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Úvodem

Jak si vedou naši krajánci?
Přinášíme ohlédnutí za působením 
našich hráčů v zahraničních soutě-
žích v Německu a Rakousku v jejich 
podzimní části. Průběh soutěží mů-
žete sledovat každý týden na webu 
ČKA v „Okénku do zahraničí“.
Německo
Nejvyšší německé soutěže se v této 
sezóně hrají prazvlaštním systémem. 
Na podzim se bojovalo ve dvou šesti-
členných skupinách, z nichž první tři 
postupovali do finálové skupiny o titul 
a družstva na čtvrtém až šestém místě 

hrají ve skupině o záchranu. Na tom by 
ještě nebylo tak nic zvláštního, ale obě 
finálové skupiny se hrají na 1�0 hodů 
sdružených a ve skupinách o sestup se 
pokračuje na �00, resp. 100 hs. Tím 
německý svaz zřejmě splnil podmínku 
NBC, aby se mohl zúčastňovat světo-
vých šampionátů, ale připomíná to 
přísloví „vlk se nažral a koza zůstala 
celá“. A podle posledních, zatím neo-
ficiálních zpráv, NBC prohrála soud 
s německých svazem, takže jakpak se 
 pokračování na str. 2

Nahoře: fotografie z finále německých prvních Bundeslig na 100 a 200 HS
Dole: lídři rakouských prvních Bundeslig — St. Pölten a BBSV Wien

Start do nového ka-
lendářního roku z po-
hledu kuželkářských 
soutěží zdá se mi býti 
poněkud nezvyklým, 
jak říká klasik.
Po odehrání jednoho ligového kola 
následovala hned pauza, takže se za-
tím do dnešního dne odehrálo jen 
jedno jarní kolo nebo v některých 
soutěžích dvě kola. Proběhly sice zá-
pasy dalšího kola kuželkářské Ligy 
mistrů, ale už bez českých družstev, 
jen s účastí několika krajánků startu-
jících v zahraničích klubech. Žádná 
oficiální reprezentační akce se v lednu 
nekonala. Na okresní úrovni se hrály 
okresní přebory, ze kterých vzešli po-
stupující na mistrovství jednotlivých 
krajů. Zcela originálně toto volno vy-
užilo několik hráčů z Konstruktivy, 
Vršovic a Sadské, kteří vyrazili do Ta-
llinu na Estonia Open, otevřené mis-
trovství Estonska v kuželkách. Bylo to 
určitě zajímavé poznání kuželkářů a 
kuželkářského sportu ve zcela jiném 
prostředí, než jsme zvyklí u nás.
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zahraniční soutěže

Jak si vedou naši krajánci? GER — 1. Bundesliga ženy
Skupina A
	 1.	Liedolsheim	 9	 0	 1	 2814	 18											
	 2.	Bamberg	 8	 0	 2	 2829	 16														
	 6.	Helmbrechts	 2	 0	 8	 2664	 4
Skupina B
	 1.	Regensburg	 9	 0	 1	 2742	 18
	 2.	Hockenheim	 8	 0	 2	 2671	 16
Jednotlivkyně
	1.	Steffi	Blach	 Hockenheim	 	 489,10
	 	N.	Dobešová	 Bamberg	 	 480,92
	 	Zd.	Cyprová	 Helmbrechts	 	 462,25

GER — 1. Bundesliga muži
Skupina A
	 1.	Zerbst	 9	 0	 1	 6045	 18												
	 2.	Ravensburg	 6	 0	 4	 5837	 12															
	 3.	Staffelstein	 5	 0	 5	 5885	 10		
Skupina B
	 1.	Bamberg	 10	 0	 0	 6112	 20
	 2.	Walldorf	 8	 0	 2	 6015	 16
Jednotlivci
	1.		Boris	Benedik	 RW	Zerbst	 	 1051,40
	 	R.	Hejhal	 Walldorf	 	 1027,33
	 	M.	Jirouš	 Staffelstein	 	 1023,00
	 	V.	Pytlík	 Staffelstein	 	 1014,83
	 	Mir.	Jelínek	 Staffelstein	 	 1012,20

AUT — 1. Bundesliga ženy
	 1.	BBSV	Wien	 10	 0	 1	 68:20	 20
	 2.	SK	Wessely	 9	 0	 2	 59:29	 18
	 4.	Post	1036	 8	 0	 3	 57:31	 16
	 6.	OTIS	Austria	 4	 2	 5	 42:46	 10
	12.	Austria	Krems	 0	 1	 10	 25:63	 1
Jednotlivkyně
	1.	L.	Vaverková	 BBSV	Wien	 590,17	 90,9	
	 	E.	Klaudová	 OTIS	Austria	 584,52	 72,7
	 	H.	Wiedermannová	Post	1036	 575,82	 81,8
	 	Z.	Pěchová	 Austr.	Krems	 549,72	 54,5
	 	Vl.	Winterová	 SK	Wessely	 549,44	 63,6

AUT — 1. Bundesliga muži
	 1.	St.	Pölten	 11	 0	 0	 80:8	 22
	 6.	Sp.	Lambach	 6	 0	 5	 49:39	 12
	10.	Mistelbach	 3	 0	 8	 33:55	 6
Jednotlivci
	1.	Csaba	Gergacz	 Schlaining	 624,30	 81,8
	 	R.	Holakovský	 St.	Pölten	 618,30	 81,8
	 	P.	Hrubý	 Lambach	 599,54	 81,8
	 	M.	Pešadík	 Lambach	 595,18	 81,8
	 	D.	Lang	 Mistelbach	 585,05	 27,3
	 	J.	Bartoš	 Mistelbach	 574,02	 54,5

Tabulka průměrů z průměrů je přepočítaná na 
české zvyklosti. U AUT je doplněna ještě úspěš-
ností v soubojích hráč/hráčka proti hráči/hráčce.

pokračování ze str. 1
asi bude hrát v sezóně 

�009/�010?
V podzimní části 

se dařilo SKC 
Staf fe lste in , 
SK Walldorf a 

mezi ženami obhájkyním titulu Victo-
rii Bamberg. Muži Amberga (M. Fürst, 
P. Šreiber) a ženy Helmbrechtsu (Zd. 
Cyprová) budou hrát o udržení, při-
čemž družina kolem Fürsta a Šreibe-
ra se musí rychle vzpamatovat, aby  
1. bundesligu udržela. Kuriozní je i to, 
že Německo již má mistry v družstvech 
na �00 a 100 hodů. V Augsburgu na 
začátku roku �009 v konkurenci čtyř 
nejlepších týmů podzimu tituly zís-
kali muži Zerbstu a ženy Bamberga  
(s Naďou Dobešovou). Bronzové me-
daile si z Augsburgu odvezli hráči 
Walldorfu (s R. Pytlíkem a Zd. Dvořá-
kem — Radek Hejhal byl nemocen).
Ve druhé bundeslize podává náš je-
diný borec v soutěži J. Sedlák v Mu-
tterstadtu výtečné výkony (průměr  
981 kuželek). Škoda jen, že je v druž-
stvu se svými výkony dost osamo-
cen, jinak by boj o postup byl ještě 
reálnější. Ve východní skupině druhé  
bundesligy startují dokonce tři druž-
stva s našimi hráči. Skvělou formu 
„chytli“ zatím hráči SpVgg Weiden, 
kde družstvo táhnou čtyři naši hrá-
či k postupu. Skvěle se prezentuje  
zejména Jirka Vícha (průměr 1006 
kuželek) a jeho výkony jsou vskutku 
na reprezentační úrovni. Hirschau  
(M. Svoboda, R. Voráček) je v klidném 
středu, Neumarkt se Zdeňkem Ková-
čem bude muset k záchraně asi trochu 
přitlačit.
V bayernlize vsadil kasendorfský boss, 
majitel klubu a majitel hotelu Golden 
Anker, na družstvo složené stopro-
centně z českých hráčů. Zatím to však 
stačí pouze na střed tabulky, i když 
Sigi Pohl by si už jistě zasloužil, aby 
mu vybojovali postup.

Rakousko
V nejvyšší rakous-
ké soutěži startu-
je osm českých 
hráček a všech-
ny jsou vedou-
cími osobnostmi 
svých týmů. Oživení 
přinesly zejména dvě juniorky — Lucka 
Vaverková (přestup do BBSV Wien) a 
Hanka Wiedermannová, která posílila 
Post 1036 Wien. 
BBSV Wien je hned vážným kandidá-
tem na titul. Loňský mistr SK Wessely 
Neunkirchen a nově i Schneegatten 
jsou Vídeňankám největšími soupeř-
kami. Určitě je zajímavé, že ani jedna 
z našich hráček nechyběla v žádném 
utkání, všechny odehrály 100 % utkání. 
Austria Krems bude mít zřejmě hodně 
práce se záchranou, ale už dokáza-
la v prvních jarních kolech konečně 
vyhrát.
Jako kočka s myší si zatím v mužské 
bundeslize pohrává se svými soupěři 
Voith St. Pölten s Radkem Holakov-
ským v sestavě. Zde je již asi jasno,  
žádné jiné družstvo nedisponuje tak 
silným kádrem. Ale přece jen jedna 
poznámka — v sobotu hrál St. Pölten 
Ligu mistrů v Zerbstu a domácí ho 
vyprovodili 7:1. Ale odveta bude jis-
tě zajímavá. I v rakouské bundeslize 
předvádí pět našich krajánků bezvad-
né výkony. Mistelbachu budeme na 
jaře držet palce, aby ji zachránil.
Z našich krajánků působících ve druhé 
rakouské bundeslize stojí za zmínku 
především výkony Davida Machaly, 
který do soutěže „vletěl“ jako raketa, 
je na čele pořadí jednotlivců (průměr 
60� kuželek) a má stoprocentní ús-
pěšnost v soubojích se soupeři. Výteč-
nou podzimní sezónu má za sebou 
i Dušan Ryba (průměr 601 kuželek) 
a i jeho zásluhou bojuje KSV Wien  
o postup. Další družstva s našimi hrá-
či se pohybují v klidných vodách ve 
středu tabulky. Petr Holý st.
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Tabulka jednotlivkyň
1. Wiedermannová	ml. Zábřeh	A 575,9 6/6

