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Dvě zlata

Úvodem

z Kluže
Mistrovství světa v Rumunsku jsou minulostí. Česká
výprava z nich přivezla hned šestici cenných kovů
a několik dalších dobrých výsledků.

Štěpán Koblížek
šéfredaktor

Prvním dvěma akcím se bude na dalších

ploše několika hektarů se nacházely desít-

stranách věnovat Tomáš Valík. Jedno ale

ky sportovišť, které byly od rána do večera

oba materiály mají společné. Je to Honza

obsypány lidmi každého věku.

Bína. Český supertalent byl jedním z highlightů čtrnáctidenního dění v Kluži a zařadil se nejen mezi hvězdy obou šampioná-

Píše se květen roku 2005. V Náchodě se koná mistrovství světa juniorů
v kuželkách. Mezi diváky a početnými

Kvalifikace jednotlivců

tů (na SP dorostu už byl přeci jen starý),
ale mezi kuželkářskou elitu vůbec. Tahoun

První a možná vůbec ten nejzásadnější vý-

České Třebové dokonale načasoval formu

kon pro všechny účastníky. 64 mužů a stej-

na vrchol sezóny. Dokázal získat dva cen-

ný počet žen bojovalo dva dny o 32 míst

né kovy juniorské, a především bronzovou

v každé kategorii pro ty nejlepší do vyřazo-

medaili v rámci hlavní kategorie jednot-

vacího turnaje.

livců, což se mezi muži nikomu nepodaři-

Česko mělo ve hře šest hráčů a šest hrá-

lo od stříbra Honzy Kotyzy z Ritzingu 2010.

ček a hned osm z nich dokázalo vybojo-

Rozhovor s Honzou Bínou si můžete pře-

vat postup. Lepší bilanci v tomto ohledu

číst v další části tohoto vydání.

měly pouze Maďarsko, Srbsko a Německo.

Ale pěkně popořádku. Nebudu se na ná-

U posledních dvou jmenovaných dokáza-

sledujících řádcích věnovat každému čes-

lo postoupit všech šest mužů, ale „jen“ tři

kému hodu. Dění v Rumunsku jste jistě

ženy. Maďarsko mělo v závěrečných bojích

sledovali a máte jej tak stále v paměti.

čtyři ženy a pět mužů. Postup slavilo pět

Chtěl bych proto spíše zdůraznit některé

ze šesti Chorvatek, ale jen jeden ze šesti

střípky, které poté dají dohromady celou

Chorvatů. Chorvatská mužská reprezenta-

rumunskou mozaiku.

ce opravdu nezažívá zářné období, nepo-

Ještě, než se dostaneme k úvodním ho-

čítáme-li hlavní oporu Hrvoje Marinoviče,

dům šampionátu, je nutné se trochu za-

ale k němu později. Velký propadák za-

stavit nad Rumunskem jako zemí. Výprava

znamenali Slováci. Z pěti nominovaných,

pravda zavítala jen do západního Rumun-

a s ohledem na výsledky i na postup favo-

ska, které patří v této zemi mezi ty bohatší

rizovaných hráčů z Podbrezové, si vybojo-

části, avšak viděli jsme opravdu zajímavou

val místo v pavoukovi pouze Tomáš Pašiak.

a krásnou zemi. Hory, které se rozprostíra-

Ženy dopadly lépe, když slavily tři z pěti.

ly kolem cest, přímo vyzývaly k návštěvě.

Kvalifikaci výsledkově ovládla Srbka Jasmi-

A k samotné Kluži lze pouze poznamenat,

na Andjelkovič (640) a Němec Timo Hoff-

že se jedná o moderní město, které má

mann (693). Hned za nimi skončili obhájci

rovněž svoji krásu. K tomu je nutné zdůraz-

zlata z roku 2016 a hlavní favorité Chorvat-

nit, že samotné sportovní centrum, jemuž

ka Maričič a Srb Zavarko.

českými fanoušky je i malý Honza
Endršt. Má za sebou další úspěšnou
kuželkářskou sezónu, kdy v devátém
ročníku Poháru mladých nadějí obsadil druhé místo v kategorii mladších žáků. Ve stejném ročníku a ve
stejné soutěži jeho letošní spoluhráčka Renáta Navrkalová získává
medaili v kategorii starších žákyň.
Honza nadšeně sleduje veškeré dění
na kuželně, české juniory a juniorky,
Kotyzu, Vaverkovou, Sobčáka, sestry
Wiedermannovy. Sleduje i talentovaného srbského hráče Vilmose Zavarka, který je v tu dobu věkem ještě
dorostenec, ale už postupně rozšiřuje svoji sbírku úspěchů a světových
titulů. Nikdo asi netuší a nemůže
tušit, že se o třináct let později potkají se Zavarkem na mistrovství světa jednotlivců a budou spolu, ať už
nepřímo nebo přímo bojovat o další
tituly světových šampionů.
A teď zpátky do reality roku 2018. Nejen Honzův letošní příběh ze šampionátu v Rumunsku si můžete přečíst
v novém čísle časopisu.

dominuje osmidráhová kuželna od Pauly, je opravdu záviděníhodné. Na rozsáhlé
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Dvě zlata
z Kluže
pokračování ze str. 2

dobře a mohlo se blýsknout i v kombina-

ženy — kombinace

ci, však z plné únavy nastoupilo ke dru-

Smíšené tandemy

hému kolu sprintu, a to proti soupeřům

Jasmina Andjelkovic

z nejtěžších. Na Marinoviče čekal odpočatý
Po kvalifikaci si hlavní soutěž vybrala

Zavarko a na Jambrovič podobně čerstvá

krátkou přestávku, ve které se odehrály

Maričič. A to nemohlo dopadnout jinak než

dvě stále mladé disciplíny, tandemy mix

jejich hladkou výhrou. Škoda pro Chorvaty

a sprinty. A právě tandemy nám udělaly

a škoda pro diváky, kteří tak byli ochuzeni

první velkou radost. Česko mělo ve hře dvě

o parádní souboje.

dvojice. Veronika Petrov s Filipem Dejdou

Ve stejné fázi soutěže ve sprintu skončil

prohráli hned v úvodu. Renáta Navrkalová

i vítěz kvalifikace Hoffmann, naopak Honza

s Honzou Endrštem však do soutěže do-

Bína zdolal agilního Francouze a postoupil

slova vlétli a hladce přešli přes první kolo.

mezi osm nejlepších. Tam na něj čekal Za-

Dále je čekali Rumuni, Srbové, Rakušané

varko, a to pro mladého Čecha znamenalo

a Chorvati a výsledek už znáte. Rozhovor

konečnou. Na stejném místě v ženském

se zlatými medailisty naleznete na dalších

pavouku skončila i Lucka Vaverková, která

stránkách.

v napínavé náhlé smrti podlehla mladé
Chorvatce Bosak.
Zlato nakonec slavili Zavarko s Maričič. Kde
však zcela jistě slavili také, je Švédsko. Severská země nepatří mezi kuželkářské ve-

890 WR

Ines Maricic

888

Mirna Bosak

876

7.

Lucie Vaverková

855

15.

Alena Kantnerová

812

19.

