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2i n t e r l i g a

Dnešní úvodník bych rád věnoval 
dvěma tématům. To první již dozní-
vá a  je jím právě skončená trojice 
světových akcí, které hostil německý 
Dettenheim. Na následujících stra-
nách naleznete souhrnné články 
k  dění na německém šampionátu 
a  dále pak hodnocení českých re-
prezentantů. To Vám, jak pevně vě-
řím, připomene ty šťastné chvilky, 
které znamenaly třetí český bronzový 
úspěch v  řadě, ale také Vám to po-
může překlenout se k  samotnému 
závěru ročníku 2016–2017. A  to mě 
přivádí ke druhému tématu úvodní-
ku. Jsou jím volby nového, či starono-
vého vedení ČKA. Již za dva týdny se 
v Brně bude volit nejvyšší představi-
tel asociace. Aktuální volební model 
dává hlavní slovo při volbě prvoligo-
vým klubům, ale především zástup-
cům jednotlivých krajů. Apeluji tedy 
na Vás, abyste se volbám nevyhnuli, 
ale aktivně se zapojili působením 
na Vaše krajské zástupce. Třeba tím 
docílíte volby toho kandidáta, který 
je nejblíže Vašemu srdci a Vašim ná-
zorům.

Úvodem

Lukáš Dařílek
šéfredaktor

A  to je z  historického hlediska obrovský 
úspěch, který doceníme možné až za mno-
ho let. Světová zlata slaví domácí Němky 
a mezi muži hlavní favorité ze Srbska.
Jak se to všechno událo? MS družstev, jako 
již tradičně, navázalo na šampionát doros-
tenecký. Souhrnný článek k němu nalezne-
te na dalších stranách KuLi, včetně hodno-
cení českých reprezentantů. Po vystoupení 
mládeže čekal diváky, a především účast-
níky nejprve šestidenní maraton základ-
ních skupin, který poté zakončila dvojice 
vyřazovacích dní.

ženy — základní skupiny

Ženy byly v rámci losování v prvním výkon-
nostním koši, tedy byly jasnými favoritka-
mi na postup. Los k  nim byl navíc velmi 
příznivý. Celky Itálie a Bosny a Hercegoviny 
rozhodně neodpovídaly kvalitám Češek. 
Čtvrtým do party měla být původně Černá 
Hora, která se však z  finančních důvodů 
ze soutěže odhlásila, a tak úvodní souboj 
český tým sehrál proti pořadateli sestave-
nému týmu. A na rozehrání to byl vskutku 
zajímavý soupeř. Možná i  lehce zaskočený 
český tým rychle prohrával 2:0 a ve vzdu-
chu se vznášela ostuda v podobě prohry. 
Naštěstí hned prostředí část utkání vyšla 
jak Natálii Topičové, tak především Olze 
Hejhalové (627). Česko stav srovnalo a v zá-
věru si již došlo pro výhru 6:2, 3528:3406. 
Hráčky na úvod zahrály solidně a dráhy si 
dobře „osahaly“. Ke sžití s dettenheimskou 

osmidráhou poté ještě měly dva duely.
Překvapivě velmi dobře proti Česku zahrá-
la Bosna a Hercegovina. Výkon 3420 kuže-
lek byl na hranici jejích možností, a přede-
vším o 130 kuželek vyšší než v prvním utká-
ní proti Italkám, které celku z Apeninského 
poloostrova (či spíše z  jižního Tyrolska) 
zajistilo postup mezi nejlepších osm týmů. 
Zlepšený výkon ale podaly i české hráčky, 
a  tak z  toho byla výhra 7:1, 3621:3420. Vý-
borně zahrála Nikola Tatoušková (636). 
Přes šest set se dostaly i Renáta Navrkalo-
vá (618) a Hana Wiedermannová (604).
Na závěr skupiny „souboj“ o první postu-
pové místo proti Itálii. Trenér Keprt do něj 
vyslal mimo jiné i  českou legendu, kužel-
kářského „Jágra“ Naďu Dobešovou. Ta sice 
byla jednoznačně nejstarší hráčkou na 
startu, ale výsledkem byla druhá nejlepší 
(609). Přehodila ji jen Olga Hejhalová (619). 
Český tým mířil od prvního hodu k  jasné 
výhře. Soupeřkám dovolil uhrát jen čtyři 
dráhy, takže jednoznačných 8:0, 3560:3324. 
První místo ve skupině znamenalo výhod-
nějšího soupeře pro čtvrtfinále.

Výsledky ženské základní části celkově ne-
přinesly příliš překvapivých výsledků. Sku-
pinu D ovládly domácí Němky, které sice 
poměrně těsně, ale i přesto porazily silné 
Maďarsko i  Rakousko, které doplatilo na 
těžký los a skončilo již v základní skupině. 
Druhé skončily Maďarky. Němky dovedla 
k  výhrám především Sina Beisser, která 

Zalaegerszeg 2013, Speichersdorf 2015, Dettenheim 

2017. Tato tři místa a data mají společné především dvě 

věci. Za prvé se zde konalo MS družstev a za druhé 

české ženy na všech třech akcích braly bronz!

Do třetice všeho 
bronzového

pokračování na str. 3 
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svými úvodními výhrami přinášela potřeb-
ný náskok.
Ve skupině B dominovaly Chorvatky. Jejich 
výkony se téměř rovnaly mužským. Světová 
hráčka číslo jedna, Ines Maričič, se nesku-
tečným způsobem sžila s  kuželnou a  od 
prvních hodů vládla všem. Proto bylo vel-
kým překvapením, když v den jejích 29. na-
rozenin prohrála o  jednu kuželku s  Fran-
couzkou Aurelie Remy (624:623) v jinak ale 
jasném zápase (7:1 pro Chorvatsko). Výbor-
ně ale hrály i Ana Jambrovič, Klara Sedlar 
či Nataša Ravnič-Gašparini. Druhým postu-
pujícím byl mladý celek Srbska.
A konečně skupina A. Zde byly jasnými fa-
voritkami Slovinky, které celkem bez pro-
blémů uhrály první místo. O  to druhé se 
hned na úvod utkaly Slovenky s  Rumun-
kami. Ty ještě před čtyřmi lety sahaly po 
zlatu, před dvěma lety již skončily ve čtvrt-
finále a  letos nepostoupily ani ze skupi-
ny. Slovenky totiž vzájemný souboj zvlád-
ly lépe A když užuž Rumunky na poslední 
dráze sahaly po výhře, tak Daniela Lacatu-
su zahrála poslední dorážku jen za 27, če-
hož Slovenky využily, zvítězily 5:3 a byly tak 
čtvrtfinálovým soupeřem českého týmu.

ženy — play-off

A byl to vpravdě ďábelský los. Česko bylo 
samozřejmě favoritem, ale Slovensko přeci 
jen bude vždy speciálním soupeřem. Bylo 
třeba jej nepodcenit a nedovolit vyrovna-
né utkání. A  právě takový úvod nakonec 
byl. Nikola Tatoušková sice dalším skvělým 
výkonem (622) uhrála bod i  40 kuželek, 
Hana Wiedermannová však podlehla Gab-
riele Kuchárové, ještě pamětnici federální  
reprezentace, a  bylo srovnáno. I  střed 
utkání skončil smírně. Dana Wiederman-
nová sice hladce zvítězila (616:561), za 
Slovensko však kontrovala Katarína Vali-
gurová, která přetlačila Olgu Hejhalovou 
(630:607). Česko mělo sice drobný náskok, 
ale nic jasného rozhodně nebylo. O výhře 
našich barev nakonec rozhodla Renáta 
Navrkalová, která s  přehledem zvítězila 
(597:557), a tak ani prohra Aleny Kantnero-
vé (546:563) již nic nemohla změnit na vý-
hře Česka 5:3, 3567:3478, a především třetí 
semifinálové účasti na MS družstev v řadě.
Mezi ostatními jistými medailisty nechybě-
ly slovinské rutinérky, které si zatrénova-
ly (8:0) s  Itálií. Čtvrtfinále proti Maďarsku 

Do třetice všeho 
bronzového

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

 pokračování ze str. 2
Ženy — Skupina a

1. Slovinsko 20:4 6

2. Slovensko 13:11 4

3. Rumunsko 12:12 2

4. Dánsko 3:21 0

Ženy — Skupina B

1. Chorvatsko 14:2 4

2. Srbsko 9:7 2

3. Francie 1:15 0

pokračování na str. 4 

Ženy — Skupina C

Itálie 6:2 Bosna a Herc.

Bosna a Herc. 1:7 Česko

Česko 8:0 Itálie

Ženy — Skupina C

1. Česká republika 15:1 4

2. Itálie 6:10 2

3. Bosna a Hercegovina 3:13 0

Ženy — Skupina D

1. Německo 19:5 6

2. Maďarsko 17:7 4

3. Rakousko 10:14 2

4. Estonsko 2:22 0
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zvládly i  Chorvatky, a  to především díky 
novému světovému rekordu 678 kuželek 
Ines Maričič. Maďarky jinak ale sehrály vý-
bornou partii. Pomohlo jim velké zaváhání 
mladé Klary Sedlar (510:636). V posledním, 
večerním utkání se utkaly Němky se Srbka-
mi a byť zvítězily 5:3, 3710:3593, bylo až do 
poslední dráhy o co hrát. Při celkové remí-
ze by totiž na vyšší počet vyhraných drah 
postupovaly hráčky Srbska, a  tak se ně-
mecké dotahovačky Daniela Kicker a Sas-
kia Seitz měly co ohánět.

