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Úvodem

Německo vystupuje z NBC!
V prvním zářijovém týdnu se ve Vídni 
konaly hned dvě konference. Nejprve 
v pátek 4. 9. 2009 proběhla konferen-
ce NBC.
Nosným tématem byl doping a boj 
proti němu. Delegáti konference vyjád-
řili svůj souhlas se směrnicí, kterou 
na toto téma vydala WNBA. Stejně 
se zachovali také delegáti konference 
WNBA, která zasedala následující den.
S problematikou dopingu byla spo-
jena otázka členských příspěvků. Do-
pingové kontroly budou něco stát. 

Došlo ke zvýšení členských příspěvků 
a startovného při MS – např. za každý 
start družstva se bude platit 165 €. 
Byly přijaty nové předpisy pro konání 
MS, SP jednotlivců, mezinárodní klu-
bové pohárové soutěže a Champions 
League. Při všech těchto soutěžích je 
možné, aby hráči byli podrobeni anti-
dopingovému testu. V kuželkářském 
sportu je alkohol dopingem a podle 
zmíněných předpisů může být hráč 
testován již 1� hodin před začátkem 
 pokračování na str. 2

Fotografie nových kuželek s dřevěným jádrem představených firmou Funk

Zahajujeme čtvrtý 
ročník vydávání Ku-
želkářských listů a 
hned začínáme do-
cela zostra. Vystoupení Německa z me-
zinárodní kuželkářské organizace je 
pro většinu lidí docela nečekanou udá-
lostí. Uvidíme, co dalšího to přinese 
a jaký dopad to bude mít především 
na reprezentaci a na mezinárodní ku-
želkářské soutěže. Určitě to ale není 
dobrá zpráva. 
Novinky se udály i u nás doma a po-
malu se rozjíždí činnost nového výkon-
ného výboru ČKA a jeho odborných 
komisí. I přes částečně nové složení 
zde žádné zemětřesení a razantní 
změny nejsou očekávány. 
Na změny na postu reprezentačních 
trenérů dorostu a dospělých na zák-
ladě právě probíhajícího výběrového 
řízení si musíme zatím počkat. Z hle-
diska reprezentace je určitě zajímavá 
také zpráva z mezinárodní kuželkář-
ské konference, že v roce �014 Česko 
opět bude pořadatelem mistrovství 
světa juniorů a MS jednotlivců, takže 
se můžeme pomalu začít těšit.
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konference nBc a WnBa

Německo vystupuje z NBC!
pokračování ze str. 1
soutěže (Pozor! Ne před startem hrá-
če, ale celé soutěže!) a hladina alko-
holu nesmí přesáhnout hranici 0,1 ‰. 
V pojetí WNBA je zřejmě největším 
dopingem v kuželkách právě alkohol.
Vzrušená diskuze se vedla kolem změ-
ny hlasovacích práv. Předsednictvo 
NBC předložilo návrh, aby i jeho čle- 
nové mohli hlasovat. Bohužel při hla-
sování chyběl jeden jediný hlas, aby 
tento návrh neprošel. Po páteční kon-
ferenci tak byly vážně narušeny demo-
kratické principy v NBC. Daleko větší 
šok však na delegáty teprve čekal.
Němci opět předložili návrh, aby z me- 
zinárodních sportovních předpisů byla 
vyškrtnuta ustanovení, která zasahují 
do systému soutěží národních svazů. 
Tentokrát získali při hlasování podpo-
ru u těchto svazů: CZE, FRA, GER, HUN, 
MKD, POL, SVK — 1� hlasů však bylo 
proti a návrh nebyl přijat. Němci pak 
požádali o přerušení konference a poté 
prezident DKB pan D. Prenzel přečetl 
prohlášení, ve kterém oznámil vystou-
pení německého svazu z NBC k 31. 1�. 
�009. V sále zavládlo hrobové ticho. 
Jedním z prvních, kdo zareagoval byl 
pan V. Tlamka, který oznámil, že kon-
čí ve funkci viceprezidenta WNBA. Ve 
svém pozdějším zdůvodnění uvedl, že 
vystoupení Němců bylo jen poslední 
kapkou, předcházelo mu např. i roz-
hodnutí o změně hlasovacích práv.
Konference přijala i některá rozumná 
rozhodnutí. Mezi ně patří schválení 
dvou termínů v jarní části soutěží (14. 
a 16. týden), kdy členské svazy jsou 
povinny udělat ve svých soutěžích  
přestávku pro konání mezistátních zá- 
pasů. Těšit nás také může, že konfe- 
rence NBC schválila, aby se u nás  
v roce �014 konalo MS juniorů, na 
které naváže MS jednotlivců mužů a 
žen. Dále bylo na další čtyřleté volební 
období zvoleno nové prezídium.
Sobotní konference WNBA měla již 
poklidný průběh. Vedle problematiky 