Nikola Tatoušková

787

ženy — jednotlivkyně
Sina Beisser
Anita Mehesz
Brigita Strelec
Ines Maricic

likány, ale trojice dam se dvěma fanoušky
se letos vydala na rumunské mistrovství
a senzačně si z něj odvezla bronzovou me-

Play-off jednotlivců

daili ze sprintu. Prakticky neznámá Jenny
Smevold dokázala, že i ve Švédsku hrát

A nyní k vyřazovacím soubojům. Hned na

kuželky umí. Nejprve doslova vyprovodila

úvod dlouhého dne, který vyplnilo druhé

Slovenku Valigurovou. Dále na opakova-

kolo, se se soutěží rozloučil vítěz kvalifi-

nou náhlou smrt zdolala Srbku Barac. Ve

kace. Hoffmann měl bohužel tu smůlu, že

čtvrtfinále se poté o medaili utkala s dal-

posledním postupujícím byl Jiří Veselý. Ten

Nedlouho po vítězné osmičce, kterou Hon-

ším překvapením, Heret Ots z Estonska.

pravda postoupil s odřenýma ušima, což

za Endršt tandemy ukončil, přišla na řadu

Jejich napínavý souboj pro sebe Švédka

však pro českého hráče bylo hluboko pod

soutěž sprinterů, lépe řečeno její vyvrcho-

opět získala v náhlé smrti. V semifinále

jeho možnosti. Ve druhém kole se naopak

lení.

pak již nad její síly byla mladá Chorvat-

ukázal Veselý v plné kráse. Po vlažnějším

Mimo jiné se v ní projevila krutost rozpi-

ka, která ukončila pouť pavoukem Lucce

úvodu totiž Němce doslova zasypal skvě-

su šampionátu, kdy poražení z finále, tedy

Vaverkové. Bronz pro Smevold je druhou

lou druhou dráhou. Od té chvíle se vezl na

Chorvaté Marinovič a Ana Jambrovič, mu-

historickou medailí pro tuto zemi od bron-

vlně, čímž nedal Hoffmannovi ani pomyš-

seli v podstatě vzápětí nastoupit k důle-

zu Dagny Forslund ze soutěže jednotlivkyň

lení na výhru. Postup navíc na vedlejších

žitým sprintům. Nejlepší výkon z této dis-

z roku 1974, kdy šampionát hostil německý

dráhách slavil i Bína. Los je však následně

ciplíny se totiž započítával do kombinace.

Eppelheim. Mimochodem světovou šampi-

svedl do jednoho souboje.

Navíc byly ve hře další cenné kovy. Chor-

onkou se tenkrát stala česká reprezentant-

vatské duo, které kvalifikaci zvládlo velice

ka Hana Konířová.

Sprint

Kuželkářské listy

pokračování na str. 4
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Dvě zlata
z Kluže
pokračování ze str. 3

(679) a právem si vybojoval čtvrtfinálový

Muži — kombinace

start.
Druhé kolo odpoledne znamenalo koneč-

Podobně úspěšné byly i obě české ženy,

nou pro Honzu Endršta. Naopak se rado-

a tak mělo Česko tři zástupce mezi závě-

valy dvě ženy, Alena Kantnerová a Lucka

rečnou šestnáctkou, tedy stejně jako Ně-

Vaverková. Šampionát ve druhém kole

mecko, Srbsko a Chorvatsko.

Vilmos Zavarko

939

Timo Hoffmann

922

Hrvoje Marinovic

911

4.

Jan Bína

909

10.

Jiří Veselý

881

skončil rovněž pro Nikolu Tatouškovou, Veroniku Petrov i pro Zuzku Musilovou, která

Na Bínu čekal Marinovič. Zkušený Chorvat,

se se Slovenkou Valigurovou dlouho přeta-

obhájce bronzu, byl favoritem, ale Bína se

hovala o postup, ale ten nakonec připadl

nezalekl ani jeho. Od úvodních hodů byl

zkušené soupeřce.

lepší a svědomitě kráčel za postupem. Za
jasného stavu dokonce Marinovič vzdal

Poslední dva dny čekaly na ty nejúspěš-

závěrečné hody a zbytek startu proseděl

nější hned čtyři stodvacítky. Takové vypětí

na židli za dráhou, což bylo poněkud ne-

už opravdu prověří všechny zúčastněné

důstojné jeho jména. Nicméně Bína slavil

a jeho vítěz může být právem nazýván

postup do semifinále.

světovým šampionem. Nejprve se odehrál

Čtvrtfinále bohužel znamenalo konečnou

národní souboj. Bylo jasné, že jeden z čes-

pro obě zbývající české ženy. Vaverkovou

kých mužů bude mezi osmi nejlepšími.

zastavila

Maričič,

Kantnerovou

Němka

Muži — jednotlivci
Vilmos Zavarko
Manuel Weiss
Jan Bína
Igor Kovacic

Veselý svůj skvělý výkon z druhého kola
nezopakoval, Bína naopak zahrál výborně

Kuželkářské listy

pokračování na str. 5
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Dvě zlata
z Kluže
pokračování ze str. 4

řila obhajoba titulu světového šampiona,

Smíšené tandemy

kterou navíc doplnilo i zlato z kombinace.
Beisser. Oběma Češkám se podařilo hlavní

Honza Bína v ní skončil trochu smolně

favoritky na finále výrazně potrápit a ne-

čtvrtý o dvě kuželky, když mu takto na dál-

chybělo mnoho a překvapení by byla na

ku porážku oplatil Marinovič, který bral

světě. Češky doslova sahaly po semifinále,

bronz. Vítězkou kombinace žen se stala

ale vynikajícími závěry, a i se štěstím, si

Srbka Andjelkovič.

R. Navrkalová + J. Endršt
A. Jambrovic + H. Marinovic
R. Lienbacher + P. Vsetecka
T. Duka + P. O. Mihalcioiu

favoritky postup nakonec zajistily. Přesto však české hráčky zanechaly výraznou

Závěrem

a obdivuhodnou stopu na rumunském

Ženy — sprint

šampionátu.
Ještě k postavám světových šampionů.
Poslední den již patřil třem závěrečným

Zatímco o titulu Zavarka prakticky nepa-

náhozům. Napínavý byl především ten

novaly pochybnosti, Srb turnajem pro-

první, tedy semifinálový. Bína v něm na-

cházel jako nůž máslem, až na zmíněné

stoupil proti Němcovi Manuelu Weissovi.

semifinále, tak Beisser byla naopak mno-

Weiss v samotné hře nebyl zásadně lepší

hými odepisována. Kvalifikací se totiž spí-

než Bína, ale přeci jen kráčel za postupem

še protrápila, ani sprint nebyl z její strany

čím dál sebevědoměji, a tak si jej nakonec

ideální. Jak se ale blížilo finále, tak její vý-

i vybojoval.

kony, a hlavně sebevědomí měly vzrůstající

Další semifinále byla také velmi napínavá.

tendenci. A když se jí podařilo zvládnout

Slovinka Strelec byla již jednou nohou ve

těžké semifinále, finále už bylo bez problé-

finále, když Beisser předvedla úžasný zá-

mu. Beisser se tak vrátila na trůn po zlatu

věr a postup doslova urvala o dvě kuželky.

z Brna 2014.

Podobně blízko finále byla i Maričič, avšak

K výkonům je ještě nutné poznamenat,

Maďarka Mehesz se také nevzdala, a i ona

že byť to několikráte bylo opravdu blízko

vynikajícím závěrem vývoj otočila (647:645).

a třeba Zavarko zahrál šedesátku 374, tak

Mimochodem, Mehesz se podařilo v osmi-

nakonec ani jednou nepadla sedmistov-

finále, čtvrtfinále a semifinále vždy zahrát

ka. Nejblíže k tomu měl Marinovič (698),

647 kuželek.

