Mistrovství Evropy 2013 – úspěchy včelenské metané
Zdeňka Komzáková z klubu SK Včelná a Andrea Melušová z MC Včelná se v polovině
března jako členky národního týmu žen České republiky zúčastnily ME v lední metané
ve slovinském Bledu, kde česká metaná obhajovala své momentální postavení v Evropě.
Česká reprezentace odjížděla na ME s odhodláním navázat na velký loňský úspěch
na MS v německém Waldkreiburgu, kde měla včelenská mataná rovněž zastoupení, a to
v družstvu žen (A. Melušová) i mužů (Z. Meluš). Loňské stříbro pro ženy (družstva) a bronz
pro muže (družstva na cíl) byl neskutečným úspěchem v historii české metané, kde právě
Včelná a její metanářské oddíly představují jedny z bašt tohoto sportu na jihu Čech a v ČR
vůbec. Ostatně, Včelná se může pochlubit i nejlepší asfaltovou plochou, kde se metaná v ČR
hraje.
Ale zpět k letošnímu ME ve Slovinsku. České ženy byly i letos úspěšnější. Družstvo na cíl
dokázalo vystoupat až na stříbrný stupínek a ČR tak má historicky první medaili z této
soutěže žen. To ale nebylo ještě poslední slovo. V soutěži družstev se český ženský tým
probojoval až do semifinále, kde prohrál s úřadujícími mistryněmi světa Rakouskem,
ale zápas o třetí místo s dalším favoritem soutěže s družstvem Německa, už svou šanci
nepustil a dotáhl vystoupení družstva na ME ke druhé a to bronzové medaili. Navázaly tak
na loňskou stříbrnou medaili z družstev.
Družstvo mužů pak v soutěži na cíl obhájilo loňskou pozici a přivezlo bronz. Celkem
se podařily tři medaile z jednoho šampionátu, a to se zatím za existence Českého svazu
metané nepoštěstilo. Včelenská metaná, alespoň ta ženská, byla na tomto ME u toho. Díky.
Zdeněk Meluš, místopředseda Českého svazu metané

Foto z ženské soutěže družstev:
Zleva Ivana Pártlová, Alena Kuzdřálová, Markéta Lederhoferová (všechny TM Vodňany)
Andrea Melušová (MC Včelná) a Zdeňka Komzáková (SK Včelná)

