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Úsměvy na titulní stránce zname-
nají, že přinášíme dobré zprávy 
z  kuželkářského dění, i  když důvod 
k úsměvu úplně všechna naše druž-
stva startující na pohárech neměla. 
Je ale pravdou, jak ostatně někteří 
účastníci ve svých příspěvcích zmi-
ňují, že vystoupení na mezinárodním 
poli většinou před plnou tribunou 
a bouřlivým publikem je něco úplně 
jiného než soutěžní zápas v relativně 
poklidné atmosféře.
Radost panuje určitě i v Blansku, kde 
úspěšně zvládli uspořádat Světový 
pohár jako významnou kuželkářskou 
akci.
Pokud mám vypíchnout něco z obsa-
hu tohoto čísla, tak by to byl rozho-
vor s  novým viceprezidentem České 
kuželkářské asociace a  předsedou 
Komise státní reprezentace ČKA Vla-
dimírem Sedláčkem.  
V některém z příštích čísel se můžete 
těšit také na rozhovor a názory nové 
trenérské dvojice u  juniorské repre-
zentace.

Úvodem

pokračování na str. 3 

Již sama úvodní věta v podstatě vypovídá 
o všem. Český ligový mistr po letech opět 
dosáhl významného úspěchu na akci, kde 
se potkávají nejlepší družstva světa. České 
kluby ve srovnání se světovou konkurencí 
nezřídka zaznamenají velký úspěch. Minulý 
rok Slavia oslavila stříbro na Poháru NBC. 
V roce 2015 získaly Rosice bronz v Poháru 
NBC, Přerov byl čtvrtý v Evropském pohá-
ru. Stejného úspěchu dosáhly v roce 2014 
muži z Rokycan a ženy z Valašského Me-
ziříčí, které ještě o rok dříve slavily stříbro 
v Poháru NBC. Blansko v roce 2009 Pohár 
NBC vyhrálo. Je to již ale poměrně dlou-
ho, co se mistr ligové soutěže prosadil 
mezi těmi opravdu nejlepšími, na Světo-
vém poháru. Poslední cenný kov se datuje 
do roku 2008, kdy Slavia získala bronz na 
turnaji v Ritzingu. V závěrečném soubo-
ji V  závěrečném souboji udolala srbskou 
Suboticu. A pokud bychom hledali největší 
český klubový úspěch, tak je jím bezespo-
ru vítězství Slavie v roce 1998 v Augsburgu, 
kdy Češky nedaly šanci na výhru ani ru-
munskému Targu Mures, ani slovinské Cej-
le. Slavia tak završila svoji nejúspěšnější 
tříletku, kdy byla evropským velkoklubem. 
Rosice tedy letos navázaly tam, kde Slavia 
skončila a snad jim to pár let vydrží. Více 
o  rosické cestě se dozvíte v  reportáži na 
straně 7, kterou sepsal Pavel Mecerod.

Světový pohár

Kuželkám v posledních letech vládnou dva 
kluby, oba jsou z Německa a oba jsou vždy 

největšími favority na výhru ve Světovém 
poháru. Muži ze Zebrstu i ženy z Bambergu 
své postavení v úvodní kvalifikaci blanen-
ského turnaje zvládli. Zerbst výkonem 3703 
kuželek těsně překonal maďarského mis-
tra Zalaegerszeg (3697), třetí skončil Split 
(3653) a  poslední postupové místo obsa-
dila Podbrezová (3627). Rokycany skončily 
jedenácté, více k  jejich vystoupení se do-
čtete v reportáži Jana Endršta.
Vítěz Interligy z  Podbrezové se tak v  boji 
o finále utkal s německým favoritem, kte-
rý se překvapivě poměrně výrazně natrápil 
na postup. Po první trojici sice vedl 2:1, ale 
druhá polovina utkání vyšla lépe sloven-
skému celku v čele s Vilmosem Zavarkem 
(670). Zápas skončil remízou. Na uhrané 
sety 13,5:10,5 však byl lepší Zerbst, a tak jej 
opět po roce čekalo závěrečné finále. A zde 
se urodilo překvapení. Maďarský Zalaeger-
szeg totiž správně naladil formu. Do utkání 
mimo jiné vlétl nejlepším výkonem finá-
le Sandora Farkase (665) a ujal se vedení 
2:1. Zerbst byl sice ve druhé části stejně 
úspěšný, avšak celkově srazil o 23 kuželek 
méně. Maďaři tak oslavili výhru 5:3 a popr-
vé od roku 2012, kdy se radoval jejich věčný 
rival ze Szegedu, prolomili nadvládu Něm-

Český mistr KK Slovan Rosice získal stříbrné medaile na 

39. Světovém poháru, který hostila kuželna v Blansku.

Rosice slaví 
stříbro na sP

Štěpán Koblížek
šéfredaktor
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ců. Třetí skončila Podbrezová.
Naproti tomu Bamberg svoji roli potvrdil 
bezezbytku. Kvalifikaci (3559) vyhrál před 
BBSV Wien o 58 kuželek, za který válí ses-
try Wiedermannovy. Hana porazila 584 ku-
želek a Dana předvedla nejlepší výkon ze 
všech účastnic (642). Třetí skončily Rosice 
(3437) a  čtvrté místo trochu překvapivě 
obsadil chorvatský Zagreb (3335). Naopak 
zklamáním bylo vystoupení tradičního 
účastníka závěrečných bojů z  Celje, které 
skončilo až šesté. Do Final Four se nedo-
stalo ani v posledních dvou letech dvakrát 
druhé maďarské Rakoshegyi.
První semifinále obstaral český celek pro-
ti BBSV. Sestry Wiedermannovy byly, jako 
ostatně téměř vždy, hlavními postavami 
svého celku. Dana zahrála 608 kuželek, 
Hana ještě o čtyři více. Jejich rakouské ko-
legyně je ovšem příliš nepodpořily, a  tak 
Rosice získaly zbylé čtyři souboje a zvítězi-
ly 6:2. Druhé semifinále bylo jasným před-
stavením Bambergu, který Zagreb hladce 
zdolal 7:1.
Poslední den se nejprve hráčky BBSV Wien 
úspěšně, byť těsně (4:4, 14,5:9,5) utkaly se 
Zagrebem o  bronz a  poté už následova-
lo finále. Rosice v semifinále podaly lepší 
výkon než Bamberg. Ten však ukázal, že je 
velkoklubem a v pravý čas předvedl znovu 
špičkový výkon. První polovina sice přines-
la tři poměrně těsné souboje, ale všechny 
nakonec ovládly hráčky německého klubu. 
Ve druhé části Rosice korigovaly stav dvě-
ma výhrami. Tu poslední si však připsala 
světová rekordmanka Ines Maričič, která 
zahrála 622 kuželek. Bamberg tak zvítězil 
6:2 a slaví obhajobu trofeje.
Příští ročník se bude konat v  Chorvatsku, 
v Zaprešiči.

EvropSký pohár

Evropský pohár je výrazně ve stínu svého 
většího bratra a pravidelně se jej účastní 
méně celků. Bylo tomu tak i  letos, přesto 
bylo v Hirschau mnohé k vidění. A  to na-
příklad český ženský vicemistr, Slavia Pra-
ha. Ten velmi dobrým výkonem navázal na 
své předchozí účasti v  pohárové Evropě. 
Trochu smolně obsadil páté místo v kvali-
fikaci, když mu postup utekl o  šest kuže-
lek (3353). O  příčku výše nakonec skončil 
rakouský St. Pölten, jehož ústřední posta-
vou je Renáta Navrkalová (615 v kvalifikaci). 
Třetí skončil Zalaegerszeg, druhý německý 
Liedolsheim a  výhru v  kvalifikaci si výko-
nem 3468 kuželek zajistil rumunský Targu 
Mures.
Ten si následně druhý den hladce pora-
dil s  Rakušankami (3537:3317), a  to přes-
tože Navrkalová předvedla nejlepší výkon 
utkání (626). Ve druhém semifinále byl 
poté úspěšnější německý celek. Závě-
rečné rumunsko-německé finále bylo ve 
znamení jednoznačných soubojů, které 
však s ohledem na poražené kuželky bylo 
napínavé až do posledního hodu. Němec-
ká mladá sestava Liedolsheimu nakonec 
o  šest kuželek mohla slavit výhru. Zkuše-
né hráčky Targu Mures však až do úplné-
ho závěru mohly vývoj zvrátit. Celkem tedy 
5:3 (3403:3397). V souboji o bronz St. Pölten 
podlehl Zalaegerszegu. Renáta Navrkalová 
opět předvedla nejlepší výkon (615).
Reportáž českého vicemistra z  Jihlavy na-
leznete na dalších stránkách, takže jen ve 
stručnosti k celkovým výsledkům. Kvalifika-
ci ovládl Bamberg s 3747 kuželkami. O více 
než 50 kuželek méně nahrál chorvatský 
Zaprešič. Do semifinále se ještě podívali 
Szeged a St. Pölten, v jehož barvách se ob-
jevil Filip Dejda (607). Ten si zahrál i v se-

mifinále proti Bambergu. Dejda nahrál 623 
kuželek, získal v souboji s Rumunem Cra-
ciunem bod, avšak na postup to nestačilo. 
Německý celek zvítězil 6:2. Druhé semifi-

Rosice slaví 
stříbro na sP

 pokračování ze str. 2

pokračování na str. 4 

Světový pohár — ženy

1. SKC Victoria 1947 Bamberg GER

2. KK Slovan Rosice CZE

3. BBSV Wien AUT

Světový pohár — muži

1. Zalaegerszegi TK HUN

2. SKV Rot-Weiß Zerbst GER

3. ŠK Železiarne Podbrezová SVK

11. SKK Rokycany CZE

evropSký pohár — ženy

1. KV 1996 Liedolsheim e.V. GER

2. CS El. Romgaz Targu Mures ROU

3. ZTE-ZAEV TK Zalaegerszeg HUN

5. KK Slavia Praha CZE

evropSký pohár — muži

1. KK Zapresic CRO

2. SKC Victoria 1947 Bamberg GER

3. Alabardos Szegedi TE HUN

7. KK PSJ Jihlava CZE
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nále patřilo chorvatskému Zaprešiči, který 
v  závěru otočil nepříznivý vývoj a  zvítězil 
rovněž 6:2.
Závěrečný den nejprve Szeged porazil St. 
Pölten, Dejda v  posledním utkání těsně 
podlehl Jonasovi Martonovi (593:590). Celá 
soutěž poté vyvrcholila velkým mužským 
finále. Favoritem byl Bamberg. Zaprešič 
však vlétl do finále a rychle se ujal vedení 
2:1. Bamberg v  další části dotahoval, při-
čemž závěr zápasu byl naprosto vyrovnaný. 
Zaprešič však v  celkovém součtu porazil 
o  24 kuželek více. Zvítězil 5:3 (3816:3792) 
a domů si veze zlaté medaile.
Další ročník se odehraje v bosenském Sa-
rajevu.

