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Z obsahu tohoto čísla

Úvodem

Financování a rozpočet ČKA
Finance hýbou světem, v současné 
době i naší asociací. Existující problé-
my však nepřičítáme krizi, vidíme je 
jinde a jsou dlouhodobějšího charak-
teru.
S jakými zdroji příjmů hospodaříme, 
jak se tvoří rozpočet a co se skrývá 
za výdaji, nelze shrnout na pár řádků. 
Podstatné informace se však nachází 
v Ekonomické směrnici ČKA, uveřejně-
né na webových stránkách asociace. 
V zásadě je nutno rozdělit příjmy a 

výdaje do tří oblastí, z nichž každá je 
účetně vedena v samostatném účet-
ním středisku.
Dosud bez větších problémů probíhá 
nakládání se státní dotací na reprezen-
taci. Používají se zde celkem průhled-
ná bodová kritéria na dotace, předem 
však neznáme hodnotu bodu a ještě 
dnes nevíme, v jaké výši na rok �009 
dotaci obdržíme. Tato situace velice 
komplikuje plánování akcí komisi stát-
 pokračování na str. 2

Mistrovství jednotli-
vých krajů a boje 
o postup na mistrov-
ství republiky nám 
připomněly, že už se 
blíží závěr sezony. 
V některých případech jsme mohli 
díky internetu sledovat průběh těchto 
soutěží poměrně podrobně nebo se 
alespoň na stránkách pořadatelů nebo 
krajských svazů rychle objevily výsled-
ky, což je určitě potěšitelné. 
Mohli jsme tak být alespoň na dálku 
svědky několika překvapení na úkor 
favoritů. Určitě tím kromě sebe zar-
moutily i reprezentační trenéry, kteří 
pomalu uzavírají nominaci na mis-
trovství světa družstev v Německu. 
Vzhledem k složité finanční situaci 
naší asociace se totiž v rámci přípravy 
na šampionát uskuteční jenom jedno 
mezistátní utkání, což je určitě málo. 
Krajská mistrovství tak jistě byla pro 
trenéry zajímavým měřítkem, jak se 
vybraný hráč nebo hráčka dokáží při-
pravit a podat maximální výkon. Uvi-
díme, zda budou mít trenéři šťastnou 
ruku.
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finance

Financování a rozpočet ČKA
pokračování ze str. 1
ní reprezentace. Čerpání dotace musí  
být v souladu s metodickými pokyny  
MŠMT a uspořené prostředky je nutné 
vrátit, tzn. nelze převádět do další-
ho roku. Z tohoto důvodu jsme dříve  
raději volili variantu překročení roz-
počtu a doplacení z vlastních zdrojů, 
v současné době je však nutné trvat 
na vyrovnaném rozpočtu. Výše státní 
dotace na reprezentaci závisí jedno-
značně na umístění členů reprezen-
tačních družstev na posledních MS 
juniorů a seniorů. Na ty jsou získány 
příspěvky na přípravu, KS, MU, servis, 
sportovní materiál apod. Hráči s na-
dějí na umístění do 8. místa na MS pak 
dále získávají příspěvek na účast. 
Dalšími kritérii jsou: popularita sportu, 
počet členských států v mezinárodní 
federaci a počet členů svazu. Na pří-
pravu dorostenecké reprezentace ani 
její účast na MS dorostu příspěvek 
nezískáváme, náklady na dorost je nut-
no hradit z financí získaných seniory 
a juniory. Roční dotace na reprezen-
taci se v minulých letech pohybovala  
v rozmezí 1,8–�,5 mil. Kč, v příštích 
týdnech zjistíme její výši na r. �009.

Obdobně funguje státní dotace na pří-
pravu talentované mládeže. Její výše  
se odvíjí od úspěšnosti seniorské a ju-
niorské reprezentace a počtu registro-
vané mládeže v klubech (50 % : 50 %).  
Z tohoto důvodu její výši opravdu vý-
znamně ovlivňuje počet mládeže vy- 
kázaný po linii ČSTV (ne svazy). Je 

škoda, že si stále tuto skutečnost 
řada klubů neuvědomuje a i ty pak  
o dotace přicházejí (r. �008). ČKA na 
toto samostatné účetní středisko měla 
ročně dotace ve výši 300–400 tisíc 
Kč. Jejich využití má rovněž přesná 
pravidla, např. z ní nelze přispívat na  
mistrovské soutěže (jeden z důvodů, 
proč PMN je soutěž nemistrovská) a 
účast na MS. ČKA využívá dotace pře-
devším na pořádání a příspěvky na 
cestovné na PMN, konání Májového a 
Vánočního turnaje krajských výběrů 
mládeže a případné příspěvky klubům. 
Výše dotace na rok �009 do této doby 
rovněž není známa. Nestává se však, 
že by po sdělení výše příspěvků byly 
státní dotace kráceny.
Toto už vůbec neplatí u třetího účet-
ního střediska — vlastní zdroje. Jejich 
hlavní částí byla dotace ČSTV přede-
vším z výtěžků Sazky, ve velmi nepod-
statné výši doplňovaná vlastními příj-
my (startovné, registrace). Ještě na 
přelomu století získával tehdy jenom 
kuželkářský svaz od ČSTV příspěvek ve 
výši kolem �,6 mil. Kč. Od roku �001, 
kdy byla ustavena Česká kuželkářská a 
bowlingová federace se dělí příspěvek 
mezi ní, ČKA a ČBA. Jeho výše se však 
podstatně nezvýšila (a to pomíjím infla-
ci). Ještě v roce �005 se podařilo získat 
příspěvek po doplatku v r. �006 v plné 
výši (�,4 mil. Kč). Od roku �006 se vrší 
problémy s plněním a dotace se výraz-
ně snižují. Za rok �006 chybí 14 %,  
za rok �007 �5 % a za rok �008 jsme 
obdrželi pouze 60 % z 1,7 mil.Kč. Za  
3 roky nám tak v plánovaném rozpočtu 
chybí více jak 1,5 mil. Kč, což předsta-
vuje celoroční rozpočet. Bohužel jsme 
věřili opakovaným slibům, že vše bude 
v krátké době doplaceno, a včas neby-
la přijata potřebná úsporná opatření. 
Jedná se o prostředky na úhradu pro-
vozu sekretariátu (mzdy, nájmy, poš-
tovné apod.), financování krajských a 
okresních svazů, náklady na činnost 
VV, VR a všech komisí, pořádání MČR, 

školení a seminářů. A na to 1 milion 
opravdu nestačí, vždyť jen na KKS 
jsme rozdělovali do r. �007 kolem 800 
tisíc korun. Chybějící částka tvořila  
v posledních 15 letech rezervu na krytí 
nákladů ČKA v I. pololetích, kdy jsou 
náklady nejvyšší a příspěvky ještě ne-
jsou poskytovány. S napětím očekává-
me, co nám za měsíc přinese sdělení 
ČSTV o výši dotace na r. �009. Ta se 
navíc dělí od loňska na část od Sazky 
a část od státu (vratka zdanění Sazky). 
Na tuto státní dotaci musí být opět 
zřízeno samostatné účetní středisko,  
k čerpání jsou metodické pokyny a 
musí se zúčtovat. 
Podrobně se příjmy a výdaji za minulé 
roky bude zabývat VH ČKA.

Ivana Palánová
generální sekretářka ČKA

Výkonný výbor ČKA za svém zasedání 
1�. března �009 projednal hodnocení 
účasti na SP jednotlivců, přípravu Val-
né hromady ČKA, aktivu STK, zajištění 
finále PMN a Májového turnaje žactva. 
Dále se zabýval přípravou účasti na MS 
dorostu a MS družstev mužů a žen a 
zajištěním mezistátních utkání. Schvá-
lil svolání Valné hromady ČKA a aktivu 
STK na 13. června �009, návrh jedna-
cího a volebního řádu pro VH, rozděle-
ní mandátů pro VH ČKA, úpravu STP 
v oblastech dopingu k 1. dubnu �009 
a udělení bronzové plakety Vladislavu 
Charouzovi.

Z jednání VV ČKA
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Pohár mladých nadějí

13. ročník PMN je dobojován
V sobotu 28. března přivítala olo-
moucká osmidráha finalisty letošního 
13. ročníku Poháru mladých nadějí. 
Již tradičně naplněné hlediště sledo-
valo boje nejen o celkové vítězství, ale 
i o třináct postupových míst na mis-
trovství republiky v kategorii starších 
žáků a starších žákyň.

