
Kuželkářské listy 7/2007 Strana 1

Nová sezona už klepe ... str. 1 a 2

Dorost v Hagenwerderu       str. 3

Rekonstrukce kuželen          str. 4

Nováčkové v 1. lize              str. 5

Začínáme s kuželkami         str. 6

Představujeme oddíly          str. 7

Letní kuželkářská škola        str. 8

Seminář rozhodčích     str. 9 a 10

Radek Hejhal                     str. 11

Neregistrovaní o titul         str. 12

7/07
14. září 2007
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A je to opět tady! Po 
měsících vyplněných 
jen více či méně pilným 
trénováním, turnaji a 
maximálně přátelskými 
zápasy se zase naplno rozbíhají všechny 
mistrovské soutěže. 
Do dalšího ročníku vstupují po loňských 
devíti vydáních i Kuželkářské listy. V le-
tošním roce máme v plánu pokračovat 
především v osvědčených rubrikách a 
tématech a přinášet informace ze všech 
oblastí kuželkářského sportu. Uvítáme 
proto i zajímavé příspěvky od našich 
čtenářů o dění ve Vašem oddíle nebo na 
Vaší kuželně. Připravujeme rovněž ně-
které novinky. Rádi bychom dali prostor  
výsledkům a dění v Poháru ČKA a měly 
by se také objevit komentáře k ligovým 
soutěžím dorostu.
Za celý tým, který se podílí na přípra-
vě a vydání Kuželkářských listů, přeji 
všem kuželkářům úspěšnou sezonu a 
příznivcům kuželek a divákům hezké 
sportovní zážitky.

Štěpán Koblížek

Úvodem

Již tuto sobotu se opět rozběhne 
většina kuželkářských soutěží. Mezi 
nejsledovanější budou tradičně patřit 
nejvyšší soutěže mužů a žen. Letní pau-
za přinesla spousty zajímavých změn 
a přestupů, které budou pro některé 
týmy znamenat posílení šancí na lepší 
umístění a pro některé naopak starosti 
a boj o prvoligovou příslušnost.
Skončí mistrovská šňůra Náchoda?
K největším favoritům lze zcela určitě 
řadit týmy Náchoda a Jihlavy. Zatímco 
kádr mistrovského Náchoda nedoznal 

Nová sezona už klepe na dveře
žádné výrazné změny, tým Jihlavy 
mohutně posiloval, když na Vysočinu 
přišli reprezentanti Jiří Němec z Dačic 
a Zdeněk Dvořák z Českých Velenic. Ve 
prospěch Náchoda hovoří větší zkuše-
nosti, ve prospěch Jihlavy především 
motivace mladého týmu dosáhnout na 
titul. Na přední příčky myslí, jako tra-
dičně, na Slavoji a také v Opavě, kterou 
posílil navrátilec Michal Markus. Naopak 
Slavoj se bude muset obejít bez výrazné 
ikony naší první ligy, kterou Zdeněk Gar-

pokračování na str. 2

Mistr Česka 2007 SKK Náchod
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NOVÁ SEZONA UŽ KLEPE NA DVEŘE

tus bezesporu byl. Náhradou by pak měl 
být příchod Jaroslava Procházky, který se 
vrací ze zahraničního angažmá. Dalším 
týmem, který si klade vysoké cíle je druž-
stvo MS Brno, kde došlo k výraznému 
omlazení týmu příchodem dvojice Miloš 
Stloukal, Michal Kratochvíl z B mužstva. 
Na kuželnu jako na nedobytnou tvrz bu-
dou sázet opět v Loučovicích, které pa-
třily k největším překvapením loňského 
ročníku. Na zcela nové dráhy si budou 
muset zvykat loňští bronzoví medailisté 
v České Třebové. Klidný střed tabulky by 
měl být v možnostech nováčka z Huso-
vic, který disponuje v kádru hráči s pr-
voligovými zkušenostmi. Zajímavá bude 
jistě i situace ve spodní polovině tabulky. 
Se značným oslabením se budou muset 
vypořádat především v Přerově, kde 
bude citelně chybět dvojice Jiří Staněk, 
Jiří Kúdela a v Táboře, odkud zamířily do 
zahraničí opory Pavel Petrů a Jiří Dvořák. 
O prvoligovou příslušnost budou muset 
zřejmě také bojovat týmy Luhačovic a 
nováčka z Rokycan, ale jedná se pouze 
o „papírové“ předpoklady, které nemusí 
odpovídat skutečnosti a možná se opět 
dočkáme i nějakého překvapení.

Pokračování příběhu: Zábřeh vs. 
Slavia 

Asi nikdo nepochybuje o tom, že si to 
mezi sebou o titul opět rozdá obhájce ti-
tulu Zábřeh a jedenáctinásobný šampion 
Slavia Praha. Na straně obhájce nedošlo 
v kádru k žádné změně, zato stříbrný 
tým po loňském „neúspěchu“ udělal ve 
své kabině pořádný vítr. Slavii opouští 
Míša Kučerová, která se vrací do svého 
mateřského klubu TJ Hořice. Do týmu 
naopak přicházejí z německých Drážďan 
Dana Žďárková a Vladimíra Šťastná. Tým 
Slavie si tak nemůže klást ani jiné cíle než 
vrátit se do pozice nejlepšího českého 
družstva. Zábřeh však určitě bude opět 
velmi silným protivníkem. Zajímavostí je, 
že trenér mistrovského týmu Luděk Keprt 
na otázku „Jaké cíle má vaše družstvo 
pro nadcházející ročník?“ odpověděl 
„Chceme se udržet v 1. lize“.
V horní polovině tabulky by pak měli hrát 
stejně jako loni Blansko a Jirkov. Dá se 
předpokládat, že se k nim letos přidá 