pohár NBC

Nejmladší, avšak nejrozsáhlejší (18 žen-
ských a  27 mužských družstev) klubovou 
soutěž, Pohár NBC, letos hostila kuželna 
v  Mnichově. Právo startovat na 16. vydání 
poháru si vybojovaly ženy Duchcova a Va-
lašského Meziříčí a muži z Dobřan a Slavo-
je Praha. Jejich dojmy z výpravy naleznete 
na dalších stranách Kuželkářských listů. 
Žádnému českému účastníkovi se nepo-
dařilo proklouznout mezi nejlepší čtyřku. 
Nejblíže k tomu měl Duchcov, který obsadil 
dobrou šestou příčku, k  postupu chybělo 
23 kuželek. Z kvalifikační výhry se radovala 
chorvatská Poreč, před Maďarkami z Györu. 
Třetí skončil rakouský Neunkirchen a čtvrtý 
reprezentant Slovinska, Kranj.
V  semifinále si Györ hladce 7:1 poradil 
s Neunkirchenem, naopak Poreč se nadře-
la na výhru 5:3 nad Kranjí. Slovinský atak 
v  závěru musela odrážet nejlepší hráčka 

Poreče Nataša Ravnič-Gašparini (633), na-
opak za Slovinky nejlépe Brigita Strelec 
(635).
Kranji se poté nevyvedl ani zápas o bronz, 
který prohrála 5:3 i přes další výborný vý-
kon Strelec (631), a  to kvůli 437 kuželkám 
trojice hráček. Slovinský celek přistoupil 
k neobvyklému střídání již střídající hráčky, 
ale k  bronzu ani tento tah nevedl. Finále 
bylo vyrovnaným soubojem Györu a  Po-
reče. Chorvatkám nevyšla prostřední část 
utkání, kde jejich dvě hráčky prohrály. Ke 
zlatu tak nestačil ani tradičně výborný fi-
niš Ravnič-Gašparini (625). Györ zvítězil 5:3 
a nedopřál Chorvatkám po výhře v Evrop-
ském poháru v roce 2016 další prvenství.
Mužská kvalifikace byla ve znamení domi-
nantního představení německých klubů. 
Schwabsberg zvítězil díky 3840 kuželkám. 
Staffelstein skončil druhý (3795). Miroslav 
Jelínek zahrál 669 kuželek, Jaroslav Hažva 
605. O  22 kuželek méně než Staffelstein 
porazil srbský Beograd a  semifinálovou 
čtyřku doplnilo, poněkud překvapivě, ra-
kouské KSV Wien (3701). Vystoupení na po-
háru se naopak vůbec nevyvedlo druhému 
rakouskému účastníkovi, Orthu. Ambicióz-
ní celek skončil až na 15. místě. Jiří Veselý 
srazil 610 kuželek, Michal Kratochvíl 562.
Semifinále mezi Staffelsteinem a  Beo-
gradem se zlomilo v prostřední části, kdy 
německý tým získal dva body a téměř sto 
kuželek. Němci nakonec zvítězili 6:2. Hažva 
slavil výhru díky 647 kuželkám, naproti 
tomu Jelínek nastupující v  úvodu utkání 
prohrál 624:654 s  Csongorem Baranjem. 
I  druhé semifinále ovládl německý tým, 
avšak Rakušané dlouho zlobili a  kůži la-
cino nedali. Schwabsberg však nakonec 
přesto oslavil výhru 5:3.
Bronz nakonec putoval do Srbska. Beograd 
se v  posledním utkání doslova „zbláznil“ 

a  nahrál 3865 kuželek, čemuž KSV Wien 
nemohlo čelit. Srbové hladce zvítězili 7:1. 
Nejlépe zahrál Njegos Sakic (672). A  poté 
přišlo na řadu velké finále. Německý sou-
boj měl být vyrovnaný. To však nikdo ne-
oznámil hráčům Schwabsbergu, kteří od 
prvních hodů dominovali. Staffelstein do-
slova smetli 7:1 (3845:3704). Manuel Lallin-
ger ve spolupráci s Marcelem Volzem v zá-
věru nahrál 682 kuželek, vpravdě povedené 
střídání. Oba Češi předvedli výborné výko-
ny. Hažva 627, Jelínek 646, avšak ani jeden 
na bod nedosáhl, přesto však ze stříbrné-
ho umístění nemusejí smutnit. Zlato slaví 
Schwabsberg.
Příští ročník Poháru NBC se uskuteční 
v srbském Apatinu.

 Lukáš Dařílek

Rosice slaví 
stříbro na sP

 pokračování ze str. 3
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pohár nBC — ženy

1. Ipartechnika Gyor SE HUN

2. ZKK Istra Porec CRO

3. SK FWT Neunkirchen AUT

6. TJ Sokol Duchcov CZE

14. TJ Valašské Meziříčí CZE

pohár nBC — muži

1. KC Schwabsberg GER

2. SKC Staffelstein GER

3. KK Beograd SRB

17. CB Dobřany CZE

19. KK Slavoj Praha CZE
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„V Blansku máte s organizací významných 
kuželkářských akcí zkušenosti,“ slýchával 
jsem v  posledním roce takřka pokaždé, 
když přišla řeč na přípravy světového šam-
pionátu. Ale tohle, to bylo přesto úplně 
něco jiného. V první řadě stál přede mnou 
úkol dát dohromady partu schopných lidí, 
kteří budou ochotni obětovat svůj volný 
čas a  připravovat akci pro tři stovky ku-
želkářů patřících ke světové elitě. Dalo to 
pořádně zabrat, nicméně podařilo se. A co 
víc, nakonec se o  organizaci postarala 
parta složená prakticky výhradně z  členů 
a  příznivců domácího kuželkářského klu-
bu. Je tedy určitě na místě všem zapoje-
ným touto cestou poděkovat.
První schůzka organizačního výboru se ko-

nala už v říjnu loňského roku, ačkoliv řada 
věcí se začala projednávat ještě mnohem 
dříve. Poté následovaly další a další schůz-
ky, přičemž časové intervaly mezi nimi se 
postupem času zkracovaly. Měli jsme po-
měrně smělé plány, které by nešlo realizo-
vat bez dostatečného finančního zajiště-
ní. Za to vděčíme všem našim partnerům. 
S  potěšením jsme kvitovali také podporu 
města Blanska a veškeré jeho investice do 
objektu sportovní haly. Podařilo se rovněž 
pořídit nový hrací materiál (kuželky, koule 
a povrch náhozových desek), který na dru-
hou stranu ve výsledku znamenal možná 
o něco slabší výkony, než se od blanenské 
kuželny očekávaly.
Finanční otázka byla uspokojivě vyřeše-

na, mohli jsme to tedy rozjet. Mezinárodní 
klubové poháry se svým významem a sle-
dovaností přibližují mistrovstvím světa. 
Tohoto potenciálu však dle mého názoru 
pořadatelé vždy ne zcela využívají. Chtě-
li jsme proto zaujmout, dát o  akci vědět 
s  větším předstihem a oslovit tak co nej-
větší okruh lidí. Ve věcech propagace jsme 
příliš nešetřili, nechali jsme si navrhnout 
vlastní grafický vizuál, internetové stránky 
a zajistili živý přenos. Aktivitu jsme vyvíje-
li také na Facebooku, a  to už od počátku  
příprav. Sledovanost všech našich kaná-
lů nás utvrdila v  tom, že jsme to vzali za 
správný konec.
Při přípravách jsme hodně vycházeli 
z  vlastních zkušeností. Uvědomovali jsme 
si, co nám jako účastníkům na předcho-
zích mezinárodních klubových pohárech 
scházelo, a  plánovali jsme podle toho. 
Vždy jsme postrádali především relaxační 
prostor, mít si kde sednout a dobře se na-
jíst bez nutnosti opustit kuželnu. Dále po-

Udělat to jinak a lépe, než je zavedený standard, se kterým se setkávalo  

blanenské družstvo žen při svých účastech na mezinárodních klubových pohárech.  

To byl cíl organizátorů XXIX. Světového poháru družstev.  

A jsme přesvědčeni, že výsledek stál nakonec za to.

náročné PříPravy, 
které se vyPlatily

pokračování na str. 6 
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První hrací den šlo mládí vpřed. Honza 
Endršt po velice slušných prvních třech 
drahách přidal, bohužel, nepovedenou 
čtvrtou dráhu (118) a bylo z  toho jen 576. 
Říkali jsme si, že na „čuldu“ to bude ještě 
dobré. Po Honzovi šel hrát Dan Neumann, 
který na všech drahách držel dobře ulici, 
číslo mu zkazily vždy nepovedené závěry 
třicítek. Danových 585 poražených kuželek 
příliš optimismu nepřineslo, avšak ještě 
jsme měli ve hře čtyři želízka.
Druhý den nastupoval jako třetí Pavel 
Honsa, postupně zlepšenou hrou dosáhl 
na výkon 586 poražených kuželek. Tenden-
ce výkonů šla nahoru, avšak velmi pomalu. 
Vzhledem k vývoji hry ostatních týmů jsme 
však tolik nezaostávali. Jako čtvrtého hrá-
če jsme nasadili naší novou krev Martina 
Procházku. Výhodou mělo být, že dráhy 

v Blansku velmi dobře zná. Během prvních 
30 hodů to také potvrdil. Pak nastal útlum 
a bylo z toho celkových 571.
Poslední den jsme spoléhali na naše do-
tahováky. V  tu chvíli jsme se drželi stále 
na postupovém místě. Ovšem jeden lep-
ší výkon od polského týmu a horší výkon 
od Romana Pytlíka (562) znamenalo ztrátu 
postupového místa. O to se šel v předpo-
sledním náhozu poprat Vojta Špelina. Kdy 
jindy hodit „šestikilo“ než teď. Bohužel, ani 
Vojtovi se nedařilo a celkových 551 defini-
tivně sfouklo plamínek naděje na postup 
do Ligy mistrů. Celkově je to pro nás zkla-
mání. Nezbývá jen než se poučit, zamyslet 
a  potrénovat, abychom to příště zvládli 
lépe. 

Za tým SKK Rokycany
Honza Endršt

Do Blanska jsme odjížděli s cílem  

postoupit do Ligy mistrů.

PostuP do 
lM nevyšel

náročné PříPravy, 
které se vyPlatily

tom třeba informace v  jiném než němec-
kém jazyce. Inspiraci jsme čerpali také ze 
vzpomínek na mistrovství světa v Brně.
S  tím, jak se přibližoval termín zahájení, 
objevovaly se nové a  nové problémy, na 
které nebylo možné se dopředu připra-
vit… A  zároveň ubývalo sil. Jeden příklad 
za všechny. Je veřejným tajemstvím, že 
nás posledních deset dnů před zahájením 
silně znepokojoval prakticky nefunkční 
motor na jedné z  drah (že by Murphyho 
zákon?) a  také absolutní neochota doda-
vatele technologie situaci řešit. Nicméně 
zvládli jsme to, byť asi za minutu dvanáct, 
resp. minutu před přebírkou drah hlavním 
rozhodčím. Prostě napětí až do konce!
A  zvládli jsme, snad i  bez významnějších 
zaváhání, rovněž celý průběh turnaje. Jeho 
sportovní výsledky jste již jistě všichni za-
znamenali, na tomto místě se tak k  nim 
není třeba vracet. Pevně věřím, že všich-
ni si to v Blansku užili a odvezli si skvělé 
zážitky. Organizační výbor se pro to snažil 
udělat maximum.