dopingu bylo hlavním bodem konfe-
rence přesunutí sídla WNBA z Kasse-
lu (GER) do Vídně (AUT). K tomu bylo 
nutné WNBA se sídlem v Německu 
rozpustit a ustavit nové v Rakousku.  
S ohledem na nové založení WNBA 
bylo třeba potvrdit složení prezídia 
WNBA. To bude i nadále působit ve 
stejném složení, pouze pana Tlamku 
nahradí paní V. David (HUN).

Při konferenci WNBA také naši zástup-
ci obdrželi z rukou prezidenta WNBA 
pana L. Kocsise vyznamenání: pan  
V. Tlamka zlatou čestnou jehlici a pan 
J. Jančálek stříbrnou čestnou jehlici.
V závěru konference byla delegáty kon-
ference přijata za člena WNBA další 
sekce. A tak vedle sekcí klasik (NBC), 
nůžky (NBS) a žlábky (NBB) je nově 
členem také EBFU — Evropská amatér-
ská kuželkářská unie. Tato organizace 
zastřešuje soutěže neregistrovaných 
na mezinárodní úrovni.
Jako zajímavost lze zmínit vystoupení 
pana K. Funka, který představil nový 
typ kuželek NF1. Mají stejný tvar jako 
nový typ kuželek, uvnitř však nejsou 
plastické, ale dřevěné.
Co dál? S napětím teď asi všichni 
budeme sledovat, jak se bude vyvíjet 
situace v Německu mezi hráči a funk-
cionáři. Je bláhové se domnívat, že se 
nás to netýká. Věřme, že zvítězí rozum 
a podaří se najít řešení.
 Jiří Jančálek, prezident ČKA

(Tohoto tématu se týká i článek stej-
ného autora s názvem Quo Vadis na 
www.kuzelky.cz ze dne 9. 9. 2009.)

KS juniorů a juniorek
První kontrolní start juniorské repre-
zentace v přípravě na MS 2010 se 
uskutečnil ve dnech 5.–6. září 2009.
Kontrolního startu se zúčastnilo 1� 
juniorek a 11 juniorů vybraných na 
základě výsledků v uplynulé sezóně a 
s perspektivou dalšího výkonnostního 
růstu. Z původně pozvaných hráčů a 
hráček se někteří omluvili, proto bylo 
nutno pozvat náhradníky.
Kontrolní start se uskutečnil na dobře 
připravené olomoucké kuželně, kte-
rá je vybavená technologií firmy Pro-
Tec. Hráči a hráčky odehráli během �4 
hodin 3 kontrolní náhozy. 
 Radka Malá

Výsledky juniorek

1. Divišová Michaela 1671

�. Račková Jana 1618

3. Musilová Zuzana 1601

4. Cvejnová Aneta 1577

5. Novotná Gabriela 1576

6. Šmerdová Kamila 1563

7. Zubajová Klára 1553

8. Tatoušková Nikola 155�

9. Procházková Pavlína 1547

10. Strouhalová Kristýna 15�8

11. Jandíková Markéta 1517

1�. Popovičová Karolína 1514

Výsledky juniorů

1. Jiroušek Pavel 17�9

�. Kratochvíl Michal 1719

3. Čuba Bohuslav 1679

4. Bělíček Vlastimil * 16�4

5. Schejbal Václav 16��

6. Stloukal Miloš 1611

7. Endršt Jan 1609

8. Metelka Radim 1588

9. Pytlík Michal 1586

10. Volek David 1563

11. Mísař Tomáš 1563

* po 99. hodu v třetím startu odstou-
pil pro zranění

Kompletní výsledky na webu ČKA.
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nový vv Čka

Výběrové řízení
Komise státní reprezentace vypisuje 
výběrové řízení na pozice reprezen-
tačních trenérů.

