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Dnešní úvodník je oslavný. Chtěl bych 
v něm vyjádřit radost nad českou me-
dailí z mistrovství světa družstev. Jsem 
opravdu velmi rád, že naše děvčata 
dosáhla takového úspěchu. Je třeba 
jej oslavit, je třeba si jej vychutnat, 
je třeba si jej užít. Něco podobného 
se našim reprezentantům nepodaří 
každý den. Všem hráčkám a trenér-
skému štábu gratuluji a  děkuji za 
skvělou podívanou.
Dnešní úvodník je rovněž kritický. 
Tedy ne, že by chtěl kritizovat, ale 
kritický ve smyslu hodnotící. Chtěl 
bych, abychom jen neoslavovali, ale 
zároveň se kritickýma očima podívali 
na proběhlé mistrovství a zamysleli 
se, co se dalo udělat lépe, jak vyu-
žít nabitých zkušeností, co si vzít od 
těch nejlepších. Protože ve vší úctě 
k českým výkonům, rozhodně nejsme 
ti nejlepší na světě. Proto bychom 
měli aktuálního úspěchu využít k po-
sunutí našeho sportu ještě k vyšším 
metám. Krok k tomuto jsme se snažili 
udělat na následujících řádcích. Rádi 
bychom rozjeli debatu nad vývojem 
českých kuželek. Budeme rádi, když 
se do ní zapojíte také.
Příjemné čtení!

Lukáš Dařílek
šéfredaktor

ÚVODEM

V dnešní digitální době je celé mistrovství 
světa družstev jako dlani v online podobě. 
Všechna čísla, všechny výkony jsou k dispo-
zici v psané formě, ale tentokráte zásluhou 
polských organizátorů i v podobě vizuální. 
Dle názoru redakce tedy není nutné se 
vracet ke všemu odehranému z konce října 
2021. Uděláme se jen takové rychlé opáčko 
a pak se vrhneme na hodnocení celého 
šampionátu.

SOUTĚŽ ŽEN

Z  českého pohledu není možné nezačít 
soutěží žen. Česká reprezentace se dlou-
hodobě pohybuje v úzké špičce. Několik 
bronzů z posledních let je toho jasným 
důkazem. Letos to naše ženy dotáhly ještě 
o  chlup dál. A  to do finálového utkání. 
V něm sice jednoznačně podlehly Německu 
7:1 3823:3628, ale i tak se jedná o nejlepší 
počin v dějinách Česka a první stříbro z tý-
mového klání od roku 1988. Zlato se po čty-
řech letech vrací zpět do Německa, bronz 
vybojovaly Chorvatky nad Srbkami.

SOUTĚŽ MUŽŮ

Češi tradičně neměli žádné velké starosti 
s postupem ze skupiny. Jejich cesta ale 
opět skončila ve čtvrtfinále, kde podlehli 
super favoritovi ze Srbska. Možná nejlepší 
tým historie kuželek si pak došel již pro 
čtvrtý titul mistrů světa v řadě, když ve fi-
nále porazil 5:3 3981:3918 Německo. Bronz 
po výhře nad Rakouskem slavili i mezi muži 
Chorvaté.

Lukáš Dařílek

Deváté mistrovství světa družstev v novodobé historii 

světových klání přineslo českým kuželkám největší 

úspěch od roku 1988, tedy účast ve finálovém souboji. 

ČESKO VE FINÁLE 
MS PO 33 LETECH

M I S T R O V S T V Í  S V Ě T A

Kuželna pro MS 2021
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„Samotná příprava 
reprezentace tak za-
čala až srpnem, a  to 
kontrolním startu 
v Kosmonosech a ná-
sledně pokračovala v říjnu 
v Poděbradech. Bylo osloveno více jak 20 
reprezentantek jak z řad seniorek, tak i ju-
niorek. Bohužel ani ženám se nevyhnula 
velká absence a omluvy z účasti na MS 
z různých důvodů. I tak si dovolím říct, že 
děvčatům, která byla vybrána a odjela do 
dějiště MS jsem věřila,“ uvádí v obecném 
úvodu svého hodnocení trenérka.
Dále pokračuje odůvodněním nominace ne-
zvykle rozšířené na devět hráček. „Na MS, 
které pro ženy začínalo prvním startem 26. 
října odjíždělo celkem devět hráček, které 
se jely poprat o medaile. Možná se někdo 
diví, že jsem požádala komisi státní repre-
zentace o navýšení počtu hráček, ale pokud 

někdo sledoval, tak naše děvčata hrála od 
26. do 30. října celkem pět ostrých zápasů 
za sebou, a to pro ně bylo velice fyzicky ná-
ročné.“
K hodnocení jednotlivých hráček trenérka 
vyzdvihuje kolektiv a jeho soudržnost. Zá-
roveň rovněž vyslovuje pro kolektiv jako ce-
lek pochvalná slova. „Děvčata ke každému 
utkání nastupovala odpovědně, s pokorou, 
ale hlavně i bojovností, což bylo vidět na 
utkání o finále se Srbskem. Tam si dovolím 
říci, že všech devět hráček odevzdalo do ce-
lého utkání kuželkářské srdce a bylo jedno, 
jestli jsou na dráze nebo mimo ni. Touto 
cestou jim ještě jednou děkuji za repre-
zentaci nejen České republiky, ale hlavně 
za skvělou propagaci sportu, který všichni 
milujeme.“

REDAKCE KULI

České hráčky dosáhly velkého úspěchu. 
To je třeba třikrát podtrhnout. Zároveň je 
nezbytné říci, že Češky patří mezi světo-
vou špičku. Je ale rovněž nutné zdůraznit, 
že letos při našem týmu stálo i štěstí. A to 
v podobě losu.
Cesta do finále byla rozhodně snadnější 
než z druhé poloviny pavouka, kde se utkaly 
Němky a Chorvatky, tedy vítězné celky z po-
sledních tří MS. Chvála je každopádně na 
místě a tato skoro zlatá ženské generace 
si ji zaslouží.
Zároveň je ale podle názoru redakce třeba 
zamyslet se nad některými záležitostmi 
a  postupy. Sama reprezentační koučka 
uvedla, že se týmu „nevyhnula velká 

absence a omluvy z účasti na MS“. Pravda, 
tým by v sestavě s Olgou Hejhalovou, Rená-
tou Babickou či Lucií Vaverkovou byl ještě 
vyrovnanější a finále by zřejmě bylo daleko 
vyrovnanější. Na straně druhé by se v týmu 
pravděpodobně neobjevila Kateřina Maje-
rová jako zástupkyně nejmladší generace. 
Těžko by pak mladší hráčky ve výběru do-
staly šanci sbírat zkušenosti.
Druhou věcí z hodnocení trenérky, kterou je 
třeba podrobit kritickému pohledu je podle 
názoru redakce samotná sestava a její vy-
tížení. Trenérka uvedla, že devět hráček 
bylo na MS potřeba, protože tým čekalo 
pět ostrých utkání v pěti po sobě jdoucích 
dnech. S tím je třeba souhlasit a počet jako 
takový se tedy jeví velmi prozíravý. Bohu-
žel zápasová praxe tomuto uvažování pří-
liš neodpovídá. Čtyři hráčky (kromě jedné 
šedesátky Hany Wiedermannové) odehrály 
všechny starty. Na zbylých pět hráček tedy 
zůstalo celkem 1260 hodů. 390 jich kvalitně 
odehrála Jana Braunová. Zbylá čtveřice již 
tedy celkem paběrkovala, ačkoli především 
první tři utkání byla velmi jednoznačná. 
Český přístup k utkání je velmi konzerva-
tivní. Je možná na místě se v tomto ohledu 
podívat za hranice a vyzkoušet jiné postupy. 
Jednoznačné výhry a ustálená sestava jsou 
na pohled velmi pěkné, ale je otázkou, jestli 
neodhalují karty pro další soupeře a jestli 
nestojí cenné síly do těch nejtěžších sou-
bojů. Ani jedna z našich hráček ve finále 
nepodala svůj nejlepší výkon, což jistě lze 
přičíst důležitosti zápasu, ale na druhou 
stranu ti nejlepší se poznají právě dle toho, 
že v klíčový okamžik předvedou svoje ma-
ximum.

