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R E P R E Z E N TAC E

STŘÍBRO
ZE SPRINTU
Květnový maraton kuželkářských mistrovství
přinesl Česku jeden cenný kov, který získala
Hana Wiedermannová ve sprintu.

ÚVODEM

Lukáš Dařílek
šéfredaktor

Ale hezky popořadě. Maraton v Estonsku

Silní Němci skončili až šestí, jen o tři ku-

Světové šampionáty jsou za námi. Po-

měl tři dějství. V každém z nich byli čeští

želky před českou dvojicí.

slední Kuželkářské listy této sezóny

reprezentanti vidět, byť tyto šampionáty

Druhý den, finále jednotlivců. Z naší

nevejdou do historie jako ty nejúspěšnější.

strany byla ve hře již jen Nikola. Finále do-

Na úvod přijde rekapitulace nej-

rostenek byla poznamenáno indispozicí Sr-

důležitějšího dění. Následovat bude

bky Kristiny Trosič, jejichž zdravotní trable

hodnocení české výpravy z pohledu

předznamenaly problémy v dalších dnech,

redakce. Marie Říhová naopak přinese

kdy byla zasažena řada reprezentací ne-

pohled českých trenérů na jejich svě-

SVĚTOVÝ POHÁR U18 – NIKOLA
TOBOLOVÁ VE FINÁLE PÁTÁ

jsou jim zcela věnovány.

známou virózou. Nikola ale finále zvládla

řence. Zajímavosti doplněné o anketu

Již tradičně zahájil celý program Svě-

velmi dobře. 583 kuželek bylo

s moderátory webového přenosu vy-

tový pohár U18, tedy dorostu. Česko

nejlepším výkonem pod šes-

píchne Vít Jírovec. Jaroslav Zahrádka

na něm reprezentovali Ni-

tistovkou hranicí. Stačily na

přidá dva exkluzivní rozhovory s čes-

kola Tobolová s Adamem

pátou příčku. Jasné vítězství

kými reprezentanty. A na úplný závěr

Mísařem. Oba nejprve ab-

si připsala Slovinka Iris Zo-

přijde glosa o tom, jak to vidí s vývo-

solvovali kvalifikaci. Adam

ran s 631 kuželkami. Ve finále

si v ní dlouho počínal velice

dorostenců byly k vidění horší

U glosy se ještě zastavím. Rád

výkony. Díky rovným 600

bych vás vyzval k diskuzi. Téma vývoje

kuželkám se z výhry mohl

českých hráčů je zásadní pro naši bu-

rápil. Výkon zakončil na 569

radovat také zástupce Slo-

doucnost. Správná výchova budoucí

kuželkách, nakonec obsadil

vinska, Vid Ponebšek. Velice

generace kuželkářů je podstatná ne-

smolné deváté místo a finále

blízko cennému kovu byla

jen s ohledem na úspěchy Česka na

se odehrálo bez jeho účasti.

Nikola v kombinaci. Dala do-

mezinárodním poli, ale především

zkušeně. Útočil na 600 kuželek, avšak závěrem se prot-

Naproti tomu Nikola neměla
s kvalifikací problém. 602 kuželek
jí stačilo na třetí místo. Kvalifikaci doroste-

jem českých kuželek Tomáš Valík.

hromady 1189 kuželek. Bronz

i s ohledem na budoucnost našeho

ležel o sedm kuželek výš. Zlato

sportu a celé společnosti. KuLi se

získala Slovenka Daniela Mocová (1233).

bude rádo podílet na vytvoření dis-

nek suverénně ovládla Němka Selina Thiem

Kombinace dorostenců suverénně ovládl

s 632 kuželkami. Mezi dorostenci se radoval

Slovinec s 1248 kuželkami. Adam byl za 1132

Sezona 2021–2022 je u konce. Bylo

Slovinec Vid Ponebšek za 618.

jedenáctý. V pořadí národů prvenství pa-

to dlouhé, bylo to náročné, ale zvládli

Druhý nához dne obstarala disciplína

třilo Slovincům s celkovým součtem 2432

jsme to a věřme, že další ročník bude

dvojice, kdy každý účastník hraje opět 120

kuželek. Naši obsadili šestou příčku (2321).

klidnější a normálnější.

hs. Výsledky obou se sčítají. Adam se pro-

Hodnocení vystoupení kompletní české

pracoval k 563 kuželkám. Nikola se díky vý-

výpravy očima redakce KuLi naleznete na

borné dorážce 225 vyšplhala až k 587 kužel-

stranách 14–17. Pohled trenéra Tomáše Va-

kám. Součet 1150 stačil na devátou příčku.

líka vám přinášíme na straně 22.

kuzní platformy k tématu.

Přeji vám krásné léto!

Vítězství patřilo maďarské dvojici Luca Kis
Horvath, Daniel Oswald s 1217 kuželkami.
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pokračování ze str. 2

MS U23 – JUNIORKY ZÍSKALY
BRAMBOROVOU MEDAILI
Po zahřívacím kole v podobě SP přišlo na
řadu tradiční MS juniorské kategorie. Šampionát vždy začíná souboj týmů juniorek.
S ohledem na přípravu před MS čeští fanoušci věřili v medaili. A nakonec k ní moc
nechybělo.
Začátek se příliš nevydařil, když Anna
Štraufová zahrála 264 na dvě dráhy a byla
střídána Barborou Janyškovou. Z její strany
přišel výrazně povedenější výkon 307 kuželek, celkem 571. Ještě o sedm kuželek více
zahrála Michaela Provazníková nastupující
v pozici hráčky číslo dvě. Třetí místo obsa-

DOROSTENKY — FINÁLE

dila Kamila Jirsová. Nejmladší členka české
sestavy byla bohužel nejslabším článkem.
Výkon 562 kuželek znamenal nárůst ztráty
na nejlepší týmy. S českými nadějemi na
cenný kov to nevypadalo dobře.
Obrat k lepšímu načala čtvrtá hráčka,
Klára Tobolová. 323 polovina, 470 po třech

5.

DOROSTENKY — KOMBINACE

Iris Zoran

631

Daniela Mocova

1233

Horvath Luca Kis

613

Horvath Luca Kis

1206

Daniela Mocova

609

Selina Thiem

1196

Nikola Tobolová

583

Nikola Tobolová

1189

4.

dráhách. Ale v závěru přišlo zpomalení.
Klára zakončila svůj výkon na 597 kuželkách.

DOROSTENCI — FINÁLE

I tak ale byla aktuálně nejlepší Češkou. Jen
ale na chvíli, protože po ní nastoupila ke
hře Kateřina Majerová. I Kateřina předvedla
vynikající první šedesátku, když nahrála 330
kuželek. Nejzářivější pasáží byla druhá dorážka. Počítadlo se zastavilo na 90 kužel-

DOROSTENCI — KOMBINACE

Vid Ponebsek

600

Vid Ponebsek

1248

Jonas Bähr

597

Gabriel Zastawnik

1215

Simon Magala

596

Lucas Caleb Aldea

1202

kách. Drobné zvolnění přišlo na třetí dráze.
SMÍŠENÉ DVOJICE U18

Poslední už byla opět lepší. Celkem 616 kuželek. Česko se vrátilo do hry o cenný kov.
Všechno záviselo na výkonu poslední
hráčky Barbory Pýchové. Vyrovnané poloviny 303 a 300 daly celkový součet 603 kuželek. Tým se propracoval ke 3527 kuželkám.
pokračování na str. 4
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9.

HODNOCENÍ NÁRODŮ U18

H. L. Kis + D. Oswald

1217

1.

Slovinsko

D. Mocova + S. Magala

1216

2.

Slovensko

R.-A. Bordianu + L. C. Aldea

1204

3.

Maďarsko

N. Tobolová + A. Mísař

1150

6.

Česko

5 /2022
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Druhý den, druhá týmová soutěž. Ju-

Mecerod. Toho, podobně jako řadu jiných,

niorských 6×120 hs mělo jasného favorita

postihla ona neznámá viróza, kvůli které

Poté následoval poslední nához, který měl

v podobě německého mannschaftu. 3835

dlouho nebylo zřejmé, jestli vůbec nastoupí

rozhodnout o medailích. Zlato pro Německo

kuželek znamenalo výhru o 211 kuželek

do hry. Nakonec se dal jakžtakž dohromady.

bylo jasné. Celkem Němky nahrály 3650 ku-

a možná nejjednoznačnější zlato v historii

Zahrál rovných 600, což vzhledem k okol-

želek, čímž ustanovily nový světový rekord.

kuželek. Kromě nejslabšího výkonu 601 se

nostem nebyl špatný výkon. Bohužel jen

O zbylé medaile Česko na dálku svádělo

zbytek týmu srovnal mezi 639 a 652 kuželek.

těsně nestačil na finálovou účast, o kterou

souboj se Srbkami, Chorvatkami a Slovin-

Souboj o zbylé dva cenné kovy svedli pře-

Honzu připravil újezd předposledním ho-

kami. Poslední ze Srbek Renata Bodo ne-

devším Poláci, Rakušané, Chorvaté, Slováci

dem. Absolutní top výkon dne zahrál Ra-

předvedla skvělý výkon. 581 kuželek stačilo

a Maďaři. Ze stříbra se radovali Poláci (3624)

kušan Matthias Zatschkowitsch. Jen jedna

na celkový součet 3523, a tedy o čtyři ku-

a z bronzu Rakušané (3622). K napínavému

kuželka jej dělila od 700. V podstatě sám

želky méně než český zápis. Zle nedobře

závěru celého dne se více dočtete ve stříp-

tak zajistil našim jižním sousedům cenný

se vedlo i Chorvatce Tamaře Sinkovič (560).

cích z MS na stranách 27–29. Češi skončili

kov. Dokázal tak, že je právem považován za

Avšak díky velkému náskoku z předchozího

osmí díky 3592 kuželkám. Byli tedy pouze

jednoho z nejlepších hráčů světa.

průběhu to nakonec i tak stačilo na bronz

třicet kuželek od medaile, a to především

Pátek 20. května byl ve znamení tan-

díky 3541 kuželkám. Stříbro nakonec braly

díky poměrně vyrovnaným výkonům a také

demů mix a sprintů. Náročný den načaly

Slovinky, které porazily o dvě kuželky víc,

dobrému úvodu Davida Urbánka 631 kuže-

mixy. Česko do hry vyslalo Kláru Tobolovou

když dotahovačka Nataša Radič nahrála

lek. Slabší výkony naopak ukázali Ondřej

a Tomáše Juříka. V prvním kole je čekal sou-

587. Česku tedy těsně utekla medaile. Na-

Matula (575) a Jaroslav Bulant (585). Těsně

boj s Maďary. Na úvodních 173 Češi navázali

opak do finále jednotlivkyň se probojovala

pod hranicí 600 kuželek skončil Petr Vaněk

134 kuželkami. První dráhu získali, druhou

trojice Majerová, Pýchová, Tobolová. Nej-

(596). Naopak pět kuželek nad ní se dostal

bohužel ztratili. O postupu rozhodovalo

lepší výkon dne předvedla Němka Bianca

Tomáš Juřík, což mu zajistilo účast ve finále

Zimmermann (653).

jednotlivců. Českým dotahovákem byl Jan

pokračování ze str. 3

pokračování na str. 5

JUNIORKY — DRUŽSTVA

4.

Německo

3650 WR

Slovinsko

3543

Chorvatsko

3541

Česko

3527

JUNIOŘI — DRUŽSTVA

Příprava před předáváním medailí

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY

8.

Německo

3835

Polsko

3624

Rakousko

3622

Česko

3592
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pokračování ze str. 4

tu taky bylo sudden victory. 4, 7 a 6 dalo
dohromady 17 kuželek. Francouzka zahrála

sudden victory. Čtveřici hodů Klára s To-

o jednu víc a místo v osmifinále tak pat-

mášem zvládli lépe v poměru 30:28. Mohli

řilo jí. V prvním kole se naproti tomu dařilo

se tak radovat z postupu do čtvrtfinále. Tam

mladé Chorvatce Amele Nicol Imsirovič.

je čekali Rakušané. I proti dvojici tvořené

Dráhy 120 a 118 znamenaly nejen součet

Laurou Kollendou a především Matthiasem

238, ale i ustanovení nového světového re-

Zatschkowitschem Češi nehráli špatně, ale

kordu. Chorvatka se tím dostala do laufu.

proti součtu 345 kuželek byli bezmocní. Je-

Po Slovence zdolala Rakušanku a v boji

jich pouť mixy skončila ve čtvrtfinále. Z vý-

o cenný kov i Slovinku. V semifinále si na

hry a zlatých medailích se nakonec sice ra-

sudden victory poradila s polskou sou-

dovali Rakušané, ale jejich druhá dvojice.

peřkou. Ve finále pak bez ztráty bodu pora-

Tu tvořili Franziska Gstrein a spoluhráč

zila Němku Biancu Zimmermann. Chorvatka

Zatschkowitsche Lukas Temistokle. Ve fi-

získala zlato, Němka stříbro, bronz putoval

nále porazili srbskou dvojici. Bronz získali

do Polska a Slovinska.

Rakušané a Rumuni.

