
Kuželkářské listy 6/2009 Strana 1

Valná hromada .................  str. 1–2

Složení ligových skupin ........ str. 3

Rekordy ČR ........................ str. 4–5

Akademici o tituly ................. str. 6

Mistrovství USIC ...................  str. 7

MČR neregistrovaných .......... str. 8

6/09
17. července 2009

Z obsahu tohoto čísla

Vážení čtenáři, ku-
želkáři a příznivci 
kuželek!
Máte před sebou 
další číslo časo-
pisu. Pokud si ho 
nepřečtete v elek-
tronické podobě přímo v počítači, ale ve 
vytištěné podobě, tak ho pravděpodob-
ně nebudete číst na kuželně ale nejspíš 
někde na chalupě nebo u vody, protože 
už začal čas dovolených a prázdnin a 
tedy období bez kuželek.
Toto číslo Kuželkářských listů je posled-
ní v tomto soutěžním ročníku a přináší 
informace o událostech, které symbolic-
ky uzavíraly celý ročník. Nejvýznamnější 
z nich byla valná hromada ČKBF a valná 
hromada ČKA. Obě tyto události nepři-
nesly žádné výraznější změny, což může 
být dobrým signálem, že kuželkářský 
sport v České republice bude po další 
čtyři roky pokračovat stejným směrem 
a vývojem jako doposud. 
Za celý kolektiv, který připravuje Kužel-
kářské listy, přeji hezké léto strávené 
podle Vašich představ!

Úvodem

Sobota 13. 6. 2009 se stala dalším vý-
znamným milníkem v historii českého 
kuželkářského sportu. Tento den se 
v Praze-Vokovicích na FTVS UK kona-
la valná hromada. A nebyla jen jedna 
ale hned tři.
V dopoledních hodinách proběhla VH 
ČKBF. Z jejího programu je třeba zmínit 
zprávu prezidenta ČKBF pana V. Tlamky 
o činnosti ČKBF za uplynulé období. Na 
jeho zprávu navázala svojí revizní zprá-
vou revizorka ČKBF paní H. Barborová. 
K oběma zprávám následovala diskuze, 
která se především točila kolem peněz. 
Delegáti vesměs poukazovali na nejas-
nosti kolem dotací od Sazky. V tomto 

směru bylo přijato i usnesení, které 
ukládá prezidentovi ČKBF, aby se zasadil 
o zjednání nápravy.
V rámci diskuze byly projednány také 
změny stanov, které měly za cíl jejich le-
gislativní „vyčištění“. Pro členy ČKA však 
byla podstatnější změna Registračního 
řádu ČKBF, která od 1. července 2009 
mění výši členských příspěvků – více se 
o této změně píše na jiném místě v tomto 
čísle KuLi.
Klíčovým okamžikem VH ČKBF byla 
volba nového vedení federace. Protože 
na každou funkci byl jen jeden kandidát, 
proběhla volba veřejným hlasováním. 

pokračování na str. 2

Štěpán Koblížek

Z jednání valné hromady

Valná hromada kuželkářů
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pokračování ze str. 1

VALNÁ HROMADA

Na další čtyřleté období byl preziden-
tem ČKBF opět zvolen pan Vladimír 
Tlamka a revizorkou se stala paní Hana 
Barborová.
Kuželkáře však více zajímala VH ČKA, 
která proběhla na stejném místě v od-
poledních hodinách. Jednalo se o histo-
ricky první VH ČKA, což s sebou přineslo 
některé organizační problémy. Nejprve 
musel být projednán a schválen jednací 
řád VH. Teprve pak mohla VH pokračovat 
standardním způsobem.
Hlavní zpráva o činnosti VV ČKA byla 
předložena delegátům VH v písemné 
podobě a bude také přílohou k zápisu 
z VH. Její předkladatel, prezident ČKA J. 
Jančálek, ji ve svém vystoupení pouze 
okomentoval.
Mezi pozitiva uplynulého volebního ob-
dobí patří zapojení více mladých lidí do 
práce pro kuželkářský sport. Sem např. 
patří kolektiv, který se stará o webové 
stránky a o KuLi. Na jedné straně se 
chlubíme svými internetovými stránka-
mi, na straně druhé jsme však nešťastní 
z úrovně diskuzního fóra, který je jejich 
součástí. S tím je třeba něco udělat. Mezi 
oblasti, které stále vyžadují naší pozor-
nost, patří také vyhledávání možných 
partnerů (sponzorů) kuželkářského spor-
tu, školení trenérů a práce s mládeží.
Na závěr svého vystoupení poděkoval 
J. Jančálek všem členům odstupujícího 

VV ČKA, ale i funkcionářům na nižších 
svazových stupních či pracovníkům 
v oddílech, bez jejichž mravenčí práce 
by kuželkářský sport neměl u nás šanci 
na další rozvoj.
V dalším bodě programu přednesla 
zprávu o hospodaření ČKA ekonomka 
L. Kupová. Vyčíslila negativní vývoj 
finančních zdrojů ve všech příjmových 
skupinách (vlastní zdroje, reprezentace, 
talentovaná mládež) a seznámila VH 
s výdaji v uplynulém volebním období.
Z diskuze, která proběhla po obou zprá-
vách, můžeme uvést např. návrh na 
zrušení diskuzního fóra na webu ČKA 
– tento návrh však neprošel. Naopak 
prošel návrh, aby se VV ČKA zabýval 
přestupním řádem a především otázkou 
odstupného.
Také VH ČKA měla za úkol zvolit nové 
vedení naší asociace na další čtyři roky. 
Je škoda, že i v jejím případě byl na 
volené funkce vždy jen jeden kandidát. 
Z toho důvodu se volba uskutečnila ve-
řejným hlasováním. Prezidentem ČKA byl 
zvolen Jiří Jančálek a viceprezidentem 
Petr Vaňura.
Prvním jejich úkolem je sestavit nový VV 
ČKA, se kterým budou řídit činnost ČKA 
v tomto volebním období. Ať se jim prá-
ce daří, vždyť je to v zájmu celé členské 
základny.