Letošní speciální vydání KuLi bychom rádi soustředili na hodnocení jednotlivých 

reprezentací a v českém případě i na hodnocení jednotlivých členů výprav. Požádali 

jsme proto české trenéry o jejich pohled na tým. Následující řádky budou patřit trenérce 

ženské výpravy Nadě Dobešové, svůj pohled přidá i asistent Vladimír Sedláček.

M I S T R O V S T V Í  S V Ě T A

HODNOCENÍ ŽEN

Stříbrné medaile MS 2021
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Výkony: 622, 673, 641, 632, 627

Naďa D.: Odehráno všech pět utkání na 
vysoké úrovni. Výsledky od 622–673, což 
byl Nikolin osobní rekord a za tento vý-
kon ještě jednou velká gratulace. Ač velice 
mladá, ale s bohatou zkušeností z před-
chozích startů na MS byla jistotou a ta-
hounem pro celé družstvo.

KuLi: Nikola je bezesporu jednou z hlav-
ních tváří celého mistrovství. Pět výkonů 
světové úrovně se nedá hodnotit jinak 
než pozitivně. Ve finále až do posled-
ních hodů vzdorovala fenomenální Sině 
Beisser. V 28 letech se stala lídryní týmu 
a jedním z jeho hlavních tváří.

Nikola Tatoušková

Věk: 28
KK Slovan Rosice

Dana Martinkevič

Věk: 38
BBSV Wien (AUT)

Výkony: 626, 624, 630, 615, 591

Naďa D.: Taky odehráno pět utkání, čtyři 
v rozmezí 615–630 a jen poslední utkání 
proti Německu Dana atakovala těsně hra-
nici pod 600. Dana s Nikolou tvořily skvě-
lou dvojici na rozběhnutí zápasů a dodání 
klidu dalším hráčkám. Z Dany vyzařoval 
klid korunován zkušeností, což pro druž-
stvo bylo velmi důležité.

KuLi: Oproti Tatouškové byly její výkony 
o něco nižší. Body však sbírala se stejnou 
pravidelností. Obě tak dávaly klid týmu do 
dalších náhozů, protože utkání rozjížděly. 
Ve finále byla nad její síly Němka Anna 
Müller. Bohužel i výkon byl nejnižší.

Natálie Topičová

Věk: 24
KK Slovan Rosice

Výkony: 621, 608, 583, 634, 605

Naďa D.: Další z hráček, která odehrála 
všechna utkání (583–634). Natálka je 
mladá hráčka, která letos přešla z ka-
tegorie juniorek, kde si dovolím říct, že 
byla naší nejlepší juniorkou. Možná toto 
byl jeden z důvodů, že si na sebe vytvo-
řila zbytečně velký tlak, ale pro družstvo 
je velkým přínosem nejen herním, ale 
i lidským.

KuLi: Hráčka s  již 60 reprezentačními 
starty není žádným zelenáčem. Natálii 
nejlépe vyšlo semifinále proti Srbkám. 
Slabší výkon přišel ve čtvrtfinále, kde však 
zaváhání nemělo žádný dopad na utkání.

Hana Wiedermannová

Věk: 33
BBSV Wien (AUT)

Výkony: 285 (střídána), 619, 656, 610, 630

Naďa D.: Svou zkušeností a  dravostí 
byla opět oporou pro družstvo, v prvním 
utkání hrála pouze 60 hodů a potom ode-
hrála čtyři utkání v rozmezí 610–656. I když 
někdy měla pomalejší rozjezd, tak vždy se 
zakousla a odehrála skvělá utkání.

KuLi: Česká globální superstar má v re-
prezentaci nezáviděníhodnou pozici. 
Všeobecně se očekávají její super vý-
kony. Vzhledem k její pozici dotahováka 
se často do utkání dostává za rozhodnu-
tého stavu. Její výkony je poté nezbytné 
hodnotit i touto optikou. Jejím nejlepším 
počinem bylo čtvrtfinálových 656. Ve fi-
nále díky výhře 630:628 odvracela kanára. 
Zbylá utkání se dají brát jako tréninková.

M I S T R O V S T V Í  S V Ě T A
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Jana Braunová

Věk: 33
KK PSJ Jihlava

Výkony: 155 (střídající), 621, 587, 612

Naďa D.: Jana zrovna neměla zářivá ode-
hraná utkání v první lize v průběhu letošní 
sezony, ale MS ukázalo, že do družstva pa-
tří a umí se o místo v reprezentaci poprat. 
Odehrála tři utkání (587–621) a v jednom 
střídala (294). Usměvavá pohodářka na 
dráze i mimo ni, prostě sluníčko.

KuLi: Jana si ve skupině zkusila jen jednu 
třicítku proti Rakušankám. Výkony v dal-
ších třech vystoupeních však byly více než 
dobré. V pozici na konci sestavy přinesla 
týmu dva body. Ve finále čelila Saskii 
Seitz, která je další z německých opor.

Helena Gruszková

Věk: 41
KK Slavia Praha

Výkony: 281 (střídána), 585, 563

Naďa D.: Odehrána dvě utkání (563–585) 
plus střídání. Bohužel Helena má na víc 
a ač v letošním ročníku první ligy hraje 
výborně, na MS to zatím nedokáže prodat.

KuLi: Ve shodě s hodnocením trenérského 
štábu je třeba uvést, že od zkušené hráčky 
Slavie se čekalo víc. Měla být šestou člen-
kou základní sestavy. Dá se říci, že jí i byla, 
ale na nejlepší týmy její výkony ani zda-
leka nestačily. Finálová prohra se Celine 
Zenker (624:563) byla velmi jednoznačná.

Vlasta Kohoutová

Věk: 27
KK Slavia Praha

Výkony: 563, 588

Naďa D.: Po dlouhých letech start na MS. 
Nezkušenost a nervozita si vybrala svou 
daň. Odehrána dvě utkání 563, 588.

KuLi: Vlasta podávala podobné výkony 
jako Helena. Očekávání od jejího vystou-
pení na MS však nebylo takové, a  tak 
je nutné její vystoupení brát pozitiv-
něji. Proti slabším soupeřům dokázala 
dvakrát vyhrát. Bohužel při komparaci 
s pouze o osm měsíců starší Tatouškovou 
je naopak nutné zdůraznit, že Kohoutová 
v  současnosti ještě nedorostla do zá-
kladní sestavy českého týmu.