Zavarko (696, 694, 690) a Hoffmann (693).

Ve druhém mužském semifinále byl Za-

Dobře našlápnuto k tomu měla i Chorvat-

varko již téměř zlomen svým krajanem

ka Jambrovič, která však pokazila závěr,

Kovačičem. Ten však místo finálního úde-

a tak nakonec odolal i světový rekord kra-

ru a ukončení vlády Zavarka závěr doslova

janky Maričič. Jambrovič tak musela vzít za

zpackal, a tak postup opět slavil světový

útěchu rekordem juniorským (677).

hráč číslo jedna.

Takové bylo VII. MS jednotlivců. Za dva roky
se další šampionát uskuteční v Polsku, ve

Samotná finále, která měla být zlatou teč-

městě Tarnowo Podgorne. Již příští rok nás

kou za celým děním, byla bohužel pro di-

však čeká týmové mistrovství světa, které

váky naprosto jednoznačná a z titulů se

bude hostit zimní stadion v Rokycanech.

Kuželkářské listy

Mirna Bosak
Anita Mehesz
Jenny Smevold

Muži — sprint
Vilmos Zavarko
Axel Schondelmaier
Wolfgang Blaas
Nicolae Lupu

Hodnocení národů
1.

Srbsko

2.

Chorvatsko

3.

Německo

4.

Česká republika

5.

Maďarsko

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

favorité Beisser a Zavarko mohli radovat
již po třech dráhách. Zavarkovi se tak zda-

Ines Maricic

Lukáš Dařílek

a NBC www.wnba-nbc.de.
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Ženy — kvalifikace

Muži — kvalifikace

1.

Jasmina Andjelkovic

640

1.

Timo Hoffmann

693

2.

Ines Maricic

620

2.

Vilmos Zavarko

682

3.

Anita Mehesz

607

3.

Matej Lepej

679

21.

Alena Kantnerová

583

16.

Jan Bína

632

23.

Lucie Vaverková

583

23.

Jan Endršt

623

24.

Nikola Tatoušková

581

32.

Jiří Veselý

609

26.

Zuzana Musilová

580

50.

Ondřej Sobčák

582

30.

Veronika Petrov

577

59.

Pavel Jiroušek

568

33.

Renáta Navrkalová

576

62.

Filip Dejda

552

Ženy — 2. kolo
599

Nikola Tatoušková

Timo Hoffmann

651

1:3

670

Jiří Veselý

535 1,5:2,5 557

Alena Kantnerová

Jan Bína

667

4:0

603

Markus Vsetecka

Anita Mehesz

611

3:1

546

Veronika Petrov

Axel Schondelmaier

618

2:2

594

Jan Endršt

Katarína Valigurová

626

2:2

598

Zuzana Musilová

Petra Basek

570

1:3

602

Lucie Vaverková

Brigita Strelec
Dana Klubertová

640

4:0

Muži — 2. kolo

Muži — osmifinále
Jiří Veselý

621

1:3

679

Jan Bína

Ženy — osmifinále
Dagmar Wiedenhofer

569

1:3

595

Alena Kantnerová

Katarína Valigurová

576

1:3

604

Lucie Vaverková

Muži — čtvrtfinále
Jan Bína

650

4:0

531

Hrvoje Marinovic

Muži — semifinále

Ženy — čtvrtfinále
Alena Kantnerová

603

1:3

610

Sina Beisser

Lucie Vaverková

633

1:3

631

Ines Maricic

Jan Bína

584

0:4

624

Manuel Weiss

Igor Kovacic

671

1:3

678

Vilmos Zavarko

Muži — finále

Ženy — semifinále
Brigita Strelec

610

2:2

612

Sina Beisser

Anita Mehesz

647

2:2

645

Ines Maricic

Manuel Weiss

627 0,5:3,5 695

Vilmos Zavarko

Ženy — finále
Sina Beisser

Kuželkářské listy

617

3:1

594

Anita Mehesz
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Kuliho vysvědčení žen
Alena Kantnerová

Lucie Vaverková

Zuzana Musilová

41 let

32 let

27 let

KK Slovan Rosice

KK Blansko

KK Slovan Rosice

Výkony: 583, 557, 595, 603

Výkony: 583, 602, 604, 633

sprint: 1. kolo

sprint: čtvrtfinále

Alena se zlepšovala každým startem. Vy-

Lucie byla spolu s Alenou Kantnerovou

Zuzka Musilová dokázala postoupit z kva-

rovnanými výkony se dostala až do čtvrtfi-

nejlepšími hráčkami. Lucka hrála velice

lifikace. V prvním kole sice nad Slovenkou

nále, kde výrazně potrápila pozdější mist-

dobře a den ode dne se zlepšovala. Došla

Valigurovou vedla a byla kousek od postu-

ryni světa Sinu Beisser. K medaili nechybě-

až do čtvrtfinále, kde těsně nestačila na

pu, nakonec se však radovala Slovenka.

lo mnoho, stejně jako u Lucky.

Ines Maričič.

Renáta Navrkalová

Nikola Tatoušková

27 let

25 let

BSV Voith St. Pölten

Výkony: 580, 598

Veronika Petrov
47 let
KSV Wien

KK Slovan Rosice

TJ Lok. České Velenice

KK Konstruktiva Praha

Výkony: 576

Výkony: 581, 599

Výkony: 577, 546

sm. tandemy: zlato

sprint: 1. kolo

sm. tandemy: 1. kolo

Renáta měla jistě na víc. Jako jediná bohu-

Nikola postoupila z kvalifikace. Ve druhém

Veronika Petrov rovněž zvládla nástrahy

žel nepostoupila mezi nejlepších 32 hrá-

kole byla nad její síly Slovinka Strelec. Pro-

kvalifikace a probojovala se mezi 32 nej-

ček, byť smolně o dorážku. Následně si to

hra 4:0 poněkud zkresluje vyrovnaný prů-

lepších. Proti nakonec stříbrné Maďarce

alespoň vynahradila v mixech, kde získala

běh a těsné závěry.

Mehesz se jí ale příliš nedařilo.

s Honzou Endrštem zlatou medaili.

Kuželkářské listy
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Kuliho vysvědčení mužů
Jan Bína

Jan Endršt

21 let

27 let

TJ Lok. Česká Třebová

Jiří Veselý
27 let
KSK Union Orth/Donau

SKK Rokycany

TJ Opava

Výkony: 632, 667, 679, 650, 584

Výkony: 623, 594

Výkony: 609, 670, 621

sprint: čtvrtfinále

sm. tandemy: zlato

sprint: 1. kolo

Předvedl

výbor-

Svým přístupem a zájmem by měl být vzo-

Nejlepší ze zkušených. I on předvedl zod-

né a stabilní výkony, a to i přes nároč-

zodpovědný

přístup,

rem ostatním uchazečům o reprezentaci.

povědný přístup, a především vynikající

ný program účasti jak na MS juniorů, tak

Vždy připraven k zodpovědnému výkonu,

výkon po postupu z kvalifikace ve druhém

i MS mužů. Považuji jej za náš velký talent

je týmovým hráčem, což v tandemu s Ren-

kole proti nejlepšímu kvalifikantovi Timo

a jasnou českou jedničku.