Poslední den se nejprve odehrála semi-
finále. Ženy šly do akce jako první, muži 
hráli až po nich. Proti českému týmu na-
stoupily nabuzené Němky. Domácí fanatic-
ké publikum hnalo své hráčky za výhrou. 
Němky toho využívaly, a ještě přilévaly olej 
do ohně. České hráčky však vzdorovaly ob-
divuhodně. Tatoušková zvládla úvod opět 
na výbornou a zvítězila 608:575. Na Dobe-
šovou čekal domácí Terminátor v podobě 
Beisser. Díky lichým dráhám měla Němka 
přeci jen mírně navrch a nakonec zvítězila 
644:598. Stav byl ale vyrovnaný, a  postup 
tudíž otevřený. Střed české vozby tvořily 
Dana Wiedermannová s  Olgou Hejhalo-
vou. Wiedermannová hrála tři dráhy skvě-
le a mířila za vysokým výkonem. Poslední 
dráha ji ale absolutně nevyšla, výhru sice 
získala již po třech dráhách, ale nahraný 
náskok bohužel ztratila (583:585). Hejhalo-
vé vyšla jen první dráha, na zbylých byla 
Simone Schneider lepší a hlasitější. Výhra 
613:549 dala domácímu týmu slušný nás-
kok a i klid. Ten mohly Češky narušit pouze 
dvojitou výhrou v závěru, která by přinesla 
remízu a případné vítězství na dráhy. Re-
náta Navrkalová zahrála výborně a  těsně 

zvítězila (629:626). Haně Wiedermannové 
ale kuželna příliš nesedla a  ani v  semifi-
nále to nebylo ono. Proti ní hrající Saskia 
Seitz se naopak zápas od zápasu zlepšo-
vala a v semifinále zahrála první polovinu 
346 a drtivě vedla. Za tohoto stavu se do 
hry dostala Natálie Topičová, která za-
končila české vystoupení šedesátkou 316. 
Němky zvítězily 5:3, 3708:3557 a zaslouženě 
se mohly těšit na finále.

Tam je doprovodily Chorvatky. Slovinky 
proti nim neměly jinou zbraň než absolut-
ní vyrovnanost výkonů. Ta by i mohla stačit 
na finále, kdyby proti nim nehrála Ines Ma-
ričič, která 648 kuželkami převrátila misky 
vah na stranu svého týmu, 5:3, 3587:3545. 
Velké finále na závěr. Favorita těžko hle-
dat. Chorvatské výkony se totiž přeci jen 
mírně zhoršovaly, vše leželo na bedrech 
závěrečné dvojice Maričič a Ravnič-Gašpa-
rini. Naopak Němky se postupně zlepšo-
valy a  stovky fanoušků v  zádech jim do-
dávaly křídla. Úvod 1:1. Beisser opět vítězí 
(629:586). Za Chorvatsko srovnala Marijana 
Liovič (618:601). Střed a  opět smírně. Ana 
Jambrovič dokázala přetlačit Alinu Dollhei-
mer (601:590), Klara Sedlar naopak nemě-
la šanci proti Corinně Kastner (590:658). 
Němky tudíž měly mnoho kuželek k dobru. 
Maričič s Ravnič-Gašparini tedy opět mu-
sely dotahovat. Kicker a  Seitz ale neměly 
v úmyslu náskok ztratit. Svedly s Chorvat-
kami naprosto vyrovnané bitvy, takže ná-
skok dokázaly uhájit. Bohužel pro domácí 
ale ani jedna nedokázala vyhrát souboj. 
Ravnič porazila Kicker 610:596, Maričič Seitz 
675:649. Remíza 4:4. Rozhodovaly tedy zís-
kané dráhy. 12:12! Další remíza. Co dál?
Sudden Victory! O mistryních světa muse-

Do třetice všeho 
bronzového

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

 pokračování ze str. 3
Ženy — Čtvrtfinále

Slovinsko 8:0 Itálie

Chorvatsko 6:2 Maďarsko

Česko 5:3 Slovensko

Německo 5:3 Srbsko

Ženy — Semifinále

Slovinsko 3:5 Chorvatsko

Česko 3:5 Německo

Ženy — finále

Chorvatsko 4:4 Německo

Po remíze 4:4 a 12:12 na dráhy rozhodlo 
Sudden Victory 39:45 pro Německo.

Ženy — koneČné pořaDí

1. Německo

2. Chorvatsko

3. Česká republika

3. Slovinsko

pokračování na str. 5 
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lo po týdnu dřiny rozhodnout šest závě-
rečných hodů! Chorvatky začaly 12, Němky 
16, následně přidaly 17 a s Chorvatkami to 
nebylo dobré, odpověděly jen 11. Před po-
slední sérií tak bylo skoro jasno. Chorvat-
ky daly 16, Němky musely víc než šest. 12. 
Všichni chvíli přepočítávají, ale nakonec se 
radují. Německo vítězí 45:39. Domácí hráč-
ky slaví titul. A nutno dodat, že po právu.

Muži — základní skupiny

Opomenuto však nesmí být ani vystou-
pení českých mužů. I  oni byli nalosováni 
do skupiny C a byli kandidáty postupu ze 
skupiny. Klíčové bylo v tomto ohledu hned 
první utkání proti Francii. Zrádný úvod 
proti nevyzpytatelnému soupeři. A  takový 
byl i  úvod klíčového boje. Do úvodu tre-
nér Slabák poslal zkušenou dvojici Milan 
Svoboda, Radek Hejhal. Svoboda si počínal 
poměrně suverénně a zvítězil 633:594. Na-
opak Hejhal se po první polovině zcela vy-
tratil a hladce prohrál 574:650. Bylo to tedy 
1:1, ale Francouzi byli o  pár kuželek na-
před, což nebyl vydařený úvod. Prostřední 
část však plně patřila české reprezentaci. 
Po slabším úvodu se výborně chytil Pavel 
Jiroušek (634). Jaroslav Hažva ho také do-
plnil kvalitním výkonem (624). Češi hladce 
vyhráli a  de facto zlomili odpor soupeře. 
Na závěr si dvojice Miroslav Jelínek a stří-
dající Robin Parkan připsala 621 kuželek 
a v nejlepším výkonu zápasu Jiří Veselý 655 
kuželek. Nakonec výhra 7:1, 3741:3614 uklid-
nila české hráče, kteří si tak hned v úvodu 
v podstatě zajistili účast mezi nejlepší os-
mičkou.
Následovala hladká výhra nad Dány 8:0, 

3783:3267, která přinesla rehabilitaci Hej-
hala (644), první start Jana Bíny na MS 
družstev (613) a  skvělých 659 Jelínka. Na 
závěr skupiny pak Čechy čekal hlavní sou-
peř, Maďarsko. Češi vždy umí favorita pot-
rápit a první část zápasu byla opravdu vy-
rovnaná. Bína dostal druhou šanci a využil 
ji k  výkonu 634. Bohužel Claudiu Boanta 
mu nedopřál výhru, naopak díky 655 ku-
želkám slavil on. Klíčový byl druhý souboj 
úvodní části, kdy Svoboda nejprve výraz-
ně vedl. Maďaři ovšem vystřídali a Leven-
te Kakuk dokázal i kvůli zaváhání Svobody 
srovnat (609:609). Tím z  Maďarů spadla 
nervozita. Začali diktovat tempo hry. Díky 
dvěma výkonům přes 640 uhráli oba body 
ve střední části utkání. Závěr pak byl ve 
znamení velkého souboje Norberta Kisse 
s  Veselým. Ten se vypjal k  fantastickému 
výkonu a  jednu z  největších osobností 
kuželkářského sportu porazil v  poměru 
677:674. Veselý dokázal zvítězit díky lepší 
dorážce. Celkově se však radovali Maďaři 
6:2, 3860:3718. Češi tak postupovali z druhé 
pozice.

To pro čtvrtfinále znamenalo souboj 
s Němci, kteří před Slovinci ovládli skupinu 
A. Béčko patřilo Srbům opět předvádějícím 
fantastické výkony. Dařilo se jim již v úvod-
ním tréninkovém utkání, po odhlášení Čer-
né Hory. V  soutěžním utkání proti Polsku, 
však vůbec nejlépe z  celého mistrovství 
zahrál Igor Kovačič, 718. Ze skupiny Srby 
doprovodili Slováci, kteří ve vzájemném 
souboji byli jen 13 kuželek od megapřekva-
pení. V  poslední vyrovnané skupině D se 
radovali Rakušané a Chorvaté.

