož zaváhání využil k výhře 
rokycanský Vojtěch Špelina (590:502) 
a dále nejlepší výkon víkendu v podání 
Jana Endršta, jehož závěrečných 662 
poslalo Rokycany definitivně do finále 
po výhře 4:2 (2390:2294). V druhém 
semifinále muži z Přerova mohli napo-
dobit své kolegyně, ale v cestě jim stál 
Kolín. Šestý celek ligové soutěže byl 
favoritem a svoji pozici rozhodně po-
tvrdil. Vše načal výborným výkonem 
622 Filip Dejda, který hned v úvodu 
získal 55 kuželek k dobru. Dalších 40 
navíc získal Jiří Němec (557:517). Ve 
druhé půli by tedy Přerov musel vý-
razně přidat, aby vývoj otočil. Martin 
Sitta sice těsně zvítězil (578:574), zá-
věr ale opět patřil Kolínu, konkrétně 
Martinovi Švorbovi (612:517). Kolín 
jasně zvítězil 5:1 (2365:2179).
Zápas zklamaných v podstatě rozhodl 
výkon jediného hráče. Radim Metelka 
totiž zahrál vynikajících 631 a Pet-
ra Pavelku přejel o 97 kuželek. Body 
přidali i David Volek s Tomášem Ca-
bákem. Valmez zaslouženě vyhrál 5:1  

pokračování na str. 21

Pohár ovládli ligoví medailisté

Hráčky čtyř družstev, které se zúčastnily finálového turnaje Pro-Tec Cup 2013/14
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(2296:2183) a získal bronz.
Velké finále mezi Rokycany a Kolínem 
pro stříbrného medailistu z ligové 
soutěže nezačalo vůbec dobře. La-
dislav Urban neměl svůj den. Využil 
toho Roman Weiss, který svému mla-
dému protivníkovi naložil 71 kuželek 
(592:521). Důležitý bod a třináct ku-
želek pro Rokycany ve druhém sou-
boji uhrál Vojtěch Špelina (579:566). 
I tak ale „mladé pušky“ Michala Pyt-
líka a Jana Endršta čekal pořádný kus 
práce. Oba juniorští reprezentanti se 
svého úkolu nezalekli a brzy začali 
soupeřům šlapat na paty. Vývoj defi-
nitivně otočili ve třetích dějstvích, kdy 
Endršt zahrál výborných 181. Posled-
ní dráhy si poté Rokycanští už pohlí-
dali a po výhrách 612:571 a 621:559 
mohli zaslouženě slavit vítězství 5:1 

(2333:2288), ale především zisk Po-
háru ČKA.

Na závěr ještě trochu statistiky. Mezi 
muži hned devadesátkrát padla hra-
nice 600 kuželek. Třináctkrát bylo 
docíleno 630 a více kuželek. Vůbec 
nejlépe si v Jihlavě vedl Radim Metel-
ka (663). Čtyřikrát se týmům podařilo 
překonat 2400 kuželek. MS Brno „A“ 
na domácích plánech zahrálo 2448 
kuželek. Výborné výkony předváděly 
i ženy, když 21krát docílily 580 a více 
kuželek, padly i dvě šestistovky — 605 
Romany Sedlářové z MS Brno na do-
mácích dráhách překonala blanenská 
Zdeňka Ševčíková (613) rovněž na 
domácích rozběžištích. Dvakrát se 
také týmům povedlo překonat hranici 
2300 kuželek. MS Brno doma 2306 a 
Blansko doma 2316.
Takový byl pohárový ročník 2013/14. 

Vítězové poháru se na podzim střet-
nou v Superpoháru s ligovými mistry. 
V ženách nás tedy čeká souboj Přero-
vu a Slavie Praha, v mužích se střet-
nou Rokycany a brněnské Husovice. 
Vítězové Pro-Tec Cupu — Poháru ČKA 
také mají právo reprezentovat Čes-
kou republiku na mezinárodní soutěži 
družstev — Poháru NBC.

 Lukáš Dařílek

Muži finalisté Pro-Tec Cupu 2013/14

Pohár ovládli ligoví medailisté
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Jeden víkend, dvě sady medailí
O víkendu 7. a 8. června se uskuteč-
nilo finále J&R Digital Cupu — Mist-
rovství ČR dvojic. Ženy se utkaly na 
kuželně ve Vracově, muži v Praze na 
Žižkově.

Šlo o čtvrtý ročník MČR dvojic, který 
byl nově doplněn soubojem o mis-
trovský titul v kategorii tandemů. Do 
této soutěže hrané v neděli postoupi-
lo 16 nejlepších dvojic ze sobotního 
klání. Tandemy se hrály v disciplíně 
2×30 hs. Sponzor soutěže, společnost 
J&R Digital, vypsala finanční odměny 
pro první tři dvojice v kategorii žen 
v celkové hodnotě 700 Euro. Pro kate-
gorii mužů uhradila odměny ve stejné 
výši Česká kuželkářská asociace.