čou dokázal ziskem zlaté medaile v boji

Hoffmannovi, osmifinále s Honzou Bínou

s velmi těžkými a zkušenými soupeři.

byl bratrovražedný boj...

Pavel Jiroušek

Filip Dejda
29 let

34 let

30 let

BSV Voith St. Pölten

KSK Austria Krems

TJ Lok. Česká Třebová

TJ Sokol Kolín
Výkony: 552

Ondřej Sobčák

Výkony: 568

SKK Náchod
Výkony: 582

sm. tandemy: 1. kolo
V podstatě platí pro všechny to samé. Zklamání z jejich výkonů cítím já i oni. Nejhorší výkony sezony si bohužel, i přes dobrou přípravu,
nechali na nejdůležitější vystoupení roku.
Hodnocení žen a mužů provedli reprezentační trenéři Jan Výrek a Ladislav Musil.
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Zlatý
rumunský zápis
Rumunská Cluj-Napoca hostila vrcholové akce letošní sezóny.

Světový pohár U18

V kulturním a správním centru Transylvá-

zali zlepšit a dosáhnout na senzační vý-

nie se uskutečnil XI. světový pohár katego-

sledek. Honza vylepšil dorážku (210) a svůj

rie dorostu U18, XIX. mistrovství světa juni-

V pondělí 14. května proběhla kvalifikace

kvalifikační výkon navýšil na 596. Verči od-

orů a juniorek U23 a VII. ročník mistrovství

jednotlivců. Té se zúčastnilo 12 chlapců

hozená nervozita znamenala zlepšení o 96

světa jednotlivců mužů a žen.

a 12 děvčat, po jednom zástupci z každé

kuželek a celkových 572 (dvojice 1168) kata-

Všechny akce probíhaly na sice ne nově

země. Mezi účastníky byl i náš Jan Mecerod

pultovalo náš pár ke stříbrným medailím,

postavené, ale perfektně připravené a vy-

a Veronika Horková.

když druhé místo udrželi o čtyři kuželky

bavené osmidráhové kuželně značky Pauly.

Honza se mírně pral s příznivostí své hry,

před třetími Srby, které táhla Vladana Ob-

Oproti jiným letům jsme se dočkali kužel-

a i přes bezchybnou hru doplatil na malé

renič (601). Vítězi se stali Chorvati, kteří na-

ny, která neodrážela kuželky od zadních

množství devítek, které především v doráž-

hráli ještě o šest kuželek více, především

stěn zpět na kříže a její padavost tak byla

ce (187) chyběly. V celkovém součtu porazil

zásluhou Luky Pozegy (625).

spravedlivá pro většinu hráčů. Kuželna

566 kuželek a z osmého místa postoupil

Do úterního finále se probojoval jenom

byla specifická tím, že dráhy vyžadovaly

do finále.

Honza, který o devítku vylepšil kvalifikač-

pouze určitou rotaci koule a ostatní tra-

Verča se spíše než s parametry svého

ní výkon a s číslem 575 obsadil páté místo.

jektorie „kradly“. Hráči tak byli ve snaze

hodu prala s nervozitou, která na ni jako

Na medaile bylo potřeba 600, což se poz-

o maximální výsledek nuceni měnit tech-

na nováčka dopadla. I přes velkou snahu

ději při MS dospělých ukázalo jako oprav-

niku hodu, na čemž se ukázaly jejich reál-

nedokázala trému využít ve svůj prospěch

du solidní číslo. Vítězem se stal Němec

né kvality.

a startem se protrápila na 476, což odpoví-

Funk (619), druhý Pozega (613) a třetí místo

dalo 12. místu a ztrátě šance bojovat o me-

bral Temistokle (603), a tak není žádným

daile ve finále.

překvapením, že Chorvat, Čech i Rakušan

O několik málo hodin později proběhla
soutěž dvojic, kde se oba naši hráči doká-

pokračování na str. 10

Dorostenky — finále

Smíšené dvojice U18

Vladana Obrenic

585

T. Sinkovic + L. Pozega

1174

Alexandra Duračková

584

V. Horková + J. Mecerod

1168

Julia Sidlo

572

V. Obrenic + V. Boskov

1164

Dorostenci — finále

5.

Kuželkářské listy

Hodnocení národů U18

Lukas Funk

619

1.

Německo

Luka Pozega

613

2.

Slovinsko

Lukas Temistokle

603

3.

Srbsko

Jan Mecerod

575

9.

Česko
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Zlatý
rumunský zápis
Chorvatky s výkonem 3553, které v nejlepší

šance na skvělý výsledek proplula mezi

šestce dne měly hned tři hráčky v čele

prsty. Bohužel stejně jako u děvčat se do

zůstávali na MS U23. V děvčatech zaslou-

s Anou Jambrovič (642).

finále probojoval jen nejlepší hráč Honza

ženě zvítězila Srbka Obrenič (585), druhá

Další den se do své soutěže pustili chlapci.

Bína, který však držel skvělou pozici do

byla Slovenka Duračková (584) a třetí místo

Kluci sami na sobě cítili tlak, jelikož věři-

finále i kombinace, kdy se o první místo

brala Polka Sidlo (572).

li v dobré umístění, které bylo podpoře-

dělil se Srbem Kujundžičem, ale na třetího

V hodnocení národů se sčítaly čtyři nejlep-

no dobrými výkony během jarní přípravy.

v pořadí držel už slušných 22 kuželek nás-

ší výkony a vzhledem k špatnému výkonu

Vstup se klukům povedl dokonale, když

kok. Vítězi se stali skvělí Srbové s 3780, na

Verči v kvalifikaci naše výprava brala až

hned v úvodních hodinách turnaje položil

druhém místě Slovinci s 3623 a třetí pře-

deváté místo.

Honza Bína 672 kuželek, na konci dne nej-

kvapivě Rakušané s 3617. S bramborami na

lepší výkon kvalifikace. Honza první šede-

krku se ocitl i favorizovaný výběr Německa

sátku hledal devítkový hod, po změně drah

s 3561, který se oproti přípravě proti naše-

upravil techniku hodu a díky lepší pada-

mu výběru dokázal podhodit o 200.

vosti v závěru vykouzlil dráhu 194. Bohužel

V pátek proběhly soutěže dvojic děvčat

Od úterý 15. do neděle 20. května vyvr-

stejně jako u děvčat i chlapce srazily dva

i chlapců. V této disciplíně se nám příliš

cholil dvouletý přípravný cyklus junior-

nepovedené výkony. Naději vykřesal ještě

nedařilo. Z prvního kola nám sice postou-

ské kategorie a Českou republiku na MS

na třetí pozici Rosťa Gorecký slušným vý-

pily tři dvojice, ale druhé kolo již nepřešla

U23 zastupovalo 8 dívek a 8 chlapců. Po

konem 602, který ale vzhledem k jeho vý-

žádná.