Tabulka 1. KLZ – konečná

1. KK Zábřeh 22 132,5:43,5 42

2. KK Slavia Praha 22 122,0:54,0 37

3. ČKD Blansko 22 105,5:70,5 29

4. KK Slovan Jirkov 22 102,5:73,5 29

5. SKK Jičín 22 89,0:87,0 23

6. KK Šumperk 22 94,0:82,0 20

7. KK Konstr. Praha 22 84,0:92,0 20

8. Spartak Přerov 22 84,0:92,0 19

9. Sokol Kolín 22 68,5:107,5 14

10. SKK Náchod 22 62,5:113,5 12

11. Zbrojovka Vsetín 22 60,0:116,0 12

12. KK Kroměříž 22 51,5:124,5 7

Tabulka jednotlivkyň
1. Š. Marková 563,6 12/12

2. J. Killarová 557,5 11/12

3. H. Wiedermannová 550,7 12/12

4. L. Kalová 550,2 12/12

5. R. Smrčková 547,3 12/12

6. B. Jankových 545,9 8/12

Tabulka 1. KLM – konečná

1. SKK Náchod 22 110,5:65,5 33

2. KK Slavoj Praha 22 101,5:65,5 32

3. Loko Č.Třebová 22 105,0:71,0 27

4. Vlt. Loučovice 22 99,0:77,0 25

5. KK PSJ Jihlava 22 90,0:86,0 24

6. KK MS Brno 22 93,5:82,5 23

7. TJ Sp. Přerov 22 79,0:97,0 23

8. KK Loko Tábor 22 86,0:90,0 22

9. KK Hag. Opava 22 89,0:87,0 21

10. KARE Luhačovice 22 77,0:99.0 14

11. Centrop. Dačice 22 61,5:114,5 11

12. KK Zábřeh 22 55,0:121 7

Tabulka jednotlivců
1. M. Jirouš 611,7 12/12

2. Z. Gartus 592,6 11/12

3. J. Staněk 586,5 12/12

4. M. Vaněk 585,6 12/12

5. J. Němec 585,1 11/12

6. L. Hetych 583,0 12/12

Konstruktiva, které se vrátily dvě hráč-
ky ze zahraničního studijního pobytu a 
vyšší ambice bude mít určitě i Šumperk. 
K družstvům, které nebudou mít potíže 
se záchranou, můžeme určitě přiřadit 
i Jičín a přes ukončení aktivní kariéry 
Hanky Goldemundové také Přerov. 
V Náchodě po loňské neúspěšné sezóně 
sázejí hned od začátku na mládí a na 
soupisce mají hned 4 hráčky v rozmezí 
19 až 22 let. Sokol Kolín jde do letošní 
sezóny s cílem prosadit se do první po-
loviny tabulky, ale dá se očekávat, že v 
tomto případě zůstane pouze u přání.
V soutěži se představí dva nováčci, kteří 
mají ve svém středu spousty zkušených 
hráček – TJ Neratovice a KK Zábřeh „B“. 
Družstvo Neratovic okusí nejvyšší soutěž 
úplně poprvé ve své historii a své domácí 
zápasy bude hrát na kuželně v Kosmono-
sech. Je raritou, že v 1. lize budou hrát 
dvě družstva z jednoho klubu. Zábřeh 
„B“ má však stejné cíle jako jejich kole-
gyně z „A“ týmu – udržet se.  
Předsezónní spekulace jsou sice hezká 
věc, ale až prvotní souboje na kuželnách 
nám napoví něco více o ambicích jed-
notlivých týmů pro nadcházející ligový 
ročník. Přejme si, aby celý proběhl nejen 
na vysoké sportovní úrovni, ale také v 
duchu fair play.

Připravili:
Kamil Bednář a Michal Maryška

... pokračování ze str. 1

Nové předpisy

Nové Sportovně technické předpisy 
platné od 1.7.2007 jsou uveřejněny 
ke stažení na webových stránkách 
ČKA. Nově jsou k dispozici v tištěné 
podobě na sekretariátě ČKA za cenu 
40 Kč při osobním odběru a za 50 Kč 
při zasílání poštou.
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REPREZENTACE

Těžce na cvičišti ... Z komise státní reprezentace

V letošním roce 
nás čeká již pou-
ze jediná akce a 
tou je mezistátní 
utkání  jun iorů 
v  Po lsku .  Toto 
střetnutí proběh-
ne ve dnech 24. 
až 25. listopadu 
2007 a bude to první mezistátní 
utkání našich juniorů v přípravě na 
mistrovství světa 2008.

U příležitosti kontrolního startu 
juniorů v Blansku proběhlo jednání 
části komise státní reprezentace 
(trenérů seniorské a juniorské re-
prezentace). Hlavním bodem bylo 
vypracování plánu přípravy na mi-
strovství světa jednotlivců v roce 
2008 a spolupráce trenérů těchto 
dvou věkových skupin.

Bylo dohodnuto, že v lednu (11. až 
13. ledna 2008) proběhne společný 
kontrolní start žen a juniorek. Stej-
ný kontrolní start mužů a juniorů 
proběhne ve dnech 25. až 27. ledna 
2008. Tyto kontrolní starty mají za 
účel porovnání výkonnosti širších 
kádrů juniorů se seniory. Zároveň 
to bude první akce seniorské repre-
zentace, kde se začne utvářet kádr 
pro MS jednotlivců, ale také pro MS 
družstev v roce 2009.

Další kontrolní starty proběhnou  
29. až 30. března 2008. 31. května 
až 1. června 2008 a 30. až 31. srpna 
2008. V plánu je také, dle daných 
možností ,  svolání někol ika jed-
nodenních kontrolních startů. Na 
tomto sezení bylo potvrzeno, že 
v přípravě na mistrovství světa jed-
notlivců, nebude žádné mezistátní 
utkání, ale pouze kontrolní starty, 
kde vybraní reprezentanti budou 
muset přesvědčit o svých herních 
kvalitách, ale zároveň také o své 
fyzické odolnosti zvládnout několik 
startů v krátké době.

Petr Dobeš
předseda KSR

Poslední srpnový víkend se v ně-
meckém Hagenwerderu uskutečnila 
první část přípravy dorostenecké 
reprezentace na MS v roce 2009 v 
Německu. 

Jednalo se o společné soustředění re-
prezentačních výběrů Česka, Německa a 
Slovenska. Noví trenéři dorostenecké re-
prezentace nebyli zatím schváleni, pro-
to byli pouze pro tuto akci jmenováni 
do rolí trenérů Jan Výrek (dorostenky) 
a Robin Parkan (dorostenci).
Podrobnější informace o celé akci včet-
ně výsledků můžete nalézt na webových 
stránkách ČKA a jak bylo avizováno, při-
nášíme hodnocení obou trenérů.
Jan Výrek
„Soustředění se zúčastnilo družstvo 
dorostenek složené ze tří hráček, které 
se zúčastnily MS v Košicích (Johnová, 
Navrkalová, Jandiková) a tří nových 
hráček (Klára Zubajová, Nikol Plačková, 
Martina Janošková).
Po příjezdu do Hagenwerdenu se druž-
stvo dorostenek zapojilo do kondičního 
cvičení, které bylo zaměřeno na posílení 
ochablých svalových partií a protažení 
zkrácených svalů a na koordinaci těla. 
Večerní program byl opět na kuželně, 
kde hráči všech týmů společně trénova-
li a vedoucí výprav s trenéry plánovali 
sportovní náplň na další dny. V pátek 
byl program rozdělen na dvě části, dvě 
hráčky trénovaly na kuželně a ostatní 
se zapojily do sportovní přípravy na 
atletické dráze a posilovacích a speci-
alizovaných kuželkářských tréninků, o 
které se starali odborníci z Německa, 
naše kondiční trenérka Renata Šimun-

ková a fyzioterapeutka Ilona Líbalová. 
Na odpolední část tréninků si skupiny 
děvčat a kluků svůj program vystřída-
ly. V sobotu se hrála přátelská utkání 
s družstvy Slovenska a Německa. Na mno-
hých hráčkách byla vidět únava a zatížení 
z předchozích dní, proto výsledky nebyly 
takové, jak by si všichni představovali. 
Na některých byl vidět i začátek sezony. 
Myslím si, že soustředění splnilo svůj účel 
a hráčky už se těší na novou sezonu. Chtěl 
bych poděkovat všem za vzornou repre-
zentaci a vzorné chování.“
Robin Parkan
„Nominovaná šestice hráčů pro toto 
soustředění byla utvářena společně 
předsedou KSR Petrem Dobešem a 
posledním reprezentačním trenérem 
Ladislavem Musilem. Po dohodě s ni-
mi jsem přijal funkci trenéra pro tuto 
akci. Nutno přiznat, že celá akce velmi 
obohatila nejen samotné hráče, ale také 
přítomné trenéry. Němečtí kondiční tre-
néři měli náplň pro své tréninky velmi 
dobře připravenu a nabídnutý program 
dal všem nejen fyzicky zabrat, ale také 
ukázal, jak se o své tělo mohou mladí 
kuželkáři v budoucnu starat. Pro šestici 
nominovaných byla účast v reprezentaci 
novinkou. Všichni kluci přistoupili ke 
svým úkolům velmi zodpovědně a snaži-
li se poctivě plnit všechny zadané úkoly. 
S přicházející únavou však začínalo být 
patrné, kdo má kolik odtrénováno na 
dráze, kdo se ve svém volném čase 
věnuje dalším sportovním aktivitám 
a kdo má kolik pohybového talentu. 
V sobotním odpoledním startu se pak 
všechna zmíněná kritéria ukázala a po-
měrně pravdivě promítla do dosažených 
výkonů. Někteří hráči se samozřejmě 
potýkali i s obtížnými nebo chybnými 
styly, které byly konzultovány nejen při 
trénincích, ale i u videa. Všechny je ale 
potřeba pochválit za přístup a chování 
po celou dobu soustředění. Všichni 
hráči si odvezli cenné zkušenosti a 
rady, které by se měli snažit realizovat 
ve své hře v nadcházející sezoně a pří-
pravě na MS.