Do sprintu juniorů vyslal trenér Novák

Sprint juniorek měl být jedním z trumfů

nejlepšího hráče z týmové soutěže Davida

české výpravy. Trenér Endršt do něj vyslal

Urbánka. V prvním kole se mu do cesty po-

Barboru Pýchovou, která v něm projevila

stavil Ital Michael Ladurner. Ten výkonem

dobrou formu před šampionátem. Los jí

122 kuželek získal první dráhu. David tak

jako první soupeřku určil Francouzku Emmu

musel na druhé přidat. 115 stačilo na zisk

Chapotot. A ta byla také bohužel její sou-

bodu. Opět tu byla sudden victory. David

peřkou poslední. Bára dokázal uhrát první

ji vyhrál 17:14. V osmifinále se mu poté do

dráhu, na druhé však těsně podlehla. Opět

cesty postavil Polák Jakub Kurylo. Situace
se opakovala, avšak v opačném provedení.
Nejprve slavil David, Polák srovnal. Opět
další sudden victory. 21:21! Remíza i po
třech hodech. Souboj pokračoval druhou
trojicí. V ní byl David již úspěšnější poměrem 22:19. Mohl tak oslavit postupu mezi
osm nejlepších. Jen jeden vítězný souboj

JUNIORKY — SPRINT
Amela Nicol Imsirovic
Bianca Zimmermann
Nicola Kobior
Natasa Radic
Barbora Pýchová (1. kolo)

JUNIOŘI — SPRINT
Matthias Zatschkowitsch
Luka Pozega
Gasper Urbas
Jan Sandler
David Urbánek (čtvrtfinále)

SMÍŠENÉ TANDEMY U23
F. Gstrein + L. Temistokle
V. Zivanovic + I. Jevremovic
B. Seres + R. D. Laposi
L. Kollenda + M. Zatschkowitsch
K. Tobolová + T. Juřík (čtvrtfinále)

ho dělil od medaile. V cestě však nestál
nikdo jiný než Zatschkowitsch. Rakouský

Po náročném pátku přišla snad ještě

fenomén poměrem 120:109 vyhrál první

náročnější sobota a soutěže tandemů,

dráhu. Na druhé však polevil. David toho

tentokráte nesmíšených. Česko mělo ve

využil a výhrou 97:95 srovnal. Rozhodnout

hře hned pětici dvojic, třikrát se předsta-

musela sudden victory. Našemu hráči se

vily juniorky, dvakrát junioři. Anna Štraufová

bohužel vůbec nevyvedla a jeho pouť sprin-

s Kamilou Jirsovou neprožily dobrý šampi-

tem skončila ve čtvrtfinále. Mistrem světa

onát. V tandemech narazily na německou

se nakonec stal Rakušan, když ve finále

dvojici, což znamenalo konec hned v úvodu.

porazil Chorvata Luku Pozegu. Bronz získali
Jiří Jančálek při slavnostním zahájení

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY
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pokračování na str. 6
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pokračování ze str. 5

Pýchová, která díky poslední dráze 171
vytáhla svůj výkon na 600 rovných. Klára

Stejná dvojice, tedy Saskia Gubitz, Selina

skončila ve finále 19., Kateřina 17. a Bára 8.

Thiem čekala v dalším kole na druhý český

Zlato získala Němka Luisa Ebert díky 642

tandem. Michaela Provazníková s Barbo-

kuželkám. O 15 méně zahrála Slovinka Iris

rou Janyškovou v prvním kole 2:0 vyřadily

Zoran. 623 stačilo na bronz další Němce

rakouskou dvojici, ale Němkám podlehly

Biance Zimmermann, která se s 1276 ku-

trochu smolně na sudden victory. Ani třetí

želkami stala vítězkou kombinace. O pět

česká dvojice se neprobojovala v pavouku

méně měla Ebert. Třetí Slovenka Vladimíra

hluboko. Kateřina Majerová s Nikolou Tobo-

Vávrová dosáhla 1252 kuželek. Bára za 1203

lovou překvapivě hned v prvním kole pod-

uzavírala top 10. O příčku pod ní skončila

lehly na náhlou smrt Srbkám. Přemožitelky

Kateřina (1197). Klára skončila i v kombinaci

dvou českých dvojic nakonec získaly bronz

19. (1167).

spolu s Chorvatkami. Stříbro putovalo rov-

Finále juniorů bylo podívanou epic-

něž do Německa. Zlato po dvojité sudden

kých rozměrů. Všichni očekávali překonání

victory doslova vydřely Slovinky Amanda

sedmistovkové hranice. Ta byla nakonec

Zalar, Sara Rovtar.

dorovnána. Výkon 700 ovšem nepřišel od

Obě dvojice juniorů zvládly první sou-

Zatschkowitsche. Zahrál jej relativně méně

boje. Dorostenci Adam Mísař s Ondřejem

známý Němec Simon Axthelm. Stal se tak

Stránským díky lepším nervům porazili

mistrem světa. Druhý skončil další Němec

Maďary. Naopak ve druhém kole hladce

Brachtel (674). I bronz zamířil do Německa

podlehli Rumunům. Petr Vaněk s Janem

k Barthovi (645). Více k německému týmu

Mecerodem měli o něco větší ambice. První

v závěrečné glose Tomáše Valíka na straně

kolo proti Polákům bylo 2:0 i díky vítěznému

32. Hlavní favorit Zastchkowitsch se startem

rozstřelu na první dráze. Bohužel v tom

vysloveně protrápil k 641 kuželkám a šes-

druhém naopak přišla hladká prohra 2:0

tému místu. David Urbánek porazil 617, sta-

s Chorvaty. Ti se nakonec probojovali až do

čilo to na 11. příčku. Tomáš Juřík zahrál na

semifinále. Jejich cesta tam skončila spo-

„Baťu“, tedy 599, skončil 18. Němec Axthlem

lečně s Francouzi. Finále bylo velkým sou-

díky super výkonu ovládl i kombinaci (1347).

bojem těžkých vah. Za Rakušany nemohla

Zatschkowistchovi tak nestačil ani obří ná-

chybět dvojice Temistokle, Zatschkowitsch.

skok z týmové soutěže. Bral stříbro za 1340.

Za Německo se do finále dostali Tim Brach-

Bronz si přisvojil Brachtel (1320). David ob-

tel a Daniel Barth. Rakušané hráli výborně,

sadil 12. místo (1248). Tomáš byl 18. (1204).

ale Němci byli vždy o krok napřed. A nako-

Podle výsledků zřejmě není překvape-

nec zaslouženě slavili zlato.

JUNIORKY — TANDEMY
A. Zalar + S. Rovtar
L. Ebert + B. Zimmermann
V. Bogdanovic + A. N. Imsirovic
S. Gubitz + S. Thiem
M. Provazníková + B. Janyšková
(2. kolo)
A. Štraufová + K. Jirsová (1. kolo)
N. Tobolová + K. Majerová (1. kolo)

JUNIOŘI — TANDEMY
M. Brachtel + D. Barth
L. Temistokle + M. Zatschkowitsch
T. Bretar + F. Menrath
T. Ljubic + F. Hecimovic
A. Mísař + O. Stránský (2. kolo)
P. Vaněk + J. Mecerod (2. kolo)

ním, že pořadí národů ovládli Němci před

Poslední den, poslední souboje, finále

Rakušany a Slovinci. Česko skončilo desáté.

na 120 hs. Tři Češky na startu. Kláře Tobo-

Hodnocení trenérů si můžete přečíst na

lové se příliš nedařilo. Zahrála „pouze“ 570

stranách 20 a 21.

kuželek. O 11 více nahrála Kateřina Majerová. Ta ovšem bojovala se zdravotním handicapem způsobeným stále tou neznámou
virózou. Nejlepší z našich tak byla Barbora

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY
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JUNIORKY — FINÁLE

JUNIOŘI — FINÁLE

HODNOCENÍ NÁRODŮ U23

Luisa Ebert

642

Simon Axthelm

700

Iris Zoran

627

Tim Brachtel

674

1.

Německo

7

4

5

Bianca Zimmermann

623

Daniel Barth

648

2.

Rakousko

2

2

2

8.

Barbora Pýchová

600

11.

David Urbánek

617

3.

Slovinsko

1

2

2

17.

Kateřina Majerová

581

18.

Tomáš Juřík

599

10.

Česko

0

0

0

19.

Klára Tobolová

570

JUNIORKY — KOMBINACE

JUNIOŘI — KOMBINACE

Bianca Zimmermann

1276

Simon Axthelm

1347

Luisa Ebert

1271

Matthias Zatschkowitsch

1340

Vladimira Vavrova

1252

Tim Brachtel

1320

10.

Barbora Pýchová

1203

12.

David Urbánek

1248

11.

Kateřina Majerová

1197

18.

Tomáš Juřík

1204

19.

Klára Tobolová

1167

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

Juniorská výprava na MS U23 2022
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STŘÍBRO
ZE SPRINTU
pokračování ze str. 6

MS JEDNOTLIVCŮ – DVOJNÁSOBNÝ
TRIUMF ZAVARKA
Estonský program vyvrcholil světovým šampionátem jednotlivců. Na programu kromě
hlavní disciplíny na 120 hs byly ještě smíšené tandemy a sprinty.
Nejprve proběhl dvoudenní maraton
kvalifikace, do které nastoupilo 61 žen
a stejný počet mužů. Česko měl ve hře šest
žen a pětici mužů. Jejich starty byly v podstatě rovnoměrně rozloženy do obou dnů.
Český fanoušek tak musel být neustále ve
střehu.
Kvalifikaci žen z českého pohledu roz-

Tribuny při MS byly plné fanoušků

jela Nikola Tatoušková. 309 první polovina,
slabší třetí dráha a velmi dobrý závěr. Nikola nahrála 610 a v podstatě měla hned na

hranici postupu. V posledním večerním

Jardovi se první půlka moc nevyvedla. Rov-

úvod jistotu postupu. Druhá hrála Natálie

náhozu to všechno měla rozseknout Vlasta

ných 300 by na postup ani zdaleka nesta-

Topičová. První tři dráhy 457 byly slušné, ale

Kohoutová. Po výborném úvodu 160 bo-

čilo. Jarda ale zabral a třetí dráhu zahrál

hlavní kvalita přišla v závěru. Poslední tři-

hužel Vlasta přidala slabších 130. Druhá

170. Na závěr přidal dalších 164. Součet 634

cítka 178 dopomohla Natálii k 635 kuželkám.

polovina tedy musela být povedenější. 143

v danou chvíli jistotu postupu rozhodně ne-

Bylo jasné, že Natka míří v kvalifikaci vy-

v předposlední části znamenalo, že závěr

dával. Jarda se musel strachovat do konce

soko. Třetí českou hráčkou ve hře byla Hana

musí být přes 160. Vlastě se podařilo za-

kvalifikace. Na závěr prvního dne se před-

Wiedermannová. Hanka naopak kvalifikaci

hrát právě rovných 160. Celkový součet 593.

stavil obhájce bronzu z Kluže Jan Bína. 312

nakopla výborným úvodem 167. Na tři dráhy

Chvilka napětí, ale stačilo to pouze na 33.

na šedesátku bylo i pro Honzu varováním,

měla již 487. V závěru si tak mohla dovolit

místo, tedy první nepostupové. Vlastě chy-

že druhá polovina musí být lepší. Stejně

šetřit síly. 627 znamenalo hladký postup.

běla jedna kuželka. Vítězkou kvalifikace se

jako Jarda i Honza zahrál na třetí třicítce

Druhý den jako první hrála Jana Brau-

stala Němka Anna Müller díky výkonu 672

170. K tomu ještě přidal 157. Výkon 639 ne-

nová. Od úvodu bylo zřejmé, že formu na-

kuželek. O 14 méně zahrála Rumunka Lumi-

dával stoprocentní jistotu postupu, ale

ladila velmi dobře. 176 a 171 a ve hře byl

nita Viorica Dogaru. Třetí díky 654 kuželkám

Honza byl blízko.

útok na světový rekord. Na třetí dráze Jana

skončila Slovinka Eva Sajko.

Druhý den načal Petr Dobeš ml. Pet-

přidala 155. Do poslední třicítky tak šla se

Kvalifikační kolo mužů probíhalo na

rovi se premiéra na šampionátu příliš ne-

součtem 502 kuželek. V závěru Jana trochu

dráhách 5 až 8. Prvním pánem na holení

vyvedla. Zahrál sice vyrovnané dráhy, ale

přibrzdila, takže nakonec z toho bylo 642

byl hned na úvod Rostislav Gorecký. Po za-

v nižší hladině, než by bylo třeba. 583 ku-

a nejlepší výsledek českých žen. Odpolední

hřívacích 150 Rosťa přidal 177. 327 z první

želek znamenalo jedno z posledních míst

čas patřil Daně Martinkevič. Začala zvolna

šedesátky doprovodilo dalších 333 kuželek.

v celé soutěži. Zdeněk Ransdorf také zažil

za 135. Postupně se ale dostala do tempa

Celkových 660 znamenalo parádní vstup

svoji premiéra na MS jednotlivců. A bohužel

a celkem se vytáhla k 595 kuželkám. V tu

do kvalifikace a jasný postup pro Rosťu.

dobu bylo zřejmé, že se jedná o výkon na

Druhým Čechem ve hře byl Jaroslav Hažva.

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY
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STŘÍBRO
ZE SPRINTU
Kohoutová s Petrem Dobešem ml. a Natá-

pokračování ze str. 8

lie Topičová s Jaroslavem Hažvou skončily
ani on nedokázal předvést ideální výkon.

hned na úvod a program druhý den se

První šedesátka za 288 nebyla dobrá. Třetí

jich již netýkal. Ze zaslouženého zlata se

dráha 167 dala určitou naději. Celkem se

radovali Chorvaté Nataša Ravnič, Hrvoje

však Zdeněk dostal „jen“ na 605 a i on se

Marinovič, kteří v pěti soubojích neztratili

umístil až v páté desítce. Posledním Če-

ani jednu dráhu. Stříbro uhráli Maďaři Edit

chem ve hře byl Milan Blecha. I on prožil

Sass a Zlotan Moricz. Bronzy putovaly do

premiéru na MS a bohužel i on nedokázal

Rakouska a Chorvatska.

plně prodat svůj um. Výsledkově se pohy-

Do sprintů, které patří mezi historicky

boval kolem 150 kuželek na dráhu, a to na

silné české disciplíny, zasáhla pětice Čechů.

postup stačit nemohlo. 611 kuželek Milana

Všem se podařilo postoupit přes nástrahy

poslalo na konečnou 47. pozici. Mužskou

prvního kola. A že to byly nějaké nástrahy.

kvalifikaci ovládl Chorvat Alen Kujun-

Nikola Tatoušková porazila vítězku kvalifi-

džič díky 712 kuželkám. O tři méně zahrál

kace Müller až na třetí sudden victory. Dvo-

obhájce prvenství Srb Vilmoš Zavarko. Třetí

jitou sudden victory podstoupila Hana Wie-

příčka patřila německému hráči Christia-

dermannová proti Rakušance Fioně Steiner.

novi Wilkemu. Z kvalifikace tak postoupilo

Jeden rozstřel stačil Janě Braunové proti

pět českých hráček a dva muži.

V Estonsku fandili i ti nejmenší

Maďarce Katalin Toth. Stejně si vedl Jan

větším sítem. Prohru si připsala Tatoušková,

Dále na řadě byla disciplína rozdělená

Bína proti Rakušanovi Martinovi Janitsovi.