 • státní trenér repr. dorostenek 
 • státní trenér repr. dorostenců 
 • státní trenér reprezentace seniorek 
 • státní trenér reprezentace seniorů 

Předpoklady:
 • minimálně trenér(ka) II. třídy 
 • trenérské zkušenosti 

Zájemci mohou posílat písemnou při-
hlášku nejpozději do 30. 9. �009 na 
adresu: radka.mala@kuzelky.cz.
Přihláška musí obsahovat osobní úda-
je, oddílovou příslušnost, trenérskou 
třídu, případně údaje o sportovním 
vzdělání. Dále je třeba přiložit trenér-
ský záměr s vizí do budoucna, shrnutí 
dosavadních trenérských zkušeností, 
představy, plány atd.
Případné dotazy zodpoví Radka Malá.

Jiří Jančálek 
Prezident ČKA

55 let
SK Meteor Praha

Petr Vaňura 
Viceprezident ČKA,
Ekonomická komise

51 let
KK Brno-Židenice

Hanuš Slavík 
Sportovně-technická 
komise

44 let
TJ Lomnice

Radka Malá 
Komise státní repre-
zentace

�6 let
ČKA Praha

František Majer 
Komise mládeže,
Trenérsko-metodická 
komise

49 let, SKK Náchod

Petr Streubel 
Mediální a marketin-
ková komise

�8 let
KK Slovan Rosice

Pavel Mecerod
Technická komise

(včleněna do STK, 
není členem VV ČKA)

43 let
KK Slovan Rosice

Jiří Tůma
Komise rozhodčích

(včleněna do STK, 
není členem VV ČKA)

48 let
TJ Biž. Jablonec n. N.

Výkonný výbor se představuje
Při sestavování nového VV ČKA jsem 
kladl důraz především na zvýšení je- 
ho akceschopnosti a snížení ekono-
mické náročnosti. Na těchto princi-
pech jsem se shodl s novým vicepre-
zidentem ČKA. 
Jejich aplikace vede k redukci členů  
VV ČKA na 6 osob. Šestka je sudé  
číslo. Jak bude probíhat hlasování? 
Podle statutu ČKA rozhoduje VV svo-
jí nadpoloviční většinou hlasů všech 
svých členů. 4 z 6 jsou �/3, takže kaž-
dý návrh musí získat podporu význam-
né části VV.
Jsem rád, že se viceprezident nabídl 
převzít náročný úkol: řízení ekono-
mického úseku ČKA. V rámci redukce 
jsem vedením KM a TMK pověřil jed-
nu osobu. S novým předsedou jsem se 
domluvil, že v rámci TMK bude klást 

větší důraz na práci s trenéry mládeže. 
Další redukce se dotkla KR a TK. Obě 
tyto komise jsem v rámci sportovního 
úseku začlenil pod STK ČKA.
Řízení komisí KSR a MMK jsem se roz-
hodl svěřit dvojici mladých lidí, kteří 
mají moji důvěru. Jsem přesvědčen,  
že se mi podařilo sestavit vyvážený 
tým, který má všechny předpoklady 
dobře vést kuželkářský sport v tomto 
volebním období.
 Jiří Jančálek