2. Žďárková	Daniela Sl.	Praha 569,9 7/7

3. Marková	Šárka Sl.	Praha 560,7 7/7

4. Ševčíková	Zdeňka Blansko 558,2 5/6

5. Tatoušková	Nikola Šumperk 555,4 6/7

6. Killarová	Jitka Zábřeh	A 548,7 5/6

Tabulka I. KLZ
1. KK Slavia Praha 12 66,0:30,0 18

2. KK	Zábřeh	A 12 61,0:35,0 17

3. SKK	Jičín 12 60,0:36,0 17

4. TJ	ČKD	Blansko 12 54,0:42,0 14

5. KK	Konstruktiva	Praha 12 50,0:46,0 14

6. KK	Šumperk 12 52,0:44,0 13

7. KK	Slovan	Jirkov 12 46,0:50,0 12

8. TJ	Spartak	Přerov 12 45,0:51,0 11

9. KK	Zábřeh	B 12 38,0:58,0 10

10. SKK	Primátor	Náchod 12 41,0:55,0 8

11. TJ Jiskra Rýmařov 12 32,0:64,0 5

12. TJ Lok. České Velenice 12 31,0:65,0 5

Tabulka I. KLM
1. KK PSJ Jihlava 12 62,5:33,5 18

2. TJ	Sokol	Luhačovice 12 59,5:36,5 18

3. TJ	Lok.	Česká	Třebová 12 54,5:41,5 16

4. SKK	Primátor	Náchod 12 60,0:36,0 15

5. TJ	Spartak	Přerov 12 54,0:42,0 15

6. KK	Slavoj	Praha 12 52,0:44,0 14

7. TJ	Centropen	Dačice 12 50,0:46,0 11

8. KK	Mor.	Slavia	Brno 12 43,0:53,0 10

9. TJ	Jiskra	Kovářská 12 39,0:57,0 10

10. TJ	Sokol	Husovice 12 37,0:59,0 8

11. KK Hagemann Opava 12 40,0:56,0 7

12. KK Lokomotiva Tábor 12 24,5:71,5 2

Tabulka jednotlivců
1. Bělíček	Vlastimil Přerov 596,7 7/7

2. Kotyza	Jan PSJ	Jihlava 595,0 7/7

3. Jiroušek	Pavel Č.	Třebová 589,3 7/7

4. Markus	Michal Luhačovice 589,0 7/7

5. Němec	Jiří Dačice 586,5 7/7

6. Goldemund	Roman Přerov 585,1 7/7

první liga mužů

první liga žen

Liga vstoupila do jarní části
Nejvyšší domácí soutěž se po zimní 
přestávce, která nepřinesla téměř 
žádné změny v ligových kádrech, opět 
rozběhla na plné obrátky a jediné kolo 
stačilo k zdramatizování situace na 
obou pólech tabulky.
Utkání v Opavě sice mělo jas-
ného favorita, ale vedoucí 
celek soutěže od úvodu 
tahal za kratší konec a 
poněvadž Luhačovice 
doma nezaváhaly, do- 
táhly se bodově na 
svého největšího kon-
kurenta. Roli favorita 
naopak dokázalo potvrdit 
družstvo České Třebové a 
po vítězství v Táboře se již po-
sunulo na třetí příčku. Domácí tým 
tak zřejmě již ztratil poslední možnost 
na záchranu v soutěži a je beznadějně 
poslední. Napínavý duel mezi loňskými 

nejlepšími týmy vyzněl lépe pro Slavoj 
a jen díky překvapivé ztrátě Přerova  
v domácím prostřední s Dačicemi 
patří obhájci z Náchoda alespoň čtvrté 
místo. Slavoj se důležitou výhrou opět 
vrátil mezi adepty na zisk medaile. 

Velmi důležitý duel zachraňu-
jících se týmů viděli diváci 

v Chomutově, kde hraje 
své domácí zápasy no- 
váček z Kovářské. Dů-
ležitý domácí zápas  
s Husovicemi zvládli a 
vylepšili si tak nelicho-

tivou bilanci z domá-
cích drah. Hosté, jež čeká 

v dalším kole tým Luhačovic, 
mají tak již jen pouhý bod náskoku 

před sestupovými příčkami.
V jednotlivcích se do vedení po za-
váhání Honzy Kotyzy dostal Vlasťa 
Bělíček.  -KB-

Slavia Praha střídá Zábřeh
Na začátku sezóny se dostala do ne-
příjemné situace Slavia Praha. V sou-
časné době prožívá velkou herní krizi 
Zábřeh, vždyť za posledních pět kol 
se zábřežskému áčku podařilo získat 
pouze tři body!
Naše dva nejúspěšnější kluby 
neprožívají zrovna nejlepší 
sezónu, ale přesto zůstá-
vají na čele tabulky I. 
kuželkářské ligy žen. 
Slavia hrála v prvním 
jarním zápase doma 
s Náchodem a vyhrá-
la jen díky výbornému 
výkonu Dany Žďárkové 
(593) v závěru utkání. Zá-
břeh „A“ nestačil v oslabené 
sestavě na Jirkov. Zábřeh díky účasti 
dvou družstev v první lize nemůže 
použít hráčky z „B“ týmu, a tak jaká-
koliv absence hráčky základní sestavy 

je více bolestivá než v jiných klubech 
se širší hráčskou základnou. Třetím 
do party, kdo se drží ve hře o nejvyšší 
příčku, je Jičín, který v přímém sou-
boji o třetí místo udělil nepopulár- 
ního kanára Blansku. O ambicích 

Jičína může napovědět hned 
další kolo soutěže, kdy se 

jeho hráčky představí  
v Edenu.
V boji o záchranu Rý-
mařov nezvládl další 
zápas na domácí drá- 
ze a podlehl Šumper-

ku. Není dobré dělat 
deset kol před koncem  

jakékoliv závěry, ale bylo 
by jistě velkým překvapením,  

kdyby se podařilo v soutěži udržet 
alespoň jednomu z dua nováčků Rý-
mařov, České Velenice. 
 -MM-
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ligové zrcadlo

2. KLM A
 1. SKK Vrchlabí  12 68,5:27,5 22
	 2.	SKK	Rokycany		 12	 58,0:38,0	 18
	 3.	KK	Hvězda	Trnovany		 12	 60,5:35,5	 16
	 4.	SKK	Jičín		 12	 51,5:44,5	 14
	 5.	TJ	Vltavan	JIP	Loučovice		 12	 51,0:45,0	 14
	 6.	TJ	Sokol	Duchcov		 12	 47,5:48,5	 14
	 7.	KK	Konstruktiva	Praha			 12	 51,0:45,0	 12
	 8.	TJ	Lok.	České	Velenice		 12	 48,0:48,0	 11
	 9.	TJ	Jiskra	Hazlov		 12	 44,5:51,5	 10
	10.	KK	Slavoj	Praha	B	 12	 36,0:60,0	 5
	11.	TJ	Lokomotiva	Liberec		 12	 30,5:65,5	 4
	12.	KK	SDS	Sadská		 12	 29,0:67,0	 4

2. KLM B
 1. KK Zábřeh  12 62,0:34,0 18
	 2.	TJ	ČKD	Blansko		 12	 56,0:40,0	 15
	 3.	TJ	Sparta	Kutná	Hora		 12	 52,0:44,0	 15
	 4.	KK	Mor.	Slavia	Brno	B		 12	 54,0:42,0	 14
	 5.	TJ	Start	Rychnov	n.	K.		 12	 52,0:44,0	 14
	 6.	TJ	Třebíč		 12	 51,0:45,0	 14
	 7.	KC	Hodonín		 12	 53,0:43,0	 13
	 8.	TJ	Valašské	Meziříčí		 12	 51,0:45,0	 12
	 9.	KK	Šumperk		 12	 44,0:52,0	 11
	10.	Sokol	Přemyslovice		 12	 38,0:58,0	 8
	11.	HKK	Olomouc		 12	 38,0:58,0	 7
	12.	TJ	Jiskra	Rýmařov		 12	 25,0:71,0	 3

3. KLM A
 1. Kuželky Podbořany  12 59,0:37,0 18
	 2.	TJ	Jiskra	Hazlov	B	 12	 51,0:45,0	 17
	 3.	SKK	Karlovy	Vary		 12	 60,0:36,0	 16
	 4.	TJ	VTŽ	Chomutov		 12	 54,5:41,5	 16
	 5.	TJ	Kovohutě	Příbram		 12	 54,0:42,0	 14
	 6.	SK	Škoda	VS	Plzeň		 12	 50,0:46,0	 14
	 7.	TJ	Jiskra	Šabina		 12	 50,0:46,0	 13
	 8.	TJ	Slovan	Karlovy	Vary		 12	 46,0:50,0	 11
	 9.	SKK	Rokycany	B	 12	 48,0:48,0	 10
	10.	SKK	Bohušovice	n.	O.	 12	 36,5:59,5	 7
	11.	KK	Konstruktiva	Praha	C	 12	 34,0:62,0	 6
	12.	TJ	Blatná		 12	 33,0:63,0	 2

