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Jihočeši namistrovství světa 2019 v Kazani
Badmintonisté prožívají
jeden z vrcholů sezony.
Hrají mezi elitou.

KAMIL JÁŠA

Český Krumlov –Mistrov-
ství světa badmintonistů do
devatenácti let se právě v
těchto dnech hraje v halách v
Kazani. Na turnaj dorazili
nejlepší světoví hráči této
věkové kategorie. „Hraje se
za účasti zástupců čtyřiačty-
řicet zemí,“ přikyvuje zkuše-
ný trenérRadek Votava.
V šestičlenné reprezentaci

jsou hned dva zástupci jiho-
českého badmintonu.
Oba reprezentují svůj klub,

kraj i ČR.
Jan Janoštík ze Sokola Čes-

ké Budějovice a Tomáš Šve-
jda z SK Badminton Český
Krumlov.
„Naši hráči první den po-

razili ve své skupině Portu-
galsko hladce 5:0,“ vrací se
Radek Votava k vydařenému
vstupu do turnaje.

Druhý den je čekal dvoj-
blok nejtěžších soupeřů.
„Dopoledne po fantastickém
výkonu naši hráči porazili
Anglii,“ připomíná trenér
výhru 3:2 nad pátým nasaze-
ným týmem. „Odpoledne na
nás pak čekal ještě těžší sou-
peř, Francie.“ Hráči se favo-
rita nezalekli a podali další
výborný výkon. „Pouze tři
míčky v rozhodujícím zápase
nás dělily od vítězství, nako-
nec z toho ale byla těsná
prohra 2:3.“
Poslední zápas hrál tým ČR

proti dalšímu těžkému sou-
peři. „Se Švédskem přišla.
znovu jen těsná prohra 2:3 a
rozdíl jednoho setu v koneč-
ném součtu rozhodl o ko-
nečném třetímmístě ve
skupině.“ České reprezentace
tak spadla do dalších bojů do
skupiny o 17.-24. místo. „Je to
velká škoda.“
V této skupině hráči ČR

zdolali Estonsko 3:0, dalšího
velkého favorita Rusko 3:0 a
následně i týmUSA 3:2.

„Konečné sedmnáctémís-
to je nejlepším výsledkem
našeho týmu po dlouhé době
a všem hráčům patří velká
gratulace,“ rekapituluje tre-
nér Radek Votava.
„Navíc nechybělomnoho

a naši hráči semohli ocitnout
v té nejelitnější skupině,“
doplnil trenér, který speciál-
ně pro Deník zhodnotil také
oba badmintonisty .z jihu
Čech. „„Oba naši hráči podali
výborné výkony, „ přikyvo-
val. „Jan Janoštík primárně ve
dvouhře, Tomáš Švejda pak
v párových disciplínách, kde
zúročil svoje zkušenosti,
které získal po boku svého
oddílového spoluhráče Jaro-
míra Janáčka v turnajích do-
spělých. Velká gratulace a
držíme palce v soutěži jed-
notlivců,“ uvedl trenér.

REPREZENTACE VKAZANI.
Součástí reprezentačního týmu
naMS v Kazani jsou také dva Ji-
hočeši. Švejda a Janoštík.
Foto: Deník/ Radek Votava

Favorité hráli výborně
o tituly na jihu Čech

KAMIL JÁŠA

Český Krumlov – V Českém
Krumlově se konal oblastní
přebor badmintonistů do 19
let – OPJ U19. Tituly přebor-
níků si rozebrali hráči Sokola
ČB a SK Badminton ČK.

Nejúspěšnějším hráčem
turnaje byla Linda Šmikmá-
torová (Č. Krumlov), která
získala titul ve všech disci-
plínách, Adam Ječmínek
(ČK), který získal 2x zlato a 1x
stříbro a Daniel Dvořák (ČB) –
1x zlato, 2x stříbro.

Fakta z turnaje v Českém Krumlově
Konečné výsledky:
Dvouhra chlapců:
1. místo Daniel Dvořák (Sokol
České Budějovice)
2. místo Adam Ječmínek (SKB
Český Krumlov)
3. místo AdamMarťán (SKB Čes-
ký Krumlov)
4. místo Jaroslav Jelínek (SKB
Český Krumlov)

Dvouhra dívek:
1.místo Linda Šmikmátorová
(SKB Český Krumlov)
2. místo Viktorie Hulcová (SKB
Český Krumlov
3. místo Kateřina Hudečková

(SKB Český Krumlov)
4. místo Tereza Bouberlová ( So-
kol Vodňany)

Smíšená čtyřhra:
1.místo Adam Ječmínek – Linda
Šmikmátorová (oba SKB Český
Krumlov)
2. místo Daniel Dvořák – Johana
Šemberová (Sokol České Budě-
jovice, SK Dobrá Voda)
3. místo AdamMarťán – Viktorie
Hulcová (oba SKB Český
Krumlov)
3. místo Jaroslav Jelínek – Kate-
řina Hudečková ( oba SKB Český
Krumlov).