Info k Poháru ČKA
Se začátkem ligových soutěží se kva-
pem blíží i doba uzávěrky přihlášek do 
pohárové soutěže. Ta je stanovena na 
30. září, dokdy je třeba potvrdit svou 
účast u předsedy STK Hanuše Slavíka 
na adrese hanus.slavik@kuzelky.cz.
Soutěž se neustále vyvíjí a i tento roč-
ník přinese několik změn. V první řadě 
není omezen počet startujících druž-
stev z jednoho oddílu. Modifikován byl 
i způsob nasazování, který upřednost-
ňuje úspěšné celky z minulého roční-
ku. Loňští čtvrtfinalisté budou nasaze-
ni bez ohledu na soutěž, kterou hrají. 
Úsporu kilometrů by pak měla přinést 
skutečnost, že většina základní části 
— kromě posledního kola — se odehra-
je v rámci krajů.
I pro letošek zůstaly platné dvě loňské 
novinky. Vedoucím soutěže je stále  
Jindřich Svoboda a soutěž má stále  
své internetové stránky, které budou  
o průběhu soutěže informovat takřka 
on-line. Najdete je na adrese www.
poharcka.wz.cz. -LD-
.
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Tabulka jednotlivkyň 2008/09
1. Wiedermannová ml. Zábřeh „A“ 573,2 11/11

2. Daniela Žďárková Sl. Praha 562,5 11/11

3. Mich. Sedláčková Přerov 562,3 8/11

4. Šárka Marková Sl. Praha 558,8 11/11

5. Jitka Killarová Zábřeh „A“ 556,6 9/11

6. Lenka Nová Konstrukt. 552,2 10/11

Konečná tabulka 1. KLZ 2008/09
1. KK Slavia Praha 126,0:50,0 37

2. KK Zábřeh „A“ 106,0:70,0 28

3. TJ ČKD Blansko 105,0:71,0 28

4. SKK Jičín 105,0:71,0 27

5. KK Konstruktiva Praha 96,0:80,0 27

6. KK Šumperk 91,0:85,0 23

7. KK Slovan Jirkov 91,0:85,0 22

8. KK Zábřeh „B“ 71,0:105,0 18

9. TJ Spartak Přerov 79,0:97,0 17

10. SKK Primátor Náchod 74,0:102,0 15

11. TJ Jiskra Rýmařov 59,0:117,0 13

12. TJ Lokomot. České Velenice 53,0:123,0 9

Konečná tabulka 1. KLM 2008/09
1. KK PSJ Jihlava 118,5:57,5 36

2. SKK Primátor Náchod 119,5:56,5 32

3. KK Slavoj Praha 101,0:75,0 27

4. TJ Spartak Přerov 95,5:80,5 26

5. TJ Sokol Luhačovice 93,5:82,5 24

6. TJ Lokomotiva Česká Třebová 86,5:89,5 24

7. KK Moravská Slavia Brno 90,0:86,0 22

8. TJ Centropen Dačice 86,0:90,0 21

9. TJ Sokol Husovice 83,0:93,0 20

10. TJ Jiskra Kovářská 66,0:110,0 17

11. KK Hagemann Opava 67,5:108,5 10

12. KK Lokomotiva Tábor 49,0:127,0 5

Tabulka jednotlivců 2008/09
1. Pavel Jiroušek Č. Třebová 603,8 12/12

2. Jan Kotyza Jihlava 597,7 12/12

3. Vlastimil Bělíček Přerov 594,9 12/12

4. Martin Kovář Náchod 590,7 12/12

5. Michal Markus Luhačovice 587,2 12/12

6. Roman Goldemund Přerov 586,4 12/12

první liga mužů

první liga žen

Posílený Slavoj má velké plány
Po letní přestávce již opět řada 
kuželkářů netrpělivě vzhlíží k začátku 
nové sezóny a jak bývá zvykem došlo  
i letos k řadě změn, které určitě ovliv-
ní šance týmů v nadcházející sezóně.
Asi nejvýznamnější událostí naší 
nejvyšší mužské soutěže je 
návrat Zdeňka Gartuse ze  
zahraničního angažmá 
do týmu Slavoje, který 
se s posíleným kád-
rem netají ambicemi 
na příčky nejvyšší. 
I přes odchod Filipa 
Dejdy by horkými favo-
rity na čelo tabulky měli 
být hráči mistrovské Jihla-
vy a i náchodští nebudou chtít 
opět zůstat pozadu. Plány na zisk 
některé z medailí však spřádají také 
v Luhačovicích a v Přerově, do jehož 
kádru se vrací po delší době navrátilci 