Jiří Jančálek
prezident ČKA

- 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

Členské příspěvky ČKA
Jak již bylo uveřejněno na webu České 
kuželkářské asociace, dochází na zákla-
dě usnesení Valné hromady České ku-
želkářské a bowlingové federace ze dne 
13. června 2009 od 1. července 2009 ke 
změně Registračního řádu České kužel-
kářské a bowlingové federace.

Po více jak patnácti letech došlo k na-
výšení členských příspěvků členů České 
kuželkářské asociace. Jedná se o jedno-
rázový poplatek na dobu platnosti regis-
tračního průkazu – tj. na 5 let.

Od 1. července 2009 je tak při žádosti 
o registraci nutno uhradit členský pří-
spěvek ve výši:

a) 500 Kč u osob, které v kalendářním 
roce, kdy podaly žádost o registraci, již 
dovršily či dovrší 20 a více let věku.

b) 200 Kč u osob, které v kalendářním 
roce, kdy podaly žádost o registraci, 
nedovrší 20 let.

c) 200 Kč u osob, které v kalendářním 
roce, kdy podaly žádost o registraci, do-
vršily či dovrší 60 a více let věku nebo 
jsou poživateli plného či částečného 
invalidního důchodu.

d) 1000 Kč při změně oddílové přísluš-
nosti u smluvních hráčů.

V platnosti zatím zůstává usnesení 
Výkonného výboru České kuželkářské 
asociace, na jehož základě žactvo do 
čtrnácti let věku členské příspěvky 
nehradí.

Aktiv STK ČKA
V sobotu 13. 6. 2009 se v Praze konal 
aktiv Sportovně technické komise České 
kuželkářské asociace. V pátek v noci mu 
předcházela porada Sportovně technic-
ké komise České kuželkářské asocice, 
na níž bylo doladěno složení ligových 
skupin a projednány poslední formál-
ní úpravy Rozpisu kuželkářské ligy 
2009–2010. Rozpis byl poté předán 
ke schválení Výkonnému výboru České 
kuželkářské asociace. Na aktivu byli vy-
hlášeni medailisté ligových soutěží a Po-
háru ČKA a v závěru bylo prezentováno 
složení skupin ligových soutěží.

Hanuš Slavík
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SLOŽENÍ LIGOVÝCH SKUPIN 2009–2010

1. KLM
KK Slavoj Praha TJ Spartak Přerov

KK PSJ Jihlava TJ Jiskra Kovářská

KK Zábřeh KK Morav. Slávia Brno

TJ Centropen Dačice TJ Sokol Luhačovice

SKK Primátor Náchod TJ Loko Česká Třebová

TJ Sokol Husovice SKK Vrchlabí

2. KLM "A"
SK Škoda VS Plzeň TJ Loko České Velenice

SKK Jičín KK Konstruktiva Praha

TJ Sparta Kutná Hora KK Hvězda Trnovany

TJ Sokol Duchcov KK Lokomotiva Tábor

SKK Rokycany TJ VTŽ Chomutov

KK SDS Sadská TJ Vltav. JIP Loučovice

2. KLM "B"
TJ ČKD Blansko TJ Valašské Meziříčí

SKK Prim. Náchod B TJ Třebíč

TJ Start Rychnov n.K. SK Camo Slavičín 

TJ Centropen Dačice B KC Hodonín

KK Hagemann Opava KK Šumperk

Sokol Přemyslovice KK Mor. Slávia Brno B

3. KLM "A"
TJ Jiskra Hazlov A TJ Kovohutě Příbram 

SKK Bohušovice n.O. TJ Sokol Údlice

TJ Jiskra Šabina SKK Karlovy Vary 

TJ Slovan Karlovy Vary Kuželky Podbořany 

SKK Rokycany B KK Slavoj Praha B

TJ Lokomotiva Cheb TJ Jiskra Hazlov B

3. KLM "B"
Sokol Ústí n.L. TJ Lokomotiva Liberec 

TJ Červený Kostelec KK Konstrukt. Praha B

SK Plaston Šluknov KK Akuma Ml. Boleslav 

SKK Hořice TJ Dynamo Liberec 

SKK Jičín B SK Uhel. sklady Praha 

Sokol Kolín TJ Lokomotiva Trutnov 

3. KLM "C"
TJ Horní Benešov TJ Spartak Přerov B 

SKK Jeseník Pozemstav Prostějov

KK Rostex Vyškov TJ Jiskra Rýmařov 

TJ Krnov Sok. Kare Luhačovice B 

KK Hagemann Opava B TJ Sokol Michálkovice 

KK Zábřeh B HKK Olomouc 

3. KLM "D"
TJ ČKD Blansko B SK Baník Ratíškovice 

KC Réna Ivančice TJ Loko Č. Budějovice 

TJ Sokol Vracov KK Mor. Slávia Brno C

TJ Slavoj Žirovnice TJ Sokol Benešov 

KK Danstav Rosice TJ BOPO Třebíč 

TJ Sokol Mistřín TJ Slovan Jind. Hradec 

2. KLZ "A"
TJ Centropen Dačice TJ Bižut. Jablonec n.N. 

TJ Sokol Písek TJ Loko Č. Budějovice 

TJ Sparta Kutná Hora TJ Lokomotiva Ústí n.L.