Braunová i Bína, jehož cestu soutěží ukon-

do dvou hracích dnů. První kolo tandemů

Ještě o něm bude později řeč. Jediný Rosti-

čil Rumun Horatiu Bogdan Dudas. Wieder-

mix se tradičně odehrálo večer po skon-

slav Gorecký vyhrál 2:0, když zdolal mistra

mannová přešla přes maďarskou superstar

čení kvalifikace. Oba naše páry, tedy Vlasta

světa z mixů Marinoviče. Druhé kolo již bylo

Anitu Mehesz na třetí sudden victory. Gorecký opět 2:0 zvítězil a opět proti Chorvatovi, tentokráte jím byl Bojan Vlakevski.
Sprinty byly mezitím postiženy poruchou na jedné z drah. Soutěž se dohrávala jen na čtyřech dráhách a protáhla do
velmi pozdních nočních hodin. Ve čtvrtfinále skončil na Rumunovi Dudasovi i druhý
Čech. Goreckému vystavila stopku dvojitá
sudden victory, ve které, nutno dodat, si vybral i kopec smůly. Naopak Wiedermannová
zvítězila i potřetí a měla jistotu cenného
kovu. V semifinále se utkala se Slovinkou
Evou Sajko, se kterou často bojuje v rakouské nejvyšší soutěži. Souboj dospěl opět
do sudden victory. Wiedermannová předvedla tři dobré hody a mohla slavit postup
do finále. Překvapivou soupeřkou jí byla

Hana Wiedermannová při odhodu

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY
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dráhy a jen zlepšená druhá šedesátka jí

hráč Florian Fritzmann začal potvrzovat

zajistila postup (586:580). Braunová sice

svoji roli favorita a vyhrál ostatní dráhy.

Heret Ots. Estonská hráčka byla ve sprintu

porazila Italku Lauru Runggatscher 602:600,

Hažva na poražené kuželky sice vyhrál

ve čtvrtfinále již před čtyřmi lety v Ru-

ale bohužel tři dráhy, včetně té poslední

642:637, ale postup slavil Němec. Osmifinále

munsku. Tentokráte se probojovala až do

těsně prohrála, a to znamenalo konec

posledního souboje. Ots vyhrála na první

v soutěži. Dana Martinkevič prohrála sou-

dráze 96:89. Wiedrmannové nevyšly druhé

boj s nestárnoucí Rumunkou Dogaru, když

plné, v dorážce sice zabojovala, ale ztrátu

o výhru jí připravily především velké prohry

již nedohnala. Estonka se stal mistryní

na prostředních dráhách. Překvapivě v sou-

světa. Česko díky Wiedermannové získalo

těži skončil i Gorecký. Ital Armin Egger byl

stříbro. Mužské zlato si připsal Matthias

nad jeho síly, když těsně zvítězil v prvních

Zatschkowitsch, který ve finále deklasoval

třech třicítkách. Bína byl dalším poraženým.

Maďara Zsombora Zapletana. Bronz putoval

Soupeřil o postup se světovým rekordma-

díky Dudasovi do Rumunska. Druhý pak do

nem Srbem Congorem Baranjem, kterému

Francie.

postup zajistily dva výkony přes 170 na li-

pokračování ze str. 9

A nakonec přišla ke slovu eliminační

chých dráhách. Naopak vítězný souboj svedl

soutěž v rámci hlavní kategorie. Osm Če-

Hažva s výše uvedeným Janitsem. Mladý Ra-

chů ve hře, čtyři postupy z druhého kola.

kušan byl favoritem. Hažva měl průměrný

Topičová s Tatouškovou neměly s postupem

úvod, ale pokračoval dráhami 178, 173 a 176.

zásadní problémy. Naopak Wiedermannová

Celkový výkon 678 znamenal postup.

se opravdu nadřela proti Francouzce Mar-

V dalším kole již ale Hažva neuspěl. Po

got Gribelin. Češka totiž ztratila první dvě

famózní první dráze 184 bohužel německý

pokračování na str. 11

ŽENY — SPRINT
Heret Ots
Hana Wiedermannová
Jasmina Andjelkovic
Eva Sajko
Nikola Tatoušková (2. kolo)
Jana Braunová (2. kolo)

MUŽI — SPRINT
Matthias Zatschkowitsch
Zsombor Zapletan
Frederic Koell
Horatiu Bogdan Dudas
Rostislav Gorecký (čtvrtfinále)
Jan Bína (2. kolo)

SMÍŠENÉ TANDEMY
N. Ravnic + H. Marinovic
E. Sass + Z. Moricz
V. Bogdanovic + A. Kujundzic
F. Steiner + M. Vsetecka

Dobu volna ženy využily k procházce

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY
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ŽENY — JEDNOTLIVKYNĚ

pokračování ze str. 10

bylo konečnou pro Wiedermannovou, která
nestačila na mladou Maďarku Boglarku Hari
619:602. Naopak postup přes Rakušankou
Steinerovou si vybojoval Topičová skvělým
výkonem 664. Do top 8 se dostala i Tatoušková díky vítěznému souboji se Slovinkou

MUŽI — JEDNOTLIVCI

Anna Müller

Vilmos Zavarko

Boglarka Hari

Alen Kujundzic

Jana-Sophie Bachert

Manuel Weiss

Yvonne Schneider

Florian Fritzmann

Sajko.
Hned po dohrání pokračovala čtvrtfi-

ŽENY — KOMBINACE

nále. Topičová se utkala s Němkou Müller.

Luminita Viorica Dogaru

891 WR

Vilmos Zavarko

948

Anna Müller

881

Christian Wilke

944

Jana-Sophie Bachert

864

Florian Fritzmann

936

4.

Hana Wiedermannová

861

12.

Rostislav Gorecký

887

8.

Nikola Tatoušková

851

14.

Jan Bína

880

10.

Jana Braunová

841

Češka sahala po výhře. Před poslední dorážkou měla k dispozici čtyři kuželky. Němka
však předvedla svoji velkou formu. Posledních 15 hodů zahrála 79. Výhra 626:595 ji definitivně zajistila medaili. Poslední českou
zástupkyní tedy byla Tatoušková. Její konec
však přišel jen o hodinu později. Další střetnutí s Maďarkou Hari opět nedopadlo dobře
pro Česko. Hari se ujala vedení, Tatoušková

MUŽI — KOMBINACE

HODNOCENÍ NÁRODŮ

naopak získala prostřední dráhy. Hari měla
však 4 kuželky navrch. Tatoušková potřebovala vyhrát i v závěru. Po plných měla sedm

Zavarko Floriana Fritzmanna 690:683, když

k dobru. Dorážka 52 však na Hari a jejích 63

klíčovým byl výkon na druhé dráze. Zavarko

nestačila. Maďarka získala klíčový druhý set

zahrál 113 do plných a 89 do dorážky. Ano,

a celkem i výhru 595:587.

počítáte správně. Dráha 202. Finále, po-

Poslední den, poslední šest soubojů.

dobně jako před čtyřmi lety, naopak bylo

Osamocená Hari čelila trojici Němek. V se-

zcela v režii Srba. Skóre 685:646 bylo jedno-

mifinále proti Yvonně Schneider slavila

značné. Zavarko tak znovu získal titul mistra

jednoznačnou výhru 634:555. Naopak druhý

světa mezi jednotlivci. Ženské zlato trochu

souboj Müller a Janou-Sophií Bachert byl

překvapivě putuje do Německa k Anně

pravou bitvou. Závěrečnému náporu Ba-

Müller.

1.

Srbsko

2

0

1

2.

Německo

1

2

6

3.

Chorvatsko

1

1

1

8.

Česko

0

1

0

Němci a Chorvaty. Naši skončili osmí. Hod-

chert Müller odolala (172:152) a díky těsné

Zároveň byly rozdány i medaile za kom-

výhře postoupila do finále. Hari v posled-

binaci. V novém světovém rekordu 891 si

ním utkání na semifinále zcela nenavázala.

prvenství připsala Rumunka Dogaru. Stříbro

To byl co nejvíce zkrácený souhrn es-

Naopak Müller bylo skoro bezchybná. Výhra

patří Müller a bronz Bachert. Wiederman-

tonského dění. Děkuji všem, co dočetli až

648:615 mluví jasně.

nocení z pera českých trenérů naleznete na
stranách 18 a 19.

nová skončila o tři kuželky čtvrtá. Osmá

sem. Mnoho dalšího zajímavého naleznete

Muži a další dvojice Němců. Čelili jim

příčka patří Tatouškové a desátá Braunové.

na následujících stranách.

Srb Zavarko a Chorvat Kujundžič. Obě se-

Kombinaci mužů ovládl Zavarko (948).

mifinále byla pastvou pro oči. Z obou sou-

O čtyři méně nahrál Němec Christian Wilke.

bojů nakonec odešli Němci jako ti poražení.

Třetí skončil Fritzmann. Goreckému patří 12.

Kujundžič porazil Manuela Weisse 638:637.

místo. Soutěž národů vyhráli Srbové před

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY
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ŽENY — KVALIFIKACE

MUŽI — KVALIFIKACE

1.

Anna Müller

672

1.

Alen Kujundzic

712

2.

Luminita Viorica Dogaru

658

2.

Vilmos Zavarko

709

3.

Eva Sajko

654

3.

Christian Wilke

696

7.

Jana Braunová

642

12.

Rostislav Gorecký

660

8.

Natálie Topičová

635

23.

Jan Bína

639

11.

Hana Wiedermannová

627

27.

Jaroslav Hažva

634

19.

Nikola Tatoušková

610

47.

Milan Blecha

611

31.

Dana Martinkevič

595

52.

Zdeněk Ransdorf

604

33.

Vlasta Kohoutová

593

56.

Petr Dobeš

583

ŽENY — 2. KOLO

MUŽI — 2. KOLO

Premrl Marija Ahacic

577

2:2

610

Natálie Topičová

Nikola Tatoušková

610

3:1

598

Anita Mehesz

Hana Wiedermannová

586

2:2

580

Margot Gribelin

Jana Braunová

602

1:3

600

Laura Runggatscher

Dana Martinkevič

592

2:2

613

Luminita V. Dogaru

Armin Egger

621

3:1

622

Rostislav Gorecký

Jaroslav Hažva

678

2:2

651

Martin Janits

Jan Bína

646

2:2

665

Congor Baranj

MUŽI — OSMIFINÁLE
Florian Fritzmann

ŽENY — OSMIFINÁLE

637

3:1

642

Jaroslav Hažva

MUŽI — SEMIFINÁLE

Fiona Steiner

588

0:4

664

Natálie Topičová

Eva Sajko

603

2:2

638

Nikola Tatoušková

Hana Wiedermannová

602

1:3

619

Boglarka Hari

Alen Kujundzic

638

2:2

637

Manuel Weiss

Florian Fritzmann

683

1:3

690

Vilmos Zavarko

MUŽI — FINÁLE
ŽENY — ČTVRTFINÁLE

Alen Kujundzic

Anna Müller

626

3:1

595

Natálie Topičová

Nikola Tatoušková

587

2:2

595

Boglarka Hari

646

1:3

685

Vilmos Zavarko

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

ŽENY — SEMIFINÁLE
Anna Müller

645

2:2

636

Jana-S. Bachert

Boglarka Hari

634

4:0

555

Yvonne Schneider

ŽENY — FINÁLE
Anna Müller

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY
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Jana Braunová

2-

Věk: 33

v hlavní disciplíně, kde nečekaně záhy skončila na Italce Runggatscher. Ve sprintu

KK Jihlava

se Janě povedl postup mezi top 16.

3

Věk: 28

Jediná Češka, která neprošla sítem kvalifikace. Pravda, jen o jednu kuželku, ale lepší
ml. skončili hned v prvním kole, když čelili německé dvojici.

KK Slavia Praha

3-

Věk: 38

Výkony MS: 595, 592
Oproti Vlastě měla Dana trochu více štěstí a dvě kuželky navíc jí zajistily postup
do druhého kola. V něm sice proti Rumunce Dogaru vedla 1:0, ale zbytek souboje

Repr. starty: 111

byl plně pod kontrolou nestárnoucí legendy, která v Elvě hrála opravdu výborně.

BBSV Wien (AUT)

Nikola Tatoušková

Výkony MS: 593, 274 (tm)
výkon jistě byl ve Vlastiných možnostech. V tandemu mix spolu s Petrem Dobešem

Repr. starty: 11

Dana Martinkevič

Jana byla v kvalifikaci nejlepší Češkou, díky 642 kuželkám obsadila sedmé místo.
I v tabulce s muži by jí patřilo druhé místo. Bohužel na tento výkon nenavázala

Repr. starty: 31

Vlasta Kohoutová

Výkony MS: 642, 191 (s), 602

2

Věk: 29

Výkony MS: 610, 213 (s), 179 (s), 610, 638, 587
Kvalifikace byla z pohledu Nikoly spíše průměrná, 610, 19. místo. O něco lepší to bylo
ve sprintu, kde, možná trochu nečekaně, v prvním kole vyřadila pozdější mistryni

Repr. starty: 54

světa Annu Müller z Německa, aby skončila o kolo později na Slovince Bizjak. Nej-

KK Slovan Rosice

lepší formu si Nikola schovala na závěr. Druhé kolo proti maďarské superstar Anitě
Mehesz bylo kvalitní, ale výkon 638 v osmifinále proti další superstar Slovince Evě
Sajko byl vynikající. Možná i s ohledem na takto zvučné soupeřky nakonec Nikola
vypadla ve čtvrtfinále proti energické Maďarce Boglarce Hari. Medaile byla blízko,
a to i v kombinaci, kde skončila osmá.

Natálie Topičová

2

Věk: 24

Výkony MS: 635, 262 (tm), 610, 664, 595
Při porovnání s Nikolou Natka předvedla lepší kvalifikaci (635, 8. místo). V mixech
vypadli spolu s Jardou Hažvou hned na úvod proti Rumunům, což, jak se dozvíte

Repr. starty: 65

z našeho rozhovoru, na sebe vzal právě především Jarda. I vrchol Natky přišel

KK Slovan Rosice

v osmifinále, kdy se jí podařilo zamést s Rakušankou Fionou Steiner 664:588. Ve
čtvrtfinále se utkala s Müller. Vyrovnaný souboj až do konce rozhodla poslední
dorážka Němky. Naše hráčka už byla jednou nohou mezi nejlepší čtyřkou, ale 79
na posledních 15 hodů rozhodlo ve prospěch soupeřky.