Žákyně se o mistrovský titul utkají  
v Blansku a žáci pak v Teplé a obě 
mistrovství se konají v pátek 1. května 
�009. Rozpisy obou mistrovství najde-
te na webových stránkách České kužel-
kářské asociace.
A jak to probíhalo v Olomouci? Abso-
lutně nejvyšší výkon �86 kuželek 
předvedla Kristýna Švihlíková, která 
odehrála celý ročník ve skvělé formě 
a ve své kategorii v podstatě neměla 
vážnou konkurenci. Zajímavé bude, 
zda dokáže svoje umění přetavit také 

do zlata na mistrovství republiky.
K vidění byly ještě dvě dvěstěosmde-
sátky. Jedna v podání oderského Mar-
ka Frydrycha a druhá v podání dačic-
kého Mojmíra Holce. Mladším žákyním 
kraloval výkon �65 kuželek jablonecké 
Adély Honsové a zajistil jí zároveň pěk-
né třetí místo v celkovém pořadí.
Děkuji olomouckým kuželkářům za 
bezproblémový průběh akce. Skvěle 
pracoval také nový program od pana 
Rosta, který se osobně účastnil sobot-
ního dopoledne.
Soutěžní ročník končí, blíží se volební 
valná hromada. Přesto, že nikdo dnes 
nedokáže říct, kdo bude v budoucnos-
ti působit ve funkci předsedy komise 
mládeže a kdo bude řídit tuto soutěž, 
musíme další ročník připravit již nyní. 
V této souvislosti bych rád znovu při-
pomněl, že stále není dostatek zájem-
ců o pořádání jednotlivých turnajů 
v dalším ročníku. Pokud tedy máte 
zájem, ozvěte se co nejdříve.
Rád bych poděkoval všem pořadate-
lům turnajů za velmi dobrou spoluprá-
ci v průběhu celého ročníku a vyslovil 
přání, aby tomu tak bylo i v budouc-
nosti.
 Jiří John
 předseda komise mládeže ČKA

Mladší žáci
Pořadí ve finále:
1.	 Holec	Mojmír	 TJ	Centropen	Dačice	 44	 280
2.	 Hendrych	Petr	 KK	Hagemann	Opava	 39	 276
3.	 Bína	Jan	 SKK	Jičín	 30	 260
4.	 Laušman	David	 TJ	Biž.	Jablonec	n.	N.	 27	 257
5.	 Plšek	Marek	 TJ	Loko	Trutnov	 23	 253
6.	 Lepka	Ondřej	 TJ	St.	Rychnov	n.	Kn.	 21	 248

Konečné pořadí:
1.	 Hendrych	Petr	 KK	Hagemann	Opava	168	 260
2.	 Holec	Mojmír	 TJ	Centropen	Dačice	 148	 255
3.	 Bína	Jan	 SKK	Jičín	 127	 250
4.	 Laušman	David	 TJ	Biž.	Jablonec	n.	N.	104	 244

Mladší žákyně
Pořadí ve finále:
1.	 Honsová	Adéla	 TJ	Biž.	Jablonec	n.	N.	 35	 265
2.	 Divílková	Tereza	 TJ	Jiskra	Otrokovice	 33	 263
3.	 Sikorová	Pavlína	 KK	Hagemann	Opava	 27	 251
4.	 Šulová	Veronika	 TJ	Sokol	Mohelnice	 24	 250
5.	 Stříteská	Michaela	 KK	Zábřeh	 21	 243
6.	Wohlmuthová	Ver.	 SKK	Rokycany	 20	 242

Konečné pořadí:
1.	 Divílková	Tereza	 TJ	Jiskra	Otrokovice	 113	 244
2.	Wohlmuthová	Ver.	 SKK	Rokycany	 112	 241
3.	 Honsová	Adéla	 TJ	Biž.	Jablonec	n.	N.	104	 236
4.	 Bartošová	Kamila	 SK	Kosmonosy	 98	 234

Starší žáci
Pořadí ve finále:
1.	 Frydrych	Marek	 TJ	Odry	 44	 280
2.	 Zdražil	Božetěch	 SK	Baník	Ratíškovice	 38	 274
3.	 Valeš	Karel	 TJ	VTŽ	Chomutov	 30	 260
4.	 Kráčmar	František	 SKK	Hořice	 25	 252
5.	 Chmura	Martin	 TJ	St.	Rychnov	n.	Kn.	 23	 251
6.	 Ehl	Jiří	 TJ	St.	Rychnov	n.	Kn.	 21	 250

Konečné pořadí:
1.	 Urban	Ladislav	 SKK	Karlovy	Vary	 130	 255
2.	 Kráčmar	František	 SKK	Hořice	 116	 243
3.	 Chmura	Martin	 TJ	St.	Rychnov	n.	Kn.	112	 244
4.	 Frydrych	Marek	 TJ	Odry	 108	 245

Starší žákyně
Pořadí ve finále:
1.	 Švihlíková	Kristýna	 Kuželky	Podbořany	 50	 286
2.	 Semelová	Michaela	 TJ	Sokol	Luhačovice	 39	 277
3.	 Pitronová	Ivana	 KK	Kroměříž	 31	 263
4.	 Kubáčková	Eliška	 KK	Kroměříž	 27	 258
5.	 Vacková	Jitka	 TJ	Sokol	Kolín	 24	 256
6.	 Kysilková	Petra	 TJ	Jiskra	Rýmařov	 21	 249

Konečné pořadí:
1.	 Švihlíková	Kristýna	 Kuželky	Podbořany	 175	 262
2.	 Semelová	Michaela	 TJ	Sokol	Luhačovice	 128	 239
3.	 Utikalová	Linda	 TJ	Jiskra	Hazlov	 102	 241
4.	 Vacková	Jitka	 TJ	Sokol	Kolín	 97	 237

Finále Poháru mladých nadějí — starší žákyně
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Příprava dorostu vrcholí
O víkendu 28.–29. 3. se uskutečnilo 
oficiální mezistátní utkání doroste-
neckých reprezentací Rakouska a  
České republiky. Toto utkání hostilo 
malé městečko Wittau. 
Naši výpravu tam přivítala nádherná, 
ale velice těžká kuželna. Pro trenéry to 
byla jedna z posledních možností pro-
věřit své „ovečky“ před blížícím se MS 
dorostu, které se uskuteční 7.–13. 5. 
�009 v německém Dettenheimu.

Celý víkendový program zahájila děv-
čata. Na naší straně to byly zkušené 
Lída Johnová a Zuzana Musilová. Lída 
hrála od prvního hodu velmi soustře-
děně a svoji soupeřku jasně přehráva-
la. Velmi dobře si s těžkou kuželnou 
poradila a výkonem 547 nahrála 50 
kuželek. Jak se ukázalo, byl to nejlep-
ší výkon celého utkání. Zuzka začala 
poněkud „vlažněji“, ale po „obrátce“ 
zabrala a svoji soupeřku nakonec o 6 
kuželek porazila. Vedení o 56 kuželek 
mělo uklidnit další hráčky. Za nás 
nastoupily Nikola Tatoušková a zku-
šená Kamila Šmerdová. Nikola bojo-
vala, ale na nejlepší rakouskou hráčku 
nestačila. Kamila předváděla solidní 
hru a svůj náskok neustále navyšova-
la. Nakonec naše družstvo porazilo 
hostitele o 66 kuželek a zaznamena-
lo velice cenné vítězství. Nejhorší dva 
výkony Kláry Zubajové (489) a Silvie 
Horňákové (45�) se škrtaly.
Odpoledne nastoupili k svému utkání 
chlapci. Očekávalo se vyrovnané ut-
kání, ale opak byl pravdou. Naši kluci 
od začátku „tahali“ za výrazně kratší 
konec a konečná prohra o 94 kuželek 

mohla být ještě vyšší, nebýt vynikající-
ho výkonu Honzy Endršta, který docí-
lil 595 kuželek, čímž zaostal pouze  
o devět kuželek za platným rekordem 
kuželny.
Utkání zahájila dvojice Pytlík – Šípek.  
Ani jeden nezahrál podle představ tre-
néra a tak po první dvojici kluci pro-
hrávali o 99 kuželek. Ani prostřední 
dvojice na své soupeře nestačila. Dvo-
jice Dvorník – Tulka zaostala za svými 
možnostmi a už to bylo o 138. „Dota-
hováci“ byli naprosto rozdílní. Zatím-
co Petr Tomáš se trápil (501), Honza 
Endršt přiváděl zaplněnou kuželnu 
do transu a atakoval rekord kuželny. 
Bohužel to však stačilo pouze ke kori-
gování výsledku. U chlapců se škrtaly 
výkony Vojtěcha Šípka (479) a Tomáše 
Petra (501).
V neděli byla na programu soutěž tan-
demů a ani tady se nám příliš neda-
řilo. Výjimkou byla dvojice Johnová 
– Endršt, která v semifinále prohrála 
na „náhlou smrt“, aby pak úplně stej-
ně vyhrála souboj o bronz. Ostatní  
dvojice zklamaly a vypadly v základ-
ních kolech (pouze Musilová – Tulka 
ve čtvrfinále).
Celkové hodnocení je velmi rozporu-
plné. Zatímco děvčata podávají solidní 
výkony a na MSD by měly patřit mezi 
týmy hrající o medailová umístění, klu-
ci nepodávají výkony, které by vedly  
k přílišnému optimismu.
Celé utkání bylo ze strany pořadate-
lů zajištěno naprosto dokonale, naše 
výprava se nesetkala s nejmenšími 
problémy a bylo o ní naprosto perfekt-
ně postaráno.
Na konci utkání byla nominace oběma 
trenéry zúžena na 8 dorostenců a 8 
dorostenek, kteří se sejdou ve dnech 
17.–19. dubna �009 na závěrečném 
soustředění v České Třebové, kde bu-
dou oznámena jména pěti hráčů a  
hráček pro MSD v Německu.
 František Majer
 tech. vedoucí dorost. reprezentace

rePrezentace čr

Dorostenky
Vegerbauer	M. 519 6+ 525 Musilová	Zuzana

Schweizer	Julia 497 56+ 547 Johnová	Ludmila

Neckham	Jaquel. 543 30+ 517 Tatoušková	Nikola

Bernhard	Melanie 495 66+ 531 Šmerdová	Kamila

2054 — 2120

Rakousko–Česká republika

Dorostenky — mimo soutěž
Stranski	Angelina 481 489 Zubajová	Klára

Windisch	Melanie 446 452 Horňáková	Silvie

Dorostenci
Rathmayer	Martin 575 +31 544 Pytlík	Michal

Meyer	Marco 551 +60 522 Tulka	Vojtěch

Fritz	Patrick 569 +113 516 Dvorník	Dalibor

Peter	Stefan 576 +94 597 Endršt	Jan

2271 — 2177

Dorostenci — mimo soutěž
Bauer	Thomas 547 479 Šípek	Vojtěch

Hennebichler	Ric. 526 501 Tomáš	Petr

Pořadí tandemů
1. Neckham	Jaqueline	–	Rathmayer	Martin	(AUT)