TJ Sokol Duchcov TJ Sokol Chýnov 

SKK Jičín B KK Slavoj Praha 

TJ Sokol Kolín TJ Jiskra Nová Bystřice 

2. KLZ "B"
HKK Olomouc B TJ Valašské Meziříčí

KK PSJ Jihlava KK Šumperk B

KK Rostex Vyškov KK Kroměříž

TJ Zbrojovka Vsetín SK Baník Ratíškovice 

KK Danstav Rosice KK Minerva Opava 

TJ Sokol Husovice KK Olomouc A

3. KLZ "A"
TJ Loko České Velenice SKK Rokycany

KK Konstrukt. Praha B TJ Sokol Rudná A

KK Akuma Ml. Boleslav TJ Sokol Benešov

SKK Náchod B TJ Sokol Teplá

TJ Sokol Rudná B Čechie-Admira Praha

-nikdo-- -nikdo--

3. KLZ "B"
TJ Sokol Luhačovice TJ Jiskra Otrokovice

TJ Nový Jičín TJ Odry 

TJ ČKD Blansko B TJ Spartak Přerov B

TJ BOPO Třebíč TJ Loko Česká Třebová 

KK Rostex Vyškov B KK Morav. Slávia Brno

-nikdo-- -nikdo--

1. KLD "A"
KK Lokomotiva Tábor TJ Loko České Velenice

TJ Lokomotiva Liberec SKK Rokycany

SKK Primátor Náchod TJ Sparta Kutná Hora

TJ Červený Kostelec TJ Sokol Duchcov

1. KLD "B"
TJ Start Jihlava TJ Horní Benešov 

KK Zábřeh KK PSJ Jihlava

KK Hranice KK Rostex Vyškov 

KK Brno Židenice TJ ČKD Blansko

1. KLDD "A"
KK PSJ Jihlava TJ Sokol Červ. Pečky

TJ Sokol Duchcov TJ Sokol Kolín

TJ Sokol Chotoviny -nikdo--

-nikdo-- -nikdo--

1. KLDD "B"
KK Šumperk KK Kroměříž

TJ Jiskra Rýmařov TJ Valašské Meziříčí 

SKK Primátor Náchod -nikdo--

-nikdo-- -nikdo--

1. KLZ
KK Slavia Praha TJ Spartak Přerov 

SKK Jičín KK Konstruktiva Praha 

KK Zábřeh B KC Zlín

TJ ČKD Blansko KK Slovan Jirkov 

SKK Primátor Náchod KK Šumperk 

KK Zábřeh A TJ Neratovice 

Termínový kalendář ČKA
12. 9. Ligová předehrávka

13. 9. Ligové soutěže dorostu

19. 9. Ligové soutěže dospělých

20. 9. Ligové soutěže dorostu

26. 9. Ligové soutěže dospělých

27. 9. Ligové soutěže dorostu

3. 10. Ligové soutěže dospělých

4. 10. Ligové soutěže dorostu

29. 9.
–3.10.

Světový a evropský pohár, 
Pohár NBC



Kuželkářské listy 6/2009 Strana 4

REKORDY ČR

Čtrnáct nových rekordů
Téměř na každém zasedání VV ČKA v prv-
ní polovině letošního roku byl předklá-
dán ke schválení návrh nového rekordu 
ČR nebo dokonce hned několika nových 
rekordů ČR. Přinášíme proto malou reka-
pitulaci těchto zajímavých výkonů.
V únoru byl schválen nový rekord ČR 
v disciplíně 3 × 100 hs, který utvořilo 
družstvo dorostenců KK Rostex Vyškov 
(1440 kuželek), a o 25 kuželek tak poko-
řili rekordní výkon Jiskry Ústí n. O. – Hyl-
váty z dubna 2006. Při vytvoření tohoto 
rekordu překonal vyškovský T. Vejmola 
hranici 500 kuželek (502 kuželek), ale je 
zajímavé, že se tím jen přiblížil platnému 
rekordu O. Sobčáka (515 kuželek) z roku 
2002.
Velice zajímavá je také zpráva o schvále-
ní rekordu na 6 × 100 hs družstva žen 
Valašského Meziříčí (2845 kuželek), 
které na kuželně ve Vyškově dokázalo, 
že rekord se nemusí dělat jen na domá-
cí dráze. Na zajímavosti této informaci 
dodává fakt, že naše nejvyšší soutěž žen 
se už 6 let hraje v disciplíně na 120 hs 
a rekord byl tedy překonán ve druhé 
nejvyšší soutěži. Starý rekord (2839 
kuželek) drželo prvoligové družstvo 
pražské Slávie, která tak už nemá šanci 
v nejvyšší soutěži držení tohoto rekordu 
znovu získat.
V kategorii družstev dorostenců byla 
schválena nová kategorie rekordů 
v disciplíně na 3 × 120 hs a jako rekord 
byl uznán výkon dorostenců Kutné 
Hory z prvoligového zápasu na domácí 
kuželně, který má hodnotu 1767 kuže-
lek. I v tomto zápase byla překonána 
magická hranice, tentokrát 600 kuželek 
(607 kuželek), což se povedlo ještě ne 
ani patnáctiletému dorostenci M. Schej-
balovi. Ani tentokrát ale nedošlo k pře-
konání rekordu jednotlivce, který v této 
kategorii drží M. Stloukal výkonem 642 
kuželek.
Po dlouhých pěti letech padl rekord ČR 
v kategorii žen na 120 hs z roku 2004, 
který držela N. Dobešová (638 kuželek). 
Rekord už měl namále v 19. kole první 
ligy, kdy ještě odolal M. Sedláčková (634) 
v Přerově, a potom i K. Barborové (629) 