Do třetice všeho 
bronzového

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

 pokračování ze str. 4

pokračování na str. 6 

muŽi — Skupina a

1. Německo 20:4 6

2. Slovinsko 17:7 4

3. Rumunsko 11:13 2

4. Estonsko 0:24 0

muŽi — Skupina B

1. Srbsko 13:3 4

2. Slovensko 10:6 2

3. Polsko 1:15 0

muŽi — Skupina C

Česko 7:1 Francie

Maďarsko 8:0 Dánsko

Francie 2:6 Maďarsko

Dánsko 0:8 Česko

Francie 7:1 Dánsko

Maďarsko 6,5:1,5 Česko

muŽi — Skupina C

1. Maďarsko 20,5:3,5 6

2. Česká republika 16,5:7,5 4

3. Francie 10:14 2

4. Dánsko 1:23 0
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Muži — play-off 

Čtvrtfinále bylo českým cílem, tedy spl-
něným, ale Němci byli lákavým soustem. 
Zvláště když se Radek Hejhal dostal do 
fazóny a  díky 667 kuželkám uhrál první 
bod. Jan Bína hrál opět v  úvodu. Horšími 
plnými bohužel podlehl Torstenu Reisero-
vi 605:636. Dobrý úvod bylo třeba potvrdit. 
Milan Svoboda neměl špatné plné, Axel 
Schondelmaier jej ale přetlačil v  dorážce 
a  uhrál bod (647:626). Ještě blíže k  výhře 
byl Pavel Jiroušek. I jeho však soupeř, Timo 
Hehl, překonal lepší dorážkou (630:643). 
Do závěru tak mohli domácí jít v pohodě, 
což se projevilo v úvodních třicítkách, kde 
náskok ještě výrazně navýšili. Ve zbytku 
startu už byli lepší čeští hráči. Oba uhráli 
bod. Miroslav Jelínek se radoval 3:1 na drá-
hy (620:630). Jiří Veselý naopak fantastic-
kou trojicí drah (516) ztrátu smazal a vyhrál 
671:652. Němci však přesto udrželi výhru 
5:3, 3866:3819 a  postoupili do semifinále. 
Čechům však mnoho nechybělo a odchá-
zeli z drah se vztyčenou hlavou.

Dalšími semifinalisty byli Srbové díky drti-

vé výhře nad Chorvaty. Dále Maďaři, kteří 
využili slabšího středu Slovinců. A nakonec 
Slováci, kteří si ve večerním utkání poradili 
s Rakušany. Jejich výhra se příliš neočeká-
vala, byla však zasloužená. Rakušanům ne-
pomohlo ani rovných 700 Philippa Vsetec-
ky v úvodu. Dva výpadky ve zbytku utkání 
pomohli Slovákům ztrátu stáhnout a vývoj 
nakonec zcela otočit.
V  semifinále pak ale Slováci nalezli svůj 
strop. Maďaři byli kromě úvodního zavá-
hání lepší a  postup měli zcela ve svých 
rukou. Výhra 7:1, 3878:3835 je sice kuželko-
vě těsná. Nutno ovšem doplnit, že Slováci 
stáhli 52 kuželek na posledních dráhách. 
Druhé semifinále, Srbsko—Německo, bylo 
v podstatě předčasným finále. Němci hráli 
na hranici svých možností. Možná i  mír-
ně za ní. Jediný Thomas Schneider v  zá-
věru nepřekonal 630 kuželek (613). I  Sr-
bové si tak mohli dovolit „slabších“ 615 
Miloše Simijonoviče. Utkání ve prospěch 
Srbů rozhodla trojice Robert Ernejši (687), 
Igor Kovačič (685) a Vilmos Zavarko (687).  
Ernješimu se povedlo zahrát na dráze číslo 
1 205 kuželek (107+98). Tomu ani hrdinně 
vzdorující Němci nemohli čelit a  prohráli 

Do třetice všeho 
bronzového

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

 pokračování ze str. 5
muŽi — Skupina D

1. Rakousko 18,5:5,5 6

2. Chorvatsko 14:10 4

3. Bosna a Hercegovina 8:16 1

4. Itálie 7,5:16,5 1

muŽi — Čtvrtfinále

Německo 5:3 Česko

Srbsko 7:1 Chorvatsko

Maďarsko 5:3 Slovinsko

Rakousko 2:6 Slovensko

muŽi — Semifinále

Německo 2:6 Srbsko

Maďarsko 7:1 Slovensko

muŽi — finále

Srbsko 6:2 Maďarsko

muŽi — koneČné pořaDí

1. Srbsko

2. Maďarsko

3. Slovensko

3. Německo

Kompletní výsledky jsou k dispozici  
na webu ČKA www.kuzelky.cz  

a NBC www.wnba-nbc.de.

pokračování na str. 7 
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6:2, 4003:3888. 
Finále poté bylo pokračováním srbské 
dominance. V  maďarských barvách byli 
schopni obrovskému náporu čelit jen tři 
muži. Levente Kakuk po nevýrazných vý-
konech v  základní části na závěr MS ožil 
a porazil Kovačiče 678:653. Norbert Kiss na-
opak v úchvatném souboji podlehl Zavar-
kovi (672:692). Druhý maďarský bod přidal 
Laszlo Karsai, který těsně porazil Milana 
Jovetiče (653:642). Zbytek utkání byl v srb-
ské režii. Srbsko zvítězilo 6:2, 3982:3861 

a radovalo se z druhého titulu v řadě.

Závěrem mi ještě dovolte pár poznámek. 
Ke kuželně pěla většina aktérů MS samé 
superlativy. Dráhy byly postaveny opravdu 
poctivě a  docílené výkony tak nebyly do-
saženy neregulérním připadáváním kuže-
lek, alespoň ne do takové míry jako třeba 
v roce 2015. Na druhou stranu zvolená hala 
rozhodně neodpovídala významu šampio-
nátu. Vrcholný turnaj by se neměl odehrá-
vat ve školní tělocvičně malého městečka. 
Tomu také napovídala atmosféra přede-
vším posledních dní, kdy alkohol a cigarety 

do značné míry přeměnily světový šampi-
onát ve vesnickou veselici. Závěrečné dny 
se kvůli nedostatku místa odehrály v na-
prosto přeplněné hale, když domácí diváci 
téměř stály na dráhách a  zbytku účastní-
ků byla určena pouze nedůstojná místa 
po stranách či dokonce zcela mimo halu. 
I přesto se však mistrovství vydařilo, k vi-
dění bylo mnoho skvělých výkonů. Věřím, 
že MS, které v roce 2019 budou hostit Ro-
kycany, bude minimálně stejně úspěšné, 
ale ještě i kvalitnější.

Lukáš Dařílek

Do třetice všeho 
bronzového

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

 pokračování ze str. 6
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kuliho vysvědčení žen — Ms družstev

výkony: 609, 598

Po dvou letech opět využita jako „funkci-
onářská výpomoc.“ A opět potvrdila, že je 
legendou. V  semifinále na uzdě udržela 
hlavní domácí hvězdu Sinu Beisser, ve sku-
pině nedala nejmenší naději Italce a dob-
ře tak rozjížděla utkání. Stále světová klasa.

1- výkony: 627, 619, 607, 549

Vydařený návrat do reprezentace po třech 
letech. Trenérovo tajné eso z rukávu, které 
se zdálo být velkým riskem. Hejhalová ale 
ukázala, že je právoplatnou členkou repre-
zentačního výběru a že i hráčka divizního 
klubu může uspět na světovém fóru. Nevy-
šlo jí jen semifinále.

1- výkony: 586, 596, 546

Měla vždy dobré vstupy do utkání, ale po-
stupně vadla. Hlavně duel se Slovenkami 
z její strany nebyl povedený.

2-

výkony: 301 (střídána), 618, 
298 (střídána), 597, 629

Spolu s Tatouškovou hlavní postava týmu. 
Střídán byla pouze z  taktických důvodů. 
V každém startu dokázala zahrát výjimeč-
nou dráhu a zahrát i více jako 170 kuželek. 
Kdyby se vyvarovala některých slabších tři-
cítek, tak mohla útočit i na výkony světové 
rekordmanky Ines Maričič.

1 výkony: 561, 576, 551

Šampionát se jí příliš nevydařil. I  s  ohle-
dem na povedenou sezónu se čekalo víc. 
Hlavně v dorážce to nebylo ono.

3 výkony: 580, 636, 622, 608

Hlavní tahounka bronzového týmu. Ze 
všech startů (odpočívala proti Bosně a 
Hercegovině) ztratila jen jednu dráhu. Na-
víc předvedla vůbec nejvyšší český výkon 
(636). Na výbornou se jí tak vyvedl přechod 
z juniorské do seniorské reprezentace. 

1

výkony: 588, 589, 
316 (střídala)

Dostala jako nováček dvakrát šanci v  zá-
kladní části, kde předvedla dva téměř 
identické výkony. Do hry se dostala i v zá-
věru semifinále. Má předpoklady pro hlad-
ký přechod do reprezentace žen.

1- výkony: 591, 301 (střídala), 
616, 583

Předvedla stabilní výkony. Zvlášť se jí po-
vedlo čtvrtfinále proti Slovenkám. Výborně 
hrála i v semifinále až na poslední dráhu, 
kde ztratila veškerý získaný náskok z drah 
předchozích.

