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pokračování na str. 3 

Právě jste otevřeli letošní čtvrté vy-
dání Kuželkářských listů, které je té-
měř stoprocentně věnované uplynu-
lým šampionátům, které hostily Ro-
kycany. Naši reprezentanti opět po-
tvrdili příslušnost ke světové špičce 
a  odvezli si i  několik cenných kovů. 
Na následujících stránkách si bu-
dete moci připomenout jejich cestu. 
V několika rozhovorech Vám ale také 
sami přiblíží jejich pohled na mist-
rovství a  reprezentaci. Svůj náhled 
přinese i  trenér nových dorostenec-
kých světových šampionek. Nechybí 
samozřejmě ani tradiční KuLi vysvěd-
čení.
Ze soudku mimo rokycanského na 
stránkách naleznete rozhovor s nej-
lepším hráčem světa a mistrem světa 
v družstvech Srbem Vilmošem Zavar-
kem, který po mnoha letech opouští 
slovenskou Podbrezovou. Česko-slo-
venská Interliga tím ztrácí svoji nej-
výraznější tvář. Tvář, která domino-
vala nové soutěži po tři její ročníky 
a  která jistě nalákala nejednoho 
fanouška. Nabízí se proto otázka, 
zda zaplní Zavarkovo místo některý 
z českých mladíků?

Lukáš Dařílek
šéfredaktor

Úvodem

Součástí programu světových šampionátů 
jsou kromě hlavní soutěže, mistrovství 
světa družstev žen a  mužů, také mládež-
nické šampionáty, tedy světový pohár U14 
(žactvo) a  mistrovství světa U18 (dorost). 
Česko na těchto turnajích ve velké konku-
renci získalo několik cenných kovů. Cestu 
k nim Vám přiblížíme na následujících řád-
cích.

Světový pohár U14

Vše odstartovalo dvoudenní klání žáků. 
Trenérský tandem Stanislav Novák a  To-
máš Vít letos na základě výsledků nomi-
noval Vojtěcha Šmardu a  Petru 
Mertlovou.
Ty hned na úvod če-
kala náročná kvalifikace 
o  osm míst do finálo-
vého startu. Mertlová 
výkonem 534 skončila na 
čtvrté příčce a s vel-
kým přehledem se 
do finále kvalifiko-
vala. Šmarda zahrál 
ještě lépe (559) a  skončil 
dokonce druhý. Společný výsle-
dek 1093 navíc znamenal první cenný kov 
pro českou výpravu. Kvalifikační výsledek 
se totiž zároveň započítával jako soutěž 
dvojic. Čeští reprezentanti díky tomu zís-
kali bronzovou medaili, když stříbrní Slo-
váci Naďa Poliaková a Kristián Soják měli 
dorážku o  dvanáct kuželek lepší. Vítězní 

Maďaři Luca Kis Horvath a Szabolcz Simon 
nahráli celkově o osm kuželek více.
Dále účastníky čekala soutěž tandemů na 
1×120 hodů sdružených. Zde se našim hrá-
čům tolik nevedlo (514) a obsadili sedmou 
příčku. Výhra putovala do Německa (544).
Druhý den úspěšná kvalifikační osmička 
odehrála ještě jeden nához. Mertlová 
o dvanáct kuželek svůj první start zlepšila. 
Vyšší výkony však předvedly i  soupeřky, 
takže česká reprezentantka skončila šestá, 
deset kuželek od medaile. Ze zlata se ra-
dovala mladá Rumunka Letitia Stefania 

Mihai (575). Šmarda bohužel ne-
zopakoval kvalifikačních 

559 a  nahrál 543, což 
znamenalo smolné 
čtvrté místo. Zlato pu-

tovalo do Slovinska díky 
560 kuželkám, které nakou-

lel Vid Ponebšek.
Cenné kovy se dále rozdělo-

valy v  kombinaci, kde 
Mertlová skončila 
čtvrtá (1080), výhru 
si odnesla německá 

hráčka Selina Thiem 
(1118). Šmarda se díky vý-

konu 1102 dostal na celkovou dru-
hou pozici, když nahrál o 11 kuželek méně 
než zlatý Slovinec.
Pro doplnění ještě soutěž národů, kde 
česká dvojice skončila pátá (1619) o  do-
rážku za Chorvaty. Výhru si připsali Němci.

Čeští mládežničtí reprezentanti získali na světovém 

poháru žactva a mistrovství světa dorostu několik 

cenných kovů. Družstvo dorostenek je nejlepší na světě.

dorostenky jsou 
mistryně světa

r e p r e z e n t a c e
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MiStrovStví Světa U18

Pětidenní klání dorostu tradičně načíná 
soutěž družstev dorostenek. Česko letos 
do hry vyslalo zkušenou sestavu, jejímž 
cílem byla medaile, jak v rozhovoru uvedl 
trenér dorostenek Tomáš Vít. Celý rozhovor 
naleznete na stranách 11 a 12.
U těchto klání často rozhoduje vstup, tedy 
první hráčka. Této role se zhostila Anna 
Štraufová, která letos absolvovala s  Ro-
sicemi Final Four Ligy mistrů. Výkon 558 
byl dobrým vkladem. Na ní navázala Klára 
Tobolová, jejímž velkým přičiněním Valaš-
ské Meziříčí opanovalo 2. KLZ B. Tobolová 
především díky skvělé úvodní dráze (165) 
nahrála celkových 575. Jako třetí do hry 
vstoupila Aneta Ondovčáková. I  ona za-
hrála nadstandardních 553, když o  vyšší 
číslo ji připravila především dorážka.
Poslední hráčkou sestavy byla Barbora Pý-
chová. Jejím úkolem bylo dotáhnout dobře 
rozjeté vystoupení. Zahrála vynikajících 
590, což byl čtvrtý nejlepší výkon dne. Díky 
ní se české družstvo dostalo až na 2276 ku-
želek a před posledním náhozem dne če-
kalo, na co to bude stačit.
Postupně odpadala jedna soupeřka za 
druhou a nakonec z toho bylo zlato! O 24 
kuželek méně nahrály Rakušanky, o  dal-
ších 18 Slovinky. O kvalitě českých výkonů 
svědčí i  to, že se všechny dívky s přehle-
dem dostaly do závěrečného finále. Česko 
se tak po čtyřech letech opět mohlo rado-
vat ze zlatých medailí. Nejlepší výkon dne 
zahrála Němka Rita Zimmermann (607).

Druhý den MS U18 pokračoval soutěží 
družstev dorostenců. Češi před dvěma lety 
skončili smolně čtvrtí.

Letošní vystoupení velmi dobře zahájil 
Denis Hofmann, když nahrál rovných 600, 
i  přes slabší závěrečnou třicítku (134). Po 
něm hrající Lukáš Dúška naopak začal 
dvakrát jen 139 a  soupeři se mu začínali 
vzdalovat. Dúška však ve druhé půli přidal 
a celkových 577 znamenalo průběžné třetí 
místo v  polovině dne. Třetím hráčem byl 
Hofmannův spoluhráč z Náchoda Mikuláš 
Martinec. První dráhu nahrál slušně, na 
druhé však předvedl jen 109 a byl střídán 
Jakubem Fabíkem. Ani on však výkon zá-
sadním způsobem nezachránil, takže třetí 
hráči připsali 509 kuželek.
To před závěrečným náhozem, kde Česko 
reprezentoval David Repčík, znamenalo 28 
kuželek ztrátu na třetí Slováky. David neza-
čal nejlépe, ale na druhé dráze předvedl 
vynikajících 165, čímž v  podstatě smazal 
ztrátu. Slovák Kucko však ve druhé polo-
vině hrál o něco lépe a bronz udržel. Rep-
čík nahrál vynikajících 593. Češi v  součtu 
2279, ale opět to stačilo jen na „bramboru“. 
Bronz za 2304 kuželek putoval na Sloven-
sko, stříbro do Slovinska (2382). Zlato brali 
suverénní Němci za 2434.
Trenér Novák k českému vystoupení podo-
tkl, že čtvrté místo by před MS považoval 
za úspěch, ale bronz byl na dosah. Všichni 
tři hráči s celou stodvacítkou se probojo-
vali do finále.

Třetí den byly sehrány soutěže tandemů, 
kdy příležitost dostali zejména náhradníci 
z prvních dní.
Veroniky Brtníková a Horková dostaly hned 
do prvního kola německé soupeřky. Do-
kázaly zvítězit na první dráze, na druhé 
však těsně prohrály. O postupujících tedy 
rozhodla náhlá smrt, kterou 13:10 vyhrály 

dorostenky jsou 
mistryně světa

 pokračování ze str. 2

r e p r e z e n t a c e

pokračování na str. 4 

Dorostenky — DružstvA

1. Česká republika 2276

2. Rakousko 2252

3. Slovinsko 2234

Celkem se zúčastnilo 12 reprezentací.

Dorostenci — DružstvA

1. Německo 2434

2. Slovinsko 2382

3. Slovensko 2304

4. Česká republika 2279

Celkem se zúčastnilo 12 reprezentací.

Dorostenky — sprint

1. Anna Jezsoviczki

2. Anamarija Grdic

3. Veronika Brtníková

3. Emma Chapotot

K. Tobolová skončila v 2. kole,  
B. Pýchová v 1. kole.

Dorostenci – sprint

1. Toni Ljubic

2. Filip Bánik

3. Tine Vidmar

3. Moritz Walz

D. Repčík skončil ve čtvrtfinále,  
J. Fabík v 2. kole, J. Škrampal v 1. kole.
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Němky. Tandem dorostenců Jakub Fabík 
a  Jan Škrampal první kolo naopak zvládl, 
když hladce zdolal maďarskou dvojici. 
Ve druhém utkání však na svůj výkon ne 
úplně navázal, dvakrát těsně podlehl, 
takže o medaile bojovali dále jeho soupeři 
ze Slovinska. Ti nakonec ve finále pod-
lehli Srbům. Bronzy putovaly do Rakouska 
a  Polska. Mezi dorostenkami se ze zlata 
radovaly Polky, stříbrné byly Rakušanky. 
Bronz získaly Srbky a Slovinky.

Časově nejnáročnější je čtvrtý den MS, 
kdy se nejprve odehraje soutěž smíšených 
tandemů, kterou poté vystřídá maraton 
sprintů. Italským soupeřům čelila dvo-
jice Štraufová a Repčík. Češi neměli dobrý 
vstup do souboje a první dráhu relativně 
hladce prohráli. Na druhé těsně zvítě-
zili, takže opět rozhodoval rozstřel. První 
skončil remízou 11:11, ve druhém však byl 
lepší italský pár 13:10. Druhý italský pár 
a rakouská dvojička nakonec slavily bronz. 
Stříbro připadlo po finálové prohře na ná-
hlou smrt 26:27 Němcům a zlato poměrně 
překvapivě putovalo do Rumunska.