v kvalifikaci MČR žen na Konstruktivě. 
Pak ale přišlo mistrovství světa v Detten-
heimu a s ním smršť rekordních výkonů 
a hned prvním z nich bylo krásných 
652 kuželek L. Nové. Zajímavostí je, 
že juniorský rekord na 120 hs má vyšší 
hodnotu (655 kuželek). L. Vaverková ho 
ale vytvořila na mistrovství světa juniorů 
v Bolzanu 2006, a nebyla tedy splněna 
podmínka pro uznání i jako rekord žen, 
protože nebyl dosažen v soutěži, které 
se mohly zúčastnit i ženy. 
Co se K. Barborové nepovedlo na 
1 × 120 hs, už dotáhla do konce na 
2 × 120 hs a na mistrovství ČR žen 
překonala výkonem 1242 starý rekord 
V. Šťastné z Přerova z roku 2007.
Rekord v disciplíně na 2 × 120 hs lze 
vytvořit také na krajských mistrovstvích, 
což letos předvedl I. Žaloudík v rámci mi-
strovství Karlovarského kraje na kuželně 
v Teplé, kde se zapsal do rekordních 
tabulek výkonem 1297 kuželek. (Zápis 
rekordního výkonu je ke shlédnutí na 
http://ch-so.kuzelky.net/data/2008-
2009/ivan-zaloudik-kvalifikace.pdf). 
Podle směrnice pro evidenci a uznávání 
rekordů ČR totiž může být za rekord 
označen i nejvyšší výkon v příslušné 
disciplíně a hráčské kategorii, který byl 
docílen v některé mistrovské soutěži 
řízené krajským kuželkářským svazem.
Jako na běžícím pásu padaly nové rekor-
dy na mistrovství světa dorostu a mis-
trovství světa družstev v Dettenheimu. 
Všechno začala svými skvělými výkony 
Z. Musilová, která vytvořila nové rekordy 
na 120 hs (617 kuželek) i na 3 × 120 hs 
(1820 kuželek) a podílela se na nových 
rekordech družstva na 4 × 120 hs (2249 
kuželek) a rekordu smíšeného tandemu 
na 60 hs s J. Víchou (317 kuželek). Byly 
překonány i oba rekordy ve sprintu 
na 40 hs, a to u dorostenek zásluhou 
K. Popovičové (193 kuželek) a u doros-
tenců zásluhou Michala Pytlíka (211 
kuželek).
Oba české rekordy byly na šampio-
nátu překonány i v soutěži družstev 
dospělých. Ženy hned ve svém prvním 
zápase dosáhly výborného výkonu 3662 

kuželek, což byl v tu chvíli dokonce nový 
světový rekord. Tím přišla pražská Slavia 
během krátké doby i o svůj druhý rekord 
v kategorii družstev, který držela vyni-
kajícím výkonem 3556 z Přerova. Ani 
čeští reprezentanti nezůstali pozadu 
a v důležitém zápase proti Estonsku se 
vypjali k výkonu 3860, čímž z rekordních 
tabulek vymazali rekord Moravské Slavie 
Brno (3738).
Do jaké míry jsou nové rekordní výkony 
dány kvalitou hráčů a jak to ovlivňuje 
materiál, lze těžko nějak změřit nebo ur-
čit. Je však nutno připomenout, že před 
4 lety se postupně začalo hrát do nového 
typu kuželek, což může často výrazně 
ovlivnit dosahované výkony.
Z hlediska technické způsobilosti kuželny 
však jako rekordní výkon může být uznán 
jen výkon dosažený na kuželnách zařaze-
ných do kvalitativních tříd A nebo B, nebo 
schválených pro uznávání národních či 
světových rekordů Sekcí NBC-WNBA/FIQ. 
Z výkonů dosažených v zahraničí může 
být uznán rekord pouze při mezinárodní 
akci po dodatečném uznání kuželny za 
způsobilou VV ČKA na základě zprávy 
hlavního vedoucího výpravy. 
Podmínkou pro uznání každého nového 
rekordu je písemné oznámení o jeho 
vytvoření zaslané sekretariátu ČKA. 
Oznámení musí obsahovat:
a) disciplínu a věkovou kategorii,
b) místo a datum docíleného výkonu,
c) jméno a příjmení hráče, v případě 
dvojice a družstev, jména a příjmení 
všech členů,
d) zápis o utkání či zprávu hlavního roz-
hodčího o výsledcích soutěže opatřené 
jeho podpisem,
e) záznam hodů hráče s docíleným 
výkonem,
f) body d) a e) se nevyžadují u soutěží 
řízených Sekcí NBC-WNBA/FIQ.
Rekordní výkon může být dosažen 
pouze v soutěži, kterou řídil rozhodčí 
s minimálně druhou kvalifikační třídou. 
Další podrobnosti týkající se pravidel 
pro schvalování rekordů České repub-
liky v kuželkářském sportu naleznete 
ve Směrnici pro schvalování a evidenci 
rekordů na webu ČKA (sekce „Doku-
menty“).