Robin Parkan
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Již v červnovém čísle jsme přinesli 
informaci o nové kuželně v Přelouči 
a rekonstrukci v České Třebové. Také 
některé další oddíly nezahálely a na 
spoustě dalších kuželen se budovalo 
a  rekonstruovalo a vznikla ještě jedna 
zcela nová kuželna, což jsou zprávy pro 
náš sport určitě pozitivní.
V Karlových Varech bylo 17.8.2007 otevře-
no nové sportovní centrum, jehož součástí 
jsou čtyři dráhy pro kuželkáře a čtyři pro 
bowling. Díky místnímu podnikateli panu 
Fialovi tak po letech získává toto krajské 
město druhou čtyřdráhu a obnovuje se 
tak stav před rokem 2004, ve kterém byla 
zrušena čtyřdráha oddílu TJ Slavia Karlovy 
Vary a změněna na bowling.
Velmi výrazné obměny se dočkala kuželna 
v Rokycanech. Během šestitýdenní celko-
vé rekonstrukce byly na kuželně položeny 
nové segmentové dráhy firmou JaR Digital, 
byly nainstalovány nové automaty značky 
Schmidt, dráhy byly osazeny kuželkami 
Syndur Top a byly pořízeny nové koule. K fi-
nancování rekonstrukce částečně přispělo 
město Rokycany, část bezúročně zapůjčil 
jeden z místních kuželkářů a o zbytek se 
postarali členové oddílu, kteří tuto situaci 
vyřešili mimořádnými příspěvky. Kuželna 
byla slavnostně otevřena 18. srpna přá-
telským utkáním mezi družstvy místního 
oddílu SKK Rokycany za přítomnosti mís-
tostarostky města.
Zajímavé změny se děly i na kuželně 
v Kosmonosech. Tato jediná šestidráha ve 
Středočeském kraji byla vrácena městem 
do pronájmu oddílu KK Akuma Mladá Bo-
leslav. V rámci částečné rekonstrukce byla 
provedena výměna všech šesti automatic-
kých stavěčů včetně příslušenství. Jedná 

O prázdninách se pilně pracovalo Termínový kalendář ČKA
 15. 9. ligové soutěže dospělých

 16. 9. ligové soutěže dorostu

 22. 9. ligové soutěže dospělých

 23. 9. ligové soutěže dorostu

 28. 9. 1. turnaj PMN

29. 10. ligové soutěže dosplělých

30. 10. ligové soutěže dorostu

 2. 10. Světový pohár - Gostyn, POL

           Evropský pohár - Augsburg, GER

           Pohár NBC - Augsburg, GER

 6. 10. ligové soutěže dospělých

 7. 10. ligové soutěže dorostu

13. 10. ligové soutěže dospělých

14. 10. ligové soutěže dorostu

20. 10. ligové soutěže dospělých

21. 10. ligové soutěže dorostu

NOVÉ A REKONSTRUOVANÉ KUŽELNY

Pohárové soutěže NBC
Na začátku října (2. – 6.10.) se uskuteč-
ní mezinárodní pohárové soutěže - SP 
v Polsku, EP a Pohár NBC tentokráte 
společně v německém Augsburgu. Ve 
všech soutěžích se můžeme těšit na 
účast českých klubů. A kdo nás bude 
reprezentovat?

Světový pohár  muži 2. - 6. 10.
SKK Primátor Náchod Gostyn (POL)

Světový pohár  ženy 2. - 6. 10.
KK Zábřeh Leszno (POL)

Evropský pohár muži 2. - 6. 10.
KK Slavoj Praha Augsburg (GER)

Evropský pohár ženy 2. - 6. 10.
KK Slavia Praha Augsburg (GER)

Pohár NBC muži 2. - 6. 10.
KK PSJ Jihlava Augsburg (GER)

Pohár NBC ženy 2. - 6. 10.
SKK Jičín Augsburg (GER)

se o nové zařízení značky Pro-Tec dodané 
německou firmou Rainer Rost. Tuto rekon-
strukci financoval oddíl KK Akuma Mladá 
Boleslav za přispění sponzorů.  Součástí 
rekonstrukce byla i částečná úprava inte-
riéru kuželny a přilehlých prostor, na jejíž 
provedení finančně přispělo město. Provoz 
kuželny byl po této rekonstrukci obnoven 
koncem srpna turnajem O Křišťálovou 
kuželku města Kosmonos, konaným pod 
záštitou starosty města.
K další výrazné rekonstrukci došlo na 
dvoudráhové kuželně v Tehovci. Zde byly 
poslední asfaltové dráhy ve Středočeském 
kraji nahrazeny modrými saduritovými 
dráhami včetně rozběžišť. Kuželna se 
dočkala také nové fasády a byla barevně 
vymalována. Tyto úpravy byly provedeny 
za finančního přispění Fondu Středočeské-
ho kraje pro rozvoj tělovýchovy a sportu, 
města Tehovec, sponzorů a v neposlední 
řadě hráčů a občanů města. Slavnostní 
otevření proběhlo 18. srpna za účasti 
více než 60 pozvaných osob z řad hráčů, 
místních občanů a sponzorů.
Nejrůznější úpravy probíhaly i na dalších 
kuželnách. V Rýmařově a v Zábřehu byly 
položeny nové náhozové desky. V Karlo-
vých Varech byly nainstalovány tiskárny 
k automatům značky Vollmer. V Praze na 
Konstruktivě byly rekonstruovány šatny 
včetně sociálního zařízení. Buduje se také 
v Kutné Hoře, kde dochází k rozšíření ku-
želny o 2 nové šatny a posilovnu.
Je dobře, že se oddíly o své kuželny sta-
rají a snaží se je neustále modernizovat. 
Věřme, že tento trend bude pokračovat i 
nadále a na všechny kuželny se budeme 
rádi vracet.

Petra Dusová

Kuželna v Kosmonosech

Kuželna v Rokycanech

Kuželna v Tehovci
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PŘEDSTAVUJEME NOVÁČKY PRVNÍ LIGY

Tento brněnský oddíl patří mezi nejstarší 
oddíly u nás. Zlom nastal v devadesátých 
letech po příchodu funkcionáře Josefa 
Bašného, kdy začal značný výkonnostní 
růst a po dalším posílení v minulé sezoně 
družstvo nenašlo konkurenci a suverénně 
postoupilo do I. ligy. Podzimní část sezo-
ny ještě sehrají hráči Husovic v azylu ve 
Vyškově, ale od jara by se domácí zápasy 
měly konat na jejich nové moderní čtyř-
dráze v Husovicích. 
Opory týmu: Z. Vymazal, P. Pospíšilík, L. 

Historie kuželek v Neratovicích začala stav-
bou dvoudráhy v polovině padesátých let. 

Samostatné družstvo žen bylo dlouholetým 
účastníkem II. a III. ligy žen a postup do I. ligy 
byl především pro hráčky samotné obrovským 
překvapením. Družstvo vždy sázelo na soudrž-
nost a výborné vztahy a to bylo i základem 
úspěchu. Novou tváří v klubu bude Renata 
Vystrčilová z Mladé Boleslavi. Tam, resp. na 
kuželně v nedalekých Kosmonosech, také bu-
dou mít hráčky Neratovic v první lize svůj azyl, 
když domácí dvoudráha nevyhovuje potřebám 
naší nejvyšší soutěže.
Opory týmu: L. Holubová (roz. Pelantová)
Klub má celkem 5 družstev.

Velmi nezvyklým, ale zaslouženým nováčkem 
se stalo družstvo Zábřehu B. K historii Zábře-
hu sahající až do roku 1956 není třeba příliš 
dodávat – mj. 16 individuálních titulů mistra 
ČR. Pro B tým, který už několik sezon patřil ke 
špici Moravské kuželkářské ligy žen, byl postup 
velkým úspěchem. Cílem bude především nabrat 
co nejvíce zkušeností z nové disciplíny a také 
poznat nové dráhy. K novým tvářím bude patřit 
Marie Vojtková, která přichází ze Šumperka. 
Opory týmu L. Horňáková, R. Švubová
Klub má celkem 10 družstev.

