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Úvodem
Celé čtvrté vydání 
Kuželkářských listů 
věnujeme květnové-
mu mistrovství světa 
dorostu a družstev 
a světovému poháru žáků. Všechny 
další podstatné informace a výsledky 
z akcí, které na naší domácí scéně 
následovaly poté, naleznete v příštím 
čísle včetně výsledků anket o nejlepší 
kuželkáře a kuželkářky právě skonče-
né sezóny.
Kromě objektivních výsledků a tabu-
lek přinášíme v závěru i naše tradiční 
subjektivní známkování. Často nejde 
porovnávat jen absolutní hodnotu 
výkonu, ale je třeba zohlednit i to, 
zda hráč bodoval. U dospělých jsme 
se snažili brát zřetel i na to, v jakém 
z odehraných zápasů byl výkon dosa-
žen.
S ohledem na dosažené úspěchy však 
musíme říci, že se o nedávno skonče-
ných akcích psalo velice dobře a pří-
jemně.

Reprezentační družstvo žen obhájilo na MS 2015 bronz z minulého šampionátu

Bronz pro reprezentaci žen
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KuLiho vysvědčení . . . . . . . . . . . . .  str. 10–12

Z obsahu tohoto čísla

Po loňském vydařeném šampionátu 
jednotlivců v téměř čtyřsettisícovém 
Brně byla organizace MS družstev 
svěřena nadšeným kuželkářům ma-
lého městečka nedaleko německého 
Bayreuthu. Místní multifunkční tě-
locvična se na více jak 11 dní stala 
svatyní pro 16 kuželkářských repre-
zentací.

Samotnému šampionátu předcházely 
poměrně velké manévry ohledně slo-
žení skupin mužů. Nejprve byla naše 
reprezentace zařazena do skupiny 
s Rakouskem a Makedonií a k nim měl 

přibýt jeden tým z kvalifikace. Jelikož 
však Makedonie nezaplatila členské 
poplatky (před časem totiž zemřel je-
jich „vedoucí“ a hlavní sponzor v jed-
né osobě), NBC přelosovala skupiny. 
Asi všechny překvapí, že se díky tomu 
domácí tým dostal ze skupiny, kde 
byli původně Srbové a poslední dobou 
sílící Slovinci, do skupiny s Rumuns-
kem a Francií, přičemž nám zároveň 
přibylo Maďarsko. To si naštěstí pro 
nás nenechali líbit naši jižní souse-
dé, podali protest a výsledkem bylo  

pokračování na str. 2
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Bronz pro reprezentaci žen
pokračování ze str. 1

navrácení původního losu, 
kdy místo Makedonie zů-
stalo v naší skupině místo 
pro dva týmy z tria kva-
lifikantů: Černá Hora, 
Dánsko, Estonsko. Po-
sledně jmenovaný byl 
po kvalifikaci přilosován do skupiny  
a pro náš výběr byl tím pádem cíl jas-
ný — postup ze skupiny.

Ženy zůstaly bez jakýchkoliv změn 
v celkem hratelné skupině bez nevy-
zpytatelných Rakušanek se Srbkami a 
Slovenskami a rozehrávacím zápasem 
proti Estonsku. V tom i přes jasnou 
výhru 8:0 nadělaly před klíčovým zá-
pasem proti silným Srbkám vrásky na 
čele především debutantky v ženském 
výběru Aneta Cvejnová a Katka Fajde-
ková. Trenér Keprt tedy vytáhl žolíka 
z rukávu — z pozice vedoucího výpra-
vy naskočila na úvod zápasu mistryně 
mistryň Naďa Dobešová, postarala se 
o nejlepší výkon našich žen na MS a 
jen díky ní byl druhý zápas hratelný 
až do konce. I přes prohru 5:3 tu byla 
celkem dobrá šance na postup ze sku-
piny, což se nakonec díky výhře 7:1 
proti značně omlazenému a nezku-
šenému výběru Slovenska podařilo. 
A jelikož se podařilo Maďarkám ve 
skupině papírově silnější Němky pora-
zit, čekalo nás čtvrtfinále proti obháj-
kyním titulu.
Do klíčového zápasu nasadil trenér 
údernou dvojici rakouských legionářek 

Evu Wendl a Hanu Wiedermannovou. 
Soupeřky zakontrovaly výborným 

výkonem Nemes 631, a tak to 
bylo 1:1 a přijatelných mí-
nus devět. Uprostřed sice 

těsně prohrála Veroni-
ka Petrov, ale důležitý 
druhý bod stejně těsně 
uhrála svým nejlep-

ším výkonem Aneta Cvejnová. V ner-
vózním závěru pak totálně propadla 
nejzkušenější a nejlepší Maďarka Me-
hesz a duo Renáta Navrkalová a Naďa 
Dobešová dovedlo naše barvy k výhře 
5:3 o šest kuželek.
V sobotním zápase o finále narazi-
la naše děvčata na pozdější vítězky 
Chorvatky, které pod dlouhodobým 
systematickým vedením bývalé skvělé 
hráčky a nyní trenérky Orehovec ros-
tou každým rokem a jejich titul pro 
znalé poměrů nebyl vůbec žádným 
překvapením. Děvčata vyhecovala 
soupeřky k jejich nejlepšímu výkonu 
na MS, a i když se urodily tři pěkné 
výkony přes 620 (Navrkalová, Petrov, 
Wiedermannová H.), zbytek týmu od-
vedl spíše podprůměr, a to už v dneš-
ní době na titul nestačí.

Muže v již zmíněné nejlehčí skupině 
MS všech dob hned na úvod čekal 
zápas o první místo ve skupině proti 
Rakousku. Soupeř přijel s omlazeným 
týmem v čele s hvězdným triem do-
mácí nejvyšší soutěže Huber, Vsetec-
ka, Rathmayer. A právě jejich výkony 
rozhodly o naší prohře 5:3. Do prů-
měru udělali 662, a i když se zbytku 
jejich týmu podařilo např. 556 a 559, 
na naše muže to stačilo. Klíčovým 
se nakonec ukázal být nepovedený 
vstup do utkání v podání jednoho z 
našich nejzkušenějších reprezentantů 
Martina Vaňka. Díky jeho nervóznímu 
začátku musel trenér Slabák střídat, 
ovšem ani náhradník Roman Pytlík  

pokračování na str. 3

SkuPina „a“

Rumunsko 8:0 Dánsko

Rakousko 4:4 Itálie

Itálie 2:6 Rumunsko

Dánsko 0:8 Rakousko

Itálie 8:0 Dánsko

Rumunsko 5:3 Rakousko

TaBulka „a“

1. Rumunsko 20:4 6

2. Itálie 14:10 3

3. Rakousko 14:10 3

4. Dánsko 0:24 0

SkuPina „B“

Maďarsko 6,5:1,5 Černá Hora

Německo 8:0 Francie

Francie 1:7 Maďarsko

Černá Hora 0:8 Německo

Francie 7:1 Černá Hora

Maďarsko 6:2 Německo

TaBulka „B“

1. Maďarsko 19,5:4,5 6

2. Německo 18:6 4

3. Francie 8:16 2

4. Černá Hora 2,5:21,5 0

SkuPina „C“

Slovinsko 6:2 Bosna a Her.