2. Vegerbauer	Martina	–	Fritz	Patrik	(AUT)

3. Johnová	Ludmila	–	Endršt	Jan	(CZE)

4. Schweizer	Julia	–	Meyer	Marco	(AUT)

Nominace užšího kádru
Dorostenky

Musilová	Zuzana TJ	ČKD	Blansko

Johnová	Ludmila TJ	Lokomot.	Česká	Třebová

Šmerdová	Kamila TJ	ČKD	Blansko

Zubajová	Klára TJ	Valašské	Meziříčí

Koutníková	Simona TJ	Sokol	Duchcov

Popovičová	Klára TJ	Valašské	Meziříčí

Tatoušková	Nikola KK	Šumperk

Navrkalová	Renata TJ	Lokomot.	České	Velenice

Dorostenci
Endršt	Jan TJ	Sokol	Duchcov

Poživil	Bořek TJ	Lokomotiva	Liberec

Pytlík	Michal SKK	Rokycany

Schejbal	Martin TJ	Sparta	Kutná	Hora

Tulka	Vojtěch SKK	Hořice

Vícha	Jiří KK	Hagemann	Opava

Dvorník	Dalibor KK	Moravská	Slávia	Brno

Tomáš	Petr TJ	Sparta	Kutná	Hora

Společné foto účastníků přátelského utkání
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Tabulka jednotlivkyň
1. Wiedermannová	ml. Zábřeh	„A“ 578,2 9/9

2. Žďárková	Daniela Sl.	Praha 563,3 10/10

3. Sedláčková	Mich. Přerov 562,3 8/11

4. Marková	Šárka Sl.	Praha 559,8 10/10

5. Ševčíková	Zdeňka Blansko 553,4 8/9

6. Killarová	Jitka Zábřeh	„A“ 551,9 8/9

Tabulka I. KLZ
1. KK Slavia Praha 19 109,0:43,0 32

2. KK	Zábřeh	„A“ 18 92,0:52,0 25

3. SKK	Jičín 19 88,0:64,0 23

4. KK	Konstruktiva	Praha 20 83,0:77,0 23

5. TJ	ČKD	Blansko 18 78,0:66,0 20

6. KK	Slovan	Jirkov 18 77,0:67,0 20

7. KK	Šumperk 18 75,0:69,0 19

8. TJ	Spartak	Přerov 20 75,0:85,0 17

9. KK	Zábřeh	„B“ 19 59,0:93,0 14

10. SKK	Primátor	Náchod 19 67,0:85,0 13

11. TJ Jiskra Rýmařov 19 55,0:97,0 13

12. TJ Lok. České Velenice 19 46,0:106,0 7

Tabulka I. KLM
1. KK PSJ Jihlava 19 100,5:51,5 30

2. SKK	Primátor	Náchod 19 103,0:49,0 27

3. TJ	Spartak	Přerov 19 84,0:68,0 24

4. TJ	Sokol	Luhačovice 19 82,5:69,5 22

5. KK	Slavoj	Praha 18 80,0:64,0 21

6. KK	Mor.	Slavia	Brno 19 77,0:75,0 19

7. TJ	Centropen	Dačice 19 75,0:77,0 19

8. TJ	Sokol	Husovice 19 73,0:79,0 18

9. TJ	Lok.	Česká	Třebová 19 70,5:81,5 18

10. TJ	Jiskra	Kovářská 18 58,0:86,0 15

11. KK Hagemann Opava 19 57,0:95,0 8

12. KK Lokomotiva Tábor 19 43,5:108,5 5

Tabulka jednotlivců
1. Jiroušek	Pavel Č.	Třebová 600,8 11/11

2. Bělíček	Vlastimil Přerov 597,4 10/10

3. Kotyza	Jan PSJ	Jihlava 594,3 11/11

4. Goldemund	Roman Přerov 590,8 10/10

5. Němec	Jiří Dačice 587,0 11/11

6. Kovář	Martin Náchod 585,5 10/10

První liga mužů

První liga žen

Boj o titul míří do finále!
Po ligové přestávce, vyplněné kraj-
skými přebory, dospěla naše nejvyšší 
mužská soutěž do svého finiše a již za 
tři týdny budeme znát nové vítěze a 
medailisty.
K historicky prvnímu titulu má na-
šlápnuto družstvo Jihlavy, kte-
rému stačí k jistotě zvlád-
nout v posledních třech 
kolech dva domácí du- 
ely. Důležitým krokem  
bylo domácí vítězství 
Jihlavy nad obhájcem 
titulu z Náchoda a ne-
méně cenné vítězství 
na Slavoji. V zaváhání 
lídra tabulky budou muset  
doufat v Náchodě, ale ani su-
verén minulých let si nemůže dovolit 
příliš váhat, neboť i tým Přerova může 
jeho pozici ohrozit. Do boje o bronz 
mohou zasáhnout také družstva čtvr-

tého Slavoje a pátých Luhačovic, ale 
vzhledem k jejich těžkému losu a do-
bré formě Přerova lze předpokládat, 
že si překvapení sezóny jedinečnou 
šanci vzít nenechá. Dalším týmům 
pak v závěrečných kolech půjde jen 

o prestiž a případné vylepšení 
pozice v tabulce. Jedinou 

jistotou tak tři kola 
před koncem zůstává 
dvojice sestupujících. 
K Táboru, jehož li-
gová příslušnost byla 
zpečetěna v podstatě 

již po podzimu, se přidá 
Opava, která o mizivou 

teoretickou naději přišla de-
finitivně po remíze s Kovářskou.  

V soutěži jednotlivců má pak vítězství 
na dosah třebovský Pavel Jiroušek, 
který zatím jako jediný hráč v soutěži 
drží průměr přes 600 kuželek. -KB-

Kdo doprovodí Velenice?
V neúplné tabulce je tři kola před 
koncem Slavia Praha velice blízko 
zisku třináctého titulu za posledních 
čtrnáct sezón.
Mezi Zábřehem a Jičínem se tak bude 
rozhodovat asi jen o druhém místě. 
Zábřeh má v posledních třech 
kolech velmi těžký los a tak 
důležitým zápasem pro 
oba týmy bude vzá-
jemný duel v Jičíně, 
který se uskuteční  
v následujícím kole. 
Zlepšené výkony Rý-
mařova v jarní části 
soutěže udělaly vrásky 
na čele ženám Náchoda a 
Zábřehu „B“. K jistotě záchrany 
bude zřejmě stačit i 16 bodů. Zábřeh 
„B“ je v nejlepší situaci, protože má 
náskok jednoho bodu a hraje ještě dva 
zápasy doma (D – Přerov,  D – Jičín, 

V – Blansko). Když vyhraje alespoň 
jeden z domácích zápasů, nejspíš se  
zachrání. 
Rýmařov má stejně bodů jako Ná-
chod, sice horší celkové skóre, které 
je druhým kritériem, ale přijatelnější 

los (V – Blansko, D – Konstruk- 
tiva, V – Velenice). V nezá-

viděníhodné situaci se 
ocitl SKK Náchod, který  
v posledních třech 
kolech uhrál sice pět 
bodů, ale má pro 
závěr soutěže velmi 

těžký los (V – Šumperk, 
D – Zábřeh, V – Jičín).  

O sestupu Velenic už asi 
nikdo nepochybuje, ale teore-

tická šance na záchranu v případě tří 
výher pořád ještě existuje.
 -MM-
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ligové zrcadlo

2. KLM „A“
 1. SKK Vrchlabí 18 98,5:45,5 30
	 2.	TJ	Vltavan	JIP	Loučovice	 19	 97,0:55,0	 28
	 3.	KK	Hvězda	Trnovany	 19	 92,5:59,5	 24
	 4.	TJ	Jiskra	Hazlov		 19	 78,5:73,5	 22
	 5.	TJ	Sokol	Duchcov	 19	 76,5:75,5	 22
	 6.	SKK	Rokycany	 19	 75,0:77,0	 22
	 7.	SKK	Jičín	 19	 75,5:76,5	 20
	 8.	KK	Konstruktiva	Praha	 19	 77,0:75,0	 18
	 9.	TJ	Lok.	České	Velenice	 18	 67,0:77,0	 15
	10.	TJ	Lokomotiva	Liberec	 20	 66,5:93,5	 12
	11.	KK	SDS	Sadská	 19	 52,0:100,0	 8
	12.	KK	Slavoj	Praha	B	 20	 56,0:104,0	 7

2. KLM „B“
 1. TJ ČKD Blansko 19 89,0:63,0 25
	 2.	KK	Zábřeh	 19	 88,0:64,0	 23
	 3.	TJ	Sparta	Kutná	Hora	 19	 81,0:71,0	 23
	 4.	TJ	Valašské	Meziříčí	 19	 90,0:62,0	 22
	 5.	KK	Mor.	Slavia	Brno	B	 19	 88,5:63,5	 22
	 6.	TJ	Start	Rychnov	n.	K.	 19	 80,0:72,0	 21
	 7.	TJ	Třebíč	 19	 76,0:76,0	 21
	 8.	Sokol	Přemyslovice	 19	 74,0:78,0	 20
	 9.	KK	Šumperk	 19	 72,5:79,5	 19
	10.	KC	Hodonín	 19	 76,0:76,0	 17
	11.	HKK	Olomouc	 19	 61,0:91,0	 12
	12.	TJ	Jiskra	Rýmařov	 19	 36,0:116,0	 3