technické poradě, na které nám při loso-

sledkům v Interlize zůstal také za očeká-

Chuť jsme si spravili v sobotu v soutěži

vání o volné pozice štěstí nepřálo a z 16

váním. Bohužel celkový výkon 3542 nestačil

smíšených dvojic. Monice Pavelkové s Mi-

možných losovaných míst pro české bar-

na víc než páté místo. Chlapci doplatili na

chaelem Kotalem se podařilo přejít přes

vy nezbylo ani jediné, zatímco například

přemotivovanost a nedostatek zkušeností

Poláci či Francouzi dostali tři bonusové

v kritických situacích a sami věděli, že jim

pokračování ze str. 9

Mistrovství světa U23

pokračování na str. 11

starty, následovalo slavnostní zahájení doplněné vystoupením místních tanečních
souborů.
Hned ve středu se do soutěže týmů pustila děvčata. Hlavní taktikou bylo nepadnout výkonově dolů a snažit se udržet
standard 550 kuželek. Mladé a nezkušené
hráčky výběru se bohužel nevyvarovaly
zbytečných chyb a v několika případech
podlehly atmosféře světové akce. Zkušenější hráčky sice základní úkol splnily,
ale ani jim se nevedlo dle představ a nic
navíc nepřidaly. Dva výkonnostní výpadky
a celkový výsledek 3290 tak stačily na deváté místo. Do finále jednotlivců se těsně
probojovala pouze nejlepší hráčka Monika Pavelková s výkonem 572 kuželek. Třetí
místo braly Srbky (3453), druhé Němky za
3482 a pro vítězství si suverénně dokráčely

Kuželkářské listy
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Zlatý
rumunský zápis
pokračování ze str. 10

najít ideální hod, o to více koncentrovaně

Juniorky — družstva

však hrál. Poctivou a vyrovnanou hrou na
kvalitní slovinskou i slovenskou dvojici

všech drahách neustále šel za vítězstvím,

v náhlé smrti, aby jim nakonec stejný závěr

až se jeho číslo zastavilo na skvělých 653

v semifinále proti Srbům o jedinou kužel-

kuželkách. Tím, že Honza porazil všechny

ku přisoudil bronzové medaile. Pro dvojici

své soupeře v lajně, nejen že slavil dru-

nováčků i celou naší výpravu je to skvělý

hé místo ve finále, ale především se stal

úspěch a opět potvrzení, že této disciplíně

mistrem světa v nejprestižnější disciplíně,

patříme dlouhodobě k nejlepším.

v kombinaci. Svými výkony 672 z kvalifikace

Ve sprintech jsme doplatili jak na nepříz-

a 1325 v kombinaci rovněž ustanovil nové

nivý los, tak na zrádnost náhlé smrti po-

české rekordy U23 a zlatým písmem se za-

dobně jako ve dvojicích, kdy jsme všech-

psal do historie světového kuželkářského

ny těsné SV bohužel prohráli, byť někdy

sportu.

i o pouhou kuželku.

Celkový počet tří medailí a konečné čtvrté

Zlatým hřebem celého MS pak bylo velmi

místo v pořadí národů je dobrým výsled-

pěkné finále jednotlivců. V úvodu se sice

kem. V některých soutěžích jsme sice zů-

Monika protrápila k výkonu 528, své si však

stali za očekáváním, z některých jsme na-

odvedla den předtím, a tak bylo finále

opak vytěžili v aktuální situaci maximum

alespoň cennou zkušeností. Naděje celé

možného. Důležité je, že se české kuželky

výpravy i skvělých internetových fanoušků

v mezinárodním srovnání opět neztratily.

se upínaly k Honzovi Bínovi, který starto-

Zároveň nám opět konkurence ukázala, jak

val v samotném závěru z dráhy číslo jed-

vzdálená je pro nás cesta zpět mezi svě-

na (končil na ní kvalifikaci výše zmíněným

tovou špičkou, a že se na ní neobejdeme

výkonem 194). Když Honza nastupoval na

bez některých hlubších metodologických

dráhy, na prvních třech místech byly výko-

a strukturálních změn jak v přístupu k vý-

ny 659, 650 a 638, což byla hozená rukavice

chově, tak v dlouhodobých soutěžích.

pro závěrečnou osmici nejlepších hráčů.
Honza se sice v průběhu celé hry potýkal
s horší padavostí svých ulic oproti náhozu

Jan Kotyza, Tomáš Valík

v družstvech a nedařilo se mu v dorážce

reprezentační trenéři U23

9.

Chorvatsko

3553

Německo

3482

Srbsko

3453

Česko

3290

Junioři — družstva

5.

Srbsko

3780

Slovinsko

3623

Rakousko

3617

Česko

3542

Juniorky — tandemy
T. Schatz + T. Mrzljak
J. Kozak + F. Steiner
I. Juricic + I. Neralic
K. Toth + A. Tobias

Junioři — tandemy
M. Tutnjevic + L. Pozega
M. Vojnovic + D. Lainscak
F. Wagner + J. Arnold
M. F. Hansen + A. J. Nielsen

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

Junioři — Sprint

Mirna Bosak

Milorad Vojnovic

H. Lukac + B. Klicaric

Nathalie Neubauer

Marek Štefančík

A. Forstnaric + T. Jurancic

Fiona Steiner

Anze Bajzelj

M. Pavelková + M. Kotal

Olivera Cikos

Luka Pozega

L. Runggatscher + A. Egger

Juniorky — kombinace

24.

Hodnocení národů U23

Junioři — kombinace
1325 NR

1.

Chorvatsko

Alen Kujundzic

1276

2.

Srbsko

Adam Farkas

1274

3.

Slovinsko

4.

Česko

Ana Jambrovic

1253

Jan Bína

Hermina Lukac

1230

Mirna Bosak

1219

Monika Pavelková

1106

Juniorky — finále

24.

Smíšené tandemy U23

Junioři — finále

Anja Forstnaric

612

Adam Farkas

659

Ana Jambrovic

611

Jan Bína

653

Katalin Toth

607

Norbert Ernjesi

650

Monika Pavelková

528

Kuželkářské listy

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

Nábor členů?
Přilákejte nové členy

Veronika Horková

Jan Mecerod

15 let

18 let

Kuželky Holýšov

KK Slovan Rosice

do svého sportovního klubu!
Organizované i neorganizované nábory
členů do sportovních klubů — každoroční
opakující se záležitost zejména začátku

Výkony: 476, 572

Výkony: 566, 596, 575

Veronika v prvním náhozu zaplatila nováč-

Honza hrál dobře, jenom v dorážce měl

kovskou daň. Trošku nám pomohlo, že dru-

smůlu na otvírky, většinou mu tam zůstal

hý nához do dvojic se hrál až v poslední

král se sedlákem. Známka pro Honzu za

lajně, a tak byl čas jí z toho dostat. Pak už

jedna a na hvězdičku chyběl kousek.

hrála to, co umí a co se od ní čekalo.

školního roku ale také jarních měsíců. Jak
dát na vědomí širokému okruhu lidí, že Váš
klub je připraven na nové zájemce?
Rádi bychom vás upozornili na projekt
Českého olympijského výboru s podporou České unie Sportu — Sport v okolí
www.sportvokoli.cz, a vyzvali Vás k jeho
jednoduchému využívání pro nábor nových členů.

Hodnocení dorostu provedli reprezentační trenéři Stanislav Novák a Tomáš Vít.

Více informací naleznete na webových
stránkách ČKA www.kuzelky.cz.

Kuželkářské listy
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Kuliho vysvědčení juniorek
Monika Pavelková

Michaela Bagári

Ilona Olšáková

22 let

17 let

18 let

TJ Zbrojovka Vsetín

TJ Spartak Přerov

KK Mor. Slávia Brno

Výkony: 578, 528

Výkony: 141 (střídala)

Výkony: 251 (střídala)

sm. tandemy: bronz

dvojice: 1. kolo

sprint: 2. kolo

V družstvech zahrála parádní hru, kterou si

Odbyla si debut formou střídání. Za roz-

První náhradnice to jako nezkušený nová-

přenesla do později medailového tande-

hodnutého stavu šlo spíše o taktické

ček na MS měla složité. Prvních šedesát

mu. I přes nevydařené finále lze hodnotit

střídání, aby si osahala dráhy na dvojice.

hodů bylo rozpačitých. Ve sprintu již před-

její vystoupení na MS pozitivně.