Bosna a Her. 1:7 Chorvatsko

Chorvatsko 3:5 Slovinsko

TaBulka „C“

1. Slovinsko 11:5 4

2. Chorvatsko 10:6 2

3. Bosna a Hercegovina 3:13 0

VýSledky MS — Ženy
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Bronz pro reprezentaci žen
pokračování ze str. 2

nedokázal na soupeře vyvinout větší 
tlak a byla z toho prohra o kuželku, 
která znamenala pro Rakousko psy-
chologickou výhodu v podobě vedení 
2:0 v první třetině zápasu. Tento vý-
borný rozjezd si již soupeř nedal vzít, 
a tak bylo od začátku šampionátu jas-
né, že nás v zápase o semifinále bude 
čekat vítěz skupiny B, za normálních 
okolností tedy obhájci zlata ze Zalae-
gerszegu a světoví rekordmani — Ma-
ďaři. Ve zbývajících zápasech skupiny 
šlo tedy spíše o to naladit optimální 
formu a pokusit se v zápase o medaile 
překvapit, což se nakonec málem po-
vedlo. A nechybělo mnoho!
Vstup do zápasu obstarali naši dva 
nejlepší. Milan Svoboda svedl vyrov-
naný souboj s nováčkem v mistrov-
ském týmu Balaszem. O prvním bodu 
pro Maďarsko se rozhodlo až v po-
slední dorážce, náš hráč udělal jen 
čtyři devítky a prohrál celkem o šest 
kuželek. Radek Hejhal sice výborným 
výkonem 660 uhrál sedm kuželek do 
plusu, ale jelikož vyhrál pouze jednu 
dráhu, prohrávali naši 2:0 i přes více 
poražených kuželek. Uprostřed se ten 
den zadařilo Zapletanovi (683), čímž 
nám soupeř odskočil na výraznějších 
50 kuželek rozdílu. Životně důležitý 
první bod zajistil benjamínek týmu 
Michal Pytlík. V poslední rundě se 
naopak nedařilo světovému rekord-

manovi Tamasi Kissovi, takže druhý 
bod zajistil pod trenérským vedením 
bývalého spoluhráče Vaňka aktuálně 
třetiligový Pavel Jiroušek a umazal 
z manka celých 40 kuželek. Mirek Jelí-
nek sice první dráhu prohrál o 30, ale 
hned na druhé urval těsně kontaktní 
bod. Na třetí opět prohrál, nicméně 
do poslední dráhy se obul hned od 
prvního hodu, takže v tu chvíli již 
vyklusávající soupeři měli najednou 
před poslední dorážkou plné ruce prá-
ce. Když se na totalizátoru cca sedm 
hodů před koncem zápasu objevila 
v okénku rozdílu nula, rozhostilo se 
vesnickou tělocvičnou nezvyklé ticho. 
O konečném rozdílu mínus 22 kuželek 
rozhodla až hodová Boanty a nepove-
dený závěr dorážky Jirouška.

Samotné finále se odehrálo ve vyni-
kající atmosféře, protože se do něj 
probojovaly oba domácí výběry, takže 
si vyprodané hlediště přišlo na své. 
Ženy celkem hladce podlehly 7:1 mla-
dému, a přesto již velezkušenému vý-
běru Chorvatska, muži sehráli o bod 
vyrovnanější partii proti staronovým 
šampionům ze Srbska. O pověstnou 
třešničku na finálovém dortu se pak 
postaral nejlepší z nejlepších Zavarko, 
když svoji prohru ze základní skupiny 
oplatil nestárnoucí německé legendě 
Hoffmanovi výborným výkonem 705.

Jan Kotyza

VýSledky MS — Ženy

SkuPina „d“

Česká rep. 8:0 Estonsko

Slovensko 2:6 Srbsko

Srbsko 5:3 Česká rep.

Estonsko 2:6 Slovensko

Srbsko 7:1 Estonsko

Česká rep. 7:1 Slovensko

TaBulka „d“

1. Srbsko 18:6 6

2. Česká republika 18:6 4

3. Slovensko 9:15 2

4. Estonsko 3:21 0

ČTVrTfinále

Rumunsko 2:6 Chorvatsko

Maďarsko 3:5 Česká rep.

Slovinsko 7:1 Itálie

Srbsko 2:6 Německo

SeMifinále

Chorvatsko 6:2 Česká rep.

Slovinsko 2:6 Německo

finále

Chorvatsko 7:1 Německo

koneČné Pořadí

 1. CRO Chorvatsko

 2. GER Německo

 3. CZE Česká republika

 3. SLO Slovinsko

5. HUN Maďarsko

6. SRB Srbsko

7. ROU Rumunsko

Celkem bylo na MS 15 týmů žen.
Podrobné výsledky na webu ČKA.Společná fotografie reprezentační výpravy žen a mužů pro MS družstev 2015
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Mistrovství světa trochu jinak
Sice se o úvodní komentář z mistrov-
ství světa již pěkně postaral Honza 
kotyza, ale já bych Vám přece jen 
chtěla přiblížit tento krásný šampio-
nát trochu jinak.

Z mého pohledu se jednalo o teprve 
druhý šampionát družstev dospělých. 
Plná vzpomínek a zážitků ze Zalaeger-
szegu jsem byla vyloženě natěšená, 
jelikož soutěže družstev jsou přesně 
mým šálkem kávy. Tentokrát se mis-
trovství přesunulo do německého ku-
želkářského ráje, a tak jsem očekáva-
la nabité hlediště, spousty fanoušků, 
skvělou atmosféru a samozřejmě vel-
kou „sypačku“, na které budou padat 
výkony světové extratřídy.
Tým po uplynulém MS doznal pár 
změn, především chyběly velké opory 
týmu Lucka Vaverková a Olinka Bučko-
vá. Nicméně do týmu se vrátila Danča 
Wiedermannová a v záloze jsme měly 
tři nováčky. Dle slov našeho trenéra 
byl hlavním cílem postup ze skupiny, 
a pak se uvidí (samozřejmě, že cílem 
byla medaile). Vzhledem ke složení 
naší skupiny, kam nám byly naloso-
vány Srbky, dále pak nevyzpytatelné 
Slovenky a v neposlední řadě Estonky, 
se jistě nejednalo o lehký úkol.