1- výkony: 285 (střídala), 604, 
593, 579, 274 (střídána)

Měla být, vzhledem k  úspěšné sezóně, 
hlavní oporou týmu, ale kuželna jí nesed-
la, a tak výkony nebyly dokonalé. Navíc se 
jí nedařilo v  klíčových utkáních, tedy ve 
čtvrtfinále a semifinále.

2

Naděžda Dobešová

52 let
 KK Slovan Rosice

Olga Hejhalová

32 let
 KK Zábřeh
 SKK Podbořany (host.)

Alena Kantnerová

40 let
 KK Slovan Rosice

Renáta Navrkalová

26 let
 BSV Voith St. Pölten
 TJ Lok. České Velenice

Veronika Petrov

46 let
 KSV Wien
 KK Konstruktiva Praha

Nikola Tatoušková

24 let
 ŽP Šport Podbrezová
 KK Šumperk

Natálie Topičová

19 let
 KK Slovan Rosice

Dana Wiedermannová

33 let
 BBSV Wien
 KK Zábřeh

Hana Wiedermannová

29 let
 BBSV Wien
 KK Zábřeh

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



KuželKářsKé listy 4/2017

9r e p r e z e n t a c e

kuliho vysvědčení Mužů — Ms družstev

výkony: 613, 634, 605

Poprvé na MS dospělých zvládl svou úlo-
hu velmi dobře. Díky výkonu z posledního 
utkání skupiny proti Maďarům si vydobyl 
i místo v sestavě na čtvrtfinále, kde bohu-
žel nevycházely plné. I přesto však příslib 
do budoucna i díky agresivnímu pojetí hry.

2 výkony: 624, 297 (střídán), 
289 (střídán)

Zahrál dobře proti Francii, byť kuželky do 
plusu oproti šestistovce nahrál vlastně jen 
na první dráze. Ve dvou zbývajících star-
tech již nehrál dobře a byl střídán.

3- výkony: 574, 644, 
300 (střídal), 667

Vůbec se mu nevyvedl vstup do turnaje 
proti Francii, hlavně poslední dráha. Ná-
sledně se však rehabilitoval proti Dánům 
a v nejdůležitějším zápase své vystoupení 
korunoval, pod velkým tlakem dokázal po-
razit domácího Matthiase Webera.

1-

výkony: 373 (střídán), 659, 
311 (střídán), 620

Spolu s  Veselým dotahovák týmu s  vytří-
benou technikou. Střídání byla jen taktic-
ká. Škoda nepovedeného úvodu v  zápase 
s Němci (137:182), kdy už se stal jejich nás-
kok v podstatě nedostižným.

1 výkony: 634, 301 (střídal), 
597, 630

Úplný úvod utkání proti Francii měl stra-
šidelný, poté se ale chytil a  zahrál zbytek 
startu výborně. Proti Maďarům se trápil. 
Čtvrtfinále odehrál velmi dobře, ale ne-
dokázal zužitkovat vynikající plné pro zisk 
bodu, který v závěru bohužel chyběl.

2 výkony: 248 (střídal), 619, 
301 (střídal)

Ve svém jediném kompletním startu proti 
Dánům zahrál dobře, když mu vyšla hlavně 
úvodní šedesátka. Dvakrát střídal, přičemž 
shodně první dráha byla vždy slabší, druhá 
dráha již na vyšší úrovni.

3

výkony: 633, 609, 626

Proti Francii hrál parádně. Bohužel v  dů-
ležitém úvodním souboji proti Maďarům 
nezahrál dobře druhou šedesátku a místo 
výhry pouze remizoval. Ve čtvrtfinále hrál 
opět dobře, ale na bod to nestačilo.

2 výkony: 655, 640, 677, 671

Hlavní opora českého týmu. Vyladil doko-
nale formu, což korunoval dvěma super 
výkony v utkáních s Maďary a Němci. Mezi 
všemi hráči na šampionátu byl na průměr 
z  odehraných utkání na čtvrtém místě, 
hned za největšími ikonami kuželek.

1

Jan Bína

20 let
 Donauperle Straubing
 SKK Jičín

Jaroslav Hažva

37 let
 SKC Staffelstein
 SKK Náchod

Radek Hejhal

50 let
 KK Slavoj Praha

Miroslav Jelínek

39 let
 SKC Victoria Bamberg
 TJ Sokol Údlice

Pavel Jiroušek

29 let
 TJ Lok. Česká Třebová

Robin Parkan

35 let
 TSV Breitengüssbach
 KK PSJ Jihlava

Milan Svoboda

45 let
 Chambtalkegl. Raindorf
 TJ Sokol Kdyně

Jiří Veselý

26 let
 KSK Union Orth/Donau
 KK Opava
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Dorostenecký šampionát je asi nesložitěj-
ším na odhadování úspěchů jednotlivých 
reprezentací. Země, která o dva roky dříve 
všechny smetla, může být na dalším MS 
ze všech nejhorší, a  to jen proto, že pro-
stě nedá dohromady silný ročník. Čes-
ko v  roce 2015 mělo opravdu silný ročník, 
který posbíral pět cenných kovů, včetně 
toho nejcennějšího v  týmové disciplíně 
dorostenek. Letošní výprava tedy měla na 
co navazovat, a to ji hlavně v úvodu mohlo 
svazovat ruce.

družstva dorostenek

Šampionát vždy startuje týmovou soutěží 
dorostenek. Jak již bylo uvedeno, byla to 

česká výprava, která obhajovala zlato. Ak-
tuální ambice tak vysoko nesahaly, přesto 
však bylo počítáno s dobrými výkony.
Jako první hrála Štěpánka Vytisková. Vyšly 
jí tři dráhy, bohužel ta třetí v pořadí vůbec, 
hlavně v  dorážce. Celkových 563 kuželek 
nebylo špatných, ale na nejlepší to ne-
stačilo. Vůbec nejlépe z celého dne v tom 
samém náhozu nahrála Němka Bianca 
Zimmermann (648).
Druhou Češkou v pořadí byla Kristýna Bul-
fánová. Do svého startu nevstoupila příliš 
šťastně a  než se pořádně rozehrála, na-
hrála za polovinu 252 kuželek, což byl sig-
nál pro trenéra Výrka ke střídání. Nahradi-
la ji Hana Stehlíková. Té se dařilo přeci jen 
o  něco lépe, ale 269 kuželek a  celkových 
521 Česko mezi kandidáty na cenný kov ne-

řadilo.
Třetí do party, Simona Černušková, tedy 
musela předvést extra výkon. Vyšla jí prv-
ní polovina, kdy točila 288. Ta druhá ovšem 
byla slabší, a tak Černuškové zůstalo svítit 
konečné skóre 540.
Karolína Kovaříková hrající v  závěrečném 
náhozu, tak přeci jen mohla hrát v  klidu. 
Zahrála podobně jako Vytisková. Třetí drá-
ha bohužel byla její nejslabší, ale finálních 
568 bylo nejlepším českých počinem.
Češko porazilo 2192 kuželek a  skončilo 
deváté. Boj o  medaile byl překvapivě na-
pínavý až do konce. Němky celý den vedly 
díky výkonu Zimmermann. Jejich závěrečná 
dvojice ale postupně náskok ztrácela, až 

PoveDená finále 
meDaile nePřinesla
Je to vrchol pro jednu generaci. MS dorostu každé dva roky předchází MS družstev 

a je povětšinou největší událostí jedné generace mladých kuželkářů.  

To letošní hostila osmidráha v Dettenheimu.

pokračování na str. 11 
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jej ztratila zcela. V samotném závěru Chor-
vatka Tamara Sinkovič zlomila odpor Něm-
ky Sary-Helen Wahrn a  zajistila výkonem 
2326 kuželek zlato pro Chorvatsko, o  dvě 
kuželky méně nahrály Němky, třetí s  2281 
kuželkami skončily Slovinky.

družstva dorostenců

Druhý den a  soutěž týmů dorostenců. 
Česko opět obhajuje cenný kov, tentokrát 
bronz.
Úvod obstarává Jaroslav Bulant. Začal 
opravdu zvolna, ale na druhé, a především 
na třetí dráze výrazně přidal (154). Bohužel 
ta poslední byla opět slabší, takže první 
Čech rozjel soutěž za 562 kuželek, nedařilo 
se mu zejména v dorážce.
Hned po něm šel do hry Ondřej Matula. 

A předvedl naprosto vyrovnanou hru, kdy 
se na všech dráhách držel mezi 141 a 149 
kuželkami. Celkový součet 579 byl tedy za-
sloužený.
Druhou polovinu načal Jan Mecerod. Tomu 
se dařilo v dorážce, ve které především na 
druhé a  třetí dráze hasil ztrátu z  plných. 
Celkových 587 kuželek tedy bylo dobrým 
počinem (220 dorážka).
Jako poslední hrál Vojtěch Novák. Ten v zá-
věrečném náhozu svedl s  dalšími třemi 
reprezentacemi hon za dosud vedoucími 
Srby, a hlavně tedy hon za cenným kovem. 
Novák hrál první polovinu opravdu výbor-
ně, když ji zakončil s  308 poraženými ku-
želkami. Na třetí dráze přidal dalších 152 
a vypadalo to nadějně. Ještě poslední plné 
zahrál 101, posledních 15 hodů mu však 
nevyšlo. V součtu nahrál 596 kuželek. Toho 
v  závěru využil jeho hlavní sok, Chorvat 
Luka Pozega, který tak těsně přesunul svůj 
tým před ten český.