Hana Wiedermannová
Věk: 34
Repr. starty: 135
BBSV Wien (AUT)

1-

Výkony MS: 627, 198 (s), 195 (s), 234 (s), 214 (s), 194 (s), 586, 602
Čtyři z pěti. Hanka ve sprintu zdolala čtyři sokyně, jen ta pátá byla proti. A bylo
z toho stříbro. Hanka tak po čase navázala na dvě zlata z let 2010 a 2012 a je historicky nejúspěšnější sprinterkou. V hlavní kategorii z toho bylo osmifinále, kde byla
silnější Maďarka Hari. Možná trochu ve stínu je MS jednotlivců kombinace. V této
disciplíně Hanka skončila těsně čtvrtá za 861 kuželek. Od bronzu jí dělily tři kuželky,
které jí chyběly především v rámci stodvacítek, kde předvedla nejvíce “pouze” 627.

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY
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Jan Bína

3

Věk: 25

Výkony MS: 639, 234 (s), 227 (s), 646
Obhájce bronzu z Rumunska prošel kvalifikací na 23. místě. Ve sprintu se dostal
mezi nejlepších 16. V hlavní soutěži skončil hned ve druhém kole po boji se svě-

Repr. starty: 52

tovým rekordmanem Congorem Baranjem ze Srbska. Při celkovém pohledu se tak

ŠK Žel. Podbrezová (SVK)

Honzovo vystoupení jeví jako průměrné. Renomé si nepokazil, ale ani nijak nezlepšil.

Milan Blecha

4

Věk: 41

Výkony MS: 611
611 kuželek v kvalifikaci stačilo jen na 47. místo. Milan sice byl na MS nováčkem, ale
i vzhledem k jeho zkušenostem se čekalo víc.

Repr. starty: 13
KSV Wien (AUT)

Petr Dobeš

4

Věk: 26

Bohužel jen pět hráčů skončilo hůř v kvalifikaci než Petr se svými 583 kuželkami.
Vylepšit dojem mohl ještě v mixech, ale proti byla německá dvojice, a tak i zde

Repr. starty: 16

společná pouť s Vlastou rychle skončila.

KK Jihlava

Rostislav Gorecký

Výkony MS: 583, 274 (tm)

2

Věk: 26

Výkony MS: 660, 227 (s), 226 (s), 203 (s), 622
Kdyby se hodnotila jen kvalifikace, tak má Rosťa jednoznačně pozitivní hodnocení,
kdy byl nejlepší z Čechů díky 660 kuželkám, skončil 12. Ve sprintech v prvních dvou

Repr. starty: 25

kolech až nečekaně hladce přešel přes silné Chorvaty Marinoviče a Vlakevskiho. Bo-

TJ Valašské Meziříčí

hužel ve čtvrtfinále na dvojitou sudden victory podlehl Rumunovi Dudasovi a jeho
úspěšná pouť se tak zastavila jen těsně od cenného kovu. Možná i to se podepsalo
na jeho následném výkonu ve druhém kole, kde překvapivě podlehl Italovi Arminovi
Eggerovi 3:1 na dráhy.

Jaroslav Hažva

2

Věk: 42

Výkony MS: 634, 262 (tm), 678, 642
Jardovo vystoupení je poměrně nahoru dolů. Začátek kvalifikace nebyl povedený,
ale druhá polovina jej poslala do vyřazovacích bojů. Tandem mix s Natálií byl velmi

Repr. starty: 29

nepovedený. Naopak druhé kolo hlavní disciplíny bylo vynikající. 678 proti silnému

KK Slavoj Praha

Rakušanovi Martinovi Janitsovi bylo top českým výkonem šampionátu. V osmifinále
proti německému hráči Florianovi Fritzmannovi skvěle začal 184:161. Bohužel zbylé
tři dráhy i po vlastních chybách ztratil a svoji pouť pavoukem tak ukončil.

Zdeněk Ransdorf
Věk: 29
Repr. starty: 22
TJ Sokol Duchcov

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY

4

Výkony MS: 604
Návrat do reprezentace po několika letech bohužel nebyl vydařený. V podstatě
holá šestistovka stačila jen na 52. místo, což pro nejlepšího hráče 1. KLM nebyl
dobrý výsledek.
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Barbora Janyšková

1-

Věk: 23

Role náhradníka je náročná a Bára se jí zhostila skvěle. Díky povedenému střídání,
kdy Bára na druhou šedesátku uhrála 307, si český tým udržel šanci na medaili.

Repr. starty: 8

V tandemech s Míšou Provazníkovou postoupily do druhého kola.

TJ Spartak Přerov
Kamila Jirsová

Výkony MS: 307, 291 (t), 291 (t)

4

Věk: 19

Výkony MS: 562, 274 (t)
Kamila po sezóně jistě doufala v lepší výsledek. Číslo 562 na finále nestačilo. V tandemech si s Aničkou zahrály pouze první kolo.

Repr. starty: 4
TJ Sl. Kamenice n. L.
Kateřina Majerová

1-

Věk: 22

s Nikolou Tobolovou byla vyřazena v prvním kole srbskou dvojicí.

SKK Náchod

2-

Věk: 19

německé duo.

1-

Věk: 20

4

Věk: 21

1-

Věk: 20

Klára přispěla do součtu týmu juniorek téměř 600 kuželkami, ve finále do kombismůlu na los a ve čtvrtfinále narazili na skvěle hrající rakouský pár.

TJ Sokol Sedlnice

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY

Výkony MS: 597, 307 (tm), 290 (tm), 570
nace přidala 570 kuželek. S Tomášem Juříkem bojovala také v tandemu, kde měli

Repr. starty: 12

TJ Sokol Sedlnice

Anička se jistě těšila, jak na dráze předvede, co umí. Bohužel po první šedesátce,
s Kamilou Jirsovou, v prvním kole je vyřadily německé hráčky, pozdější medailistky.

KK Slovan Rosice

Repr. starty: 6

Výkony MS: 264, 274 (t)
kdy se jí příliš nedařilo, byla střídána Bárou Janyškovou. Zahrála si ještě v tandemu

Repr. starty: 11

Věk: 17

V soutěži juniorek docílila Barča kvalitního výkonu 603 kuželek. Bohužel v soutěži
kole ji vyřadila Francouzka.

KSV Wien (AUT)

Nikola Tobolová

Výkony MS: 603, 183 (s), 600
sprintů, od které měla jistě velká očekávání, se jí vůbec nedařilo a hned v prvním

Repr. starty: 11

Klára Tobolová

Míša rozjela hru skvělou první dráhou, ale další třicítky už byly spíše průměrné.
v tandemu, kde je v druhém kole porazilo, stejně jako předtím Aničku s Kamilou,

SKK Rokycany

Anna Štraufová

Výkony MS: 578, 291 (t), 291 (t)
Výkonem 578 se sice do finále nedostala, ale s Bárou Janyškovou bojovaly ještě

Repr. starty: 10

Barbora Pýchová

Hezkým výkonem 616 kuželek si Káťa jistě zaslouží palec nahoru. Po zdravotních
problémech nastoupila do finále, kde jich do kombinace přisypala 581. V tandemech

Repr. starty: 10

Michaela Provazníková

Výkony MS: 616, 294 (t), 581

1

Výkony SP a MS: 602, 587, 583, 294 (t)
Nikola na Světovém poháru předvedla, že kuželky umí a soupeřky s ní musí počítat.
Z finále si odvezla 5. místo a do medaile z kombinace chybělo 7 kuželek, ale za svoji
moc hezkou hru a bramborovou placku si zaslouží palec nahoru.
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Jaroslav Bulant

4

Věk: 23

Výkony MS: 585
Jarda si od své účasti asi sliboval více. Jednou dráhou 171 ukázal, že umí, ale bohužel
celkový výkon pokazily horší výkony na ostatních drahách.

Repr. starty: 8
Kuželky Jiskra Hazlov
Tomáš Juřík

2

Věk: 22

Tomáš se jako druhý český zástupce výkonem 605 probojoval do finálových bojů,
kde zůstal kuželku pod šestistovkou. Ve smíšeném tandemu se svou parťačkou

Repr. starty: 5

Klárou Tobolovou bojovali o ve čtvrtfinále, kde je o medaili připravil rakouský pár,

TJ Valašské Meziříčí
Ondřej Matula

Výkony MS: 605, 307 (tm), 290 (tm), 599

který celkem nahrál 345 kuželek.

4

Věk: 23

Výkony MS: 575
Ondra docílil v týmové soutěži vlažného výkonu 575 kuželek a další příležitost, jak
si zlepšit chuť na estonských drahách, už neměl.

Repr. starty: 8
KK Jihlava
Jan Mecerod

2

Věk: 21

mu nevzala ani nepříjemná viróza.

KSK Un. Orth/Donau (AUT)

2

Věk: 17

Výkony SP a MS: 569, 563, 278 (t), 244 (t)
Adam zahájil své vystoupení na Světovém poháru velmi dobře a až do poslední
dráhy byl ve hře o umístění v nejlepší trojici. Poslední třicítka mu ale nevyšla a na

Repr. starty: 5

účast ve finále to nestačilo. V juniorských tandemech se s Ondrou Stránským do-

TJ Lok. Česká Třebová
Ondřej Stránský

Honza i přes zdravotní problémy nastoupil do týmové soutěže, účast ve finále mu
nakonec utekla jen o pár kuželek. Plusové body za odhodlání a bojovnost, kterou

Repr. starty: 20

Adam Mísař

Výkony MS: 600, 287 (t), 299 (t)

stali do 2. kola.

2

Věk: 18

Výkony MS: 278 (t), 244 (t)
Ondra měl možnost osahat si dráhy v tandemu s Adamem Mísařem, z prvního kola
postoupili, ale další možnost předvést své dovednosti překazili Chorvaté.

Repr. starty: 3
SKK Vrchlabí
David Urbánek

1

Věk: 22

čtvrtfinále ale „ukradl“ jako jediný jednu dráhu pozdějšímu mistrovi světa Matthiasi

TJ Start Rychnov n. K.

Věk: 20
Repr. starty: 9

David se ujal role „rozjížděče“ na jedničku s hvězdičkou. Výkonem 631 si zároveň
pojistil účast ve finále. Ve sprintu se probojoval pavoukem až těsně pod medaili. Ve

Repr. starty: 7

Petr Vaněk

Výkony MS: 631, 214 (s), 188 (s), 216 (s), 617

Zatschkowitschovi.

2-

Výkony MS: 596, 287 (t), 299 (t)
Péťa předvedl výkon v týmu těsně pod hranicí 600 kuželek. S Honzou Mecerodem
bojovali ještě v tandemu, ve 2. kole je vyřadilo chorvatské duo.

TJ Červený Kostelec

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY
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Program v Elvě sliboval opravdu velkou podívanou. Po skončení
SP dorostenců a dorostenek následovalo Mistrovství světa juniorů
a juniorek, které poté přešlo v Mistrovství světa jednotlivců.

PETR DOBEŠ

České reprezentaci se podařilo získat jednu

zde hodnotit jednotlivé hráčky. Myslím,

stříbrnou medaili, kterou vybojovala v dis-

že každá z nich ví, kde to šlo vylepšit a na

ciplíně sprint zkušená Hana Wiederman-

čem se musí zapracovat, abychom udělaly

nová, když ve finálovém souboji podlehla

ještě společný krok k těm metám nejvyšším

domácí hráčce. A co na výkony českých zá-

i v jednotlivcích. I tak bych ráda ještě jed-

Petře, jak zpětně hod-

stupců říkají jejich trenéři? Splnila se jejich

nou touto cestou poděkovala celému týmu

notíš vystoupení čes-

očekávání? Posuďte sami…

i asistentovi za skvělý týden (někdy i slzavý)

kých reprezentantů?

na tomto MS.

Rostislav Gorecký –

NAĎA DOBEŠOVÁ
reprezentační trenérka žen

reprezentační trenér mužů

kvalifikaci zahajoval
Splnil výsledek tvé očekávání nebo byly

jako první a podal

tvé představy vyšší?

velmi kvalitní výkon

Věřila jsem děvčatům, že nějakou medaili

660, kterým se kvalifi-

dovezeme, a to se splnilo. I když jsme měly

koval jako 12. V prvním kole narazil na Itala

Naďo, jak zpětně hod-

velmi blízko i k medaili v jednotlivcích, a to

Armina Eggera. Výkon z kvalifikace nedo-

notíš vystoupení čes-

si dovolím říct, že byly ve hře hned dvě, tak

kázal zopakovat, soupeře porazil o 1 ku-

kých reprezentantů?

určitě děvčata mou důvěru nezklamala.

želku (621:620), ale prohrál na dráhy 1:3. Ve

Já jako trenérka žen

Jsem na všechny pyšná.

sprintu dokázal vyřadit dva Chorvaty, ale ve

jsem celkové s vystou-

čtvrtfinále chybělo pověstné štěstíčko, když

pením mých děvčat na

Kdo tě nejvíce překvapil na MS?

s Rumunem Dudásem vypadl na SV. Škoda,

MS spokojená. Někdo

Na tomto MS mě hodně překvapily hráčky

k medaili byl blízko. Rosťa potvrdil své

by to asi viděl jinak,

zvučných jmen, které se třeba vůbec ne-

kvality. Pro začlenění do absolutní špičky

ale když to trošku rozeberu, tak ze šesti

prosadily ani v kvalifikaci nebo v dalších

potřebuje více utkání proti těm nejlepším.

děvčat se mi pět dostalo z kvalifikace do

kolech (Chorvatky, Srbky, Maďarky). Tamní

dalšího kola (jedna pouze o kuželku ne-

dráhy jim dělaly velké potíže.

postoupila), dál tři děvčata a mezi osmi

Jaroslav Hažva – v kvalifikaci měl pomalý rozjezd, ale v druhé části to vytáhl
a po celkově průměrném výkonu 634 po-

nejlepšími jsme měli hned dvě zastoupení

A nej okamžik pro tebe ze šampionátu?

stoupil jako 27. V prvním kole zahrál pře-

v podání Nikoly Tatouškové a Natky Topi-

Každý dobře odehraný start a postup do

krásně a výkonem 678 při skóre 2:2 na dráhy

čové.

dalších bojů. Ale myslím. že nejsilnější oka-

s přehledem vyřadil Rakušana Janitse (651).

Myslím, že hned po Němkách jsme jako

mžik byl tvrdě vybojovaný postup Hanky

V osmifinále jej po velkém boji vyřadil bu-

jediná země měli v osmičce dvě děvčata,

mezi medailistky ve sprintech. To byl pro

doucí finalista Němec Fritzmann 3:1 na

a to mluví již samo za sebe. Bohužel do

mě velmi infarktový a emotivní zážitek v roli

dráhy. Útěchou mu může být to, že na ku-

posledních bojů se ani jedna z nich nepro-

trenérky.