KK Zábřeh "B"

Klub z Rokycan oslavil v loňském roce 50. výro-
čí založení. Největší úspěchy klubu se pak datují 
sezonami 2001/2002 a 2002/2003, kdy klub 
dosáhl historického úspěchu v podobě 2. místa 
v lize. Celkem působil klub v první lize tři se-
zony, přičemž kádr byl poznamenán odchody 
nejlepších hráčů do Německa. Cílem klubu 
po návratu do ligy je hlavně zachování ligové 

příslušnosti, přičemž jedinou posilou by měl 
být D. Braniš z Jirkova. Klub se může v novém 
ročníku pochlubit zcela novými segmentovými 
dráhami.
Opory týmu: nestárnoucí J. Pauch a P. Honsa. 
Klub má celkem 8 družstev.

Kamil Bednář

TJ Sokol Husovice

TJ Neratovice

SKK Rokycany

Odešli do zahraničí
Pavel Petrů
KK Tábor 8 Weiden (GER)
Jiří Dvořák
KK Tábor 8 Weiden (GER)
Bystrik Vadovič
Slavoj Praha 8 Lambach (AUT)
Zdeněk Gartus
Slavoj Praha 8 SKC Staffelstein (GER)
Jiří Staněk
Sp. Přerov 8 Austria Krems (AUT)

Vrátili se do Česka
Dana Žďárková
Drážďany (GER) 8 Slavia Praha
Vladimíra Šťastná
Drážďany (GER) 8 Slavia Praha
Michal Markus
Amberg (GER) 8 Hagemann Opava
Jaroslav Procházka
Neumarkt (GER) 8 Slavoj Praha
Miroslav Milan
Austria Krems (AUT) 8 MS Brno
Zdenka Uhlířová
ASKO Armaturen (AUT) 8 Sp. Přerov

Zajímavé přestupy v Česku
Michaela Kučerová
Slavia Praha 8 TJ Hořice
Jiří Němec
TJ Centropen Dačice 8 PSJ Jihlava
Stanislav Bezděk
PSJ Jihlava 8 CHJK Jihlava
Jiří Kudela
Sp. Přerov 8 Sokol Přemyslovice
Martin Kozel
SK Solnice 8 Slavoj Praha
Marie Vojtková
KK Šumperk 8 KK Zábřeh

Přestoupili v zahraničí
Jiří Sedlák
RW Zerbst (GER) 8 KV Mutterstadt 
(GER)
Radek Holakovský
Lambach (AUT) 8 St. Polten (AUT)
David Machala
KC Walldorf (GER) 8 Austria Krems 
(AUT)
Radek Hejhal
Kassendorf (GER) 8 RW Zerbst (GER)

Škoula, J. Machálek.
Klub má celkem 6 družstev.
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METODIKA

Kontrolní start juniorů
Od pátku 7. do neděle 9. září se na 
velice dobře připravené šestidráze 
ČKD Blansko utkalo dvanáct juniorek a 
dvanáct juniorů na dalším kontrolním 
startu v přípravě na MS 2008 v Zada-
ru. Náročný program byl stoprocentně 
splněn, na některých však přece jen 
bylo vidět, že soutěže začínají až příští 
týden, což samozřejmě velice nelibě 
nesli oba trenéři. Velice příjemně a 
hodně důrazně na sebe upozornila 
původně náhradnice Jana Račková 
z PSJ Jihlava, naopak mezi juniory byl 
nemilým překvapením hráč, na kterého 
se hodně spoléhalo – Pavel Jiroušek. 
Po 4. kole soutěží budou nominována 
reprezentační družstva pro první letošní 
mezistátní utkání v Polsku, takže trenéři 
ještě mohou své svěřence sledovat.
V pátek večer se hrála soutěž tandemů, 
trenéři už určili dvojice tak, jak si je vy-
tipovali pro další akce.
Pořadí: 1. K. Šmerdová-A. Hilzensauer, 
2. A. Cvejnová-O. Touš (mistři světa v 
dorostech z Boleslawce), 3. A. Axma-
nová-Z. Říha.
V sobotu dopoledne hráli všichni 120 hs 
a podrobili se fyzické přípravě s testem 
se švihadlem. Nejlepší výkony předvedli  
z juniorek V. Mederová (Šumperk) 555, 
M. Moravcová (Kolín) 546 a A. Cvejno-
vá (Náchod) 545; z juniorů pak Z. Říha 
(Vrchlabí) 585, Z. Dvořák (PSJ Jihlava) 
583 a O. Touš (Č.Velenice) 580.
Nejvíce přeskoků přes švihadlo za jednu 
minutu dokázali M. Podzimek (145), F. 
Dejda (127), resp. J. Račková (145) a 
L. Vaverková (140).
Po obědě čekala na všechny soutěž ve 
sprintu. Vítězi se stali Z. Dvořák a J. 
Račková.
Kontrolní start byl v neděli zakončen 
další „ostrou“ stodvacítkou s těmito 
výsledky:
- juniorky

1. J. Račková 604
2. L. Vaverková 563
3. V. Mederová 563

- junioři
1. D. Matyáš 609
2. M. Podzimek 577
3. Z. Říha 574

Petr Holý st.

Stále velmi diskutovanou otázkou je 
správná výchova začínajících a mla-
dých kuželkářů. Následující příspěvek 
má na přání nových trenérů nastínit 
příklad tréninkového týdenního cyklu 
pro žáky. 

Na trénink dětí existují dva různé náhledy. 
První je ten, který vidí asi většina hráčů 
a funkcionářů. Každý klub potřebuje 
nové hráče, aby měl talenty do Poháru 
mladých nadějí, nebo aby sestavil nové 
dorostenecké družstvo. V minulosti se 
již mnohokrát ukázalo, že mladí kužel-
káři, kteří byli úspěšní jako žáci v PMN, 
úspěšně prorazili nejen na republikové, 
ale i světové úrovni. Proto se nabízí řešení 
začít s kuželkami co nejdříve a vychovávat 
mládež od nízkého věku. Proti tomu se 
však staví odborníci na práci s mládeží a 
sportovní lékaři. Ti varují před jakoukoli 
rannou specializací dětí na kterýkoli sport. 
Každému je známé, že mladý organismus 
je pružný a během svého růstu velmi ná-
chylný na špatný vývoj zaviněný nespráv-
nou zátěží, což jednostranně zaměřené 
kuželky bezesporu jsou. 
Jaké se tedy nabízí řešení?
Poměrně chybná, ale snad v každém 
sportu praktikovaná, je selekce dětí 
podle věku. Je vědecky dokázáno, že 
dvě kalendářně stejně staré dvanácti-
leté děti mohou být od sebe biologicky 
různě vyvinuty až o 4 roky. (Jedná 
se o tzv. biologickou akceleraci resp. 
retardaci.) To je velmi zásadní rozdíl. 
Z tohoto důvodu by se trenéři neměli 
řídit u nových hráčů jen věkem, ale 
měli by posuzovat především jejich 
tělesnou stavbu a dispozice. S novými 
pravidly vznikla i povinnost lékařských 
prohlídek, které by mohly s udržováním 
zdravého vývinu pomoci. S kuželkami by 
tedy měli začínat ti, kteří jsou schopni 
kouli skutečně správně držet a ovládat 
v rámci kuželkářské techniky. 
Mladý kuželkář by to rozhodně neměl 
s koulením na dráze přehánět. Dva až 
tři tréninky týdně po 60 hodech by 
měly být zcela dostačující k tomu, aby 
si mohl začít osvojovat základní do-