3. KLM „A“
 1. TJ VTŽ Chomutov 19 94,0:58,0 29
	 2.	Kuželky	Podbořany	 19	 92,0:60,0	 27
	 3.	SK	Škoda	VS	Plzeň	 19	 90,0:62,0	 26
	 4.	SKK	Karlovy	Vary	 19	 91,0:61,0	 24
	 5.	TJ	Jiskra	Hazlov	B	 19	 70,0:82,0	 20
	 6.	TJ	Jiskra	Šabina	 19	 76,5:75,5	 19
	 7.	TJ	Kovohutě	Příbram	 19	 75,5:76,5	 19
	 8.	TJ	Slovan	Karlovy	Vary	 19	 70,0:82,0	 16
	 9.	KK	Konstruktiva	Praha	C	 19	 64,0:88,0	 16
	10.	SKK	Rokycany	B	 19	 69,0:83,0	 14
	11.	SKK	Bohušovice	n.	O.	 19	 64,0:88,0	 12
	12.	TJ	Blatná	 19	 56,0:96,0	 6

3. KLM „B“
 1. SKK Primátor Náchod B 19 99,5:52,5 30
	 2.	TJ	Dynamo	Liberec	 19	 86,5:65,5	 26
	 3.	KK	Akuma	Ml.	Boleslav	 19	 85,0:67,0	 24
	 4.	Sokol	Ústí	nad	Labem	 19	 85,0:67,0	 22
	 5.	Sokol	Kolín	 19	 82,0:70,0	 20
	 6.	SK	Plaston	Šluknov	 19	 79,5:72,5	 19
	 7.	TJ	Lokomotiva	Trutnov	 19	 75,5:76,5	 19
	 8.	SKK	Jičín	B	 19	 62,5:89,5	 15
	 9.	TJ	Bohemia	Poděbrady	 19	 60,5:91,5	 15
	10.	KK	Konstruktiva	Praha	B	 19	 70,0:82,0	 13
	11.	TJ	Biž.	Jablonec	n.	N.	 19	 62,5:89,5	 13
	12.	TJ	Červený	Kostelec	 19	 63,5:88,5	 12

3. KLM „C“
 1. KK Rostex Vyškov 19 106,0:46,0 32
	 2.	SK	Camo	Slavičín	 19	 101,0:51,0	 31
	 3.	KK	Zábřeh	B	 19	 92,0:60,0	 26
	 4.	TJ	Horní	Benešov	 19	 83,5:68,5	 22
	 5.	SKK	Jeseník	 19	 76,5:75,5	 21
	 6.	TJ	Sokol	Michálkovice	 19	 68,0:84,0	 18
	 7.	KK	Hagemann	Opava	B	 19	 69,0:83,0	 17
	 8.	TJ	Spartak	Přerov	B	 19	 73,0:79,0	 16
	 9.	Sok.	Kare	Luhačovice	B	 19	 69,0:83,0	 15
	10.	TJ	Krnov	 18	 59,0:85,0	 13
	11.	HKK	Olomouc	B	 18	 63,0:81,0	 11
	12.	TJ	Zbrojovka	Vsetín	 19	 44,0:108,0	 4

3. KLM „D“
 1. TJ Centropen Dačice B 19 92,0:60,0 27
	 2.	TJ	Sokol	Benešov	 19	 85,5:66,5	 26
	 3.	TJ	Sokol	Vracov	 19	 90,0:62,0	 24
	 4.	TJ	Slavoj	Žirovnice	 19	 81,0:71,0	 21
	 5.	KK	Danstav	Rosice	 19	 81,0:71,0	 21
	 6.	TJ	Lok.	České	Budějovice	 19	 78,5:73,5	 21
	 7.	SK	Baník	Ratíškovice	 19	 76,5:75,5	 18
	 8.	TJ	Slovan	Jin.	Hradec	 19	 68,0:84,0	 16
	 9.	KC	Réna	Ivančice	 19	 70,5:81,5	 14
	10.	KK	Lokomotiva	Tábor	B	 19	 65,5:86,5	 14
	11.	TJ	Sokol	Mistřín	 19	 65,0:87,0	 14
	12.	SKK	Dubňany	 19	 58,5:93,5	 12

1. KLD
 1. TJ Sparta Kutná Hora  19 61,0:15,0 33
	 2.	KK	Zábřeh		 19	 47,0:29,0	 26
	 3.	TJ	Sokol	Duchcov		 19	 47,5:28,5	 25
	 4.	SKK	Rokycany		 19	 37,5:38,5	 19
	 5.	TJ	Červený	Kostelec		 19	 36,0:40,0	 18
	 6.	KK	Mor.	Slavia	Brno		 19	 35,0:41,0	 18
	 7.	KK	PSJ	Jihlava	B	 19	 35,0:41,0	 17
	 8.	KK	PSJ	Jihlava	A	 19	 35,0:41,0	 17
	 9.	TJ	Lok.	České	Velenice		 19	 33,0:43,0	 17
	10.	SKK	Primátor	Náchod		 19	 32,0:44,0	 15
	11.	TJ	Jiskra	Hazlov		 19	 31,0:45,0	 14
	12.	TJ	ČKD	Blansko		 19	 26,0:50,0	 9

1. KLDD
 1. TJ Valašské Meziříčí  19 61,5:14,5 35
	 2.	TJ	Sokol	Duchcov		 19	 52,0:24,0	 26
	 3.	SKK	Jičín		 19	 50,5:25,5	 25
	 4.	TJ	Sokol	Kolín		 19	 43,0:33,0	 25
	 5.	KK	PSJ	Jihlava		 19	 39,0:37,0	 22
	 6.	KK	Šumperk		 19	 42,0:34,0	 21
	 7.	TJ	Lok.	Česká	Třebová		 19	 40,0:36,0	 20
	 8.	KK	Zábřeh		 18	 30,0:42,0	 16
	 9.	KK	Danstav	Rosice		 19	 30,5:45,5	 13
	10.	SKK	Primátor	Náchod		 19	 24,0:52,0	 9
	11.	TJ	Sokol	Červené	Pečky		 19	 22,0:54,0	 8
	12.	TJ	Sokol	Chotoviny		 18	 17,5:54,5	 6

Komentář k ligám dorostu

- 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.: +4�0 7�4 �11 699
e-mail: baranyi@volny.cz

Zastoupení v ČR:
Miroslava Utikalová

tel.: +4�0 603 495 548
e-mail: utikal@quick.cz

Kutnohorští dorostenci si již tři kola 
před koncem zajistili mistrovský titul. 
Jisté také je, že družstva Duchcova 
a Zábřeha si to rozdají o stříbrnou a 
bronzovou medaili. Ostatní družstva 
již mají celkem znatelný odstup. Na 
chvostu tabulky je již téměr bez šancí 
Blansko a moc dobře na tom není ani 
Hazlov. Každopádně se o udržení zřej-
mě ještě svede veliký boj.
V soutěži dorostenek je situace na 
čele tabulky dosti obdobná. Hráčky 
Valašského Meziříčí již mají zajištěn 
titul. Ovšem do boje o medaile prav-
děpodobně promluví trojice Duchcov, 
Jičín, Kolín. Na konci tabulky také není 
o ničem rozhodnuto. Nejhorší výcho-
zí pozici mají Chotoviny, které ovšem 
mají ještě jeden zápas k dobru. Příliš 
dobře na tom nejsou ani Červené Peč-
ky a Náchod.
 Petra Dusová
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ligové zrcadlo

2. KLZ „A“
 1. TJ Neratovice 19 94,5:57,5 28
	 2.	TJ	Sokol	Kolín	 19	 88,5:63,5	 25
	 3.	TJ	Sokol	Chýnov	 19	 85,5:66,5	 22
	 4.	TJ	Lok.	České	Budějovice	 19	 78,5:73,5	 22
	 5.	TJ	Sparta	Kutná	Hora	 19	 85,0:67,0	 21
	 6.	KK	Slavoj	Praha	 19	 83,0:69,0	 21
	 7.	TJ	Sokol	Duchcov	 19	 81,5:70,5	 21
	 8.	SKK	Jičín	B	 19	 71,5:80,5	 18
	 9.	TJ	Centropen	Dačice	 19	 73,0:79,0	 17
	10.	TJ	Sokol	Písek	 19	 65,5:86,5	 15
	11.	TJ	Spartak	Pelhřimov	 19	 55,5:96,5	 10
	12.	TJ	Biž.	Jablonec	n.	N.	 19	 50,0:102,0	 8

3. KLZ „A“
 1. TJ Lok. Ústí nad Labem 17 77,5:24,5 30
	 2.	TJ	Sokol	Benešov	 19	 72,0:42,0	 26
	 3.	KK	Konstruktiva	Praha	B	 17	 63,0:39,0	 23
	 4.	TJ	Blatná	 17	 60,0:42,0	 22
	 5.	KK	Akuma	Ml.	Boleslav	 18	 59,0:49,0	 21
	 6.	SKK	Rokycany	 17	 56,0:46,0	 20
	 7.	TJ	Jiskra	Nová	Bystřice	 17	 61,0:41,0	 18
	 8.	TJ	Sokol	Teplá	 17	 48,0:54,0	 16
	 9.	TJ	Sokol	Rudná	 18	 30,0:78,0	 6
	10.	TJ	Sokol	Písek	B	 17	 24,5:77,5	 5
	11.	Čechie-Admira	Praha	 18	 25,0:83,0	 5

2. KLD „A“
 1. Kuželky Podbořany 11 29,0:15,0 16
	 2.	TJ	Start	Jihlava	 11	 28,0:16,0	 16
	 3.	TJ	Jiskra	Nová	Bystřice	 11	 24,5:19,5	 13
	 4.	TJ	Havlovice	 11	 23,0:21,0	 11
	 5.	KK	Lokomotiva	Tábor	 11	 21,0:23,0	 11
	 6.	TJ	Lok.	České	Budějovice	 11	 19,5:24,5	 9
	 7.	SKK	Rokycany	B	 11	 18,0:26,0	 8
	 8.	TJ	Jiskra	Hazlov	B	 11	 13,0:31,0	 4