Soutěž mužů
Finále se konalo v Praze na Žižkově. 
Po losování a slavnostním ceremoniá-
lu se šlo na to. Hned do úvodní rundy 
nastoupili otec a syn Pytlíkové, jed-
ni z favoritů na medaili. Své ambice 
potvrdili hned na úvodních drahách 
(163+150). V dalším průběhu se ale 
Michalovi již tolik nevedlo a dosáhl vý-
konu 558. Roman pokračoval ve velmi 
kvalitní hře a dosáhl na 608 kuželek. 
Celkem tedy 1166. Na těžké kuželně 

se dalo očekávat, že by to mohlo sta-
čit na medaili. Hned v další rundě na-
stoupilo pražské duo Anton Stašák a 
Jan Bürger a jihlavský tandem Daniel 
Braun a Stanislav Partl. Pražské duo 
táhl především nestárnoucí Tonda 
Stašák a nakonec se po vyrovnané hře 
jeho číslo zastavilo na místní poměry 
fantastických 641. Další průběh hry 
ukázal, že jeho výkon je úplně jinde 
než zbytku startovního pole. Jeho 
parťák přidal 540 a celkových 1181 
je posadilo do čela. Vedle hrající jih-
laváci se trápili v plných a doháněli to 
dorážkou. Na závěr předvedli v doráž-
ce to nejlepší (67 a 70) a posunuli se 
na druhé místo se součtem 1171. Vel-
mi dobře zahrál Daniel Braun (597). 
V dalším průběhu mistrovství se hrálo 
vyrovnaně mezi 1100 a 1140. Tedy až 
do doby, než nastoupili obhájci titu-
lu Michal Jirouš s Radkem Hejhalem. 
Předváděli vyrovnanou hru, pouze 
Radek si dovolil mírné zaváhání na 
druhé dráze, ale nakonec přece jen 
kvalitními dorážkami na závěr překo-
nali vedoucí duo Stašák- Bűrger těs-
ně o dvě kuželky, když Michal dosáhl 
605 a Radek 578. V dalším průběhu 
už se pozice na čelních místech ne-
měnily, a tak Radek Hejhal s Micha-

lem Jiroušem obhájili titul z loňského 
roku výkonem 1183. Poprvé v historii 
nebylo potřeba k vítězství překonat 
alespoň 1240 bodů. Těžká kuželna se 
projevila. Druhé místo nakonec obsa-
dili Anton Stašák s Janem Bürgrem 
za výkon o dvě kuželky nižší než vítě-
zové. Bronz bral zásluhou výborných 
dorážek (234 a 237) jihlavský pár 
Daniel Braun – Stanislav Partl (1171). 
Nepopulární čtvrté místo zbylo rodin-
ný pár Pytlíkových. Páté místo obsadil 
pár Petr Hrubý – Stanislav Březina. 
Nejlepší výkon rozdílem několika tříd 
předvedl Anton Stašák 641, šestistov-
ku dále překonali pouze Roman Pytlík 
608 a Michal Jirouš 605. Následují 
Petr Hrubý 599, Daniel Braun 597 a 
hranici 580 kuželek pak překonal pou-
ze Zdeněk Ransdorf (581).
Nebojovalo se ale pouze o titul Mis-
trů ČR v kategorii dvojic. Soutěž tan-
demů zahájil postupem do čtvrtfinále 
vítězný pár Jirouš-Hejhal, a podobně 
si vedly všechny další dvojice nasaze-
né dle výsledků z prvního dne až na 
stříbrné medailisty, kteří nepostoupili. 
Všechny čtvrtfinálové souboje skonči-
ly výhrami 2:0 pro jeden z tandemů. 
Jirouš-Hejhal přehrál kolínský pár De-
jda-Weiss na první dráze 152:122, na 
druhé těsně 126:124. Nejlepší výkon 
předvedli po vyrovnaných drahách 
Pytlíkové (317), a tak ani dobrý výkon 
Březiny s Hrubým (293) na postup 
nestačil. Bez problémů postoupili 
mladíci z Duchcova (Ransdorf-Endršt) 
přes jičínský tandem (Vik-Bína). Těs-
nými výhrami o dvě, resp. tři kuželky 
postoupil jihlavský pár Braun-Partl 
přes českotřebovské Jirouška s Hý-
blem. V semifinále se potkali Jirouš
-Hejhal s otcem a synem Pytlíkovými. 
Úvodní dráhu zvládlo lépe rokycanské 
duo lepší dorážkou 149:145, obdobně 
lepší dorážkou pak ovládli i druhou 
dráhu a postoupili do finále. Na ve-
dlejších drahách přehráli duchcovští 
Endršt-Ransdorf jihlavské duo Braun 