MEDAILISTÉ.Na horním snímku úspěšné dámy na OPJ do 19 let,
dole po turnaji GPC U15 v Táboře. Foto: Deník/ Roman Dvořák

Kuželkářskýmaraton v Táboře
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Tábor – Kuželkářský klub
Lokomotiva Tábor společně
městem a Českou unií sportu
připravily atraktivní Kužel-
kářskýmaraton 2019. Akci
zahájili za pořadatele první-
mi hody starostaměsta Ště-
pán Pavlík, místostarostka
města Olga Bastlová, předse-
da okresní organizace České
unie sportu Vladimír Hanzal
a předseda Kuželkářského
klubu Lokomotiva Tábor
David Kášek.
Přímo v průběhumarato-

nu si čas pro odpovědi na
otázky Deníku udělal Zde-
něk Krátký (ČUS).

Co semusí odehrát, aby byla
naplněna pravidla kužel-
kářskéhomaratonu?
Abychom zvládli, co jsme si
sami předsevzali, musíme
splnit dvě podmínky. Musí-
me naházet tisíc her...

Tisíc?
Ano. Jedna hra znamená
patnáct hodů.

A ta druhá podmínka?
Musíme překonat čtyřiadva-
cet hodin.

To se přesně v tomto oka-
mžiku podařilo. Takže už
vámmůžeme gratulovat?
Ano. V této kuželně jsou
všechny čtyři dráhy víc než
čtyřiadvacet hodin neustále
v provozu. Podařilo se nám
to. Po uplynutí čtyřiadvaceti
hodin jedeme na tisíc her.
V tuto chvíli, kdy si povídá-
me, nám chybí jen třicet her.

Vyrazili do kuželny také zá-
stupci táborské veřejnosti?
Z toho jsme byli ažmile pře-
kvapeni. Byl to jeden z účelů
naší akce. Chtěli jsme rozhý-
bat táborskou veřejnost.

Co kdyby Táborští nepřišli?
Byli jsme připraveni i na to.
Je nás pár nadšenců, byli
jsme smíření i s tím, že třeba
přes noc budeme hrát sami.
Nakonec se ukázalo, že jsme
spíš měli problém, abychom
vůbec dali možnost a prostor
všem hráčům, aby si zahráli.

Teď, 24 hodin od prvního
hodu, vypadáte docela čile.
Drží vás na nohou příjemná
sportovní atmosféra?
Ta byla krásná. Kuželkářský
maraton byl nádherný.

Nechtělo se vám kolem dru-
hé hodiny ranní spát?
Spát se nám chtělo vlastně
pořád. Ale zvládli jsme to.
Možná je to i těmi emocemi.
Jako pořadatelé jsme stále
čilí. I téměř po třiceti hodi-
nách prakticky v kuse.

A teď, téměř na konci akce,
je v kuželně zastoupeno také
mládí, táborský kuželkářský
sport tedy nemusímít o bu-
doucnost obavy?
Myslím, že ne. A kdybyste
viděl začátek akce, který byl
koncipovaný pro základní
školy, tak tady byla plná ku-
želnamalých dětí.

Dopoledne?
Nejen. Odpoledne semalí
kuželkáři vraceli s rodiči, ba-
bičkami, dědečky. Přišli dva-
krát, to byla nádhera.

MARATON. Zdeněk Krátký odpovídal přímo v kuželně na dotazy Deníku. Foto: Deník/ Kamil Jáša

ZAJÍMAVOSTI
Účastníci prožili pěk-
nou soutěž, dokázali
nepřerušit házení
na všech čtyřech
drahách, maraton-
provázela skvělá a-

tmosféra.

Na noční část připra-
vila restaurace z Tá-
bora raut pro účast-
níky. Její zahraniční
pracovníci (Nepál) se
soutěže také aktivně

zúčastnili.

Soutěž byla také po-
zvánkou na akce pro
sportování veřejnosti,
které budou součástí
oslav výročí založení
města Tábor (1420).
jiznicechysportuji.cz.

Pořadatelé neměli
za celou dobu konání
jedinkrát problém

smožným přerušením
soutěže pro nedo-
statek závodníků.
„Naopak. Mnoho

účastníků si v dobrém
stěžovalo, že by si rá-
di zahráli ještě víc.“

Maraton
Tábor 2019
Celkem:

25 hodin 36minut
15 000 hodů

Shozených kuželek:
54 912

Počet her:
1000
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