Štěpán Koblížek
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REKORDY ČR

SK Škoda VS Plzeň
http://skodaplzen.webnode.cz

TJ Sokol Litenčice
http://www.kksokol.euweb.cz

SKC Victoria 1947 Bamberg e.V. (GER)
http://skcvictoria.de

Kuželkářské weby

Z jednání VV
Výkonný výbor ČKA na svém zasedání 
12. 6. 2009 projednal hodnocení M ČR 
jednotlivců, zprávy z mistrovství světa 
dorostu a družstev mužů a žen, informa-
ci z M ČR neregistrovaných a Májového 
turnaje krajských výběrů žactva.
Zabýval se i přípravou Valné hromady 
ČKA a aktivu STK, projednal návrhy ČKA 
k předložení VH ČKBF.
Schválil nové rekordy ČR, udělení kvali-
fikace „Rozhodčí I. tř.“ Jiřímu Šlajerovi 
a Ivanu Říhovi a konání Vánočního tur-
naje dorostu Kutné Hoře.
VV ČKA na tomto zasedání ukončil svoji 
činnost po čtyřletém funkčním období.

Platný rekord Předchozí rekord 

1 Ï 120 hs 1 Ï 120 hs

652 – Lenka Nová 638 – Naděžda Dobešová

Dettenheim, 15. 5. 2009 Hagenwerder, 30. 5. 2004

2 Ï 120 hs 2 Ï 120 hs

1242 – Kamila Barborová 1235 – Vladimíra Šťastná

Konstruktiva Praha, 9. 5. 2009 Přerov, 13. 5. 2007

2 Ï 120 hs 2 Ï 120 hs 

1297 – Ivan Žaloudík 1165 – Roman Pytlík

Teplá, 14. 3. 2009 Plzeň, 29. 4. 2006

6 Ï 100 hs 6 Ï 100 hs

2845 – Valašské Meziříčí 2839 – Slavia Praha

Vyškov, 7. 3. 2009 Slavia Praha, 7. 9. 2002

6 Ï 120 hs ženy 6 Ï 120 hs ženy

3662 – Česká republika 3556 – Slavia Praha

Dettenheim, 15. 5. 2009 Přerov, 9. 12. 2006

6 Ï 120 hs muži 6 Ï 120 hs muži

3860 – Česká republika 3738 – Moravská Slavia Brno

Dettenheim, 20. 5.2009 MS Brno, 16. 9. 2006

1 Ï 120 hs dorostenky 1 Ï 120 hs dorostenky

617 – Zuzana Musilová 608 – Lucie Vaverková

Dettenheim, 13. 5. 2009 Leszno, 4. 10. 2003

3 Ï 100 hs družstva dorostenci 3 Ï 100 hs družstva dorostenci

1440 – KK Rostex Vyškov 1415 – TJ Jiskra Ústí n. O. II – Hylváty

Vyškov, 13. 4. 2008 Liberec, 9. 4. 2006

3 Ï 120 hs jednotl. dorostenky 3 Ï 120 hs jednotl. dorostenky

1820 – Zuzana Musilová 1786 – Lucie Vaverková

Dettenheim, 13. 5. 2009 Boleslawiec, 12. 6. 2004

3 Ï 120 hs družstva dorostenci 3 Ï 120 hs družstva dorostenci

1767 – TJ Sparta Kutná Hora nebyl evidován

Kutná Hora, 22. 2. 2009

4 Ï 120 hs družstva dorostenky 4 Ï 120 hs družstva dorostenky

2249 – Česká republika 2170 – Česká republika

Dettenheim, 8. 5. 2009 Boleslawiec, 7. 6. 2004

1 Ï 40 hs sprint dorostenky 1 Ï 40 hs sprint dorostenky

193 – Karolína Popovičová 189 – Ivana Korcová

Dettenheim, 12. 5. 2009 Sarajevo, 9. 6. 2006

1 Ï 40 hs sprint dorostenci 1 Ï 40 hs sprint dorostenci

211 – Michal Pytlík 189 – Radim Metelka

Dettenheim, 12. 5. 2009 Sarajevo, 9. 6. 2006

1 Ï 60 hs smíšené tandemy 1 Ï 60 hs smíšené tandemy

317 – Z. Musilová, J. Vícha 294 – A. Cvejnová, O. Touš

Dettenheim, 12. 5. 2009 Boleslawiec, 11. 6. 2004

Přehled nových rekordů



Kuželkářské listy 6/2009 Strana 6

ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY

O titulech rozhodlo až finále
Ve dnech 18. a 19. června se v Plzni 
v rámci 9. ročníku Českých akademic-
kých her odehrály soutěže kuželkářů. 
Z vítězství se radují Pavlína Procház-
ková z Masarykovy univerzity a Jan 
Kotyza z Vysoké školy chemicko-tech-
nologické.
Soutěže se zúčastnilo 22 mužů a 10 žen. 
Letošní ročník se hrál podle nového hra-
cího systému. Na všechny závodníky 
čekalo první den v kvalifikaci 120 hodů 
sdružených a poté 12 nejlepších mužů 
a 8 nejlepších žen následující den ještě 
odehrálo finálovou stodvacítku.
Mezi ženami byly největšími favoritkami 
obhájkyně vítězství Lenka Hrdinová re-
prezentující Českou zemědělskou univer-
zitu (ČZU), akademická mistryně z roku 
2007 Michaela Moravcová z Masarykovy 
univerzity a Jana Račková z Mendelovy 
univerzity. Ovšem jak Lence Hrdinové, 
tak Janě Račkové se v kvalifikaci příliš 
nedařilo a s výkony 531, resp. 528 do 
finále postupovaly ze čtvrté a páté pozi-