V prvním utkání jsme se seznámily 
s dráhami a získaly povinné body. 
Nicméně jsme věděly, že na Srbky 
musíme ještě zabrat, tam to tak jed-
noduché nebude a výkony kolem 560 
stačit rozhodně nebudou. Trenér proti 
Srbkám vytáhl našeho žolíka, neboli 
kuželkářského Jardu Jágra, v podobě 
Nadi Dobešové. Naďa nás předem va-
rovala, že výkon kolem 600 až 620 ku-
želek bere jako výkon, s kterým je spo-
kojená. S holkama jsme zhodnotily, 
že se nebudeme zlobit, když to teda 
hodí. Myslím, že kdo byl v hale a viděl 
to, co Naďa předvedla, musel hluboce 
smeknout. Jejích 638 se zařadilo do 
nejlepší desítky MS. Dle hodnocení 

NBC, byla Naďa pátou nejlepší hráč-
kou mistrovství a v rámci týmu měla 
nejlepší průměr 611. No co k tomu 
dodat… Myslím, že pro každou z nás 
byla pocta s naší „mamkou“ hrát. 
Ale dost nostalgie a zpět k Srbkám, 
i přes krásný Nadin výkon se nám bo-
hužel nepodařilo zvítězit. Tím pádem 
už nám nezbývalo nic než porazit Slo-
venky. Nutno dodat, že sebevědomí 
nám moc nenarostlo. Tady už se hrálo 
o úspěch, nebo totální propadák. Já 
osobně jsem měla jasno — porazíme 
je a půjdeme na Maďarky, které v do-
poledním utkání trochu překvapivě 
porazily domácí Němky. Náladu před 
večerní bitvou jsme si zlepšily hraním 
pro mě neznámé karetní hry „Krávy“ a 
mým mixem motivační hudby. Trenér 
nám následovně oznámil taktiku a se-
stavu. Otočil se na Naďu a řekl: „Nedá 
se nic dělat, musíš jim to zase ukázat. 
Hanka, no ta to tam zase nafláká, 
toho se nebojím a Navrkalová se musí 
konečně probudit.“ No a on ten Luděk 
měl zase pravdu… Výhra a stoupající 
tendence našich výkonů nám dávala 
naději pro utkání s obhájkyněmi titulu 
z Maďarska.
Musím říct, že hlavou mi proběhly 
vzpomínky z roku 2013, kdy jsme na-
stupovaly taktéž proti favoritkám ze 
Slovinska. Utkání tehdy rozhodlo pár 
posledních hodů a štěstí se usmálo  

pokračování na str. 5

VýSledky MS — MuŽi

SkuPina „a“

Rumunsko 6:2 Estonsko

Polsko 6:2 Francie

Francie 2,5:5,5 Rumunsko

Estonsko 1:7 Polsko

Francie 6:2 Estonsko

Rumunsko 7:1 Polsko

TaBulka „a“

1. Rumunsko 18,5:5,5 6

2. Polsko 14:10 4

3. Francie 10,5:13,5 2

4. Estonsko 5:19 0

SkuPina „B“

Maďarsko 8:0 Itálie

Chorvatsko 5:3 Slovensko

Slovensko 0:8 Maďarsko

Itálie 1:7 Chorvatsko

Slovensko 6,5:1,5 Itálie

Maďarsko 6:2 Chorvatsko

TaBulka „B“

1. Maďarsko 22:2 6

2. Chorvatsko 14:10 4

3. Slovensko 9,5:14,5 2

4. Itálie 2,5:21,5 0
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Mistrovství světa trochu jinak
pokračování ze str. 4

na naší stranu. Tentokrát byl cíl stej-
ný — atakovat hranici 3600, všechny 
hráčky se musí motat kolem šestistov-
ky a medaile bude doma. Jo, kdyby to 
bylo všechno tak lehké, jak se řekne. 
Trenér ale má dar z nebes a sestavu 
postavil tak, že jsme si znovu prožily 
ty krásné napínavé chvíle jako před 
dvěma roky. Tentokráte to bylo ještě 
těsnější, a o to krásnější. My se prostě 
dokážeme vyhecovat a připravit v tu 
pro nás nejdůležitější chvíli.
Naše cesta, ale nekončila, ještě v ran-
ních hodinách nám utkání Chorvatsko 
vs. Rumunsko přisoudilo soupeřky, se 
kterými jsme sdílely bronz na posled-
ním šampionátu. Holky se, ale rok od 
roku zlepšují a proti nám předvedly, 
že jsou právoplatnými mistryněmi 
světa. V utkání zvítězily, i když nut-
no podotknout, že jsme jim to nedaly 
zadarmo, ba naopak dle mého názo-
ru jsme na ně měly a proti unaveným 
Němkám bychom si už titul vzít nene-
chaly. Bohužel, na kdyby se nehraje a 
bronz bereme jako zlato!

Kdybych měla stručně ohodnotit ten-
to šampionát, tak z organizačního 

hlediska to zrovna nebyla ta úroveň, 
kterou bych si v Německu představo-
vala. Tribuny sice byly naplněny, ale 
z 90 % německými fanoušky, kteří si 
rezervovali lístky dlouho dopředu. 
Kapacita hlediště nesplňovala pře-
depsané požadavky, a tak kdo přijel 
v průběhu mistrovství, měl většinou 
smůlu. Dalším velkým mínusem byl 
online přenos, který byl dle mého 
názoru katastrofální. Jedna kamera, 
která snímala všech osm drah, je na 
akci tohoto typu málo. Navíc kvalita 
přenosu byla nedostatečná. Malá zá-
chrana pro organizátory byla výpo-
moc od slovinského oddílu KK Brest, 
který zprostředkoval online přenos 
vždy z jednoho vybraného zápasu. 
Za to jim patří velký dík! Nicméně 
i přes všechna záporná hodnocení to 
byla nezapomenutelná atmosféra, na 
které se podíleli i samotní hráči. Zá-
věrečný ceremoniál byl z mého pohle-
du úžasný a neopakovatelný. Ať už to 
byly Chorvatky, Slovinky nebo Němky, 
úspěch a radost jsme si užívaly spo-
lečně. Vytvořily jsme dohromady tako-
vou atmosféru, že na ni každý z nás 
bude dlouho vzpomínat.