Simona Koutníková

Věk: 29
TJ Sokol Duchcov

Výkony: 287 (střídající), 417 (střídána)

Naďa D.: Bohužel Simona pouze dvakrát 
střídala, ale byla a do budoucnosti bude 
velikým přínosem pro družstvo po herní 
i lidské stránce, což je důležité.

KuLi: Vystoupení sestávající se z celkem 
150 soutěžních hodů se hodnotí těžko. 
Trenérský štáb Simonu hodnotí jako bu-
doucí velký prospekt. Bohužel je nutné 
i  u  ní zdůraznit, že se podobně jako 
u Vlasty nejedná o hráčku kolem dvaceti 
let věku.

M I S T R O V S T V Í  S V Ě T A
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Kateřina Majerová

Věk: 22
SKK Náchod

Výkony: 308 (střídající), 568

Naďa D.: Benjamínek družstva, její první 
oficiální účast na MS, ale za mě s velkým 
potenciálem do budoucnosti. V prvním 
utkání střídala na 60 hodů 308 a skvěle 
odehráno, jedno utkání odehrála celé 568.

KuLi: Nejmladší členka výběru dostala 
podobně jako Koutníková šanci ve 180 
soutěžních hodech. Jako střídající hráčka 
předvedla velmi dobrý výkon. V utkání 
proti Rakušankám z toho sice byl bod, 
avšak spíše průměrným výkonem. Přesto 
je Kateřina právě tou nadějí do budoucna, 
která může být budoucí tahounkou Česka.

Úvodní slovo k hodno-
cení mužského týmu 
patří trenérovi české 
reprezentace Petrovi 
Dobešovi. „Když jsme 
s  Martinem Sittou před 
dvěma roky nastupovali do našich funkcí 
trenérů, tak jsme si vytyčili za hlavní cíl 
reprezentační družstvo omladit a  složit 
perspektivní tým s perspektivou do dalších 
let. Neznamenalo to, že starší hráče auto-
maticky vyřadíme. V základu nehledíme na 
věk, ale výkonnost.“
Tomuto přístupu nakonec odpovídala i fi-
nální nominace. „V  závěrečné nominaci 
se objevilo šest hráčů do 28 let a  dva 
starší zkušení, kteří byli tahouny družstva 
a ochotně předávali své zkušenosti. Do-
hromady utvořili velmi silný jednolitý tým, 
který zejména první dvě utkání zvládl na 
jedničku.“
Obecnou část hodnocení českého vystou-
pení poté ukončuje základní zhodnocení 
jednotlivých utkání. „Výhra s Francií, kde 
všichni hráči dostali příležitost se sezná-
mit s prostředím kuželny a nový rekord ČR 
družstev proti Rumunsku jsou toho důka-
zem. I přes odhodlání poprat se o vítězství 
s favority MS Chorvatskem a Srbskem, se 
ukázalo, že k tomu družstvo ještě nedozrálo. 
Všichni potvrdili oprávněnost nominace. 

Společně utvořili skvělý komunikativní 
kolektiv, který táhl za jeden provaz. Každý 
upozadil osobní ambice ve prospěch týmu. 
První dvě utkání byla velmi kvalitní i výsled-
kově, což vyvrcholilo rekordem ČR družstev. 
Utkání s Chorvatskem a Srbskem ukázala 
určitou nevyhranost některých hráčů a po-
třebu většího počtu těžkých utkání s hráči 
světové špičky. Trenéři i hráči se shodli, že 
pro přípravu reprezentace je také třeba 
hledat padavé kuželny, které mají podobný 
charakter jako kuželna, na které se hraje 

MS.“ Hodnocení hlavního trenéra vyzdvihuje 
týmový výkon, naopak trochu žehrá na ak-
tuální nezkušenost hráčů s podmínkami 
nejtěžších soubojů na světovém šampio-
nátu. Své hodnocení přidal i asistent Martin 
Sitta. „Z pozice asistenta trenéra hodnotím 
přípravu a proběhlé mistrovství světa s vi-
dinou světlých zítřků velice kladně.“

HODNOCENÍ MUŽŮ

pokračování na str. 7 

Nástup českého reprezentačního týmu mužů na MS 2021

M I S T R O V S T V Í  S V Ě T A
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REDAKCE KULI

Na úvod je vhodné zhodnotit vystoupení 
českého výběru jako celku. Češi se jako již 
tradičně dostali do čtvrtfinále, kde jejich 
cestu ukončil některý z favoritů. Na minu-
lém MS to byli Němci, tentokráte Srbové.
Jako pozitivní je třeba brát složení týmu, 
který má rozhodně budoucnost před sebou. 
To se mohlo podepsat v těžkých utkáních, 
kde většina hráčů nepředvedla své top vý-
kony.
Trochu tím zapadá překonání českého re-
kordu. Ten nový, ze zápasu proti Rumun-
sku, má hodnotou 3953 kuželek. Takové 
„numero“ by potenciálně stačilo i při sou-
boji s největšími favority. A zde redakce 

vidí něco, na čem je podle našeho názoru 
možnost dále pracovat. Česko v posledních 
letech do skupin vchází s tím, že je druhým 
favoritem na postup. To v zásadě znamená, 
že se s naším týmem počítá mezi nejlepší 
osmičkou, ale dál již ne. Před dvěma lety 
byli nad naše síly ve skupině Srbové, letos 
Chorvaté. Naopak zbylé dva skupinové sou-
peře nemáme problém porážet velmi jed-
noznačně a klidně při tom atakovat hranici 
4000 kuželek. A v tom je možná právě ten 
zakopaný pes.
Český tým dominuje v utkáních s těmi slab-
šími, ale sám není schopen vydat ze sebe to 
nejlepší proti top celkům. Při tom Chorvaté 
letos jistě nebyli nepřekonatelní. Pokud by 
v klíčovém utkání na závěr skupinové fáze 
přišel český rekordní počin, mohl náš tým 
skupinu vyhrát a ve čtvrtfinále čelit daleko 

přijatelnějším Slovákům než Srbům.
Je tedy škoda, že se realizačnímu týmu 
nepodařilo vyladit formu tak, aby přišla 
přesně na utkání s Chorvaty. Takto je tedy 
nutné uzavřít hodnocení českého vystou-
pení jako slušné, ale nikoli jako do historie 
vstupující.

HODNOCENÍ MUŽŮ

Milan Svoboda

Věk: 50
Chambtalk. Raindorf (GER)

Výkony: 347 (střídán), 661, 287 (střídán)

Petr D.: Zkušený člen družstva, který 
perfektně odehrál utkání s Francií (347 
na 60 hs) a Rumunskem (661). V utkání 
s Chorvatskem se nenaplnil předpoklad 
dobře rozjetého zápasu. I přes velkou bo-
jovnost se mu nepodařilo dostat do jeho 
obvyklé kvalitní hry a byl vystřídán. I přes 
tento nezdar byl velkou oporou a vzorem 
mladším hráčům, kterým předal mnoho 
zkušeností.

KuLi: Zásadní utkání proti Chorvatsku měl 
český rekordman kvalitně rozjet. Bohužel 
zrovna tato šedesátka byla nejslabší ze 
všech odehraných. V rozhodující chvíli tak 
družstvo nepodržel.