Česko skončilo se 2324 kuželkami čtvr-
té. Chorvatsko s 2330 třetí. Souboj o zlato 
nakonec svedli Němci s  Rakušany. Němci 
stejně jako o den dříve celý průběh soutě-
že vedli. Hlavní hvězda Rakouska, Matthias 
Zatschkowitsch však na závěr nejlepším 
výkonem dne (650) veškerou ztrátu smazal 
a  zajistil svému celku zlato za výkon 2387 
kuželek, Němci brali opět „jen“ stříbro díky 
2371 kuželkám.

soutěž tandeMů

Na týmové soutěže navázaly tandemy, kte-
rým patřil třetí den MS. Česko díky losu 
mohlo nasadit dvakrát po dvou dvojicích.
Dorostenky nastoupily ve složení Černuš-
ková, Bulfánová a  Stehlíková, Kovaříková. 
První dvojice nastoupila proti Maďarkám, 
druhá proti Rakušankám. Bulfánová s Čer-
nuškovou nezačaly dobře a na první dráze 
hladce prohrály, na druhé se ale probudily, 
vyhrály ji a díky suverénně zvládnuté náh-
lé smrti postoupily dál. Stehlíková s Kova-
říkovou také nezačaly nejlépe, vyšla jim již 
ale první dorážka, díky které získaly první 
dráhu a na té druhé už si postup vzít ne-
nechaly.
V  následném čtvrtfinále se ukázala ne-
jen vlídná strana losu, který dal Česku 
dvě dvojice, ale i ta krutá, neboť se Češky 
střetly mezi sebou. První dráhu opanova-
ly Stehlíková s Kovaříkovou, druhá dvojice 
ovšem hru zlepšila ve další třicítce, kterou 
nakonec těsně vyhrála. Bulfánová s  Čer-
nuškovou se nakonec radovaly díky náhlé 
smrti (12:10). Výhra jim zajistila postup do 
semifinále, a tedy jistotu medaile.
V  cestě do finále jim stála domácí dvoji-

PoveDená finále 
meDaile nePřinesla

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

pokračování na str. 12 

 pokračování ze str. 10
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ce Bianca Zimmermann, Samantha Jones. 
Němky souboji dominovaly a Češkám pří-
liš nadějí na postup nedaly. Zaslouženě 
šly do finále proti slovenské dvojici Nikola 
Mazúchová, Alexandra Duračková. I  finále 
proběhlo podle německých not. Domá-
cí tak konečně mohli slavit zlato, stříbro 
putovalo na Slovensko a  bronz do Česka 
a Polska.
Dva tandemy měli ve hře i dorostenci. Duo 
Matula a poprvé hrající Ondřej Bína dostal 
do prvního kola slovinskou dvojici. Češi 
byli neustále mírně vzadu, ale boj o výhru 
nevzdávali. Bohužel Slovinci vždy v  pravý 
čas hodovkou či jiným povedeným hodem 
opět dotahujícím Čechům uskočili a  po-
stoupili tak do dalších bojů. Druhá dvojice, 
Mecerod, Novák, naopak proti polskému 
duu výborně zvládla první třicítku. A i když 
si postup v té druhé mírně zkomplikovala, 
nakonec jej mohla slavit.
V dalším kole ji čekali osudoví Slovinci. Ti 
měli lepší vstup do souboje, ale Češi moh-
li v  závěru vyrovnat a  získat první dráhu. 
Bohužel o kuželku prohráli a ve druhé čás-
ti již Slovinci dominovali. Nakonec spolu 
s Maďary získali bronz. Zlato opět putovalo 
do Chorvatska dvojici Luka Pozega, Mihael 
Grivičič. Stříbro si vybojovali dobře hrající 
Francouzi Florian Menrath, Matteo Fantini.

soutěž sMíšených tandeMů  
a sprinty

Předposlední den vyplnily hned dvě disci-
plíny. Dopoledne soutěž smíšených tande-
mů, odpoledne pak sprinty.
České dvojici Mecerod, Vytisková se ne-
podařilo postoupit z prvního kola, když je 

smolně na náhlou smrt vyřadili Slováci. Ti 
nakonec vybojovali stříbro, zlato opět pu-
tovalo do Chorvatska.
Sprint dorostenek obsadila česká trojice. 
Stehlíková s  Kovaříkovou bohužel vypadly 
již v úvodním kole. Obě podlehly Rumun-
kám. Stehlíková hladce 2:0 na dráhy, Kova-
říková až po boji na náhlou smrt (21:18).
Do druhého kola postoupila pouze Bulfá-
nová, která oproti prvnímu dni postupně 
přidávala na sebevědomí i  na kvalitě vý-
konů. Proti polské soupeřce sice prohrála 
první dráhu, druhou však ovládla a  přes 
náhlou smrt postoupila. Ve druhém kole 
však svoji kolegyni pomstila Nicoletta Dud-
ziak a  vystavila Bulfánové stopku. Nako-
nec se radovala ze světového titulu, když 
ve finále zdolala další Polku, Julii Brodzis-
zewskou.
Podobný průběh měl z  českého pohledu 
i sprint dorostenců. Ondřejové Bína s Ma-
tulou ve svých prvních soubojích postu-

povali opačně, ale nakonec oba shodně 
prohráli na náhlou smrt. Bína první dráhu 
vyhrál a  ve druhé dlouho živil naději na 
postup. Nakonec ji prohrál, a  i  přes dvě 
devítky v  rozstřelu celkově náhlou smrt 
ztratil v poměru 23:22. Matula naopak první 
dráhu ztratil, na druhé srovnal, ale maďar-
ský soupeř mu v  rozstřelu příliš šancí na 
postup nedal.
Jediným, kdo přešel brány prvního kola, 
tak byl Bulant. Ten měl v  souboji s  do-
mácím hráčem lepší plné, když si v  obou 
vypracoval náskok, který v dorážce i s tro-
chou štěstí udržel. V dalším kole jej již ale 
další Němec Tim Brachtel vyřadil 2:0 na 
dráhy. Ten sám nakonec slavil zlatou me-
daili, když ve finále porazil svého krajana 
Lukase Funka.

PoveDená finále 
meDaile nePřinesla

 pokračování ze str. 11

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

pokračování na str. 13 
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finále dorostenek

Celý šampionát zakončila finálová vystou-
pení jednotlivců. Česko do hry nasadilo 
dvojici dorostenek a hned tři dorostence.
Nejprve svůj start odehrála Vytisková. 
A  hrála výborně. 306 v  polovině doplnila 
třetí dráhou 152. Ještě poslední plné zahrá-
la 102 a mířila za vedením. Většina dorážky 
ji také vyšla, ale dvě chyby ji nakonec stá-
ly nejen šestistovku, ale i  průběžné první 
místo ve finále (596). Do čela šla díky rov-
ným 600 kuželkám Polka Katarzyna Mroc-
kiewicz.
V  dalším náhozu se předvedla Kovaříko-
vá. Její úvod byl vysloveně ďábelský (160). 
Druhá a třetí dráha byly rovněž slušné, ale 
úplný závěr Kovaříkové nevyšel (124). Cel-
kově z toho bylo 563 kuželek.
Poslední nához byl poté ve znamení honu 
na Zimmermann, která do finále vstupo-
vala s  velkým náskokem z  týmové soutě-
že, byla tedy hlavní favoritkou pro zlato 
z  kombinace. Zimmermann se ale trápila, 
především druhá polovina ji vůbec nevy-
šla. Byla tedy ze hry o cenný kov z finále, 
a nakonec nezískala ani medaili v kombi-
naci. Skončila celkově čtvrtá. Obě zlata zís-

kala Chorvatka Matea Juričič, 633 ve finále 
a  1233 v  kombinaci, což byl nový světový 
rekord. Stříbra získala fantasticky finišující 
Samantha Jones, 628 ve finále, 1210 v kom-
binaci. Bronz nakonec zůstal Polce Mroc-
kiewicz, Vytisková skončila těsně čtvrtá, 
Kovaříková 13. V kombinaci obsadily Češky 
desáté, respektive patnácté místo.