2. KLD „C“
 1. TJ Horní Benešov 15 47,0:13,0 26
	 2.	TJ	Tatran	Litovel	 15	 35,5:24,5	 20
	 3.	TJ	Start	Rychnov	n.	K.	 15	 35,0:25,0	 18
	 4.	TJ	Pozemstav	Prostějov	 15	 32,0:28,0	 17
	 5.	KK	Zábřeh	B	 15	 30,5:29,5	 17
	 6.	TJ	Sokol	Dobruška	 15	 26,0:34,0	 15
	 7.	TJ	ČKD	Blansko	B	 15	 30,0:30,0	 14
	 8.	TJ	Nové	Město	na	Mor.	 15	 30,0:30,0	 14
	 9.	SKK	Náchod	B	 15	 17,0:43,0	 5
	10.	TJ	Sokol	Rybník	 15	 17,0:43,0	 4

2. KLZ „B“
 1. KC Zlín A 19 96,0:56,0 30
	 2.	HKK	Olomouc	A	 19	 95,5:56,5	 28
	 3.	KK	Kroměříž	 19	 83,5:68,5	 24
	 4.	KK	Minerva	Opava	 19	 83,5:68,5	 23
	 5.	TJ	Valašské	Meziříčí	 19	 83,0:69,0	 21
	 6.	SK	Baník	Ratíškovice	 19	 76,5:75,5	 19
	 7.	TJ	Sokol	Husovice	 19	 76,5:75,5	 18
	 8.	TJ	Zbrojovka	Vsetín	 19	 73,0:79,0	 18
	 9.	KK	PSJ	Jihlava	 19	 73,0:79,0	 17
	10.	KK	Brno	Židenice	 19	 75,5:76,5	 16
	11.	KK	Rostex	Vyškov	 19	 61,5:90,5	 11
	12.	HKK	Olomouc	B	 19	 34,5:117,5	 3

2. KLD „B“
 1. TJ Lokomotiva Liberec 15 47,0:13,0 26
	 2.	SKK	Vrchlabí	 15	 37,0:23,0	 20
	 3.	SKK	Hořice	 15	 36,0:24,0	 20
	 4.	SKK	Jičín	 15	 33,0:27,0	 19
	 5.	TJ	Jilemnice	 15	 36,0:24,0	 18
	 6.	SK	Kosmonosy	 15	 29,5:30,5	 15
	 7.	TJ	Dynamo	Liberec	 15	 26,5:33,5	 11
	 8.	Spartak	Rokytnice	nad	Jiz.	 15	 19,0:41,0	 9
	 9.	TJ	Bohemia	Poděbrady	 15	 22,0:38,0	 7
	10.	TJ	Sokol	Červené	Pečky	 15	 14,0:46,0	 5

2. KLD „D“
 1. KK Rostex Vyškov 13 39,0:13,0 22
	 2.	SK	Baník	Ratíškovice	 13	 34,0:18,0	 18
	 3.	SK	Kuželky	Dubňany	 13	 29,0:23,0	 16
	 4.	KK	Hranice	 13	 30,5:21,5	 14
	 5.	TJ	Zbrojovka	Vsetín	 13	 26,0:26,0	 12
	 6.	TJ	Valašské	Meziříčí	 13	 24,0:28,0	 11
	 7.	KK	Kroměříž	 14	 22,0:34,0	 11
	 8.	TJ	Sokol	Kare	Luhačovice	 14	 18,0:38,0	 9
	 9.	KC	Zlín	 14	 17,5:38,5	 7

3. KLZ „B“
 1. KK Šumperk B 15 59,5:30,5 24
	 2.	TJ	Spartak	Přerov	B	 15	 60,5:29,5	 22
	 3.	TJ	Odry	 15	 54,0:36,0	 19
	 4.	SKK	Náchod	B	 15	 58,0:32,0	 18
	 5.	TJ	BOPO	Třebíč	 15	 52,5:37,5	 18
	 6.	TJ	Sok.	Kare	Luhačovice	 15	 51,0:39,0	 18
	 7.	TJ	Nový	Jičín	 14	 35,0:49,0	 12
	 8.	TJ	Slavia	Kroměříž	 14	 34,0:50,0	 10
	 9.	KK	Rostex	Vyškov	B	 13	 22,5:55,5	 5
	10.	KC	Zlín	B	 15	 11,0:79,0	 0

Ligové tabulky připravil Z. Zahrádka.

Trojutkání CZE–POL–GER
Na osmidráze v Olomouci se uskuteční 
ve dnech 17.–19. dubna 2009 posled-
ní mezistátní utkání v rámci přípra-
vy na květnové MS družstev. Půjde  
o tradiční trojutkání s reprezentační-
mi výběry Polska a Německa.
V sobotu sehrají muži i ženy vzájemné 
zápasy s oběma soupeři. Na neděli je 
plánováno mezistátná utkání již pouze 
s polskou výpravou.
Trenér Jaroslav Slabák se svými asis-
tenty Jaroslavem Dobešem (ženy) a 
Ivo Blaževičem (muži) nominovali k ut-
kání tyto hráčky a hráče:

Ženy

Budišová	Eva SK	Neunkirchen	(AUT)

Dobešová	Naděžda SKC	Vict.	Bamberg	(GER)

Cvejnová	Aneta SKK	Primátor	Náchod

Kalová	Lenka TJ	ČKD	Blansko

Marková	Šárka KK	Slavia	Praha

Nová	Lenka KK	Konstruktiva	Praha

Račková	Jana KK	PSJ	Jihlava

Šťastná	Vladimíra KK	Slavia	Praha

Vaverková	Lucie BBSV	Wien	(AUT)

Wiedermannová	D. KK	Zábřeh

Wiedermannová	H. SPG	SKH/P	SV	1036	(AUT)

Muži

Hejhal	Radek SKC	St.	Kr.	Walldorf	(GER)

Holakovský	Radek BSV	Voith	St.	Pölten	(AUT)

Jelínek	Miroslav SKC	Staffelstein	(GER)

Jirouš	Michal SKC	Staffelstein	(GER)

Kotyza	Jan KK	PSJ	Jihlava

Němec	Jiří TJ	Centropen	Dačice

Pytlík	Viktor SKC	Staffelstein	(GER)

Pytlík	Roman SKC	St.	Kr.	Walldorf	(GER)

Markus	Michal TJ	Sokol	Luhačovice

Náhradníci

Žaloudík	Ivan SpVgg	Weiden	(GER)

Parkan	Robin KK	PSJ	Jihlava

Hrdinová	Martina SKK	Jičín
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divizní soutěže

Severočeská divize

 1. KO Česká Kamenice 22 106,0:70,0 31
	 2.	TJ	Sokol	Údlice		 22	 99,0:77,0	 30
	 3.	Sokol	Spořice	B	 22	 109,5:66,5	 29
	 4.	TJ	Lovosice		 22	 106,5:69,5	 28
	 5.	Loko	Ústí	nad	Labem	 22	 97,0:79,0	 26
	 6.	TJ	Sokol	Duchcov	B	 22	 96,0:80,0	 26
	 7.	TJ	Narex	Česká	Lípa		 22	 97,0:79,0	 23
	 8.	Glaverbel	Czech	Teplice		 22	 95,5:80,5	 23
	 9.	TJ	MUS	Most		 22	 78,5:97,5	 20
	10.	Sp.	Mikov	Mikulášovice		 22	 79,0:97,0	 19
	11.	TJ	Jiskra	Nový	Bor		 22	 76,0:100,0	 19
	12.	Rudolfova	huť	Dubí		 22	 64,0:112,0	 12
	13.	SK	Děčín		 22	 66,5:109,5	 11
	14.	Kovostroj	Děčín		 22	 61,5:114,5	 11

Stále vede Kamenice, ale už pouze  
o bod, dotáhl se na ni na jaře výborný 
Sokol Údlice. Na základě ligových 
výsledků budou sestupovat tři nebo 
čtyři celky, tak je stále o co hrát i ve 
spodní části tabulky. Mezi jednotlivci 
je stále nejlepší lovosický M. Šnejdar 
ml.

Severomoravská divize

 1. Pozemstav Prostějov 21 212:124 31
	 2.	Minerva	Opava	 22	 220:132	 26
	 3.	Hagemann	Opava	C	 21	 173:163	 25
	 4.	VOKD	Poruba	 21	 168:168	 25
	 5.	Sokol	Sedlnice	 21	 168:168	 23
	 6.	KH	Břidličná	 22	 189:163	 22
	 7.	Tatran	Litovel	 22	 177:175	 22
	 8.	Sokol	Přemyslovice	B	 21	 143:193	 19
	 9.	KK	Šumperk	B	 21	 165:171	 18
	10.	TJ	Odry	 21	 154:182	 18
	11.	Sokol	Chvalíkovice	 21	 162:174	 17
	12.	SKK	Ostrava	 21	 145:191	 16
	13.	Horní	Benešov	B	 21	 132:204	 14

Tři kola před koncem je téměř jasno 
o přímém postupu. Po čtyřech se-
zónách se Prostějov vrátí do třetí 
ligy. Zdaleka není dosud rozhodnuto  
o účastníkovi baráže. Tři družstva mají 
ještě naději a rozhodne se až v závěru. 
Bojuje se i na druhém konci tabulky. 
Po řadě překvapujících výsledků z mi-
nulého kola se bude jeden sestupu-
jící hledat mezi pěti družstvy. V čele 
soutěže jednotlivců je V. Heiser z Mi-
nervy Opava.