Jaroslav Hažva

Věk: 42
KK Slavoj Praha

Výkony: 343 (střídán), 665, 658, 667

Petr D.: Nejzkušenější člen družstva, který 
byl oporou ve všech utkáních na MS. Jeho 
vyrovnané a vysoké výkony zasluhují ab-
solutorium. Velmi platný člen v kolek-
tivu, kterému také předal mnoho svých 
zkušeností, které určitě mladým hráčům 
usnadní další výkonností vzestup.

KuLi: Shoda s trenérem. Jarda předváděl 
obdivuhodně vyrovnané výkony. V žád-
ném týmu by nebyl do počtu. Je otázkou, 
jestli tato vyrovnanost nešla použít i na 
jiném než na posledním místě v sestavě.

Rozhodčí na MS 2021
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Michal Pytlík

Věk: 28
TJ Spartak Přerov

Výkony: 322 (střídající), 684, 622, 607

Petr D.: O své nominaci rozhodl až na KS 
na Žižkově. První dvě utkání zvládl per-
fektně. V utkání s Chorvatskem se na jeho 
výši výkonu (622) podepsala okolnost, že 
se soupeřem hrál vyrovnanou partii, kde 
o jednotlivých setových bodech rozho-
doval vždy závěr, který perfektně zvládal 
a připsal první bod pro družstvo. V utkání 
se Srbskem (607) si vybral slabší chvilku, 
zejména na druhé a třetí dráze. Jeho sou-
peř Igor Kovačič podal svůj nejlepší výkon 
na MS, když porazil 708 kuželek (top výkon 
zahrál proti Slovákům – 719, pozn. red.). 
I přes tento „výprask“ byl Michal velkým 
přínosem pro družstvo, jak na kuželně, 
tak i mimo ni.

KuLi: Těžko se dá hodnotit Michalův vý-
kon jako výrazně pozitivní, jelikož ve dvou 
zásadních utkáních předvedl své slabší 
výkony. Vynikajících 684 kvůli tomu přeci 
jen zapadne. Úvaha, že vyrovnaný souboj 
proti Chorvatsku ubral na celkovém vý-
sledku, může obstát jen částečně, neboť 
vyrovnanou bitvu svedl Michal i v utkání 
s Rumunskem (3:1, 684:685), kde to jeho 
výkon nikterak nesnížilo. Proto není 
možné tento argument bez výhrady při-
jmout.

Jan Endršt

Věk: 28
SKK Rokycany

Výkony: 296 (střídající), 316 (střídající), 623

Petr D.: Také Honza rozhodl o své nomi-
naci na posledním KS. Jedná se o hráče, 
kterého by v  družstvu chtěl asi každý 
trenér pro jeho charakter a důležitý pří-
nos pro tvorbu kolektivu. V prvních třech 
utkáních plnil skvěle roli „náhradníka“. Se 
skvěle hrajícím Marinovičem nebyl daleko 
od setových bodů. Odměnou mu bylo 
utkání se Srbskem, kde dostal příležitost 
od začátku a statečně vzdoroval svému 
kvalitnímu soupeři.

KuLi: Honza jako hráč málokdy zklame. 
Většinou předvádí stabilní výkony. Jeho 
možnosti zřejmě nesahají do výšin kolem 
výkonů Zavarka či Kovačiče, avšak roli žo-
líka zvládá velmi dobře.

Rostislav Gorecký

Věk: 26
TJ Valašské Meziříčí

Výkony: 630, 632, 661, 622

Petr D.: Potvrdil oprávněnost nominace, 
když první dva zápasy odehrál s  pře-
hledem a po kvalitních výkonech vždy 
bodoval. V třetím utkání s Chorvatskem 
byl z družstva dokonce nejlepší a opět 
bral bod. Ve čtvrtfinále dostal soupeře 
nejzvučnějšího jména. I přes velkou bo-
jovnost na Vilmoše Zavarka nestačil. Za 
své vystoupení na MS si však zaslouží vel-
kou pochvalu a určitě nabyté zkušenosti 
v dalších letech uplatní.

KuLi: Rosťa je dnes již jednoznačným 
základním stavebním kamenem repre-
zentační družstva. Jeho dlouhodobá vý-
konnost z něj dělá jednoho z nejlepších 
Čechů. Škoda jen, že mu to tu a tam „neu-
střelí“ ještě o něco výš k sedmistovce. Pak 
by z něj byla hvězda světového kalibru.
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Jan Bína

Věk: 24
ŠK Želez. Podbrezová (SVK)

Výkony: 648, 677, 481 (střídán), 623

Petr D.: Honzik měl pomalejší rozjezd 
s Francií, ale druhou šedesátku se roz-
jel a porazil nejlepšího hráče soupeře. 
V druhém utkání velkou měrou přispěl 
k překonání rekordu ČR družstev. V tře-
tím utkání nestačil na Chorvata Bolancu 
a za stavu 0:3 byl z taktických důvodů vy-
střídán. V posledním vystoupení se Srb-
skem, stejně jako většina ostatních, nebyl 
v pohodě a podlehl Ernjesimu. I tak patřil 
k oporám. Sám na sebe si vytvořil velký 
tlak, jelikož se pravděpodobně přemoti-
voval a chtěl být tím pravým tahounem 
družstva. Věřím, že po letos nabytých zku-
šenostech jím již příští MS bude.

KuLi: S hodnocením Honzy se dá sou-
hlasit. Počtem startů již velmi zkušený, 
ale stále třetí nejmladší hráč výběru, ani 
zdaleka nepředvedl vše, co v něm je. Je 
otázkou, která pozice v sestavě je pro něj 
nejvhodnější. Pokud jde o přemotivova-
nost, tak se naopak nabízí možné vyla-
dění psychické formy týmu.

Petr Hendrych

Věk: 24
TJ Sokol Husovice

Výkony: 647, 634, 624

Petr D.: Nováček na MS rozhodně nezkla-
mal a potvrdil svůj potenciál. Překvapivě 
nejlépe zvládl premiéru. V dalších utká-
ních se pravděpodobně projevila jeho 
nezkušenost, když s kvalitnějšími soupeři 
výkony i přes velkou snahu mírně klesly. 
Věřím, že již příští MS bude patřit k hlav-
ním oporám.

KuLi: Petr byl na MS družstev poprvé 
a snad právě proto mu připadla ve všech 
případech pozice čtyři. Petr je již velkou 
oporou interligových Husovic, kde často 
nastupuje na pozici dotahováka. Možná je 
škoda, že alespoň v některém utkání ne-
dostal šanci si vyzkoušet přeci jen expo-
novanější pozici než tu ve střední dvojici.

Jan Mecerod

Věk: 21
Union Orth/Donau (AUT)

Výkony: 589, 137 (střídající), 595

Petr D.: Druhý z mladých nováčků dostal 
důvěru hned v prvním utkání s Francií. 
Honza přes zjevnou nervozitu vybojoval 
bod pro družstvo. Jeho druhým startem 
bylo taktické střídání Bíny na poslední 
dráhu při utkání proti Chorvatsku. Do-
stal ještě jednu příležitost při utkání se 
Srbskem. Tři dráhy bojoval sám se sebou. 
Poslední však již zvládl na jedničku. Zvuč-
ného soupeře porazil. V součtu má dva 
kompletní starty se ziskem dvou bodů pro 
družstvo za vítězství nad soupeřem. Jeho 
vystoupení na MS se dá charakterizovat 
rčením, že jsme jej hodili do vody a on 
dokázal, že plavat umí. Při jeho snaze 
a píli je velkým příslibem do dalších let.