Jiří Staněk a Jiří Kudela.
Střed tabulky by měl patřit týmům 
České Třebové a Dačic, u nichž ne-
došlo k významným změnám. Plány  
na střed tabulky se netají i přes od- 
chod opory týmu Zdeňka Říhy do 

Německa také ambiciózní no- 
váček z Vrchlabí. Na „Mo-

rendě“ se již nebudou 
moci spoléhat na vý- 
kony Michala Krato- 
chvíla, který dal před- 
nost nabídce ze za- 
hraničí, a tak se mo-

hou týmu týkat i zá-
chranářské starosti. Bod  

za remízu v domácím pros-
tředí ztratili již v předehrávce  

s Náchodem. Bez výrazných změn  
v kádru a s ambicemi na záchranu 
vstupují do soutěže hráči Kovářské a 
nováčka ze Zábřeha. -KB-

Čeká se bitva o medaile
I letos má liga jednoznačného favori-
ta — Slavii. Už tak silný tým posílila 
mistryně republiky Kamila Barborová 
a návrat do sestavy hlásí i Jana Pav-
líková. 
O to zajímavější bude bitva o zbylé 
medaile. Zábřeh „A“, Blansko, 
Konstruktiva a Jičín si na  
ně jistě dělají zálusk. 
Během léta u nich ne-
došlo k podstatným 
změnám.
Největšími změnami 
prošel Jirkov. Slavný 
celek se přestěhoval  
z chomutovské kuželny  
do Podbořan a navrch zís-
kal sestry Ambrovy. 
Zábřeh „B“ už není v lize žádným 
zelenáčem, ale i přesto to vypadá 
spíš na boje o záchranu. To Přerov se 
bude těmto starostem chtít vyhnout  

a příchozí Jana Holubová (Vsetín) 
tomu má napomoci.
Náchod se loni zachraňoval až s ne-
příjemnými obtížemi. Naději dávají 
stále se zlepšující výkony Michaely 
Divišové.

Neratovice se po roce vrátily me-
zi elitu. O něco zkušenější 

tým těží ze stability 
kádru. Hráčky už také 
vědí, co je čeká, a mo-
hou tedy překvapit. 
Druhým nováčkem je  
Zlín. Postupně budo-

vaný tým loni vyhrál 
náročnou moravskou 

skupinu �. ligy. Jeho hlavní 
devizou bude domácí kuželna, 

která loni prošla rekonstrukcí, a také 
duo Kantnerová–Zimáková, které má 
zvuk. I přes sílu nováčků je ale zřejmě 
čeká těžký boj o záchranu.  -LD-
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STk Čka informuje

Přestupy v ČR 
Kamila Barborová
TJ Sp. Kutná Hora Æ KK Slavia Praha

Filip Dejda
KK PSJ Jihlava Æ Sokol Kolín

Alena Holcová
TJ ČKD Blansko Æ TJ Lok. Č. Třebová

Jana Holubová
TJ Zbroj. Vsetín Æ TJ Spartak Přerov

Kateřina Kolářová (roz. Mísařová)
KK Zábřeh Æ TJ Lok. Česká Třebová

Jiří Kudela
Sokol Přemyslovice Æ TJ Sp. Přerov

Jiří Němec
Sokol Kolín Æ SKK Primátor Náchod

Josef Šálek
TJ Lok. Liberec Æ KK Hvězda Trnovany

Věra Tomanová
TJ Jiskra Rýmařov Æ KK Kroměříž

Návraty ze zahraničí
Zdeněk Gartus
SKC Staffelstein (GER) Æ KK Sj. Praha

Jiří Staněk 
Austria Krems (AUT) Æ TJ Sp. Přerov

Luděk Svozil
KSV Wien (AUT) Æ KC Hodonín

Odchody do zahraničí
Jiří Běloch
TJ Jiskra Hazlov Æ SKC Speichersdorf 
(GER)