Divize AS

 1. TJ Sparta Kutná Hora B 22 104,0:72,0 30
	 2.	TJ	Neratovice		 22	 103,5:72,5	 29
	 3.	SK	Uhelné	sklady	Praha		 22	 103,0:73,0	 29
	 4.	Sokol	Kolín	B	 22	 110,0:66,0	 27
	 5.	SC	Radotín		 22	 92,0:84,0	 26
	 6.	KK	Jiskra	Brandýs	n.	Lab.	 22	 101,5:74,5	 24
	 7.	TJ	Sokol	Benešov	B	 22	 93,0:83,0	 23
	 8.	TJ	Sokol	Vršovice		 22	 91,0:85,0	 21
	 9.	SK	Kosmonosy		 22	 84,5:91,5	 21
	10.	TJ	Sokol	Červené	Pečky		 22	 78,0:98,0	 20
	11.	KK	Akuma	Ml.	Boleslav	B	 22	 82,5:93,5	 19
	12.	TJ	AŠ	Mladá	Boleslav		 22	 69,0:107,0	 16
	13.	TJ	Sparta	Kutná	Hora	C	 22	 63,0:113,0	 13
	14.	KK	Akuma	Ml.	Boleslav	C	 22	 57,0:119,0	 10

Na vedoucí TJ Kutnou Horu (prohra  
v Kolíně) se dotáhly na rozdíl jediné-
ho bodu Uhelné sklady a Neratovice,  
v tabulce poskočil o dvě místa Kolín a 
Benešov. Boj o sestup bude také ještě 
dramatický. Pořadí jednotlivců vede  
P. Božka z Neratovic s průměrem 443 
kuželek.

Divize Jih

 1. TJ BOPO Třebíč  22 116,5:59,5 33
	 2.	TJ	Sokol	Soběnov		 22	 100,0:76,0	 29
	 3.	SKK	Slavoj	Český	Krumlov		22	 102,5:73,5	 26
	 4.	TJ	Sokol	Chotoviny		 22	 90,0:86,0	 26
	 5.	TJ	Sokol	Slavonice		 23	 103,0:81,0	 26
	 6.	TJ	Centropen	Dačice	D	 22	 93,0:83,0	 24
	 7.	TJ	Sokol	Nové	Hrady		 22	 85,0:91,0	 23
	 8.	TJ	Jiskra	Nová	Bystřice		 22	 88,5:87,5	 21
	 9.	TJ	Silon	Sezimovo	Ústí		 22	 84,0:92,0	 21
	10.	TJ	Spartak	Pelhřimov		 22	 89,5:86,5	 20
	11.	TJ	Nové	Město	na	Moravě		 22	 76,0:100,0	 20
	12.	TJ	Třebíč	B	 22	 82,0:94,0	 17
	13.	TJ	Start	Jihlava		 22	 69,5:106,5	 14
	14.	TJ	Slovan	Kamenice	n.	L.	 23	 60,5:123,5	 10

Boj o postup se zúžil již jen na dvě 
družstva. BOPO Třebíč drží čtyřbo-
dový náskok a Soběnov to bude mít 
velice těžké. Sestupové příčky drží 
Kamenice, která už je jednou nohou  
v nižší soutěži, a Start Jihlava, který 
má ještě šanci, neboť Třebíč „B“ pro- 
hrála čtyři poslední utkání. Jednot-
livcům vládne R. Pevný z BOPO Třebíč 
s průměrem 455 kuželek.

Podruhé o dopingu
Problematiku dopingu nelze podce-
ňovat. Ono se stále nic neděje a pak 
najednou udeří blesk z čistého nebe. 
Stačí se podívat na čerstvý případ 
plavkyně Dostálové.
Sportovci, který je usvědčen z užití 
zakázané látky, hrozí v prvním přípa-
dě takového provinění zákaz sportovní 
činnosti na dobu � let a na doživotí  
v případě druhého porušení. Užití za-
kázané látky se považuje za prokázané, 
pokud test vzorků „A“ i „B“ je pozitiv-
ní. Pokud se sportovec chce vyhnout 
potrestání v plném rozsahu, musí 
věrohodným způsobem prokázat, že 
se látka do jeho těla dostala bez jeho 
vědomí a že vina leží na jiné konkrétní 
osobě. Podaří-li se to sportovci pro-
kázat, může mu být trest snížen až 
na jednu čtvrtinu. V takovém případě 
však samozřejmě dojde současně k po-
trestání osoby (např. trenéra), která 
zavinila, že sportovec dopoval.
Existuje skupina zakázaných látek, kte-
ré může sportovec užívat k léčbě svého 
zdokumentovaného onemocnění. Užití 
takového léku však nesmí sportovci 
umožnit výhodu v soutěži. O případ-
ném udělení tzv. terapeutické výjimky 
(TV) rozhoduje Komise pro TV, která 
je zřízena při Antidopingovém výboru 
ČR, a je třeba o ni požádat nejméně �1 
dní před termínem její potřeby (např. 
účastí v soutěži) — s výjimkou nalé-
havých případů. Pokud sportovec zís-
ká TV a bude v jeho vzorku přítomna 
dotčená specifická látka, nepovažuje 
se takový případ za porušení dopingo-
vých předpisů.
V souvislosti s tím je však třeba upo-
zornit, že sportovci, kteří jsou zařazeni 
do mezinárodního seznamu sportov-
ců, kteří mohou být testováni i během 
přípravy k soutěži, musí o TV požádat 
předem a podle Světového antidopin-
gového kodexu WADA rozhoduje o je-
jím udělení příslušná mezinárodní fe-
derace (v kuželkách je to WNBA).
Při prokázaném porušení antidopin- 
 pokračování na str. 9
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divizní soutěže

Jihomoravská divize

 1. TJ ČKD Blansko B 23 128,0:56,0 38
	 2.	KK	Morav.	Slávia	Brno	C	 22	 104,5:71,5	 29
	 3.	TJ	Lokomotiva	Valtice			 23	 102,0:82,0	 27
	 4.	KK	Jiskra	Čejkovice		 23	 106,0:78,0	 26
	 5.	KK	Brno	Židenice		 23	 94,5:89,5	 25
	 6.	KK	DANSTAV	Rosice	B	 23	 94,0:90,0	 25
	 7.	TJ	Slavia	Kroměříž		 22	 95,0:81,0	 24
	 8.	TJ	Valašské	Meziříčí	B	 23	 97,0:87,0	 24
	 9.	TJ	Sokol	Machová		 23	 94,0:90,0	 23
	10.	TJ	ČKD	Blansko	C	 23	 75,0:109,0	 18
	11.	TJ	Lokom.–Ingstav	Brno		 23	 70,5:113,5	 17
	12.	TJ	Sokol	Brno	IV		 23	 73,5:110,5	 16
	13.	KK	Vyškov	B	 23	 76,5:107,5	 15
	14.	KC	Zlín		 23	 69,5:114,5	 13

Jistý postup do třetí ligy již má „B“ 
tým Blanska. Na druhém místě, které 
zaručuje baráž, je „céčko“ MS Brno, 
které má náskok dvou bodů a ještě 
jeden zápas k dobru. Mezi jednotlivci 
vede Vít Svoboda s průměrem 454,8 
kuželek.

Západočeská divize

 1. Kuželky Holýšov  19 198:106 30
	 2.	Lokomotiva	Cheb		A	 19	 208:96	 29	
	 3.	Sokol	Plzeň	V		 19	 192:112	 26
	 4.	TJ	Dobřany		 19	 145:159	 21
	 5.	TJ	Baník	Stříbro		 19	 159:145	 20
	 6.	TJ	Slavoj	Plzeň		 19	 163:141	 19
	 7.	TJ	Sokol	Útvina		 19	 127:177	 17
	 8.	TJ	Jiskra	Šabina	B	 19	 154:150	 16
	 9.	Jiskra	Hazlov	C	 19	 132:172	 16
	10.	Lokomotiva	Cheb	B	 19	 135:169	 14
	11.	SKK	Rokycany	C	 19	 111:193	 11
	12.	TJ	Sokol	Teplá		 19	 100:204	 9

Boj o medaile a postup je již zúžen 
na tři družstva. Jak si ale medaile roz-
dělí a kdo postoupí, o tom rozhodnou 
spravedlivě utkání mezi nimi. Vedou-
cí Holýšov bude hrát v Plzni a doma 
s Chebem. Cheb asi doplatí na postih 
dvou bodů, které budou odečteny na 
konci soutěže jako automatický trest 
obvyklý v západočeské oblasti za ne-
oprávněný start hráče. Nerozhodný je 
boj i na konci tabulky a již v příštím 
kole se potkají Teplá a Rokycany „C“.

Na základě informací od vedoucích 
soutěží připravil Standa Partl.

Podruhé o dopingu
pokračování ze str. 8
gových předpisů sportovcem je posti-
hován také příslušný sportovní svaz 
(v našem případě ČKA) ve smyslu Zá-
sad pro snižování státní dotace spor-
tovním svazům při porušení antidopin-
gových pravidel.
Připomeňme si, že v kuželkářském 
sportu patří mezi zakázané látky také 
alkohol. Stačí jeden nezodpovědný 
sportovec, který otázku dopingu bere 
na lehkou váhu. Pokud bude např. 
při MČR podroben dopingovému tes-
tu s pozitivním nálezem, může dojít 
z ekonomických důvodů k výraznému 
ohrožení účasti našich kuželkářů na 
MS či SP. Je na nás všech, aby k tomu 
nedošlo. Jiří Jančálek

Východočeská divize

 1. SKK Hořice 19 211:93 30
	 2.	TJ	Start	Rychnov	n.	Kn.	B	 20	 181:139	 28
	 3.	KK	Vysoké	Mýto	 19	 182:122	 26
	 4.	Spartak	Rokytnice	n.	Jiz.	 20	 175:145	 25
	 5.	TJ	Sokol	Rybník	 20	 177:143	 24
	 6.	SKK	Primátor	Náchod	C	 20	 182:138	 23
	 7.	TJ	Tesla	Pardubice	 20	 164:156	 21
	 8.	TJ	Uragán	Milovice	 20	 170:150	 20
	 9.	SK	Solnice	 20	 146:174	 17
	10.	TJ	Jis.	Ústí	n.	O.	II	–	Hylv.	 20	 130:190	 14
	11.	TJ	Lokomot.	Č.	Třebová	B	 20	 115:205	 7
	12.	TJ	Dvůr	Králové	n.	Labem	 20	 71:249	 3

Po �0. kole Východočeské divize má 
již téměř jisté vítězství a postup do III. 
KLM družstvo SKK Hořice, které vede 
tabulku s náskokem dvou bodů a jed-
noho zápasu k dobru. Poslední utkání 
hraje navíc doma s Rychnovem „B“. Na 
konci tabulky je jistým sestupujícím 
Dvůr Králové nad Labem a družstvo 
Loko Česká Třebová „B“ bude čekat, 
jak dopadne situace v III. KLM „B“.