Renáta Navrkalová

VýSledky MS — MuŽi

MuŽi — ČTVrTfinále

Rumunsko 2:6 Německo

Maďarsko 6:2 Česká rep.

Srbsko 8:0 Polsko

Rakousko 5:3 Chorvatsko

MuŽi — SeMifinále

Německo 5:3 Maďarsko

Srbsko 5:3 Rakousko

MuŽi — finále

Německo 2:6 Srbsko

MuŽi — koneČné Pořadí

 1. SRB Srbsko

 2. GER Německo

 3. AUT Rakousko

 3. HUN Maďarsko

5. CRO Chorvatsko

6. ROU Rumunsko

7. CZE Česká republika

8. POL Polsko

Celkem bylo na MS 16 týmů mužů.
Podrobné výsledky na webu ČKA.

SkuPina „C“

Srbsko 6:2 Bosna a Her.

Slovinsko 1:7 Německo

Bosna a Her. 1:7 Slovinsko

Německo 2:6 Srbsko

Německo 8:0 Bosna a Her.

Srbsko 6:2 Slovinsko

TaBulka „C“

1. Srbsko 18:6 6

2. Německo 17:7 4

3. Slovinsko 10:14 2

4. Bosna a Hercegovina 3:21 0

SkuPina „d“

Černá Hora 8:0 Dánsko

Rakousko 6:2 Česká rep.

Dánsko 0:8 Rakousko

Česká rep. 8:0 Černá Hora

Česká rep. 8:0 Dánsko

Černá Hora 0:8 Rakousko

TaBulka „d“

1. Rakousko 22:2 6

2. Česká republika 18:6 4

3. Černá Hora 8:16 2

4. Dánsko 0:24 0

Na MS jsme měli zástupce i mezi 
rozhodčími v osobě Ladislava Hetcla 
z Kolína (uprostřed).
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Bavorské městečko Speichersdorf 
bylo kromě týmového MS dospělých 
hostitelem ještě dvou „doprovod-
ných“ akcí. Před dospělými totiž 
místní sportovní halu ovládl světový 
pohár žáků a mistrovství světa do-
rostu.

Šampionáty mládeže bývají často jako 
na houpačce. Takže zatímco z MS 
2011, které hostilo Sarajevo, Česko 
přivezlo sedm cenných kovů, tak z MS 
v roce 2013 žádný. Předchozí neú-
spěch svým způsobem české výpravě 
pomohl, neboť na ni nebyl takový vý-
sledkový tlak.

SVěToVý PoHár u14
Česko zastupovala Kateřina Vyhnálko-
vá (KK PSJ Jihlava) a Petr Vaněk (TJ 
Červený Kostelec). Oba si místo v re-
prezentaci zasloužili výhrou v PMN. 
Jejich prvním vystoupením byla kvali-
fikace na 120 hodů. Oba si vedli více 
než dobře. Vaněk byl díky 539 kužel-
kám třetí, Vyhnálková za 557 dokonce 
druhá. Hned na to čekala účastníky 
SP soutěž dvojic. Jasně nejlepší byla 
Němka Jones, která jako první ve 
Speichersdorfu překonala šestistov-
ku, a to o dvě kuželky. Vyhnálková 
sice zahrála o něco méně než dopo-
ledne (543), ale i tak byla mezi dívka-
mi čtvrtá. Vaňkovi ovšem jeho druhý 
start nevyšel. Hlavně kvůli dorážce se 

protrápil na 489, a tak česká dvojice 
skončila v součtu osmá.
Závěrečnou disciplínou bylo finále jed-
notlivců. Ke smůle Vyhnálkové přišel 
její nejméně povedený výkon právě 
v něm — 520 nebylo žádnou tragé-
dií, ale stačilo to jen na osmé mís-
to. Stejně si díky 499 kuželkám vedl 
i Vaněk. Soutěž národů je brána dle 
lepších výkonů z kvalifikace a finále a 
součtem výkonů z dvojic. Tam si češ-
tí zástupci stáli lépe, když jim součet 
přinesl 2128 kuželek a celkové šesté 
místo. Nejlepší dvojicí celého SP byla 
ta domácí, která sice nezvítězila ani 
v jednom finále, ale výhra ve dvojicích 
i hodnocení národů a k tomu jasně 
nejlepší výkon SP jsou toho důkazem.

MiSTroVSTVí SVěTa u18
Další den ve Speichersdorfu již patřil 
MS dorostu, resp. dorostenkám, které 
otevřely šampionát svoji týmovou sou-
těží. Hned v prvním kompletním ná-
hozu se do hry vydala náchodská Nina 
Brožková. Výborně hrála zejména v pl-
ných. Její celkový výkon se zastavil na 
589 kuželkách. Tomu konkuroval jen 
výkon Srbek a Němek. Druhá do hry 
vstoupila nejlepší z Češek, chýnov-
ská Michaela Dvořáková. Ta však na 
Brožkovou nenavázala — 261 kuželek 
nebylo dostatečných, a tak na druhou  

pokračování na str. 7

VýSledky SP u14

kValifikaCe — Žákyně

1. GER Samantha Jones 560

2. CZE Kateřina Vyhnálková 557

3. CRO Ivana Neralic 548

4. POL Sandra Szczepska 541

5. SLO Tina Mrzljak 538

V kvalifikaci startovalo 10 žákyň a do 
finále jich postupovalo 8.

kValifikaCe — ŽáCi

1. CRO Kristijan Kerhin 561

2. SLO Domen Speh 558

3. CZE Petr Vaněk 539

4. ITA Florian Thaler 533

5. POL Jakub Cwojdzinski 533

V kvalifikaci startovalo 10 žáků a do 
finále jich postupovalo 8.