David Braniš
TJ Jáchymov Æ SKC Kasendorf (GER)

Luboš Charvát

TJ Jiskra Hazlov Æ SKC Kloster Kegler 
Speinhart (GER)
Veronika Kotrčová
TJ Lok. Č. Velenice Æ WSV Liezen Ad-
miral (AUT)
Michal Kratochvíl
KK MS Brno Æ KSK Lackenbach (AUT)

Renata Navrkalová
TJ Lok. Č. Velenice Æ WSV Liezen Ad-
miral (AUT)
Jiří Pavlík
KK Sj. Praha Æ SKC Kasendorf (GER) 
 pokračování na str. 6

Zásady pro odkládání utkání
STK ČKA se sjednotila na zásadách 
pro případné odložení utkání během 
soutěžního ročníku 2009–2010.
Jak vyplývá z ustanovení čl. 9 odst. 
8 Soutěžního řádu (SŘ), je zcela jed-
noznačným důvodem pro odložení ut-
kání akce státní reprezentace či účast 
družstva v mezinárodních klubových 
soutěžích NBC. Za plnění reprezentač-
ních povinností je považována účast 
na akci, kterou pořádá nebo zaštiťuje 
Komise státní reprezentace ČKA. 
Jiné překážky na straně družstev bude 
STK posuzovat individuálně s malou 
mírou tolerance. U soutěží dorostu a 
žen lze nicméně očekávat mírně bene-
volentnější přístup. Důvodem je přece 
jen menší členská základna v těchto 
kategoriích, kdy se může oddílu snad-
no stát, že hráče k dispozici prostě 
nemá. U mužů bude tolerance mini-
mální.
Jakékoli osobní překážky na straně 
hráčů nebude STK zohledňovat. V pří-
padě zásahu vyšší moci, jako je tech-
nická porucha, výpadek energie apod., 
STK tuto situaci samozřejmě zohled-
ní. Pokud bude družstvo účastníkem 
dopravní nehody, je potřeba ji doložit 
protokolem o dopravní nehodě Policie 
ČR či protokolem o nehodě odesíla-

ným pojišťovně.
V případě epidemie, která postihne  
větší část družstva, zohlední STK 
při rozhodování lékařsky doloženou 
absenci těchto počtů hráčů základní 
soupisky (tedy soupisky, kterou druž-
stvo předává před zahájením příslušné 
části soutěžního ročníku):

 • KLM ................................ 4 hráči
 • 1. KLZ a �. KLZ ............. 3 hráčky
 • 3. KLZ ............................ � hráčky
 • KLD, KLDD ..................... � hráči/ky

Pokud družstva o tom, že nebudou mít 
hráče v řádném termínu k dispozici, 
ví předem, STK důrazně doporučuje 
dojednat předehrávku. STK raději po-
volí výjimku z čl. 9 odst. 3 SŘ a umož-
ní předehrávku mimo rámec tohoto 
ustanovení, ale bude to předehrávka  
a celé kolo bude v řádném termínu 
kompletní, a to je náš prvořadý zájem.
Jestliže se nepodaří dohodnout pře-
dehrávku a družstvo bude žádat  
o odložení utkání, je maximálně vhod-
né, aby žádost rovnou obsahovala 
všechny náležitosti potřebné k roz-
hodování, jako jsou například důvod 
žádosti, informaci od soupeře, proč 
nepřistoupil na předehrávku, kopie 
neschopenek, apod. Hanuš Slavík
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STk Čka informuje