finále dorostenců

Celé mistrovství poté zakončil souboj do-
rostenců. První šel do akce Matula. Opět 
předvedl poměrně vyrovnaný výkon, ze 
které mírně vyčnívala třetí dráha (157). Cel-
kově Matula zahrál 572 kuželek, ve finále 
skončil 14., v  kombinaci 16. Z prvního ná-
hozu byl nejlepším hráčem Slovinec Denis 
Pasič, který díky třetí dráze 184 uhrál 636 
kuželek.
V  dalším náhozu se představili Mecerod 
s Novákem a oba hráli velmi dobře. První 
dráhu měli oba v podstatě shodnou (144, 
143). Druhá vyšla Novákovi, který tak měl 
20 kuželek na Meceroda k dobru. Ten však 
na třetí srovnal a  před koncem měli oba 
451 kuželek. I poslední plné měli oba stej-
né (100). Závěrečná dorážka o  něco lépe 
vyšla Mecerodovi. Novák nahrál 602 kuže-

lek, Mecerod 611. Oba se v pořadí zařadili 
hned za vedoucího Slovince a  čekali, jak 
dopadne poslední nához.
Brzy bylo jasné, že souboj o medaili sve-
dou dva Němci a  dva Rakušané. Tím  
nejsmutnějším z  vyrovnané čtveřice byl 
nakonec domácí Lukas Funk, který na-
hrál 607 kuželek, skončil šestý ve finále 
a  čtvrtý v  kombinaci. Lépe si vedl Raku-
šan Lukas Temistokle (608), pátý ve finále, 
třetí v  kombinaci. Vůbec svým posledním 
hodem rozhodl o  bronzu z  finále domá-
cí Daniel Barth, který nahrál 617 kuželek 
a  o  šest překonal Meceroda. Ten skončil 
čtvrtý. Barth bral navíc stříbro v kombinaci. 
Stříbro za finále nakonec v nervy drásají-
cím závěru uhrál chybující Zatschkowitsch 
(630) a  zlato překvapivě uhájil Slovinec. 
Rakušan si spravil chuť v  kombinaci, kte-
rou s přehledem ovládl. Mecerod v ní díky 
lepší dorážce obsadil šesté a Novák sedmé 
místo.

Česko tak přivezlo z MS dorostu tentokráte 
jeden cenný kov, bronz z tandemů doros-
tenek, ale kromě toho i  několik hodnot-
ných výkonů především z  finále. Je tedy 
nutno pohlížet na vystoupení českých 
hráčů a  hráček jako na poměrně solid-
ní, byť ne přímo úspěšné. Ostudu českým 
kuželkám reprezentační výprava rozhodně 
neudělala a již příští rok na MS juniorů si 
třeba budou moci ještě polepšit.

Lukáš Dařílek

PoveDená finále 
meDaile nePřinesla

 pokračování ze str. 12

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

mS u18 — hoDnoCení nároDů

1. Chorvatsko 5 0 2

2. Německo 2 6 1

3. Rakousko 2 1 4

8. Česká republika 0 0 1

Celkem se zúčastnilo 13 reprezentací.

mS u18 — tanDemy mix

1. Juricic + Grivicic

2. Hupcikova + Cervenec

3. Hert + Kempf

3. Parigger + Huber

Š. Vytisková + J. Mecerod skončili v 1. kole.
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kuliho vysvědčení — Ms dorostu u18

družstva: 252 (střídána)
tandemy: 269, 272, 244
sprinty: 197, 175

V týmové soutěži se ji nedařilo a byla v po-
lovině střídána. V  tandemech a  sprintech 
naopak podala bojovný a  odvážný výkon. 
V  tandemech vybojovala jedinou medaili 
české výpravy.

2

Kristýna Bulfánová

16 let
 TJ Valašské Meziříčí

družstva: 540
tandemy: 269, 272, 244

Podobně jako Bulfánové se jí příliš nevy-
vedla týmová soutěž. V soutěži tandemů si 
obě sedly a vyřadily je až v semifinále poz-
dější vítězky z  Německa, Bianca Zimmer-
mann a Samantha Jones.

2

Simona Černušková

18 let
 TJ Silon Sezimovo Ústí

družstva: 568
tandemy: 279, 280
finále jednotlivkyň: 563

V soutěži týmů dosáhla nejlepšího výkonu 
z Češek. Měla výborně rozehrané finále, ale 
poslední dráha ji vyřadila z boje o nejlepší 
pětku ve finále i v kombinaci. V tandemech 
byla medaile kousek, sprint ji nevyšel.

2

Karolína Kovaříková

17 let
 KK Kosmonosy

družstva: 269 (střídala)
tandemy: 279, 280
sprinty: 173

Jako náhradnice v  družstvech nepodala 
špatný výkon. Tandem tvořila spolu s  Ko-
vaříkovou s tím, že ve čtvrtfinále došlo na 
vzájemný český souboj, který těsně vyhrála 
Bulfánová a Černušková. Sprint ji nevyšel.

2-

družstva: 563
smíšené tandemy: 265
finále jednotlivkyň: 596

Dvě chyby v  závěru ji připravily o  medai-
li z finále, kde jí chyběly jen čtyři kuželky. 
V  týmové soutěži se jí výrazně nevydařila 
třetí třicítka, která ji pro změnu vyřadila 
z boje o medaili kombinační.

2

Hana Stehlíková

17 let
 KC Zlín

Štěpánka Vytisková

17 let
 TJ Spartak Pelhřimov

DoroStenky — DruŽStva

1. Chorvatsko 2326

2. Německo 2324

3. Slovinsko 2281

9. Česká republika 2192

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

Celkem se zúčastnilo 12 reprezentací.

DoroStenky — tanDemy

1. Zimmerman + Jones

2. Mazúchová + Duračková

3. Bulfánová + Černušková

3. Mroczkiewicz  + Sidlo

K. Kovaříková + H. Stehlíková skončily  
ve čtvrtfinále.

DoroStenky — Sprint

1. Nicoletta Dudziak

2. Julia Brodziszewska

3. Leila Lisjak

3. Maja Nikolic

K. Bulfánová skončila v 2. kole, 
K. Kovaříková a H. Stehlíková v 1. kole.

DoroStenky — finále

1. Matea Juricic 633

2. Samantha Jones 628

3. Katarzyna Mroczkiewicz 600

5. Štěpánka Vytisková 596

13. Karolína Kovaříková 563

DoroStenky — komBinaCe

1. Matea Juricic 1233 (WR)

2. Samantha Jones 1210

3. Tea Dragicevic 1208

10. Štěpánka Vytisková 1159

15. Karolína Kovaříková 1131

Ve finále hrálo 24 nejlepších hráček ze 
soutěže družstev.

Do kombinace se počítal součet výkonů 
z družstev a z finále.
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tandemy: 288
sprinty: 189

V týmové soutěži se do hry nedostal. V tan-
demech spolu s  Matulou skončili hned 
v prvním kole. Ve sprintu proti Rakušanovi 
Marcovi Linzerovi hrál dobře, bohužel je-
den hod v rozstřelu jeho snažení ukončil.

3 družstva: 562
sprinty: 188, 185

Týmová soutěž nebyla z jeho pohledu dob-
rá. Ve sprintu to v prvním kole byla daleko 
živější, ve druhém mu však vystavil stop-
ku Němec Tim Brachtel, který byl později 
zlatý.

2-

družstva: 579
tandemy: 288
sprinty: 185
finále jednotlivců: 572

V obou odehraných stodvacítkách předve-
dl vyrovnané výkony, slabší byla poslední 
dráha ve finále a chyběla i vyloženě pove-
dená dráha. V tandemech a sprintu se mu 
nedařilo, když vypadl v prvních kolech.

2- družstva: 587
tandemy: 306, 256
smíšené tandemy: 265
finále jednotlivců: 611

Slabší první polovina ho stála lepší výsle-
dek v  týmech. V  tandemech s  Novákem 
postoupili mezi nejlepších osm. Smíšené 
tandemy se mu nevydařily, za to finále měl 
parádní. V kombinaci skončil šestý.

2

Ondřej Bína

17 let
 TJ Jiskra Hazlov

Jaroslav Bulant

18 let
 TJ Jiskra Hazlov

Ondřej Matula

18 let
 KK PSJ Jihlava

Jan Mecerod

17 let
 KK Slovan Rosice

Vojtěch Novák

18 let
 SK Kuželky Dubňany

DoroStenCi — DruŽStva

1. Rakousko 2387

2. Německo 2371

3. Chorvatsko 2330

4. Česká republika 2324

Celkem se zúčastnilo 13 reprezentací.

DoroStenCi – tanDemy

1. Pozega + Grivicic

2. Fantini + Menrath

3. Ivanyik + Nemeth

3. Piletic + Jancar

J. Mecerod + V. Novák skončili ve 
čtvrtfinále, O. Matula + O. Bína v 1. kole.

DoroStenCi – Sprint

1. Tim Brachtel

2. Lukas Funk

3. Lukas Temistokle

3. Andreas Eisl

DoroStenCi – finále

1. Denis Pasic 636

2. Matthias Zatschkowitsch 630

3. Daniel Barth 617

4. Jan Mecerod 611

7. Vojtěch Novák 602

14. Ondřej Matula 572

DoroStenCi – komBinaCe

1. Matthias Zatschkowitsch 1280

2. Daniel Barth 1243

3. Lukas Temistokle 1226

6. Jan Mecerod 1198

7. Vojtěch Novák 1198

16. Ondřej Matula 1151

Ve finále hrálo 24 nejlepších hráčů ze 
soutěže družstev.

Do kombinace se počítal součet výkonů 
z družstev a z finále.