Do sprintu Česko vyslalo šestici hráčů. Pý-
chová a Škrampal soutěž opustily v prvním 
kole, když podlehly zástupcům Slovinska, 
resp. Rumunska. Jen o kolo dál se dostala 
Tobolová a  Fabík. Do klíčového čtvrtfinále 
se tedy probojoval Repčík a Brtníková.
Český hráč německému soupeři podlehl 
2:0 a  se soutěží se rozloučil. Brtníková 
naopak využila slabšího výkonu Slovenky 
a postoupila mezi nejlepší čtyřku. V semifi-
nále se naopak tolik nedařilo naší hráčce, 
která tak podlehla nakonec zlaté Maďarce. 
Stříbro získala Chorvatka a  druhý bronz 

Francouzka. Česká výprava tedy na MS U18 
získala druhý cenný kov.
Poslední den přinesl finálové náhozy 24 
nejlepších z  každé kategorie. V  první os-
mičce se představilo rosické duo Štraufová 
a Ondovčáková. První z nich předvedla na 
chlup stejný výkon jako první den (558), ve 
finále tak skončila 17. O něco lépe zahrála 
Ondovčáková (565) a brala 15. příčku.
V  závěrečném dívčím náhozu poté hrály 
Tobolová a Pýchová. Prvně jmenované se, 
i  přes opět výbornou první dráhu, nevy-
vedla dorážka, zahrála 554 a  skončila de-
vatenáctá. Pýchová naopak hrála výborně 
a  předvedla velmi vyrovnaný výkon, který 
nakonec stačil na 594 kuželek. To však 
ke smůle české hráčky znamenalo další 
„bramboru“, a  to o  tři kuželky za bronzo-
vou Polkou. Stříbro získala Chorvatka (603) 
a zlato suverénní Slovinka Nataša Radič za 
621.

dorostenky jsou 
mistryně světa

 pokračování ze str. 3

r e p r e z e n t a c e

Ms u18 — sMíšené tAnDeMy

1. Budoi + Szasz

2. Fuhrmann + Axthelm

3. Gasser + Thaler

3. Pröll + Kofler

A. Štraufová + D. Repčík 
skončili v prvním kole

Ms u18 — HoDnocení nároDů

1. Slovinsko

2. Německo

3. Slovensko

5. Česká republika

Celkem se MS U18 zúčastnilo  
12 reprezentací.pokračování na str. 5 
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Výsledky se však zároveň počítaly do kom-
binace, kde už to cinklo. Pýchová se souč-
tem 1184 kuželek skončila třetí. O čtyři ku-
želky více nahrála Slovenka. Zlato opět zís-
kala Slovinka (1208). Zbylé Češky skončily 
ve druhé desítce pořadí.

Celý program zakončilo finále dorostenců. 
První ve hře byl Dúška. Předvedl vyrovnaný 
výkon, který stačil na 583 kuželek a  12. 
místo. Po něm v rámci elitní osmičky hráli 
Repčík a Hofmann.

Oba Češi nahráli v první polovině přes 300 
kuželek. Repčík však na třetí dráze přidal 
jen 118 a  nakonec s  578 kuželkami bral 
14. příčku. Hofmann naopak na třetí dráze 
uhrál 165 a mířil k medaili. I podruhé však 
nezahrál dobře poslední dráhu (132). Jeho 
výkon se tedy zastavil na 608 kuželkách, 
což znamenalo šestou příčku, pět kuželek 
od bronzové medaile, kterou získal Chor-
vat. Stříbro patřilo za 616 německému 
hráči. Ze zlata se díky suverénnímu výkonu 
631 radoval Slovák Erik Gallo.
Kombinaci ovládl Němec Simon Axthelm 
(1245), druhý byl Slovák a  třetí další Ně-

mec Tim Brachtel (1225). Český reprezen-
tant Hofmann obsadil páté místo. Repčík 
s Dúškou se umístili ve druhé desítce po-
dobně jako dorostenky.

Díky třem cenným kovům skončilo Česko 
páté v  soutěži národů. Nejlépe si vedli 
Slovinci, Němci a Slováci. Čeští trenéři byli 
s výkony našich hráčů spokojeni. Šampio-
nát považují za úspěšný.
Za dva roky proběhne další měření sil 
v německém Plauenu.

Lukáš Dařílek

dorostenky jsou 
mistryně světa

 pokračování ze str. 4

r e p r e z e n t a c e



KuželKářsKé listy 4/2019

6r e p r e z e n t a c e

KUliho vySvědčení doroSteneK

tandemy: 263
Sprinty: 194, 195, 188, 160

Do vítězné soutěže družstev nezasáhla. Za-
hrála si v  tandemu s Horkovou, avšak zá-
sadní úspěch jí přinesl až bronzový sprint. 
Dvakrát zvládla vypjatou náhlou smrt. Ve 
čtvrtfinále hladce porazila Slovenku.

Veronika Brtníková

17 let
 TJ Kunžak

tandemy: 263

Náhradnice pro soutěž družstev si zahrála 
pouze jedno kolo tandemů, kde však spolu 
s Brtníkovou podlehly na náhlou smrt ně-
mecké dvojici.

Veronika Horková

16 let
 SKK Rokycany

družstva: 553
Finále jednotlivkyň: 565

V týmové soutěži ji příliš nevyšla dorážka, 
přesto byla důležitou součástí při cestě za 
zlatem. Zdravotní indispozice jí poté dovo-
lila nastoupit až do finále, kde její výkon 
565 opět limitovala slabší dorážka.

Aneta Ondovčáková

18 let
 KK Orel Ivančice

družstva: 590
Sprinty: 188
Finále jednotlivkyň: 594

Jako dotahovák dokončila spanilou jízdu 
českého týmu. Ve sprintu si vybrala odde-
chový čas, aby pak na závěr ve finále opět 
zazářila čtvrtým místem, ale především 
bronzem z prestižní kombinace.

družstva: 558
Smíšené tandemy: 260
Finále jednotlivkyň: 558

Jako hráčka ošlehaná Ligou mistrů dostala 
za úkol rozjet tým, což se jí podařilo. Ve 
smíšených tandemech těsně s  Davidem 
Repčíkem podlehli Italům. Ve finále při-
dala zcela shodný výkon jako první den.

Barbora Pýchová

17 let
 TJ Jiskra Nová Bystřice

Anna Štraufová

17 let
 KK Slovan Rosice

Kompletní výsledky na webu ČKA www.
kuzelky.cz a NBC www.wnba-nbc.de.

Dorostenky — finále

1. Natasa Radic 621

2. Anamarija Grdic 603

3. Nicola Kobior 597

5. Barbora Pýchová 594

15. Aneta Ondovčáková 565

17. Anna Štraufová 558

19. Klára Tobolová 554

Dorostenky — koMbinAce

1. Natasa Radic 1208

2. Vladimíra Vávrová 1188

3. Barbora Pýchová 1184

15. Klára Tobolová 1129

17. Aneta Ondovčáková 1118

18. Anna Štraufová 1116

Finále hrálo 24 nejlepších ze soutěže týmů.
Do kombinace se počítal součet výkonů 

z družstev a z finále.

družstva: 575
Sprinty: 191, 179
Finále jednotlivkyň: 554

V  týmové soutěži rozjela svůj nához má-
lem na světový rekord. Nakonec z toho byl 
osmý nejlepší výkon dne. Ve sprintu uhrála 
dvě kola. Ve finále byla nejhorší z našich, 
i tak ale zanechala vynikající dojem.

Klára Tobolová

17 let
 TJ Sokol Sedlnice

Dorostenky — tAnDeMy

1. Dudziak + Kobior

2. Zimmermann + Futschek

3. Trosic + Bodo

3. Radic  + Mrzljak

V. Brtníková + V. Horková 
skončily v 1. kole
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KUliho vySvědčení doroStenců

družstva: 577
Finále jednotlivců: 583

V  týmové soutěži se první dvě dráhy hle-
dal. Ty druhé už zahrál velmi dobře. Ve fi-
nále se také neztratil, ale chyběla mu přeci 
jen lepší dorážka.

Lukáš Dúška

17 let
 TJ Slovan Kamenice n. L.

družstva: 260 (střídal)
tandemy: 302, 288
Sprinty: 197, 179

Benjamínek týmu byl v družstvech náhrad-
níkem. Vedl si lépe než M. Martinec, ale ani 
on nepředvedl zázračný výkon. Nastoupil 
do tandemové soutěže i  sprintu. V  obou 
případech skončil ve druhém kole.

Jakub Fabík

15 let
 TJ Spartak Bílovec

družstva: 600
Finále jednotlivců: 608

Šampionát jej zastihl v dobré formě, když 
dvakrát překonal 600 kuželek. Bohužel se 
mu ani jednou zela nevyvedla poslední tři-
cítka.

Denis Hofman

17 let
 SKK Náchod

družstva: 249 (střídán)

Nastoupil do dobře rozjeté týmové sou-
těže. Na první dráze si vedl dobře. Druhá 
však pro něj znamenala očistec, který byl 
jeho posledním vystoupením na mistrov-
ství.

družstva: 593
Smíšené tandemy: 260
Sprinty: 204, 183
Finále jednotlivců: 578

David se dobře vypořádal s  těžkou rolí 
dotahováka a  výborným výkonem málem 
tým dotáhl na medaili. Jen lépe zvládnuté 
čtvrtfinále ho také dělilo od cenného kovu 
ve sprintu. Neztratil se ani ve finále.

Mikuláš Martinec

18 let
 SKK Náchod

David Repčík

17 let
 Kuželky Jiskra Hazlov

Kompletní výsledky na webu ČKA www.kuzelky.cz a NBC www.wnba-nbc.de.

Dorostenci — finále

1. Erik Gallo 631

2. Simon Axthelm 616

3. Lovro Buzov 613

6. Denis Hofman 608

12. Lukáš Dúška 583

14. David Repčík 578

Dorostenci — koMbinAce

1. Simon Axthelm 1245

2. Erik Gallo 1237

3. Tim Brachtel 1225

5. Denis Hofman 1208

12. David Repčík 1171

16. Lukáš Dúška 1160

tandemy: 302, 288
Sprinty: 172

Do akce se poprvé dostal v  tandemech, 
kde spolu s  Fabíkem porazili Maďary, aby 
následně podlehli Slovincům. Dvě těsné 
prohry s Rumunem poté znamenaly rychlý 
konec ve sprintu.

Jan Škrampal

17 let
 TJ Spartak Pelhřimov

Dorostenci — tAnDeMy

1. Erdeljan + Jevremovic

2. Topolsek + Krajnc

3. Monthaler + Schlatter

3. Cwojdzinski + Kosz

J. Fabík + J. Škrampal 
skončili ve čtvrtfinále
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KUliho vySvědčení žactva

Petra Mertlová

14 let
 TJ Jiskra Nová Bystřice

Vojtěch Šmarda

14 let
 KK Orel Ivančice

Kvalifikace: 534
Smíšené tandemy: 514
Finále: 546

Pro naše zástupce na SP žáků v podstatě 
platí jednotné hodnocení. Oba dva zahráli 
velmi dobře. Ne úplně vyvedené vystou-
pení přišlo ve smíšených tandemech, ale 
jak kvalifikace, tak finále se vydařily.

Kvalifikace: 559
Smíšené tandemy: 514
Finále: 543

Vojta má oproti Petře medaili z  kombi-
nace, ačkoli Petra hrála ve finále o  fous 
lépe. Jejich výkony však byly srovnatelné, 
takže i hodnocení je shodné.

žákyně — kvAlifikAce

1. Selina Thiem 562

2. Naďa Poliaková 557

3. Sara Pejak 539

4. Petra Mertlová 534

Celkem se SP U14 zúčastnilo  
11 reprezentací.

V soutěži dvojic se počítal součet  
výkonů z kvalifikace.

Kompletní výsledky na webu ČKA  
www.kuzelky.cz a NBC www.wnba-nbc.de.