ce. Třetí místo po kvalifikaci držela Lucie 
Citová z ČZU díky výkonu 545 a druhá 
byla Pavlína Procházková z Masarykovy 
univerzity (546). Zahrála nejlepší doráž-
ku ze všech účastnic (192), což jí řadilo 
do pozice „černého koně“ mistrovství. 
Kvalifikaci pak vyhrála Michaela Morav-
cová výkonem 557.
Finále hrané druhý den pak sice přineslo 
i kvůli únavě a hlavně kvůli nervozitě 
o něco nižší výkony, ale na druhou 
stranu o to napínavější podívanou. 
Michaela Moravcová svedla obrovský 
souboj s Pavlínou Procházkou o prven-
ství. Moravcová měla náskok 11 kuže-
lek z kvalifikace. Procházková na první 
dráze díky dorážce stáhla tři. Na druhé 
stáhla sedm ale pro změnu díky plným 
(100:84). Třetí dráhu vyhrála o pět 
znovu díky dorážce. Po třech drahách 
už tedy Procházková o čtyři kuželky 
vedla, ale vše bylo otevřené. Poslední 
plné Moravcová získala ve svůj prospěch 
88:87. Procházková pak ale ještě vydo-
lovala zbytky sil a výbornou dorážkou 
(54) zvítězila. Ve finále porazila 547 
kuželek, celkově 1093. Stříbro zůstalo 

Michaele Moravcové za 1072 a bronz 
Lence Hrdinové.
I muži měli na startu obhájce z loňska 
– Zdeňka Dvořáka z Vysoké školy báň-
ské, který vyhrál i v roce 2007 – a další 
favority. Mezi 22 startujícími to byl 
kromě Dvořáka Honza Kotyza z Vysoké 
školy chemicko-technologické (vítěz 
z roku 2006), Zdeněk Říha z Technické 
univerzity či Michal Kratochvíl z Vysoké-
ho učení technického.
V kvalifikaci ovšem všechny favority za-
skočil Roman Pek z Českého vysokého 
učení technického (ČVUT), který zahrál 
svoji první šestistovku v životě (607), což 
mu zajistilo vedení po kvalifikaci a velmi 
slušnou pozici do finále. O kuželku horší 
byl Kotyza a o další dvě Dvořák. Top čtyř-
ku pak doplnil další překvapivý účastník 
Honza Korbel z ČVUT díky výkonu 593.
Postupová dvanáctka pak druhý den 
odehrála finále. O titul si to rozdala 
závěrečná čtveřice Korbel, Dvořák, Ko-
tyza, Pek. Korbelovi nevyšla hned první 
dráha, a tak byl brzy ze hry venku. Ani 
Dvořák s Pekem nezačali zrovna zostra 
(137, 136). Toho využil Kotyza – 157 mu 
hned v úvodu poskytlo náskok a klid, což 
bylo rozhodující. Oba jeho zbylí soupeři 
pak bojovali spíš mezi sebou a Kotyza 
mohl být relativně v klidu. Před posled-
ní drahou už měl v ruce třicet kuželek 
náskoku. Poslední dráha, zejména 
dorážka však Dvořákovi opravdu vyšla 
(72), což znamenalo snížení Kotyzova 
náskoku. Bohužel už ale bylo pozdě na 
otočení průběhu finále. Titul tedy míří 
na VŠCHT díky Honzovi Kotyzovi (finále 
– 592, celkem 1198). Druhé místo získal 
pro sebe Zdeněk Dvořák (1184) a třetí si 
překvapivě udržel Roman Pek díky 1163 
kuželkám.
Příští, jubilejní desátý ročník akademic-
kých her by se podle zvěstí měl konat 
v Praze. Celé mistrovství provázela 
vynikající přátelská atmosféra, které 
dopomohl i bezproblémový průběh 
akce a skvělá organizace šampionátu, 
za kterou se sluší poděkovat oddílu 
Škoda Plzeň!

Lukáš Dařílek

Zajímavý experiment v divizi!
Výkonné výbory Jihomoravského 
krajského kuželkářského svazu a Zlín-
ského krajského kuželkářského svazu 
jednomyslně schválily zajímavý hrací 
systém pro příští ročník jejich společné 
divize.

Ze čtrnácti účastníků soutěže bude 
v příštím ročníku šest dvoudrah 
a osm čtyřdrah. Proto bylo rozhod-
nuto, že na čtyřdráze se bude hrát 
disciplína 120 hs a na dvoudráze 100 
hs. Na dvoudráze se však bude bodovat 
tak, že se budou hodnotit zvlášť plné 
a zvlášť dorážka a každý hráč tedy 
bude hrát o čtyři dílčí body, podobně 
jako na 120 hs. Takže se může stát 
(stejně jako u stodvacítky), že i ten, 
kdo nahraje více kuželek, prohraje 1:3 
na body, což při klasickém bodování 
na 100 hs nebylo dosud možné. Novin-
kou taky bude, že po skončení hry do 
plných dojde k vymazání dosaženého 
výkonu na počítadle, protože dorážka 
se bude hrát od nuly a bodovat samo-
statně.