KuLi: Výkony Honzy lze těžko hodnotit 
kladně. Dobrou zprávou pro budoucnost 
české reprezentace je, že jistě nasbíral 
cenné zkušenosti, které snad bude moci 
v budoucnu využít. Zisk bodů je pozitivní 
zprávou, výkony však byly podprůměrné.
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Ačkoliv jsem před šampionátem řadil vý-
běr Srbska na stejnou úroveň vedle Němců 
a Chorvatů, Srbové potvrdili svoji domi-
nanci čtvrtým titulem mistrů světa v řadě. 
Navíc obohaceným o individuální i týmový 
světový rekord.
Congor Baranj, nový držitel individuálního 
světového rekordu o výši 738 poražených 
kuželek, tak svým neuvěřitelným výkonem 
do značné míry pomohl ke stanovení týmo-
vého světového rekordu 4140 poražených 
kuželek. Při pohledu na zápis jistě každého 
překvapí pozice Vilmoše Zavarka. Viliho 
dělily dvě kuželky od takzvaného „čuldy“ 
týmu, to jen na doložení síly srbského týmu. 
Nutno říci, že tomuto rekordu šla velkým 
způsobem naproti kuželna. Mám na my-
sli mnohdy až extrémní tahavost provazů 
a delší časomíru pro zápis shozených ku-
želek. Ve finále se Srbové proti Němcům už 
výrazně zapotili. Němce od případné náhlé 
smrti dělili pouze dvě vyhrané dráhy navíc. 
Nejlepším hráčem finále byl Robert Ernjesi 
se 712 poraženými kuželkami.

NĚMECKO

Zklamaní museli odjíždět z Polska hráči 
Německa, kteří měli až do finále suverénní 
herní projev. V poslední zápase bohužel 
zahráli svoje nejnižší číslo na šampionátu. 
Nebál bych se říci, že prohra jde částečně 
za nejzkušenějším hráčem našich západ-
ních sousedů, Timem Hoffmannem, jenž po 
celé mistrovství předváděl excelentní hru. 

Zato ve finále se na něho Němci příliš spo-
lehnout nemohli, po 60 měl na té nejvyšší 
úrovni „pouhých“ 289. S celkovým výkonem 
623 byl nejslabším hráčem utkání. Do té 
doby měl na mistrovství nejnižší číslo 663. 
Tudíž není divu, že se od něho očekávalo 
v rozhodující moment více. Naopak kdybych 
měl vybrat nejlepšího z řad Němců v prů-
běhu celého mistrovství, byl by to Christian 
Wilke, prezentující se ve skvělé formě od 
samého úvodu sezóny.

CHORVATSKO

Mírně za očekáváním pro mě skončilo 
družstvo reprezentující barvy Chorvatska. 
Chorvaté si sice odvezli bronzové medaile, 
ale po vydařené přípravě i oni určitě mířili 
výše. Osudná pro ně byla semifinálová ab-
sence Hrvoje Marinoviče způsobená údaj-
ným zraněním proti Slovákům ve čtvrtfinále 
a zároveň dlouhodobě nepřesvědčivá forma 
Branka Maneva.

MAĎARSKO

Jako největší zklamání turnaje hodnotím 
vystoupení někdejších držitelů světového 
rekordu Maďarů. Jelikož ve skupině ještě 
předváděli hru, na kterou jsme od nich 
byli roky zvyklí, věřil jsem, že i přes čtvrtfi-
nále projdou jako nůž máslem. Mýlil jsem 
se, opak byl pravdou. Maďaři byli zasta-
veni černým koněm šampionátu, výběrem 

Rakouska. Věřím, že nejen pro mě zůstává 
největší záhadou čtvrtfinálový výkon Ta-
máse Kisse, jenž 588 poraženými kužel-
kami zpečetil osud Maďarů na mistrovství. 
Celá reprezentace Maďarska dnes působí 
vyčpělým dojmem. Hlavní opory stárnou 
a  trenérský štáb v poslední době téměř 
nezapracoval nové mladé tváře. Maďarsko 
tak ztrácí svoje postavení mezi top zeměmi.

RAKOUSKO

Příjemně se prezentovali hráči Rakouska. 
Nikoho nepřekvapí, že hlavními tahouny 
byli spoluhráči našeho Jana Meceroda 
z Orthu, Lukas Temistokle (výhra nad Zavar-
kem 3:1 ve čtvrtfinále) a s každým utkáním 
zlepšující se Matthias Zatschkowitsch, jenž 
jako jeden z mála hráčů světové extratřídy 
plynule přecházel z jedné ulice do druhé, 
podle toho, na jaké dráze v daný moment 
hrál. Kdo ví, kam až by to hráči Rakouska 
dotáhli, kdyby nechyběl zkušený Philipp 
Vsetecka.

POLSKO

Skvělý dojem udělali Poláci. Vynikající at-
mosféra, kterou měl na starost hráč zá-
kladní sestavy a zároveň hlavní „kotelník“ 
Mikolaj Konopka, hnala domácí červenobílé 
barvy hlasitě kupředu. Polští hráči dokonce 

Letos jsme si pro vás připravili malou novinku. Tradiční hodnocení českého 

výběru doplňujeme i naším pohledem na ostatní účastnické reprezentace. 

Hodnocení připravil Vítek Jírovec ve spolupráci s ostatními členy redakce..

DOMINANCE SRBŮ 
POKRAČUJE

pokračování na str. 11 
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hned dvakrát pokořili národní rekord. Za 
zmínku stojí především nestárnoucí Michal 
Gredziak, jenž předváděl hru jako v dobách 
své největší slávy.

SLOVENSKO

V dobrém světle se ukázalo Slovensko, ač 
přijelo do Polska v nečekané sestavě. Po-
kyn zněl jasně, ozkoušet a zapracovat nové 
tváře. Překvapivým výsledkovým lídrem se 
stal Lukáš Juris, kterého dvojramenný kříž 
na prsou výrazně vybičoval. Slováci se mo-
hou pyšnit i tím, že byli součástí světového 
rekordu Srbů, protože právě proti nim ho 
Srbové hodili.