žáci — kvAlifikAce

1. Szabolcz Simon 578

2. Vojtěch Šmarda 559

3. Vid Ponebsek 553

žáci — finále

1. Vid Ponebsek 560

2. Fabian Zimmermann 557

3. Karlo Petranovic 548

4. Vojtěch Šmarda 543

sP u14 — Dvojice

1. Luca Horvath Kis 
Szabolcz Simon 1101

2. Naďa Poliaková 
Kristián Soják 1093 (363)

3. Petra Mertlová 
Vojtěch Šmarda 1093 (351)

sP u14 — sMíšené tAnDeMy

1. Thiem + Zimmermann 544

2. Kis + Simon 538 (160)

3. Mihai + Aldea 538 (153)

7. Mertlová + Šmarda 514

sP u14 — HoDnocení nároDů

1. Německo

2. Maďarsko

3. Slovinsko

5. Česká republika

žákyně  — finále

1. Stefania Letitia Mihai 575

2. Sara Pejak 568

3. Selina Thiem 556

6. Petra Mertlová 546

Do finále postoupilo 8 nejlepších  
z kvalifikace.
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Zlato se mi vždy 
spojí s děvčaty

BarBora pýchová

dorostenecká reprezentantka ČR 
dvojnásobná medailistka z MS U18 2019

^na úvod samozřejmě ještě jednou velká 
gratulace! první otázkou rovnou k věci. Jsi 
spokojená se svým vystoupením na MS?
Jsem víc než spokojená. Ještě před rokem 
jsem si mohla o  MS nechat pouze zdát. 
V  Rokycanech jsem si plnila sny každým 
dnem a  hrálo se mi velmi dobře. Zlato 
a bronz jsou jen sladké tečky nakonec.

^Jaké cíle sis pro světový šampionát na-
stavila? podařilo se ti je naplnit?
Tomáš nám všem nastavil jasný cíl, řekl 
nám již ve Vyškově, že si prostě jdeme pro 

zlato! Můj osobní cíl byl hlavně předvést 
vše, na co jsem plno let trénovala, a podr-
žet holky, což se mi myslím povedlo.

^Získala jsi dva cenné kovy do sbírky. dá 
se říci, který z nich je cennější, nebo mezi 
nimi nevnímáš rozdíl?
Moc rozdílů zde nevnímám. Zlato se mi 
vždy spojí s  děvčaty, se kterými mám 
mnoho vzpomínek na celý život. A  bronz 
beru jako svůj osobní úspěch, za který 
vděčím Tomovi a za druhý nához Standovi.

^v  soutěži družstev jsi hrála jako dota-
hovák. vyhovuje ti hrát na konci? Spoustě 
hráčů se při představě, že ukončují zápas 
rozklepou kolena. Jak to máš s nervy ty?
Já hraju radši poslední, vyhovuje mi to. 
Hrála jsem poslední každý zápas KLD, MČR 
i většinu zápasů za dospělé v Nové Bystřici. 
Nervy mám samozřejmě také, nejsem stroj, 
jen je většinou zvládnu na dráze ovládat. 

Soustředím se pouze na hru.

^Jak se ti hrálo na rokycanských drá-
hách? dají se přirovnat k  nějaké české 
kuželně?
Na drahách se mi hrálo moc dobře 
a krásně to občas dopadávalo. Úplně ne-
vím, k  jaké dráze bych to v ČR přirovnala, 
možná by se daly trochu srovnat s  ku-
želnou v  Dobřanech, ale to je pouze můj 
osobní pocit.

^Jediným vystoupením, které ti pří-
liš nevyšlo, byl sprint. co v  něm chybělo 
k úspěchu? raději hraješ klasické stodva-
cítky, nebo máš moderní disciplíny jako 
tandem a sprint v oblibě?
Myslím, že jsem nehrála zrovna nejhůř, 
jen jsem si vylosovala dobrou soupeřku, 
která měla ten den více štěstí. V  těchto  

O rozhovor jsme požádali dvojnásobnou medailistku z mistrovství světa  

dorostu 2019 v Rokycanech — Báru Pýchovou.

r o z h o v o r

pokračování na str. 10 



KuželKářsKé listy 4/2019

10

Zlato se mi vždy 
spojí s děvčaty

 pokračování ze str. 9

disciplínách je to hlavně o  tom štěstíčku. 
Při 120hs už člověk musí ukázat, že to dá 
psychicky i fyzicky.

^ve finále jsi nakonec skončila těsně 
čtvrtá. co chybělo k lepšímu umístění?
Pár kuželek jsem ztratila v prvních plných. 
Po výpadku proudu jsme s  Klárkou půl 
hodiny běhaly v  chodbě, byla nám zima 
a  únava se samozřejmě také projevila. 
Chvíli mi poté trvalo, než jsem se opět za-
hřála a měla jistotu v hodu.

^v  kombinaci to však stačilo. oba dva 
započítávané výkony byly výsledkově 
velmi podobné. dají se podle tebe porov-
nat? nebo si s  některým více spokojená 
a u některé lituješ, že nebyl ještě lepší?
S výsledky jsem spokojená, ale druhý ná-
hoz byl asi trochu těžší. Jak už jsem jednou 
uvedla, únavu jsem na sobě cítila a sedět 
pět dnů v bundě a mrznout není moc fajn. 

Jsem ale ráda, že jsem to zvládla. Zároveň 
děkuji všem za podporu a fandění, protože 
mi to opravdu pomohlo.

^pomalu se dostáváš na práh dospělosti. 
Jaké budou tvé další kariérní kroky? Zů-

stáváš v  nové Bystřici, nebo tě uvidíme 
jinde?
Ano, osmnáctiny se mi blíží velmi rychle, 
ale jsem narozená v červenci a mohu ještě 
jednu sezónu hrát za dorost.
Za Novou Bystřici budu hrát pouze za 
jednotlivce (ČPD, MČR). Bohužel u  nás 
nemáme tým žen a  jediné, co zde mohu 
hrát, je KP2. Před pár měsíci mě oslovil 
oddíl z  Rakouska – KSV Wien. Dnes jsem 
se tam byla podívat a  domluvit náleži-
tosti ohledně přestupu. Zároveň jsem si 
zde zkusila zahrát a  skončilo to osobním 
rekordem (611). Bude to zde pro mě dobrá 
zkušenost a moc se těším.

^Jak dlouho vlastně hraješ a  kdo tě ke 
kuželkám přivedl?
Hraji sedm let závodně a  dva roky jsem 
předtím ještě pouze trénovala. Ke kužel-
kám mě tehdy přivedli rodiče, kteří hrají 
také.

Za rozhovor poděkoval  
Lukáš Dařílek

r o z h o v o r

Barbora Pýchová se svými rodiči
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po poslední přípravě jsem 
uvěřil v medaili

toMáš vít

trenér reprezentace  
dorostenek ČR

^Úvodem samozřejmě gratulace k  vel-
kému úspěchu tvých svěřenkyň. vyzkou-
šel jsi na soustředěních větší počet hrá-
ček. na základě, čeho ses rozhodl pro 
nominovanou šestici? dal jsi spíše na 
„tvrdá“ data, nebo na trenérský cit?
V  průběhu roku jsem vystřídal na sou-
středěních a  přátelských zápasech více 
než dvacet děvčat. Postupně se nominace 
zúžila na desítku. Zhruba měsíc před MS 
jsem měl v hlavě základní čtyřku a hledal 
k  nim ještě dvě hráčky. Nakonec jsem se 
pro ně rozhodl až na poslední chvilku na 

MČR ve Vyškově. Z toho plyne, že jsem dal 
především na momentální formu děvčat, 
jejich odolnost vyrovnat se s  tlakem na 
výkon. Dále jsem přihlížel k dalším aspek-
tům, ale to už bylo o  trenérském citu. 
A jsem rád, že se to povedlo.

^na to navazuje otázka týkající se vy-
brané čtveřice pro soutěž družstev. posta-
vil jsi vítěznou sestavu. Z  jakého důvodu 
jsi děvčata poslal v takovém pořadí?
Čtyři jména jsem měl, teď bylo potřeba je 
dobře postavit. Hráčky jsem během sezóny 
poznával, komunikoval s  nimi, a  nakonec 
jsem rozhodl.
První v pořadí Anička: vsadil jsem na zku-
šenost. Je to hráčka mistrovského družstva 
žen. Na úvod jsme potřebovali dobře za-
hrát, pro pohodu v družstvu.
Druhá Klárka se po celou dobu přípravy 
jevila jako nejvyrovnanější, ale bývá před 
hrou nervózní, občas si nevěří. Proto jsem 
Klárku zařadil doprostřed. Viděl jsem na ní, 
jak se těší a  jak moc chce. Odvedla kva-
litní výkon a družstvo posunula na přední 
místo.
U  Anetky jsem očekával, že potvrdí svoji 
výkonnost a zkušenost — byla z celého vý-
běru nejzkušenější co se týče reprezentace 
— a posune družstvo zase o kousek dále. 
Bojovala s  poslední dráhou, ale nakonec 
splnila úkol.
Na závěr jsem potřeboval někoho odol-
ného. Přestože Barča ve výběru byla nej-
mladší, byla ta pravá pro tento úkol. Uvěřil 
jsem v ní po MČR, kde předvedla skvělou 
formu, a  především potřebnou dávku se-
bevědomí. Bylo na ní vidět, jak jí dosažené 

výsledky na tomto MČR motivovaly. Mimo-
chodem podobné to bylo i u Klárky.

^Soutěž skončila prvenstvím pro česko. 
Jaký byl původní cíl? Kdy jsi začal věřit, že 
z toho bude zlato?
Každý si klade nejvyšší cíle, já jdu vždy 
vyhrát. Vzhledem k  průběhu přípravy, 
a hlavně tedy k podzimní sezóně, jsem byl 
realista. Cíl byla medaile. Po poslední pří-
pravě v Přerově týden před MS, kde holky 
hrály dobře, jsem tomu uvěřil. Podařilo se, 
a  že to byl ten nejcennější kov, je bonus 
a  odměna za přístup a  bojovnost holek. 
Napínavé to bylo až dokonce. Barča se až 
do posledního hodu o to zlato přetahovala 
se svojí soupeřkou z Rakouska.

^v průběhu šampionátu na česko padlo 
velmi studené počasí a  na hale to bylo 
velmi znát. Mohl bys přiblížit, jaké to je 
sedět po celý den na trenérské židli za 
hráčkami?
A  to jsi viděl, že jsem tam často seděl 
jen v  tričku? Tak jsem byl nažhavený. Ale 
vážně, zima byla někdy nepříjemná, počasí 
nepřálo. Pořadatelé dělali, co mohli, ráno 
bylo 14 stupňů na dráze. Nemyslím si však, 
že by to nějak výrazně ovlivňovalo výkon-
nost. Nakonec podmínky byly pro každého 
stejné.

^Máš za sebou světový šampionát plný 
různých stylů a  taktik a  odlišných pří-
stupů ke hře. Mohl bys prosím porovnat 
zahraniční hráče s  těmi našimi? v  čem 

Na otázky odpovídal trenér dorostenecké reprezentace Tomáš Vít,  

který své svěřenkyně dovedl k titulu mistryň světa v soutěži družstev.

r o z h o v o r

pokračování na str. 12 
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po poslední přípravě jsem 
uvěřil v medaili

 pokračování ze str. 11

jsme lepší, v čem naopak máme slabiny?
Upřímně řečeno na nějaké porovnávání 
nebyl čas. My jsme se soustředili na náš 
výkon, a to bylo podstatné. A pokud by to 
někdo měl skutečně porovnávat, tak by 
se musel zabývat jen tím. Viděl jsem tam 
takto pracovat například výpravu Německa. 
Navíc to bylo moje první MS a  opravdu 
jsem na toto ani nepomyslel.