Vysvětlení principu hostování
Během vyřizování povolení hostování 
před zahájením nadcházejícího sou-
těžního ročníku jsem se několikrát 
setkal s naprosto mylným pocho-
pením instituce hostování.
Stává se zejména, že něk-
teří lidé jej zaměňu- 
jí s dříve platným 
střídavým startem  
dorostenců či ju-
niorů a domnívají 
se, že hráč bude hrát 
dorosteneckou ligu v oddíle, ve kte-
rém hostuje, a doma pak regionální 
soutěže dospělých. Tak to v žádném 
případě není.
Hostování podrobně řeší čl. 15 Pravi-
del kuželkářského sportu. Mimo jiné 
v něm již v prvním odstavci stojí toto: 
„Za hostování se považuje časově 
omezené povolení hrát v soutěži druž-
stev za jiný než mateřský oddíl. Hráč 
po dobu hostování nesmí startovat  
v soutěži družstev za mateřský oddíl.“ 
Druhá věta říká vše: „Hráč smí hrát 
dlouhodobé soutěže družstev pouze 
za oddíl, do kterého má povolené hos-
tování, a to bez ohledu na kategorie, 
tedy jak v dorostu, tak mezi dospělý-
mi.“ Je potřeba si uvědomit, že i Pohár 
ČKA je soutěž družstev a hostování  
pro něj platí úplně stejně jako pro 
všechny stupně dlouhodobých soutě-
ží. Naopak soutěže jednotlivců (např. 
mistrovství jednotlivců všech úrovní, 
Pohár mladých nadějí atd.) musí hráč 
vždy hrát pod hlavičkou svého mateř-
ského oddílu.

Jak jsem již vícekrát při různých pří-
ležitostech zmiňoval, lze celý postup 

při povolení hostování 
zjednodušit výhrad-

ním použitím elek-
tronické komuni-
kace. Vyplněný 

formulář opatřený 
všemi podpisy a razít-

ky můžete naskenovat 
či vyfotit digitálním foto-

aparátem a poslat mi jej pouze  
v elektronické podobě. Obdobný pos-
tup můžete použít při sdělení infor-
mace o úhradě poplatku spojeného 
s povolením hostování. Poplatek za 
povolení či prodloužení hostování je 
pro hráče do 18 let věku 100 Kč a pro 
ostatní �00 Kč.

Některé další zásady hostování:
• Délku doby hostování si určují  
 smluvní strany. 

• V průběhu soutěžního ročníku je  
 možné podat pouze jednu žádost  
 o hostování.

• Hostování lze povolit na dobu nej- 
 méně � měsíce, nejdéle do konce  
 soutěžního ročníku, tj. vždy do  
 30. 6., kdy každé hostování auto- 
 maticky končí. 

• Hostování lze předčasně ukončit  
 dohodou všech tří zúčastněných  
 stran. Při předčasném ukončení  
 (než bylo sjednáno) se platí popla- 
 tek 500 Kč a hradí jej navrhovatel. 

• Bylo-li hostování sjednané na kratší  
 dobu než do 30. 6., je možné požá- 
 dat o jeho prodloužení (maximálně  
 do 30. 6.). Postup prodloužení  
 je shodný jako u nového hostová- 
 ní, jenom tiskopis je jiný, platba je  
 stejná jako při žádosti o hostování.

• Pro každý soutěžní ročník se sjed- 
 nává nové hostování. 

Hanuš Slavík
Předseda STK ČKA

pokračování ze str. 5

Odchody do zahraničí 
Milan Polcar
KK Sn. Jirkov Æ SKC Kasendorf (GER)

Zdeněk Říha
SKK Vrchlabí Æ KV Mutterstadt (GER)

Jaroslav Sedlář
TJ ČKD Blansko Æ KSK Lackenbach 
(AUT)

Martin Vaněk
KK Hag. Opava Æ Austria Krems (AUT)

Romana Gabrišková
SKK K. Vary Æ SpVgg Weiden (GER)

Ivan Boško
TJ Sokol Teplá Æ SKC Speichersdorf 
(GER)

Přestupy v zahraničí
Hana Wiedermannová
Post SV 1036 Æ BBSV Wien (AUT)

Přestupy ze zahraničí
Eduard Varga
TKK Trenčín (SVK) Æ KK Rost. Vyškov

Hostování
Jiří Axman
KK Slovan Rosice Æ TJ Sokol Husovice

Kateřina Fajdeková 
HKK Olomouc ÆTJ Spartak Přerov

Martin Marek 
TJ Unie Hlubina Æ KK Zábřeh

Andrea Němcová 
TJ Sok. Chotoviny Æ TJ Sokol Benešov 

Zdeněk Pecina
TJ Dynamo Liberec Æ SKK Vrchlabí
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nováČci první ligy

Představujeme nováčky
V první lize žen nahradí sestoupivší 
České Velenice a Rýmařov družstva  
TJ Neratovice a KC Zlín. V nejvyšší 
soutěži mužů bude místo Opavy a 
Tábora v letošním ročníku startovat 
SKK Vrchlabí a KK Zábřeh. Přináší- 
me krátké představení všech prvoli-
gových nováčků pro tuto sezonu.