finále — Žákyně

 1. AUT C. Futschek 566

 2. GER S. Jones 560

 3. SRB T. Petrovic 544

8. CZE K. Vyhnálková 520

finále — ŽáCi

 1. SLO D. Speh 581

 2. HUN G. Gombos 568

 3. POL J. Cwojdzinski 552

8. CZE P. Vaněk 499

dVojiCe

 1. GER Jones + Leserer

 2. HUN Soltesz + Gombos

 3. POL Szczepska + Cwojdzinski

8. CZE Vyhnálková + Vaněk

Celkem startovalo 10 dvojic.
Podrobné výsledky na webu ČKA.Společné foto reprezentační výpravy dorostu pro MS 2015 ve Speichersdorfu
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polovinu hry dostala šanci Veronika 
Wohlmuthová z Rokycan. Ta oproti 
Dvořákové přidala jen šest kuželek, 
takže výsledných 528 poněkud srazilo 
český tým.
Odpolední náhozy ovšem zcela jasně 
ovládly české barvy. Nejprve hrála nej-
zkušenější zástupkyně národní trikolo-
ry, Natálie Topičová. Nejlepší dorážka 
(spolu s Chorvatkou Sedlar) a k tomu 
i výborné plné znamenaly celkových 
604 kuželek. Topičová předvedla nej-
lepší výkon prvního dne mistrovství a 
vrátila Česko do boje o zlato. Před po-
sledním náhozem měly vše ve svých 
rukách domácí Němky, na které Češky 
ztrácely 25 kuželek. Blízko zlata byly 
i Srbky, které byly jen o 14 kuželek 
zpět za domácím týmem.
Česko však mělo připraveno tajný 
trumf v podobě jičínské Nikoly Porty-
šové. Především díky vynikajícím pl-
ným totiž stáhla ztrátu jak na Srbky, 
tak na Němky. Zahrála rovných 600 
kuželek, což byl druhý nejlepší výkon 
dne, a výrazně se zasloužila o zlatou 
medaili pro Českou republiku, navíc 
v novém českém rekordu 2321 kuže-
lek. Druhé skončilo Srbsko (2302) a 
třetí Německo (2288). Zároveň Česká 
republika držela tři umístění v první 
šestce v pořadí jednotlivkyň pro závě-
rečný den. Skvělý úvod do turnaje!

Druhý den patřil týmové soutěži do-
rostenců. I tentokrát začal česká čtve-
řice na výbornou. Mojmír Holec (TJ 
Centropen Dačice) sice nezahrál bů-
hvíjaké plné, ale jeho dorážka byla vů-
bec nejlepší z celého dne. Celkových 
605 ho vyneslo na páté místo mezi 
jednotlivci a českému týmu průběž-
né první místo. Na Holce navazoval 
nejzkušenější hráč výběru, jičínský 
Jan Bína. Ten měl velice povedenou 
sezonu, kterou chtěl korunovat právě 
v Bavorsku. Výkon 596 byl celkově 

desátým nejlepším a zvedl české na-
děje na medaili, zlato se však začalo 
vzdalovat. Velmi podobně jako Bína 
zahrál i Dominik Ruml (SKK Hořice). 
Jeho 594 kuželek totiž v podstatě 
znamenalo jistotu medaile, neboť 
Česko mělo náskok na Slovensko a 
další pronásledovatele téměř padesát 
kuželek. „Vlastní“ soutěž si hráli ve-
doucí Němci a těsně druzí Chorvaté, 
kteří byli výkonnostně o stupeň výš. 
Závěr za český výběr obstaral Josef 
Brtník, který dal definitivní razítko na 
skvělý český bronz výkonem 573. Bo-
hužel pro něj mu tři kuželky chyběly 
k postupu do závěrečného finále. Češi 
zahráli 2368 kuželek a i tento výkon 
je novým národním rekordem. Zlato 
nakonec získali vyrovnaným týmovým 
výkonem Chorvaté, když porazili 2483 
kuželek a stanovali tak nový světový 
rekord. Druzí skončili Němci (2450), 
zejména díky skvělému výkonu Bauer-
leho (661).

Tandemy tradičně opanují program 
třetího dne šampionátu. Česká repub-
lika do hry nasadila hned tři. Celou 
soutěž zahajovalo favorizované duo 
Topičová a Portyšová. To se na úvod 
poněkud déle zahřívalo, ale po první 
prohrané dráze tu druhou drtivě vy-
hrálo a i náhlou smrt zvládlo s přehle-
dem. Stopku jim ovšem vystavila ně-
mecká dvojice ve čtvrtfinále, kdy české 
reprezentantky nejprve až po rozstře-
lu prohrály první dráhu, aby pak pro-
hrály i v rozstřelu o postup. Druhá 
dvojice Dvořáková a Wohlmuthová 
nastoupila v prvním kole proti Ru-
munkám. Češky vyhrály první dráhu, 
na druhé těsně podlehly, ale rozstřel 
byl jejich záležitostí. Ve čtvrtfinále se 
jim do cesty postavila polská dvojice. 
Tentokrát naše hráčky hůře začaly, ale 
infarktovou druhou dráhu o kuželku 
uhrály, aby pak znovu postoupily díky  

pokračování na str. 8

VýSledky MS — doroSTenky

druŽSTVa

 1. CZE Česká republika 2321

 2. SRB Srbsko 2302

 3. GER Německo 2288

Celkem se zúčastnilo 13 družstev.

TandeMy

 1. GER Bimber + Zimmerman

 2. SLO Hren + Lisjak

 3. CZE Dvořáková + Wohlmuthová

 3. ROU Vasile + Visan

Natálie Topičová a Nina Brožková 
skončily ve čtvrtfinále.

SPrinT

 1. SVK Dominika Jankovičová

 2. POL Patrycja Grzelak

 3. SLO Leila Lisjak

 3. CRO Mirna Bosnak

Nina Brožková skončila v prvním kole, 
Natálie Topičová a Nikola Portyšová 
ve čtvrtfinále.

finále

 1. SRB Hermina Lukac 609

 2. SLO Nika Radelj 598

 3. SRB Kristina Ljubenkovic 591

4. CZE Nikola Portyšová 587

16. CZE Natálie Topičová 551

22. CZE Nina Brožková 536

koMBinaCe

 1. CZE Nikola Portyšová 1187

 2. CRO Kristina Ljubenkovic 1182

 3. SRB Hermina Lukac 1179

6. CZE Natálie Topičová 1155

17. CZE Nina Brožková 1125
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lepším nervům v rozstřelu.
Semifinálový boj se Slovinkami měl 
podobný průběh, ale se špatným 
koncem, když se štěstí přiklonilo na 
stranu slovinských hráček. Ty poté 
ve finále podlehly domácím Bimber 
s Zimmermann hladce 2:0. Čeští do-
rostenci měli ve hře pouze pár Bína a 
Holec. Těm se do cesty postavili Fran-
couzi, kteří dokázali, že nejsou žádná 
„ořezávátka“. Favorizovaní Češi pro-
hráli první dráhu, druhou sice ovládli, 
ale štěstí je v rozstřelu opustilo a sou-
těž tak pro ně rychle skončila. Ze zlata 
se radovali Srbové Antic a Molnar.