^Z  pozice reprezentačního trenéra ses 
dostal do kontaktu s hráčkami z celé re-
publiky. co si obecně myslíš o  výchově 
mladých kuželkářek v  česku? Mohl bys 
vypíchnout, kde je podle tvého názoru 
dobrá práce s mládeží a v čem?
Já myslím, že se ve spoustě oddílů pracuje 
dobře. Chtělo by to trenéry, kteří pracují, 
motivovat, pomáhat, odměňovat. ČKA by 

měla zapracovat na moderní metodice, 
pořádat pro nejmenší různé akce.

^co bys navrhoval, aby se u  nás dělalo 
lépe, aby úspěchy jako ten letošní byly 
pravidelné, a i v dalších kategoriích?
Odpověď na toto souvisí s přípravou v klu-
bech. To za prvé. A  za druhé by to dle 
mého názoru chtělo začít s přípravou oka-
mžitě po skončení daného cyklu mistrov-
ství světa.
Již dnes mám v  hlavě výběr děvčat, která 
budou moci reprezentovat za dva roky, 
a není jich málo. Z  nich je třeba začít co 
nejdříve tvořit partu, která si bude rozu-
mět, podporovat se, vzájemně si pomáhat, 
a  hlavně se pokusit domluvit se s  jejich 
trenéry, pokud je mají. To znamená, že je 
třeba, aby bylo víc soustředění, kde budou 
konfrontovány jejich podmínky v  klubech, 
jejich fyzická připravenost, uskutečnit více 

kontrolních startů a  mezinárodních kon-
taktů.
A pokud jde o ty další kategorie, o kterých 
hovoříš, tak je třeba si uvědomit, že právě 
v  tom dorosteneckém věku ty děti dostá-
vají ty základy pro další práci. Proto bych 
tomu osobně věnoval zvýšenou pozornost.

^Máš zájem pokračovat u reprezentace? 
pokud ano, budeš se držet osvědčeného 
postupu, nebo bys pro nový cyklus rád 
něco dělal jinak? pokud ne, jaké budou 
tvoje další kroky?
Smlouva mi končí na podzim. Jak se to 
vyvine dál se ještě uvidí. Ale pokud bych 
pokračoval, začal bych pracovat mnohem 
dříve než minulé období bohatší o  dva 
roky zkušeností u reprezentace.

Za rozhovor poděkoval  
Lukáš Dařílek

r o z h o v o r
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ženy — ZáKladní čáSt

Na vrcholnou akci kuželkářského sportu se 
do kategorie žen přihlásilo celkem patnáct 
států. Týmy byly rozděleny do čtyř skupin 
a Češky, stejně jako před dvěma lety, zahá-
jily své putování soutěží ve skupině C, kde 
jim los přisoudil reprezentace z Estonska, 
Bosny a Hercegoviny a Srbska.
Neměli bychom se zapomenout zmínit ani 
o druhém českém ženském týmu, který na 
šampionátu doplnil skupinu D. Tento „pu-
blic tým“ byl složen převážně z juniorských 
nadějí a více si o  jeho počínání v soutěži 
budete moci přečíst na straně 24. Češky 
byly favoritkami skupiny C, však taky ob-
hajovaly bronz z posledních třech šampi-
onátů.
První utkání sehrály proti nejslabšímu 
celku skupiny Estonsku. Utkání zahájila 
Lucie Vaverková s  Martinou Hrdinovou, 
která se mistrovství světa družstev účast-

nila poprvé. Ačkoli první česká dvojice, 
hlavně Lucie, zahrála daleko za svými 
schopnostmi, Češky od prvních hodů udá-
valy tempo hry. Estonky byly k zisku bodu 
nejblíže ve střední části hry, kde nejsil-
nější hráčka pobaltského týmu Heret Ots 
zaostala za výkonem Natálie Topičové jen 
o deset kuželek. Tento souboj byl i nejzají-
mavějším momentem utkání. Natálie totiž 
rychle prohrávala 0:2 a třetí dráhu získala 
jen o  dvě kuželky. Na poslední dráze ale 
naplno probudila svého hráčského du-
cha, zahrála dráhu 179 a  vybojovala bod 
pro družstvo. Hana Wiedermannová s Ol-
gou Hejhalovou předvedly nejlepší výkony 
utkání a navýšily vedení českého týmu na 
konečných 325 kuželek. Česko v  prvním 
utkání ve skupině vyhrálo hladce 8:0.
Druhým soupeřem českých žen byla Bosna 
a Hercegovina. Čestný bod pro družstvo se 
výkonem 600 kuželek podařilo získat jen 
nejlepší hráčce soupeřek Maje Kovačević. 

Tato hráčka hned v prvním utkání základní 
části předvedla výkon 643 kuželek a její vý-
kon byl překonán až ve čtvrtfinálových bo-
jích. V  tomto utkání o bod oloupila Alenu 
Kantnerovou, které se start příliš nevyvedl 
(560). Nejlepší hráčkou utkání se stala 
Dana Martinkevič (628), která o  čtyři ku-
želky překonala svou sestru Hanu. Češky 
dosáhly výkonu 3546 kuželek a oproti prv-
nímu utkání si o 38 kuželek pohoršily.
Nejzajímavější utkání se očekávalo po-
slední den základní části soutěže, kdy byl 
naplánován souboj Česko vs. Srbsko. Češky 
byly i v tomto utkání považovány za favo-
ritky i s ohledem na doposud předvedené 
výkony obou týmů. Utkání dobře rozehrála 
Lucie Vaverková s  Janou Braunovou, obě 
získaly dvě dráhy a  zvítězily na celkové 
číslo. Ve střední části utkání získaly Srbky 
první bod, který vybojovala Hermina Lu-
kač, když zvítězila 3:1 (593:555) nad Natálií. 
V  poslední rundě opět nastoupila Hana 
s  Olgou, které druhý bod sebrala hvězda 
rakouské Superligy, Zorica Barać, v poměru 
1:3 (587:593). Hana se stala nejlepší hráč-
kou utkání (629). Češky v posledním utkání 
skupiny zvítězily v  poměru 6:2 (3572:3491) 
a ve skupině se umístily na prvním místě.

ženy — čtvrtFinále

Druhým postupujícím ze skupiny C se stalo 
právě Srbsko. Do nejlepší osmičky po-
stoupily ještě Němky, Rakušanky, Maďarky, 

Česká ženská reprezentace opět potvrdila příslušnost ke světové elitě a na MS družstev 

v Rokycanech obsadila čtvrtou příčku. Muži dosáhli na čtvrtfinále, kde po velkém souboji, 

i přes český rekord Milana Svobody v hodnotě 720 kuželek, podlehli Německu.

české kuželky ve 
světové elitě

pokračování na str. 14 
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Slovinky, Chorvatky a  Rumunky. Právě  
Rumunky, které skončily ve skupině 
A druhé, se staly čtvrtfinálovým soupeřem 
českých žen.
Rumunky nepředvedly v  předcházejících 
třech utkáních tak vyrovnané výsledky 
jako Češky. Výkony českého družstva se 
pohybovaly v  rozmezí 38 kuželek, zatímco 
výsledky Rumunek byly jednak v průměru 
o  154 kuželek menší a  jednak v  rozmezí 
224 kuželek. Ve čtvrtfinálovém utkání se 
oba týmy vypjaly k nejlepšímu výsledku na 
šampionátu. Skvělý start do utkání zajistily 
Lucie s  Janou, když obě překonaly svým 
výkonem 630 kuželek (639, 631). Česko 
tak poslaly do vedení 2:0 o 50 kuželek. Ve 
střední části zajistily další dva body Natá-
lie (607) s  Danou (620) a  navýšily vedení 
na 97 kuželek. Poslední dvojicí nastupující 

do utkání byla Hana s Olgou. Hana se na-
konec podělila o hru s Alenou a společně 
dosáhly skvělého výsledky 655 kuželek po 
drahách 161, 169, 173 a 152. Olze se utkání 
příliš nevyvedlo (564) a soupeřka Luminita 
Dogaru výkonem 624 a poměrem 4:0 vybo-
jovala čestný bod pro Rumunky.

ženy — SeMiFinále

Do semifinále se kromě Česka probo-
jovalo i  Chorvatsko, Německo a  Maďar-
sko. Poslední jmenovaný tým měl postup 
mezi čtyři nejlepší nejvíce komplikovaný. 
Ve čtvrtfinále se totiž střetl s Rakouskem. 
Po dvou rundách měly Rakušanky na 
kontě o  50 kuželek více a  stav utkání byl 
2:2. Všem rakouským nadějím ale udělala 

české kuželky ve 
světové elitě

 pokračování ze str. 13

r e p r e z e n t a c e

ženy — skuPinA A

1. Chorvatsko 22 : 2 6

2. Rumunsko 14 : 10 4

3. Slovensko 11 : 13 2

4. Dánsko 1 : 23 0

ženy — skuPinA b

1. Německo 21 : 3 6

2. Rakousko 14 : 10 4

3. Itálie 9 : 15 2

4. Polsko 4 : 20 0

ženy — skuPinA c

1. Česká republika 21 : 3 6

2. Srbsko 16 : 8 4

3. Bosna a Hercegovina 7 : 17 2

4. Estonsko 4 : 20 0

pokračování na str. 15 

ZáPAsy českéHo týMu

Česko 8:0 Estonsko

Bosna a Herc. 1:7 Česko

Česko 6:2 Srbsko

ženy — skuPinA D

1. Maďarsko 14 : 2 4

2. Slovinsko 8 : 8 2

3. Francie 2 : 14 0
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přítrž v závěru skvěle hrající Anita Méhesz, 
která dosáhla výsledku 656 kuželek. Ma-
ďarsko tak zvítězilo 6:2 o 42 kuželek.
Každý ze čtveřice týmů, který postoupil 
do semifinále, měl před sebou ještě dvě 
utkání, a  to z  důvodů změny pravidel. Po 
několika letech bylo obnoveno utkání 
o  bronz, a  tak žádný ze semifinalistů ne-
měl v  této chvíli ještě jistý zisk cenného 
kovu.
V  prvním semifinálovém utkání Chorvat-
sko vs. Německo proti sobě nastoupily 
týmy, které před dvěma lety sehrály utkání 
o  zlato, a  tak mělo utkání opravdu bouř-
livou atmosféru. Naprosto vyrovnaná hra 
vyvrcholila až dva hody před koncem, kdy 
Kathrine Lutz potřebovala porazit všech 
devět kuželek, aby dala svému týmu naději 
na remízu a postup přes náhlou smrt. Ve 
velmi vypjaté situaci, ale trefila jen šest 

a Německo prohrálo 2:6 (3714:3720).
Ve druhém utkání dne se českému týmu 
v  cestě do finále postavilo do cesty Ma-
ďarsko. Utkání zahájila osvědčená dvojice 
Lucie s  Janou. Bod pro družstvo se poda-
řilo získat jen Janě za výkon 617 kuželek. 
Skvěle hrající Boglarka Hari získala výko-
nem 644 bod pro Maďarsko. V prostřední 
části utkání předvedla nejlepší výkon čes-
kého družstva v tomto utkání Natálie, která 
ale o  dvě kuželky podlehla Andree Toth 
(621:623). Danu po drahách 139 a 134 vystří-
dala Olga a třicítkami 165 a 159 získala pro 
Česko druhý bod. Před závěrečnou dvojicí 
byl stav otevřený 2:2 (2439:2430).
Za Česko nastoupila Alena a  Hana, za 
Maďarsko pak velmi silná dvojice Anit 
Méhesz a  Safrány. Aleně se první dráha 
nepovedla (127) a  byla střídána Hele-
nou Gruszkovou. Nebylo to ale povedené  

české kuželky ve 
světové elitě

 pokračování ze str. 14

pokračování na str. 16 

ženy — čtvrtfinále

Chorvatsko 6 : 2 Srbsko

Německo 5 : 3 Slovinsko

Česko 7 : 1 Rumunsko

Maďarsko 6 : 2 Rakousko

ženy — seMifinále

Chorvatsko 6 : 2 Německo

Česko 3 : 5 Maďarsko

ženy — o bronZ

Německo 6 : 2 Česko

ženy — finále

Chorvatsko 5 : 3 Maďarsko
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střídání, Helena nebyla schopná hrát svou 
hru a společně s Alenou dosáhly výsledku 
504 kuželek. Méhesz si tak pohodlně do-
šla pro výhru 4:0 (643). Hana (612) nad 
Safrány (590) zvítězila již po třech drahách, 
avšak velkou ztrátu kuželek neměla šanci  
kompenzovat. Česko se tak vzhledem 
k  prohře 3:5 (3555:3663) stalo soupeřem 
Německa v boji o bronzovou medaili.