vednosti a návyky. Nedílnou součástí 
přípravy nejen začínajícího kuželkáře by 
měly být další sportovní aktivity. Samo-
zřejmostí je rozcvičení na každý trénink, 
které by mělo být u mladých sportovců 
vedeno trenérem. Velmi obtížně se již 
bude dohlížet na další aktivity mimo ku-
želnu, ale můžeme říci, že jakákoli rozu-
mě vedená vedlejší sportovní aktivita je 
lepší než žádná. Pokud chceme uchránit 
zdraví mladých kuželkářů co nejdéle a 
mít z nich úspěšné reprezentanty, 
musíme z nich vychovávat všestranné 
sportovce a ne jen kuželkáře. Určitě by 
byla chyba bránit dětem v tom, aby při 
kuželkách dělaly závodně třeba kopa-
nou, atletiku či plavání. Měli bychom se 
je naopak snažit v tomto podporovat a 
k dalším sportům nabádat. Právě další 
všestranné sportovní aktivity přispívají 
k nápravě jednostranného zatížení a 
nesouměrného vývoje těla jako i ke 
správnému vývoji motoriky.
Sportovní aktivity dětí by si tedy měly 
během týdne rozložit mezi školní těles-
nou výchovu, 2-3 krátké kuželkářské tré-
ninky a k tomu další 2-3 dny v týdnu, 
kdy se bude žák nejlépe organizovaně 
věnovat nějakému dalšímu sportovnímu 
odvětví. Nejen trenéři mládeže, ale i ro-
diče by si měli být těchto zásad vědomi 
a měli by se je snažit začleňovat do pří-
pravy všech kuželkářů, včetně těch od-
rostlejších. Velmi podstatným prvkem 
v začátcích je osobnost trenéra, který 
by měl být pro hráče respektovaným 
vzorem a příkladem. Během tréninků 
mládeže bychom neměli zapomínat ani 
na hry a soutěže, které dokáží vzbudit 
zájem o sport a soupeření.

Robin Parkan

Začínáme s kuželkami
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KK Nové Město na Moravě
http://www.kuzelkynm.estranky.cz

PŘEDSTAVUJEME KUŽELNY A ODDÍLY

Kuželkářské weby

Slovinský kuželkářský svaz
http://www.kegljaska-zveza.si

TJ Jiskra Hazlov
http://kuzelkyhazlov.websnadno.cz

Základní údaje o kuželně
Kuželna TJ Sokol Kolín
Počet drah 2
Povrch drah Sadurit
Značka ASK Vollmer
Tiskárny ano
Kuželky Syndur Top
Kapacita hlediště 20
Kolaudace 2010
Web www.sokolin.ic.cz

TJ Sokol Kolín
První doložené zprávy o mistrovské 
kuželkářské soutěži hrané Sokolem 
Kolín jsou z roku 1951. Kolínští za-
čínají hrát s jedním družstvem mužů, 
ale postupem času se jejich hráčská 
základna rozšiřuje. 
Nejlepších výsledků dosáhly v 60. a 70. 
letech ženy Sokola Kolín. Vysoká výkon-
nost nezůstala bez odezvy u stavitelů re-
prezentačního družstva. Hana Konířová 
(Mádlová), Věra Lauerová (Poulová), Eva 
Rážková a Marie Švorbová (Lauerová) 
jsou v letech 1963—1978 oporami 
národního družstva žen. Zúčastnily 
se mnoha mezistátních utkání, mis-
trovství Evropy i světa. Hana Konířová 
se dokonce stala na MS v Eppelheimu 
mistryní světa v soutěži jednotlivců. 
Marie Švorbová  utvořila v roce 1968 
na MS v Linci světový rekord výkonem 

464. Kolínské ženy si ze svých startů na 
ME a MS  přivezly celkem 11 medailí.
Současné družstvo žen si po historic-
kém zisku účasti v nejvyšší soutěži udr-
želo příslušnost mezi ligovou elitou. „A“ 
družstvo mužů je pravidelným účastní-
kem ligových soutěží. V současnosti se 
už několik sezón pravidelně umísťuje 
na medailových pozicích III. KLM, ale 
vytoužený postup do vyšší soutěže stále 
uniká. „B“ družstvo je účastníkem diviz-
ní soutěže a „C“ družstvo hraje krajský 
přebor. 
V Kolíně se tradičně dobře pracuje 
s dětmi. Nejlepší výsledky se dostavují 
v posledních letech v kategorii děvčat 
(Michaela Moravcová je členkou širšího 
výběru národního družstva juniorek a 
zvítězila na Akademickém mistrovství 
ČR 2007). Z kategorie chlapců zůstal 
už jen Filip Dejda, který však dosáhl 
až na mety nejvyšší. V letošním roce 
se odvděčil trenérům dorostenecké 
reprezentace za důvěru a z mistrovství 
světa v Košicích přivezl dvě zlaté a tři 
stříbrné medaile.
Pro další rozvoj oddílu kolínští nutně 
potřebují čtyřdráhu. Hovoří se o ní už od 
sedmdesátých let. Bohužel zatím vždy 
zůstalo jen u slibů. Snad se konečně 
ukáže i město Kolín.

Petra Dusová

Informace z VV ČKA
VV ČKA 8. 6. 2007 projednal zprávy 
z MS 2007 dorostu a družstev seniorů 
a hodnocení M ČR 2007 jednotlivců. 
Dále se zabýval především přípravou 
aktivu STK a materiály souvisejícími 
s přípravou soutěží 2007/2008.

pokračování na str.  8
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Jihlava se pomalu začíná stávat ku-
želkářskou Mekkou a nutno dodat, že 
někteří mladí kuželkáři si už svoji letní 
přípravu bez této pravidelné akce ani 
nedokáží představit.
Letošní ročník se nesl ve znamení 
rekordů. 
Přijelo celkem 67 kuželekchtivých 
nadšenců a mezi nimi se objevil i de-
vítiletý začínající kuželkář. Dalším 
rekordem je počet došlých přihlášek, 
které by bez problémů naplnily i čtvrtý 
turnus. Z důvodů omezené kapacity 
kuželny a lidských zdrojů jsme některé 
bohužel museli odmítnout. O to více 
pak mrzela volná místa, která vznikla 
odřeknutím účasti na poslední chvíli. 
Výrazným rekordním zápisem se mohl 
pochlubit třetí turnus, ve kterém byla 
nápadně zvýšená koncentrace doroste-
neckých reprezentantů a jeden z nich 
navíc překonal dosavadní historické 
maximum 298 při závěrečné páteční 
šedesátce. David Volek je tedy novým 
rekordmanem na šedesátku výkonem 
303 kuželek. Po celou dobu se o školáky 
starala rekordně úzká skupinka 4 lidí v 
čele s Robinem Parkanem. 
Kromě rekordů však zůstala celá řada 
věcí při starém. Na jihlavskou kuželnu 
dorazila prakticky celá republika, ma-
riášnickým slangem řečeno od Teplý 
až k Hranicím na Moravě nebo také od 
Rokytnice ke Krumlovu. O děti se opět 
kromě již zmíněného trenéra Robina 
staralo i duo čerstvých inženýrů Jan 
Kotyza a Stanislav Partl, které všem 
zúčastněným jako každý rok připravilo 
bohatý program na kuželně i mimo ni. 
Hlavní náplní celého týdne byly kuželky, 
rozebraly se základy rozcvičení, tech-
nika a taktika hry, trocha kuželkářské 
teorie a nechyběly samozřejmě ani sou-
těže a hry. Jako každý rok se spalo na 
nedaleké ubytovně PSJ a jako obvykle 
z nás měla paní vrátná radost! 
A bylo i něco nového?
Novinkou pro ty, co se LKŠ účastnili 
i v loňském roce, bylo především 
pěkné počasí, které dovolilo všem 
turnusům využít venkovní areál 