Předposlední den je vždy ve znamení 
smíšených tandemů a sprintů. Český 
pár tvořila dvojice Bína a Brožková. 
O postup do čtvrtfinále soutěžila se 
slovenskou dvojicí. Souboj rozhodo-
vala náhlá smrt, která dopadla dobře 
pro slovenský pár, zatímco ten český 
byl ze hry venku. Další zlato si spolu 
s Lukac připsal Srb Antic.
„Sprinterů“ měla česká výprava k dis-
pozici hned šest. V prvním kole soutěž 
skončila pro Bínu, Rumla a Brožkovou. 
Naopak Topičová s Portyšovou hladce 
postoupily do druhého kola. Zvláštní 
bylo vůbec první vystoupení opavské-
ho Petra Hendrycha, který postoupil 
bez boje. Jeho maďarský soupeř se 
totiž nedostavil. Ve druhém kole se 
dámy již více zapotily, ale tentokrát 
díky úspěšným rozstřelům dokázaly 
postoupit mezi nejlepší osmičku. Hen-
drych ve druhém kole vyfasoval dru-
hého nejlepšího hráče týmové soutě-
že, Chorvata Rosandice. Ten získal po 
dodatečném rozstřelu první dráhu. Na 
druhé ovšem Hendrych dominoval a 
lepší byl i v závěrečném rozstřelu. I on 
se dostal do závěrečné osmičky.
Topičová s Portyšovou odehrály vel-
mi vyrovnaná čtvrtfinálové souboje, 
ve kterých rozhodovaly maličkosti. 

V těsných rozstřelech se však nakonec 
radovaly soupeřky, takže tentokráte 
zůstaly Češky bez cenného kovu.
Hendrych se střetl s domácím 
Huthem. Souboj měl podobný vývoj 
jako ten s Chorvatem. Petr nejprve 
těsně prohrál, aby na druhé dráze do-
minoval. Postup poté potvrdil v náhlé 
smrti. Tím se opavský hráč dostal do 
semifinále, čímž měl již jistý cenný 
kov. Jeho dalším a poměrně překva-
pivým soupeřem byl Bosňan Dakic. 
Český hráč byl mírným favoritem a 
svým „tradičním stylem“, tedy první 
těsnou prohrou a poté dominantním 
výkonem, svoji pozici potvrdil. V cestě 
za zlatem mu tak již zbývalo porazit 
jen domácího Sommera. Proč měnit 
osvědčené? Hendrych nejprve opět 
těsně prohrál a na druhé dráze ne-
dal Němci šanci. První rozstřel však 
skončil smírně, když Petrovi nevyšel 
poslední hod. V tom druhém už byl 
domácí hráč jistější. Stal se tak mis-
trem světa a český hráč bral stříbro.

Poslední den, poslední sady medai-
lí. Soutěž jednotlivkyň je hrána ve 
třech náhozech. V tom posledním, 
nejprestižnějším, jednoznačně převa-
žovaly české barvy. Brožkové se příliš 
nedařilo a 558 stačilo na 22. místo. 
Ani Topičové závěrečný den „nese-
dl“ a 551 a 16. příčka byly pod její 
možnosti. Nejlépe zahrála Portyšová, 
která byla do posledních hodů ve hře 
o další cenný kov. Nakonec díky 587 
kuželkám skončila čtvrtá. Výsledek 
se ovšem započítával do kombinace 
a v ní nebylo lepší hráčky než české 
reprezentantky. Ta v součtu porazi-
la 1187 kuželek a stala se mistryní 
světa. V jednotlivkyních se radovala 
Srbka Lukac (609), která v kombina-
ci brala bronz. Topičová nakonec za 
součet 1155 obsadila šestou příčku.
Ve finále dorostenců jsme měli rovněž  

pokračování na str. 9

VýSledky MS — doroSTenCi

druŽSTVa

 1. CRO Chorvatsko 2483

 2. GER Německo 2450

 3. CZE Česká republika 2368

Celkem se zúčastnilo 13 družstev.

TandeMy

 1. SRB Molnar + Antic

 2. CRO Tutnjevic + Bradaric

 3. FRA Wollenschlaeger + Rauscher

 3. HUN Hazi + Lendvai

Jan Bína a Mojmír Holec skončili 
v prvním kole.

SPrinT

 1. GER Paul Sommer

 2. CZE Petr Hendrych

 3. BIH Luka Dakic

 3. FRA Corentin Rauscher

Dominik Ruml a Jan Bína skončili 
v prvním kole.

finále

 1. CRO Leo Herceg 662

 2. CRO Matija Tutnjevic 625

 3. ROU Claudiu Lincu 622

5. CZE Jan Bína 607

6. CZE Dominik Ruml 606

22. CZE Mojmír Holec 558

koMBinaCe

 1. CRO Leo Herceg 1273

 2. CRO Matija Tutnjevic 1230

 3. CRO Domagoj Bradaric 1228

8. CZE Jan Bína 1203

10. CZE Dominik Ruml 1200

19. CZE Mojmír Holec 1163



Strana 9Kuželkářské listy 4/2015

RepRezentace

Pořád je co zlepšovat

nikola Portyšová
reprezentantka ČR
hráčka SKK Jičín

nejprve bych Ti chtěla pogratulovat 
ke skvělým úspěchům, kterých si na 
MS dosáhla! První otázka, s jakým cí-
lem jsi na MS jela?
Děkuju. Abych holkám pomohla v sou-
těži družstev, to byl asi nejdůležitější 
cíl.

Tvé první mistrovství světa a hned 
dvě zlaté medaile, jaký to byl pro 
Tebe pocit?
Ještě teď to nechápu. Pocit to byl ne-
popsatelný, jako třeba stát na prvním 
místě a ještě poslouchat českou hym-
nu.

jak hodnotíš své výkony na MS? 
Jsem s nimi spokojená. Samozřejmě, 
že rezervy tam jsou, ale to vždycky.