OSTATNÍ TÝMY

Ještě zůstaneme ve skupině C, kde Srby 
a Slováky doplnila reprezentace Severní 
Makedonie. Musím se přiznat, že jsem od 

Makedonců čekal víc, hlavně od legendár-
ního Borise Benedika, avšak ani on své 
biologické hodiny nedokáže zastavit. Na 
druhou stranu druhá makedonská legenda 
Damir Fučkar nepřestává udivovat, když 
i v 64 letech se v porovnání se světovou 
špičkou svými výkony rozhodně neztratil 
(624, 640).
Slovinské kuželky nezažívají úplně žárné 
období. Ženy již nejsou favoritkami na me-
daili a na tomto šampionátu zcela vyhořeli 
muži. Před dvěma lety byli až do posled-
ních hodů v boji o semifinále a případný 
cenný kov. Nyní ve skupině hladce podlehli 
Maďarům, a především neuspěli proti Po-
lákům. Oba výkony pod 3800 kuželek se 
pohybovali na úrovni hráčů Bosny. Slovinci 
zkrátka zklamali a mají do dalšího mistrov-
ství o čem přemýšlet.
Bosna a  Hercegovina naopak zklamaná 
odjíždět nemusela, výsledky podobné jako 
u výše zmíněných Slovinců znamenají mírný 
kvalitativní nárůst. Hráči Bosny se nemají za 
co stydět, vždyť Ivan Petrič dvakrát překonal 
hranici 660, což už nemá daleko od nejužší 
světové špičky. Bohužel ve skupině s Němci 

a Rakušany Bosňané jen těžko mohli usilo-
vat o lepší než třetí místo.
Jinak, než jako srdcaře nemůžu označit 
Estonce, kteří vážili dlouhou cestu do Pol-
ska, i když podle očekávání byli ve skupině 
pouze do počtu a obsadili poslední místo 
bez bodu a dvěma pomocnými body ve 
skupině B.
Rumuni sice ve skupině A skončili na třetím 
místě, nicméně jejich první lajna dispono-
vala prvotřídní kvalitou. Zajímavostí je, že 
ve všech třech utkání skupiny měli po prv-
ních dvou hráčích součet přes 1300, ale zbý-
vající hráči týmu už neoplývali obdobnou 
kvalitou. Lehkým zklamáním pro mě byla 
neúčast kuželkářské ikony Nicolae Lupua. 
Jsem přesvědčen, že jsem nebyl jediný.
Ani Francouzi nemají dostatečně široký 
kádr, aby mohli konkurovat předním 
týmům, a  tak pro ně zbylo pouze čtvrté 
místo skupiny A. Dle očekávání byl nejlep-
ším hráčem Francouzů Frederic Koell, jenž 
má ve své sbírce nejednu světovou indivi-
duální medaili.
A konečně jsme se dostali k našemu výběru. 
Pocity z výkonů jsou smíšené. Pastvou pro 
oko diváka bylo utkání proti Rumunům, Češi 
totiž stanovili nový národní rekord o hod-
notě 3953. V tu chvíli druhý nejvyšší nához 
turnaje. Na tuto hru již naši v následujících 
zápasech nedokázali navázat. Vynikající 
výkonnost a stabilitu předvedl především 
Jaroslav Hažva. Kritizovat si nedovolím, nic-
méně v porovnání s absolutní špičkou mi 
přišlo, že náš realizační tým méně využívá 
možnosti střídání. Ušetřené síly se ve vyřa-
zovacích bojích mohly hodit. Na zápasech 
české reprezentace mi chyběla přítomnost 
našich diváků, a tím pádem nedostatečná 
hlasová podpora z tribun.

Vít Jírovec

 pokračování ze str. 10
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DOMINANCE SRBŮ 
POKRAČUJE

Srbské družstvo mužů na stupních vítězů
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S údivem jsme mohli sledovat, jak se s ka-
ždým dalším utkáním úroveň hry Němek 
zlepšovala, až vyeskalovala v 3823 poraže-
ných kuželek ve finále proti výrazně unave-
nějším Češkám. Opět musím vyzdvihnout 
střídání Saskie Seitz v každém zápasu, kdy 
o výhře nebylo pochyb, aby pošetřila síly 
do klíčových bojů o pódiová umístění, ve 
kterých předvedla svoji extratřídu. Dále se 
Německo spoléhalo na konzistentní výkon-
nost Siny Beisser, jež dosáhla po všech pěti 
odehraných kláních úctyhodného průměru 
643,6. 

ČESKO

Vynikající stříbrné medaile vybojovaly zá-
stupkyně České republiky. Jejich předsta-
vení byla jedna velká jízda. Ve výjimečné 
formě se prezentovala především Nikola 
Tatoušková, ve skupinové fázi proti Raku-
šankám si dokonce posunula osobní rekord 
až na hranici 673 sražených kuželek. Když 
bychom porovnali průměry hráček na šam-
pionátu, viděli bychom, že pouze výše zmí-
něná Sina Beisser byla v tomto ohledu lepší 
hráčkou. I přes veleúspěšné polské tažení si 
však neodpustím malou poznámku, myslím 
si, že naše reprezentace mohla více střídat 
za rozhodnutého stavu po vzoru předních 
týmů, aby ušetřila cenné síly na cestě do 
finále, kde mi přišlo, že nejedna hráčka pů-
sobila unavený dojmem.

CHORVATSKO

Stejně jako v mužské kategorii putovaly 
bronzové medaile do Chorvatska. Po po-
sledním zápasu ve skupině, ve kterém 
Chorvatky dosáhly výkonu 3805 jistě po-
mýšlely na triumf, aby ne, když do Polska 
cestovaly jako obhájkyně prvenství. Na dru-
hou stranu vezměme v potaz, že chorvatské 
hráčky utrpěly porážku pouze s vítězkami 
z Německa, a to není žádná ostuda. Ve vý-
sledku hodnotím jejich účinkování veskrze 
pozitivně.

SRBSKO

Nepopulární brambory tím pádem zbyly 
na Srbsko. Účast Srbek v semifinále byla 
pro mnoho odborníků překvapením, však 
se také do této fáze dostaly poprvé od 
vzniku samostatného Srbska. Ve čtvrtfinále 
zaslouženě přemohly trápící se Maďarky. 
V průběhu mistrovství se opíraly o výkony 
Jasminy Andjelkovič a Kristiny Ljubenkovič. 

Na rozdíl od mužských protějšků hráčky Německa roli favoritek potvrdily 

a bez jakéhokoliv zaváhání si došly pro titul mistryň světa.

NĚMKY ZPÁTKY  
NA VÝSLUNÍ

pokračování na str. 13 
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Německé družstvo žen na stupních vítězů
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MAĎARSKO

Ačkoliv maďarské ženy přijely na mistrovství 
v obdobné sestavě, se kterou vybojovaly 
v Rokycanech stříbro, výkony v Rokycanech 
a v Polsku byly jako den a noc. Bohužel 
se obavám, že oběma výběrům Maďarska 
pomalu vyhasíná hvězda „zlaté generace“ 
a světová elita se začíná vzdalovat. Maďar-
ské počínání v Tarnowu nezachránila ani 
dlouhodobě nejlepší hráčka tohoto druž-
stva, Anita Mehesz. 

SLOVINSKO

V branách čtvrtfinále skončily taktéž Slo-
vinky. Oproti minulým letům byl i u nich 
vidět mírný výkonnostní pokles. Dle mého 
úsudku měly jako hlavní cíl zkušenostně 

„ostřílet“ mladé hráčky a z toho těžit do 
budoucna.

RUMUNSKO

Na ústupu ze slávy jsme mohli vidět Ru-
munky, které už nepředváděly výkony, jimiž 
by se mohly rovnat elitě ženských kuželek. 
Za vyzdvihnutí ovšem stojí čtvrtfinálový 
souboj nestárnoucí Luminity Dogaru s Ha-
nou Wiedermannovou (654:656).