Lukáš Hlavinka

 pokračování ze str. 5
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Takže ženy KK Slovan Rosice měly v  po-
háru své místo, což samo o sobě je velký 
úspěch. V mužské kategorii pak reprezen-
tovali Česko hráči Rokycan. 
Pro KK Slovan Rosice byl letošní Světový 
pohár mimořádný také z toho důvodu, že 
místem konání se po několika letech stala 
Česká republika, přesněji nedaleké město 
Blansko a jejich šestidráhová kuželna. 
Naše holky se na tento turnaj pečlivě 
připravovaly a  ladily formu. Po vítězství 
v českém Superpoháru vstoupily výborně 

i do nové ligové sezony, a tak ambice pro 
Světový pohár byly velké. Cílem byl postup 
z kvalifikace, tedy umístění mezi čtyři nej-
lepší týmy. Byl to smělý plán, ale jelikož 
většina našich hráček, včetně trenéra, má 
reprezentační zkušenosti, tak jsme věřili, 
že by cíl mohl být splnitelný. 
Kvalifikace znamenala velký boj o  kaž-
dou kuželku. Holky neskutečně bojovaly 
a  v domácí atmosféře zaplněného hledi-
ště se bylo na co koukat. V jednotlivých 
týmech se v blanenské kuželně představili 

nejlepší světoví hráči a hráčky, a  i  rosické 
hráčky byly hodně vidět. 
Týmová práce přinesla třetí místo po kva-
lifikaci a  postup do semifinále. Pro naše 
holky to znamenalo, že v boji o  finále se 
utkají s druhým týmem po kvalifikaci, ra-
kouským týmem BBSV Vídeň. Klíčový zápas 
o  jistotu medaile naše holky opět zvládly 
a  zajistily si postup do finále. V druhém 
semifinále se utkaly obhájkyně titulu, ně-
mecké hráčky z Bambergu, s chorvatskými 
hráčkami ze Záhřebu a  dle předpokladů 
Němky vyhrály. 
Finále tedy bylo česko-německé. Rosice–
Bamberg. Nováček soutěže proti obhájky-
ním titulu. Přesto se rosické holky nezalek-
ly a se soupeřkami držely dlouho krok. Na-
konec však došlo ke zlomu a převážila zku-
šenost a  profesionalita. Bamberg je opět 
vítězem. Naše holky prohra bezprostředně 
po utkání mrzí, ale později všem dochází, 
že jsou u dalšího historického úspěchu ro-
sického klubu. Nálada je nakonec vítězná, 
i když „jen“ stříbrná. 
Nezbývá než zatleskat a skandovat HOLKY 
DĚKUJEME. 
Přestože ne všechny holky jsou rosické od-
chovankyně, bojovaly za náš klub a Rosice 
jako lvice. Jsou skvělý tým. 
Nutno také poděkovat celému realizační-
mu týmu, sponzorům a partnerům KK Slo-
van Rosice. 
Při pohledu na konečné výsledky mi přijde 
úsměvné, jak se náš malý klub, z malého 
města, dokázal vklínit mezi takové kluby 
a  města jakými jsou Záhřeb, Vídeň, Bam-
berg.

Pavel Mecerod

Světový pohár družstev je významný turnaj, který pořádá světová kuželkářská asociace 

a účastníky jsou družstva, která se stala mistry nejvyšších soutěží ve svých státech.

světový Pohár 
v blansku
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Cílem bylo napravit si reputaci na těchto 
akcích po slabých výkonech i  výsledcích 
během posledních tří účastí. Letošní Ev-
ropský pohár se odehrál na šestidráze 
v  nedalekém německém městečku Hirs-
chau.
V  úterý proběhla akreditace a  technická 
porada na kuželně, nic převratného jsme 
se nedozvěděli, a tak jsme po slavnostním 
zahájení mohli odjet na ubytování, kde 
jsme si udělali vlastní poradu, na níž jsme 
vytvořili sestavu a  vytyčili cíl, kterým bylo 
bojovat o páté místo zajišťující účast v Lize 
mistrů. Po nezdarech na minulých roční-
cích jsme se rozhodli postavit sestavu spí-
še ofenzivněji a  zkušenější hráče postavit 
dopředu.
Ve středu dopoledne tak jako první na 
dráhy nastoupil Standa Partl. Prvním roz-

hozovým hodem zjistil, že se nehraje na 
segmentových drahách, jak jsme mylně 
předpokládali, ale na námi „oblíbeném“ 
saduritu. Po vydařené první dráze (151) při-
šel propadák na druhé (131). Ve druhé půli 
ale Standa zabojoval a  vytáhl výkon na 
594, což pro nás byl výborný začátek. Ško-
da pěti chyb v úvodní šedesátce, mohlo to 
být i lepší. Chvíli po poledni nastupoval na 
dráhy Vašek Rychtařík. Předváděl po celou 
dobu kvalitní hru, jen na všech drahách 
mu nevyšel závěr dorážek, což jej připra-
vilo o  skvělý výkon. Celkově zahrál vel-

mi pěkných 586, a  to nebylo vůbec málo. 
Kromě týmů největších favoritů (Bamberg, 
Zaprešič, Szeged) jsme rozhodně výsled-
kově nezaostávali. Třetí nastupoval večer 
v poslední rundě Tomáš Valík. První dráhu 
přelezl jen těsně přes 140, dost jeho výkon 
ovlivnily potíže s  kuželnou. První třicítku 
hrál 31 minut, když nehodil bez přeruše-
ní víc než tři hody (a  i  to se stalo pouze 
dvakrát). Poté ale domácí technické pro-
blémy vyřešili a  obdobně i  Tomáš svoji 
hru. Všechny zbývající dráhy hrál parádně, 
na trojce dráze dokonce atakoval rekord 
dráhy a  přelezl 170. Celkově 611 kuželek. 
Perfektním výkonem posunul tým vysoko 
pořadím, dokonce před velkého favorita ze 
Szegedu na třetí místo.
Ve čtvrtek jsme začínali v 8:00 ráno. V ten-
to nekuželkářský čas nastoupil Jirka Ouhel. 
První půlku měl velice solidní 282, když 
měl výborné plné a  slabší dorážku. Třetí 
dráhu předvedl obdobnou jako první dvě. 
Na poslední dráze ho před dalším výbor-
ným výkonem zastavil „čest práci“, a  tak 
nakonec zůstal na 567 kuželkách, což byl 
zejména s  ohledem na brzký ranní start 
dobrý počin. Na páté pozici nastupoval 
benjamínek týmu, loni ještě dorostenec, 
Ondra Matula. Na začátku svojí hry byl tro-
chu nervóznější, hra nebyla taková, jakou 

Po delší době se náš klub opět probojoval k účasti na mezinárodních pohárech. 

Naposledy se tým zúčastnil Poháru NBC 2013 v Augsburgu.

s Předvedenou hrou 
jsMe sPokojeni

pokračování na str. 9 
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Tento rok Pohár NBC hostilo Německo, 
konkrétně metropole Bavorska. Mnichov 
jako město, je moc hezké. Proto jsme rády, 
že jsme byly jedny z mála, které ubytová-
ní našly přímo zde. Vzdálenost dojezdu 30 
minut na kuželnu byla pro nás přívětivá, 
hlavně po náročných dnech. 
Do Mnichova jsme jely v  plné sestavě 
a  s  cílem umístit se nejvýše, co to půjde. 
Myslíme si, že krásné šesté místo s  ko-
nečným výsledkem 3426 kuželek bylo nad 
naše očekávání a jsme moc spokojené. Do 
posledních drah jsme se praly o  postup 
mezi nejlepší čtyři týmy. Rozdíl byl pouze 
23 kuželek.
A jak jsme výsledku dosáhly? Snažily jsme 
se postavit, co možná nejsilnější sestavu. 
V  prvním hracím dnu se úvodního startu 
ujala Lenka Chalupová, která po vystřídá-
ní spolu s  Barborou Ambrovou dosáhla 
výsledku 533 kuželek. Hned v  následují-
cím náhozu figurovala naše další hráčka 

Nikol Plačková, která přidala dobrých 548 
kuželek. Po celém dni čekání se na dráhu 
dostala Adéla Kolaříková, která nás svým 
neuvěřitelným výsledkem a  osobním re-
kordem 629 posunula do předních pozic 
tabulky. Druhý hrací den se do hry dostala 
Simona Koutníková se svým výsledkem 572 
kuželek, dále po ní Ivana Březinová s  ko-
nečným skóre 559. Poslední šanci na po-
stup do sobotního semifinále měla v  ru-
kách Markéta Hofmanová. Svým povede-
ným výsledkem 585 kuželek nám zajistila 
výše zmiňované 6. místo z 18 týmů. 
Určitě mohu za celý tým říct, že velký dík 
patří klukům z  Dobřan, kteří svým fandě-
ním pomohli takového výsledku dosáh-
nout.
Holkám bych chtěla moc poděkovat a dou-
fám, že se o  další mezinárodní soutěž 
v lize dostatečně popereme.

Simona Koutníková

šesté Místo bylo 
nad očekávání

Pohár NBC byl zatím pro náš tým tou největší odměnou 

za dlouhodobé působení v 1.KLZ. Poslední roky 

jsme sahaly po medailovém umístění, ale až sezona 

2016/2017 byla pro nás úspěšnou.

by si představoval, hody nebyly příznivé, 
a  tak přelezl v  půli jen dvěstěšedesátku. 
Druhá polovina už byla z jeho strany uvol-
něnější a pěknou hrou překonal třísetbo-
dovou hranici. Celkových 567 nás drželo 
stále v  boji o  Ligu mistrů. Chtělo to však 

výborný výkon koncáka Martina Švorby. 
Náš rutinér začal pěknou dráhou přes 150, 
ale druhá dráha ho zbrzdila. Ve třetí se 
opět vrátil do tempa a výborným závěrem 
dorážky se opět dostal přes 150. Čtvrtou 
dráhu zahrál znovu velmi dobře, a tak za-
končil svoje vystoupení s výborným číslem 
590. Na vedlejších drahách ale za Italský 
Sterzing předvedl perfektní hru Rakušan 
Gruber (632) a  přelezl nás o  8 kuželek. 
V závěru se před nás o dvě kuželky dostal 
ještě tým Trstené. 
Celkově jsme nahráli 3515 kuželek, což je 
velice dobrý výkon, nikdo z  hráčů nepa-
dl výkonem dolů, a  tak jsme s předvede-
nou hrou spokojeni. Trochu smolně jsme 
v závěru přišli o vysněné páté místo, a tím 
i možnost zahrát si v Lize mistrů s týmem 
Zerbstu. Ale pozitivní pocity z předvedené 
hry v nás zůstávají. V hledišti měl jedno-
značně nejlepší podporu tým takřka do-
mácího Bambergu, v  tomto ohledu jsme 
byli hned za nimi.