ženy — ZápaS o BronZ

Boje o bronz byly na pořadu závěrečného 
dne už od osmé ranní. Němky jako obháj-
kyně zlata z Dettenheimu měly jistě velkou 
motivaci v  tomto utkání uspět. Atmosféra 
v dopoledních hodinách nebyla tak bouř-
livá jako předchozí den při utkání Německo 
vs. Chorvatsko, ale převážně německé pu-
blikum hnalo svůj tým za medailí.
Lucie svůj první setový bod získala až na 
třetí dráze a  mladé Zenker nakonec 1:3 
podlehla. Martina měla mnoho příležitostí 
využít chyb Simone Schneider, ale po-
slední dráhu (121) nedokázala dotáhnout 
do úspěšného konce.
Ani Jana s  Natálií nedokázaly získat bod 
pro družstvo a na Hanu s Olgou čekal pře-
těžký úkol. Rozdíl, který potřebovaly stáh-
nout, byl před jejich startem už 113 kuže-
lek. Česká závěrečná dvojice hrála opravdu 
kvalitní hru a  obě hráčky zvítězily, Olga 
dokonce v novém osobním rekordu (646). 
I přes veškerou snahu čítal rozdíl na konci 
utkání 51 kuželek.
Češky se s šampionátem v domácím pro-
středí rozloučily kvalitními výkony, avšak 
prohrou 6:2, na kuželky 3675:3624 a  bez 
cenného kovu.

ženy — Finále

O kov nejcennější se znovu po dvou letech 
utkalo Chorvatsko tentokráte s  Maďars-
kem, jehož účast byla poměrně překvapivá, 
ale zasloužená. Maďarky bojovaly statečně, 
ale Inés Maričič, která v posledním utkání 
vytvořila nový světový rekord 687, dovedla 
svůj tým k dalšímu mistrovskému titulu vý-
hrou 5:3 (3759:3665).

MUži — ZáKladní čáSt

Samozřejmě ani putování mužské repre-
zentace soutěží nemůže být opomenuto, 
pojďme si ho tedy shrnout.
Oproti Dettenheimu byla sestava mírně 
změněna a v týmu tento rok nebyl Jaroslav 
Hažva, Pavel Jiroušek a Robin Parkan. Muž-
stvo však posílil Filip Dejda, Michael Kotal, 
Michal Pytlík a  Jan Endršt. Mistrovství se 
letos účastnilo celkem šestnáct zemí, když 
svou účast narychlo zrušila rumunská re-
prezentace. Pořadatelé tak museli skupinu 
doplnit dobrovolníky převážně z řad členů 
rokycanského oddílu. Český tým byl nalo-
sován do skupiny B, která byla jako jediná 
pětičlenná. Jednalo se poměrně o  silnou 
skupinu, kde vedle slabšího Estonska bylo 
také nevyzpytatelné Polsko, Severní Ma-
kedonie a  úřadující mistr světa, Srbsko. 
Členové skupiny B tak museli zvládnout 
o jedno utkání ve skupině více než ostatní 
týmy.
Utkání s  Estonskem bylo na rozehřátí 
a  osahání drah ideální. Utkání dopadlo 
jasně 8:0 rozdílem 237 kuželek. Nejlepšího 
výsledku dosáhl Jan Endršt výkonem 641 
kuželek.
Druhé utkání proti Makedonii bylo do-
předu považováno za klíčové pro postup 

ze skupiny. Bojan Vlakevski hned na jeho 
úvod potvrdil předpoklady, když nahrál 
683 kuželek a porazil Radka Hejhala (623). 
Střed utkání měli Češi velmi silný — Rosti-
slav Gorecký (650) a  Milan Svoboda (672) 
získali oba body a  vedení pro českou re-
prezentaci. Závěr utkání byl ve znamení 
souboje generací — Veselý, Pytlík proti 
duu Benedik, Fučkar. Tentokrát se jed-
nalo o  jednoznačné vítězství životních  

české kuželky ve 
světové elitě

 pokračování ze str. 15

pokračování na str. 17 

Muži — skuPinA A

1. Slovinsko 22 : 2 6

2. Slovensko 16 : 8 4

3. Francie 10 : 14 2

4. Dánsko 0 : 24 0

Muži — skuPinA b

1. Srbsko 29 : 3 8

2. Česká republika 19 : 13 6

3. Polsko 15 : 17 4

4. Severní Makedonie 14 : 18 2

5. Estonsko 3 : 29 0

ZáPAsy českéHo týMu

Estonsko 0 : 8 Česko

Česko 5 : 3 S. Makedonie

Česko 6 : 2 Polsko

Srbsko 8 : 0 Česko
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zkušeností, avšak mírný náskok se Čechům 
podařilo udržet a zvítězit 5:3 (3753:3740).
Ačkoli zprvu nebyli Poláci považováni za 
silného soupeře, situace se během MS 
změnila. Polský tým v  prvním utkání po-
razil Makedonce 6:2 a  v  utkání proti Srb-
sku polský hráč Arkadiusz Stachecki velmi 
potrápil Vilmoše Zavarka, když prohrál jen 
o šest kuželek (684:690). Utkání s Polskem 
výborně rozehrál stále se zlepšující Milan 
Svoboda 683 a  zajistil tak náskok. Radek 
(617) bod pro tým nezískal, ale prohrál jen 
o  dvě kuželky. Ve střední části získal bod 
jen Rosťa. Jan Endršt doplatil na velké 
množství chybných hodů (7) a  prohrál 
o šest kuželek. V závěru získal bod jak Filip, 
tak Jirka, který porazil 631 kuželek. Češi se 
ve třetím utkání radovali z výhry 6:2.
Posledním a  zároveň nejsilnějším soupe-

řem české reprezentace bylo Srbsko. Tre-
néři do hry nenominovali doposud nejlépe 
hrajícího Svobodu, kterému chtěli před 
čtvrtfinálovým utkáním dopřát regeneraci. 
Češi v  tomto utkání kvůli nevýrazným vý-
konům nezískali ani bod. Nejblíže k němu 
měl skvěle hrající Filip Dejda, který si vý-
konem 670 kuželek vytvořil nový osobní 
rekord. Filip nakonec o deset kuželek ne-
stačil na Daniela Tepšu. Po třech výhrách 
a  jednom prohraném utkání ve skupině 
obsadili Češi druhou příčku.

MUži — čtvrtFinále

Do čtvrtfinále se kromě Srbska a  Česka 
probojovalo také Slovensko, Slovinsko, Ma-
ďarsko, Chorvatsko, Rakousko a Německo. 

české kuželky ve 
světové elitě

 pokračování ze str. 16
Muži — skuPinA c

1. Maďarsko 13 : 3 4

2.  Chorvatsko 8 : 8 2

3. Itálie 3 : 13 0

4. Rumunsko 0 : 0 0

Muži — skuPinA D

1. Německo 22 : 2 6

2. Rakousko 16 : 8 4

3. Bosna a Hercegovina 10 : 14 2

4. Švédsko 0 : 24 0

Muži — čtvrtfinále

Slovinsko 3 : 5 Chorvatsko

Srbsko 5 : 3 Rakousko

Maďarsko 6 : 2 Slovensko

Německo 6 : 2 Česko

Muži — seMifinále

Chorvatsko 1 : 7 Srbsko

Maďarsko 2 : 6 Německo

Muži — o bronZ

Chorvatsko 2 : 6 Maďarsko

Muži — finále

Srbsko 6 : 2 Německo

pokračování na str. 18 
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Český tým čekal stejný čtvrtfinálový soupeř 
jako před dvěma lety v Dettenheimu — Ně-
mecko.
Utkání rozehrála nejzkušenější česká dvo-
jice Milan Svoboda s  Radkem Hejhalem. 
Milan již od první dráhy (191) mířil k  mi-
mořádnému výkonu. Skvěle hrající Wilke 
na něj brzy ztrácel skoro 20 kuželek. Po-
dobný scénář se opakoval i na druhé dráze 
a  Milan měl v  polovině hry na kontě už 
363 kuželek a  dva body. Radek se trápil 
a  za dvě dráhy pod 150 kuželek nezískal 
ani jeden bod. Na třetí dráze se Svoboda 
i Wilke vypjali k dalšímu skvělému výkonu 
a tentokrát se radoval Němec (190:186). Vy-
soké tempo hry v závěru lépe zvládl Milan 
a  drahou 171 si došel nejen pro vítězství, 
nový osobní rekord 720 kuželek, ale také 
pro nejlepší výkon celého šampionátu, jak 
se ukázalo později. Radek výkonem 607 ku-
želek podehl Weissovi (624) 1:3.
Ve střední části utkání Němci naplno de-
monstrovali svou sílu. Rosťa Gorecký (634) 
prohrál s  Pointingerem (690) a  Jan Bína, 
střídaný Michaelem Kotalem (591) podlehli 
Kunzemu (650). Česko se rázem dostalo do 
celkové ztráty 92 kuželek.

Toto manko čekalo na dvojici Pytlík, Ve-
selý, proti kterým stál na druhé straně 
Hoffmann a Schneider. Protože nebylo nač 
čekat, stáhli Češi během první dráhy 38 
kuželek. Jirka druhou dráhou 182 smazal 
dalších 24, Michal ale o  9 dráhu prohrál. 
Jirka si vítězstvím na třetí dráze zajistil bod 
pro družstvo. Hoffmann hrající proti Mi-
chalovi ale zlepšoval svou hru a vidina po-
stupu do semifinále se české reprezentaci 
vzdalovala. Jirka své působení na šampio-
nátu zakončil výkonem 673 kuželek. Michal 
i přes statečný boj bod nezískal a prohrál 
1:3 (640:648). Ač to zní jako velká náhoda, 
český tým ve čtvrtfinále opět podlehl Ně-
mecku poměrem 2:6 o  47 kuželek — na-

prosto stejným rozdílem jako před dvěma 
lety v Dettenheimu.

MUži — Závěr

Němci se následně utkali v  semifinále 
s  Maďarskem, které ve čtvrtfinále zdolalo 
Slovensko. Naši západní sousedé ovládli 
vstup a  závěr utkání. Díky tomu porazili 
Maďary 6:2 (3851:3829) a po čtyřech letech 
oslavili návrat do finálového utkání.
Druhým finalistou se po jasné výhře 7:1 
(3919:3744) nad Chorvatskem stalo Srbsko. 
Chorvati se do soubojů o medaile dostali 
díky výhře v  pravdě epickém souboji se 
Slovinci, který skončil 5:3 rozdílem 16 ku-
želek, když jen obrovská smůla zamezila 
v  postupu slovinské výpravě. Srbové ve 
stejné fázi jen překvapivě těsně 5:3 pře-
hráli Rakušany.
Poslední den šampionátu se Maďarsko 
s Chorvatskem zahrálo o bronz. Maďaři se 
výkonem 3900 kuželek v  utkání o  bronz 
přiblížili svému nejlepšímu výkonu na 
šampionátu a  vysoko přehráli Chorvaty 
(3754).