LETNÍ KUŽELKÁŘSKÁ ŠKOLA

Světový žebříček (k 1.6.2007)

Ženy
1. DUKA Tilda (ROM) 82,25

2. MUNTEAN Daniela (ROM) 80,13

3. FIDEL Barbara (SLO) 78,00

4. ZIMMERMANN Ursula (GER) 76,00

50. DOBEŠOVÁ Naděžda 42,40

60. KLAUDOVÁ Eva 34,33

69. WIEDERMANNOVÁ Dana ml. 30,25

77. WIEDERMANNOVÁ Dana st. 28,33

79. KEPRTOVÁ Pavlína 27,67

91. VAVERKOVÁ Lucie 24,67

96. WIEDERMANNOVÁ Hana 23,67

101. MARKOVÁ Šárka 22,67

Muži
1. FEHER Laszlo (HUN) 79,33

2. FARKAS Sandor (HUN) 78,75

3. KISS Tamas (HUN) 73,33

4. FEKETE Laszlo (SRB) 73,20

20. PYTLÍK Viktor 56,00

53. JIROUŠ Michal 41,67

62. KOTYZA Jan 36,00

77. JELÍNEK Miroslav 28,00

143. PAVLÍK Petr 14,00

145. MIKA Petr 13,67

166. HOLÝ Petr 11,67

169. BEDNÁŘ Kamil 11,33

Schválil Rozpis KL 2007/2008, termíno-
vý kalendář, změny předpisů pro start 
hráčů v zahraničí a rekordy ČR, dosažené 
na MS v Košicích. Schváleno bylo rovněž 
udělení Zlatých plaket „Za Reprezentaci“ 
Janu Kotyzovi a Haně Wiedermannové, 
Stříbrných plaket „Za Zásluhy“ Jaroslavu 
Slabákovi, Jaroslavu Dobešovi a Jindři-
chu Svobodovi, Bronzových plaket „ZZ“ 
Ladislavu Musilovi, Jaroslavu Dobiášovi, 
Jaroslavu Dynterovi, Jaroslavu Kupovi a 
Jiřímu Jakešovi.
VV ČKA 28. 8. 2007 měl na programu 
přípravu seminářů a školení rozhod-
čích a zajištění akcí na II. pololetí 2007. 
Schválil Rozpis Poháru ČKA, vyhlášení 
ankety Kuželkář 2007 a udělení kvali-
fikace rozhodčích I. třídy Jiřímu Novot-
nému (Praha) a Svatomíru Kupčíkovi 
(Vyškov).

... pokračování ze str. 7

Letní kuželkářská škola poosmé
místního koupaliště k regeneraci po 
namáhavém tréninku. Další novinkou 
a trochu i tajným trumfem v rukávu 
organizátorů se ukázal Honza Korbel, 
který měl svým nekompromisním pří-
stupem při dozoru na ubytovně hlavní 
podíl na bezztrátovosti celé akce z 
hlediska lidských životů. Nelze za-
pomenout ani na výbornou kuchyni 
Pivovarské restaurace, jejíž úterní 
čočka a čtvrteční čočková polévka se 
nesmazatelně vryla do paměti všem 
zúčastněným.
Závěrem nezbývá než poděkovat všem 
zainteresovaným a s ujištěním, že příští 
rok LKŠ určitě bude, pozvat potencionál-
ní zájemce na jihlavskou kuželnu!

Jan Kotyza

NBC – alkohol je zakázaný doping
V sobotu 1. září 2007 se v Chorvatsku 
uskutečnila řádná konference NBC. 
K nejzásadnějším bodům, které byly 
schváleny, patří změna hracího systému 
MS družstev, možnost udělovat karty 
trenérům (při mezinárodních akcích) a 
zahrnutí alkoholu mezi zakázané látky 
z hlediska dopingu. S posledně uvedenou 
novinkou se lze určitě vyrovnat, i když je 
to záležitost poněkud diskutabilní. Změna 
hracího systému MS (zavedení základních 
a čtvrtfinálových skupin) však bude zname-
nat prodloužení šampionátu a tím zvýšení 
nákladů účastníků i pořadatelů a přínos 
v oblasti zatraktivnění mistrovství světa je 
více než nejistý.
Podrobnější informace a postřehy z této 
konference pohledem přímého účastníka 
naleznete na webových stránkách ČKA v pří-
spěvku prezidenta ČKA Jiřího Jančálka.
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V sobotu 1.9.2007 v Praze a následu-
jící sobotu 8.9.2007 v Ústí nad Orlicí 
proběhly semináře ligových rozhodčích. 
Celkem se zúčastnilo 108 rozhodčích 
(53 v Praze a 55 v Ústí nad Orlicí). Dle 
mého názoru byla účast nízká, neboť 
znám počty nasazovaných rozhodčích 
na ligová utkání. V několika případech 
jsem dostal omluvné dopisy, které beru 
na vědomí. Samozřejmě, že budu při 
nasazování pro jarní kola brát zřetel 
na případnou účast či neúčast.

Na seminářích se v první části probíralo 
hodnocení uplynulého ročníku z pohle-
du rozhodčích. Podrobně se probíraly 
případy, v nichž rozhodčí pochybili. 
Na druhou stranu jsem musel většinu 
rozhodčích pochválit, neboť minimálně 
z 90 % byla utkání díky jim bezproblé-
mová a řízení bylo na profesionální 
úrovni. Oproti loňskému ročníku se 
rozhodčí diametrálně zlepšili.
V druhé části byly podrobně vysvětle-
ny nové Sportovně technické předpisy 
z hlediska rozhodčích. „Problémové“ 
body byly obšírně rozebrány a ně-
které z nich zakotveny do závěrů ze 
seminářů ligových rozhodčích. Došlo i 
k případům, kdy se k některým bodům 
provedlo sjednocení postupu rozhod-
čích, které je uvedeno v závěrech ze 
seminářů.
Jelikož jsme důkladně veškeré tzv. 
„sporné“ body v nových Sportovně 
technických předpisech probírali již 
při jejich přednášení, v samotné disku-
zi se vyskytly již jen technické dotazy, 
které však přímo nesouvisely s činností 
rozhodčích.

Závěry ze seminářů ligových rozhod-
čích

Z minulého roku jsme ze závěrů semi-
nářů ligových rozhodčích probrali body, 
které se podařilo naplnit jen z části. 
Bylo jich plná polovina!
1. Rozhodčí nesmí v žádném případě 
radit při utkání hráči, protože má být 
nestranný – opět přišly stížnosti.
2. Při krátkodobých opravách ASK 
(např. rozmotávání šňůr) se nyní bude 

postupovat následovně: po pokynu „za-
stavte hru a čas“ se zastaví hra na všech 
dráhách (dvoudráhách, čtyřdráhách, 
šestidráhách), oproti loňsku kdy jsme 
se dohodli jinak, se toto nepodařilo 
naplnit a v některých případech došlo 
k tzv. „nepochopení“ situace.
3. Opětovně jsme se vrátili k posuzování 
tzv. „bosých hodů“. Rozhodčí může za 
tento přestupek udělit kartu jen v pří-
padě, že si je na 100 % jistý, že hráč 
skutečně „bosou“ hodil a to je vzhledem 
k novým hracím materiálům a zvyšující 
se rychlosti hodu stále těžší a těžší roz-
poznat. Pokud si nejste opravdu jisti, 
neposuzujte toto jako přestupek. Zne-
hodnotíte si tím doposud klidný průběh 
utkání. Největší počet stížností přišel 
na posuzování „bosých hodů“ pouze u 
hostujícího družstva (opravdu to bylo 
minimálně z 80 %).
4. Při hře do nepřipravených ASK byl 
dohodnut následující postup: při prv-
ním přestupku jako rozhodčí nereagu-
jeme, pouze si toto poznamenáme; při 
druhém přestupku hráče napomeneme 
slovně a při třetím a dalším přestupku 
udělujeme příslušnou kartu. Ne všichni 
se tímto řídili a tudíž bylo nejednotné 
posuzování.