3. KLM B
 1. TJ Dynamo Liberec  12 65,5:30,5 20
	 2.	SKK	Primátor	Náchod	B	 12	 63,0:33,0	 19
	 3.	KK	Akuma	Ml.	Boleslav		 12	 56,0:40,0	 16
	 4.	TJ	Lokomotiva	Trutnov		 12	 52,5:43,5	 14
	 5.	SK	Plaston	Šluknov			 12	 52,0:44,0	 13
	 6.	Sokol	Ústí	nad	Labem			 12	 50,0:46,0	 12
	 7.	Sokol	Kolín		 12	 47,0:49,0	 11
	 8.	TJ	Bohemia	Poděbrady		 12	 38,5:57,5	 10
	 9.	TJ	Biž.	Jablonec	n.	N.		 12	 40,0:56,0	 9
	10.	KK	Konstruktiva	Praha	B	 12	 42,5:53,5	 7
	11.	SKK	Jičín	B	 12	 35,0:61,0	 7
	12.	TJ	Červený	Kostelec		 12	 34,0:62,0	 6

3. KLM C
 1. SK Camo Slavičín  12 70,0:26,0 21
	 2.	KK	Rostex	Vyškov		 12	 63,0:33,0	 18
	 3.	SKK	Jeseník		 12	 53,0:43,0	 17
	 4.	KK	Zábřeh	B		 12	 61,0:35,0	 16
	 5.	TJ	Horní	Benešov		 12	 57,0:39,0	 16
	 6.	KK	Hagemann	Opava	B		 12	 42,0:54,0	 10
	 7.	TJ	Sokol	Michálkovice			 12	 38,0:58,0	 10
	 8.	TJ	Krnov		 12	 42,0:54,0	 9
	 9.	Sok.	Kare	Luhačovice	B		 12	 41,0:55,0	 9
	10.	TJ	Spartak	Přerov	B		 12	 39,0:57,0	 8
	11.	HKK	Olomouc	B		 12	 38,0:58,0	 6
	12.	TJ	Zbrojovka	Vsetín		 12	 32,0:64,0	 4

3. KLM D
 1. TJ Centropen Dačice B  12 71,5:24,5 23
	 2.	KK	Danstav	Rosice		 12	 54,0:42,0	 16
	 3.	TJ	Sokol	Vracov		 12	 56,0:40,0	 15
	 4.	TJ	Sokol	Benešov		 12	 48,0:48,0	 14
	 5.	TJ	Lok.	České	Budějovice		 12	 49,0:47,0	 13
	 6.	SK	Baník	Ratíškovice		 12	 48,0:48,0	 12
	 7.	KK	Lokomotiva	Tábor	B		 12	 44,5:51,5	 10
	 8.	TJ	Slovan	Jin.	Hradec		 12	 44,0:52,0	 10
	 9.	TJ	Sokol	Mistřín		 12	 43,0:53,0	 10
	10.	TJ	Slavoj	Žirovnice		 12	 42,0:54,0	 8
	11.	SKK	Dubňany		 12	 36,5:59,5	 7
	12.	KC	Réna	Ivančice		 12	 39,5:56,5	 6

1. KLD
 1. TJ Sparta Kutná Hora  12 35,0:13,0 19
	 2.	TJ	Sokol	Duchcov		 12	 32,0:16,0	 17
	 3.	KK	Zábřeh		 12	 27,0:21,0	 14
	 4.	KK	PSJ	Jihlava	A	 12	 26,0:22,0	 13
	 5.	TJ	Červený	Kostelec		 12	 24,0:24,0	 13
	 6.	KK	PSJ	Jihlava	B	 12	 23,0:25,0	 12
	 7.	KK	Mor.	Slavia	Brno		 12	 22,0:26,0	 12
	 8.	SKK	Rokycany		 11	 22,0:22,0	 11
	 9.	TJ	Lok.	České	Velenice		 12	 20,0:28,0	 10
	10.	TJ	Jiskra	Hazlov		 12	 20,0:28,0	 10
	11.	SKK	Primátor	Náchod		 11	 16,0:28,0	 6
	12.	TJ	ČKD	Blansko		 12	 17,0:31,0	 5

1. KLDD
 1. TJ Valašské Meziříčí  12 39,5:8,5 23
	 2.	TJ	Sokol	Duchcov		 12	 34,0:14,0	 17
	 3.	SKK	Jičín		 12	 33,5:14,5	 16
	 4.	KK	PSJ	Jihlava		 12	 29,0:19,0	 16
	 5.	TJ	Sokol	Kolín		 12	 25,0:23,0	 15
	 6.	KK	Šumperk		 12	 28,0:20,0	 14
	 7.	KK	Zábřeh		 12	 21,0:27,0	 12
	 8.	TJ	Lok.	Česká	Třebová		 12	 20,0:28,0	 9
	 9.	KK	Danstav	Rosice		 12	 19,5:28,5	 8
	10.	SKK	Primátor	Náchod		 12	 16,0:32,0	 7
	11.	TJ	Sokol	Červené	Pečky		 12	 14,0:34,0	 5
	12.	TJ	Sokol	Chotoviny		 12	 8,5:39,5	 2

Komentář k ligám dorostu
Po prvním jarním kole zůstalo čelo 
tabulky dorostenců beze změny. Nej-
lepšího výkonu dosáhli opět doros-
tenci z Kutné Hory, kteří zůstali jen 
těsně pod svým maximem z minulého 
kola. Dvoubodový odstup si udržuje 
Duchcov, jehož hráči jsou na prvním  
(J. Endršt) a třetím (T. Štraicher) mís-
tě pořadí jednotlivců. Třetí Zábřeh  
tentokráte ztratil další dva body.
V soutěži dorostenek stále velmi vý-
razně uniká Valašské Meziříčí, které 
vede již o 6 bodů a má silně nakročeno 
k titulu. Díky tomu, že přišel v posled-
ním kole Jičín o oba dva body, se na 
druhé místo vyhouply hráčky Duchco-
va. Vzhledem k tomu, že za vedoucí 
trojicí jsou ve třech bodech srovnaná 
další tři družstva, bude souboj o stří-
brnou a bronzovou medaili ještě hod-
ně zajímavý. Pořadí jednotlivkyň vede 
Simona Koutníková z Duchcova. -PD-

- 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

Technický servis v ČR:
Tomáš Baranyi
tel.: +��0 7�� �11 699
e-mail: baranyi@volny.cz

Zastoupení v ČR:
Miroslava Utikalová

tel.: +��0 603 �95 5�8
e-mail: utikal@quick.cz
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2. KLZ A
 1. TJ Neratovice  12 62,0:34,0 20
	 2.	TJ	Sokol	Chýnov		 12	 57,5:38,5	 15
	 3.	KK	Slavoj	Praha		 12	 54,0:42,0	 14
	 4.	TJ	Sokol	Kolín		 12	 52,5:43,5	 14
	 5.	TJ	Lok.	České	Budějovice		 12	 49,5:46,5	 14
	 6.	TJ	Centropen	Dačice		 12	 52,0:44,0	 13
	 7.	TJ	Sokol	Duchcov		 12	 49,5:46,5	 11
	 8.	TJ	Sparta	Kutná	Hora		 12	 46,0:50,0	 11
	 9.	TJ	Sokol	Písek		 12	 45,0:51,0	 11
	10.	SKK	Jičín	B	 12	 43,5:52,5	 10
	11.	TJ	Spartak	Pelhřimov		 12	 38,5:57,5	 8
	12.	TJ	Biž.	Jablonec	n.	N.		 12	 26,0:70,0	 3

3. KLZ A
 1. TJ Lok. Ústí nad Labem  11 50,0:16,0 20
	 2.	KK	Konstruktiva	Praha	B	 11	 40,0:26,0	 15
	 3.	KK	Akuma	Ml.	Boleslav		 11	 40,0:26,0	 15
	 4.	TJ	Blatná		 11	 40,0:26,0	 14
	 5.	TJ	Sokol	Benešov		 11	 38,5:27,5	 14
	 6.	TJ	Jiskra	Nová	Bystřice		 11	 38,0:28,0	 12
	 7.	SKK	Rokycany		 11	 38,0:28,0	 12
	 8.	TJ	Sokol	Teplá		 10	 25,0:35,0	 8
	 9.	TJ	Sokol	Písek	B	 11	 20,5:45,5	 5
	10.	TJ	Sokol	Rudná		 11	 19,0:47,0	 3
	11.	Čechie-Admira	Praha		 11	 11,0:55,0	 2

2. KLD A
 1. Kuželky Podbořany  7 19,0:9,0 11
	 2.	TJ	Jiskra	Nová	Bystřice		 7	 18,0:10,0	 9
	 3.	TJ	Havlovice		 7	 17,0:11,0	 9
	 4.	TJ	Start	Jihlava		 7	 15,0:13,0	 8
	 5.	KK	Lokomotiva	Tábor		 7	 14,0:14,0	 7
	 6.	TJ	Lok.	České	Budějovice		 7	 12,0:16,0	 6
	 7.	SKK	Rokycany	B	 7	 10,0:18,0	 4
	 8.	TJ	Jiskra	Hazlov	B	 7	 7,0:21,0	 2