české kuželky ve 
světové elitě

 pokračování ze str. 17

r e p r e z e n t a c e

pokračování na str. 19 



KuželKářsKé listy 4/2019

19

Německo-srbský boj o  zlato přinesl fa-
nouškům skvělou podívanou a velmi kva-
litní výsledky. Srbové si svůj nejlepší výkon 
schovali až na poslední utkání a  výhrou 
6:2 si došli pro zlatý hattrick. Zahráli 3976 
kuželek, v samotném závěru Čongor Baranj 
693 kuželek, čímž stvrdili zisk zlatých me-
dailí pro Srbsko.

Me Seniorů nad 60 let

Poslední akcí konanou na rokycanském 
zimním stadionu bylo premiérové Mistrov-
ství Evropy hráčů starších 60 let.
Za Česko si právo startu vybojovala šestice 
žen a čtveřice mužů. Všichni se první den 
zúčastnili kvalifikace na 120 hs. Nejlépe si 
v ní vedl mezi muži třetí Zdeněk Vymazal 
(618) a  mezi ženami šestá Růžena Smrč-
ková (566).
Dále byla na pořadu soutěž smíšených 
tandemů, a to nejen co do pohlaví, jak je 
tomu běžné na MS, ale i co do národností. 
Díky tomu také mohla slavit první zlato 
z tohoto šampionátu smíšená dvojice Zde-
něk Vymazal a Majda Luzar. Česko-slovin-
ská dvojice ovládla čtyři souboje a právem 
mohla slavit. I  jeden z bronzů putoval do 
Česka, a to zásluhou Dalibora Tučka, který 
nastupoval s  německou hráčkou Ellenou 
Grafberger. V semifinále tato dvojice pod-
lehla tandemu vítěznému.
Program vyvrcholil 30. května soubojem na 
120 hs nejlepších 16 hráček a hráčů z kva-
lifikace. Z  Češek byla tentokráte nejlepší 
Jarmila Zimáková výkonem 573 kuželek. 
Stačilo to na pátou příčku. Medaile byla 
jen o  jednu kuželku výš. Mistryní Evropy 
se stala Gitta Heym z  Německa výkonem 

586 kuželek. I soutěž mužů ovládl zástupce 
Německa Hans Dippold, který nahrál 623 
kuželek. O 11 tak překonal Dalibora Tučka.

Příští rok se opět uskuteční mistrovství 
světa jednotlivců, MS juniorů do 23 let 
a  světový pohár dorostu do 18 let. Hosti-
telem bude polské město Tarnowo Pod-
górne. Další MS družstev uvidí v roce 2021 
německý Plauen.

Martina Janyšková

české kuželky ve 
světové elitě

 pokračování ze str. 18

r e p r e z e n t a c e

akademické 
mistrovství čr

Akademické mistrovství České republiky 
proběhlo letos na kuželně KK Moravská 
Slávia Brno, na které se představilo šest 
mužů a pět žen.

V mužích zlatou medaili a titul Akademický 
mistr ČR získal Petr Hendrych z VUT Brno 
(590), stříbro vybojoval Jaromír Hendrych 
z UP Olomouc (557) a bronzový skončil To-
máš Žižlavský z VUT Brno (554).
Mezi ženami se z prvenství radovala Anna 
Mašlaňová z Mendelu Brno, která zvítězila 
výkonem 565 poražených kuželek, druhá 
skončila Natálie Topičová z Univerzity Par-
dubice (529) a  bronzovou medaili získala 
Nikola Portyšová z  Univerzity Hradec Krá-
lové (518).

Logo pro připravované MS jednotlivců 
2020 v polském Tarnowo Podgórném.
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KUliho vySvědčení žen

výkony: 586, 624, 631, 617, 604

Poprvé v  sestavě šampionátu družstev 
a hned takové výkony. Kromě úvodního se-
známení vždy zahrála přes šest set, takže 
se stala pevnou součástí základní sestavy 
týmu.

výkony: 598, 263 (střídána po 60. 
hodu), 377 (střídala od 31. hodu)

Do reprezentace se navrátivší opora Slavie 
měla solidní vstup do šampionátu. Nevyšla 
jí však šedesátka proti Bosně a  Hercego-
vině a ani z pozice střídající hráčky si v se-
mifinále proti Maďarsku nevedla dobře.

výkony: 608, 587, 564, 
324 (střídala od 61. hodu), 646

Nevyšel jí čtvrtfinálový start proti Rumun-
sku. Ve skupině si však počínala zkušeně. 
V semifinále si jako náhradnice za Martin-
kevič vedla velmi dobře a vše korunovala 
nejlepším výkonem v utkání o bronz.

výkony: 574, 575, 567

První start na týmovém mistrovství přinesl 
zkušené ligové hráčce slušné výsledky ve 
skupinové fázi. V souboji o třetí místo bo-
hužel nezahrála dobře na poslední dráze, 
což jí a tým stálo důležitý bod.

výkony: 560, 325 (střídala od 61. 
hodu), 127 (střídána po 30. hodu)

Po zahřívacím startu ve skupině se do hry 
dostala za rozhodnutého stavu ve čtvrtfi-
nále, kde zahrála velmi dobře. V semifiná-
lovém utkání však po první nepovedené 
dráze střídala.

výkony: 628, 580, 620, 
273 (střídána po 60. hodu)

Do svého prvního startu vlétla jako uragán. 
Povedlo se jí i čtvrtfinále proti Rumunkám. 
Naopak v semifinále se jí na dobrý výkon 
navázat nepodařilo a  byla střídána po 
půlce startu. 

výkony: 598, 310 (střídala od 
61. hodu), 555, 607, 621, 573

Sice stále ještě benjamínek týmu, ale jinak 
hráčka již světovými kuželkami ostřílená. 
Nejvyššího výkonu dosáhla v  semifinále, 
kde však možná v klíčovém souboji s Toth 
o  dvě kuželky prohrála. A  ani v  zápase 
o bronz to bohužel nebylo ono.

výkony: 572, 597, 639, 604, 601

Na úvod šampionátu se musela sžít s drá-
hami. Skvělým výkonem rozjela čtvrtfinále. 
V posledních dvou startech sice také pře-
konala hranici šest kuželek, avšak sou-
peřky dosáhly v  obou případech na vyšší 
výkony.

výkony: 634, 624, 629, 330 
(střídána po 60. hodu), 612, 633

Tradiční opora týmu opět dokázala, že 
patří mezi nejlepší hráčky světa. Všechny 
její výkony byly obdivuhodně vyrovnané. 
Škoda, že v  některém ze závěrečných 
utkání nezopakovala svůj rekordní výkon 
699 z přípravy.

Jana Braunová

30 let
 KK PSJ Jihlava

Helena Gruszková

39 let
 KK Slavia Praha

Olga Hejhalová

34 let
 KK Slavia Praha

Martina Hrdinová

37 let
 SKK Náchod

Alena Kantnerová

42 let
 KK Slovan Rosice

Dana Martinkevič

35 let
 BBSV Wien

Natálie Topičová

21 let
 KK Slovan Rosice

Lucie Vaverková

33 let
 KK Slovan Rosice

Hana Wiedermannová

31 let
 BBSV Wien
 TJ Lok. Česká Třebová

r e p r e z e n t a c e



KuželKářsKé listy 4/2019

21r e p r e z e n t a c e

KUliho vySvědčení MUžů

výkony: 636, 598, 277 (střídán 
po 60. hodu)

Šampionát jej nezastihl ve formě podobné 
té loňské. Ve většině svých vystoupení se 
spíše trápil, což vyústilo ve čtvrtfinálové 
střídání.

výkony: 286 (střídal od 61. hodu), 
586, 670

V  zápasech proti Estoncům a  Polákům 
nepodal dobrý výkon. Naopak v utkání se 
Srby rozehrál skvělý souboj s Tepšou, který 
sice skončil těsnou porážkou, ale zároveň 
i překonáním jeho osobního rekordu.

výkony: 641, 617, 598

Nehrál špatně, avšak možná i  tíha domá-
cího prostředí, a  tedy určitá roztěkanost 
zapříčinily velké množství chyb, které za-
příčinily porážku s  Polákem Szulcem. Ne-
vyšel mu také zápas se Srby.

výkony: 315 (střídán po 
60. hodu), 650, 621, 634

Prokázal, že v  23 letech není náhodou ve 
špičce Interligy. Postupně překonával ner-
vozitu prvního startu na mistrovství světa 
dospělých a  díky stabilním výkonům byl 
oporou.

výkony: 623, 617, 
298 (střídán po 60. hodu), 607

Nebylo to jeho mistrovství. Kuželna mu 
příliš nesedla, a  tak nedokázal výrazněji 
překonat dnes již přeci jen spíše průměr-
nou hranici šestistovky. Prohrál také těsný 
souboj ve čtvrtfinále s Němcem Weissem.

výkony: 625, 601, 314 (střídal od 
61. hodu)

Nováček v reprezentaci mužů zahrál dobře 
proti Estoncům. Proti Srbům naopak pře-
svědčivý nebyl. Do hry se dostal i v klíčo-
vém čtvrtfinále. Výkon byl výraznější než 
u Bíny, avšak i on zaplatil některými chy-
bami velkou nováčkovskou daň.

výkony: 623, 621, 312 (střídal od 
61. hodu), 640

Dnes již ostřílený hráč se ve velmi dob-
rém stylu vrátil do reprezentace. Výkonově 
byl nad průměrem, ale chyběla třešnička 
v  podobě alespoň jednoho výjimečného 
výkonu. Přesto však celkově zažil úspěšný 
návrat.

Jan Bína

22 let
 TJ Lok. Česká Třebová

Filip Dejda

30 let
 BSV Voith St. Pölten
 TJ Sokol Kolín

Jan Endršt

26 let
 SKK Rokycany

Rostislav Gorecký

23 let
 TJ Sokol Luhačovice

Radek Hejhal

52 let
 SKC Staffelstein
 SKK Podbořany

Michael Kotal

20 let
 Chambtalkegl. Raindorf
 TJ Sokol Kdyně

Michal Pytlík

26 let
 TJ Spartak Přerov

výkony: 310, 672, 683, 720 (nr)

I kdyby hrál jen ve čtvrtfinále, tak nejlepší 
výkon MS a  nový český rekord v  podobě 
720 kuželek jej jasně zařadil mezi abso-
lutní hvězdy mistrovství. Svoboda však při-
jel v životní formě, což dokazoval po celou 
dobu šampionátu. Vedle jeho výkonů tak 
ty ostatní trochu blednou.

Milan Svoboda

47 let
 Chambtalkegl. Raindorf
 TJ Sokol Kdyně

výkony: 589, 631, 623, 673

Úvodní vystoupení proti Polsku se mu ne-
povedlo. V dalších utkáních se však zlep-
šoval, aby předvedl vynikající výkon ve 
čtvrtfinále proti německému družstvu, kdy 
spolu s Pytlíkem mocně dotahovali ztrátu 
a málem vývoj zápasu i zvrátili.