Novinka byla schválena poté, co se 
devět z deseti oslovených účastníků 
divize písemně vyslovilo pro zavede-
ní tohoto nového systému. Motivací 
pro tuto změnu byla touha zahrát si 
stodvacítku, protože v této divizní sku-
pině je hodně čtyřdráhových kuželen. 
Vznikl tedy nápad, o kterém se disku-
tovalo už startem minulého ročníku, 
ale nakonec nebyla tato myšlenka 
dotažena do konce. Disciplína 120 hs 
určitě bude i dobrou průpravou pro 
družstvo, které postoupí do třetí ligy, 
kde se tato disciplíně hraje.

Cely ročník iniciátoři této změny ozna-
čují jako zkušební s tím, že po jeho 
skončení budou vyhodnoceny získané 
zkušenosti a bude rozhodnuto, jak dál 
v ročníku 2010/2011.

Tato novinka si určitě najde své příz-
nivce i odpůrce, ale je současně také 
ukázkou částečné autonomie krajských 
kuželkářských svazů při organizování 
svých soutěží podle svých specifických 
podmínek a potřeb. 

Na základě informací Petra Vaňury 
zpracoval Štěpán Koblížek
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MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ USIC

Železničáři na USIC vítězně

Kuželky na internetu 
Kuželkářský sport získal další možnost 
prezentace široké veřejnosti a všem 
kuželkářským fanouškům. Na základě 
jednání byla dohodnuta spolupráce 
se společností Krilie – sports support, 
která se zaměřuje na podporu a zviditel-
nění menšinových sportů. Na stránkách 
www.krilie.com se tak budou objevovat 
videoreportáže z nejrůznějších kužel-
kářských akcí.

První reportáž byla natočena na kužel-
ně Konstruktivy Praha při mistrovství 
České republiky žen letos v květnu. 
V samém závěru kuželkářské sezóny se 
potom televizní kamera objevila ještě 
na dvou velkých akcích – finálovém 
turnaji mužské části Poháru ČKA v Plzni 
a Akademických hrách 2009, které se 
shodou okolností konaly také na kuželně 
SK Škoda Plzeň.

Na uvedených internetových stránkách 
se tak kuželky přidaly k bowlingu, soft-
ballu, šipkám a curlingu, ze kterých jsou 
pravidelně zveřejňovány reportáže, roz-
hovory a sestřihy zajímavých momentů. 
K zařazení kuželek mezi sledované 
sporty určitě přispělo i internetové hla-
sování o nově zařazených sportovních 
odvětvích, které by se měly na stránkách 
společnosti Krilie objevit, do kterého se 
zapojilo mnoho kuželkářů.

Momentálně probíhá prázdninová pře-
stávka a kuželky se moc nehrají, ale na 
podzim se můžeme těšit na další zajíma-
vé záběry z kuželek. Plán natáčení zatím 
nebyl sestaven, ale určitě by se v něm měl 
objevit některý ze zajímavých ligových 
zápasů, mezistátní utkání reprezentace 
nebo jiné zajímavé kuželkářské akce.

Rakouský St. Urban hostil ve dnech 
22.–26. června 2009 mezinárodní 
mistrovství železničářů – USIC.

Naše ženy hrály ve složení Jitka Bulíč-
ková, Běla Wollerová, Josefa Friedová, 
Ludmila Nováková, Kateřina Fajdeková, 
Eliška Dokoupilová, Renata Navrkalová 
pod trenérským dohledem Aleny Hol-
cové. Mužskou část výpravy ve složení 
Jiří Němec, Jaroslav Sedlář, Jiří Hetych, 
Pavel Jiroušek, Patrik Lojda, Karel 
Šnajdárek, Zdenek Kamiš bojovala 
pod trenérským dohledem Stanisla-
va Nosky. V konkurenci dalších šesti 
států – Rakouska, Německa, Polska, 
Slovenska, Bulharska a Běloruska se 
naše reprezentace neztratila. Jednalo 
se historicky o první společné mistrov-
ství USIC žen a mužů.
Naši oběma družstvům se dařilo. Ženy 
vyhrály náhozem 3277 kuželek, druhé 
skončilo Německo s 3182 kuželkami 
a třetí Rakousko s 3062 kuželkami. 
Muži také vybojovali zlato náhozem 
3395 kuželek, druhé skončilo Sloven-
sko s 3387 kuželkami a třetí Německo 
s 3384 kuželkami.
I v jednotlivcích se naši drželi na před-
ních místech. V kategorii žen si zlato 
odvezla Renáta Navrkalová výkonem 
1173 kuželek, stříbrná byla Katka Fa-

jdeková s 1127 kuželkami. V mužích 
byl naším nejlepším hráčem Jiří Němec 
s 1193 kuželkami, díky nimž obsadil 
nepopulární 4. příčku celkového pořa-
dí. O jeho bramborém umístění rozhodl 
teprve výborný druhý nához, ve kterém 
předvedl 627 kuželek. Tento výkon je 
zároveň rekordem kuželny na drahách 
5 až 8. K dobrým výsledkům pomáhal 
povzbuzováním vedoucí výpravy Miloš 
Paleček.

Karel Šnajdárek

Družstva mužů

1. ČESKO 3395

2. SLOVENSKO 3387
3. NĚMECKO 3384
4. RAKOUSKO 3309
5. BULHARSKO 2951
6. POLSKO 2929
7. BĚLORUSKO 2033

Družstva žen

1. ČESKO 3277

2. NĚMECKO 3182
3. RAKOUSKO 3062
4. SLOVENSKO 2840
5. POLSKO 2726
6. BULHARSKO 2421
7. BĚLORUSKO 1645
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KuLi blahopřeje
prezidentu ČKA panu Jiřímu Jančál-
kovi k 55. narozeninám, které oslaví 
v červenci.