želky Jarda vyhrál v poměru 642:637. K po-

bojovala. Mimo disciplíny jednotlivců se

stupu opravdu chybělo jen málo a jeho vy-

odehrály také tandemy a sprinty. A právě

stoupení lze hodnotit velmi kladně. Velkou

ve sprintech Hanka Wiedermannová dovezla stříbro! Takže za mě paráda. Nechci
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pokračování ze str. 18

snaha jej do jeho optimální
hry nepustila. Výkon 583

naději jsme vkládali do dvojice složené

stačil pouze na 56. místo.

z Jardy a Natálky Topičové v tandemu mix.

Na základě KS v Prušánkách

Zejména Jarda si asi vybral svůj nejhorší

dostal příležitost si zahrát

kuželkářský den, když mu snad nefungovalo

po boku Vlasty Kohoutové

nic. Po marném boji vypadli hned v prvním

v tandemu mix. Nedá se říci,

kole.

že by neměli žádnou šanci,

Jan Bína – také Honzík se rozjížděl pomalu, ale výkon 639 stačil na postup z 23.

ale v závěru drah byl soupeř
z Německa vždy lepší.

místa. V prvním kole se utkal se Srbem Ba-

Zdeněk Ransdorf – byl

ranjem a po remíze na dráhy 2:2 a výkonu

přesným opakem Petra, do

646 byl soupeřem vyřazen, když ten dosáhl

startu vletěl po hlavě, ale

na výkon 665. Ve sprintu hrál dvakrát SV,

svou hru nedokázal také

když v prvním kole vyřadil Rakušana Janitse

ukočírovat. Postupným zlep-

a v druhém kole se od něj štěstíčko odklo-

šením aspoň překonal hra-

nilo a po dvojitém SV jej vyřadil Rumun Du-

nici šesti set bodů, když mu

dás, který následně šťastně vyřadil i Rosťu

výkon 604 přinesl 52. místo v pořadí.

a získal bronzovou medaili.

Sprintový souboj Bína – Janits (AUT)

mladé hráče, o více jak rok hraní a získá-

Milan Blecha – také pro Milana to byla

vání zkušeností. Bohužel ani současná fi-

Druhý den kvalifikace nastoupila naše

premiéra a na hře to také bylo znát. Ner-

nanční situace ČKA nám nepřeje, abychom

druhá trojice, pro něž to byla premiéra na

vozita jej svázala více než by si přál. Nehrál

mohli naplánovat kvalitní přípravu na

MS mužů a bylo to na jejich hře znát. Atmo-

vyloženě špatně, ale také jeho hra postrá-

příští MS družstev. Já však věřím, že naši

sféra MS je tak trochu převálcovala.

dala klid a vyrovnanost. Výkonem 611 ob-

muži na sobě budou v nové sezóně praco-

sadil 47. místo.

vat, a i díky zkušenostem z uplynulých MS

Petr Dobeš – při jeho premiéře bylo
znát, že to nechce přepálit. Nedá se říci,
že by hrál vyloženě špatně, ale přehnaná

(i juniorského) se zase posunou o krůček
Splnil výsledek tvé očekávání nebo byly

blíž k nějaké té medaili. Vždyť i já s Marti-

tvé představy vyšší?

nem Sittou jsme na těch dvou MS posbírali

Výsledek mé očekávání ne-

nějaké zkušenosti, které nám naši činnost

splnil. Věřil jsem, že i muži

pomohou vylepšit.

dokáží z MS přivézt medaili.
Nejblíže k ní byl Rosťa ve

Kdo tě nejvíce překvapil na MS?

sprintu, když poslední hod

Nejvíce mne překvapil zisk zlaté medaile

v SV trefil krásně ulici, ale

pořadatelské země ve sprintu žen.

ta jej, jak se říká „okradla“.
Stejně jako v Polsku se ukázalo, že našim hráčům chybí

A nej okamžik pro tebe ze šampionátu?

větší praxe ve hře proti těm

Asi nejkrásnějším okamžikem byla chvíle,

nejlepším. Jelikož se skoro

kdy Hanka Wiedermannová stála na

u všech projevovala velká

„bedně“ a pověsili ji na krk stříbrnou me-

snaha a málo klidu při sa-

daili.

motné hře. Doba „covidová“
Trenérka Dobešová s Natálií Topičovou

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY

připravila, zejména naše

Marie Říhová

5 /2022

20

ROZHOVOR

TRENÉRSKÁ ZHODNOCENÍ
MS U23
STANISLAV NOVÁK
reprezentační trenér juniorů
Jak zpětně hodnotíš
vystoupení českých reprezentantů?
Po pravdě moje pocity
jsou smíšené. Zdá se to
jako neúspěch, že jsme
nedosáhli na medaili.
Vždyť na stříbro nám
chybělo jen 32 kuželek. Na druhou stranu
část výpravy zasáhly zdravotní problémy
a my jsme vůbec rádi, že jsme to ustáli.
Např. u Honzy Meceroda jsme si vůbec ne-

Čeští junioři fandí ze všech sil

byli jisti, zda vůbec na dráhu nastoupí. Večer před hrou ho dostihla horečka společně
s žaludečními problémy, které potrápily

málo času na odpočinek. Jinak ale musím

velmi pozitivně. 3527 poražených kuželek je

i ostatní výpravy. Po celou dobu byl v záloze

pochválit celou výpravu, všichni byli skvělí,

podle mého domnění druhý nejvyšší vý-

připravený Ondřej Stránský pro případ, že

vytvořili jsem skvělou partu a MS jsme si

sledek v historii družstev juniorek. I když

by Honza nezvládl nastoupit. I Ondrovi tedy

užili.

z toho byla jen nepopulární bramborová
medaile o pouhých 14 kuželek, musím říct,

patří velký dík za to, že nás podržel.
Splnil výsledek tvé očekávání nebo byly

JAN ENDRŠT

tvé představy vyšší?
Očekávání bylo vyšší, ale jak už jsem říkal.

že jsem s výkonem družstva spokojený.
Do dílčích disciplín jsme vstupovali s cílem pokusit se získat medaili. Zde musím

reprezentační trenér juniorek

Vzhledem ke zdravotním problémům jsme

konstatovat, že velkou roli ve skládání dvojic hrál i fakt, že v Elvě řádil nějaký virus,

Jak zpětně hodnotíš

který způsoboval teploty a zvracení a naše

vystoupení českých re-

výprava se tomu bohužel nevyhnula. Zřejmě

Kdo tě nejvíce překvapil na MS?

prezentantů?

to ovlivnilo i výkony některých hráčů. V tan-

Asi nejvíce Němci, a to holky i kluci. Byli

Na MS jsme odjížděli po

demech mix nám stopku vystavila výkonem

suprově připravení, měli vyrovnané výkony.

výkonech ve Stollbergu

345 rakouská dvojice v čele se Zatschkowit-

Zdálo se, jako by si hráli samostatnou sou-

s velkým očekáváním.

schem. Ve sprintu jsme neprošli hned přes

těž.

N e b u d u l h á t , kd y ž

první kolo přes Francouzku. V tandemech

řeknu, že jsme chtěli

holek jsme měli trojí zastoupení. Ani zde

A nej okamžik pro tebe ze šampionátu?

medaili z družstev, i když konkurence byla

se nám výrazně nezadařilo. Do druhého

Asi ten, že jsme to všechno zvládli. Bylo to

velmi vysoká. Vybírání základní šestice

kola postoupila pouze jedna dvojice, která

velmi náročné, nejnáročnější MS, na kterém

bylo náročné a bylo přihlédnuto k aktu-

ale narazila na budoucí medailistky z této

jsem byl. Končilo se velmi pozdě, časově to

ální formě, fyzické kondici a zkušenostem.

disciplíny.

bylo hodně náročné. Na ubytování jsme se

Ačkoliv se začátek nevyvíjel podle našich

dostávali po jedenácté večer a zbývalo nám

představ, celkový výkon družstva hodnotím

zvládli to, co bylo v našich silách.
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Poslední nadějí bylo finále jednotlivkyň.
Již prvním úspěchem bylo, že jsme měli
hned tři holky ve finále. Všem třem holkám
patří můj velký obdiv za předvedený výkon,
protože všechny si prošly výše zmíněnou
virozou a do poslední chvíle jsme nevěděli,
jestli vůbec nastoupí ke hře. Medaile z toho
sice nebyla, ale umístění v první desítce
ano.
Nedá mi to se ale opět vrátit k hodnocení dílčích disciplín. Velmi často jsme
vypadávali na Sudden Victory. Zde máme
veliké mezery a utíkají nám cenné kovy.
I přes dobrou hru pak v náhlé smrti ne-

Pohled na kuželnu z balkonu

jsme schopní trefit ulici, kterou celou dobu
hrajeme. Může to být značná míra nervozity (ale tu na MS prožívá snad každý)

na hranici svých osobních rekordů, což je

tréninku, příznivosti hodů, ale také musím

nebo jen nedostatečný trénink a absence

sice dobrá vizitka jejich formy, ale když ty

zmínit připravenost a padavost českých

mentálního kouče. Klíčové momenty jsme

rekordy jsou poměrně nízké, na medaili

kuželen.

těžce zvládali po celou dobu MS. Dalším

to poté, jak se ukázalo, stačit nemusí. Zde

postřehem je fakt, že spousta holek hrálo

můžeme opět hledat důvody v technice,

Splnil výsledek tvé očekávání nebo byly
tvé představy vyšší?
Představa a realita jsou vždy jiné. Každý
z nás chtěl medaili. Výsledkem byla jen
bramborová. Avšak po velmi dobrém výkonu holek. Takže myslím, že můžu být
s celkovým výkonem spokojen.
Kdo tě nejvíce překvapil na MS?
Asi Zatschkowitsch. Jeho střídání ulic i po
dvou povedených hodech. Hraje si, co chce,
a to sebevědomí je opravdu znát. Hrál výborně.
Nej okamžik ze šampionátu?
Skvělých okamžiků byla spousta. Těžko se
mi vybírá ten nejlepší.

Nejen kuželkami živi jsou reprezentanti
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Světový pohár dorostenců a dorostenek je za námi.
Z českých reprezentantů se lépe dařilo

osobního rekordu, výkon v kombinaci na

Nejspíše se to objeví ve více komentářích,

Nikole Tobolové, která do finálového kola

hraně českého rekordu. K tomu není moc

ale zázemí, ve kterém se SP odehrával, bylo

postupovala z třetí příčky v kvalifikaci díky

co dodat. To, že nebyla medaile, mě netrápí,

jedno z nejlepších, jaké jsem na obdobných

náhozu 602. Nakonec jí její představení vy-

Nikča patřila k nejlepším hráčkám turnaje

akcích zažil. Krásné prostředí moderní mul-

neslo bramborovou medaili v kombinaci

a byla ve všech disciplínách konkurence-

tifukční haly nabízelo veškerý komfort pro

a páté místo ve finále. Adam Mísař skončil

schopná, to považuji za úspěch.

sportovce – sauny, posilovnu, atletický tunel

v kvalifikaci, když se s výkonem 569 zařa-

Adam má oproti Nikče povahu poněkud

atd. Na samotné organizaci byly drobné ne-

dil na první nepostupující místo. V soutěži

náchylnější ke stresu, může se však opřít

dostatky zaviněné nejspíš malou zkušeností

dvojic pak Nikola s Adamem skončili devátí.

o dobrou techniku. V kvalifikaci hrál také

estonských kuželkářů s organizací podob-

dobře, po 90 hodech točil 449. Bohužel mu

ných akcí, přesto však patří velký dík a ob-

nevyšla poslední dráha, která ho nakonec

div pořadatelům. Asi největší organizační

připravila o postup do finále. Zpětně si mys-

výhrady bych měl k samotnému programu

lím, že jsem na pozici trenéra udělal chybu.

SP a MS, který je příliš nabitý a hráči tráví

I po špatném úvodu na poslední dráze jsem

na kuželně nepřiměřené množství času. Je

věřil, že se Adam chytí a na postup bude

pak velmi náročné regenerovat, vhodně se

Tomáši, jak zpětně

stačit dráha max. okolo 135, proto jsem ne-

stravovat apod.

hodnotíš výkony čes-

přistupoval k žádné větší korekci techniky.

kých reprezentantů?

Po zpětné analýze se domnívám, že jsem

Prozradíš nám nějakou zajímavost? Kdo

Byl jsem opravdu

měl Adamovi udělat větší zásah do tech-

nebo co tě nejvíce překvapilo?

příjemně překvapen.

niky nebo rytmu hry. Druhý Adamův start

V rámci SP mě nejvíce překvapila kvalita

Nikču a hlavně Adama

byl lehce poznamenán tím nepopulárním

hry děvčat. Mluvil jsem o tom už v rozho-

jsem měl v minulosti

9. místem, prvním nepostupovým, a tak

voru pro stránky ČKA. SP v Elvě byla první

možnost trénovat,

dosáhl podobného výsledku jako v kvali-

akce, na které jsem viděl, že by dívky hrály

a tak jsem věděl, co mohu očekávat po

fikaci. I přesto, že Adam se svými výkony

lépe než chlapci, a to nejen po stránce vý-

stránce technické. Tam oba patří k tomu

spokojen nebyl, já v kontextu SP, jeho hry

sledkové, ale především po stránce tech-

nejlepšímu, co momentálně v U18 máme.

a zkušeností nemusím být kritický. Adam si

nické a výkonnostní. Krásnou ilustrací toho

Co mě však nejvíce překvapilo, byl jejich

na SP odbyl mezinárodní premiéru, která

může být fakt, že vítěz finále u chlapců by

celkový přístup ke hře a chování na dráze.

může být velice těžká a do budoucna se

u děvčat obsadil až pátou příčku. Většina

Upřímně jsem očekával, že je první takto

nám to jistě vrátí.

dívek také nastoupila v základní sestavě na

TOMÁŠ VALÍK
reprezentační trenér U18

velký start po psychické stránce ovlivní daleko víc, než tomu nakonec bylo.