RAKOUSKO

Posledními dosud nezmíněnými čtvrtfi-
nalistkami byly Rakušanky. Asi největší 
zklamání mezi ženami. Že za tři zápasy od 
hráček v rakouském dresu uvidíme pouze 
jedno „šestikilo“ (Fiona Steiner), jsem 
opravdu nečekal.

OSTATNÍ TÝMY

Jediná skupina, čítající čtyři družstva, byla 
skupina A, kde jsme měli možnost kromě 
již zmíněných Chorvatek a Rumunek vidět 
také Slovenky a Estonky. Tyto dva týmy si 
to mezi sebou rozdaly o třetí místo ve sku-
pině. Šťastnější z utkání odcházely naše 
sousedky z  východu. Zvítězily poměrem 
5:3. Mladý slovenský tým nebyl v souboji 
s Rumunskem daleko od výhry, přesto by 
jeho účast mezi nejlepší osmičkou byla 
spíše symbolickou. Estonky jsou podobně 
jako jejich mužské protějšky velkými srd-
cařkami, navíc při troše štěstí naopak ony 
mohly skončit třetí.
Zbylé skupiny, B, C a D čítaly pouze tři týmy. 
Na třetích místech skončily všechny týmy 
bez bodu, pouze s body pomocnými. Fran-
couzky na úvod málem způsobily velký 
„upset“. Jen devatenáct kuželek je dělilo 
od výhry nad týmem nakonec čtvrtých Sr-
bek. Ve slabší skupině by hráčky galského 
kohouta výkonem 3415 kuželek jistě mohly 
pomýšlet na postup. Podobně tak Bosenky. 
I jejich výkon nestačil kvůli slabším posled-
ním dráhám na vítězné Rakušanky jen o 19 
kuželek. Bosenský tým je typickým nepří-
jemným soupeřem pro týmy pomýšlející 
na čtvrtfinále typu Rakouska. Naopak proti 
velkým favoritům jako je Česko již ztrácí. 
Zatracovat není možné ani Polky, neboť je-
jich výběr je velmi mladý. Více než polovina 
hráček je narozena kolem roku 2000. Polsko 
tedy míří za lepší budoucností.

Pokud jste dočetli až sem, už vám pouze 
poděkuji za přečtení. Děkuji za pozornost.

Vít Jírovec

 pokračování ze str. 12

NĚMKY ZPÁTKY  
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Zlaté medaile z MS 2021
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VILMOŠ ZAVARKO / SRB 

zlatá medaile

Mistrovství světa druž-
stev je za námi. Jak 
hodnotíš vystoupení 
vašeho týmu?
Myslím si, že to bylo 
nejtěžší mistrovství světa, 
protože jsme před ním neměli žádnou pří-
pravu, jako jsme mívali. Nevěděli jsme tak, 
jakou formu hráči mají. I tak jsme ale do-
kázali, že jsme výborný kolektiv s kvalitními 
hráči.

Jaký zápas byl pro vás nejtěžší a proč?
Nejtěžším zápasem pro nás byl ten s Ra-
kouskem. Nevím proč, ale s Rakouskem 
hrajeme vždy těžké zápasy. Každopádně 
i když to byl pro nás velmi náročný zápas, 
dokázali jsme zabrat a zápas vyhrát. 

Který okamžik z MS si budeš nejvíce pa-
matovat?
Nejvíc si budu pamatovat určitě celé toto 
mistrovství. 

Jak jsi sám spokojený s tvým výkonem?
Osobně jsem nebyl spokojený s mým výko-
nem, ale i taková mistrovství jsou…Nejvyšší 
výkony se nedají předvádět pořád. 

Co bys poradil ostatním týmům, aby měli 
šanci vás někdy porazit?
Prozradil bych, že nejdůležitější je asi har-
monie v družstvu. A pokud tohle funguje, 
dá se porazit kdokoliv. Proto si myslím, že 
je náš tým tak dobrý.

TIMO HOFFMANN / GER 

stříbrná medaile

Mistrovství světa druž-
stev je za námi. Jak 
hodnotíš vystoupení 
vašeho týmu?
S  druhým místem na 
MS jsme velmi spokojeni. 
Náš tým jsme omladili o tři nováčky. Mys-
lím, že jsme podávali vyrovnané výkony na 
nejvyšší úrovni. 

Jaký zápas byl pro vás nejtěžší a proč?
Nejtěžším zápasem bylo pro nás semifinále 
proti Chorvatsku. Toto utkání bylo velmi vy-
rovnané a o vítězství rozhodovaly až po-
slední dráhy. 

Který okamžik z MS si budeš nejvíce pa-
matovat?
To je těžké říci. Během celého mistrovství 
jsme zažívali spoustu krásných momentů, 
není tam žádný výjimečný. 

Jak jsi sám spokojený s tvým výkonem?
Až na prvních šedesát hodů ve finále jsem 
se svými výkony spokojen. Dařilo se mi hrát 
dobře na vysoké úrovni, a tím jsem dokázal 
dát týmu potřebnou jistotu. 

A na závěr… Co myslíš, jaký je recept na 
překonání Srbů? 
Z úspěchů Srbů máme velký respekt. Už 
řadu let jsou absolutní špičkou. Finále 
s nimi bylo velmi těsné, v rozhodujících 
chvílích se nám bohužel nepodařilo zápas 
pro nás rozhodnout. Budeme nadále tvrdě 
pracovat a pokusíme se tento top tým po-
razit v příštím MS. 

BOJAN VLAKEVSKI / CRO 

bronzová medaile

Mistrovství světa druž-
stev je za námi. Jak 
hodnotíš vystoupení 
vašeho týmu?
Bylo to opravdu dobré 
mistrovství, které přineslo 
nové rekordy a mnoho dobrých zápasů. 
S našim týmem jsme dosáhli velkého úspě-
chu, když jsme po 25 letech v mužských 

MS družstev v polském Tarnowo Podgorne je úspěšně za námi. A my jsme pro vás krátce 

vyzpovídali čtyři zástupce nejlepších mužských týmů. Zajímalo nás, jak hodnotí své 

vystoupení s odstupem času. Přečtěte si, jaký zápas byl pro ně ten nejtěžší, jaké chvíle 

si budou nejvíce pamatovat a jaký je recept na překonání kvalitních hráčů ze Srbska😊.

JAK TO VIDÍ ÚSPĚŠNÍ?

pokračování na str. 15 
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Dojatý Vilmoš Zavarko
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týmech získali pro Chorvatsko medaili. 
Takže celkově jsem spokojen. 

Jaký zápas byl pro vás nejtěžší a proč?
Nejtěžší zápas byl určitě proti Německu. 
Bylo to semifinále, pro nás asi nejnervóz-
nější zápas, který jsme hráli. Čekali jsme od 
sebe příliš mnoho, a to je pak vždy pro-
blém. 

Který okamžik z MS si budeš nejvíce pa-
matovat?
Nemůžu říct nějaký konkrétní moment. Mis-
trovství světa je pro mě celé jako výjimečný 
okamžik, baví mě tam být a hrát. 

Jak jsi sám spokojený s tvým výkonem?
Se svojí hrou nejsem úplně spokojený, ne-
hrál jsem nejlépe, jak umím. Na druhou 
stranu jsem maximálně spokojený, protože 
to bylo moje první vystoupení za Chorvat-
sko.