 pokračování na str. 23
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pokračování ze str. 22

a Partl těsně 135:130, druhá pak pro 
ně vyzněla zcela jednoznačně a po-
stoupili do finále. V duelu o bronz tak 
nastoupil ostřílený pár Hejhal-Jirouš 
proti jihlavským. Úvodní dráhu zvládli 
lépe výbornou dorážkou Jirouš s Hej-
halem, druhá dráha naopak skončila 
jednoznačně pro jihlavský tandem. O 
medaili tak rozhodoval rozstřel, kte-
rý jihlavští nezvládli a medaili si tak 
připsal tandem Michal Jirouš – Ra-
dek Hejhal. Finále rozehráli výborně 
duchcovští mladíci Ransdorf-Endršt 
(168), na druhé dráze vedli po celu 
dobu, ale rodinný tandem Pytlíků 
předvedl silný závěr, když zkušenější 
Roman na existenc hodil hodovku a 
Michal ji posledním hodem zopako-
val. To znamenalo těsnou výhru na 
dráze 148:146 a následoval rozhoz. 
Ten zvládli otec a syn Pytlíkové na 
výbornou (16 na dva hody) a získali 
tak historicky první titul Mistrů ČR v 
kategorii mužských tandemů. Stříbro 
připadlo duchcovským Janu Endrštovi 
se Zdeňkem Ransdorfem. Bronz brala 
dvojice Michal Jirouš – Radek Hejhal. 
Soutěž se odehrávala v krásné přátel-
ské atmosféře, závěrečné souboje pak 
i za povzbuzování publika, které bylo 
samozřejmě tvořeno zejména účastní-
ky předchozích bojů.

 Stanislav Partl

Soutěž žen
Ženský finálový turnaj hraný ve Vraco-
vě se musel vypořádat s odmítnutím 
účasti velkého množství dvojic. Celko-
vě odřeklo účast na finále postupně 
18 dvojic, takže jich nakonec zbylo 
pouhých 15 (rozpis finále počítal s 20 
dvojicemi).
Co se týče dosažených výkonů, ty ne-
byly letos tak vysoké jako loni, kdy byl 
na této kuželně vytvořen nový český 
rekord na 2 x 120 hs. Zajímavé je, že 

v konečném pořadí měly medailistky 
před zbytkem startovního pole poměr-
ně velký náskok (51 kuželek). Bronz 
získala za výkon 1139 kuželek dvojice 
Lucie Kelpenčevová (572) a Pavlína 
Procházková (567) ze Sokola Husovi-
ce. Na druhém místě (celkem 1156) 
skončila dvojice Bohdana Jankových 
(591) a Martina Zimáková (565) re-
prezentující Zlín a Valašské Meziříčí. 
Zlata se po třech letech a dvou dru-
hých místech opět dočkaly sestry Wie-
dermannovy (Dana 571, Hana 601). 
Velká nevyrovnanost hráček ve dvojici 
letos postihla Janu Račkovou (583) a 
Blanku Maškovou (505 kuželek). 
V nedělní vyřazovací soutěži tandemů 
si cestu k premiérovému českému ti-
tulu v této kategorii vybojovala bla-
nenská dvojice Lenka Kalová a Zdeňka 
Ševčíková. Zlatými medailemi si tak 
vynahradily loňské čtvrté a letošním 
páté místo v kategorii dvojic. Ve finále 
porazily svoji oddílovou spoluhráčku 
Soňu Lahodovou startující ve dvojici 
s Ivanou Majerovou z Židenic. Sestry 
Wiedermannovy svůj souboj o třetí 
místo prohrály, takže  Bohdana Jan-
kových a Martina Zimáková si Vraco-
va odvezly každá dvě medaile (stříbro 
z dvojic a bronz z tandemů).

 Štěpán Koblížek

Medailistky ze soutěže dvojic a zástupci J&R Digital, ČKA a domácího oddílu

Jeden víkend, dvě sady medailí MČR neregistrovaných 2014
Svůj vrchol sezóny mají za sebou 
i neregistrovaní kuželkáři. Do finá-
lového turnaje se letos postupovalo 
přes kvalifikace v Horním Benešově, 
Kutné Hoře, Praze (Žižkov) a Valti-
cích.