Celkově se oba reprezentanti chovali

MS U23. Jedny z nejlepších individuálních

vzorně jak na drahách, tak i mimo ně. Pomi-

výkonů podaly Daniela Mocová ze Sloven-

Nikča zahrála opravdu skvěle. Všechny

nu-li nějaké koncepční a systémové změny,

ska a Selina Thiem z Německa, což pro mě

tři náhozy byly kvalitativně srovnatelné.

tak do budoucna se musíme zaměřit pře-

nebylo až takové překvapení. Překvapila mě

Paradoxně v kvalifikaci, kde dosáhla nej-

devším na kondiční přípravu reprezentantů,

ale jejich hráčská vyspělost. Projevem na

vyššího výkonu, hrála technicky trošku hůře

aby zvládli zátěž tří startů během 24 hodin

dráze a taktickou vyzrálostí by dívky mohly

než zbylé starty. Ten rozdíl 20 kuželek byl

se stoprocentní technikou.

konkurovat většině hráček U23.

dán tím, že chybné hody byly po většinou až
do druhé ulice, ve zbylých startech skončily

Co bys celkově řekl k průběhu šampionátu?

na středu. Výkon v kvalifikaci byl na hraně

Nějaké postřehy k organizaci šampionátu?
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Vlasta Kohoutová byla jednou z českých reprezentantek na MS v Estonsku.
O jejích dojmech a zážitcích s ní hovořil Jaroslav Zahrádka.

VLASTA KOHOUTOVÁ

zkusím jít do levé, nakonec jsem ji udržela
až do konce.

reprezentantka ČR
hráčka KK Slavia Praha

Měla jsi spočítané, kolik musíš na postup
zahrát?

V reprezentaci jsi relativně nováček. Byl

Zhruba jsem to věděla. Říkala jsem si pak,

pro tebe rozdíl mezi Polskem na podzim

že 170 dráha se hodit dá. I před existencí

a Estonskem nyní?

jsem si na tu levou ulici věřila, ale bohu-

Pro mě osobně to moc rozdíl nebyl, u obo-

žel jsem to přetáhla na fanku. Když jsem

jího musíš prostě podat výkon, týmu to ne-

posledním hodem dorazila, tak jsem jen

chceš pokazit, ale to ani sobě. Vždycky jdeš

koukla na holky a ty na mě, že to o kuželku

zahrát, co nejvíce.

nevyšlo.

Co pro tebe samotná nominace vůbec zna-

Mrzí to stále i s odstupem času?

menala?

Tak samozřejmě, že to mrzí. Staly se tam

Pro mě je to strašně velká čest. Brala jsem

ale takové okolnosti, že nevím, jestli by mě

to hrozně zodpovědně. Říkala jsem si, že

nemrzelo potom víc, kdybych o tu kuželku

když jsem vybraná, tak zkrátka musím uká-

naopak postoupila a další den bych ne-

zat fakt to nejlepší, co ve mně je.

mohla hrát.

I přes dobrý výkon a strhující závěr jsi bo-

Co se Ti vlastně přesně stalo?

to vůbec příjemné, když na mě doktoři mlu-

hužel v kvalifikaci skončila těsně za postu-

Při rozcvičce jsem si vrazila třísku do nohy

vili a já nevěděla, co říkají. Takže díkybohu,

povými příčkami. Vím, že podobné otázky

(mezi stehno a hýždě), když jsem se bokem

že tam byli a pomohli mi.

jsou klišé, ale co podle tebe chybělo?

svezla po takovém dřevěném stole, ale o té

Když nemáš druhé plné ani 80, tak je to

třísce jsem v tu chvíli nevěděla. Jen jsem

Divím se, že jsi s tím zvládla i tandemy…

průšvih. Hlavně tam jsem podle mě ztratila

si natrhla teplákovou soupravu, nechala

Já jsem hrála kvalifikaci s tím, že tandemy

postup, alespoň dorážku jsem pak zahrála

jsem si to místo pak radši preventivně

hrát nebudu, jenže když jsem dohrála, tak

dobře.

ošetřit a všechno bylo v pohodě. Vůbec nic

jsem se dozvěděla, že jsme byli s Peťákem

tam nebylo, jenže někdy v jedenáct večer

(Petrem Dobešem ml.) vybraní.

rusky. Naštěstí jel se mnou Milan Blecha
a Ilona (fyzioterapeutka týmu), ale nebylo

Během té druhé dráhy jsi přešla z pravé

jsem už na tu nohu nemohla prakticky ani

ulice do levé. Šlo o Tvůj nápad nebo pokyn

šlápnout, takže jsem s tím musela do ne-

Jak moc bylo náročné připravit se na sou-

trenérky Nadi Dobešové?

mocnice.

těž, která následovala hned po kvalifikaci?
Kolik jsi měla času na přípravu?

Byla jsem trochu v šoku, co tam vytvářím,
protože na první dráze jsem pravou držela

Jak probíhala komunikace s lékaři?

Moc času sice nebylo, ale nedělalo mi to

dobře, ale na druhé jako by mě vypnuli

O půl druhé ráno jsme v Tartu (asi 30 km

problém. Byla jsem jedině ráda, že jsem

a nevěděla jsem, co s tím mám dělat. Asi

od Elvy – pozn. red.) hledali nemocnici,

bych ji tam i rvala furt, ale Naďa mi řekla, ať

přičemž já neumím pořádně anglicky ani
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taky sleduješ velké hráče jako Zavarko nebo
Baranj.

dostala šanci a můžu si ještě zahrát. Oba
jsme do toho šli s tím, že jsme si chtěli

Účast na dvou MS, přičemž historické stří-

hlavně spravit chuť, což se teda úplně ne-

bro na MS družstev, vylepšení osobního

povedlo.

rekordu, v zápase ve Zlíně neuvěřitelná
dráha 207, šestý nejlepší průměr v lize

Tandemy jsou docela neobvyklá disciplína.

a sedmé místo v získaných bodech. Navíc

Jak se ti s Petrem hrálo?

jsi se vypracovala se mezi hlavní opory

Nehráli jsme spolu poprvé, takže jsem vě-

Slavie. Mohla být aktuální sezóna ještě

děla, do čeho jdu. Navíc jsme na podobné

úspěšnější?

vlně a myslím, že jsme si docela sedli.

Tahle sezóna mi fakt vyšla. Právě do Zlína

V nadsázce říkám, že jsme oba takoví „zná-

jsem třeba dvě a půl hodiny řídila a šla

silňovači kuželek“. (smích)

jsem hned hrát. Pak má člověk šest hodovek v řadě a začne se otáčet kolem sebe,

klidně všechny ostatní státy závidět to, jak

Jak se ti líbily dráhy?

protože vlastně netuší, jak to hodil. Na

jsme drželi pohromadě jako tým. Každý

Za mě to bylo nádherné. Kombinace bílých

dráze si ani pořádně neuvědomuješ, že 200

den, každou vteřinu si člověk opravdu uží-

drah a modrých koulí společně s motivy

je prostě strašně moc, dojde ti to až poz-

val. Furt jsme byli spolu, nebyly žádné sku-

losů na konci drah se mi moc líbila.

ději. Mám ale nějaké hnací motory. Třeba na

pinky. Naopak u některých států šlo vidět,

MS Polsku, jak jsme si s holkama sedli, tak

že skupinky mají. Nevím, jestli to neudě-

Které ostatní hráče, mimo českých repre-

mě motivuje už jen to, že mezi nimi chce

lali tak schválně, ale když vezmu například

zentantů, jsi nejvíce sledovala?

člověk zase být.

Chorvaty a hrál někdo od nich, bylo v hledi-

Pozorovala víceméně všechny. Jako nováček

šti třeba čtyři, pět lidí a na někoho dalšího

nemám ještě tolik zkušeností, takže koukáš

Parta v týmu je podle mě vždy základ

prostě, jak kdo hraje. Hrozně se mi ale líbila

úspěchu…

například Slovinka Sajko, víc samozřejmě

Myslím si, že teď v Estonsku by nám mohli

jich najednou bylo plné hlediště.
Na závěr trochu odbočím a musím se zeptat… Proč jste se se Slavií nezúčastnili
finálového turnaje poháru, obzvláště když
Rosice, jakožto hlavní favorit, vypadly ve
čtvrtfinále s Jihlavou?
Možná de facto kvůli mému zranění, protože
se mnou jsme byli ve čtyřech. Už vlastně
konec sezóny byl takový hodně zvláštní,
protože jsme si docela vybrali smůlu s kovidem a zraněními. Teď je zraněná Olga Hejhalová, Vlaďka Malinská nemůže na koleno,
vypadla jsem i já. Sice jsem říkala, že už to
klidně nějak odehraju, ale všichni mi říkali,
ať neblázním, protože jsem nohu měla ještě
sešitou stehy.
Jaroslav Zahrádka
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Rozhovor s Jaroslavem Hažvou o estonském světovém
šampionátu pro KuLi zpracoval Jaroslav Zahrádka.

JAROSLAV HAŽVA

v dalším kole zahrál přes 700 a v semifinále
hodně potrápil Vilmoše Zavarka (následný

reprezentant ČR
hráč KK Slavoj Praha

vítěz celé soutěže – pozn. red.), takže postoupil asi správně.

Na MS jsi byl v singlech nejúspěšnějším

Jsi spokojený se svými předvedenými vý-

českým reprezentantem mužské části vý-

kony během MS?

pravy. S čím jsi do soutěže vstupoval a jaké

Asi spokojený jsem. Vždy najdeš něco, co

jsi měl vůbec ambice?

lze zlepšit. Z pozice hráče je MS jednotlivců

Když se zeptáš někoho, kdo jede na MS jed-

daleko těžší turnaj než šampionát družstev.

notlivců, vesměs Ti všichni odpoví podobně:

Tam vystřídáš, když se Ti nedaří, vyčistíš si

„Chci si zahrát aspoň dvakrát.“ A to je právě

hlavu a druhý den můžeš klidně zahrát pa-

ono. V kvalifikaci startuje čtyřiašedesát

rádní numero. To v jednotlivcích nemůžeš,

hráčů, přičemž rovná polovina postoupí,

když se Ti nedaří, vyžereš si to až do konce.

ta druhá bude zklamaná a pro někoho tím

Hra je více o hlavě a zkušenostech. Celé je

i celé MS skončí hned první den. Chtěl jsem

to celkově navíc „nervóznější“. Když začínáš

postoupit a následně uspět i ve vyřazova-

v první třetině kvalifikace, tak nevíš, kolik

cích bojích, což se povedlo tak napůl. Chtěl

bude potřeba na postup, a když už se hra-

jsem prostě hrát, aby to bylo koukatelné

nice začíná rýsovat, tak vzniká větší tlak na-

Jasně, kdo by nechtěl zahrát konečně sed-

a bylo také na co fandit.

stupující hráče, což se pak často promítne

mikilo, navíc třeba na mezinárodní scéně,

i v dosažených výkonech.

ale spíš se snažím hrát konstantně bez vý-

Nástrahy kvalifikace se staly osudnými

kyvů. Když to spočítám, tak jsem se v se-

i pro hráče jako jsou Levente Kakuk nebo

Pouze tandem s Natkou Topičovou se ne-

zóně dostal hned šestkrát za 675 bodů. Na

Philipp Vsetecka…

povedl asi úplně podle představ…

MS družstev v Polsku jsem klukům říkal, že

Kvalifikace je tvrdá, nevybírá si a každé MS

Výkony na MS beru až na tandem. Tam se

není problém, aby někdo zahrál. Vždycky se

v ní skončí řada skvělých hráčů. Tušil jsem,

přiznám, že to beru hlavně na sebe. Pod-

najde někdo, kdo vylítne a zahraje balík, ale

že postup by mohl být třeba kolem těch

cenil jsem to a na večerní start jsem se

je důležité, aby nikdo na takové úrovni ne-

630. Po půlce, kdy jsem točil 300, jsem si

špatně připravil. Ale jinak když vezmu, že do

šel třeba pod 630 a rozhodně není snadné

říkal, že musím začít hrát lépe, pokud chci

pavouka se ze starších dostal jen Ivan Čech

podobné číslo hodit. Udržet pravidelně vý-

postoupit.

a Norby Kiss, tak jsem rád, že naše generace

kony nad touto hranicí je pro mě víc než

furt nepatří do starého železa.

zahrát třeba 700 a pak 610.

bohužel těsně nevyšlo, ale předchozí sou-

V sezóně jsi několikrát dosáhl výkonů ko-

Hrací dny se občas hodně protáhly a zá-

boj s Martinem Janitsem byl skvělý…

lem 680 kuželek, osobní rekord máš ještě

pasy šly po sobě v rychlém sledu. Jak se Ti

Osmifinále je opravdu škoda. Moc nechy-

o kousek výše. Přemýšlel jsi už o magické

dařilo mezi zápasy regenerovat?

bělo, ale je to sport a dál mohl jít jen jeden

hranici 700?

z nás, soupeři to vyšlo o kousek lépe. Navíc

Přiznám se, že to pro mě není tolik důležité.

V osmifinále proti Němci Fritzmannovi to
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v tomhle směru to bylo super. I zázemí

furt horší, přitom ve Smiřicích, kde jsem

haly bylo parádní. Člověk mohl průběžný

začínal, jsou ASK Volmer staré přes 30 let,

Ve středu, kdy se hrály sprinty, byl opravdu

stav sledovat prakticky všude. Při vstupu

a i přes slušnou padavost, rozmotávají da-

hodně náročný den, končilo se o půlnoci.

do recepce a venku před halou byla velká

leko lépe.

Nevýhodou byla dojezdová vzdálenost haly

projekce, televize byly dokonce i v šatnách.

a ubytování. Snad každá výprava nějak do-

Hodně lidí také využívalo balkón, odkud

Jaká byla atmosféra při hře? Máš radši ko-

jížděla, jinak to ani nebylo možné, jelikož

bylo krásně vidět na všechny dráhy. Sa-

mornější prostředí nebo když to v hledišti

Elva velké kapacity pro všechny účastníky

motná hala byla moc pěkná. Součástí byla

vře?

nenabízela. S tím byla spojená právě i re-

například atletická dráha, posilovna, stolní

Atmosféra nebyla špatná, ale jako na Bal-

generace. V průběhu MS to řešil každý po

tenis nebo sauna.

káně, kde v hledišti omdlévají fanoušci, to

pokračování ze str. 25

svém. V hale byla například možnost „na-

nebylo. Rozhodně mám radši, když se fandí.

táhnout se“ nebo i masáže, toho člověk vy-

Dráhy vypadaly z hlediska barvy hodně

Ale musím tomu taky trochu pomoct, aby

užíval postupem času čím dál více. Nejlepší

netradičně. Viděl jsi někdy už něco po-

bylo vůbec na co fandit. Většina výprav

zregenerování ale je stejné u všech, dobře

dobného?

obsadila hlediště a fandila svým spoluhrá-

a kvalitně se vypsat.