A na závěr… Co myslíš, jaký je recept na 
překonání Srbů?
Hmm, to je asi nejtěžší otázka, protože 
jsou opravdu silní. Když vidíte, že Zavarko 
prohrává a oni stejně vyhrávají, jejich kva-
lita ještě více stoupá. Není to jen tým jako 
předtím, kdy především Zavarko hrál. Nyní 
jsou všichni na nejvyšší úrovni a zaslouží si 
úspěch. Abyste vyhráli, musíte mít opravdu 
výjimečný den, kdy zahraje opravdu každý 
z šesti hráčů.

MATTHIAS ZATSCHKOWITCH / AUT 

čtvrté místo

Mistrovství světa druž-
stev je za námi. Jak 
hodnotíš vystoupení 
vašeho týmu?
S  výkonem našeho 
týmu jsem spokojen, 
před MS asi málokdo čekal, že budeme 

v semifinále. Také náš výkon proti Chorvat-
sku a Srbsku byl dobrý. 

Jaký zápas byl pro vás nejtěžší a proč?
Nejtěžším utkáním pro nás bylo samo-
zřejmě to proti Srbsku. Už před zápasem 
nám bylo jasné, že abychom měli šanci 
uspět, musíme udělat bod už v první rundě. 
To se bohužel nestalo. Zápas proti Chor-
vatsku byl skoro stejný, ale Srbsko bylo 
náročnější. 

Který okamžik z MS si budeš nejvíce pa-
matovat?
Myslím si, že celý náš tým si bude pamato-
vat okamžik, kdy už bylo jasné, že Maďary 
porazíme. Pro mě osobně tento zápas před-
stavoval také můj nejlepší výkon na MS. 
A být jedním z hráčů v poslední rundě, který 
o tom rozhodne, je pro mě jeden z nejlep-
ších pocitů.

Jak jsi sám spokojený s tvým výkonem?
Mohu říci, že jsem se svým výkonem spoko-
jený. Na mé současné výkony v naší lize to 
sice nemělo, ale těžko se to srovnává. Když 
hrajete na MS, cítíte jiný tlak, a to je důvod, 
proč chcete hrát co nejlépe. A ono to někdy 
může mít opačný vliv.

A na závěr… Co myslíš, jaký je recept na 
překonání Srbů?
Myslím si, že je možné porazit Srbsko. Ale 
to musí mít buď špatný den anebo váš tým 
musí získat 4 body a alespoň 12,5 setových 
bodů. Šance vyhrát proti Srbsku je ex-
trémně malá, takže „vyhrát“ můžete pouze 
tehdy, když utkání skončí 4:4 a  získáte 
více setových bodů nebo váš tým zahraje 
opravdu velmi dobře.

 pokračování ze str. 14

JAK TO VIDÍ ÚSPĚŠNÍ?
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Fandící diváci na MS 2021
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NATÁLIE TOPIČOVÁ

reprezentantka ČR 
hráčka KK Slovan Rosice

Natálko, gratuluji k zisku stříbrné medaile, 
kterou jste společně s ostatními holkami 
vybojovaly na nedávném Mistrovství světa 
v Polsku. Jaké jsou Tvoje pocity po tomto 
MS?
Moc děkujeme. Pocit je to vážně úžasný. 
Ještě teď, když si na to vzpomenu, tak mám 
z toho husí kůži. Navíc jsme si spravily chuť 
po neúspěchu na mistrovství v Rokycanech.
Po 32 letech mělo Česko opět možnost utkat 
se o kov nejcennější. K zisku zlata jste po-
třebovaly porazit Němky. Byla příprava na 
tento zápas nějaká jiná? Nějaká strategie? 

Pro nás bylo už vítězství to, že jsme se do 
toho finále dostaly. Věděly jsme, že tento 
zápas bude těžký. Ono vlastně celé mist-
rovství bylo náročné, jak po fyzické, tak 
psychické stránce. Příprava jiná nebyla, spíš 
si ten poslední zápas užít, potrápit Němky 
a třeba překvapit.

V souboji o zlato byly nakonec lepší ně-
mecké hráčky, jaké byly vaše bezpro-
střední dojmy po tomto důležitém zápase? 
Zklamané jsme nebyly, převládala radost ze 
stříbrné medaile.

V průběhu mistrovství jste sehrály pět zá-
pasů během pěti dní. To už vyžaduje fyzic-
kou a psychickou odolnost. Jak vypadala 
příprava na jednotlivé zápasy?

Hrát pět startů po sobě bylo celkem ná-
ročné, pro mě hlavně psychicky. Bývám 
před každým startem hodně nervózní, takže 
hlava si během těchto dní moc neodpoči-
nula. Naštěstí jsme hrávaly většinu startů 
ve stejnou dobu, takže jsme měly celý den 
na regeneraci.

Liší se příprava na MS oproti přípravě na li-
gové zápasy? Dostávaly jste nějaké pokyny 
k tréninkům od trenérů? 
Moje příprava se nelišila, připravuji se po 
celý rok stejně. Žádné zvláštní pokyny jsme 
nedostávaly. Není dobré těsně před mis-
trostvím nějak speciálně měnit přípravu. 
Každý by měl dělat stále to, na co je zvyklý 
a co mu vyhovuje.

Jednu z opor stříbrného týmu Natálie Topičovou 

vyzpovídala naše zpravodajka Marie Říhová.

pokračování na str. 17 
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České reprezentační družstvo žen na MS 2021
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Kterou chvíli z MS si budeš pamatovat nej-
více? 
Celé mistrovství bylo super. S holkami jsme 
si opravdu parádně sedly. Většinu času jsme 
trávily spolu. Ve volných chvílích chodily na 
procházku nebo si povídaly na pokoji. Ale ta 
nejlepší chvíle byla určitě v závěru zápasu 
se Srbkami, kdy už byl jasný postup do fi-
nále. Pocit štěstí, radosti, ale i úlevy. Moc 
jsme si přály tento zápas vyhrát.

Když bys měla vybrat TOP hráče a hráčku 
z MS světa, kteří by to byli a proč? 
Z holek určitě naše Nikolka Tatoušková, 
protože letos hraje opravdu skvěle a na 
mistrovství to jenom potvrdila. Zahrála 
všechny zápasy výborně a byla největším 
tahounem týmu. A z můžu Srb Baranj Con-
gor, který hodil světový rekord 738.

Máš za sebou již několik MS, prozraď nám, 
které pro Tebe asi nejvíce znamenalo 
a proč? 
Docela těžká otázka, protože každé mistrov-
ství má něco do sebe. Ale ráda vzpomínám 
na mistrovství v Brně nebo na mistrovství 
ve Speichersdorfu, kde jsme s  holkami 
v dorostu získaly zlatou medaili.

Jaké jsou Tvoje kuželkářské cíle do bu-
doucna? 
Letos jsem poprvé v ženské kategorii, takže 
mým prvním cílem je dostat se na repub-
liku žen. Dalším cílem je dostat se s Ro-
sičkami do finále Ligy mistrů a vybojovat 
zlatou medaili.

Za rozhovor poděkovala
Marie Říhová
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TIRÁŽ

R O Z H O V O R

Natálie Topičová s dalšími českými hráčkami na stupních vítězů

 pokračování ze str. 16