Jiří Veselý

28 let
 KSK Union Orth/Donau
 TJ Opava
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Z rokycan jsem 
chtěl medaili

Milan SvoBoda

reprezentant ČR 
držitel nového českého rekordu (720)

^Milane, nejprve mi dovol pogratulovat 
ti k  bronzu, který jste letos v  raindorfu 
vybojovali. raindorf je v 1. Bundeslize te-
prve krátce, z  2. Bundesligy jste postou-
pili v  roce 2017. považuješ třetí místo za 
úspěch nebo jste mířili ještě výš?
Prvně děkuji za gratulaci. Když jsem do 
Raindorfu asi před osmi lety přišel, hrála 
se tu pátá nejvyšší německá soutěž a  jen 
s  vlastními odchovanci. Se mnou jsme  
se dokázali prokousat až do Bundesligy, 
kde jsme druhou sezónu. Pro tak malý 
klub je třetí místo historický úspěch.

^v tabulce jednotlivců jsi se s průměrem 
635,7 umístil na celkovém šestém místě, 
nejlépe z českých hráčů. Jak ty bys zhod-
notil svou letošní sezónu?
Pro mě to byla nejvydařenější sezona v ka-
riéře jak herně, tak i výsledkově.

^Budeme tě moct sledovat v  nejvyšší 
německé lize i nadále? Jaké jsou plány na 
další sezónu?
Určitě, už nejsem nejmladší, takže pokud 
mi zdraví bude sloužit jako dosud, tak zů-
stanu v Raindorfu, kam to mám z domova 
kousek (42 km). A plány? Pokusit se zopa-
kovat tuhle sezónu, a  to bude nesmírně 
těžké v nabité německé konkurenci.

^pojďme se přesunout k  MS v  rokyca-
nech. Jaká byla tvá očekávání od šampio-
nátu konaném v domácím prostředí? při-
pravoval jsi se speciálně na tuto událost?

Určitě jsem jel do Rokycan s  tím, že chci 
medaili a  poměrně dlouho a  intenzivně 
jsem se připravoval jak fyzicky, herně, tak 
i  po stránce studia mého stylu na videu, 
což je dle mého názoru docela důležité.

^v prvním utkání ve skupině proti eston-
sku jsi si zahrál napůl s Miroslavem Jelín-
kem a nahrál jsi 310 kuželek. Jaké byly tvé 
první pocity z nově postavených drah?
Tak to byl takový ten zápas na osahání si 
drah a naladění se na úplně jinou atmo-
sféru. Přeci jen MS je úplně něco jiného 
než jakákoliv soutěž. Už předem jsme se 
domluvili, že budu hrát jen půlku startu. 
Navíc se hrálo ještě za poměrně velké 
zimy, takže moje první dojmy z drah nebyly 
nic moc.

O rozhovor jsme požádali čerstvého českého rekordmana a aktuálně jednoho 

z nejlepších hráčů na světě Milan Svobodu.

r o z h o v o r

pokračování na str. 23 
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Z rokycan jsem 
chtěl medaili

 pokračování ze str. 22

^ve skupině s  českou republikou byla 
kromě estonska také Makedonie, polsko 
a  Srbsko. Ze kterého utkání jsi měl nej-
větší respekt?
Určitě největší respekt a  obavy jsem měl 
z týmu Makedonie. Jak se později ukázalo, 
byl to asi nejtěžší zápas, i když klíčový pro 
postup byl až ten s Polskem, kterého jsem 
se, nevím proč, nebál.

^hned v  dalším utkání proti Makedonii 
jsi se výkonem 672 stal nejlepším hráčem 

družstva, lepší byl jen Makedonec Bojan 
vlakevski (683). v  utkání s  polskem ses 
zase zlepšil (683) a  stal se jednoznačně 
nejlepším hráčem utkání. cítil jsi se s kaž-
dým utkáním jistější a v lepší formě?
Ano, přesně tak, cítil jsem se líp a líp s kaž-
dým novým zápasem a taky kuželna mi se-
děla přesně na můj styl hry.

^Svou letošní formu jsi ale korunoval ve 
čtvrtfinálovém utkání proti německu. vý-
konem 720 poražených kuželek sis nejen 
vytvořil nový osobní rekord, ale nahrál jsi 
i  nejvyšší číslo celého Mistrovství světa 

2019. věděl jsi od prvních hodů, že půjde 
zase o tak vysoké číslo? a na co si během 
hry myslel?
Už po zápase s  Polskem pár lidí v  hale 
mrzelo, že jsem nehodil 700. Ačkoliv do-
předu nikdy neavizuji, jak zahraju (u kuže-
lek člověk nikdy neví), tak už tehdy jsem 
pár lidem pověděl, že příští zápas hodím 
700. No a zápas s Německem toho byl dů-
kazem. A  samotný zápas? Výborná první 
dráha a pak už to šlo samo, jen bylo dů-
ležité se neustále soustředit na další hody 
a neohlížet se zpátky, protože soupeř hrál 
skvěle (680). V závěru jsem chvilinku pře-
mýšlel, kolik že je ten český rekord.

^nakonec ale ani tvůj skvělý výkon ne-
dovedl český tým do semifinále. česká 
reprezentace svou cestu šampionátem 
ukončila po prohře 2:6 s  německem.  
neměl tvůj výkon nakonec trpkou pří-
chuť? dokázal ses z něj i přes porážku ra-
dovat?
Tak určitě, budu se opakovat – do Rokycan 
jsem jel s  tím, že chci medaili a  doufám, 
že to bylo na mé hře i  vidět. Takže jsem 
byl hodně zklamaný, že to opět nevyšlo, 
ale postupně, i díky ohlasu okolí, jsem cítil 
velké uspokojení a radost z předvedených 
výkonů.

^čekají tě v  nejbližších dnech ještě ně-
jaké „kuželkářské“ povinnosti, nebo už si 
budeš užívat zaslouženého odpočinku?
Ještě mě čeká mistrovství republiky dvojic 
a pak už letos docela krátká letní pauzička. 
Od konce července se už začnu připravo-
vat na novou sezónu.

Za rozhovor poděkovala  
Martina Janyšková

r o z h o v o r
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Výkonný výbor ČKA rozhodl, že volnou po-
zici v  rámci přípravy reprezentace obsadí 
pořadatelský tým. Ten se skládal z hráček, 
které mají potenciál v  budoucnu repre-
zentovat Českou republiku na vrcholových 
akcích. Složení týmu obstaraly realizační 
týmy žen a  juniorek a  členkami týmu se 
staly juniorky a  mladé ženy bez mezi-
národních zkušeností. Cíle byly vedením 
reprezentace vytyčeny dva — zisk mezi-
národních zkušeností (příprava na ostré 
starty) a implementace mladých hráček do 
reprezentace dospělých.
V rámci samotného MS pak družstvo ode-
hrálo tři zápasy v  základní části. Celkem 
osm hráček se spravedlivě prostřídalo 
a  odehrálo po dvou, výjimečně po třech 
zápasech. V  rámci samotných zápasů 
trenéři vyzkoušeli různé taktické vari-
anty v nasazení hráček i  jejich vedení. Na 
úvodní poradě trenéři nastínili taktiku pro 
všechna tři utkání. V úvodních kolech proti 

silným Slovinkám a Maďarkám se prostří-
daly všechny hráčky, aby se pro závěrečný 
boj s Francií vybrala nejlepší sestava a bo-
jovalo se o vítězství.
Celkové představení děvčat bylo nad oče-
kávání dobré. Věříme, že účast naplnila 
cíle. Na hráčkách bylo krásně patrné, jak 
z nich v průběhu turnaje odpadává nervo-
zita a  dostavuje se sebevědomí. Jak juni-
orky, tak ženy potvrdily, že mají potenciál 
pro reprezentaci svých kategoriích. A  že 
kromě kvalitních průměrů jsou schopny 
i vysokých náhozů, které jsou v  reprezen-
taci nutností.
Z jednotlivců opravdu překvapily Majerová 
s  Niklovou, které dokázaly svoji slušnou 
techniku přetavit ve skvělé výkony (osobní 
rekordy). Na obou hráčkách byla patrná 
zvýšená tréninková zátěž naordinovaná 
trenéry v  závěru přípravy. Nezklamala ani 
Hanka Stehlíková, která odehrála tři utkání 
ve velice vyrovnaných a lehce nadprůměr-

ných výkonech a potvrdila dobrou psychic-
kou připravenost. Z  žen, které se nevešly 
do „A“ týmu, bych rád jmenoval Mašlaňo-
vou a Rosendorfovou. Obě hráčky se v zá-
věrečném utkání dostaly přes hranici 600 
kuželek a jak hrou, tak přístupem ukázaly, 
že trenéři žen se mají kam ohlížet v  dal-
ších letech.
Závěrem však je potřeba bilancovat i slabé 
stránky, které MS odhalilo. Stále nás trápí 
fyzický fond a připravenost hráček, kterým 
jak v průběhu turnaje, tak v průběhu jed-
noho náhozu dochází síly dříve než sou-
peřkám. Druhou slabinou je technika hodu 
a  držení hry. V  porovnání se soupeřkami 
jsme měli větší rozptyl ve hře do plných 
i  na jednotlivé kuželky, rovněž rychlost 
a rotace koule není často příznivá. Respek-
tive, to co v  české lize stačí, na meziná-
rodní scéně již nevyhovuje.

Tomáš Valík

Z důvodu odhlášení jednoho ženského družstva bylo do základní skupiny D mistrovství 

světa družstev nutné nasadit náhradní, tzv. „blind“ tým.

juniorky v rokycanech 
překvapily
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do česka jsem se 
vždy těšil

vilMoš ZavarKo

reprezentant Srbska 
světová jednička dle žebříčku NBC 
nejlepší hráč Interligy 2016–2019

^vilmoši, jak hodnotíš interligu jako ce-
lek a co tobě osobně přinesla?
Myšlenka Interligy je výborná. Soutěž 
se spojením dvou zemí stala silnější. Já 
osobně jsem rád jezdil do České republiky, 
poznal jsem spoustu nových lidí. Kuželny 
byly na utkání plné a díky tomu se mi lépe 
hrálo.

^Má podle tebe interliga nějaké nega-
tiva? například velké vzdálenosti, které je 
potřeba na utkání překonávat?

Ne, to mi nevadilo. Když jsme jeli daleko, 
hrávali jsme dvojzápasy.

^Jak se ti líbila atmosféra na českých 
a moravských kuželnách?
Do ČR jsme se vždy těšil. Atmosféra na ku-
želnách v  Česku pro mě byla velkou mo-
tivací. U nás v Podbrezové jsou už všichni 
zvyklí na velká čísla. Takže když jsem zahrál 
650, 660, tak nic. V  poslední době, i  když 
jsem zahrál 700, tak řekli: „Hmm, dobré.“ 
Ale tady v České republice to pro mě bylo 
motivující, lidi se na mě přišli podívat a já 
jsem jim chtěl ukázat, jak to hraji a často 
se mi to i  skvěle podařilo a  mám na to 
pěkné vzpomínky.

^potrápil tě některý z českých hráčů?
No, na to taky nemůžu zapomenout — Jan 
Bína, když vyhrál 4:0. Ten má velký poten-
ciál.

^v  české třebové se vypráví, že jsi po 
tom zápase zahodil boty.
To bylo tak — nedlouho předtím jsem si 
koupil nové sportovní boty. V  tom utkání 
se mi nedařilo, takže když jsem pak při-
šel domů, řekl jsem si, že už v  nich hrát 
nebudu a zahodil jsem je. Po čase jsem si 
pak koupil jiné.

^Můžeš něco poradit začínajícím hrá-
čům, aby mohli alespoň částečně dosáh-
nout toho co ty?
Já se řídím tímto — jsem motivovaný i na 
tréninku a  chci vždy vyhrát. Žádné utkání 
neberu na lehkou váhu a jdu vždy na ma-
ximum.