Co říkáš na atmosféru mistrovství 
(kolektiv, fanoušci apod.) a nachysta-
né dráhy?
Atmosféra byla super. Měli jsme dobrý 
kolektiv a myslím, že o fandění nebyla 
nouze, komu ještě hlasivky stačily, tak 
fandil. Jinak dráhy byly parádní, po 
chvilce si člověk zvykl i na spiderma-
na.

jak jsi na tom s psychikou v takto dů-
ležitých startech? kdo byl pro Tebe 
největší psychickou oporou během 
MS? fanoušci, rodina, přátelé, spo-
luhráči…?
Psychika mi dávala zabrat, ale to i ner-
vozita před každým startem. Nejhorší 
u mě na psychiku jsou poslední hody 
do dorážky. Největší oporou mi byly 
spoluhráčky a zbytek české delegace.

jak na tvůj úspěch reagovalo okolí? 
rodina, přátelé…?
Nikdo to nečekal, takže byli překvape-
ní. Rodiče byli hrdí a přátelé mi gra-
tulovali.

jaké jsou tvé cíle pro následující se-
zónu? Přece jen po úspěchu na MČr 
a hlavně MS se nabízí otázka ohledně 
pozvánky do reprezentace juniorů.
No, v první řadě je pořád, co zlepšo-
vat. Ale přála bych si, aby následují-
cí sezóna byla aspoň z části úspěšná 
jako letošní, takže to je asi i cíl.

děkuji za rozhovor.

Renáta Navrkalová

SMíšené TandeMy

 1. SRB Lukac + Antic

 2. SLO Znidarsic + Pozar

 3. GER Sommer + Tonat

 3. HUN Toth + Lendvai

Brožková + Bína skončili v 1. kole.

VýSledky MS — doroST

HodnoCení národů

1. CRO Chorvatsko

2. SRB Srbsko

3. CZE Česká republika

Celkem bylo na MS 13 týmů.
Podrobné výsledky na webu ČKA.

Co den, to medaile
pokračování ze str. 8

trojí zastoupení. Nedařilo se Holcovi, 
který za 558 kuželek bral 22. příč-
ku. Výrazně lépe na tom byli Bína 
s Rumlem. Ti porazili 607, resp. 606 
kuželek, což je vyneslo na pátou a 
šestou pozici. Medaile ovšem ležela 
poměrně daleko. Finále dominoval 
Chorvat Herceg (662). V kombinaci 
se české duo vešlo do druhé poloviny 
první desítky, když Bína skončil osmý 
a Ruml desátý. Kompletní stupně vítě-
zů obsadili vynikající Chorvaté.

Zajímavě dopadla i soutěž národů. Tři 
zlaté získali Srbové i Chorvati, ti ov-
šem měli více dalších cenných kovů. 
Těsně tedy ovládli soutěž národů. 
Česko skončilo třetí, když mělo stejný 
počet bodů jako Němci, ale více umís-
tění v nejlepší desítce.
Z českého pohledu se tedy jednalo 
o velmi úspěšný šampionát. Doufej-
me, že ten další v roce 2017, který 
bude opět po osmi letech hostit ně-
mecký Dettenheim, bude minimálně 
stejně tak úspěšný.

Lukáš Dařílek
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kuliho vysvědčení
nina Brožková
Věk: 16 let
SKK Náchod
d: 589, ST: 284, 
S: 188, j: 536

Známka:  2-
Česky dominovaly týmové soutěži, 
když Brožková byť až třetí nejlepší 
z týmu, byla celkově šestá. Další star-
ty, včetně závěrečného finále, ji ale 
nevyšly. Přesto odjíždí z Německa jako 
mistryně světa.

Michaela dvořáková
Věk: 15 let
TJ Sokol Chýnov
d: 261 (střídána), 
T: 294, 267, 277

Známka:  2
V týmové soutěži byla střídána Wohl-
muthovou, které se však nevedlo 
o moc lépe. Spravily si společně chuť 
v tandemech, kde jen o vlásek nepo-
stoupily do finálového souboje.

nikola Portyšová
Věk: 17 let
SKK Jičín
d: 600, T: 297, 293,
S: 181, 191, j: 587

Známka:  1
Spolu se Srbkou Lukac královna ně-
meckého šampionátu. V žádném ze 
svých startů nezklamala. Ke dvěma 
zlatům mohla přidat i další cenné 
kovy, ale chybělo i trošku štěstí.

natálie Topičová
Věk: 17 let
TJ Valašské Meziříčí
d: 604, T: 297, 293,
S: 204, 174, 196,
j: 551

Známka:  1-
Nejlepší hráčka úvodního dne. Zvládla 

i tandemy a sprint. Škoda závěrečné 
stodvacítky, kterou zahrála podprů-
měrně.

Veronika Wohlmutová
Věk: 18 let
SKK Rokycany
d: 267 (střídala),
T: 294, 267, 277

Známka:  2
Platí o ní totéž co o Dvořákové. Tý-
mová soutěž vyzněla rozpačitě, za to 
tandemy vyšly parádně.

jan Bína
Věk: 18 let
SKK Jičín
d: 596, T: 290, 
ST: 284, S: 185, j: 607

Známka:  2
Díky svým zkušenostem měl být opo-
rou. Týmová soutěž mu vyšla dobře. 
Tandemy, tandemy mix i sprint ovšem 
znamenaly stop hned v úvodu. Páté 
místo ve finále a osmé v kombinaci 
jsou však dobrým počinem.

josef Brtník
Věk: 17 let
TJ Kunžak
d: 573

Známka:  2-
Dotahovák bronzového týmu. Situaci 
měl trochu ulehčenou tím, že se český 
celek pohyboval daleko za první dvoji-
cí, ale i před týmy za nimi. O tři kužel-
ky mu utekla účast ve finálovém dni.

Petr Hendrych
Věk: 17 let
KK Hagemann Opava
S: 190, 196, 204, 198

Známka:  1
Nastoupil do jedné soutěže a nebýt 
domácího Sommera, tak by ji i vyhrál. 

Navíc všechny jeho výkony byly vý-
sledkově velmi vyrovnané.