Barevné provedení drah v estonských bar-

čům. Velkou výjimkou byl ten dlouhý ve-

vách se podle mě povedlo. Podobné kré-

čer sprintů, kdy domácí hráčka vybojovala

Bylo mistrovství náročné spíše fyzicky,

mové barvy jsou třeba v St. Pöltenu a na

zlato. To byl krásný moment s čirou radostí

nebo psychicky?

dvoudráze v Březovicích v Královehradec-

ze sportovního úspěchu. Navíc podpořený

Každé MS je náročné fyzicky i psychicky.

kém kraji, kde jsem v minulosti párkrát hrál,

mnoha estonskými fanoušky.

Šampionát jednotlivců je specifický a ne-

takže úplná novinka to pro mě nebyla.
Které ostatní hráče jsi sledoval a jaký sou-

vyzpytatelný, moc nevíš, kolik toho nakonec
odehraješ. Družstva jsou z tohoto pohledu

Často hra ale docela stála…

boj se ti jako divákovi líbil nejvíc?

přeci jen čitelnější.

Hodně se motaly kuželky, na můj vkus až

Sledoval jsem hlavně naše hráče a těm

příliš. Přijde mi, že v dnešní době jsou sta-

jsem fandil, co to šlo. Ve vyřazovacím pa-

Jak se ti líbila samotná kuželna a zázemí?

věče na MS z hlediska rozmotávání velká

vouku je prakticky každý duel zajímavý a je

Kuželna se mi líbila. Padavost byla dobrá,

slabota a mělo by se na nich co nejrychleji

těžké dopředu odhadnout, kdo půjde dál.

rozběžiště neklouzalo, koule také ne,

hodně zapracovat. Mám pocit ale, že je to

Každý hráč, který je na MS, má co nabídnout.
Podobné akce jsou plné zážitků. Zmínil bys
závěrem nějakou zajímavost či vtipnou historku, která se tobě jinému nebo někomu
přihodila?
Zážitků je samozřejmě hodně, kromě sportovního zápolení byla i spousta srandy.
V jednotlivcích je to vždy ovlivněné tím,
jestli postoupíš z kvaldy, ale celkově bych
řekl, že se MS ze sportovního hlediska povedlo a všem se líbilo. Chtěl bych poděkovat celé výpravě, byl to pěkný týden.

Estonské národní barvy na kuželně dominovaly
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Vítám vás u rekapitulace těch nejzásadnějších momentů proběhnuvšího
mistrovství světa v kuželkách v estonské Elvě. Na úvod jsem si pro vás
připravil několik zajímavých momentů z MS U23, které stojí za vyzdvihnutí
a v druhé části si přiblížíme pro mě klíčové okamžiky seniorského MS.

Mistrovství začalo zostra. Už první hrací

kterou symbolicky v poslední rundě uza-

i z toho, že přeskočili i Rakušany, jak už jsem

den juniorského šampionátu jsme byli

víral Matthias Zatschkowitsch, porazil 699

zmínil. Pokud budete mít chvilku volného

svědky stanovení nového týmového světo-

kuželek, hranice 700 se otřásala v zákla-

času, vřele doporučuji si tuto kuželkářskou

vého rekordu dívek U23 v podání němec-

dech, v týmové soutěži však pokořena ne-

lahůdku pustit (odkazy na videopřenosy

kého družstva. Němky docílily celkového

byla. Dovolím si tvrdit, že při pohledu na

z Elvy najdete na našem webu). Jak už to

náhozu 3650, odčinily tak prohru s čes-

Matthiasovu hru zaplesalo srdce nejednoho

bývá, vedle hrdinů musíme mít i smolaře.

kými děvčaty z přípravného mezistátního

vyznavače totálních kuželek. Svým výko-

Tím největším z juniorů byl podle mého

utkání a suverénně si dokráčely pro zlato.

nem dotáhl rakouský výběr na příčku zna-

Mihael Grivičič, jenž nezvládl pozici „dota-

Nejvyššího individuálního výkonu dosáhla

menající bronzové medaile. Závěrem jako

hováka“, na předposlední dráze dokonce

Bianca Zimmermann, jež porazila 653 kuže-

z pohádky se před Rakušany dostali Poláci

minul exist, což by se hráči jeho formátu

lek, tento výkon už žádná z dívek v průběhu

zásluhou Mateusze Gozdzika. Tři hody před

stávat nemělo. Ačkoliv tento mladý Chorvat

mistrovství překonat nedokázala. Zajíma-

koncem mu zbýval levý pár a pravý sedlák,

nemusí být znám všem, připomeňme si, že

vostí je, že Němky měly týmového „čuldu“

musel jít přes pro zisk medaile. 118. hodem

to byl právě on, kdo na posledním junior-

pouze o tři kuželky výš než naše družstvo,

vyrazil pouze levého sedláka, na exist mu

ském šampionátu ve slovinském Kamniku

konkrétně na 565 kuželkách, přesto rozdíl

zbyla levá přední dáma s pravým sedlákem.

dosáhl nejvyššího výkonu v konkurenci

mezi těmito družstvy činil 123 kuželek.

Jak správně tušíte, sestavu shodil a posled-

Zatschkowitsche, Bartha, Brachtela a dal-

Da l š í m o m e n t , re s p e k t i ve d v a

ním hodem po sobě uklidil a díky tomu se

ších vycházejících hvězd světových kuželek.

jsem vybral z týmové soutěže juniorů,

Poláci mohli nejen radovat z medaile, ale

I kvůli zmíněnému zaváhání Chorvaty nakonec od pódiového umístění dělily pouhé
čtyři kuželky.
Ve sprintu juniorek jsme mohli vidět
další zápis do historie, když Chorvatka
Amela Nicol Imsirovič překonala dosavadní
juniorský světový rekord na 2×20 hodů
sdružených a zároveň vyrovnala ženský světový rekord v této disciplíně, porazila 238
kuželek. Dominantním králem sprintů nejen
juniorských, ale i mužských se stal Matthias
Zatschkowitsch, přičemž se v průběhu obou
sprinterských soutěží našli pouze dva hráči,
kteří dokázali Matthiasovi sebrat set. Tím
prvním byl náš David Urbánek a tím druhým
byl nejlepší z nejlepších, Vilmoš Zavarko,

Matthias Zatschkowitsch sedmistovku nepokořil
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kterému na Matthiase v náhlé smrti nestačilo ani 25 kuželek, protože Rakušan hodil
tři hodovky. Poslední dva momenty, které
bych z juniorské části mistrovství vybral je
jediná sedmistovka v juniorském podání
a počínání Matthiase Zatskowitsche v soutěži jednotlivců. Rovnou sedmistovkou pokořil tuto magickou hranici Němec Simon
Axthelm. Tímto výkonem si zlepšil osobní
rekord o 23 kuželek. Za vyzdvihnutí stojí,
že se mu to podařilo i s nepříliš příznivým
stylem, hraje pravou ulici s rotací od roha
s položením jak ze „staré školy“, ze středu
prkna. Mírně za očekáváním pro mě bylo
působení Matthiase Zatschkowitsche ve
finále jednotlivců, z finále si medaili neod-

„Tak jak si rozdělíme medaile, pánové?“

nesl a jeho výkon 641 mu stačil „jen“ na
druhou příčku v kombinaci.
Prvním momentem MS singlů, jenž si

Zatschkowitsche, ale co bych chtěl zejména

Za zmínku rozhodně stojí i dominantní

zaslouží být s vámi sdílen, je bezesporu

vyzdvihnout je třetí místo francouzského

triumf Němky Anny Müller. Po vítězství

příběh, který na domácích drahách napsala

specialisty na sprinty Frederica Koella. Na

v kvalifikaci (672) dokráčela k vítězství

Heret Ots. Estonská hrdinka zvítězila ve

své cestě za čtvrtou světovou medailí ze

i v soutěži jednotlivkyň. Z jejího celkového

sprintu za mohutné podpory domácích fa-

sprintů porazil například druhého z kom-

působení vyzdvihnu především poslední

noušků. Získala tím pro Estonsko historicky

binace, favorizovaného Christiana Willkeho,

dorážku z utkání proti Natálii Topičové, před

první medaili ze světových šampionátů

a to dokonce poměrem 2:0. Francouze Ko-

kterou Němka už prohrávala, jenže výko-

a dokonce zlatou. Úctyhodný byl i způsob,

ella zastavil až v semifinále Zsombor Zaple-

nem 79 kuželek ukázala svoji mentální sílu

jakým se jí tohoto úspěchu podařilo dosáh-

tan z Maďarska. Zsombor jedinou maďar-

a naklonila tím utkání na svoji stranu.

nout. Heret Ots ve všech utkáních kromě

skou individuální mužskou medailí z eston-

Jako mistra závěrů v mužském poli mů-

toho finálového prohrála první set, přesto

ského MS alespoň částečně zpomalil pád

žeme označit Alena Kujndziče, ten dokráčel

vždy dokázala dovést utkání do náhlé smrti

maďarských mužských kuželek.

až ke konečné stříbrné medaili zejména zá-

a tam rozhodla ve svůj prospěch. Ve finále

O třetí a zároveň poslední přepis svě-

sluhou právě drtivých finišů. Od druhého

už nenechala nikoho na pochybách a ra-

tového rekordu se postarala rumunská le-

kola až po semifinále poslední dráhou

dovala se z výhry 2:0 nad Hanou Wieder-

genda Viorica Luminita Dogaru. Ačkoliv ani

otáčel průběh utkání. Nejpůsobivější byl

mannovou. Mimochodem, Ots se zapsala

v soutěži jednotlivců ani ve sprintech to pro

jeho závěr ve druhém kole proti Robertovi

do historie už na minulém MS v Kluži, kde

ni necinklo, zásluhou výborných výkonů 658

Ernješimu. Kujundzič prohrával 1:2, 488:511.

ji od medaile dělilo jen úspěšně zvládnuté

+ 233 zapsala v kombinaci celkových 891,

Na poslední dráze doslova rozpoutal peklo

čtvrtfinále se Švédkou Jenny Smevold.

což znamenalo nový světový rekord. Ru-

a dráhou 194 utkání otočil a celkově zvítězil

To, co bych nechtěl opomenout, jsou

munka nám ukázala, že ani po 25 letech

682:671.

mužské sprinty, které už jsem částečně

od první získané světové medaile (SP 1997)

nakousl, když jsem zmínil triumf Matthiase

ze svého kuželkářského umu nic neztratila.
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R E P R E Z E N TAC E

STĚŽEJNÍ MOMENTY
MS U23 A MS JEDNOTLIVCŮ
pokračování ze str. 28

dle mého uvážení nejzajímavějších klání

bylo skóre vyrovnané 172:172. Vilmoš otevřel

uplynulého mistrovství. Nejprve ve čtvrtfi-

čtyřkou od dam, zbyla mu levá šavle, levá

Mužský pavouk soutěže jednotlivců nám

nále porazil jednoho z největších kandidátů

zadní dáma a pravý sedlák. Jenže ani Flo-

nabídl několik památných bitev včetně té,

na vítězství, Christiana Wilkeho. Do závě-

rian neudržel nervy na uzdě a trefil tvrdou

již zmíněné. Další duely, které můžu vřele

rečných 30 hodů oba vstupovali za stavu

levou ulici (obvykle hraje pravou), zbyl mu

doporučit ke zpětnému zhlédnutí při troše

1,5:1,5. Florian sice vedl 533:516, ale potře-

pravý pár s levým sedlákem. Vilmoš mu-

volného času, se vám chystám právě při-

boval přinejmenším remízu na dráze, aby

sel do posledního hodu jít s nastavením

blížit. Začnu úvodním utkáním Vilmoše Za-

postoupil do semifinále. Neponechal nic

všechno nebo nic. Trefil vše a ukázal, kdo

varka, který na první dráze ukázal, že i on

náhodě, předvedl dráhu 181, vyhrál 2,5:1,5

je zaslouženým vládcem světových kuželek.

je „jen“ člověk z masa a kostí, když na první

a celkový výkon 714 znamenal nejvyšší ná-

Florian trefil pouze pár a prohrál poslední

dráze proti Jürgenu Pointingerovi minul,

hoz celého mistrovství. V semifinále se Flo-

dráhu 180:181. Celkově 2:2 690:683 pro Srba.

přesněji trefil příliš jemně levého sedláka

rian utkal s Vilmošem Zavarkem. Opět jsme

Král je jen jeden. Ať žije král!

na exist a on nespadnul, čímž Vili prohrál

mohli vidět boj až do konce, tentokrát do

první dráhu. Utkání však stejně dotáhl do

posledního hodu. Florian před poslední tři-

vítězného konce. Největším překvapením

cítkou vedl 2:1 na dráhy a prohrával 503:509,

pro mě bylo působení a fyzická kondice

potřeboval podobně jako ve čtvrtfinále ale-

Floriana Fritzmanna, jenž byl součástí dvou

spoň remízu. Po 28 hodech poslední dráhy

Věřím, že jste si mistrovství užili plnými
doušky. Děkuji vám za pozornost.
Vít Jírovec

Estonská radost u stupňů vítězů
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ROZHOVOR

ANKETA
PRO KOMENTÁTORY
Pro komentátory uplynulého mistrovství jsem si připravil následující otázky, abychom
vám mohli přiblížit pohledy jednotlivých komentátorů a případně jejich rozdílnost.

TOMÁŠ VALÍK

Na otázky postupně odpověděli Tomáš Va-

LUKÁŠ DAŘÍLEK

lík, Lukáš Dařílek, Ludmila Johnová a Marie
Říhová.

1. Pro mě byl nejzá-

1. Mistrovství bylo

Nabídneme vám nejprve dva komplexní

sadnější výkon turnaje

plné zajímavých udá-

pohledy od Tomáše Valíka a Lukáše Dařílka

nához Matthiase Zat-

lostí, výkonů a dění

a poté pohledy zaměřující se zvlášť na ju-

schkowitsche v druž-

obecně. Ale jako první

niory a zvlášť na dospělé. Ludmila Johnová,

stvech (699). Byla to

mě asi vždycky na-

jakožto předsedkyně Komise mládeže

jedna z nejlepších

padne závěr z týmové

a členka realizačního týmu U23 věnovala

her, jaké jsem v životě

soutěže juniorů. Polák

veškerou svoji energii a pozornost této části

viděl.