^Máš nějakou specialitu v přípravě? Když 
se připravuješ na zápas samotný, rozcvi-
čení nebo tak?
Ne to nemám. Ale jak jde čas a jsem starší, 
vidím na sobě, že už se mi tolik nechce, že 
už se nerozcvičuji tak, jako jsem to dělával 
dřív. Teď už se rozcvičuji velmi dobře, jen 
když jde o velké akce jako je Liga mistrů či 
mistrovství světa.

^a co zdraví, slouží?
Ano, zatím dobře. Minulý rok jsem měl 
zraněné zápěstí a  víc než půl roku jsem 
s  ním měl problém, ale i  tak jsem hrál. 
Tehdy jsme hráli Ligu mistrů v Bambergu. 
Po ní jsem si udělal pauzu a  15. dubna 
jsem začal s rehabilitací. 7. května jsem šel 
na první trénink před mistrovstvím světa 
a možná to bylo i dobře, že jsem si odpo-
činul. Nikdy bych se nevymlouval na to, že 
jsem byl zraněný, kdyby se mi nedařilo.

^dozvěděli jsme se, že měníš klub, mů-
žeš nám k tomu něco víc říct?
Přestupuji do KK Neumarkt, do Itálie. Deset 
let jsem teď strávil v Podbrezové a potře-
buji už něco nového, už jsem si příliš zvykl 
a  potřebuji nové mužstvo. Vidím na sobě 
poslední dobou, že už nejsem schopný 
dobrý výkon dotáhnout do konce, a to mi 
chybí. Proto myslím, že je dobře, že jsem 
udělal tento krok.

^nebude pro tebe italská liga příliš jed-
noduchá?
Ano, jeví se jako slabší liga, ale ještě  

V místě konání MS družstev se mimo jiné uskutečnil i Aktiv Interligy, na kterém 

proběhla rozlučka nejlepšího hráče světa Vilmoše Zavarka s touto soutěží.

r o z h o v o r

pokračování na str. 26 
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do česka jsem se 
vždy těšil

 pokračování ze str. 25

nejsem schopen hodnotit, uvidíme na 
konci sezóny. Utkání se tam hrají večer, 
to pro mě bude nové. V  klubu mají velké 
plány, chtěli by vyhrát Světový pohár, jinak 
toho ještě moc nevyhráli, takže vidím dob-
rou budoucnost v  tom klubu. Nerad bych 
často měnil kluby, rád bych tam zůstal 
déle, ale uvidíme.

^Budeš tam dojíždět nebo i bydlet?
Budu tam bydlet, jinak se to už nedá. 
I z toho důvodu už pro mě nebyla Podbre-
zová ideální. Hodně jsem jezdil, kolem 
1000 km týdně a  pak ještě to, co jsme 
jezdili na zápasy. Hodně času jsem strávil 
v autě. Teď to bude lepší.

^těšíš se na svého nového spoluhráče 
tamáse Kisse, mimochodem světového 
rekordmana?
Ano, těším se na naše soupeření na tré-
ninzích. Teď se akorát čeká, až Tamás do-
stane italské občanství.

^plánuješ se někdy vrátit domů do Srb-
ska a hrát tam? ani žádný srbský tým ne-
vyhrál doposud Světový pohár družstev.
Ano, takový jsem měl plán, ještě tak 5–6 let 
hrát v zahraničí a pak se vrátit. Chtěl bych 
na nejvyšší úrovni třeba ještě 10 let hrát, to 
bych byl spokojený.
Ano, to je pravda, Srbsko má spoustu skvě-
lých hráčů, ale u  nás není nikdo, kdo by 
sehnal hráče a  vytvořil dobrý tým. Další 
problém vidím ve světové kuželkářské fe-
deraci. Já nevidím, že by tento orgán po-
souval kuželkářský sport kupředu. Napří-
klad nerozumím tomu, že se vrcholných 
akcích typu mistrovství světa účastní 
v současné době méně národů, než tomu 
bylo v minulosti. Nebo jak se může stát, že 
Srbsko jako obhájce mistrovského titulu 
je v pětičlenné skupině a Maďarsko je ve 
skupině o  třech členech. To se nemůže 
stávat takové věci, to je hanba. To je nej-
větší škoda v našem sportu.

Rozhovor sepsala  
Martina Janyšková

r o z h o v o r

Zápis do 
rejstříku

Nejpozději do konce měsíce dubna jste 
měli posílat vyplněné .csv dokumenty na 
adresu gdpr@ckbf.cz. Uplynul další měsíc 
a situace je žalostná.
Do Rejstříku sportovců je zapsána cca po-
lovina registrovaných členů České kužel-
kářské a bowlingové federace (ČKBF) a po-
bočného svazu České kuželkářské asociace 
(ČKA) a to může mít za následek, že dotace 
pro federaci či asociaci bude nižší.
Vím o situaci, že jste se někteří zapisovali 
do Rejstříku sami, ale Vaši kuželkáři jsou 
i  členy ČKBF (49279572) a  ČKA (70939055) 
a proto je třeba zadat IČ i těchto subjektů.
Seznam oddílů, které ještě nesplnily, na-
leznete na webu ČKA.
Termín pro zapsání do rejstříku je do 30. 
června 2019. Mohlo se i  stát, že jste do-
kumenty v  .csv souboru neotevřeli, tak je 
možné komunikovat i přes klasický Excel.
Znovu žádám zástupce krajských svazů 
o  zaslání na výše uvedenou adresu se-
znam platných trenérů a  rozhodčích tře-
tích tříd. Důvod je zadání do evidence ČKA 
a Rejstříku sportovců.
Neposlali kraje: Zlínský a  Jihočeský. Od 
krajů Karlovarského a Plzeňského mi chybí 
seznamy trenérů, rozhodčí mám.
V  obou případech mě kontaktujte na ad-
resu gdpr@ckbf.cz. Ostatním, kteří již spl-
nili, moc děkuji.

Jaromír Šula

Vilmoš Zavarko a vedoucí Interligy Karel Bok

kuželkář 
seZóny 2018/19

V sobotu 22. června proběhne tradiční vy-
hlášení nejúspěšnějších kuželkářek a  ku-
želkářů právě končící sezony. Letošní roč-
ník se uskuteční v  Benešově, konkrétně 
v  Institutu pro veřejnou správu Praha, 
Vzdělávacím středisku Benešov, kde se 
kromě slavnostního galavečera uskuteční 
i Výkonná rada ČKA.
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V  sobotu byla na programu soutěž kraj-
ských výběrů družstev. Po odehrání 60 hs 
žáci a žákyně skákali přes švihadlo a sna-
žili se docílit co největšího počtu přeskoků 
za minutu. Následně si se zástupci Komise 
mládeže ČKA a  reprezentačními trenéry 
zopakovali, jak by se měli rozcvičovat před 
hrou a co dělat po hře.
V soutěži krajů se na prvním místě umís-
til Královéhradecký kraj (1120), druhou 
příčku obsadil Jihočeský kraj (1071) a  na 
třetím místě skončil Jihomoravský kraj 
(1004). Nejlepšího sobotního výkonu docí-
lili z chlapců František Adamů z Červeného 
Kostelce výkonem 294 kuželek a  z  dívek 
Tereza Křížová z  Dačic s  287 poraženými 
kuželkami. V soutěži o nejlepšího skokana 
zvítězil Adam Mísař z České Třebové, který 
docílil 155 přeskoků za minutu, nejlepší 
skokanky byly letos dvě, Martina Kapus-
tová z  Valtic a  Barbora Lokvencová z  Ná-
choda se shodným počtem 158 přeskoků. 

Adam i Martina s Barborou překonali loň-
ské nejlepší výsledky.
Nedělní soutěž tandemů ovládlo duo Žáč-
ková + Trunečka z Olomouckého kraje, na 
druhém místě se umístilo duo Koňaříková 
+ Svoboda z Jihomoravského kraje a bronz 
si z Pelhřimova odvezly dvojice Kábrtová + 
Brejtr z  Královéhradeckého kraje a  Ovšá-
ková + Benda z Plzeňského kraje.
Velký díky patří pelhřimovskému oddílu za 
skvěle zvládnuté pořadatelství a trenérům 

a rodičům za to, že věnovaly svůj čas svým 
svěřencům a do Pelhřimova dorazili.
Podrobné výsledky na webových stránkách 
ČKA www.kuzelky.cz.

Ludmila Johnová

O víkendu 18.–19. května se v Pelhřimově konal 14. ročník Májového turnaje.  

Síly mezi sebou poměřily žákovské výběry z 12 krajů.

májový turnaj 
mládeže

MtM 2019 — krAjská DružstvA

1. Královéhradecký kraj 1120

2. Jihočeský kraj 1071

3. Jihomoravský kraj 1004

4. Plzeňský kraj 998

5. Moravskoslezský kraj 980

6. Olomoucký kraj 979

7. Pardubický kraj 959

8. Zlínský kraj 948

9. Ústecký kraj 944

10. Karlovarský kraj 936

11. Středočeský kraj 925

12. Hlavní město Praha 914

M l á D e ž
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tiráž

sportovní 
psychologie

V neděli 23. června 2019 proběhne v Praze 
na Fakultě tělesné výchovy a  sportu Uni-
verzity Karlovy seminář na téma sportovní 
psychologie. Tentokrát se zaměříme na ko-
munikaci se sportovci.
Seminář je vhodný jak pro trenéry, tak 
i  pro rodiče mladých hráčů a je v  režii 
České bowlingové asociace. Pro účast-
níky je zcela zdarma. Hlásit se můžete na 
webu ČBA. Přednáška začíná v 10.00 hodin 
a bude trvat maximálně 2,5 hodiny včetně 
pauzy. Celý workshop povede Mgr. Veronika 
Baláková Ph.D.
Přijďte prosím včas a myslete též na par-
kovací situaci kolem FTVS. Adresa je José 
Martího 269/31, 162 52 Praha 6, třetí patro, 
učebna U10.

r e p r e z e n t a c e

Kurz tradičně prove-
deme ve dvou eta-
pách — vše začnou 
zkušení kuželkáři 
z řad dospělých a ko-
nec obstarají mládežníci.
Těšit se můžete na staré tváře z  řad tre-
nérů, pro letošní jubilejní dvacátý ročník 
jsme však připravili i novinky.
Účast přislíbili speciální hosté — dospělí 
se mohou těšit na opravdovou legendu 
kuželkářského sportu několikanásobnou 
mistryni světa a ČR Naďu Dobešovou, která 
povede jeden kuželkářský trénink a  zú-
častní se besedy.
Společným hostem pro oba kurzy bude 
reprezentační fyzioterapeut Barča Krucká, 

která se postará 
o  regeneraci a  fyzic-
kou přípravu. Děti se 
pak mohou těšit na 
nový trenérský tan-

dem Honza Bína a  Petr Dobeš mladší — 
aktuální mistři ČR v kategorii družstev.

Kurz pro dospělé: 14.—18. srpna 2019
Kurz pro děti a mládež: 18.—24. srpna 2019

Veškeré podrobnosti o  Letní kuželkářské 
škole v  Jihlavě naleznete na webových  
stránkách lks5.webnode.cz.

Tomáš Valík

Po dlouhém čekání a napínání tu je konečně připravena 

finální verze nového ročníku Letní kuželkářské školy.

letní kuželkářská 
škola

mailto:redakce%40kuzelky.cz
https://www.kuzelky.cz
https://www.czechbowling.cz/clanky/seminar-na-tema-sportovni-psychologie-190523