Další závěry, které vyplynuly z letoš-
ních seminářů

1. Po dohrání příslušné disciplíny (např. 
60 hs, 100 hs, 120 hs) si hráči „podají 
ruce“ až po vyhlášení výsledků a ukon-
čení hry. Je dobré na toto upozornit při 
zahajovacím nástupu.
2. U ASK je pro regulérně poražené 
kuželky rozhodující světelný ukazatel, 
zřejmé závady musí neprodleně prověřit 

Rozhodčí zasedli nad předpisy
SEMINÁŘ LIGOVÝCH ROZHODČÍCH

pokračování na str. 10

Rozhodčí na semináři v Ústí n. Orlicí

Mezinárodní turnaj dorostu 
v Blansku
Vítězem turnaje konaného pod záštitou 
ředitele Krajského úřadu Jihomorav-
ského kraje Ing. Jiřího Crhy se stalo po 
výborných výkonech družstvo Polska. 
Výběr Jihomoravského kraje byl vítězům 
zpočátku důstojným soupeřem, bohužel 
ve druhé dvojici si vítězové vytvořili do-
statečný náskok, který v závěru zkušeně 
udrželi. O třetí místo byl velký boj mezi 
třemi družstvy. Nejlépe vyšel závěr 
výběru Zlínského kraje, když zkušení 
medailisté z MS v Košicích – David Vo-
lek a Radim Metelka výbornými výkony 
zajistili svému výběru bronz. Čtvrtou 
příčku obsadil druhý výběr Polska před 
výběrem Česka, který byl složen převáž-
ně z patnáctiletých hráčů, úspěšných 
v loňském ročníku Poháru mladých 
nadějí. Pro většinu z nich to byla první 
mezinárodní zkušenost a dále by měli 
být připravováni v rámci širšího kádru 
reprezentace na nadcházející MS 2009. 
S mladými hráči přijel i výběr Slovenska, 
pro které to byla rovněž velká zkušenost 
a odjížděli i přes poslední místo v druž-
stvech alespoň se stříbrnou medailí ve 
sprintu dorostenců.
Družstva:
 1. Polsko 1 3334
 2. Výběr JM kraje 3237
 3. Výběr ZL Kraje 3164
 4. Polsko 2 3156
 5. Výběr Česka 3143
Nejlepší výkony jednotlivců:
 1. Konopka (POL) 575
 2. Krzyzostaniak (POL) 571
 3. Haresta 563
 4. Rajdl 563
 5. Metelka 563

Nástup v Blansku

pokračování na str. 10
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- zastoupení firmy Pro-Tec, která dodává kompletní vybavení kuželen a bowlingů, včetně
  hracího materiálu a přípravků pro čištění a údržbu.

Technický servis v ČR:
Tomáš Baranyi

tel.: +420 724 211 699
e-mail: baranyi@volny.cz

Zastoupení v ČR:
Miroslava Utikalová

tel.: +420 603 495 548
e-mail: utikal@quick.cz

Fa. Reiner Rost
Breitenlesau 50

91344 Waischenfeld
Tel.: 09202 / 1029 Fax 1608

SEMINÁŘ LIGOVÝCH ROZHODČÍCH

rozhodčí. V případě poruchy rozhodčí 
uzná za poražené kuželky jen ty, které 
jsou skutečně poražené (leží).
3. Nejvíce diskutabilní byl čl. 26, 
odst. 2 pravidel kuželkářského sportu 
– „přestupek v době rozcvičení“. Zde 
uvádím doslovný výklad: „Za jakýko-
liv přestupek lze hráči udělit kartu 
až od pokynu rozhodčího k zahájení 
hry. Jedinou výjimkou jsou případy, 
které jsou zmíněny v čl. 26, odst. 3, 
písm. e) a g),  tj. za vědomou hru do 
nepřipravených ASK a za nesportovní 
chování. Pokud se rozhodčí rozhodne 
hráči udělit kartu za některý z těchto 
dvou přestupků v období ‚rozcvičky‘, 
bude postupovat v souladu s našimi 
i mezinárodními pravidly. V případě 
že hráč obdrží během rozcvičení 
žlutočervenou kartu, automaticky se 
mu anuluje první hod., tzn. že svůj 
start začne až od druhého hodu.“ U 
hráčů lze samozřejmě uplatnit bod 
8 tohoto článku, kde je uvedeno, že 
střídající hráč nepřejímá zaznamenané 
přestupky střídaného hráče.
4. Čl. 29 odst. 2 pravidel kuželkářského 
sportu uvádí, že pokud hráči při prove-
dení hodu (dle čl. 29, odst. 1 pravidel 
kuželkářského sportu) vypadne koule a 
tato opustí hrací prostor (myslí se tím 
kterýmkoliv směrem), považuje se to 
za uskutečněný hod. K tomuto bodu je 

... pokračování ze str. 9 nutný ještě následující výklad:  pokud 
je hrací prostor tzv. „zúžen“ o podavač 
koulí, považuje se vypadnutí koule na 
tento podavač v kterékoliv výšce za 
opuštění hracího prostoru a tudíž za 
uskutečněný hod.
5. V případě poruchy ASK dlouho-
dobějšího charakteru se hra a čas 
zastaví u přímých soupeřů (např. 
dráhy č. 1 a 2). Pokud se druhá 
dvojice vzájemně dohodne (např. 
dráhy č. 3 a 4), rozhodčí jim umožní 
dohrání dílčí disciplíny. V případě, že 
se hráči nedohodnou, zastaví se hra 
a čas na všech drahách.
Na obou seminářích byly rozhodčím 
ukázány polokošile bílé a červené 
barvy s tištěným znakem rozhodčího 
ČKA a jmenovkou.
Závěrem bych chtěl poděkovat oběma 
kolegům z  komise rozhodčích paní 
Růženě Navrátilové a panu Liborovi 
Novákovi za účelnou pomoc při se-
minářích, dále paní Ivaně Palánové, 
paní Haně Pluhařové a panu Jiřímu 
Johnovi za zajištění sálů.
Po ukončení obou seminářů a vzá-
jemných neformálních konzultacích 
s jednotl ivými rozhodčími jsem 
vycítil, že jsem se ubíral správným 
směrem a dle mého názoru se semi-
náře povedly.

Milan Jakoubek
předseda komise rozhodčích ČKA

Informace o turnajích
Stejně jako každý rok se konala v letní 
přestávce řada turnajů. Pořádáte-
-li turnaj, můžete zaslat informaci o 
turnaji (datum, místo konání, hrací 
systém a případně název turnaje) a po 
skončení turnaje i výsledky na adresu 
turnaje@kuzelky.cz. Takto zaslané in-
formace budou zveřejněny na webových 
stránkách ČKA www. kuzelky.cz v sekci 
„Turnaje“.

Šampioni v TV
Dorostenečtí mistři světa Filip Dejda a 
Miloš Stloukal se díky svým úspěchům 
na květnovém MS dorostu v Košicích 
dostali také do televizního vysílání. 
Česká televize odvysílala v červnovém 
dílu pořadu Digináves reportáž z Kolína 
o Filipu Dejdovi. Miloš Stloukal byl zase 
hostem pořadu Za lajnou vysílaného 
stanicí TV Brněnská 1.

Kuželkářský videoklip
Na známé adrese www.youtube.com se 
objevil krásný videoklip z přátelského 
utkání SKC Bindlach vs. SKV Zerbst. Slo-
venský reprezentant Ivan Čech hrající 
za německý Zerbst vytvořil na kuželně 
v Bindlachu nový slovenský rekord na 
200 hs výkonem 1139 kuželek (739 
plné, 400 dorážka, 0 chyb).