Stanislav Partl

s Předvedenou hrou 
jsMe sPokojeni

 pokračování ze str. 8
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Pro většinu hráček to byla první účast na 
mezinárodním klubovém poháru. Dalšími 
členy výpravy byli trenéři — Jan Výrek a Ja-
roslava Juřicová, a také naši fanoušci.
Cesta do Mnichova nám trvala devět ho-
din. Nálada byla příjemná, jeli jsme s  cí-
lem dobře si zahrát a neudělat ostudu. Na 
místě jsme se akreditovali, poté byla tech-
nická porada a slavnostní zahájení. Kužel-
na byla na pohled velmi pěkná. Večer jsme 
se jeli ubytovat až do 70 km vzdáleného 
Augsburgu.
První hrací den začínala Kristýna, která to 
rozjela výkonem 507. Nebyl to nijak oslni-
vý výkon, ale jelikož jsme před sebou měli 
ještě dalších pět hráček, věřili jsme, že se 
s  dalšími starty budeme jen zlepšovat. 
Jako druhá nastoupila Jana, které se hra 
podařila již lépe a vystoupení ukončila vý-
konem 549. Třetí hráčkou byla Dana, která 

zahrála 532. Bohužel již po prvním dni byla 
ztráta na postupové příčky dost vysoká. 
Druhý den nastoupila Pavla (561), Ivana 
(574) a  Markéta (579). Celkový výkon 3302 
kuželek a 14. místo v kvalifikaci.
Myslím si, že ostudu jsme neudělaly, ale 
samozřejmě měly jsme rezervy — důvo-
dem byl zejména nedostatečný trénink 
(rekonstrukce kuželny byla hotova až za-
čátkem září) a že se na nás podepsala tré-
ma — je to úplně jiná atmosféra, než jsme 
zvyklé v české lize. Jinak kuželna byla vel-
mi dobře připravena a  padavá. Posbíraly 
jsme spoustu nových zkušeností a už teď 
se těšíme na další ročník Poháru ČKA, kde 
bychom chtěly zopakovat úspěch a  zase 
postoupit na mezinárodní pohár.

Markéta Jandíková

Pohár NBC pro nás začínal ve středu ráno. Jelo 

nás celkem sedm hráček — Pavla Čípová, Markéta 

Jandíková, Iva Marančáková, Jana Navláčilová, Andrea 

Poláková, Kristýna Štreitová a Dana Uhříková.

Posbíraly jsMe 
zkušenosti

rosické ženy  
v lize Mistrů

Stříbrným umístěním na Světovém poháru 
družstev si ženský tým KK Slovan Rosice 
zajistil premiérovou účast v  Lize mistrů. 
Čtveřice nejlepších týmů ze SP (tedy právě 
včetně Rosic) je nasazena přímo do druhé-
ho kola a bude čekat, jak si soupeři pove-
dou v prvním kole a kdo postoupí. Zápasy 
druhého kola jsou na programu 27. ledna 
a  17. února. Liga mistrů se hraje formou 
dvojzápasů doma—venku.
Mužská část bude bohužel bez české účas-
ti. Muži hrají všichni první kolo, přehled 
soupeřů uvádíme v  tabulce níže. Zápasy 
prvního kola jsou na programu ve dnech 
25. listopadu a 9. prosince.
Final Four, tedy turnaj nejlepších čtyř týmů 
v obou kategoriích se uskuteční o víkendu 
na přelomu března a dubna v německém 
Straubingu.
Vítězství v  Lize mistrů z  loňského ročníku 
obhajují muži Zerbstu a ženy Bambergu.

Liga mistrů — ženy 1. koLo

Celje vs. St. Pölten

Targu Mures vs. Zrenjanin

Neunkirchen vs. Podbrezová

Kranj vs. Rijeka

Liga mistrů — muži 1. koLo

Zerbst vs. Sterzing

Zalaegerszegi vs. St. Pölten

Podbrezová vs. Wien

Split vs. Szegedi

Neumarkt vs. Bamberg 

Zapresic vs. Tar. Podgorne

Schwabsberg vs. Cluj

Neunkirchen vs. Beograd
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V tomto roce se na Pohár NBC bohužel ne-
podíval Zdeněk Gartus, který lehce laboro-
val se zdravím. Přes tuto velkou ztrátu se 
naše výprava 4. 10. s  optimismem vydala 
na cestu do Mnichova, kde chtěla zužitko-
vat zkušenosti získané v  loňském roce na 
Poháru NBC a hlavně v Interlize.
Registrace v hale proběhla bez nejmenších 
problémů a  slavnostní zahájení od 19:00 
bylo pěkné. 5. 10. zahájilo kvalifikaci 27 
družstev. Za Slavoj v první dni nastupoval 
jako první Petr Pavlík, který dosáhl výko-
nu 557 kuželek. Jako druhý byl nominován 
David Kuděj, který zahrál 568, a  v  prvním 
hracím dni jako poslední za Slavoj nastou-
pil Evžen Valtr s  celkovým výkonem 555. 
Po prvním dni tak již bylo jasné, že letos 
o přední příčky bojovat nebudeme.
Druhý hrací den z  našeho pohledu hned 
v 8:00 otevřel Anton Stašák, který nakonec 
dosáhl nejlepšího výkonu z  našich, když 

zahrál 586. Následovalo duo loňských po-
hárových nováčků. Jako první se představil 
Lukáš Janko a po něm jako poslední z na-
šich si zahrál Josef Dvořák.
Kluci hráli hodně podobně, a  i  dosažená 
čísla tomu odpovídala. Lukáš končil na 570 
kuželkách a Pepa zahrál o dvě více 572.
Celkový nához byl tedy 3408, a to pro nás 
bylo velkým zklamáním. I  přes absenci 
Zdeňka se od družstva očekával mnohem 
lepší výsledek než celkové 19. místo s od-
stupem propastných 432 kuželek na první 
příčku, kterou držel KC Schwabsberg 1953.
I přes vlastní pocit zklamání, ale hodnotí-
me Pohár NBC jako velice podařenou akci, 
kde naši hráči opět mohli vidět přední ev-
ropské týmy a  načerpat řadu zkušeností 
a poznatků.

Evžen Valtr

Ve dnech 4.–8. října se uskutečnil 15. ročník 

mezinárodního Poháru NBC v Mnichově. Opět po roce 

tak Slavoj zavítal na německou kuželnu.

slavoj na 
Poháru nbc

výkonná rada čka

Dne 28. 9. 2017 se v České Třebové uskuteč-
nilo zasedání Výkonné rady ČKA. Bylo přija-
to usnesení, kterým bylo schváleno jedno-
rázové zvýšení dotace krajským kuželkář-
ským svazům na 500 000 Kč, byla schvá-
lena zpráva o  činnosti VV ČKA a  zpráva 
o hospodaření ČKA. Krajským kuželkářským 
svazům bylo uloženo zaslat do 31. 12.  2017 
návrh rozpočtů na rok 2018 a aktualizovat 
adresáře funkcionářů a  kuželen (klubů). 
Zástupci tří krajských kuželkářských svazů 
(Olomoucký + Moravskoslezský, Zlínský, Ji-
hočeský) byli pověřeni, aby provedli kon-
trolu hospodaření ČKA. Výkonná rada ČKA 
také zvolila Disciplinární komisi ČKA ve 
složení Petr Lang (předseda), Petr Dobeš 
a Dalibor Dvorník.

výběrová řízení ksr

Novými reprezentačními trenéry juniorské 
kategorie byli zvoleni Jan Kotyza a  Tomáš 
Valík.
Na pozici trenérů reprezentace mužů a žen 
a trenérů dorostenecké reprezentace pro-
bíhá v  současné době výběrové řízení. 
S trenéry dorostu se předpokládá uzavření 
smlouvy z důvodu koncepční práce s  ter-
mínem do 30. června 2021. Mandát trené-
rů dospělých bude pouze pro nejbližší MS 
družstev, které se uskuteční v  roce 2018 
v Rumunsku.
Požadavky na jednotlivé pozice a předpo-
kládanou pracovní náplň najdete na webu 
ČKA.
Zájemci mohou zasílat své nabídky elek-
tronickou poštou na adresu České kužel-
kářské asociace kuzelky@cuscz.cz nejpoz-
ději do 30. října 2017.
Nabídka musí obsahovat strukturovaný ži-
votopis s důrazem na činnost v  kuželkář-
ském prostředí, čestné prohlášení o trest-
ní bezúhonnosti a v případě dorostenecké 
kategorie také písemné zpracování celo-
roční přípravy reprezentace.
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I  když díky rozdílnému počtu odehraných 
utkání jednotlivých družstev není pohled 
na tabulku zcela objektivní, lze přece jen 
z  výsledků odhadnout formu, s  jakou do 
nového ročníku týmy vstoupily.
Suveréna minulé sezony Podbrezovou če-
kal relativně těžší los, než tomu bylo v loň-
ském roce. Po Luhačovicích, které ve vzá-
jemném souboji relativně dlouho uchová-
valy naději na solidní výsledek, čekal na 
favorita souboj v Trstené a také v Rokyca-
nech. Oba tyto duely však opět naznačily, 
že jejich kvalita je přece jen o úroveň jin-
de. O zmíněném svědčí rovněž famózní vý-
kon 4000 poražených kuželek v  domácím 
zápase s Jihlavou a rozdíl téměř 600.
Dle předpokladů se vyvíjí i situace na dal-
ších místech neúplné tabulky. Trstená své 
kvality prokázala již v  loňské sezoně a po 
posílení o polského reprezentanta Konop-
ku nemohou být její ambice nižší. Přestože 
jsou nováčkem, lze o  kuželkářích z  České 
Třebové hovořit jako o  černém koni sou-
těže. Tým se může spolehnout na výborné 
výkony v domácím prostředí. Kádr, v němž 
většina členů má i  reprezentační zkuše-
nost, je schopen vozit body i z venku, což 
je nezbytnost v  boji o  přední příčky. Vý-
chodočeši jsou pak v tabulce následováni 
českým mistrem z Rokycan. Přes očekáva-
nou prohru s Podbrezovou prochází i další 
favorit bez zaváhání, ale oslabení kádru 
v  podobě odchodu Michala Pytlíka může 
v důležitých momentech sezony hrát roli.
Poněkud rozpačitě vstoupili do sezony 
hráči Luhačovic. Přes posílení kádru lze 

hovořit o  mírném zklamání a  ztracené 
body za dvě remízy s družstvy z konce ta-
bulky můžou v  konečném účtování Mora-
vanům chybět. Solidní start do sezony pak 
kazí u  družstva Jihlavy nečekaná prohra 
s  nováčkem ze Spišské Nové Vsi. Právě 
v tomto zápase byla patrná absence lídra 
Jana Kotyzy, bez něhož jakoby družstvo 
hledalo svoji tvář. Na vstup do soutěže si 
rovněž nemohou stěžovat v  Trnavě, snad 
jen zaváhání s  Husovicemi a  ztráta bodu 
se úplně tak nečekala. Sympatickými výko-
ny se v soutěži prozatím prezentuje i dru-
hý z nováčků ze Spišské Nové Vsi.
Na druhém pólu tabulky pak převládají 
týmy, od kterých by to ještě dvě až tři sezo-
ny zpátky nikdo nečekal a byly zvyklé bojo-
vat spíše o příčky nejvyšší. Největší propad 
za poslední roky asi zaznamenávají na In-
teru. Absence Jaroslava Trusky a  Trusky a 
částečně i Janka Jasenského jsou prostě 
znát. Naštěstí se družstvo dokázalo zmo-
bilizovat v  důležitém zápase na Slavo-
ji a  odpoutat se tak ode dna tabulky. Na 
růžích ustláno nemá ani druhý slovenský 
zástupce, který pamatuje lepší časy, tým 
ze Šariše. Avšak zde může být částečně na 
vině i trošku těžší los z úvodu. Na zlepšení 
čekají také v Husovicích. Ty se po úvodních 
třech prohrách dočkaly bodového zisku 
a pomalinku se odlepují ode dna tabulky. 
Pouhý jeden bod ze šesti utkání pak dosud 
vyválčil Slavoj Praha. Přes drobné změny 
v  kádru a  omlazení je patrné, že genera-
ce kolem Zdeňka Gartuse potřebuje nutně 
své nástupce a  přes určitou snahu týmu 

zapracovávat mladší hráče, se u nich ještě 
projevuje jistá nezkušenost.
V  soutěži jednotlivců rovněž nic nového. 
Téměř nadlidský se zdá výkon Viliho Zavar-
ka v Trstené, kde dosáhl výkonu 733 pora-
žených kuželek. Za zmínku stojí rovněž 714 
v podání Erika Kuny na domácích drahách 
v  Podbrezové. Hegemonii hráčů Podbre-
zové pak narušují stálice v  podobě Ivana 
Čecha a Janka Jasenského. Z českých hráčů 
patří pomyslné prvenství dvojici z Třebové 
Jiroušek–Bína. Až čas ukáže, kdo dokáže 
držet krok s nejlepšími.