Finálový turnaj tentokrát hostila čtyř- 
dráhová kuželna v Hořicích a sešlo se 
na ní celkem 26 družstev, která vze-
šla z celkem 73 celků přihlášených do 
kvalifikace. Dvoudenní zápolení v dis-
ciplíně 2×30 hs, kde se poprvé výkony 
obou dnů sčítaly dohromady, určilo 
nové mistry ČR.
Po pěti letech opět získalo titul druž-
stvo ČD Uzel Přerov, před týmem Š+Š 
Rychnov nad Kněžnou a H-KOMPLET 
Česká Třebová. Za zmínku určitě stojí 
také nejlepší individuální výkon, kte-
rý patří Ivetě Horákové z bronzového 
družstva České Třebové a má hodnotu 
vynikajících 611 kuželek (na celkem 
4×30 hs).
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KuLi blahopřeje
Jiří Jančálek, dlou-
holetý přední funk-
cionář ČKA i ČKBF, 
člen KK Meteor Pra-
ha, držitel Zlaté pla-
kety ČKA „Za záslu-
hy“, oslaví v červenci 
významné životní jubileum 60 let.

V předních funkcích nejvyšších orgá-
nů kuželkářského sportu je aktivní již 
od roku 1988, kdy byl zvolen ještě do 
federálního Výboru svazu kuželek. Po 
rozdělení organizace se věnoval práci 
pro Českou kuželkářskou organizaci 
především jako předseda STK. V roce 
2005 byl zvolen prezidentem Čes-
ké kuželkářské asociace a stal se tak 
i členem prezidia České kuželkářské 
a bowlingové federace. Od roku 2013 
je předsedou Komise státní reprezen-
tace. V současné době je i viceprezi-
dentem NBC. Bez ohledu na funkci 
však vykonává neúnavně řadu dalších 
aktivit, bez kterých si naši činnost již 
ani neumíme představit — jako pří-
klad lze uvést vynikající zpracování 
a vydání almanachu České kuželky 
1937–2007 či evidenci členské zá-
kladny.
Za všechno mu tak patří náš dík a vel-
ké gratulace!

ČAH 2014

Již počtrnácté se setkali nejlepší češ-
tí kuželkáři-vysokoškoláci, aby mezi 
sebou bojovali o titul akademického 
mistra ČR, opět pod hlavičkou Čes-
kých akademických her, které letos 
organizuje Technická univerzita Libe-
rec.

Kuželky se tentokrát hrály hned prv-
ní den, tedy v neděli 22. června, a to 
v liberecké Tipsport aréně. Vrátily se 
sem po sedmi letech — 30. 4. 2007 
zde titul vybojovali Michaela Moravco-
vá z brněnské Masarykovy univerzity a 
Zdeněk Dvořák z ostravské VŠB.
Letos se na startu sešlo 22 hráčů (14 
mužů, 8 žen). Mezi nimi nechyběl ani 
nejúspěšnější účastník „akademek“ 
Jan Kotyza (VŠCHT Praha). Ten se ra-
doval v letech 2006, 2009 a 2010 a 
loni byl druhý. Letos se výkonem 566 
kuželek zařadil na páté místo. Poda-
řilo se mu tak těsně oplatit porážku 
z roku 2013 loňskému vítězovi Davi-
dovi Kudějovi (UK Praha), který skon-
čil šestý. Velká bitva byla svedena 
o bronzovou a stříbrnou pozici. Dva li-
berečtí odchovanci Zdeněk Kvapil (TU 
Liberec) a Josef Zejda (UJEP Ústí nad 
Labem) zahráli shodně 573. Rozhodla 
dorážka, ve které byl Zejda úspěšnější 
v poměru 206:200. Skončil tedy tře-

tí. Jen o tři kuželky více zahrál druhý 
Eduard Tomek (MU Brno). Absolut-
ním králem se ale stal další zástupce 
ústeckého UJEPu Jan Endršt. Český 
reprezentant zahrál famózních 642 a 
ostatní odsoudil do role statistů. Po 
právu se stal Akademickým mistrem 
ČR pro rok 2014.
V osmičlenném startovním poli žen 
byly dvě bývalé vítězky. Pavlína Pro-
cházková (MU Brno), vítězka z roku 
2009, zahrála 534 kuželek a skončila 
sedmá. Naopak Zuzana Musilová (JU 
České Budějovice), která panovala roč-
níku 2012, předvedla výborný výkon. 
Až na poslední dráze přišla o šestis-
tovku, i tak ale bylo 597 druhým nej-
lepším výkonem dne, a zároveň jasné 
první místo mezi ženami. Až o 32 ku-
želek za ní skončila její kolegyně z ju-
niorské reprezentace Ludmila Johnová 
(VŠE). Bronz putuje rovněž mezi praž-
ské ekonomy zásluhou Hany Šeborové 
(549).

Lukáš Dařílek

Liberec po sedmi letech

Společná fotografie medailistů Českých akademických her v kuželkách 2014