2. KLD C
 1. TJ Horní Benešov  10 32,0:8,0 18
	 2.	TJ	Start	Rychnov	n.	K.		 10	 25,0:15,0	 12
	 3.	TJ	Nové	Město	na	Mor.		 10	 22,0:18,0	 12
	 4.	TJ	Pozemstav	Prostějov		 10	 22,0:18,0	 12
	 5.	KK	Zábřeh	B	 10	 20,5:19,5	 12
	 6.	TJ	Tatran	Litovel		 10	 20,5:19,5	 11
	 7.	TJ	Sokol	Dobruška		 10	 15,0:25,0	 9
	 8.	TJ	ČKD	Blansko	B	 10	 18,0:22,0	 7
	 9.	SKK	Náchod	B	 10	 14,0:26,0	 5
	10.	TJ	Sokol	Rybník		 10	 11,0:29,0	 2

2. KLZ B
 1. HKK Olomouc A 12 63,5:32,5 18
	 2.	KK	Kroměříž		 12	 55,0:41,0	 16
	 3.	KC	Zlín	 12	 51,0:45,0	 16
	 4.	SK	Baník	Ratíškovice		 12	 55,5:40,5	 15
	 5.	TJ	Zbrojovka	Vsetín		 12	 53,0:43,0	 14
	 6.	KK	Minerva	Opava		 12	 51,5:44,5	 14
	 7.	KK	Brno	Židenice		 12	 50,5:45,5	 11
	 8.	TJ	Valašské	Meziříčí		 12	 43,0:53,0	 11
	 9.	TJ	Sokol	Husovice		 12	 50,5:45,5	 10
	10.	KK	PSJ	Jihlava		 12	 44,0:52,0	 9
	11.	KK	Rostex	Vyškov		 12	 40,5:55,5	 9
	12.	HKK	Olomouc	B	 12	 18,0:78,0	 1

2. KLD B
 1. TJ Lokomotiva Liberec  10 31,0:9,0 17
	 2.	SKK	Hořice		 9	 26,0:10,0	 15
	 3.	TJ	Jilemnice		 10	 28,0:12,0	 14
	 4.	SKK	Jičín		 9	 22,0:14,0	 13
	 5.	SKK	Vrchlabí		 10	 22,0:18,0	 11
	 6.	SK	Kosmonosy		 10	 17,5:22,5	 9
	 7.	TJ	Dynamo	Liberec		 10	 15,5:24,5	 6
	 8.	Spartak	Rokytnice	nad	Jiz.		10	 12,0:28,0	 6
	 9.	TJ	Bohemia	Poděbrady		 10	 14,0:26,0	 4
	10.	TJ	Sokol	Červené	Pečky		 10	 8,0:32,0	 3

2. KLD D
 1. KK Rostex Vyškov  8 24,0:8,0 14
	 2.	SK	Baník	Ratíškovice		 9	 23,0:13,0	 12
	 3.	SK	Kuželky	Dubňany		 9	 20,0:16,0	 11
	 4.	KK	Hranice		 9	 19,5:16,5	 9
	 5.	KK	Kroměříž		 9	 18,0:18,0	 9
	 6.	TJ	Zbrojovka	Vsetín		 9	 17,0:19,0	 8
	 7.	KC	Zlín		 9	 14,5:21,5	 6
	 8.	TJ	Sokol	Kare	Luhačovice		 9	 12,0:24,0	 6
	 9.	TJ	Valašské	Meziříčí		 9	 12,0:24,0	 5

3. KLZ B
 1. KK Šumperk B 9 36,5:17,5 16
	 2.	SKK	Náchod	B	 9	 41,0:13,0	 14
	 3.	TJ	Spartak	Přerov	B	 9	 38,5:15,5	 14
	 4.	TJ	BOPO	Třebíč		 9	 32,5:21,5	 12
	 5.	TJ	Odry		 9	 31,0:23,0	 10
	 6.	TJ	Sok.	Kare	Luhačovice		 9	 29,0:25,0	 10
	 7.	TJ	Nový	Jičín		 9	 24,0:30,0	 8
	 8.	TJ	Slavia	Kroměříž		 9	 17,0:37,0	 4
	 9.	KK	Rostex	Vyškov	B	 9	 14,5:39,5	 2
	10.	KC	Zlín	B	 9	 6,0:48,0	 0

Ligové tabulky připravil Z. Zahrádka.

Pohár mladých nadějí
Další kolo se odehrálo na kuželnách  
v Č. Třebové, Karlových Varech, Jab-
lonci nad Nisou a Třebíči.
Nejlepšího výkonu dosáhla K. Švihlí-
ková, která v Karlových Varech nahrá-
la výborných �85 kuželek a v čele 
průběžného pořadí starších žákyň má 
již �7 bodů náskok. Mezi chlapci byl 
nejlepší starší žák J. Brhlík (�70).
Podrobnější informace naleznete na 
stránkách: http://pmn.czechian.net.

Mladší žáci
Vítězové turnajů čtvrtého kola:
CT	 Plšek	Marek	 TJ	Loko	Trutnov	 	 251
KV	 Novák	Matěj	 TJ	Jiskra	Hazlov	 	 255
JA		 Ruml	Dominik	 SKK	Hořice	 	 259
TR	 Musel	Vlastimil	 Centropen	Dačice	 	 259

Průběžné pořadí po 4. turnaji:
1.	 Hendrych	Petr	 KK	Hag.	Opava	 102	 260
2.	 Zoufalý	Ondřej	 TJ	Jiskra	Hazlov	 64	 248
3.	 Bína	Jan	 SKK	Jičín	 64	 245

Mladší žákyně
Vítězky turnajů čtvrtého kola:
CT	 Stříteská	Michaela	 KK	Zábřeh	 	 256
KV	 Wohlmuthová	V.	 SKK	Rokycany	 	 265
JA		 Votočková	Petra	 SKK	Vrchlabí	 	 263
TR	 Zimáková	Kristýna	 KC	Zlín		 	 243

Průběžné pořadí po 4. turnaji:
1.	 Wohlmuthová	Ver.	 SKK	Rokycany	 71	 243
2.	 Stříteská	Michaela	 KK	Zábřeh	 62	 247
3.	 Votočková	Petra	 SKK	Vrchlabí	 61	 234

Starší žáci
Vítězové turnajů čtvrtého kola:
CT	 Vašička	Roman	 SK	Slavičín	 	 256
KV	 Urban	Ladislav	 SKK	Karlovy	Vary	 	 261
JA		 Král	Dominik	 TJ	Narex	Česká	Lípa	 	 245
TR	 Brhlík	Jakub	 TJ	Start	Jihlava	 	 270

Průběžné pořadí po 4. turnaji:
1.	 Urban	Ladislav	 SKK	Karlovy	Vary	 88	 261
2.	 Bartoň	Tadeáš	 TJ	Centr.	Dačice	 85	 259
3.	 Brhlík	Jakub	 TJ	Start	Jihlava	 76	 255

Starší žákyně
Vítězky turnajů čtvrtého kola:
CT	 Kysilková	Petra	 TJ	Jiskra	Rýmařov	 	 253
KV	 Švihlíková	Kristýna	 Kuželky	Podbořany	 	 285
JA		 Pešoutová	Dana	 TJ	Sokol	Č.	Pečky	 	 235
TR	 Semelová	Michaela	 TJ	Sokol	Luhačovice	 	 242

Průběžné pořadí po 4. turnaji:
1.	 Švihlíková	Kristýna	 Kuž.	Podbořany	 100	 258
2.	 Semelová	Michaela	 Sokol	Luhačovice	 73	 243
3.	 Utikalová	Linda	 TJ	Jiskra	Hazlov	 52	 236
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rozhovor s rozhodčím roku 2008

Dal jsem kartu i rozhodčímu! (II. část)
Pokračování rozhovoru z minulého 
čísla s Liborem Novákem, vítězem an-
kety Rozhodčí roku 2008.

Rozhoduješ raději ligová utkání nebo 
jiné soutěže (MČR, PMN, Pohár ČKA, 
apod.)?
Téměř výlučně již nějakou dobu řídím 
ligové zápasy a MČR (dále ještě Mis-
trovství Prahy jednotlivců nebo někte-
rý turnaj mládežnických výběrů, pokud 
se koná v Praze). Při ligových zápasech 
v Praze většinou nedochází k nějakým 
převratným novým situacím, a zápas 
obvykle probíhá v poměrně komorním 
diváckém prostředí. Velice rád sleduji 
hru, při které hráč (domácí i hostují-
cí) má den a například atakuje rekord 
kuželny. Na mistrovství republiky, kte-
ré jsem zatím vždy řídil mimo Prahu, 
kromě sledování špičkových výkonů je 
pro mě osvěžením zpravidla plné hle-
diště, povzbuzování, ale i všechno to, 
co dělá z tohoto turnaje pečlivě připra-
venou společenskou událost. 

Nejhezčí zápas nebo akce, kterou jsi 
pískal?
Rád vzpomínám na zápasy a turna-
je, které jsou završeny definitivním 
potvrzením titulu mistra a slavnost-
ním předáním poháru či medailí. Mají 
slavnostní atmosféru a navíc obvyk-
le pokračují přípitkem a příjemným 
posezením s vyhodnocením soutěže. 
Z poslední doby rád vzpomínám na 

MČR mužů loni na jaře v Kutné Hoře. 
Perfektní příprava a spolupráce ze 
strany domácích (mimochodem již  
z minulosti vím, že příjezd rozhodčího 
z Prahy na mimopražskou kuželnu, 
kde mají i své vlastní rozhodčí, nebývá 
vždy doprovázen jásotem a spontánní 
součinností), vysoká společenská úro-
veň, mnoho fandících diváků, výborné 
výkony řady hráčů a strhující finálový 
boj do poslední kuželky mezi I. Búri-
kem a M. Jiroušem. Mohu říci, že tohle 
mě na kuželkách i na práci rozhodčího 
baví nejvíce.