Kamil Bednář

Druhý ročník Interligy se rozběhl opět na plné obrátky, a přestože  

již první kola přinesla několik zajímavých výsledků, dá se říci,  

že vše zatím probíhá dle „papírových“ předpokladů.

na čele interligy 
nic nového

interLiga 2017/18

Z SKóRE B

1. ŠK Železiarne Podbrezová 6 40 : 8 12

2. ŠKK Trstená Starek 5 23 : 17 8

3. TJ Lok. Česká Třebová 3 18 : 6 6

4. SKK Rokycany 4 18 : 14 6

5. KK PSJ Jihlava 6 24 : 24 6

6. ŠK Modranka 5 19 : 21 5

7. TJ Sokol Luhačovice 5 19 : 21 4

8. TJ Tatran Sp. Nová Ves 4 13 : 19 3

9. TJ Sokol Husovice 5 16 : 24 3

10. KK Inter Bratislava 5 16 : 24 2

11. TJ Slavoj Veľký Šariš 4 11 : 21 2

12. KK Slavoj Praha 6 15 : 33 1
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Na čele tabulky se trochu překvapivě usa-
dil nováček ze Zábřehu, který těží z přízni-
vého losu, kdy ho na začátku soutěže čeka-
la tři domácí utkání, avšak dokázal přivézt 
dva body i z horké hořické půdy. Zábřeh se 
opírá o  zkušenou bratrskou dvojici Sittů, 
ale skvěle hraje i Tomáš Dražil, desátý hráč 
tabulky jednotlivců. Ztrátou jediného bodu 
se zatím může pyšnit Třebíč, která doká-
zala vyhrát těžký venkovní zápas ve Valaš-
ském Meziříčí a zvládla i  infarktovou kon-
covku zápasu v  Duchcově, kde o  vítězství 
Třebíče rozhodla jediná kuželka. O to více 
však může třebíčské hráče mrzet ztráta je-
diného bodu v domácím zápase s Jičínem. 
Dobrou formu opět potvrzuje dlouholetá 
opora třebíčského družstva — Kamil Ne-
strojil, ke kterému se přidávají další známá 
jména Petr Dobeš a Robert Pevný.
Třetím dosud neporaženým, avšak s  jed-
ním utkáním k dobru, jsou dobřanští Klo-
kani, kteří potvrzují roli spolufavorita sou-
těže a zatím přesvědčivě sbírají body. Úvod 
sezóny zastihl v nejlepší formě Vlastu Ze-
mana mladšího, Lukáše Doubravu a  Jirku 
Balouna.
Po nepříliš vydařeném prvním kole se do 
dobré formy rozehrává tým Valašského 
Meziříčí, který drží čtvrté místo a  má zá-
pas k dobru. Valaši doma podlehli Třebíči, 
avšak po skvělých výkonech v  Olomou-
ci a  Velenicích ukazují soupeřům, že se 
s nimi musí počítat v horních patrech ta-
bulky. Mírným zklamáním jsou dvě prohry 
Hvězdy Trnovany, která se zatím pohybuje 
na pátém místě. Poté co zvládla těžkou 

úvodní zkoušku v  Duchcově, překvapivě 
podlehla doma Hořicím a  v dalším týdnu 
v  těžkém utkání Rosicím. Přesto bychom 
s  Hvězdou měli nadále počítat jako se 
spolufavoritem na stupně vítězů. Dobrý 
úvod sezóny prožívá Míra Šnejdar, který tak 
navazuje na skvělou minulou sezónu.
Naopak velice spokojeni mohou být v Ho-
řicích, kde i přes velice těžký úvodní los už 
slavili dvě vítězství. Domácí výhra s Rosice-
mi v  prvním kole a  především pak výhra 
na venkovních drahách proti Trnovanům 
byly snovým úvodem sezóny, o  to více 
může mrzet domácí ztráta se Zábřehem 
a následně těsná prohra v  Třebíči. Přesto 
však Hořice ukazují, že mají kvalitu na to 
porazit i ty největší favority, a to jak doma, 
tak venku. Ve skvělém světle se prozatím 
ukazují Dominik Ruml a Martin Hažva, kte-
ří se nachází v  nejlepší desítce. Obdobný 
začátek sezóny s  těžším losem prožívají 
i v Rosicích, kde však čekají na první ven-
kovní výhru, naopak stále drží důležitou 
domácí neporazitelnost. Nejlepším hráčem 
Rosic je Jirka Axman ml., který potvrzuje vi-
zitku skvělého hráče, se kterou do 1. KLM 
přicházel.
Tři body jsou dobrým vstupem i pro Jičín, 
který si hned v úvodu odbyl těžké venkovní 
zápasy v Dobřanech, Zábřehu a Třebíči, kde 
dokázal urvat i bod za remízu a v předpo-
sledním kole k  němu přidal dva body za 
domácí výhru proti Velenicím. Ve zbytku 
podzimu tak jičínské čekají důležitá utká-
ní se sousedy v  tabulce, zvládnou-li však 
domácí utkání, nemusí se letos strachovat 

o udržení ligové příslušnosti. Skvělými vý-
kony se prezentuje Josef Vejvara a  Lukáš 
Vik, v dobré formě se vrací i  Jirka Drábek. 
Premiérové ligové vítězství si připsali hráči 
Duchcova až ve čtvrtém kole, o to skvělejší 
však bylo. Ve Velenicích domácím uštědři-
li nepopulárního kanára a  skvělým výko-
nem si připsali první dva body do ligové 
tabulky. Domácí těsné prohry snad mohou 
být určitou nezkušeností družstva s  ligo-
vým prostředím, přesto však můžeme po-
važovat působení nováčka jako úspěšné. 

Po čtyřech odehraných kolech stále tři mužstva nepoznala hořkost porážky a naopak dva 

týmy stále čekají na plný bodový zisk. Pojďme se společně podívat, které kluby kralují 

první lize a které vyhlížejí lepší časy.

PřekvaPivý 
lídr tabulky

pokračování na str. 14 

1. kLm 2017/18

ZáP. SKóRE BoDy

1. KK Zábřeh 4 22 : 10 8

2. TJ Třebíč 4 21 : 11 7

3. Klokani CB Dobřany 3 18 : 6 6

4. TJ Valašské Meziříčí 3 13 : 11 4

5. KK Hvězda Trnovany 4 17 : 15 4

6. SKK Hořice 4 17 : 15 4

7. KK Slovan Rosice 4 16 : 16 4

8. SKK Jičín 4 16 : 16 3

9. TJ Sokol Duchcov 4 15 : 17 2

10. SKK Vrchlabí 4 12 : 20 2

11. HKK Olomouc 4 9 : 23 1

12. TJ Lok. České Velenice 4 8 : 24 1
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PřekvaPivý 
lídr tabulky

 pokračování ze str. 13

Oporou je tradičně Zdeněk Ransdorf, který 
však neodehrál všechna utkání, skvěle se 
daří i Tomáši Štraicherovi, který je sedmým 
nejlepším jednotlivcem.
Po kompletní přestavbě týmu budou vrch-
labští hráči především sbírat zkušenosti, 
i tak se jim ale podařilo sebrat první ligové 
body. Vrchlabí si připsalo první výhru v klí-
čovém utkání s  Olomoucí. Ostatní zápasy 
odehrálo Vrchlabí s ligovými favority, a tak 
klíčové zápasy se sousedy v  tabulce při-
jdou v  závěru podzimu. Tým vedou svými 

výkony Jirka Vejvara a Michal Rolf, zkušení 
ligoví matadoři. 
V  nejspodnějším patře bez jediné výhry 
a  s  jediným bodem za remízu sídlí týmy 
z  Olomouce a  Českých Velenic. Zatímco 
Olomouc prochází generační obměnou 
kádru a  teprve nabírá ligové zkušenos-
ti, Velenicím jsme prorokovali vydařenou 
sezónu s  atakem nejvyšších pater. Bohu-
žel stejně jako minulý rok Velenicím utíká 
úvod sezóny a  jejich působení je pro nás 
prozatím velkým zklamáním, které koruno-
val domácí kanár od Duchcova. Z  jednot-
livců se daří snad jen Broňovi Černuškovi, 

což je v tak nabitém kádru velké překvape-
ní. Olomoucké mladíky svými zkušenostmi 
vede Jirka Němec, nejlepším hráčem je 
prozatím Michal Albrecht. Před Olomoucí 
stojí těžký rok, avšak generační obměnou 
si musí projít každé družstvo, a pokud Olo-
mouc zvládne letošní rok, může jí čekat 
příští rok daleko veselejší sezóna.
Úvodní kola nám tedy naznačila, kdo by se 
mohl poprat o  postup do Interligy a  kdo 
naopak bude muset zabrat, aby se sestu-
povým starostem vyhnul.