Termínový kalendář ČKA

4. 4. Ligové soutěže dospělých

5. 4. Ligové soutěže dorostu

11. 4. Ligové soutěže dospělých

1�. 4. Ligové soutěže dorostu

18. 4.
MU dospělí CZE–GER–POL 
(Olomouc)

�5. 4. Ligové soutěže dospělých

�6. 4. Ligové soutěže dorostu

1. 5. 
– �. 5.

MČR jednotlivců
(mládežnické kategorie)

8. 5. 
– 9. 5.

MČR jednotlivců
(kategorie dospělí)

Antidopingový výbor ČR vydal „Směr-
nici pro kontrolu a postih dopingu ve 
sportu v ČR“. Vzhledem k povinnosti 
zahrnout tuto směrnici mezi vnitřní 
předpisy a řídit se jí, musel VV ČKA 
upravit znění Sportovně technických 
předpisů. Dodržování Směrnice je také 
podmínkou získání finanční podpory.
VV ČKA proto připravil a schválil doku-
ment „Změna STP ze dne 31. 3. �009 
vydaná v souvislosti s úpravou antido-
pingových pravidel“.
Text změny STP ve znění platném 
k 31. 3. �009 i Směrnice pro kontrolu 
a postih dopingu jsou zveřejněny na 
webu ČKA.

Úprava STP kvůli dopingu
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chamPions league

Dvojité vítězství pro Bamberg
Vyvrcholení kuželkářské Ligy mistrů 
se letos konalo v rakouském Kobla-
chu. V sobotu byly v rámci finálové-
ho turnaje na programu semifinálové 
duely a v neděli pak souboje o bronz 
a finálová utkání.
Finále CHL — ženy
V prvním semifinále na sebe narazily 
hráčky slovinského mistra Miroteks 
Celje a německý tým Victoria Bam-
berg s naší Naďou Dobešovou. Mladý 
slovinský tým poslal do úvodu Barba-
ru Fidel s Radou Savič a za Bamberg 
nastoupila Naďa Dobešová a Ute Bec-
kert. Naďa hrála vysoký standard, tři-
krát plné přes 100 a dorážka mezi 50 
a 54. Celkově nádherných 610, což byl 
nejlepší výkon Bambergu. Soupeřce 
nevyšla první a poslední dráha a byla 
z toho výhra Nadi 610:584. Rada Savič 
začala 78 do plných, ale pak se zved-
la a přehrála Ute Beckert 590:565. Za 
vyrovnaného stavu 1:1 zahrála pro-
střední dvojice německého šampiona 
na jedničku. Sabina Walter (595) a 
Daniela Kicker (587) získaly rozhodu-
jící náskok. V závěru druhá ze sester 
Savič, Nada, převálcovala Wlodarczyk 
6�1:546. Na vedlejších drahách vedla 
Beate Fritzmann po třech drahách nad 
Brigittou Strelec o 17 kuželek. Poslední 
dráhu ale prohrála 155:135 a při závě-
ru vedlejšího souboje 159:131 udržel 
německý tým těsný náskok 19 kuželek 
a mohl se tak radovat po vítězství 6:� 
z postupu do finále.  
Ve druhém semifinále se utkal srb-
ský tým Pionir Subotica s polským 
družstvem Polonia Lezsno. Mladý pol-
ský tým získal mírný náskok. V pro-
střední dvojici postavily Polky ty nej-
mladší, sedmnáctileté, resp. šestnác-
tileté, Waskowiak a Janczak. Udržely 
náskok a Janczak dokonce získala bod. 
Leszno tak vedlo 3:1 o �5 kuželek. 
Závěr byl velmi vyrovnaný. Před po-
slední drahou vedla Srbka Santo �:1 
o 18 kuželek a její spoluhráčka Vojnic 
prohrávala 1:�, ale vedla o 5 kuželek. 

V závěru však Santo prohrála o �0 
kuželek, celkově tedy těsně 544:546 a 
Vojnic vyhrála o �8, získala bod a cen-
né kuželky, které zajistili remízu 4:4. 
Přišlo tak na řadu pravidlo náhlé smrti. 
V ní byly šťastnější Srbky 60:47.
Nedělní program zahájil souboj o bronz 
mezi polským Lesznem a favorizova-
ným slovinským Celje. Hned v úvodu 
Fidel a R. Savic získaly oba body a při 
vedení o 33 kuželek položily základ 
vítězství. Když ve střední části vyšlo 
Leszno těsně bodově naprázdno a 
i v závěru bylo štěstí nakloněno na slo-
vinskou stranu, dostaly nakonec Polky 
kanára a bronz získal Miroteks Celje.
Finále Subotica–Bamberg velké dra-
ma nepřineslo. Místo Nadi Dobešové 
nastoupila Rumunka Vaidahazan a 
vyhrála 578:551. Ve druhé dvojici Srb-
ky střídaly a při výkonu 490 nemohly 
stačit na nejlepší ženský výkon celého 
turnaje Daniely Kicker 6�4. Ve střed-
ní části Ute Beckert (570) a výborná 
Sabrina Walter (60�) přidaly dalších 
81 kuželek. V závěru získala Santo 
čestný bod nad jedinou slabě hrající 
Němkou Fritzmann (544:539) a Wlo-
darczyk (584) po zlepšeném výkonu 
ze semifinále lehce vítězí. Celkem tak 
Bamberg deklasoval Suboticu 7:1 
o �7� kuželek.

Finále CHL — muži
Mužský finálový turnaj byl soubojem 
německých a maďarských týmů. Tým 
Bambergu nastoupil proti Szegedu. 
Byl to souboj plný výborných výko-
nů. Za německý tým zahájili výborně 
Strohmenger 658 a Lupu 644 a neda-
li soupeřům šanci a získali vedení 94 
kuželek. Střední část byla ve zname-
ní nejlepšího výkonu turnaje Maďara 
Kakuka 673 (proti němu Zitzmann 
„jen“ 646) a Rumuna Craciuna v bar-
vách Bambergu 660 (soupeř Fekete 
635). V závěru Kiss přehrál Geislera 
647:617, když zahrál úžasných 43� 
do plných a Földesi prohrál s Geierem 

61�:630. Celkem vyhrál Bamberg 6:� 
o 80 kuželek.
Druhé semifinále mezi obhájcem titulu 
Zalaegerszegem a německým Zerbstem 
bylo vyrovnanější. Úvodním dvojicím 
udávali tempo Boanta na straně Maďa-
rů a Čech na straně Němců, kteří však 
nehráli proti sobě. Boanta zahrál nej-
lépe z týmu 650, Čech stejně tak 646. 
Celkově vedl Zerbst o kuželku. Střed-
ní část nabídla dramatickou záplet-
ku. Reiser sice porazil 646:644 Kisse, 
ale na body prohrál �,5:1,5, když na 
poslední dráze po prohře do plných 
116:9� marně soupeře stahoval v do-
rážce 5�:70. Vedlejší duel Nemes pro-
hrál těsně s německým soupeřem Zeit-
lerem 6�3:63�. Zerbst tak za stavu �:� 
vedl o 13 kuželek. Pro Zalaegerszeg 
vybojoval bod Laszlo Feher, když lepší 
dorážkou přehrál Benedika 630:603, 
ale Zoltan Feher po šedesátce �71 
střídaný Nemethem s celkovými 57� 
kuželkami nemohl stačit na 6�7 Scho-
llera, který tak dovedl tým k celkové 
výhře o 40 kuželek.
Maďarský souboj o bronz zahájil za 
loňského vítěze opět Boanta, ale při 
639 kuželkách podlehl na body Karsai-
ovi (637) a Nemeth až poslední dra-
hou 16�:146 rozhodl o výhře 6�4:618 
nad „szegedským“ Kisem. Ve střední 
části „zalaegerszegský“ Kiss lepší dru-
hou půlí 344 přehrál 666:654 Kakuka 
a  Nemes na 645 prohrál s Feketem, 
který porazil 663 kuželek (dorážka 
�70). V závěru Fehera po šedesátce 
304 střídal Besem a po 596 prohrál 
s Norbertem Kissem 6�0. Poslední 
 pokračování na str. 11



Strana 11Kuželkářské listy 3/�009

chamPions league

MČR neregistrovaných
Do uzávěrky přihlášek, která byla 15. 
března 2009, se do kvalifikace letoš-
ního ročníku mistrovství ČR neregis-
trovaných družstev přihlásilo rekord-
ních 50 měst a soutěží.
Stejně jako v předchozích letech je plá-
nováno uskutečnění tří kvalifikačních 

turnajů, z nichž vzejdou účastníci finá-
lového turnaje, které by se měl letos 
uskutečnit v Olomouci. 
Další informace budou zveřejněny na 
webových stránkách České kuželkář-
ské asociace a přihlášení je dostanou 
také prostřednictví emailu.