J. Bulant skončil v 2. kole, O. Bína 
a O. Matula v 1. kole.

družstva: 596
tandemy: 306, 256
finále jednotlivců: 602

Nejlepší v týmech, kdy v závěrečném náho-
zu bojoval o medaili. Nevyšla mu však po-
slední dorážka, a tak Chorvati bronz udrže-
li. Ve finále i v kombinaci obsadil dvakrát 
sedmé místo.

2

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

14 let
 CB Dobřany

Ondřej Černý

14 let
 SKK Hořice

kvalifikace: 541
smíšené tandemy: 548
finále: 538 

Provazníková předvedla dva vyrovnané in-
dividuální výkony. První den stačilo 541 na 
pohodovou kvalifikaci a těsné čtvrté místo 
v párech, navíc ve druhém startu, ve smí-
šených tandemech z toho bylo páté místo. 
Nepovedená dorážka ve druhém dni ji stá-
la lepší umístění ve finále.

2 kvalifikace: 566
smíšené tandemy: 548
finále: 521 

I Černému vyšla lépe kvalifikace než finá-
lový nához, kde se mu hrubě nepovedla 
dorážka. První den ale byl poměrně úspěš-
ný vzhledem ke čtvrtému místu v kvalifika-
ci i v dvojicích.

2-

Žákyně  — finále

1. Timea Hegedüs 577

2. Lisa Gasser 563

3. Noemi Budoi 562

7. Michaela Provazníková 538

ŽáCi — finále

1. Silvan Meinunger 578

2. Jakub Kurylo 557

3. Zoltan Benke 546

8. Ondřej Černý 521

Žákyně — kvalifikaCe

1. Iris Zoran 593

2. Lisa Gasser 567

3. Amela N. Imsirovic 557

5. Michaela Provazníková 541

ŽáCi — kvalifikaCe

1. Silvan Meinunger 592

2. Ilija Jevremovic 579

3. Noel Karba 579

4. Ondřej Černý 566

Sp u14 — DvojiCe

1. Zoran + Vidmar 1141

2. Fuhrmann + Meinunger 1133

3. Hegedüs + Karba 1130

4. Provazníková + Černý 1107

Sp u14 — tanDemy mix

1. Trosic + Jevremovic 604

2. Zoran + Vidmar 570

3. Hegedüs + Karba 569

5. Provazníková + Černý 548

Sp u14 — hoDnoCení nároDů

1. Maďarsko

2. Slovinsko

3. Srbsko

5. Česká republika

Celkem se SP U14 zúčastnilo  
10 reprezentací.

V soutěži dvojic se počítal součet 
výkonů z kvalifikace.

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

konference nBc

Po šestnácti letech skončili ve svých funk-
cích Siegfried Schweikardt, prezident NBC, 
a  Knut Wagner, sportovní ředitel. Delegáti 
jim za jejich dlouholetou práci poděkovali 
a rozhodli jmenovat je čestným preziden-
tem, resp. čestným členem Prezídia NBC.
Volby nového prezídia proběhly hladce. 
Vyskytl se jen dvě zadrhnutí. Nejprve u vol-
by viceprezidentů. Zde bylo pět kandidátů 
a zvolit se měli tři. Další komplikace vznikla 
u volby členů Právního výboru. Prezídium 
navrhlo tři členy a dále byl vznesen dotaz 
na zástupce Slovenského svazu, zda Štefan 
Kočan, prezident SKoZ, také hodlá kandi-
dovat. Slovenský delegát neměl potřebné 
informace, a tak je poskytl český zástupce 
s tím, že slovenský prezident skutečně má 
o funkci zájem. Následně byli do Právního 
výboru NBC zvoleni všichni čtyři kandidáti.

Dále se volili členové tří komisí (výborů): 
revizní komise, právní komise a nominač-
ní komise (nově vytvořená komise, která 
bude řešit agendu spojenou se Síní slávy 
NBC).
Kromě voleb měla konference na progra-

mu projednání více jak dvaceti návrhů od 
prezídia či národních svazů (např. oddě-
lení MS mužů od MS žen, zrušení SP U14, 
počet hlasů na konferenci v  závislosti na 
velikosti členské základny atd.). Nejvíce 
návrhů předložili Rakušané: sedmnáct. 
Schváleny byly dva návrhy Prezídia (jed-
nalo se o  kosmetické úpravy stávajících 
předpisů). Návrhy německého svazu a čtyři 
návrhy chorvatského svazu byly zamítnuty. 
Z rakouských návrhů byly projednány čtyři 
a všechny byly zamítnuty. Zbytek bodů Ra-
kušané stáhli z programu jednání a využili 
návrhu prezídia, aby se předloženými ná-
vrhy zabývala nejdříve komise pro změnu 
organizační struktury WNBA/NBC.

konference WnBa

Proběhla volba nového prezídia WNBA.

Dále byl schválena nová struktura WNBA, 
kdy se Petr Vaňura stal vicepreziden-
tem pro sportovní a  technické záležitosti,  
Bernd Bock poté viceprezidentem pro fi-
nanční a administrativní záležitosti. Další-
mi viceprezidenty budou jednotliví prezi-
denti členských asociací NBC, NBS a NBN.

Přinášíme Vám krátký souhrn toho hlavního, co se událo na konferencí světových 

kuželkářských asociací, kde Česko zastupovali Jiří Jančálek (NBC) a Petr Vaňura 

(WNBA). Oba byli zvoleni do vrcholných funkcí organizací.

M e z i n á r o D n í  a s o c i a c e

Nové složeNí vrcholNého vedeNí NBc

Klaus Barth prezident

Jiří Jančálek 1. viceprezident

Stelian Boariu viceprezident

Ferenc Karsai viceprezident

Markus Habermeyer sportovní ředitel

Milan Barišević předseda komise 
rozhodčích

Ralf Westhaus generální sekretář

Nové složeNí vrcholNého vedeNí WNBA

Thomas Berk prezident

Bernd Bock viceprezident

Petr Vaňura viceprezident
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kuželkářský 
slovníček

Kuželky jsou zajímavým sportem s množstvím speciálního názvosloví, které se kraj 

od kraje, či dokonce kuželnu od kuželny může lišit. Pro jakoukoli herní situaci, figuru 

či jen nějaký stav může existovat speciální označení.

Redakce Kuželkářských listů se tedy roz-
hodla udělat v  tom trošku pořádek a  se-
stavit „kuželkářský slovníček“. Ten by, jak 
doufáme, měl pomoci v  dorozumívání 
kuželkářů mezi sebou. Jak vidno podle ne-
dávno skončeného MS, zdaleka ne všichni 
kuželkáři znají všechny používané slango-
vé výrazy.
Pro začátek uvádíme některá slovíčka 
a  prosíme Vás, čtenáře KuLi, o  spoluprá-
ci při obohacování kuželkářského slovní-
ku, abychom na konec všichni měli jasno 
a  nějaký zaslechnutý výraz nás na ku-
želnách nezaskočil. :-) Své tipy posílejte 
emailem na adresu redakce@kuzelky.cz. 
Děkujeme.
A protože se tento článek může dostat i do 
rukou úplných kuželkářských začátečníků, 
uvádíme nejprve názvosloví jednotlivých 
kuželek.

•	 1,	9 — přední/zadní roh
•	 2,	 3,	 7,	 8 — levá/pravá přední/zadní 

dáma, fána, fanka, baba, kočka
•	 4,	6 — levý/pravý sedlák
•	 5 — král

Brand,	 brandejs,	 branďák,	
pajšl — znamená vyražení 
obou rohů a  krále; „oblíbe-
ná“ to figura zvláště prvním 
hodem do dorážky

Čest	práci,	česťák,	čestík,	Tu-
řany,	 Račice — figura napříč 
kuželkáři nenáviděná; slože-
ná z obou sedláků a krále

Čulibrk,	 čulda — nejhorší hráč družstva 
v zápase (shodou okolností se tak jmeno-
val také bývalý reprezentant Slovinska — 
Mario Culibrk)

Dotahovák,	koncák — hráč (či více hráčů) 
v závěrečném náhozu družstva; milovaný či 
zatracovaný

Fík,	újezd,	mávka,	mina,	miňonka — chy-
ba, nulový hod, netrefená žádná kuželka

Hodovka,	 hrcka,	 kontrola	 světel,	 kilenc,	
kříž — naopak všemi milovaná shozená 
kompletní devítka kuželek

Lavor — nepříjemná otvírka, 
při které zůstává stát král, 
jeden ze sedláků a  zadní 
dáma na stejné straně

Lukeš,	 krokodýl,	 krakatice,	
škaredá	 sedma,	 rozvázaná	
sedma — figura, při které 
zůstává stát král a jeden ze 
sedláků

Náběžák,	 příprava,	 černo-
bílá	 televize — figura sklá-
dající se z  obou sedláků, 
krále a  jedné přední dámy; 
výrazy „náběžák“ a „příprava“ naznačují, že 
hráč má „naběhnuto“ či „připraveno“ na 
„čest práci“

Olympiáda,	barevná	televi-
ze,	satan,	Volkswagen — fi-
gura připomínající olympij-
ské kruhy či písmeno W

Patnáctka — figura skládající 
se z obou dam a sedláka na 
jedné straně

Plzeň — jinak také jako otvír-
ka bez roha; pokud se podaří 
dorazit, tak se „Plzeň dopíjí“