Rozhoduješ raději na Slavii v Edenu 
nebo na Konstruktivě nebo máš jinou 
oblíbenou kuželnu?
Rozhoduji stejně rád na obou kužel-
nách a na obou kuželnách i ve všech 
oddílech, které tam hrají, mám řadu 
přátel a nikdy jsem nezaregistroval, 
že by mi někdo nevyhověl nebo házel 
klacky pod nohy. Snad ještě malý 
dovětek – z hlediska technického stavu 
obou kuželen je od nedávné generální 
rekonstrukce na lepší úrovni kuželna  
v Braníku, kde lze dosahovat přece jen 
vyšších náhozů. Škoda, že se v Braníku 
nehraje 1. liga mužů, myslím že rekor-
dy drah by byly zajímavé. Jinak se 
těším, že mě ještě čekají nějaké delega-
ce na mimopražské kuželny, kde jsem 
dosud nebyl.

Vzpomeneš si na nějaký zápas, kde 
pouze na tvém rozhodnutí závisel 
výsledek celého utkání?
Při vlastním zápase jsem asi v takové-
to pozici nikdy nebyl. Ale už jsem byl  
v pozici, že kvůli technickým potížím 
na některé kuželně se zápas po doho-
dě s oběma družstvy (jinak je to vylou-
čeno) dohrál nebo odehrál, i když při 
striktním dodržování pravidel by to 
nebylo možné.

Je nějaký zápas, kde jsi udělil neob-
vykle vysoký počet karet a proč, nebo 

nějaká neobvyklá karta?
O kartách jsem již mluvil. Nedávno 
jsem udělil ŽK při ligovém utkání za 
nesportovní chování hráči, který je  
rovněž rozhodčím �. třídy. Nevěděl 
jsem o tom a zaregistroval jsem to až 
po skončení utkání, kdy jsem u piva 
vyslechl rozhovor mezi hráči tohoto 
družstva, kdy svého kolegu potěšili  
slovy „konečně jsi ji dostal, říkali jsme 
ti, že k tomu jednou musí dojít“. Může 
se tohle stát v nějakém jiném sportu?

Co bys změnil v pravidlech, kdybys 
sám měl možnost něco změnit?
Těším se, až bude technický stav ku-
želen a ASK takový, že o regulérně po-
ražených kuželkách bude napsán jedi-
ný odstavec: Za regulérně porazené 
kuželky lze uznat pouze kuželky zare-
gistrované automatickým stavěčem. 
A dále bych uvolnil poněkud pravidla 
pro posuzování nesportovního chová-
ní pro impulzivnější hráče (jak co do 
gestikulace, tak i slovního projevu jako 
projevu radosti i zklamání a nespoko-
jenosti). Přirozeně bez jakýchkoliv vul-
garit. Emoce patří ke sportu a posun 
lze registrovat i v jiných sportech 
(např. tenis).

V předchozích třech letech vyhrála 
tuto anketu Soňa Keprtová. Myslíš, že 
jako muž to máš při zápasech lehčí se 
získáváním autority?
Myslím, že budování autority je dlou-
hodobější proces a v celkem nepo-
četné kuželkářské komunitě se tyto  
 pokračování na str. 7

Ing. Libor Novák

Klub: SK Uhelné sklady Praha

Věk: 57 let

Povolání: Ředitel Sdružení českých 
   spotřebitelů

Rodinný stav: ženatý (� synové)

Libor Novák (vlevo) přebírá od prezidenta 
ČKA Jiřího Jančálka ocenění Rozhodčí 
roku 2008.
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Dal jsem kartu i rozhodčímu!
pokračování ze str. 6
informace poměrně rychle šíří. Zákla-
dem je naprosto korektní a spravedli-
vý přístup k domácím i hostům. Tady 
nezáleží, zda je rozhodčí muž nebo 
žena. Ale přece jen si dovolím trochu 
provokativní pohled. Myslím, že komu-
nikativní muž má málokdy problém při 
řízení zápasů žen a naopak, žena při 
řízení zápasů mužů se jistě nedočká 
slovního ani fyzického napadení i při 
sebeproblematičtějším rozhodnutí.

Je nějaký hráč (hráčka), o kterém víš, 
že (si) na něj musíš dávat při zápase 
pozor?
O několika hráčích i hráčkách vím. Ale 
jakýkoliv konflikt s hráčem se snažím 
probrat a vysvětlit nejlépe hned po 
zápase. Nemám proto žádný problém, 
když mám opět rozhodovat zápas ta-
kového hráče a dost často si i před 
nástupem minulý konflikt v uvolněné 
náladě připomeneme. Velice si naopak 
vážím hráčů či trenérů, kteří sami při-
znají přestupek, byť jsem ho jako roz-
hodčí sám nezaregistroval. Nikdy nevá-
hám jim při ukončení zápasu veřejně 
poděkovat.

Kdo byl pro tebe v loňském roce sku-

tečnou kuželkářskou hvězdou a proč?
Mám-li hodnotit to, co jsem v loňském 
roce na českých kuželnách na vlastní 
oči viděl a zažil, vnímal jsem spoustu 
kuželkářů, kterých si vážím, fandím jim 
a kdybych mohl, už při zápase bych 
jim zatleskal. Ale nechci-li na někoho 
zapomenout, tak musím říci, že nikdo 
z nich se neprojevil tak výjimečně, že 
bych ho chtěl jmenovat.

Děkuji za rozhovor.
Připravil Štěpán Koblížek

Někdy se i poměrně klidná práce kužel-
kářského rozhodčího může změnit v po-
řádné drama, pokud například trenér 
není spokojen s verdiktem rozhodčího. 
Fotografie pochází z vyhroceného závě-
ru zápasu Slovensko—Makedonie na MS  
v Košicích v roce 2007.

Evidence klubů a kuželen
Začátkem října loňského roku byla 
spuštěna testovací verze podrobného 
vyhledávání klubů a kuželen v Čes-
ké republice. Technická komise ČKA 
požádala formou výzvy všechny kluby 
o vyplnění dotazníku a zaslání všech 
potřebných údajů. V prosinci letošního 
roku byla databáze oficiálně spuštěna 
na adrese www.kuzelky.cz/kluby.

Zatím se však stále nepodařilo shro-
máždit informace od poměrně velkého 
množství klubů a oddílů. Z klubů hra-
jících některou z ligových soutěží jsou 
to ale už pouze Kosmonosy.
Z celkového počtu �67 klubů v České 
republice je databáze naplněna kom-
pletními údaji o 167 klubech, což je 
bezmála 63 %. Při pohledu na statis-
tiku podle jednotlivých krajů je na 
tom nejlépe Jihomoravský kraj, kde na 
výzvu reagovalo přes 81 % klubů (�6  
z 3�), a zatím nejvíce informací chybí  
o klubech, oddílech a kuželnách v Pra-
ze, kde reagovaly zatím pouze � kluby 
z �0, což je pouhých �0 %.
Technická komise proto opět vyzývá 
ke spolupráci a dodání potřebných 
údajů všechny kluby, které tak zatím 
neučinily. 
S jakýmikoliv dotazy a žádostí o zas-
lání dotazníku pro vyplnění údajů je 
možno se obracet písemně na adresu 
kluby@kuzelky.cz.

 Technická komise ČKA

Evidence klubů a kuželen na webu ČKA
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Středočeská divize

 1. TJ Sparta Kutná Hora B 15 77,0:43,0 22
	 2.	Sokol	Kolín	B	 15	 79,0:41,0	 21
	 3.	TJ	Neratovice	 15	 72,5:47,5	 21
	 4.	SK	Uhelné	sklady	Praha	 15	 72,0:48,0	 21
	 5.	KK	Jiskra	Brandýs	n.	L.	 15	 69,5:50,5	 18
	 6.	SC	Radotín	 15	 63,5:56,5	 18
	 7.	TJ	Sokol	Benešov	B	 15	 59,5:60,5	 15
	 8.	TJ	AŠ	Mladá	Boleslav	 15	 55,0:65,0	 14
	 9.	SK	Kosmonosy	 15	 54,0:66,0	 13
	10.	TJ	Sokol	Červené	Pečky	 14	 50,5:61,5	 12
	11.	TJ	Sokol	Vršovice	 14	 52,5:59,5	 11
	12.	KK	Akuma	Ml.	Boleslav	C	 15	 43,0:77,0	 8
	13.	KK	Akuma	Ml.	Boleslav	B	 15	 44,0:76,0	 7
	14.	TJ	Sparta	Kutná	Hora	C	 15	 40,0:80,0	 7

Východočeská divize
Východočeská divize má za sebou 
první jarní kolo, ve kterém k žádnému 
překvapení nedošlo, a boj o vítězství, 
o postup do III. KLM a o sestupovou 
pozici bude ještě velmi dramatický. 
Na čele je neustále nováček družstvo 
Start Rychnov nad Kněžnou „B“, které 
v prvním jarním kole porazilo SKK Ná-
chod v novém rekordu drah.