Nejlepší výkony jednotlivkyň:

 1. Musilová 562
 2. Kateriňáková  552
 3. Duszyňská (POL) 550
 4. Kiciňská (POL) 542
 5. Marančáková  539

Sprint dorostenci

 1. Metelka
 2. Vrábel (SVK)
 3. Piosik (POL)
 4. Sochor

Sprint dorostenky

 1. Šmerdová
 2. Musilová
 3. Kiciňská (POL)
 4. Leopold (POL)

Ladislav Musil

... pokračování ze str. 9
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PŘEDSTAVUJEME REPREZENTANTY

Radek Hejhal
Věk: 40 let
Rodinný stav: ženatý,
  2 kluci (17 a 12 let)
Povolání: živnostník
Klub: RW Zerbst (Sokol Údlice)
Osobní rekord 120 hs: 643
Osobní rekord 200 hs: 1056
Reprezentační starty: 4
Úspěchy: účastník MS 2007

Pohár České kuželkářské 
asociace
Letos odstartuje již 7. ročník Poháru 
ČKA. Z titulu se loni radovali muži KK 
PSJ Jihlava a ženy SKK Jičín, čímž si 
také zajistili účast na říjnovém Poháru 
NBC v německém Augsburgu.
Každý měsíc vás budeme v Kuželkář-
ských listech informovat o těch nejza-
jímavějších výsledcích. Tradiční zpravo-
daj soutěže bude pravidelně přinášet 
kompletní přehled všech výsledků.
I letos je soutěž tradičně rozdělena na 
základní a nadstavbovou část. První 
kolo začíná již 1. listopadu. Každý oddíl 
může do soutěže přihlásit dvě družstva 
a ligové oddíly ještě třetí družstvo.
Přihlášky se zasílají výhradně elektro-
nickou poštou na adresu předsedy 
STK ČKA Hanuše Slavíka (hanus.slavi-
k@kuzelky.cz) nejpozději do 30. září 
2007. Součástí přihlášky musí být i 
kopie dokladu o zaplacení startovního 
poplatku.
Změna se udála na postu vedoucího 
soutěže, kde Martina Bilíčka vystřídal 
Lukáš Hlavinka z Blanska.
Podrobnější informace k soutěži na-
leznete v Rozpise Poháru ČKA, který 
je spolu s přihláškou ke stažení na 
www.kuzelky.cz.

Lukáš Dařílek

padli tak brzo, protože tam byla skvělá 
parta, tím myslím i družstvo žen.
Co si myslíte o úrovni kuželek v ČR? 
Myslím si, že je dobrá.
Kdo je podle vás největší kuželkářskou 
osobností (hvězdou) v ČR? 
Toto nebudu komentovat, nerad bych 
opomenul ostatní výborné hráče.
Jaké máte plány do budoucna? 
Ve svých letech už žádné plány ne-
mám.
Myslíte si, že by reprezentační trenéři 
měli široké kuželkářské veřejnosti zdů-
vodňovat  nominaci do reprezentace? 
Myslím, že ne.
Co byste vzkázal čtenářům našeho 
časopisu?
Chtěl bych všem popřát hodně zdra-
ví, mnoho úspěchů a to i v osobním 
životě.

Rozhovor připravila:
Petra Dusová

Jakou roli ve vašem životě hrají ku-
želky?
Znamenají pro mě hodně a jsem rád, že 
je v tomhle ohledu rodina tolerantní a 
že mě podporuje.
Od kolika let se kuželkám věnujete? 
Asi od svých 21 let.
Máte nějaký kuželkářský vzor? 
Teď žádný vzor nemám, ale když jsem 
začínal, tak to byl  Jiří Sýkora z VTŽ 
Chomutov.
Čeho si ve vašem kuželkářské životě 
nejvíce ceníte? 
Letošního MS, jen škoda, že jsme vy-

PMN zahajuje
V pátek 28. září zahaju-
je již 12. ročník této ob-
líbené soutěže. Nezapo-
meňte, že přihlášky na 
turnaj je třeba poslat 
nejpozději patnáctý 
den před dnem konání 
turnaje. A kde hrajeme v 
podzimní části?
1. turnaj - 28. 9. 2007

Nová Bystřice, Kutná Hora, Hazlov a 
Zábřeh.

2. turnaj - 20. 10. 2007

Česká Třebová, Dačice (21. 10.), Duch-
cov a Vsetín.

3. turnaj - 1. 12. 2007

Rychnov n. Kn., Tábor (2. 12.), Teplá a 
Valašské Meziříčí.
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Výsledky finále

1. Hasiči Dobelice-Ivančice 1121

2. ČD UZEL Přerov 1095

3. Tenisté Dačice  1074

4. Šemíci Č. Kostelec 1066

5. Harry Kateřinice 1033

6. Botafogo Val. Meziříčí 1026

7. SKP Ježek Jihlava 996

8. RB H. Benešov   906

Na konci loňské kuželkářské sezony 
se ve dnech 16. a 17. června ko-
nalo v Přerově finále MČR neregis-
trovaných. Po postupu ze tří regio-
nálních kvalifikací si tak mohlo 24 
amatérských týmu porovnat svoji 
výkonnost na té nejvyšší úrovni. 
Ze sobotní kvalifikace postoupilo 8 
družstev do nedělního finále. V dra-
matickém finále a díky výkonům 
znamenajícím osobní rekordy získali 

Ve finále mužské části soutěže proti 
sobě stanula možná trochu překvapivě 
družstva České Třebové a Jihlavy. Jihla-
va čerstvě posílena o juniorského mistra 
republiky Zdenka Dvořáka vyhrála se 
štěstím na zbrusu nové kuželně v České 
Třebové 4:2, což dávalo jihlavským do 
odvety značnou dávku klidu. Závěrečné 
utkání v Jihlavě však přineslo drama, 
neboť po první dvojici měli k výhře 
blíže právě hosté. Jen díky naprosté-
mu výpadku hostujících „dotahováků“ 
Jihlava zvítězila i na své kuželně 5:1 a 
mohla se tak radovat z celkového vítěz-
ství a hlavně z práva účasti na říjnovém 
poháru NBC.

Konečný výsledek
TJ Česká Třebová - KK PSJ Jihlava

3:9 (4427:4650)

titul hráči družstva Hasiči Dobelice 
reprezentující soutěž neregistrova-
ných v Ivančicích. Více informací 
naleznete na webových stránkách 
České kuželkářské asociace v sekci 
„Neregistrovaní“.

Mistrovství České republiky neregistrovaných

Mezi ženskými družstvy prošly do finále 
celky Kolína a Jičína a je nutno podo-
tknout, že tentokráte šlo o mnohem 
napínavější duel. Obě družstva vytěžila 
téměř maximum z výhody domácí ku-
želny, když oba duely skončily 5:1 pro 
hostitelská děvčata. O výhře v celé 
soutěži tak rozhodovaly setové body. 
Jako klíčový se v tomto porovnání 
ukázal úplně první duel finále mezi 
domácí Martinou Hrdinovou a Vlastou 
Kohoutovou, který vyhrála Martina 4:0 a 
zadělala tak na pozdější triumf v poháru 
právě díky vítězství na setové body 17:
15. I ženy Jičína se již v těchto dnech 
připravují na start v Augsburgu.

Konečný výsledek
TJ Sokol Kolín - SKK Jičín

6:6 (4257:4218)

Finále Poháru ČKA

KuLi blahopřeje
Jiří KVAPIL, dlouho-
letý funkcionář nej-
vyšších svazových 
orgánů, člen KK 
Akuma Mladá Bo-
leslav, oslavil v září 
80té narozeniny.

Smuteční oznámení
Dne 10. 8. 2007 zemřel ve věku 80 let 
pan Josef ČAPKA, dlouholetý rozhodčí 
a organizační pracovník TJ Pozemstav 
Prostějov.

Dne 4. 9. 2007 zemřela ve věku 77 let 
paní Eva Mašitová, bývalá sekretářka 
Výboru svazu kuželek ČÚV ČSTV.