Mateusz Gozdzik před
poslední dráhou držel naděje Bialo-czerwo-

MS. Naopak Marie Říhová komentovala výhradně soutěže dospělých, a tak se s námi

2. Viz odpověď na první otázku. Pro mě

nich na medaili. Proti němu stáli aktuální

podělila o své postřehy z MS jednotlivců.

osobně to byla po technické stránce

superstar Matthias Zatschkowitsch, Mihael

opravdu jedna z nejlepších her. Navíc

Grivičič a další hráči z poslední rundy. Polák

1. Jaké momenty/výkony (pozitivní i nega-

v takto klíčovém okamžiku, kdy na me-

si čtyři hody před koncem neotevřel dob-

tivní) z uplynulého MS U23 považujete

daili Rakouska vsázel málokdo. Nejsilnější

rou figuru, navíc přidal jen levého sedláka

za nejzásadnější a z jakého důvodu?

emoce, kterou jsem v té chvíli pociťoval,

dalším hodem. Na zisk cenného kovu musel

byla úcta k Matthiasovým dovednostem.

nutně přes devítku. Možná v nejdůležitější

2. Který z těchto momentů ve vás vyvolal
nejsilnější emoce a z jakého důvodu?

okamžik své kariéry se dokázal zkoncen3. Nejpozitivnější moment pro mě
bylo vítězství a celá spanilá

3. Jaké momenty/výkony (pozitivní i ne-

jízda Heret Ots za titulem

trovat dorazit levou přední fanku
a pravého sedláka. Mohl tak
dát průchod své radosti.

gativní) z uplynulého MS jednotlivců

ve sprintech, a to nejen

Ale ještě mu zbýval hod,

považujete za nejzásadnější a z jakého

kvůli atmosféře v hle-

který musel zahrát kva-

důvodu?

dišti.

litně. Z neuvěřitelné

Negativní moment:

euforie se rychle vrátil

4. Který z těchto momentů ve vás vyvolal

Nejvíce zklamán jsem

do soustředěného stavu

nejsilnější emoce a z jakého důvodu?

z aktuálního stavu maďarských mužských kuželek. Někdejší mistři světa
jsou na ústupu a není, kdo by na

a hodovkou ukončil svoji
hru. A právě ta Polsku dopomohla ke stříbru z týmové
soutěže.

ně navázal.
2. Polský závěr ve mně vyvolal hned několik
4. Zlato Heret, pociťoval jsem opravdu

emocí najednou. Jedním z nich byl respekt

upřímnou radost, ačkoliv porazila Hanku,

k polskému dotahovákovi, který zvládl pro

tak jsem to Estonsku moc přál.
pokračování na str. 31
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ROZHOVOR

ANKETA
PRO KOMENTÁTORY
LUDMILA JOHNOVÁ

pokračování ze str. 30

MARIE ŘÍHOVÁ

mě nepředstavitelně obtížný moment. Dal-

1. Chtěla bych vyzdvih-

3. a 4. Musím říct, že

ším pak byla radost nad tím, že relativně

nout skvělý tým, spo-

sledovat celé MS ať už

bezejmenný hráč dokázal v poslední chvíli

lečné odhodlání co

juniorů či jednotlivců

převést favority a uhrát pro svou zemi

nejlépe reprezentovat

byl pro mne velký zá-

možná nejcennější výsledek za poslední

a dosáhnout úspěchu.

žitek. Všichni aktéři,

roky. Ale hned tím prvním byl údiv. Chápu,

To je z mého pohledu

čeští i zahraniční re-

že nedobral jedním hodem čest práci,

opravdu to zásadní

prezentanti si z mé

ale „jen“ fanku a druhého sedláka, což se

a z toho pozitivního ná-

strany zaslouží velký

jistě občas podaří každému, ale vzhledem

boje žiju ještě teď. Z toho opačného soudku

obdiv, že zvládli tak velký fyzický a psy-

k předchozímu pokaženému hodu, jsem

byla také zásadní situace s virózou, která

chický nápor, které účinkování na šampio-

Polsko již trochu odepsal, takže proto ná-

postupně skolila i ty zdánlivě nejodolnější

nátech s sebou přinášejí. Z nejzásadnějších

sledoval údiv a spadlá brada.

jedince. Upřímně si myslím, že řada výkonů

okamžiků pro mě byl asi souboj Hanky Wie-

byla tímhle bohužel ovlivněna, ne-li mist-

dermannové s Estonkou Ots, kdy nakonec

rovství jako celek.

zlato vybojovala právě Estonka. Ač Hanka

3. a 4. Zde se trochu projeví mé „pokročilé“
stáří. Viděl jsem už hodně hodů, špatných

přišla o zlato, bylo hezké sledovat radost

i dobrých. Viděl jsem i hodně top hráčů.

2. Vybavuji si moment, kdy David Urbánek

estonské výpravy, pro které tato medaile

Mnohé jsem chtěl kopírovat. Ale naprostým

hrál ve sprintu proti Matthiasovi. První

představovala zisk první medaile na MS

suverénem pro mě vždy bude Vilmoš Za-

dráhu prohrál a u druhé byla ještě teore-

v historii estonských kuželek. Další takový

varko. Poprvé jsem ho sledoval na MS v Ná-

tická šance. Aby ji vyhrál, potřeboval ho-

zásadní okamžik pro mě byl finálový souboj

chodě a přiznám se, od té doby mu fandím.

dit na exist hodovku a pak to pohlídat do

Vilmoše Zavarka s Alenem Kujundzičem, ve

Proto pro mě byl šok, když ve čtvrtfinále

plných. A on to dal! I když nakonec bohu-

kterém Vilmoš ukázal, kdo je v kuželkách

sprintu podlehl mladému Matthiasovi Za-

žel nepostoupil, tohle bylo prostě skvělé.

králem. Pochvala rozhodně patří i všem

tschkowitschovi. Od vzniku MS jednotlivců

Myslím, že se mu to povedlo ve

ve sprintu vždy bral medaili, ale v Elvě tato

sprintu jako jedinému, ukrást

série skončila. Následně jsem trochu pod-

budoucímu mistrovi světa

lehl narativu kolektivu, že už není tím Za-

dráhu.

českým zástupcům, kteří se snažili
předvést na drahách své maximum. I právě proto bylo
komentování velkým zá-

varkem, co býval. A pomalu jsem se chystal

A nejsilnější nega-

svého hrdinu odepsat. Král ale ještě není

tivní emoce pro mě

mrtev. Velký Vili to dokázal o pár dní poz-

byla asi bezmoc, když

Závěrem bych chtěl

ději. V hlavní soutěži si dokráčel pro další

bylo někomu z týmu

poděkovat všem dotá-

zlata, individuální i kombinační. Můj idol

opravdu hodně zle a my

z mládí je tak pořád nejlepší, svět je ještě

jim v tu chvíli neuměli

stále v pořádku a mladíci se ještě mají co

a nemohli nijak víc pomoct.

učit. Na závěr svého stařeckého povídání

Někdo trpěl na zemi na podlaze,

jen podotýkám, že Zavarko je ročník 88 a já

někdo v posteli, někdo si zalezl do auta

87.

a snažil se to přežít. Zároveň jsme vůbec

žitkem.

zaným za odpovědi a věřím, že i vás čtenáře tato
rubrika nějakým způsobem
obohatila.
Vít Jírovec

nevěděli, kdy a jak se z toho dostanou
a jestli to pro ně není na MS konečná. Doteď nevíme, co bylo spouštěčem, a proč se
to někomu vyhnulo a někomu ne.
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GLOSA

UJÍŽDÍ NÁM VŠEM
NĚMECKÝ VLAK?
Německá výprava v estonské Elvě získala celkem 27 medailí. Z toho 9
medailí na MS dospělých, 16 medailí na MS U23 a 2 medaile na SP U18.
K tomu přidala světový rekord v kategorii U23 ženy na 6×120 hs.

Druhá v pořadí byla výprava Slovinska, která

V posledních letech můžeme vypozoro-

tým není jen šest hráčů/hráček individu-

získala 9 medailí, 8 z nich však na akcích

vat, že různé národy jsou různě úspěšné dle

álně a izolovaně vytrénovaných a spojených

mládeže a pouze 1 na MS v hlavní kategorii.

kategorií a disciplín. Zatímco Slovinsko či

pro MS. Pokud budeme německé reprezen-

Další zajímavou sbírku mají Chorvaté – 8

Česko sbírají medaile v mládežnických ka-

tanty sledovat, zjistíme, že ač je hráč malý,

medailí bez jediné medaile na SP U18. Rov-

tegoriích, Srbové dominují v kategorii mužů.

velký, tlustý, tenký vždy v jeho technice,

něž 8 medailí získalo Rakousko, zde se však

Chorvaté mají zase jedny z nejlepších žen

taktice i chování najdeme podobné rysy

o většinu postaral jeden z nejlepších hráčů

na světě. Všechny tyto státy však mají ve

jako u ostatních hráčů týmu. Ať se jedná

světa Matthias Zatschkowitsch. Kde jsou ale

své dominantní kategorii jedno společné.

o kyvadlovitý nápřah, dlouhé kroky, kvalitní

další historicky úspěšné národy? Maďarsko,

Jejich hlavními soupeři jsou Němci.

položení nebo schopnost hry SV. Všechny

Srbsko nebo Česko? Aktuální stav srbských

Proč jsou německé kuželky tak úspěšné

tyto prvky jsou samozřejmě individuálně

či maďarských mládežnických kuželek dává

a konkurenceschopné ve všech věkových

uzpůsobeny, vychází však z jednoho kon-

na zamyšlení, zda po zlaté generaci nepři-

kategoriích a ve všech disciplínách? Ano,

ceptu. Nekončí to však u reprezentace, tyto

chází velká výkonnostní propast. A zda ona

dalo by se namítnout, že Němců je mnoho,

společné rysy tzv. německé školy najdeme

zlatá generace byla výsledkem koncepční

a proto je velká pravděpodobnost, že se

i v oddílových kuželkách všech úrovní. Vý-

činnosti nebo jenom souhrou okolností

tam najdou skvělí hráči. Je tomu však sku-

sledky německé reprezentace na MS pak

a několika vynikajících individualit. Na

tečně tak? Českých kuželkářů je po Ně-

nejsou zásluhou vedení reprezentace. Jde

druhé straně můžeme mezi medailisty na-

mecku nejvíce, analogicky k tomu bychom

o společný výsledek celého systému, vysta-

jít polskou výpravu, která dokázala získat

měli být druhý nejúspěšnější národ. Jsme?

věného na jedné sportovní koncepci a sys-

medaili v jedné z hlavních disciplín celého

Pokud by hlavní podmínkou výkon-

MS – 6×120 hs U23 muži. To by si ještě před

nostní úspěšnosti měla být velikost členské

Úspěšnost v kuželkách nemůže být izo-

pár lety dokázal představit málokdo. Čím to

základny, stačilo by Němcům jen čekat, kde

lovaná. Nemůžeme mít úspěšnou repre-

je? Využili Poláci výpadku ostatních národů,

se jim objeví další talent a toho přibrat do

zentaci, bez úspěšných oddílů. Čím silnější

nebo něco změnili ve strategii polských ku-

reprezentace. Dle toho, co můžeme na MS

oddíly budeme mít, tím silnější reprezen-

želek?

pozorovat, tomu tak být nemůže. Německý

taci budeme mít. A obráceně. Stejně tak ne-

tému vzdělávání.

můžeme mít široký výběr skvělých hráčů,
bez trenérů. A skvělé hráče v reprezentaci nebudeme mít, pokud nebudeme mít
skvělé trenéry v oddílech. Pokud chceme
slavit úspěchy na MS, musíme mít systém
výchovy hráče a trenéra od jejich začátků
v oddíle, až po reprezentaci. Do té doby to
je pouze čekání na to, že se mimo systém
objeví pár talentů.
Tomáš Valík
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SVĚTOVÝ ŽEBŘÍČEK

SVĚTOVÝ
ŽEBŘÍČEK NBC

Z JEDNÁNÍ
VV ČKA
VV ČKA na svém zasedání projednal informace z mimořádného kongresu IBF konaného v Lausanne, dále z konference NBC
konané v Elvě. VV ČKA dále zhodnotil čes-

Po skončení reprezentačních akcí v estonské
Elvě aktualizovala mezinárodní kuželkářská
asociace NBC světový žebříček hráčů a hráček.

kou účast na světových šampionátech v Estonsku, vyhodnotil rovněž proběhnuvší mistrovství republiky jednotlivců a dvojic. VV
ČKA rovněž schválil úpravu pravidel a také
se zabýval jednáním s Národní sportovní
agenturou o financování a organizaci ku-

Světovou jedničkou je v ženách Chorvatka

želkářského sportu.

Valentina Gal, u mužů Srb Vilmoš Zavarko.
Na druhém a třetím místě ženského žebříčku najdeme české reprezentantky Nikolu
Tatouškovou a Natálii Topičovou. Nejlepší

KULI
BLAHOPŘEJE

z českých hráčů je Jan Bína na dvanáctém
místě, 22. je Jaroslav Hažva. Kompletní žebříček naleznete na webu ČKA nebo na webu
NBC.

Jiří Jakeš, člen kuželkářského oddílu TJ Ne-

Nikola Tatoušková a Jan Bína

Petr Streubel

ratovice a dlouholetý člen Technické komise
ŽENY

ČKA, oslaví v červenci 80. narozeniny.

MUŽI

1.

Valentina Gal

CRO

3 880

1.

Vilmoš Zavarko

SRB

5 000

2.

Nikola Tatoušková

CZE

3 700

2.

Christian Wilke

GER

4 460

3.

Natálie Topičová

CZE

3 450

3.

Alen Kujundžić

CRO

4 250

4.

Hari Boglarka

HUN

3 275

4.

Florian Fritzmann

GER

3 800

5.

Anna Müller

11. Hana Wiedermannová

GER
CZE

3 250
2 375

5.

Igor Kovacić

12. Jan Bína

SRB
CZE

2 365

CZE

1 825

22. Jaroslav Hažva

CZE

1 560

28. Jana Braunová

CZE

1 505

37. Michal Pytlík

CZE

900

49. Kateřina Majerová

CZE

700

47. Jiří Veselý

CZE

750

55. Naděžda Dobešová

CZE

575

54. Rostislav Gorecký

CZE

630

CZE

500

66. Jan Mecerod

CZE
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