Mojmír Holec
Věk: 18 let
TJ Centropen Dačice
d: 605, T: 290, j: 558

Známka:  2-
Úvod týmové soutěže zajistil parád-
ní, zbytek týmu tím jistě uklidnil. Dál 
už to bylo slabší, včetně závěrečného 
dne, kdy skončil v poli poražených.

dominik ruml
Věk: 18 let
SKK Hořice
d: 594, S: 180, j: 606

Známka:  2
Jeho působení na šampionátu vyznívá 
téměř shodně jako Bínovo. Ve druž-
stvech předvedl velmi dobrý výkon. 
Sprint jak začal, tak skončil. Ve finále 
však opět kvalitní šesté, resp. desáté 
místo v kombinaci.

kateřina Vyhnálková
Věk: 14 let
KK PSJ Jihlava
k: 557, d: 543, j: 520

Známka:  2
Škoda pro ni, že první den probíha-
la „pouze“ kvalifikace, kde si vedla 
výborně a skončila druhá. Slušně za-
hrála i v soutěži dvojic, jen to finále ji 
nechalo na holičkách.

Petr Vaněk
Věk: 14 let
TJ Červený Kostelec
k: 539, d: 489, j: 499

Známka:  2-
Platí pro něj podobné hodnocení jako 
pro Vyhnálkovou, byť jeho výkony šly 
dolů o něco strměji. Třetí nejlepší vý-
sledek v kvalifikaci, ale zbytek byl spí-
še trápením.
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aneta Cvejnová
Věk: 28 let
SKK Náchod
557, 304 (střídala), 567, 
611, 577

Známka:  2-
Vyšlo jí střídání proti Srbkám, a rov-
něž ve čtvrtfinále svým nejlepším 
výkonem uhrála velice důležitý bod. 
Ostatní tři starty byly jen průměrné.

naděžda dobešová
Věk: 50 let
KK Slavia Praha
638, 590, 605

Známka:  1
Tajný trumf českého reprezentačního 
trenéra oficiálně zařazená v české vý-
pravě jako její vedoucí. Tři starty, tři 
výborné výkony, sázka na jistotu.

kateřina fajdeková
Věk: 29 let
TJ Spartak Přerov
264 (střídala), 574

Známka:  3
Dostala šanci pouze na jednu šedesát-
ku a v semifinále dostala těžký úkol 
jako dotahovák, což proti výborně 
hrající soupeřce bylo nad její síly.

renáta navrkalová
Věk: 24 let
BSV St. Pölten (AUT)
TJ Lok. České Velenice
301 (střídána), 579, 627, 
594, 620

Známka:  1-
Předvedla kvalitní formu i pevné ner-
vy, ať už v první nebo poslední dvojici. 
Škoda těsné prohry v semifinále.

Veronika Petrov
Věk: 44 let
KK Konstruktiva Praha
287 (střídala), 289 (stří-

dala), 588, 625

Známka:  2
Příjemné překvapení při její premiéře 
v reprezentaci. Ve vyřazovacích bojích 
byla platnou členkou našeho týmu.

eva Wendl
Věk: 40 let
SK Neunkirchen (AUT)
KK Slovan Rosice
610, 556, 582, 615, 
274 (střídána)

Známka:  2
Na MS vystřídala dva výborné výkony,  
jeden slušný, dva špatné. Ve čtvrtfiná-
le byla naší nejlepší hráčkou. Škoda 
jejího startu v semifinále proti Chor-
vatkám, kdy byla střídána.
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dana Wiedermannová
Věk: 31 let
BBSV Wien (AUT)
KK Zábřeh
266 (střídána), 564, 562

Známka:  3-
Dana si nepřivezla formu, díky které si 
v ligové soutěži řekla o nominaci na 
MS, a zaostala za svými možnostmi.

Hana Wiedermannová
Věk: 27 let
BBSV Wien (AUT)
KK Zábřeh
619, 601, 312 (střídána), 
588, 625

Známka:  1
Tradiční tahoun a opora týmu. Všech 
pět startů neodehrála jen z důvodu 
taktického střídání.

Martina Zimáková
Věk: 44 let
KC Zlín
581, 270 (střídána), 
270 (střídala)

Známka:  3
Nováček na MS. Dostala šanci na 
kompletní start pouze v zápase proti 
Estonkám, kde předvedla kvalitní vý-
kon. V dalším zápase v základní skupi-
ně byla střídána a v semifinále naopak 
střídala, ale příliš se jí nevedlo.

radek Hejhal
Věk: 48 let
Don. Straubing (GER)
SKK Podbořany 
635, 612, 627, 660

Známka:  2-
Jeden z tahounů našeho týmu. Ve 
všech zápasech předvedl kvalitní vý-
kon, ale bodoval jen dvakrát. Ve čtvrt-
finále soupeře přehrál, ale na body 
bohužel prohrál 3:1.

Miroslav jelínek
Věk: 37 let
SKC Bamberg (GER)
TJ Sokol Údlice
645, 588, 585, 627

Známka:  3
Začal skvěle, ale ani to na bod nesta-
čilo. V zápasech se slabšími soupeři 
hrál to, co na soupeře stačilo. Proti 
Maďarům v klíčovém zápase na konci 
mohutně stahoval, ale překvapení se 
nakonec nekonalo.

Pavel jiroušek
Věk: 27 let
TJ Lok. Česká Třebová
599, 627, 642

Známka:  2-
Stupňoval své výkony a ten nejlepší 
vytáhnul ve čtvrtfinále na Tamase Ki-
sse a řádně zdramatizoval zápas.

Michal Pytlík
Věk: 22 let
SKK Rokycany
604, 616, 623

Známka:  3
Michal se mezi muži neztratil, ale 
k úplné spokojenosti to chtělo ještě 
nějaké kuželky přidat.

roman Pytlík
Věk: 44 let
SKK Rokycany
284 (střídal), 606, 594

Známka:  3-
Roman na MS nehrál podle svých 
představ. Jeho výkony zaostaly za 
očekáváním.

Milan Svoboda
Věk: 44 let
Raindorf (GER)
TJ Sokol Kdyně 
628, 668, 638

Známka:  1-
Byl našim nejlepším hráčem. Zahrál 
výborně v utkání proti Černé Hoře. 
Dobře zahájil v první dvojici i v rám-
ci vyřazovacích bojů, ale špatnou po-
slední dorážkou přišel o důležitý bod.

Martin Vaněk
Věk: 33 let
HKK Olomouc
271 (střídán), 597

Známka:  4
Martin nepředvedl na šampionátu vý-
kony, kterými v lize pravidelně ničil 
soupeře. V prvním zápase byl střídán, 
ve druhém zápase jen atakoval šestis-
tovku.

jiří Vícha
Věk: 54 let
SKC Staffelstein (GER)
TJ Sokol Plzeň V
594, 620, 605

Známka:  3
Tři vyrovnané výkony lze hodnotit 
pouze jako průměrné. Stačily na bod 
jen v jednom z třech soubojů.
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