V těch nezahrála vyloženě špatně, na kva-

vedla potenciál, kde i přes těžký los prošla

litní soupeřky v „náhlé smrti“ to ovšem

do druhého kola, ve kterém nakonec těsně

chtělo víc.

podlehla.

Aneta Ondovčáková

Nikola Portyšová

Natálie Topičová

17 let

20 let

19 let

KK Orel Ivančice

SKK Jičín

KK Slovan Rosice

Výkony: 254 (střídána)

Výkony: 565

Výkony: 572

dvojice: 1. kolo

dvojice: 2. kolo

dvojice: 2. kolo, sprint: 1. kolo

Jako nováčkovi na MS lze těžko něco vyčí-

MS zastihlo Nikču v dobré formě a jen kou-

Družstva začala dobře, ale postupně se

tat. Atmosféře MS sice nepodlehla, ale ani

sek chyběl, aby z toho byl pěkný výsledek.

nechala zlomit padavostí drah. Dvojice se

nebyla schopna na nervozitu zareagovat,

Ve dvojicích byla vidět touha, ale bohužel…

spolu s Nikolou snažily ubojovat, ale ne-

a tak muselo přijít střídání. Ve dvojicích již

příznivá hra je nepustila dál. Sprint hrála

předvedla svojí hru, ale i tak to vzhledem

skvěle, 43. nepohlídaný hod jí stál postup.

k losu nestačilo.

Štěpánka Vytisková

Barbora Janyšková

18 let

19 let

TJ Spartak Pelhřimov
Výkony: 563

TJ Sokol Sedlnice
Výkony: 366 (střídána)

sprint: 2. kolo
Ve družstvech sice neprodala formu z pří-

Zkušená ligová hráčka se nebyla schopna

pravy, ale i tak z toho byl slušný rozjezd.

chytnout příležitosti, a tak byla střídána.

Sprinty začala celkem slibně, ale ve druhém kole totálně propadla.
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R e p r e z e n tac e

Kuliho vysvědčení juniorů
Jan Bína

Michael Kotal

Petr Dobeš

19 let

21 let

22 let

Chamtalkegler Raindorf

TJ Lok. Česká Třebová

TJ Třebíč

TJ Sokol Kdyně

Výkony: 678, 653 (stříbro)

Výkony: 591

Výkony: 582

zlato v kombinaci, dvojice: 2. kolo

tandemy: bronz, dvojice: 2. kolo

dvojice: 2. kolo

Excelentní rozjezd pro tým juniorů. S tla-

I on měl dle výsledků z přípravných mezi-

Přes povedené jaro se nedokázal dostat

kem se vypořádal skvěle. Ve finále předve-

státních utkání na lepší výkony, ale zatím

přes 600, ve dvojicích smolně nepostoupil

dl absolutní koncentraci a jisté sebevědo-

mu chybí potřebné zkušenosti. Svoje si

z druhého kola o kuželku.

mí, kdy i přes minimum hodovek v dorážce

odvedl v tandemech, kde ukázal potenciál

dosáhl skvělého výkonu.

pro tyto disciplíny do budoucích let.

Martin Dolák

Rostislav Gorecký

Jan Mecerod

18 let

22 let

18 let

TJ Sokol Luhačovice

TJ Zbrojovka Vsetín

KK Slovan Rosice
Výkony: sprint: 2. kolo

Výkony: 147 (střídal)

Výkony: 602

dvojice: 2. kolo, sprint: 1. kolo

sprint: 1. kolo

Jako náhradník dokázal udržet družstvo ve

V soutěži družstev předvedl slušný výkon,

Ve sprintu dokázal v prvním kole porazit

hře, ve sprintu však chyběl jeho hře po-

když dokázal během hry zabrat. Ve sprintu

hvězdu MS Kujundžiče, ale v další části pa-

třebný klid a zkušenosti.

se už zlepšit nedokázal. Osudným se mu

vouka už počáteční nasazení neudržel.

stalo dlouhé zahřívání na drahách. Jeho
vstupy do náhozů byly rozpačité.

Mojmír Holec

Jan Vařák

21 let

20 let

SPG SKH-Post Wien

KK Slovan Rosice

TJ Centropen Dačice
Výkony: 409 (střídán)

Výkon: 539

Bohužel nenavázal na úspěšné předsta-

I přes dobrou přípravu na MS po slibném

vení na MČR i dobrou přípravu a v kritické

rozjezdu nedokázal udržet hru a nakonec

chvíli nedokázal překročit stín své klubové

z toho byl nejhorší výkon z družstva.

sezóny.
Hodnocení juniorek a juniorů provedli reprezentační trenéři Jan Kotyza a Tomáš Valík.
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Rozhovor

Cílem bylo jediné,

postoupit

Přinášíme Vám rozhovor s držitelem kompletní sbírky medailí z MS v Kluži — Janem
Bínou. Honzovi se nejprve podařilo získat dvojici medailí na MS juniorů, a to zlatou
z kombinace a stříbrnou z finále jednotlivců, aby svou sbírku zkompletoval na MS
jednotlivců mužů skvělým bronzem v hlavní kategorii.

odpovědnost, zvlášť když si rozjížděl týmovou soutěž?
Určitě tam odpovědnost byla. Lépe se do
turnaje nastupuje, když máte na začátku
nějaký slušný výkon.
První vystoupení Ti vyšlo parádně, jen Srb
Kujundžič se Ti dokázal vyrovnat (672).
Dá se kuželna v Kluži přirovnat k nějaké
u nás? A jak se na ni dá „vyzrát“? Mimochodem, kolik máš osobní rekord?
No tak kuželnu v Kluži bych asi k žádné
kuželně u nás nepřirovnal, nejde to přirovnat. Vyzrát nad kuželnou? Člověk musí hrát
to, co umí, a když to nejde podle představ,
tak se včas té kuželně přizpůsobit. Nevím,
jak bych měl popsat vyzrání nad kuželnou.
Osobní rekord mám 701, který padl letošní
ročník Poháru ČKA.
Týmově to na nakonec na medaili nevyšlo.

Jan Bína

nejlepším z českých hráčů a týmově jste

reprezentant ČR

nost? Jaké máte jako tým plány do dal-

radovat ze svého výkonu?

šího ročníku?

Samozřejmě, že člověk radost má, ale když

Z mé strany určitě spokojenost, jednalo se

nevyjde medaile, je tam cítit takové drobné

Úvodem bych se rád vrátil k ligovému roč-

o moji nejlepší sezónu a myslím, že jako

zklamání. Na druhou stranu vím, že kluci

níku. Před jeho startem si německou bun-

nováček v soutěži jsme určitě nezklamali,

tam nechali všechno, a to že z toho ne-

desligu vyměnil za Interligu. Co tě vedlo

naopak jsme překvapili. Do dalšího roč-

byla medaile, to se nedá nic dělat, příště

k návratu do ČR?

níku přijdou posily, takže cíle máme ty nej-

to třeba vyjde.