 1. TJ Start Rychnov n. Kn. B 11 110:66 18
	 2.	SKK	Hořice	 12	 125:67	 18
	 3.	KK	Vysoké	Mýto	 12	 116:76	 18
	 4.	Spartak	Rokytnice	n.	Jiz.	 13	 125:83	 17
	 5.	TJ	Sokol	Rybník	 12	 105:87	 14
	 6.	SKK	Primátor	Náchod	C	 11	 102:74	 13
	 7.	TJ	Uragán	Milovice	 12	 104:88	 12
	 8.	SK	Solnice	 13	 103:105	 12
	 9.	TJ	Tesla	Pardubice	 12	 81:111	 10
	10.	TJ	Lok.	Česká	Třebová	B	 12	 72:120	 5
	11.	Jis.	Ústí	n.	O.	II	–	Hylváty	 12	 59:133	 4
	12.	TJ	Dvůr	Králové	n.	Lab.	 12	 50:142	 3

divizní soutěže

Severočeská divize
 1. KO Česká Kamenice A 14 73,0:39,0 21
 2.	TJ	Lovosice	A	 14	 69,5:42,5	 18
	 3.	TJ	Lok.	Ústí	nad	Labem	A	 14	 64,0:48,0	 18
	 4.	TJ	Sokol	Údlice	A	 14	 58,0:54,0	 17
	 5.	Sokol	Spořice	B	 13	 60,0:44,0	 16
	 6.	Glaverbel	Czech	Teplice	A	 14	 61,5:50,5	 16
	 7.	TJ	MUS	Most	A	 14	 56,0:56,0	 16
	 8.	TJ	Sokol	Duchcov	B	 13	 54,0:50,0	 15
	 9.	TJ	Narex	Česká	Lípa	A	 14	 65,0:47,0	 15
	10.	TJ	Jiskra	Nový	Bor	A	 14	 53,0:59,0	 14
	11.	Sp.	Mikov	Mikulášovice	A	 14	 48,5:63,5	 10
	12.	TJ	Rudolfova	huť	Dubí	A	 14	 46,0:66,0	 10
	13.	SK	Děčín	A	 14	 38,0:74,0	 6
	14.	TJ	Kovostroj	Děčín	A	 14	 29,5:82,5	 2

Na čele tabulky se po tomto kole 
vytvořila silná čtyřka. Vede Sparta 
Kutná Hora „B“ o jediný bod před tri-
em pronásledovatelů v pořadí Sokol 
Kolín „B“, Neratovice a Uhelné skla-
dy. Střed tabulky je poměrně klidný. 
O to vyrovnanější je její závěr. Tady 
předposlední Akuma „B“ a poslední 
Kutná Hora „C“ ztrácejí jediný bod na 
Akumu „C“.

Severomoravská divize

 1. Pozemstav Prostějov 14 156:68 24 
	 2.	VOKD	Poruba	 14	 122:102	 19	
	 3.	Minerva	Opava	 14	 143:81	 18
	 4.	Hagemann	Opava	C	 14	 115:109	 16
	 5.	Sokol	Sedlnice	 14	 109:115	 15
	 6.	Tatran	Litovel	 14	 113:111	 14
	 7.	KH	Břidličná	 14	 115:109	 13
	 8.	Sokol	Přemyslovice	B	 14	 94:130	 12
	 9.	TJ	Odry	 14	 104:120	 11
	10.	KK	Šumperk	B	 13	 99:109	 10
	11.	Horní	Benešov	B	 14	 92:132	 10
	12.	Sokol	Chvalíkovice	 14	 101:123	 9	
	13.	SKK	Ostrava	 13	 77:131	 9

V jarní části byla odehrána již dvě 
kola. Až zde vedoucí Prostějov po-
prvé v sezóně prohrál. Má však stále 
dostatečný náskok před svými pronás-
ledovateli. Na druhé místo se posunul 
právě jeho přemožitel VOKD Poruba, 
zatímco Minerva ztratila dva body 
po velkém boji v Přemyslovicích. Po 
dlouhé době opustily poslední místo 
Chvalíkovice. Závěr tabulky je ale velmi 
vyrovnaný.

Jihočeská divize

Na základě informací od vedoucích 
soutěží připravil Standa Partl.

 1. TJ Sokol Soběnov 14 67,0:45,0 21
	 2.	SKK	Slavoj	Český	Krumlov	 14	 69,0:43,0	 19
	 3.	TJ	BOPO	Třebíč	 14	 68,5:43,5	 18
	 4.	TJ	Sokol	Chotoviny	 14	 60,0:52,0	 18
	 5.	TJ	Sokol	Nové	Hrady	 13	 57,0:47,0	 16
	 6.	TJ	Sokol	Slavonice	 14	 61,0:51,0	 15
	 7.	TJ	Silon	Sezimovo	Ústí	 14	 59,5:52,5	 15
	 8.	TJ	Jiskra	Nová	Bystřice	 14	 58,5:53,5	 15
	 9.	TJ	Centropen	Dačice	D	 14	 57,0:55,0	 14
	10.	TJ	Třebíč	B	 14	 55,5:56,5	 13
	11.	TJ	Nové	Město	na	Moravě	 15	 50,0:70,0	 12
	12.	TJ	Spartak	Pelhřimov	 14	 48,5:63,5	 9
	13.	TJ	Slovan	Kamenice	n.	L.	 14	 39,0:73,0	 7
	14.	TJ	Start	Jihlava	 14	 33,5:78,5	 4

Jihomoravská divize

 1. TJ ČKD Blansko B 15 85,5:34,5 25
 2.	TJ	Valašské	Meziříčí	B	 15	 68,5:51,5	 20
	 3.	TJ	Lokomotiva	Valtice	 15	 71,0:49,0	 19
	 4.	KK	Brno	Židenice	 15	 64,5:55,5	 19
	 5.	KK	Jiskra	Čejkovice	 15	 72,5:47,5	 18
	 6.	TJ	Slavia	Kroměříž	 15	 68,0:52,0	 18
	 7.	KK	DANSTAV	Rosice	B	 15	 65,0:55,0	 18
	 8.	KK	Mor.	Slávia	Brno	C	 15	 63,0:57,0	 17
	 9.	TJ	Sokol	Machová	 15	 62,0:58,0	 14
	10.	TJ	Sokol	Brno	IV	 15	 51,5:68,5	 12
	11.	TJ	Loko-Ingstav	Brno	 15	 41,0:79,0	 9
	12.	KK	Vyškov	B	 15	 48,5:71,5	 8
	13.	TJ	ČKD	Blansko	C	 15	 42,0:78,0	 8
	14.	KC	Zlín	 15	 37,0:83,0	 5

Západočeská divize
 1. Lokomotiva Cheb 11 130:46 18
	 2.	Kuželky	Holýšov	 11	 111:65	 16
	 3.	Sokol	Plzeň	V	 11	 110:66	 14
	 4.	TJ	Baník	Stříbro	 11	 91:85	 12
	 5.	TJ	Sokol	Útvina	 11	 77:99	 12
	 6.	TJ	Jiskra	Šabina	B	 11	 90:86	 10
	 7.	Lokomotiva	Cheb	B	 11	 88:88	 10
	 8.	Jiskra	Hazlov	C	 11	 76:100	 10
	 9.	TJ	Dobřany	 11	 75:101	 10
	10.	TJ	Slavoj	Plzeň	 11	 83:93	 9
	11.	TJ	Sokol	Teplá	 11	 64:112	 6
	12.	SKK	Rokycany	C	 11	 61:115	 5
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reprezentace

Pořadatelé zahájili předprodej vstu-
penek na MS dorostu, které se usku- 
teční ve dnech 7.–13. května �009, 
a na něho navazující III. MS družstev 
(1�.–�3. května �009). Oba vrcholy 
letošní kuželkářské sezony se uskuteč-
ní v německém Dettenheimu. 

Vzhledem k omezené nabídce divác-
kých míst vyzývá organizační výbor 
všechny zájemce, aby si objednali vstu-
penky u pořadatele. V době konání MS 
již mohou být vstupenky na šampionát 
vyprodány. Permanentku na MS do-
rostu lze koupit za 35 euro a na MS 
družstev za 75 euro nebo také tzv. 
Super Ticket na obě akce za 99 euro.
Objednávkový formulář je ke stažení 
na webových stránkách mistrovství 
světa www.sportkegel-wm-2009.de. 
Formulář lze jednoduše vyplnit a ode-
slat faxem nebo emailem. 

Vstupenky na MS 2009

V souvislosti s ukončením kalendář-
ního roku byla vydána aktuální sta-
tistika počtu reprezentačních startů 
našich hráčů a hráček od roku 1993. 

Statistiku vede Petr Holý st. a podrob-
nosti o ní jsme přinesli v Kuželkářských 
listech 1/�008.
Mezi ženami nedošlo na prvním místě 
ke změně, i když Dana Wiedermanno-
vá v loňském roce nastoupila v repre- 
zentačním dresu jen třikrát. Mnohem 
více startů, a to 10, resp. 11, nasbíraly 
díky juniorskému šampionátu a pří-
pravným utkáním Lucka Vaverková a 
Hana Wiedermannová. Lucka se tak 
dostala již na druhé místo těchto his-
torických tabulek.
V mužské statistice už se Viktor Pytlík 
nedělí o první místo s Mirkem Jelínkem 
jako vloni, ale vládne jí sám. K dalším 
větším změnám na prvních místech 
nedošlo, i když například Zdeněk Dvo-
řák nasbíral za uplynulý rok 10 repre-
zentačních startů, což však zatím stačí 
na dělené deváté, resp. desáté, místo.
Nejvíce reprezentačních zápasů na tre-
nérské lavičce naší reprezentace má 
podle nejnovějšího žebříčku Luděk Ke-
prt, který v loňském roce vedl deset-
krát naše juniory. Další ze stávajících 
reprezentačních trenérů je až na sed-
mém místě Ivo Blaževič.

