
Zpráva z reprezentačního výjezdu na MS v terčové lukostřelbě 
Belek Antalya 29. 9. – 6.10. 2013, Turecko. 

 
Naše reprezentační tým ve složení RW Šudřichová Gabriela, Kulhavá Miroslava, 

Páníková Zuzana a CM Bartoš Leoš, Reitmeier Filip a Vladimír Brada Vladimír se sešla v 
pátek 27.9. v 15 hod. na Vídeňském letišti, odkud jsme s mezipřistáním v 
IstambuluIstanbulu doletěli do Antalye. 

 Tentokrát se o proti červnovému letu na světový pohár nekonalo žádné zpoždění a 
tak jsme se radovali, že se na hotel před sobotním tréninkem dostaneme v přijatelnou 
hodinu.  

Již při příletu do Antalye bylo divné, že nás pořadatelé nemají na seznamu k 
odvozu na hotel, ale nicméně jsme se nacpali do mikrobusu a do námi uvedeného hotelu 
nás odvezli. Bylo kolem půl jedné v noci, kdy nám po vyložení všech zavazadel a jejich 
dotažení do recepce hotelu bylo sděleno, že o naší výpravě nemají žádné zprávy a 

rozhodně nemáme žádnou rezervaci v daném hotelu.  Jako vedoucí výpravy jsem ledacos 
zažil, ale tohle opravdu ještě ne. No nicméně problémy jsou od toho, aby se řešiliřešily. 
Výpis z banky o platbě ubytování a startovného jsme měli, takže jsme se neměli čeho 
obávat. Po cca 90 minutách dohadování se, jak na místě, tak po telefonu s pomocí Martiny 
Mackové a Kristiny Reitmeier z Prahy, s organizátory, nám bylo organizátorem MS slíbeno, 
že nás odvezou do náhradního ubytování na 2 dny a pak přestěhují do oficiálního hotelu. 

Náhradní ubytování bylo dražší než naším Svazem původně rezervované ubytování, což se 
po důrazné žádosti Kristiny Reitmeier vyřešilo tak, že rozdíl v ceně ubytování na sebe vzal 
pořadatel, jako alespoň malou kompenzaci za způsobené potíže. Takže jsme kolem půl 
třetí všechna naše zavazadla naložili zpět do mikrobusu a nechali se odvézt neznámo kam. 
Bohužel při nakládání mi 30kg vážící kufr s luky přirazil prostředníček pravé ruky k 
plastové výstuživýztuži druhého kufru, přičemž došlo k jeho pohmoždění a otoku. Tím 
začalo naše účinkování na MS.  

Hotel Atlantis, do kterého nás odvezli, byl krásný a luxusní, bohužel neměl 

bezbariérové pokoje, o které jsme žádali z důvodu vozíčkáře v naší výpravě. No na 2 dny 
to přežijeme a pak se uvidí. Spát jsme šli po třetí hodině ranní a již v osm byla snídaně, 
abychom byli připraveni na odvoz na tréninovoutréninkovou střelnici v cca 8km vzdáleném 
sportovním centru Papillon Belek, patřící k síti oficiálních hotelů. 

Hned po příjezdu jsem šel za pořadateli zjišťovat, jak je možné, že nejsme 
přihlášeni a nemáme rezervaci v hotelu, když jsme vše včas a řádně objednali a platbu 

jsme také měli v pořádku a včas uhrazenu.  Bylo mi sděleno, že byla chyba v pozvánce k 
závodu, kde byl uveden kontaktní email s koncovkou .com namísto .org. To zapříčinilo 
spoustu problémů  nejen naší výpravě, ale taketaké výpravám Chorvatska, Finska, Gruzie, 
Polska a dalším… Také platba mě zajímala, jak je možné, že když obdrželi od ČLS  platbu, 
kde ve zprávě příjemci bylo, že se jedná o startovné a ubytování, tak o nás přesto nic 
nevědí. Hlavní ekonom závodu Ali Ar, mi ukázal výpis, kde naši platbu měl, ale bylo u ní 

uvedeno “c. lukostrel” takže ji nedokázali bez znalosti češtiny k někomu přiřadit.  
Dostali jsme akreditace s tím, že v neděli budeme přestěhováni do oficiálního 

hotelu. Problém byl, že na neděli připadl oficiální trénink. Během dopoledního oficiálního 
tréninku, který byl pro luky kladkové, jsem se snažil moc nestřílet, abych neměl prst příliš 
oteklý. Vyhledal jsem ošetření u místních záchranářů, kteří měli v sanitce chladivý sprej, 
jen díky němu jsem si mohl pár sad dát. Kluci si zatrénovali dobře, zatímco naše dámy na 
hotelu balily věci pro stěhování. Ihned po dopoledním tréninku, jsme jeli do našeho 

prozatímního hotelu, vše zabalili a odvezli nás do sousedního hotelu Papillon Ayscha. Po 
hodině čekání na pokoje, jsme museli odjet na odpoleníodpolední část oficiálního tréninku, 
která byla věnována lukům reflexním a tak o pokoje a zavazadla se musel postarat Filip s 
Leošem. Z odpoledního tréninku jsem byl v 15:00 odvezen na schůzku kapitánů, která 
trvala do 17:00, takže jsem nemohl asistovat u tréninku našich děvčat, ještě že tréninky 
nebyly přehozené. Po večeři jsme měli schůzku týmu a rohodněrozhodně jsme nebyli úplně 
v pohodě po tom, co se kolem nás dělo. 