Tomáš Valík
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Rosice i  ve svém třetím roce působení 
v  první lize vstoupily do sezony úspěšně. 
Skoro se nabízí až slovo suverénně. Nej-
víc je zatím potrápilo Blansko, které s nimi 
dvě třetiny utkání na kuželně v  Rosicích 
hrálo vyrovnanou partii. Opticky náskok 
Rosic v  tabulce zvětšuje navíc jedno pře-
dehrané utkání s Duchcovem. V  této sou-
vislosti musíme také zmínit jejich úspěšné 
vystoupení na Světovém poháru v Blansku 
a zisk stříbrných medailí.
Jen o  trošku méně podařený start do se-
zony zažívá Slavia, která škobrtla hned ve 
druhém kole doma s Náchodem (4:4) a po-
tvrzují se slova Luboše Zelenky, že Žižkov 
pro ně bohužel není domácí kuželna. Hoř-
kou příchuť na začátku sezony ale mělo 
pro Slavii asi hlavně těch pár kuželek, co 
jim chybělo k postupu z kvalifikace do fi-
nálové části Evropského poháru.
Dvě vítězství a  případně i  remízu k  tomu 
má po čtyřech kolech hned pětice druž-
stev: Zlín, Duchcov, Rokycany, Blansko, Ji-
čín. Nováček ze Zlína prohrál pouze v Jičíně 
a drží třetí příčku v tabulce. Duchcov dva-
krát naplno bodoval doma a  přivezl bod 
ze Zlína, takže hraje vysoko, jak se dalo 
před sezonou předpokládat. Rokycany jsou 
v  horní části tabulky trochu překvapivě, 
když vyhrály dva ze tří zápasů a mají ještě 
odložený zápas k dobru. Blansko taky bo-
dovalo dvakrát doma, ale ani v Duchcově 
ani v Rosicích nemělo k bodům až zas tak 
daleko. Jičín si připsal první překvapení 
letošní sezony, když hned v  prvním kole 
doma porazil Přerov, a podobně si poradil 

i se Zlínem.
Náchod s  již navrátivší se Anetou Cvejno-
vou pokračuje v  nevyzpytatelných výko-
nech poslední doby. Přivezl bod ze Slá-
vie, ale dokázal ztratit výborně rozehrané 
utkání na Konstruktivě. Právě Konstruktiva, 
tak zatím jedinkrát okusila, jak chutná ví-
tězství, ale je fakt, že v Rosicích, se Slávií 
a  v  Blansku nebude lehce získávat body 
žádné z družstev. Uvidíme, jak se jim pove-
de v soubojích se svými sousedy v tabulce. 
Tím je k dnešnímu dni překvapivě Přerov 
hrající letos v částečně obměněné sestavě. 
V Přerově pamatují z posledních let i lepší 
časy, než je jejich dosavadní bilance jedna 
výhra, jedna remíza, dvě prohry.
Jediný bodík má na svém kontě nováček SK 
Žižkov právě za domácí remízu s Přerovem. 
Bude to chtít stabilizovat výkony a k tomu 
ještě něco přidat. Na konci tabulky se krčí 
bez bodu hráčky Valašského Meziříčí, ale 
mají ještě jeden zápas k dobru. Čas ukáže, 
jak se jim bude dařit především na domácí 
zrekonstruované kuželně.
Pohled na tabulku jednotlivkyň a koncen-
trace hráček Rosic (1., 2., 4., 6. a  8. místo) 
připomíná dominanci Slavie Praha v jejích 
nejlepších letech. Po odehraných čtyřech 
kolech z 22 je to ale hodně ovlivněno ku-
želnami, na kterých hráčky hrály. Rozdíl 
mezi nejpadavější kuželnou v  Přerově 
a nejméně padavou kuželnou v Duchcově 
je téměř 300 kuželek na družstvo. Za zmín-
ku tak při pohledu na dosud odehrané zá-
pasy a výsledky spíše stojí třeba tři šestis-
tovky Lucky Vaverkové ve třech domácích 

zápasech nebo tři šestistovky hráček Rosic 
v utkání na Žižkově. Celkem sedm hráček, 
které nastoupily ve všech zápasech svých 
družstev, ještě neprohrálo se žádnou sou-
peřkou.
I  když už jsme zaznamenali tři remízy, 
což je polovina jako jich bylo za celý loň-
ský ročník, žádné vyloženě těsné výsledky 
a dramatické zápasy s  celkovým rozdílem 
jen několika kuželek se v letošním ročníku 
dosud neodehrály. Uvidíme, jaká dramata 
nám přinese další průběh soutěže.

Štěpán Koblížek

V sobotu 16. září začal další ročník naší nejvyšší soutěže v kategorii žen — I. KLZ. V sobotu 

14. dubna 2018 budeme znát definitivní pořadí letošního ligového ročníku. Pojďme nyní 

společně nahlédnout do aktuální ligové tabulky po odehraných čtyřech kolech.

rosice začaly 
suverénně

1. kLZ 2017/18

ZáP. SKóRE BoDy

1. KK Slovan Rosice 5 31 : 9 10

2. KK Slavia Praha 4 24 : 8 7

3. KC Zlín 4 18 : 14 5

4. TJ Sokol Duchcov 5 19 : 21 5

5. SKK Rokycany 3 13 : 11 4

6. KK Blansko 4 20 : 12 4

7. SKK Jičín 4 15 : 17 4

8. SKK Náchod 4 16 : 16 3

9. TJ Spartak Přerov 4 15 : 17 3

10. KK Konstruktiva Praha 4 10 : 22 2

11. SK Žižkov Praha 4 8 : 24 1

12. TJ Valašské Meziříčí 3 3 : 21 0
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Mládežnická 
liga a Poháry

Rozběhly se také všechny soutěže v mládežnických kategoriích. Přinášíme krátké 

nahlédnutí do ligy dorostu, Českého poháru dorostu a Poháru mladých nadějí.

kužElkářSká liga doroStu

Soutěž je i v letošním roce tradičně rozdě-
lena na základní část a nadstavbovou část. 
Dlouhodobou základní část odehrají druž-
stva ve čtyřech skupinách (3×8 družstev, 
1×9 družstev). Právo účasti ve finálové části 
(dvě dvojice semifinálových turnajů a jed-
na dvojice finálových turnajů) mají první 
čtyři družstva z každé skupiny.
Ve skupině A vede tabulku obhájce titulu 
družstvo TJ Jiskra Hazlov. Za ním je však 
s  nevelkým odstupem hned pětice druž-
stev. Rokycany a  Jičín v  dosavadních čty-
řech kolech nebodovaly a uzavírají tabul-
ku. Nejvyšší výkon si zatím připsal Ondřej 
Bína z Hazlova (589 kuželek).
Ve skupině B je v  popředí tabulky trojice 
SKK Náchod, KK Vysoké Mýto a TJ Horní Be-
nešov. Dva dorostenci už překonali hranici 
600 kuželek — Daniel Bouda z  TJ Červený 
Kostelec (608 kuželek) a  David Urbánek 
z TJ Start Rychnov nad Kněžnou (613 kuže-
lek).
Třetí skupinu, která regionálně zahrnuje 
jihočeská družstva, vede s  drobným nás-
kokem TJ Nová Bystřice. Tradiční účastník 
finálových turnajů KK PSJ Jihlava je aktuál-
ně na páté, tj. nepostupové, pozici. Jeden 
z nejlepších dosažených výkonů patří Lucii 
Smrčkové z TJ Spartak Pelhřimov (582 ku-
želek).
Ve skupině D je situace na čele poměrně 
vyrovnaná a  tabulku vedou se šesti body 
TJ Sokol Vracov před TJ Zbrojovka Vsetín. 
Loňský vicemistr TJ Lokomotiva Valtice je 
s pouhými třemi body až na šestém místě 
tabulky.

ČESký pohár doroStu

Pátý ročník soutěže si pro první sérii tur-
najů rezervoval sváteční termín, čtvrtek 
28. září. Dorostenci a dorostenky se utkali 
na kuželně v  Jablonci nad Nisou, Přerově, 
České Třebové, Plzni, Jihlavě a  Mistříně. 
Celkem bude do února odehráno šest tur-
najů a finále se uskuteční 18. března 2018 
v Blansku.
Hned třikrát byla překonána hranice 600 
kuželek, a  to na turnaji v  České Třebové. 
Je proto jasné, že trojice Jakub Sokol (TJ 
Lokomotiva Česká Třebová — 613 kuželek, 
60 bodů), Jaroslav Soukup (SKK Jičín — 610 
kuželek, 57 bodů) a Matěj Stančík (TJ Start 
Rychnov nad Kněžnou — 602 kuželek, 52 
bodů) je v čele průběžného pořadí soutě-
že.
Mezi děvčaty se výkonem 595 kuželek 
blýskla na turnaji v Plzni Veronika Horková 
(Kuželky Holýšov). Odměněna byla velkým 
bodovým ziskem (51 bodů) do průběžného 
pořadí. Za ní se pak seřadila s  výkonem 
569 kuželek (38 bodů) Katka Moravcová (TJ 
Nové Město na Moravě) a  s  výkonem 567 
kuželek (35 bodů) Aneta Ondovčáková (KK 
Orel Ivančice).
Do pořadí určujícího osmnáct postupují-
cích do finále se započítávají pouze čtyři 
nejlépe hodnocené výsledky ze šesti tur-
najů, takže po prvním turnaji ještě určitě 
není nic rozhodnuto.
Nejpočetněji obsazený turnaj byl tentokrát 
v Jihlavě s účastí 29 děvčat a 35 hochů. Cel-
kem se první série turnajů zúčastnilo té-
měř 200 dorostenců a dorostenek.
Web soutěže: cpd.kuzelky.cz.

pohár mladýCh Nadějí

Soutěž, kterou za dvaadvacet let trvání 
prošla celá generace kuželkářů, je i  letos 
předmětem zájmu našich nejmladších. 
Ivančice, Zábřeh, Kosmonosy, Rokycany, 
Nová Bystřice a Trutnov viděly první turna-
je letošního ročníku. 

průběžné pořadí pmN:

Starší žákyně
1. Nikola Tobolová 286 40 b.
2. Anna Zlámalová 284 38 b.
3. Barbora Lokvencová 279 33 b.

Starší žáci
1. Ondřej Stránský 278 32 b.
2. Daniel Rais 266 26 b.
3. Tomáš Kopáček 262 24 b.

mladší žákyně
1. Anna Löffelmannová 270 28 b.
2. Veronika Kábrtová 270 28 b.
3. Karolína Kolářová 256 22 b.

mladší žáci
1. Jakub Lahuta 275 30 b.
2. Kryštof Brejtr 263 25 b.
3. Erik Koštial 258 23 b.