Počty startů za reprezentaci
Ženy

Wiedermannová	Dana	ml. KK	Zábřeh 66

Vaverková	Lucie BBSV	Wien 65

Dobešová	Naďa Victoria	Bamberg 60

Budišová	Eva SK	Wessely 58

Wiedermannová	Hana Post	1036 56

Bukovská	Lenka Konstruktiva 44

Hilzensauerová	Adéla Sokol	Duchcov 43

Bendová	Markéta KK	Slavia	Praha 42

Ollingerová	Olga KK	Zábřeh 40

Cahová	Helena KK	Kroměříž 39

Žďárková	Daniela KK	Slavia	Praha 38

Malá	Radka SKK	Náchod 37

Klaudová	Eva OTIS	Austria 35

Killarová	Jitka KK	Zábřeh 33

Sedláčková	Michaela Spartak	Přerov 33

Trenéři

Keprt	Luděk 96

Jelínek	Bedřich 91

Smejkal	Petr 86

Holý	Petr	st. 83

Lauer	Oldřich 68

Adámek	Miroslav 60

Blaževič	Ivo 37

Dobeš	Jaroslav 27

Slabák	Jaroslav 26

Musil	Ladislav 25

Muži

Pytlík	Viktor SKC	Staffelstein 81

Jelínek	Miroslav SKC	Staffelstein 77

Vaněk	Martin Hagemann	Opava 55

Gartus	Zdeněk SKC	Staffelstein 51

Kotyza	Jan PSJ	Jihlava 48

Sobčák	Ondřej SKK	Náchod 46

Pytlík	Roman SK	Walldorf 42

Staněk	Jiří Austria	Krems 40

Jirouš	Michal SKC	Staffelstein 39

Dvořák	Zdeněk SK	Walldorf 39

Parkan	Robin PSJ	Jihlava 36

Holý	Petr	ml. SKK	Náchod 33

Pichl	Jaroslav Slavoj	Praha 30

Holakovský	Radek St.	Pölten 30
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legislativa

Povinnost vydat návštěvní řád
Zákonem č. 274/2008 Sb. došlo 
ke změně zákona č. 115/2001 Sb.,  
o podpoře sportu. 
Zásadní změnou je ustanove-
ní o povinnosti vlastníka 
sportovního zařízení vydat 
a zveřejnit návštěvní 
řád, ve kterém sta-
noví pravidla pro 
vstup a chování 
návštěvníků a osob 
vykonávajících pořada-
telskou službu ve sportovním zařízení.
Provozovateli zařízení se ukládá po-
vinnost zajistit bezpečnost osob a 
majetku ve svém zařízení stanove-
ním pravidel pro vstup návštěvníků 
a jejich chování. Kontrolu nad dodr-
žováním povinnosti vydat a zveřejnit 
návštěvní řád vykonává obecní úřad,  
který je oprávněn uložit pokutu do 
100 000 Kč.
Vlastníci sportovních zařízení jsou po-
vinni vydat a zveřejnit návštěvní řád 
do 31. 3. �009.
Tento obecně závazný předpis se 
vztahuje na všechny provozovatele 
sportovních zařízení s tím, že není  
rozhodující, na jaké sportovní úrovni 
se soutěž koná.

Převzato z časopisu TP 7/2008 a 
8/2008 (Zpravodaj ČSTV a Naklada-

telství OLYMPIA, a. s.),  
kde byly rovněž 

zveřejněny vzory 
návštěvních řádů. 
Vzor připravený 

legislativněprávním 
a personálním odbo-

rem ČSTV, který je možno  
v modifikované podobě 

využít i pro kuželkářské kluby a 
oddíly, bude ke stažení na webu ČKA.

KuLi blahopřeje
V měsíci únoru oslaví své 60. naro-
zeniny pan Jaroslav Slabák, repre-
zentační trenér mužů a žen a člen KK 
Moravská Slávia Brno.

Právě za tento oddíl dosáhl jubilant 
největších sportovních úspěchů. I jeho  
zásluhou patřila „Morenda“ v 80. le-
tech minulého století k předním čes-
koslovenským družstvům. Svůj první 
titul mistra ČSSR v kategorii jednot-
livců mužů však dosáhl v roce 198� 
jako hráč Zbrojovky Brno. Pan Slabák 
se může pochlubit i titulem mistra svě-
ta, který získal v roce 198� v Ljublja-
ni jako „dotahovák“ zlatého družstva 
mužů. Navázat na tento úspěch se  
v mužích povedlo až dvojici J. Kotyza 
a V. Pytlík v roce �006 ve Skopje. Pan 
Slabák byl však i u této stříbrné medai-
le, tentokráte v roli reprezentačního 
trenéra. Pod jeho vedením naši repre-
zentanti získali také tituly mistrů světa 
v kategorii smíšených tandemů: v roce 
�005 v Novém Sadu a v roce �007  
v Košicích.
Vraťme se však ještě pár řádky k hráč-
ské kariéře jubilanta. V 90. letech 
minulého století předváděl své umě-
ní v Německu v dresu KC Kasendorf. 
Poslední léta jsme ho měli možnost 
opět vídat jako oporu prvoligové MS 
Brno. Že kuželky umí stále hrát, před-
vedl např. v roce �001, kdy vyhrál prv-
ní ročník MČR seniorů. Stejný úspěch 
pak zopakoval v letech �005 a �006.
Hráčská i trenérská kariéra pana Slabá-
ka je pestrá a bohatá na úspěchy, kte-
rými dělal radost nejen sobě. Za vše, co 
pro české kuželky udělal, mu děkujeme 
a ze srdce mu přejeme pevné zdraví a 
mnoho dalších vítězství. VV ČKA

V z o r 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 
 sportovního zařízení …………………. 

I. 
Základní ustanovení

1. TJ/SK………………., se sídlem ……………… IČ: …………….. jako vlastník 
(provozovatel) sportovního zařízení ………………………… (dále jen zařízení) vydává 
tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou mu v tomto směru ukládá zákon. 

2. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do 
prostor zařízení,  a to zejména za účelem sledování sportovního utkání či obdobné 
sportovní akce. 

3. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a 
majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se 
v jeho prostorách. 

4. Každý návštěvník svým vstupem do prostor zařízení bere na vědomí, že je povinen 
dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a 
zavazuje se je dodržovat. 

5. Tento návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní sportovní akce 
bude osoba odlišná od vlastníka (provozovatele) zařízení. 

II. 
Vstup a pobyt v zařízení

1. Vstupovat a pobývat v zařízení mohou návštěvníci pouze na základě řádně zakoupené a 
předložené vstupenky, průkazu či obdobného dokladu opravňujícího ke vstupu a pobytu 
v zařízení. 

2. Na požádání pořadatelské služby, bezpečnostní služby, jakož i příslušníků Policie ČR je 
návštěvník povinen se kdykoli prokázat platnou vstupenkou, případně obdobným 
dokladem. Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu, je povinen 
bezodkladně opustit prostory zařízení. V opačném případě bere na vědomí, že bude 
z prostor zařízení vyveden.  

3. Vlastník (provozovatel) si vyhrazuje právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo 
vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto 
návštěvním řádem případně dalšími vnitřními předpisy, jenž upravují provoz zařízení, 
dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelské či bezpečnostní služby a 
rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 

4. Každý návštěvník vstupující do zařízení souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany 
pověřených osob, případně Policie ČR osobní kontrola jeho osoby a současně i kontrola 
jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem i odepření vstupu 
do zařízení. 

III. 
Povinnosti návštěvníků zařízení

1. Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru zařízení tak, aby svým jednáním 
neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či 
majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním 
neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající 
sportovní akce. 

2. Každý návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny pořádkové či bezpečnostní 
služby, příslušníků Policie ČR, hasičů, členů záchranné služby apod. 

3. Při pobytu v zařízení je návštěvník povinen odkládat své osobní věci pouze na místech 
k tomu vyhrazených a určených. 

IV. 
Zákazy

V prostorách zařízení je zakázáno: 

a) vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít 
b) vnášet a konzumovat alkohol, drogy či jiné toxické látky 
c) vnášet neskladné či objemné předměty, a to včetně velkých batohů a tašek 
d) vnášet natlakované nádoby 
e) vstupovat do oblastní, které nejsou určeny pro návštěvníky (např. hrací plocha) 
f) házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky 
g) kouření a používání otevřeného ohně
h) ničit zařízení a jeho vybavení 
i) popisovat, polepovat  nebo pomalovávat zařízení  
j) pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či obrazové 

záznamy probíhající sportovní akce 
k) odhazování odpadků mimo místa k tomu určená 

V. 
Pořadatelská služba

1. Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad 
dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, 
přísluší pořadatelské službě. 

2. Osoby vykonávající pořadatelskou službu nosí na svém oblečení viditelné označení 
……………………. 

3. Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro který 
byla zřízena, a k bezproblémovému průběhu sportovní akce. 

4. Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též bezpečnostní 
služba. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR. 

VI. 
Odpovědnost za škody 

a důsledky porušení návštěvního řádu

1. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. Vlastník 
(provozovatel) odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo 
hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru. 

2. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit 
………………………. 

3. Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do 
budoucna zakázán vstup do prostor zařízení, a to na jakoukoli dobu. 

4. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu 
s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení 
pokuty vlastníku ze strany státních orgánů, zrušení sportovní akce). 

VII. 
Účinnost

Tento návštěvní řád je účinný od ………………………….. 
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mistrovství čr

Kuželkářské weby

TJ Start Jihlava
http://www.kuzelkystart.kvalitne.cz

Uroš Stoklas — osobní stránky
http://www.urosstoklas.com

TJ Slovan Karlovy Vary
http://www.slovankuz.wgz.cz

Místa konání MČR (od r. 1994)
V souvislosti se schválením míst 
konání a postupových klíčů na MČR 
jednotlivců v letošním roce (viz minu-
lé číslo Kuželkářských listů) zveřejňu-
jeme zajímavou tabulku míst konání 
MČR za posledních 15 let.
Včetně toho letošního ročníku se jed-
ná o 13� mistrovství v 10 kategoriích, 
která se konala na celkem �1 kužel-
nách po celé ČR. Nejpilnějšími pořa-

dateli jsou v tomto směru Blansko  
(10×), Náchod (9×), Přerov (8×), Jih-
lava (7×), Rokycany (7×), Č. Třebová 
(6×), Zábřeh (6×), Opava (5×), Olo-
mouc (5×), Tábor (5×), Val. Meziříčí 
(5×), Č. Velenice (�×), Chomutov (�×), 
Rosice (�×) a trojnásobní pořadate-
lé Hazlov, H. Benešov, Konstruktiva, 
Šumperk, Ústí nad Labem a Vyškov.
 Tabulku zpracovala STK ČKA

Rok Muži Ženy Junioři Juniorky Dorostenci

199� Náchod Jirkov Olomouc Rokycany Zábřeh

1995 Blansko Vyškov Tábor Náchod Rokycany

1996 Blansko Blansko Třebíč Tábor Náchod

1997 Zábřeh Č. Třebová Opava Slavia Praha Blansko

1998 Luhačovice Opava Ústí n. L. Přerov Jihlava

1999 Olomouc Blansko Náchod Č. Třebová Přerov

�000 Přerov Náchod Jihlava Hnánice Ústí n. L.

�001 Opava Jihlava Vrchlabí Rýmařov Tábor

�00� Vrchlabí Rýmařov Č. Velenice Jihlava Opava

�003 Podbořany Rokycany Chomutov Kroměříž Přerov

�00� Chomutov Zábřeh Jihlava Č. Velenice Šumperk

�005 Val. Meziříčí Prostějov Hazlov Dubňany Č. Velenice

�006 Hazlov Val. Meziříčí H. Benešov Rosice Liberec

�007 Náchod Přerov Opava Zábřeh H. Benešov

�008 Kutná Hora Hazlov Rosice K. Vary Rokycany

�009 Olomouc Konstruktiva Pelhřimov Rosice Val. Meziříčí

Rok Dorostenky Žáci Žákyně Senioři Seniorky

199� Blansko — — — —

1995 Šumperk — — — —

1996 Olomouc Česká Třebová — —

1997 Blansko Jirkov — —

1998 Náchod Blansko — —

1999 Ústí n. L. Č. Třebová — —

�000 Rokycany Konstruktiva — —

�001 Hnánice Náchod Konstruktiva Vyškov

�00� Přerov Zábřeh Blansko Rokycany

�003 Val. Meziříčí Jihlava Dačice Šumperk

�00� Hořice Val. Meziříčí Vyškov Dubňany Olomouc

�005 Chomutov Rokycany Bohušovice Tábor K. Vary

�006 Náchod Hořice Přerov Chomutov Tábor

�007 Rosice Jihlava Podbořany Třebíč Kutná Hora

�008 Č. Velenice Přelouč Č. Třebová H. Benešov Zábřeh

�009 Č. Třebová Teplá Blansko Přerov Kosmonosy

Velká cena Rakouska
Turnaj za účasti 3� mužů a 16 žen, 
vybraných pořadatelem z 16 států, se 
uskuteční 11. �. �009 v Ritzingu.
Z našich hráčů a hráček pozvání 
obdrželi Radek Hejhal, Radek Holakov-
ský a Lucie Vaverková. 
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Lyžaři mají přednost

pohár čka

Ženy rozehrály svou soutěž
Po mužích svou soutěž načaly též 
ženy. Vůbec první zápas sehrály ženy 
Trutnova na své kuželně proti Sokolu 
Benešov. 
Hostující družstvo si odvezlo výhru 
�:�, kterou o týden později v odvetě 
potvrdilo. Benešovské ženy se tak sta-
ly vůbec prvními postupujícími. Další 
souboje jsou teprve rozehrané.
K překvapení se schyluje v souboji 
Kolína s Jihlavou, která na své kužel-
ně v podstatě smetla svého ještě loni 
ligového soupeře 6:0 a před odvetou 
má fantastickou pozici. K postupu 
stačí Jihlavě uhrát tři dráhy. Skvělým 
výkonem (579) se prezentovala domá-
cí Jana Račková. Úplně lehkou pozici 
proti Lomnici pak nebude mít ani lídr 
české druhé ligy Neratovice, které na 
domácí kuželny zvítězily „jen“ �:� 
(10:6), což zatím žádnou postupovou 
jistotu nedává.
Muži už načali druhé kolo základní čás-
ti, které bude probíhat až do poloviny 
února. Dál zatím postupují víceméně 
favorité. Asi nejnapínavější bitva se 
odehrála mezi pražskou Konstruktivou 
„C“ a „béčkem“ plzeňské Škodovky. 
První utkání se hrálo na přelomu roku 
v Plzni. Byl to celkem poklidný zápas, 
kterému dominoval výkon Jiřího Šlaje-
ra (569) a domácí zvítězili 5:1 (10:6). 
Odveta se odehrála o týden pozdě-
ji v Praze a domácí tým potřeboval  
k postupu předvést vynikající výkon. 
První dva souboje byly velice napínavé. 
Všichni se přetahovali o každou kužel-
ku. Nakonec z toho byla dělba bodů, 
která pro Pražany znamenala nůž na 
krku, když oba poslední hráči museli 
nutně vyhrát a k tomu uhrát alespoň 
7 z 8 drah. Oba měli výborný nástup 
a získali pro sebe první dvě dráhy. Ve 
třetí dorážce ale domácí Pavel Vyma-
zal „zvládl“ šest újezdů, kterými dráhu 
prohrál. V poslední části tedy museli 
oba Pražané vyhrát. Plné byly pro oba 
vítězné, ovšem cestu za dalšími boji 
jim uzavřela dorážka, ve které Ško-

dováci, i přes větší počet újezdů, byli 
lepší a postoupili tak na součet drah 
do nadstavby, kde je čeká třetiligový 
Kolín.
Další zajímavý souboj se odehrál na 
východě Čech. Červený Kostelec se 
utkal s Rychnovem n. Kn. „B“. Ligový 
celek z Kostelce na své domácí kužel-
ně vlétl na soupeře zostra a nadělil  
mu „kanára“, když všechny výkony 
domácích předčily výkony rychnovské. 
Do odvety tedy šance pro lídra výcho-
dočeské divize veškeré žádné. Rych-
novští ale zbraně nesložili a ukázali, že 
doma to opravdu umí. Získali s přehle-
dem první dva body a i druhá dvojice 
rychle získala na svou stranu vedení  
v soubojích. Ovšem po polovině se cosi 
zadrhlo. Domácí Petr Gálus začal pro-
ti kosteleckému Romanu Martincovi 
ztrácet svůj téměř dvacetikuželkový 
náskok. Martinec vyhrál třetí dráhu  
i poslední plné a závěrečnou bezchyb-
nou dorážkou (proti třem újezdům 
Gáluse) obrat dovršil a získal postu-
pový bodík. Rychnov tak i přes solidní 
výhru a celkovou remízu na dráhy dál 
nepostupuje. Červený Kostelec se pak 
může těšit na další derby, když v prv-
ním kole nadstavby bude čelit Nácho-
du, jehož kuželnu zná dobře ze svého 
ligového působení.
Ze zatím rozehraných soubojů slibu-
je obrovskou bitvu střetnutí Rosic a 
BOPA Třebíč. BOPO usilující s výraz-
ně posíleným kádrem (Jiří Mikoláš a 
Robert Pevný) o návrat do ligových 
vod doma přehrálo Rosice �:�. Největší 
podíl na vítězství měli dvě „šestistov-
ky“ hlavních tahounů třebíčského cel-
ku (Mikoláš — 60�, Pevný — 637 a 187 
první dráha). Ostatním domácím se už 
tolik nevedlo, takže zbylé body zazna-
menali Rosičtí. Každopádně odveta 
naplánovaná na 5. �. od 19:00 bude 
jistě velkou podívanou.
Zbylé výsledky a nejen to naleznete 
na webových stránkách Poháru ČKA 
— www.poharcka.wz.cz. L. Dařílek

MS v klasickém 
lyžování �009, 
které se usku-
teční v Liberci  
v druhé polo-
vině února, ov-
livnilo nečekaně i kuželkářský sport. 
Z rozhodnutí organizačního výboru 
mistrovství světa bude také liberecká 
kuželna využita jako zázemí během 
šampionátu. Z tohoto důvodu mu-
sela být provedena změna rozlosová-
ní II. KLM „A“ a zápas TJ Lokomotiva 
Liberec–TJ Sokol Duchcov byl o týden 
přesunut na neděli 8. 3. �009, kdy již 
kuželna bude opět sloužit kuželká-
řům.