Nepohodli jsme se s vedoucím našeho

vyšší.

obsadili stříbrnou příčku, takže spokoje-

týmu a strašně mi chyběla atmosféra českých kuželek.

Pokračujme MS juniorů. S ohledem na Tvé

Je vůbec možné se při takové konstelaci

Ve finále jednotlivců přišel parádní výkon
číslo dva. Co chybělo k tomu, abys kromě

zkušenosti jsi, i přes mladý věk, měl být
V ročníku jsi byl v tabulce jednotlivců

Kuželkářské listy
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Rozhovor

Cílem bylo jediné,

postoupit

pokračování ze str. 16

kombinace vyhrál i finále?
Přišly nějaké chyby, možná chybělo drobek
štěstíčka. Hlavním cílem pro mě bylo vyhrát kombinaci, což se povedlo.
Hned další den si nastoupil do kvalifikace
MS jednotlivců. Jaký sis dal před ní cíl?
A když jsi dohrál, věřil jsi, že 632 bude stačit na postup?
Cíl jsem měl jediný, a to byl postup. Docela
jsem si na postup věřil, protože jsem viděl,
že kuželna není nijak jednoduchá.
Ještě před dalšími koly jednotlivců byla
odehrána soutěž ve sprintu. Po dvou výhrách přišel souboj s Vilmošem Zavarkem.
Měl si z něj trému? Byla šance ho porazit?
Trému jsem z něj neměl, a to byla asi ta

namasírovat, proběhl se a už jen čekal, až

Vynikajícího, byť možná trochu opomíje-

chyba. Šance určitě byla, hned na první

to přijde.

ného, výsledku jsi dosáhl i v kombinaci,

dráze, jenže po mých chybách mi utekl.

kde jsi těsně skončil čtvrtý. Dá se hodnoTvým soupeřem byl jeden z hlavních favo-

tou čtvrté místo srovnat třeba s některou

ritů Chorvat Marinovič. Měl jsi na něj vy-

medailí, nebo to spíš bereš jako neú-

do druhého kola jako soupeře Rakušana

myšlenou taktiku?

spěch?

Markuse Vsetecku. Věřil sis, že ho můžeš

Taktiku jsem měl, a to vyhrát hned první

S medailí bych to asi nesrovnával, ale po-

překonat?

dráhu, což se povedlo.

važuji to jako úspěch, když jsem šlapal na

Výsledky kvalifikace Ti nakonec určily

Jelikož se s Markusem dlouho známe
a vím, jak hraje, tak pro mě dopadl jako

paty těm nejlepším hráčům.
Semifinále proti Němcovi Weissovi bylo
již šestou stodvacítkou v krátkém období.

Jaké máš plány na nejbližší dny a na další

Bylo ještě fyzicky kde brát?

sezónu?

Fyzicky jsem se cítil moc dobře, nic ne-

Určitě odpočívat a doplnit energii, potom

A pak následoval souboj s Jirkou Veselým.

bolelo, nic netahalo. Přišla však celková

mě čeká ještě nějaké hraní v podobě finále

Byl v něčem specifický? Hraje se Ti lépe či

únava, se kterou jsem si už neporadil.

Poháru ČKA (Česká Třebová slaví prvenství,

nejlepší možnost z kvalifikace. Hodně jsem
si na něj věřil.

hůře proti přátelům?

podrobnosti v příštím čísle Kuželkářských
Z postupu se nakonec radoval Weiss. Kde

listů pozn. red.) a mistrovství ČR dvojic.

boje radost neměl, ale hrál jsem v klidu.

se semifinále rozhodlo a co bys případně

Na další sezónu neplánuji žádné změny,

udělal jinak?

zůstávám v České Třebové, které se budu

Čtvrtfinále následovalo ve stejný den od-

Nevím, co bych udělal jinak, určitě se na

snažit pomoci k těm nejlepším umístěním.

Abych pravdu řekl, vůbec jsem z toho sou-

poledne. Jakým způsobem ses na něj při-

mě podepsalo těch 14 dní, které jsem

pravoval? Jak jsi regeneroval?

každý den trávil na kuželně. Nehrál jsem

Rozhovor připravil

Chvilku jsem zkoušel odpočívat, nechal se

prostě svoji hru, a proto postoupil Manuel.

Lukáš Dařílek
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Rozhovor

Byli jsme

skvělý tým!
O své zážitky a dojmy z MS v Rumunsku se s námi podělila vítězná dvojice ze
soutěže tandemů mix. Rozhovor nám poskytla Renča Navrkalová a Honza Endršt.

Renáta Navrkalová
Jan Endršt

než ty předešlé. Měli jsme problémy se

hodin před samotným odjezdem do Ru-

zraněními a na spoustu zápasů jsme byli

munska. Jestli jsem to čekal, se špatně

rádi, že jsme se vůbec poskládali. Těsné

říká, určitě jsem si celou sezonu přál se na

souboje jsme prohrávali. Ale měli jsme

MS dostat. Teď to bylo na úkor mého ka-

i světlé chvilky, od kterých se musíme od-

maráda. Na chlup stejnou situaci jsem už

píchnout na další sezonu, v níž bychom

jednou zažil, když Michal odřekl účast na

Začněme klubovou sezónou. Jak ji hod-

chtěli navázat na ty lepší výsledky. Nějaké

Světovém poháru v Rijece, který jsme pak

notíte? Vaše kluby byly zvyklé spíše na

změny se určitě chystají.

s Nikčou Tatouškovou vyhráli.

ročník?

Honzo, původně jsi byl nominován jako

Oba již máte v reprezentaci mnoho ode-

RN: Pro nás zatím jedna z nejhorších se-

náhradník a členem sestavy jsi se stal až

hráno. Jak na Vás zapůsobilo Rumun-

zón v rakouské Superlize, nepodařilo se

po odřeknutí Michala Pytlíka. Čekal jsi do-

sko jako země? A se Vám líbila kuželna

nám zachytit důležité zápasy v podzimní

datečnou nominaci? Připravoval jsi se pro

v Kluži? Dá se s nějakou naší srovnat?

části a v celkovém součtu nám tyto body

„strýčka Příhodu“?

RN: Překvapivě musím říct, že se mi

chyběly.

Já jsem vždy připraven. Když už potvrdím

Rumunsko líbilo, a to hlavně krásná

reprezentanti ČR

lepší pozice. Chystají se změny pro další

roli náhradníka, tak to taky dodržím, i když
JE: Je pravda, že uplynulá sezona byla jiná

Kuželkářské listy
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Rozhovor

Byli jsme

skvělý tým!
mám co ztratit, a hrálo se mi dobře. Ke

hodinu předem, protože trenéři stále zva-

konci jsem ale věděl, že jsem měl na víc.

žovali nominaci do sprintu, která byla vá-

a nedotčená příroda. Kluž je hezké město,

Byl jsem trošku zklamaný, protože jsem

zaná na výsledky v kvalifikaci. Já si občas

mrzí mě, že nebyl prostor si ho více pro-

si myslel, že na postup bude minimálně

na tréninku tandem s někým zahraji. Je to

hlédnout. Kuželna, resp. celý sportovní

630. Ve druhém kole s Axelem Schondel-

disciplína, která mě baví, a musím říct, že

areál se mi velice líbil. Nicméně mě zkla-

maierem mi trošku chybělo štěstí na třetí

jí mám určitě radši než třeba zmiňovaný

mala celková organizace mistrovství, ani

dráze, kde jsem zejména v dorážce nehá-

sprint.

ne tak ze strany pořádajícího Rumunska,

zel špatné hody, ale byly z toho škaredé

ale ze strany NBC. Na to, že jsme v roce

sedmy a nebo těžké šestky bez roha. To ov-

V prvním, večerním kole jste porazili ma-

2018, očekávala bych, že se budou snažit

šem bylo způsobené i menším množstvím

ďarskou dvojici. Určili jste si na ni nějakou

náš sport posunovat někam dál, ale to se

sil, které mi po dvou náročných dnech ur-

speciální taktiku?

bohužel neděje.