O postup a co nejlepší pozici před finálo-
vým turnajem se bude bojovat ještě v pěti 
dalších turnajích od října do února příští-
ho roku.
Finále se uskuteční v  neděli 11. března 
2018 na šestidráhové kuželně v Blansku.
Web soutěže: pmn.kuzelky.cz.
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2. kLm a

1. KK SDS Sadská 4 20 : 12 7

2. SKK Bohušovice 4 20 : 12 6

3. TJ Červený Kostelec 4 17 : 15 5

4. KK Lokomotiva Tábor 4 17 : 15 4

5. Vltavan Loučovice 4 17 : 15 4

6. TJ Start Rychnov nad Kn. 4 17 : 15 4

7. TJ Kuželky Česká Lípa 4 17 : 15 4

8. TJ Sokol Kdyně 4 14 : 18 4

9. TJ Slovan Karlovy Vary 4 14 : 18 2

10. SKK Rokycany B 3 10 : 14 2

11. KK Kosmonosy 3 10 : 14 2

12. TJ Dynamo Liberec 4 11 : 21 2

2. kLm B

1. KK Vyškov 4 26 : 6 8

2. TJ Centropen Dačice 4 21 : 11 7

3. TJ Sokol Vracov 4 19 : 13 4

4. TJ Spartak Přerov 4 17 : 15 4

5. TJ Unie Hlubina 4 16 : 16 4

6. KK Moravská Slávia Brno 4 16 : 16 4

7. TJ Sokol Chvalíkovice 4 15 : 17 4

8. TJ Sokol Husovice B 4 14 : 18 4

9. SKK Dubňany 4 13 : 19 4

10. TJ opava 4 12 : 20 2

11. TJ Prostějov 4 11 : 21 2

12. KK Blansko 4 12 : 20 1

2. kLZ a

1. TJ Lok. České Budějovice 2 13 : 3 4

2. SKK Primátor Náchod B 2 10 : 6 3

3. KK Jiří Poděbrady 2 9 : 7 3

4. TJ Sokol Chýnov 2 10 : 6 2

5. TJ Neratovice 2 8 : 8 2

6. TJ Sparta Kutná Hora 2 7 : 9 2

7. TJ Biž. Jablonec n. Nisou 2 6 : 10 2

8. TJ Spartak Pelhřimov 2 6 : 10 2

9. TJ Lok. Ústí nad Labem 2 6 : 10 0

10. Kuželky Jiskra Hazlov 2 5 : 11 0

3. kLm a

1. Kuželky Aš 4 22 : 10 6

2. TJ Kovohutě Příbram B 4 22 : 10 6

3. CB Dobřany B 4 19 : 13 6

4. TJ VTŽ Chomutov 4 16 : 16 5

5. TJ Elektrárny Kadaň 4 17 : 15 4

6. TJ Teplice Letná 4 17 : 15 4

7. TJ Blatná 4 16 : 16 4

8. TJ Lokomotiva Ústí n. L. 4 14 : 18 4

9. KK Konstruktiva Praha 4 14 : 18 3

10. SKK Podbořany 4 14 : 18 2

11. TJ Lomnice 4 12 : 20 2

12. SK Škoda VS Plzeň 4 9 : 23 2

3. kLm B

1. SK Žižkov Praha 4 22 : 10 6

2. TJ Lokomotiva Trutnov 4 20,5 : 11,5 6

3. SKK Hořice B 4 20 : 12 6

4. SKK Náchod 4 19,5 : 12,5 6

5. TJ Sokol Benešov C 4 19,5 : 12,5 6

6. TJ Sparta Kutná Hora B 4 17,5 : 14,5 6

7. KK Jiří Poděbrady 4 15 : 17 4

8. TJ Sokol Tehovec B 4 14 : 18 2

9. Spartak Rokytnice n. Jiz. 4 14 : 18 2

10. TJ Sokol Kolín 4 13 : 19 2

11. KK Konstruktiva Praha B 4 10 : 22 2

12. SKK Jičín B 4 7 : 25 0

3. kLm C

1. TJ Horní Benešov 4 24,5 : 7,5 8

2. TJ Tatran Litovel 4 22 : 10 6

3. TJ Zbrojovka Vsetín 4 19 : 13 6

4. KK Šumperk 4 18,5 : 13,5 5

5. KC Zlín 4 18 : 14 5

6. KK Zábřeh B 4 17 : 15 5

7. TJ odry 4 18 : 14 4

8. SK Jiskra Rýmařov 4 16 : 16 4

9. TJ Sokol Machová 4 12 : 20 2

10. SKK Ostrava 4 9 : 23 2

11. TJ Sokol Bohumín 4 11 : 21 1

12. HKK Olomouc B 4 7 : 25 0

3. kLm D

1. TJ Slovan Kamenice n. L. 4 26 : 6 8

2. TJ Sokol Šanov 4 23 : 9 8

3. KK Slavoj Žirovnice 4 21 : 11 6

4. SK Baník Ratíškovice 4 18 : 14 4

5. SK Podlužan Prušánky 4 17,5 : 14,5 4

6. TJ Lok. České Budějovice 4 16,5 : 15,5 4

7. TJ Sokol Husovice C 4 16 : 16 4

8. TJ BoPo Třebíč 4 15 : 17 4

9. TJ Centropen Dačice B 4 12 : 20 2

10. TJ Sokol Slavonice A 4 11 : 21 2

11. TJ Sokol Mistřín 4 11 : 21 2

12. KK Slovan Rosice B 4 5 : 27 0

2. kLZ B

1. KK Zábřeh 2 13 : 3 4

2. HKK Olomouc 2 13 : 3 4

3. KK Moravská Slávia Brno 2 9 : 7 3

4. TJ Sokol Luhačovice 2 7 : 9 2

5. TJ Sokol Husovice 2 7 : 9 2

6. SK Baník Ratíškovice 1 4 : 4 1

7. KK PSJ Jihlava 2 5 : 11 0

8. KK Vyškov 2 4 : 12 0

9. KK Blansko B 1 2 : 6 0

Z jEdNáNí vv Čka

Výkonný výbor České kuželkářské 
asociace na svém zasedání dne 
28.  září mimo jiné schválil ustave-
ní odborných komisí ČKA, finanč-
ní příspěvky KKS v  celkové výši 
500 000 Kč, akce KSR a KM do konce 
roku 2017 a konání MU se Slovens-
kem v termínu 23.–25. 3. 2018 v ka-
tegoriích U23, muži a  ženy. VV ČKA 
projednal přípravu Výkonné rady 
ČKA a  zprávu o  hospodaření ČKA.  
Zabýval se také zajištěním sportov-
ního a  technického vybavení pro 
potřeby jednotlivých odborných 
komisí.
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diviZE aS

Do čela soutěže se po pěti kolech vyšvihl 
Radotín, který pronásledují týmy z Vlašimi 
a Unionu. Na první body stále čeká pražská 
Slavia. Zbytek tabulky je velice vyrovnaný 
a  teprve další kola ukáží reálné ambice 
týmů.

 1. SC Radotín  5 27,5 : 12,5 9 
 2. KK Vlašim  5 25 : 15 8 
 3. PSK Union Praha  5 24 : 16 8 
 4. TJ Sparta Kutná Hora C 5 23,5 : 16,5 6 
 5. KK Slavoj Praha B 5 22 : 18 6 
 6. SK Meteor Praha B 5 18 : 22 5 
 7. KK Kosmonosy B 5 21 : 19 4 
 8. TJ Sokol Praha-Vršovice  5 20 : 20 4 
 9. TJ Sokol Brandýs nad Labem 5 20 : 20 4 
 10. TJ AŠ Mladá Boleslav  5 19,5 : 20,5 4 
 11. TJ Sokol Benešov B 5 17 : 23 4 
 12. AC Sparta Praha  5 16 : 24 4 
 13. TJ Neratovice  5 15,5 : 24,5 4 
 14. KK Slavia Praha  5 11 : 29 0

výChodoČESká diviZE

Velice vyrovnané je čelo tabulky výcho-
dočeské divize. Po osmi bodech má Čes-
ké Meziříčí, pardubická Tesla a  tým zpod 
Orebu. První vítězství stále ještě neoslavili 
v Rybníku. Ostatní družstva se drží na vy-
rovnané bilanci vyhraných a  prohraných 
zápasů.

 1. TJ České Meziříčí 5 52 : 28 8 
 2. TJ Tesla Pardubice 5 49 : 31 8 
 3. SKK Třebechovice pod or. 5 48 : 32 8 
 4. KK Dobruška 5 47 : 33 7 
 5. TJ Dvůr Králové nad Labem 5 46 : 34 6 
 6. KK Vysoké Mýto 5 46 : 34 6 
 7. KK Zalabák Smiřice 5 38 : 42 6 
 8. TJ Start Rychnov nad Kn. B 5 40 : 40 4 
 9. TJ Jiskra Hylváty 5 36 : 44 4 
 10. TJ Červený Kostelec B 5 34 : 46 4 
 11. TJ Nová Paka 5 34 : 46 4 
 12. SKK Vrchlabí B 5 36 : 44 3 
 13. TJ Lokomotiva Trutnov B 5 32 : 48 2 
 14. TJ Sokol Rybník 5 22 : 58 0

SEvEroČESká diviZE

Neporazitelnost drží rezerva Trnovan. Je-
diný bod ztratilo béčko Bohušovic a  tře-
tí místo s  jednou porážkou drží Jiskra 
Nový Bor. První vítězství snad brzy oslaví 
i  v  Šluknově, kde musí zabrat, aby se vy-
hnuli nepříjemný starostem. Na závěry je 
však stále brzo, jelikož máme odehraná 
pouze čtyři kola.

 1. KK Hvězda Trnovany B 4 23,5 : 8,5 8 
 2. SKK Bohušovice B 4 21 : 11 7 
 3. TJ Jiskra Nový Bor  4 18 : 14 6 
 4. TJ Sokol Spořice  4 18 : 14 5 
 5. TJ Bižuterie Jablonec nad N.  4 18 : 14 4 
 6. TJ Doksy  4 18 : 14 4 
 7. TJ KK Louny  4 15,5 : 16,5 4 
 8. SK Skalice u České Lípy  4 15 : 17 4 
 9. SK Děčín  4 14,5 : 17,5 2 
 10. TJ Kovostroj Děčín  4 12 : 20 2 
 11. TJ Sokol Blíževedly  4 11,5 : 20,5 2 
 12. SK Plaston Šluknov   4 7 : 25 0

ZápadoČESká diviZE

Slavoj Plzeň zatím nenašel přemožite-
le, zatímco béčko Kdyně a  Dobřany zatím 
nepoznali sladkost vítězství. Druhý Cheb 
má o zápas více a musí čekat na zaváhání 
lídra tabulky. Dobře rozjetou sezónu mají 
i  v  Hazlově, Chebu B a  Lomnici. Naopak 
trochu přidat musí Jáchymov a  Karlovy 
Vary.

 1. TJ Slavoj Plzeň 4 52 : 12 8 
 2. TJ Lokomotiva Cheb A 5 50 : 30 8 
 3. Kuželky Hazlov  4 44 : 20 6 
 4. TJ Lokomotiva Cheb B 4 40 : 24 6 
 5. TJ Lomnice B 4 38 : 26 6 
 6. TJ Sokol Útvina  4 36 : 28 4 
 7. Kuželky Holýšov  4 26 : 38 4 
 8. TJ Havlovice  5 36 : 44 4 
 9. SKK Karlovy Vary  4 22 : 42 2 
 10. TJ Jáchymov  4 22 : 42 2 
 11. TJ Sokol Kdyně B 4 18 : 46 0 
 12. TJ Dobřany  4 16 : 48 0

diviZE jih

Neporažené Dačice kralují divizi JIH. Troji-
ce pronásledovatelů — Nová Bystřice, jih-
lavský Start a  áčko Pelhřimova — se drží 
pouhé dva body za nimi. Překvapivá nula 
svítí v  kolonce bodů třebíčského béčka. 
Ani v Táboře a Pelhřimovu B nemohou být 
spokojeni s úvodem sezóny.