Během těchto dvou dnů nás také několikrát čekala anabáze s pozdním příjezdem 
zajištěné dopravy, kterou jsme ve spolupráci s Kristinou zdárně překonali, ale na pohodě 

nám to také nepřidalo. V dalších dnech, kdy jsme již bydleli v oficiálním hotelu, tyto 
problémy vymizely, a to i díky naší vzájemné spolupráci s Finským týmem, jehož jeden 
člen byl také vozíčkář.  

 

Pondělí byl pro nás všechny kvalifikační den. Naštěstí byl slunečný a dopoledne jen 
s mírným vánkem. Bohužel jsme nikdo z nás kladkáčů nepředvedl, co umíme na domácích 
závodech a neporadili jsme si s nervozitou MS. 



Kvalifikace CM: 
1. Jesse Broadwater    USA 713 
2. Adam Raveskroft     GBR 710 
3. Sergio Pagni     ITA 709 

88. Vladimír Brada     CZE 678 
94. Leoš Bartoš      CZE 671 
95. Filip Reitmeier     CZE  668 

Všichni jsme postoupili do eliminací. Bohužel v družstvech jsme obsadili 26 místo a na 
postup do 16 nám chybělo 57 bodů. 

 
Spolu s námi dopoledne začali na dlouhých vzdálenostech svou kvalifikační FITu i 

ženy reflexní luk. Jim se taketaké výsledkově nedařilo navázat na výsledky z domácích 
soutěží až na Zuzku Pánikovou, která zahájila osobním rekordem na 70m nástřelem 321b. 
Gabka 303 a Mirka 299. Zuzka nevydržela nasazené tempo a nezvládla 60m vzdálenost a 

dala jen 292b., což byla velká škoda. Naopak ta vyšla Gabce a nástřelem 338b. se 
posunula ve výsledkové listině. Mirka si držela nástřelem 318b. svou pozici. My kladkáči 
jsme již měli volno, ale jeli jsme spolu s naším místopředsedou svazu  podpořit naše 

střelkyně na krátké vzdálenosti, na které již začal foukat klasický turecký nárazový vítr. 
50m vyšla nejlépe Zuzce, kdy dala na naše poměry slušných 307b. Gabka 293 a Mirka 
290b. Na 30m se dařilo nejlépe Zuzce. Dala slušných 340b. Gabka 326 a Mirka 330b. 

Kvalifikace RW: 
1. Ki Bo Bae   KOR  1376 
2. Tan YA-Ting   TPE 1371 
3. Chang Hye Jin  KOR 1369 

82. Pániková Zuzka      CZE 1260 
83. Šudřichová Gabka  CZE 1260 
97. Kulhavá Mirka   CZE 1237  

Také ony postoupily do eliminačních soubojů v plném počtu, ale jako družstvo skončily na 

29. nepostupovém místě se ztrátou 147b. na 16 postupové místo. 
 

Ženy reflexní luk své eliminace střílely ve středu dopoledne a bohužel ani jedna 

neuspěla i když souboj Zuzky s běloruskou střelkyní byl hodně vyrovnaný.  
 Eliminace RW: 
 Kulhavá Mirka          (25, 24, 26)   0 – 6 (28,27,28) Ana Maria Rendon    
 Šudřichová Gabka    (22, 23, 22) 0 – 6 (25,26,27) Christiansen Carina
 Pániková Zuzka      (27,29,26,28,26)  3 – 7 (27,28,30,29,27) Marusava Hanna  
Všechny obsadily celkové dělené 57 - 104 místo.   

Eliminace kladkových luků proběhla ve středu odpoledne a bohužel jsme všichni svůj 
souboj také prohráli. 
 Eliminace CM: 
 Bartoš Leoš – Damsbo Martin  141 - 145 
 Reitmeier Filip – Bleyendaal Ruben 141 - 147 
 Brada Vladimír – Bovini Mauro  142 – 147 

I my jsme celkově na děleném 57 - 102 místě. 

Tímto naše účinkování na MS v Turecku skončilo, ale když byla příležitost věnovali jsme se 
tréninku. I když to nebylo nic jednoduchého, vzhledem k neuvěřitelným povětrnostním 
podmínkám, které se změnily ze dne na den. Prudce se ochladilo pod 18°C s větrem 
připomínajícím vychřicivichřici.  Dokonce v eliminaci družstev musel být prodloužen čas ze 
2 min na dvojnásobek, aby se vůbec tato soutěž mohla odstřílet. Zásah do terče v těchto 
podmínkách byl uměním a trefit žlutou spíše zázrakem.    
 

Odlet domů byl v pondělí 7.10.2013, kdy jsme s mezipřistáním v Istambulu 
pokračovali do Vídně a dále ke svým domovům. 
 

Závěrem mé zprávy bych chtěl apelovat na několikanásobné ověření přihlášek 
k závodům, že rezervace u výjezdů jsou opravdu přijaty, abychom se nedostali do 
podobné situace v budoucnu. Vedoucí výpravy musí být vybaven telefonem s možností 

volání v zahraničí. Přejmenování bankovního účtu na CZECH ARCHERY, aby příjemci platby 
mohli jednudušejednoduše dekódovat od koho je platba zaslána. 
 
Děkujeme všem za podporu. 
 
V Praze 13.10.2013     Vladimír Brada – vedoucí výjezdu  