čitě chyběly.

RN: Taktiku jsme neměli, jen jsme si řekli,

JE: V Rumunsku jsem byl poprvé a po-

Následovala snová soutěž tandemů. Kdy

tivací bylo, že jsme hráli proti Maďarce,

pravdě mě příjemně překvapilo, čekal jsem

jste se dozvěděli o nominaci? Trénujete či

která na můj úkor prošla z kvalifikace díky

celkově horší prostředí. Kuželna byla super,

hrajete někdy tandemy?

lepší dorážce.

ostatně jako všechny kuželny z MS, které

RN: Tandemy jsem na MS hrála poprvé,

stavěla firma Pauly. Srovnání s našimi ku-

jinak je ani netrénuji ani nehraji, takže

JE: Speciální taktiku asi ne. Věděli jsme, že

želnami už bude těžké. Doufám, že budu

to byla opravdu premiéra se vším všudy.

musíme hrát na 100 %. První dráhu jsme

moci v srpnu říct, že bych jí srovnal s du-

O své nominaci jsem se dozvěděla asi ho-

suverénně vyhráli, druhá již byla těsnější.

chcovskou kuželnou, aspoň z té technické

dinu před jejich začátkem.

Ale byli jsme rádi, že jsme zvládli vyhrát

pokračování ze str. 18

že je musíme dát. Takovou skrytou mo-

stránky. Zázemí na rumunské kuželně bylo
dostačující, hlediště na MS jednotlivců

JE: O nominaci jsme se dozvěděli přibližně

pokračování na str. 20

také. Jen nám všem chyběly nějaké předměty k zakoupení na památku.
Ke kvalifikaci. Je to zrádná část MS. Honzo,
Tobě poměrně dobře vyšla. Věřil jsi, že
623 bude stačit na postup? Co Ti chybělo
k postupu ve druhém kole? Renčo, Tobě
naopak štěstí nepřálo. Co se Ti nepodařilo?
RN: Nemůžu říct, že se mi úplně nedařilo.
Na úvod mistrovství nikdo z holek, až na
Jasminu a Ines nepředvedl žádné extra
číslo. Postup byl hratelný, stačila jedna devítka a hned to znamenalo posun o deset
příček nahoru. Bohužel to se nepovedlo,
postup jsem si sama prohrála v posledních hodech.
JE: Já jsem do kvalifikace šel s tím, že ne-
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Rozhovor

Byli jsme

Kuželkář sezóny 2017/18

skvělý tým!

Výkonný výbor České kuželkářské
asociace vyhlašuje další ročník
ankety o osobnosti kuželkářského
sportu.

pokračování ze str. 18

Finále bylo velkým soubojem s favorizovanými Chorvaty. Cítili jste, že oni jsou

2:0, a tudíž si zajistili hru i následující den.

těmi, kteří mají potvrdit svou roli a Vy tak
můžete spíš překvapit? Hrálo se Vám fi-

V dalším kole jste se střetli s obhájci zlata

nále uvolněněji než například čtvrtfinále

z roku 2016, zvláště Nicolae Lupu je znám

při vědomí, že medaili již máte jistou?

svou emotivní hrou a gestikulací. Jak jste

RN: Ne, my jsme chtěli vyhrát, ať už by

se s tím vyrovnali?

proti nám stál kdokoliv. Souboj se Srby

RN: Lupu je tím známý a baví mě ho při

nám dodal dostatek sebevědomí a Honza

hře sledovat. Nicméně, když jsme proti nim

ani na minutu nepochyboval o tom, že by-

hráli my, nic z toho jsem nevnímala. Sou-

chom prohráli. Hrálo se mi po tom vyhra-

středila jsem se na to, abychom vyhráli,

ném čtvrtfinále hrozně dobře. Chorvati to

a to se povedlo.

dle mého názoru nechtěli tolik jako my!

JE: Nica jsem sledoval v tom prvním kole,

JE: Po vítězném čtvrtfinále a jistotě me-

hrál na vedlejších drahách. Já jsem byl cel-

daile začala Renča jásat, jako bychom už

kem rád, že jdeme hrát proti němu. Je to

celé MS vyhráli. Já jsem ale říkal doslova:

hráč, který svými projevy baví diváky a při

„to není ještě všechno“. Museli jsme se

našem souboji to bylo v hledišti znát. Na

soustředit na další souboje a řekl bych, že

dráze už to tolik nevnímám, naopak jeho

jsme hráli uvolněně celou dobu, což nám

dobrá hra mě dokázala vyhecovat k ještě

pomohlo se dostat až do finále. Já jsem to

lepší.

určitě necítil tak, že by Chorvati byli favorizovanější. V očích ostatních možná jo, ale

Následovaly tři souboje, které rozhodo-

když se někdo dostane do finále, tak už se

vala až „náhlá smrt“. Je možné si během

nedá favorizovat jeden z nich.

přípravy na takovou situaci připravit?

Vyzýváme Vás k hlasování v kategoriích dle uvedených hlasovacích
práv. Vaše anketní lístky očekáváme nejpozději 10. června 2018. Více
informací o hlasování naleznete na
webu ČKA www.kuzelky.cz.
Vyhlášení výsledků ankety Kuželkář
sezóny 2017/18 se uskuteční v Přerově v sobotu 23. června 2018. Tomuto vyhlášení bude rovněž předcházet zasedání Výkonné rady ČKA.
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RN: Ne, rozhodně ne. Pro mě osobně byl

Celou soutěž ukončila vítězná osmička

nejtěžší souboj se Srby. První dráhu jsme

v Sudden Victory a následný výbuch ra-

zaspali v plných a druhá se pro nás na za-

dosti. Co Vám jako první problesklo hla-

čátku taky nevyvíjela nijak slibně. I přesto

vou?

se nám podařilo v SV jasně zvítězit. Mys-

RN: Nepopsatelné, moc si z toho nepa-

lím, že pro nás bylo vždy výhodou, že jsme

matuji. Ještě, že mám video. První, co mi

dohrávali na pravé dráze a soupeři museli

problesklo hlavou? Asi satisfakce za celou

vždy začínat.

smolnou sezónu, kterou jsem měla, pocit
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Naděžda Dobešová

absolutní radosti a spokojenosti. Velké
JE: Na takovou situaci se podle mě ne-

díky Honzovi, byli jsme skvělý tým!

Jana Holubová
Spolupracovníci:

lze připravit. Občas podobné hody na

Ladislav Musil

poslední chvíli zažijete v lize, ale to jen

JE: Že jsme to dokázali. Že jsme mistři

málokdy na to, aby se to dalo natrénovat.

světa.

Stanislav Novák
Tomáš Valík
Tomáš Vít

V tu chvíli musí člověk udržet chladnou
hlavu a hodit prostě ten nejlepší hod, co
umí.
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