 1. TJ Centropen Dačice D 4 24 : 8 8 
 2. TJ Jiskra Nová Bystřice  4 22 : 10 6 
 3. TJ Start Jihlava  4 22 : 10 6 
 4. TJ Spartak Pelhřimov A 4 18 : 14 6 
 5. TJ Sokol Častrov  4 16 : 16 4 
 6. TJ Sokol Chotoviny  4 16 : 16 4 
 7. TJ Slovan Jindřichův Hradec  4 16 : 16 4 
 8. TJ Sokol Nové Hrady  4 15 : 17 3 
 9. TJ Sokol Soběnov  4 11 : 21 3 
 10. TJ Spartak Pelhřimov B 4 14 : 18 2 
 11. KK Lokomotiva Tábor B 4 12 : 20 2 
 12. TJ Třebíč B 4 6 : 26 0

jihomoravSká diviZE

Velice vyrovnané je čelo jihomoravské divi-
ze. Hned šest týmů má shodně osm bodů. 
Nejlépe na tom je Telnice, která disponuje 
odloženým utkáním. Dobře rozjetou sezó-
nu mají i  oba ivančické kluby, Dubňany, 
Čejkovice a Mistřín. Zabrat musí v Luhačo-
vicích a Valmezu.

 1. KK Orel Telnice 5 25,5 : 14,5 8 
 2. SK Kuželky Dubňany B 6 30 : 18 8 
 3. KK Jiskra Čejkovice  6 28 : 20 8 
 4. KK Réna Ivančice 6 27,5 : 20,5 8 
 5. KK orel Ivančice  6 27 : 21 8 
 6. TJ Sokol Mistřín B 6 26 : 22 8 
 7. TJ Jiskra otrokovice 6 24 : 24 6 
 8. KC Zlín B 6 21 : 27 6 
 9. KK Blansko B 6 21 : 27 6 
 10. TJ Sokol Brno IV 6 23 : 25 4 
 11. KK Vyškov B 6 23 : 25 4 
 12. KK Moravská Slávia Brno B 6 22 : 26 4 
 13. TJ Sokol Luhačovice B 5 12 : 28 2 
 14. TJ Valašské Meziříčí B 6 18 : 30 2

D i v i z n í  s o u t ě ž e

pokračování na str. 20 
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chci získat Přehled a 
více koMunikovat

vladimír SEdláČEk

Viceprezident ČKA 
Předseda Komise státní reprezentace ČKA

Začnu stejnou otázkou, jakou jsme v před-
minulém čísle časopisu položili preziden-
tovi České kuželkářské asociace. proč jsi 
se rozhodl kandidovat do volené funkce 
viceprezidenta Čka?
Mé rozhodnutí mělo více aspektů. Jed-
nak jsem byl osloven dvěma kandidáty 
na prezidenta, zda bych nešel do voleb 
s  nimi, a  konkrétně od Jirky Jančálka při-
šla konkrétní nabídka. Pak mi také volali 
přátelé a známí a podporovali mne, abych 

do toho šel, že je potřeba takzvaně oživit 
dění v  ČKA. Trochu mne taky nakoplo, že 
konečně po dlouhých letech probíhal as-
poň trochu předvolební boj a nevolilo se 
z jednoho kandidáta, který se stejně musel 
zvolit, protože to nikdo jiný nechtěl dělat. 
Jsme národ kritiků a pisálků přes sociální 
sítě, ale osobní odpovědnost se bojí vzít 
málokdo.

jaké jsou nyní tvoje plány na nejbližší 
část funkčního období a  jaké nejdůleži-
tější akce čekají letos reprezentaci?
Postupně získat přehled o stávajícím fun-
gování, struktuře a  hlavně financování 
ČKBF. Mám zkušenosti na klubové úrovni 
a  starám se o  dění v  TJ Spartak Přerov, 
kde máme základnu cca 650 sportovců 
v 10 oddílech a vím, jaké máme obrovské 
problémy s dotacemi MŠMT, a ty oddíly je 
potřeba zachovat. ČKA je zase trochu jiný 
„level“ a  musím se tím prokousat. Kromě 
schůzek a  jednání na VR ČKA jsem začal 
jezdit po akcích, jako je Superpohár ve 
Vrchlabí, Světový pohár v Blansku a snažím 
se komunikovat s hráči, trenéry, pořadateli. 
Na obou akcích jsem zjistil, že to funguje 
všude stejně. Pár dobrovolných nadšenců, 
kteří chtějí pro svůj oddíl a  kuželky něco 
dělat, a  zbytek je v  naprostém nezájmu, 
maximálně opět kritizují. Například v Blan-
sku jsme mohli vidět kompletní světovou 
špičku a  zájem veřejnosti byl minimální. 
Fanzóna, která byla perfektně připravena, 
zela prázdnotou. Myslím, že i  pořadatelé 
byli nezájmem zklamáni.
Co se týká reprezentačních akcí, tak za-

tím máme domluvené mezistátní utkání 
U23 a dospělých se Slovenskem v březnu 
2018. Snažím se najít termín pro utkání 
s Německem. To vše jako příprava širší re-
prezentace na květnové MS družstev v Ru-
munsku.

v  rámci komise státní reprezentace Čka 
už jste stihli vybrat novou trenérskou 
dvojici v juniorské kategorii — jana kotyzu 
a  tomáše valíka. pokud se nepletu, tak 
pro oba je to premiéra na pozici repre-
zentačního trenéra. Co rozhodlo v  jejich 
prospěch, pokud teda bylo více kandi-
dátů?
Přesně trefená otázka. Jsme zase u  toho, 
že v naší komunitě je málo nadšenců, kteří 
chtějí něco dělat. Kandidáti byli pouze tito 
dva plus jeden na juniorky. Zní to špatně, 
když řeknu, že nebylo z  čeho vybrat, ale 
Honza s Tomášem měli svoji nabídku zpra-
covanou naprosto koncepčně, s výhledem 
na celé období, nechybí rozpočet, vlastní 
nápady, spolupráce s  osobními trenéry, 
fyzioterapeuty. Kluci mají navíc zkušenosti 
s  mezinárodními poháry, reprezentací 
a v neposlední řadě s letními, táborovými 
kempy v Jihlavě. Myslím, že tato dvojka má 
budoucnost a u svých svěřenců budou mít 
respekt, což povede k  tomu hlavnímu — 
chtít reprezentovat, rvát se o  místo a  být 
na to hrdý, že hraji pod trikolórou.

aktuálně běží výběrové řízení na trenéry 
reprezentace žen a mužů. v popisu jejich 

Vladimír Sedláček byl v červnu zvolen viceprezidentem České kuželkářské asociace 

a ve Výkonném výboru ČKA zastává funkci předsedy Komise státní reprezentace.

pokračování na str. 20 

r o z h o v o r
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tiráž

SEvEromoravSká diviZE

Posledním neporaženým týmem jsou 
Michálkovice, které ztratily pouhý bod za 
remízu se Sedlnicí, která drží třetí místo. 
Šumperk pak ztrácí z druhého místa jediný 
bod. Krnov čeká na první vítězství a záro-
veň i  první bod. Na čelo se může dotáh-
nout i Opava, která má zápas k dobru.

 1. TJ Sokol Michálkovice 4 23 : 9 7 
 2. KK Šumperk B 4 24 : 8 6 
 3. TJ Sokol Sedlnice 4 16 : 16 5 
 4. TJ opava B 3 15 : 9 4 
 5. TJ Spartak Přerov B 4 19,5 : 12,5 4 
 6. Sokol Přemyslovice 4 17 : 15 4 
 7. SKK Ostrava B 4 16,5 : 15,5 4 
 8. TJ Sokol Bohumín B 4 14 : 18 4 
 9. SKK Jeseník 4 12 : 20 4 
 10. TJ Horní Benešov B 3 7,5 : 16,5 2 
 11. KK Minerva Opava 4 11,5 : 20,5 2 
 12. TJ Krnov  4 8 : 24 0

r ů z n é

pracovní náplně je mimo jiné bod — „ko-
ordinace činnosti osobních trenérů repre-
zentantů“. Co si pod tím můžeme předsta-
vit?
Výběrové řízení na dospělou reprezentaci, 
jak všichni vědí, bylo zastaveno z důvodu 
jednoho kandidáta a jsme znovu v situaci 
jako před dvanácti lety, kdy bylo potřeba 
udělat změny na těchto postech, ale ni-
kdo nechtěl. Vypsali jsme znovu upravené 
výběrové řízení, ne s  dlouhodobou pů-
sobností, ale spíše s  jednotlivými vrcholy 
a  to konkrétně na MS v  Rumunsku. Mám 
názor, že u dospělých hráčů se již ani tak 
nejedná o trénování, ale je to spíše takový 
manažer, který hráče neučí hrát kuželky, 
ale musí je usměrnit, uklidnit, navézt tam 
kam potřebují, aby dosáhli na co nejlepší 
výkony. To je ta koordinace s osobními tre-
néry, i když dnes většina dospělých hráčů 
a hráček trénují sami. Tento trenér je zod-
povědný za nominaci, vedení při utkáních 
a za předem stanovená nominační kritéria. 
To vše ve spolupráci s KSR. Pro mne je ne-
pochopitelné, že např. mistr ČR v  jednot-
livcích nejede na MS, nebo hráč objede 
všechny přípravy, nikdy nezklame a  na 
MS bez vysvětlení zodpovědné osoby ne-
jede. Takže potřebná je i komunikace s ka-
ždým jednotlivcem širšího výběru. Pak je 
tady i druhá stránka a to reakce některých 
hráčů, kteří odmítají reprezentovat z  dů-
vodu nevyhovujícího trenéra a dalších pro 
mne nepochopitelných důvodů. Každý by 
měl mít jasno, zda chce reprezentovat a to 
pod kýmkoliv. 
Každá změna, a myslím nyní sebe, povede 
určitě k  nějakému posunu a  věřím, že 
spíše k lepšímu než k horšímu.

děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů 
při práci pro Čka i v rámci reprezentace!

 Štěpán Koblížek

chci získat Přehled a 
více koMunikovat
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blahoPřejeMe 
k jubileíM

ivanka palánová, bý-
valá generální sekre-
tářka ČKA, oslavila 
v  říjnu významné ži-
votní jubileum.

Stanislav Nosek, před-
seda Královéhradec-
kého krajského ku-
želkářského svazu, 

oslavil v  říjnu 70. na-
rozeniny.

petr vaňura, 1. vicepre-
zident WNBA a bývalý 
prezident ČKA, oslavil 
na začátku října 60. 
narozeniny.

Ke konci října oslaví 
rovněž 60. narozeniny 
luděk keprt, dlou-
holetý reprezentační 

trenér žen a juniorek.

V říjnu oslaví 50. narozeniny michael diví-
lek, předseda Zlínského krajského kužel-
kářského svazu a člen Komise rozhodčích 
ČKA.

koMise rozhodčích

Na dvou celostátních seminářích ligových 
rozhodčích před zahájením nového sou-
těžního ročníku byly přijaty závěry pro prá-
ci rozhodčích.
Byla připomenuta povinnost pořádajícího 
družstva účastnícího se 1. KLD mít na ku-
želně k dispozici žákovské koule. Byly pre-
zentovány některé novinky a připravované 
změny v  předpisech ČKA. Řešili se nové 
podněty, které vyplynuly z  loňského sou-
těžního ročníku. Podrobnosti naleznete na 
webu ČKA.

 pokračování ze str. 18