Po dvou stříbrech zlato
V bouřlivé atmosféře a na pečlivě při-
pravené olomoucké osmidráze proběh-
lo třetí mistrovství České republiky 
neregistrovaných kuželkářů.
V sobotu 6. 6. 2009 se sešlo ke kvali-
fikaci 28 družstev a bojovalo se o 16 
postupových míst do finálové části. Nej-
lépe zahráli nádražáci z Přerova, kteří 
zvítězili náhozem 1044 kolků, druzí 
Škoda auto Solnice 1036 a na třetím 
místě skončili Krnováci s 1013 body. 
Naopak velké zklamání nezastírali loňští 
vítězové DP Karlovy Vary, když obsadili 
první nepostupovou příčku.
Nedělní souboj o titul gradoval až 
v úplném závěru, kde již bylo jasné, 
že o první místo bojuje Petr Šístek 
z Uzlu Přerov proti výkonu, který na-
hráli v rundě před ním těsně postou-
pivší kvalifikanti, Sedmíci z Jihlavy. 
Ti dokonale využili systém jediného 
finálového náhozu, do neděle nastou-
pili bez zábran a odvážným týmovým 
výkonem nastavili pomyslnou laťku 
hodně vysoko. Petr Šístek sedm hodů 
před koncem otevřel šestkou se zbyt-
kem malá ulice + král. K výhře svého 
týmu musel shodit tři zbývající kolky na 
pět hodů a na poslední hod do plných 
cokoliv. Ve značně vypjaté situaci však 

dotyčnou fanku vykopl „podle brožury“ 
a v zápětí přidal gól. Dalším hodem sice 
trefil sedláka, ale ani na dva hody nebyl 
schopen poslat zbývajícího krále k zemi. 
Až posledním hodem krále shazuje, čímž 
srovnává počet shozených kolků se Sed-
míky. Nikdo nemá spočítanou dorážku, 
a tak celá kuželna čeká na zpracování 
výsledků. Po důkladném přepočítání 
se na světelné tabuli konečně objevují 
vítězové, družstvo ČD UZEL Přerov, kteří 
odsoudili Jihlaváky díky lepší dorážce 
na místo druhé.
Železničáři tak po dvou stříbrných 
příčkách v prvním a druhém ročníku 
napotřetí dosáhli na příčku nejvyšší. 
Byl také vyhodnocen nejlepší výkon 
mistrovství - Milan Síleš z UZLU Přerov 
sobotním výkonem 287 bodů.

František Hnilica
(celý článek a podrobné výsledky 
můžete shlédnout na webu ČKA)

Konečné pořadí soutěže družstev

1. ČD UZEL Přerov 1025

2. SEDMÍCI Jihlava 1025
3. KORADO Rychnov n. Kn. 1008
4. KILLERS Šanov 1007
5. SKP Hradec Králové 993
6. CAMO Páček Luhačovice 987
7. DONAP Česká Skalice 982
8. FERNET Libice 973
9. TENISTÉ Dačice 967

10. ŠKODA AUTO Solnice 966
11. KK CHEMIČKA Sokolov 965
12. RESTA DAKON Lověšice 945
13. HUPETO Krnov 940
14. WMS Blansko 924
15. TVD Slavičín 904
16. AVION Kroměříž 904

Pořadí jednotlivců

1. M. Síleš 549
2. K. Sedmík st. 535
3. K. Moravec 533
4. M. Gusty 529
5. J. Šindelář 527
6. L. Mikolášek 525

Ve věku nedožitých 
osmdesáti let opustil 
naše řady pan 

Stanislav WILMANN.

Ztratili jsme v něm 
výraznou osobnost, 

dlouhá léta pracoval jako předseda 
komise rozhodčích a vykonával funkci 
mezinárodního rozhodčího. Za oběta-
vou práci pro kuželkářský sport v ČR 
byl oceněn Medailí ČSTV „Za zásluhy“, 
Zlatou plaketou ČKA a v roce 2007 byl 
uveden do Síně slávy ČKA.
Čest jeho památce.

Ve věku 79 let zemřel 
dne 16. 7. pan

Miloš NAVRKAL.

Odešla tak jedna 
z nejvýznamnějších 
osobností našeho 

sportu. V letech 1977–87 byl před-
sedou Českého a následně i Českoslo-
venského kuželkářského svazu. Ještě 
nedávno vykonával funkci sekretáře 
a ekonoma Jihočeského KKS. Jako 
první byl uveden do Síně slávy ČKA 
a za svoji dlouholetou činnost získal 
i nejvyšší ocenění ČSTV i ČKA.
Čest jeho památce.

Smuteční oznámení

2 x borec na konec
V již skončené sezóně bylo možno také 
zaznamenat několik kuriózních výko-
nů. Téměř neuvěřitelně zní informace 
z Přerova, kde se v ligovém zápase Pe-
tru Majerovi podařilo zahrát plné 73 a 
dorážku 106 (9, 9, 7, 2, 9, 9, 9, 6, 3, 8, 
1, 9, 9, 9, 7)!!!
Na zajímavý výkon upozornil rovněž Petr 
Hrubý v diskusním fóru na webu ČKA. 
Jeho spoluhráč z Lambachu Eduard 
Wollanek si vytvořil nový „tréninkový 
rekord“ – 755 kuželek (plné 429, doráž-
ka 326 a žádná chyba). Jednotlivé dráhy 
– 197 (109 + 88), 185 (106 + 79), 198 
(111 + 87) a 175 (103 + 72).


