Cenné výsledky pro Prahu z MČR jednotlivců 2016
Ve dnech 30.4. – 1.5.2016 byly dohrány turnaje MČR jednotlivců ve všech kategoriích.
Pokusím se provést malou bilanci letošních výsledků pražských reprezentantů.
Začněme mládežnickým kategoriemi, kdy jsme si již několik let zvykli, že úspěchy jsou mimo
dosah pražské mládeže.
V kategorii žáků obsadil při svém prvním startu na MČR Jaroslav Zahrádka (Konstruktiva)
výkonem 398 25. místo. V kategorii žákyň mile překvapila Tereza Bendová (Slavia) 6.
místem s výkonem 429.
V dorostenecké kategorii se pražští hráči neprosadili. Mezi dorostenci obsadil Samuel Fujko
(Konstruktiva) 32. místo výkonem 534. Dorostenka Tereza Chlumská (Konstruktiva) 22.
místo výkonem 504.
Výkony pražských juniorských reprezentantů nelze považovat za neúspěch. Ze semifinálového
turnaje postoupili z pěti pražských juniorů celkem suverénně Josef Kašpar (Praga) ze čtvrtého
místa výkonem 573 a Jan Kryda (Slavia) ze sedmého místa výkonem 562. Ve finále se jim
dařilo o něco méně, ale oba postoupili do nedělního finálového startu. V disciplíně 120 hs se
umístil J. Kryda na 15. místě výkonem 557, J. Kašpar na 20. místě výkonem 545. V kombinaci
pak obsadil J. Kryda 17. místo s výkonem 1117, J. Kašpar 19. místo s výkonem 1114.
Vzhledem k tomu, že oba hráči v pražských soutěžích nemají možnost hrát disciplínu 120 hs,
nebyly jejich výkony vůbec špatné.
V kategorii juniorek stál před Vlastou Kohoutovou (Slavia) nesnadný úkol obhájit loňské
zlato (kombinace) a stříbro (120 hs). I když se to nepodařilo, Vlasta nezklamala. V kombinaci
obsadila 5. místo výkonem 1162, v disciplíně 120 hs vybojovala bronzovou medaili za výkon
589.
Výkony v seniorských kategoriích též nelze považovat za neúspěch. V kategorii seniorů začalo
MČR nejprve nevídaným propadákem pražských hráčů při semifinálovém turnaji. Z dvanácti
pražských hráčů nakonec postoupil do finále MČR pouze Václav Klička (Sparta). Ve finále
ale zahrál parádně. Na 120 hs výkonem 563 vybojoval 9. místo, v kombinaci potom skvělé (byť
nevděčné) 4. místo výkonem 1152. Přitom ani Václav v divizi nehraje stodvacítkovou
disciplínu.
Mezi seniorkami byla Praha zastoupena třemi hráčkami. Postup do finále nezvládly M.
Kohoutová (Sokol Rudná) - výkon 486, ani J. Pokorná (Meteor) – výkon 482. Finále tak
odehrála pouze Blanka Mizerová. V disciplíně 120 hs obsadila výkonem 529 jedenácté místo,
v kombinaci výkonem 1073 osmé místo. Toto umístění nelze považovat za neúspěch, ale
Blanka i někteří další zřejmě čekali více.
Na konec si necháme obě nejprestižnější kategorie, které možná nečekaně přinesly největší
radost. V kategorii mužů museli nejprve pražští kuželkářští fanoušci nevěřícně kroutit hlavou
nad výsledky semifinálového turnaje. Z jedenácti pražských reprezentantů nakonec postoupil
do finále MČR pouze Evžen Valtr (Slavoj) z posledního postupového místa pouze díky o jednu
kuželku lepší dorážkové než první nepostupující hráč. Nicméně formu pro finále Evžen vyladil
neuvěřitelně. Výsledkem bylo 4. místo v kombinaci za výkon 1209 a stříbrná medaile za
výkon 612 na 120 hs. Je to skvělý úspěch i s ohledem na to, že na MČR hrály všechny hvězdy
včetně hráčů ze zahraničních soutěží.
Na závěr úspěch největší. V kategorii žen byla Praha zastoupena čtyřmi hráčkami. Sobotní
kvalifikaci nezvládly E. Kopřivová (Konstruktiva - 29. místo za výkon 555) a K. Katzová
(Slavoj – 44. místo za výkon 515). Finále se obdivuhodně povedlo dvěma hráčkám
Konstruktivy. V disciplíně 120 hs vybojovala Petra Najmanová 9. místo za výkon 574 a
Veronika Petrov 5. místo za výkon 600. Královská disciplína - kombinace pak přinesla
největší radost. Petra obsadila 8. místo výkonem 1175 a zlatou medaili získala Veronika

skvělým výkonem 1243 kuželek. A to rovněž za účasti všech českých hvězd včetně hráček ze
zahraničních soutěží. Rok 2016 zřejmě nelze z hlediska pražských kuželek považovat za
neúspěšný. Zejména všem medailistům patří potlesk i poděkování.
(Tento text je osobním názorem autora Libora Nováka)