Sněhulák — sražená osmič-
ka, po které zůstává stát sa-
motný král

Šteler,	 stavák,	 otevřít–zavřít,	 hajront — 
devět kuželek sražených v dorážce na dva 
hody (výraz Šteler nám zaslal pan Josef 
Jurda z Prostějova — děkujeme)

Televizák,	televizní	hod	— sražení těžké fi-
gury jedním hodem

Vlaštovky,	prasečí	oči,	tan-
ga,	 supersatan — otvírka 
přední kuželky a obou zad-
ních dam
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Projekt interligy 
úsPěšný

Zatímco ještě loni touhle dobou nebylo 
zcela jisté, zda-li se projekt Interligy vů-
bec dotáhne k  úspěšné realizaci, dnes je 
za námi první ročník a můžeme hodnotit.  
Především je nutno říci, že i přes některé 
nedostatky, které však k novým projektům 
patří, tento rozhodně nezklamal.
Obavy, které před startem projektu měly 
především české týmy, byly celkem rychle 
rozptýleny a  soutěž nakonec nepostráda-
la napětí, dramata a zajímavé příběhy. Po 
sportovní stránce pak bylo nesporným 
přínosem zvýšení kvality jak v oblasti ku-
želen, tak především soupeřů. Vyjma oče-
kávaného suverénního tažení Podbrezové, 
která je, nutno uznat, zcela jinde, byl vý-
sledek ostatních zápasů nepředvídatelný. 
Zejména v české lize se často v minulých 
ročnících stávalo, že týmy bojující o  zá-
chranu nebyly často pro špičková družstva 
z  čela tabulky důstojným soupeřem. To 
v  Interlize odpadlo, a  i  když na půdu fa-
vorita přijel soupeř ze samého dna 
soutěže, jednalo se vždy o  těžký 
zápas, možná ještě náročnější 
na psychiku pro hráče favorita. 
Kdo chtěl zvítězit, musel proká-
zat zejména vysokou psychickou 
odolnost. Nezřídka se spousta vzá-
jemných duelů rozhodovala doslova po-
sledními hody. Obtížnost rovněž spočívala 
i v tom, že v boji o „národní medaile“ týmy 
odehrály pouze 10 utkání se svými národ-
ními konkurenty a  o  to větší význam pak 
tyto duely v konečném účtování měly. Na-
víc v  situaci, kdy tři týmy hrají o  medaile 
a jeden o sestup, a tak není moc prostoru 

na chyby a každá ztráta o to více zabolí.
Vše výše zmíněné přispělo i ke zvýšení ná-
vštěvnosti a  zájmu z  řad širší kuželkářské 
veřejnosti. Zvýšení zájmu se projevilo pře-
devším v duelech mezi českými a sloven-
skými týmy, kde diváci byli často zvědaví 
na nové tváře a  zajímavé výkony. Samo-
statnou kapitolou pak byl příjezd Podbre-
zové na jakýkoliv zápas do Čech. Často za-
plněné tribuny měly možnost vidět oprav-
du světovou kuželkářskou špičku a  za to 
se také divákům Podbrezová odměnila 

častým přepisováním ať již individuálních 
či týmových rekordů.
Další obavou pak byla značná vzdálenost 
a s tím spojené náročné cestování k zápa-
sům. Částečně tyto obavy rozptýlila mož-
nost víkendových „dvojutkání“ a  u někte-
rých týmů se z nevýhody stala dokonce vý-

hoda, kdy společné víkendy pojaly některé 
týmy něco jako „teambuilding“. To nezřídka 
přispělo k zvýšení pohody v  týmu a ta se 
následně promítla i  ve výkonech. Dalším 
poznatkem byla pak většinou vstřícnost 
a  vřelé přijetí na půdě hostujícího klubu 
a  v  krajním případě i  vybudování přátel-
ských vazeb mezi kluby, které bylo do roz-
dělení republiky samozřejmostí.
Ale abychom jen nechválili. Tak jako kaž-
dý projekt má i tenhle ještě své rezervy. Ty 
byly spatřovány často v  rozdílných výko-
nech rozhodčích či v rozdílných pravidlech 
jednotlivých kuželkářských svazů.
Dle názorů několika týmů byla úroveň roz-
hodčích na Slovensku o něco výše. Obecně 
lze spatřovat problémy ve znalosti pravidel 
či s  určitou nestranností, která se u  roz-
hodčího na této úrovni očekává. Velmi vý-
znamným faktorem pak byl obecně přístup 
slovenských rozhodčích k výkonu této dů-
ležité funkce a jejich řečnické schopnosti. 

Ačkoliv to nelze hodnotit obecně 
(i  na českých kuželnách byli ně-
kteří rozhodčí hodnoceni kladně) 
je nutné se rovněž zamyslet nad 
přípravou a  přístupem a  najít 
u některých klubů vhodnou oso-

bu, která by náročné duely Interligy 
zvládla s noblesou a autoritou sobě vlast-
ní, ale nutno podotknout, objevilo se i pár 
opačných názorů ze slovenské strany.
Dalším kritizovaným prvkem pak byl roz-
dílný přístup jednotlivých svazů v „náhrad-
nických“ startech. Obecně platí, že hráč 

V minulém čísle si mohli pravidelní čtenáři v rubrice věnované Interlize přečíst pár vět 

k vyhodnocení Interligy čistě ze sportovního hlediska. Cílem tohoto krátkého článku 

je se však na Interligu podívat i z jiného úhlu pohledu než jen řečí čísel a statistik.

pokračování na str. 20 
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tiráž

smí během jednoho hracího týdne na-
stoupit k  jednomu startu (buď v  Interlize 
nebo nižší soutěži řízené svazem). Rozdíl 
však spočíval ve vedení tzv. národní sou-
pisky u ČKA, kdy hráč uvedený na soupisce 
A týmu v Interlize již za jiný tým nastoupit 
nemůže, což na Slovensku neplatí. Pro čes-
ké týmy to tak znamenalo použít pro starty 
pouze hráče zapsané na soupisce A druž-
stva a  neumožnilo vyšší vytížení hráčů, 
kteří neměli tzv. místo na soupisce jisté. 
O tomto pravidle však rozhoduje STK jed-
notlivých svazů a není příliš ochota české 
strany na tom příliš měnit.
I  když zde výčet kladů a  záporů není jis-
tě kompletní, cílem článku bylo zdůraz-
nit ty nejpodstatnější. Věřme, že tak jako  
každý projekt, tak i  projekt Interligy se 
bude v následujících letech rozvíjet a vše 
přispěje ke spokojenosti hráčů, diváků 
i samotných funkcionářů.

Kamil Bednář a Tomáš Valík

Projekt interligy 
úsPěšný

 pokračování ze str. 19

zasedání nejvyšších orgánů 
a slavnostní galavečer

Sobota 24. června 2017 
Hotel Myslivna, Brno

11.00 Valná hromada ČKBF

14.00 VH ČKA, VH ČBA

19.30 Kuželkář sezóny 2016/2017

Z  organizačních důvodů je koná-
ní Výkonné rady ČKA odloženo na 
podzim roku 2017.

Článek byl převzat z  webových stránek 
České unie sportu www.cuscz.cz.

Chcete se zapojit do řízení svého sportov-
ního klubu?  Chystáte se založit sportovní 
klub nebo obnovit činnost momentálně 
neaktivního sportovního spolku? Co vše je 
potřeba respektovat při vedení sportovní-
ho klubu, tělovýchovné jednoty (v  dalším 
textu budeme pro jednoduchost užívat 
pouze sportovní klub popř. klub)?
Cílem této publikace je provést čtenáře zá-
kladními otázkami vzniku, existence (vč. ří-
zení) a zániku spolku (sportovního klubu) 
v  návaznosti na právní úpravu podle zá-
kona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
a  dalších právních předpisů souvisejících 
se „spolkovým životem“.
Manuál je systematicky členěn do kapitol 
od založení až po zánik spolku. Čtenáři se 
mohou mimo jiné seznámit se základními 
povinnostmi spolku, možnostmi jeho orga-
nizační struktury vč. personálního zajištění 
jeho fungování, s  jeho ekonomikou (mož-
né zdroje příjmu, účetnictví daně apod.), 
rovněž i se základními principy marketingu 
a dalšími praktickými radami i s odkazy na 
další zdroje informací.
V neposlední řadě je cílem této publikace 
seznámit širší sportovní veřejnost s  roz-
sahem služeb poskytovaných Českou unií 
sportu, resp. jejich Servisních center spor-
tu ČUS, která mohou všem funkcionářům 
sportovních klubů usnadnit výkon jejich 
funkcí v  návaznosti na dnes již značnou 
administrativní zátěž a umožnit jim tak vě-
novat se co možná nejvíce hlavnímu účelu 
jejich klubu.

Manuál řízení sportovního klubu je ke sta-
žení ve formátu PDF na adrese:

https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/
manual-rizeni-sportovniho-klubu.html

manuál řízení 
sPortovního klubu

MANUÁL ŘÍZENÍ
SPORTOVNÍHO

KLUBU