Soutěže neregistrovaných

Blansko Kroměříž – Nedopil Rychnov nad Kněžnou

Bystřice n. Pernštejnem Luhačovice Rýmařov

Červený Kostelec Náchod Slavičín

České Velenice Nová Bystřice Slavonice

Dačice Nová Paka Sokolov

Hodonín Nové Město na Moravě Stříbro

Horní Benešov Olomouc Svitavy

Hořice Pardubice Šanov

Ivančice Plzeň Tábor

Jičín Podbořany Trutnov

Jihlava Poděbrady Ústí nad Labem

Karlovy Vary – Autobusy Praha Valašské Meziříčí

Karlovy Vary – DP Prostějov Vrchlabí

Kolín Přerov Vsetín

Knínice Ratíškovice Vysoké Mýto

Krnov Rokycany Zábřeh

Kroměříž – Myslivna Rosice

Dvojité vítězství pro Bamberg
pokračování ze str. 10
duel pro Zalaegerszeg vyhrál Farkas 
6�7:587 nad Földesim. Na posledních 
drahách zalaegerszegští vyhráli o osm 
a o devatenáct kuželek, což celkově 
znamenalo výhru o 18 kuželek a bronz 
do Zalaegerszegu.
Finále bylo soubojem německého mis-
tra s vicemistrem. Za Zerbst zahájili 
utkání Gerdau s Reiserem proti Stro-
hmengerovi s Lupu. Oběma bamber-
ským hráčům se po dobrých výko-
nech podařilo těsně zvítězit a nahrát 
18 kuželek. Uprostřed nastoupili za 
Zerbst krajánci Čech a Benedik. Slo- 
venský reprezentant po výborném vý- 

konu zejména ve druhé půli (346) 
přehrál Zitzmana 667:644. Benedik 
se držel Rumuna Craciuna také jen  
v první půli, neboť i on zahrál závě- 
rečnou šedesátku 346. Celkově pak 
6�8 nemohlo stačit na 669 Craciuna. 
Za stavu 1:3 +36 pro Bamberg nastou-
pili za Zerbst Zeitler a Scholler. Zeitler 
po solidních 610 prohrál s Heislerem 
(633) zejména v dorážce a Scholler byl 
po špatném výkonu �69 střídán Trän-
klerem (�61), což s celkovými 530 zna-
menalo vysokou prohru s bamberským 
„čulibrkem“ Geierem (610) a celkové 
prvenství pro Bamberg.
 Stanislav Partl

Valná hromada ČKA
V souladu se Statutem ČKA rozhodl 
Výkonný výbor ČKA svolat Valnou 
hromadu ČKA na sobotu 13. června 
2009.
Místo konání nebylo zatím určeno, 
ale bude shodné s místem konání VH 
ČKBF, která se uskuteční na stejném 
místě před VH ČKA.
Obě valné hromady jsou volební a při-
hlášky k registraci kandidátů pro volbu 
prezidenta a viceprezidenta je možno 
podávat na sekretariát ČKA nejpozději 
15 dnů před konáním VH ČKA. Návr-
hy na registraci kandidátů mohou 
podávat všechny orgány ČKA, tj. VV 
ČKA, VV krajských svazů, VV okresních 
svazů, kuželkářské oddíly a kluby a 
také členové ČKA. Kandidát musí být 
občanem ČR, musí být registrován  
v kuželkářské sekci ČKBF a ke dni vo-
leb dosáhnout minimálně věku �1 let. 
Protože se bude VH ČKA konat letos 
historicky poprvé, nemá VH ještě  
schválen svůj Jednací a Volební řád. 
Aby se mohly připravovat volby no-
vých funkcionářů, schválil VV ČKA 
pracovní verze obou řádů, které bude 
muset VH ČKA na svém zasedání nej-
prve projednat a schválit. Návrh Jed-
nacího a Volebního řádu, stejně jako  
vzorový formulář přihlášky je zveřej-
něn na www.kuzelky.cz.
Jakmile bude známo místo konání, 
rozešle sekretariát ČKA pozvánky pro 
delegáty s hlasem rozhodujícím. Podle 
Statutu ČKA jsou jimi:
a) prezident ČKA a viceprezident ČKA; 
b) zástupci krajských kuželkářských 
svazů — počet je závislý na počtu členů 
k 31. 1�. �008; 
c) zástupci každého oddílu, který má 
zastoupení v nejvyšší soutěži družstev 
�008/09. 
Současně s projednáváním přípravy  
VH ČKA se výkonný výbor zabýval pří-
pravou celostátního aktivu STK. Se 
záměrem minimalizovat finanční ná-
klady rozhodl výkonný výbor, že aktiv 
STK se bude konat na stejném místě 
jako VH ČKA a časově na ni naváže.
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KuLi blahopřeje

Pohár čKa

Osmifinále jsou za námi
Uplynulý pohárový měsíc se nesl ve 
znamení stálic, ale přinesl i některá 
výsledková překvapení.
V ženské části pavouka se právě jed-
no překvapení zrodilo. Minule jsem 
informoval o prohře Blanska na půdě 
Kroměříže 5:1 v prním zápase. Odveta 
se ��. března odehrála na blanenské 
kuželně. Domácí potřebovaly zvítězit 
5:1 a nepovolit soupeřkám uhrát více 
jak 5,5 dráhy. Hned na úvod ovšem 
hostující Barbora Divílková (553) jas-
ně přehrála Zdeňku Ševčíkovou (5�4) 
a získala první bod a tři dráhy k tomu. 
Stejně hladce si však poradila domácí 
Zuzana Musilová (546) s Ladou Murí-
novou (516). Blanenské druhé duo 
Dana Musilová – Lenka Kalová pak 
čekal nelehký úkol v podobě nutnosti 
uhrát dvě vítězství s minimální ztrá- 
tou drah. Lence Kalové se poměrně 
dařilo a svou soupeřku jasně přehrá-
vala. Dana Musilová ovšem narazila 
na zkušenou Bohdanu Jankových. Ta 
se po prvních slabších plných ujala 
otěží souboje a získala první tři drá- 
hy. Odstoupení Dany Musilové pro zra-
nění již nic neřešilo, protože v tu chvíli 
už měla Kroměříž jistý postup po vítěz-
ství 4:�. V dalším kole ji čeká lokální 
derby proti Spartaku Přerov.

Ostatní zápasy dopadly bez větších 
překvapení a problémů vítězně pro 
favorizované celky. První čtvrtfinálové 
boje pak budou rozehrány 5. dubna, 
kdy se střetnou Chýnov s Jihlavou a 
Jičín s Neratovicemi. Tedy jistě zají-
mavá podívaná.

Muži se přehoupli přes první nadstav-
bové kolo do osmifinále a tedy i zde 
už jde opravdu do tuhého. Ve hře již 
zbyli jen dva neligoví zástupci — TJ 
Neratovice a Škoda Plzeň „B“. Oba si 
postup zajistili po vyhraných bitvách 
proti nasazeným ligovým celkům.
Největší drama kola přinesl souboj 
Neratovic s Hazlovem. První zápas se 
odehrál v Neratovicích. Hosté přijeli  
s třetiligovou sestavou, ale i ta byla 
mírným favoritem proti diviznímu do-
mácímu celku. Utkání se však vyvíjelo 
naprosto nečekaně oproti původním 
teoretickým předpokladům. Neratovi-
ce zvítězili hladce 6:0 (11:5), i když 
pravda po vyrovnaných soubojích, kdy 
často rozhodovala až poslední dráha, 
ne-li přímo poslední dorážka. Nejlep-
ším výkonem se prezentoval domácí 
Petr Božka (541). Po polovině tedy 
souboj vypadal zdánlivě rozhodnutě. 
Hazlov v pozměněné sestavě nastou-
pil k odvetě s nadějí na obrat. A hned 
se také začali činit. Po prvních soubo-
jích bylo skóre �:0 (5,5:�,5) a rázem 
bylo o co hrát. Závěr měly obstarat 
soupeřící dvojice Jaroslav Solín–Jaro-
mír Sklenář a Petr Hájek–Petr Božka. 
Neratovičtí hráči začali lépe. Oba své 
první dráhy díky kvalitní dorážce získa-
li ve svůj prospěch. Pro domácí situace 
více než kritická. K postupu potřebo-
vali uhrát všechny zbývající dráhy (pro 
náhlou smrt si mohli dovolit ztratit 
půl bod). Neratovickým se ale posled-
ní krok nedařil. Oba prohráli druhé  
i třetí dráhy, když domácí dominovali 
především v plných. Rozhodnutí tedy 
bylo na drahách posledních. Sklenář 
s Božkou si vytvořili mírný náskok  
v plných (7, resp. 3 kuželky). Božkovi 
se však dorážka vůbec nevydařila (�7). 
Domácí Hájek průběh otočil a dráhu 
vyhrál. Sklenář pak odolával náporu 
Solína až do posledního hodu, kde se 
nakonec rozhodlo o remíze na této drá-
ze. A to znamenalo uplatnění pravidla 
„náhlé smrti“! To jest — hráči na svých 

drahách odehráli další tři hody, které 
měli rozhodnout o postupujícím. Nera-
tovice měly v této fázi hry více štěstí a 
pevnější nervy. Zvítězili 41:39 a postu-
pili tak do dalšího kola. Teď je čeká 
ještě obtížnější soupeř v podobě Jiskry 
Kovářská, ale třeba se jim povede něco 
podobného jako loni Spořicím.
Aktualizované výsledky soutěže najde-
te na www.poharcka.wz.cz.
 Lukáš Dařílek

Vladislav Charouz, dlouholetý člen 
a funkcionář SKK Rokycany, oslavuje  
v těchto dnech životní jubileum 75  
let. Stále aktivnímu rozhodčímu I. tří-
dy udělil VV ČKA při této příležitosti 
bronzovou plaketu ČKA „Za zásluhy“.