TJ Neratovice
Kuželkářský oddíl TJ Neratovice byl 
založen v roce 1956, kdy byla posta-
vena dvoudráhová kuželna. Kuželky 
se ve městě ujaly a patří k oblíbeným 
sportům. Tým žen se vrací do 1. ligy po 
roční odmlce a cílem kádru bude opět 
záchrana nejvyšší soutěže. 
Družstvo bude nastupovat ke svým 
domácím zápasům na kuželně v Kos-
monosích. 
Neratovické družstvo žen těží zvláště 
z vyrovnanosti a tvoří soudržný tým  
s dobrými vzájemnými vztahy. Druž-
stvo je složeno z těchto hráček:  
T. Bůžková, Z. Černá, E. Dvorská,  
J. Fukačová, L. Holubová, P. Jechová, 
E. Landová a R. Vystrčilová.

KC Zlín
První zmínka o vzniku klubu je z roku 
1944. V roce 1957 pak byla otevřena 
čtyřdráhová kuželna a k té době se  
váží také největší úspěchy. Hráčka  
Kusnierzová 11× reprezentovala ČSSR. 
Další úspěch zaznamenaly ženy v roce 
1990, kdy poprvé zkusily hrály 1. ligu. 
Od té doby ještě postoupily �×, ale 
nepodařilo se jim ligu udržet.
Na kuželně jsou od roku �006 nové 
automaty od firmy BESKO a v roce 
�008 byly ve spolupráci se sdružením 
STAX položeny nové segmentové drá-
hy. 
Mezi největší opory týmu patří Alena 
Kantnerová (roz. Dukátníková), která 
přišla před třemi roky ze Slavičína, 
Martina Zimáková, která přišla o rok 
později z Otrokovic, a dále pak domá-
cí odchovankyně Lenka Polášková. Na 

hostování přišla z Luhačovic nová posi-
la Ludmila Pančochová.
Družstvo si neklade velké ambice a 
pokusí se o udržení prvoligové přísluš-
nosti.

SKK Vrchlabí
Historie vrchlabských kuželek se da-
tuje od roku 1948. V roce 1976 byla 
postavena čtyřdráhová kuželna vyba-
vená ASK. Díky podpoře města se  
v roce �000 realizoval nákup nových 
stavěčů kuželek od firmy VOLLMER, 
které slouží až do dnešního dne. 
Významnými hráči, kteří oblékali 
dres klubu v minulosti, byli M. Hurt,  
O. Frinta, M. Vik, M. Markl, A. Plaňan-
ský, P. Hrubý, P. Kaan a Z. Pecina. 
Vzestup mužských kuželek ve Vrchlabí 
lze datovat do začátku devadesátých 
let, kdy se postupně ve městě střídala 
druhá a třetí liga. Zlom nastal po po-
sílení kádru o Z. Říhu, J. Bartoníčka 
a P. Nežádala, kdy se týmu podařilo 
postoupit do II. ligy. Kvalitní výkony 
zvláště v domácím prostředí přispě-
ly k tomu, že druhá liga nebyla pro 
vrchlabské hráče konečnou stanicí a 
postupem do I. ligy se tak splnil jedné 
generaci hráčů jejich sen.
I přes odchod Z. Říhy, kterého zlákala 
zahraniční konkurence, se tým netají 
ambicemi na střed tabulky. Družstvo 
posílil na hostování Z. Pecina z Liber-
ce. 
Důstojné prostředí pro nejvyšší soutěž 
slibuje rozsáhlá rekonstrukce kuželny, 
kde změn doznalo jak dopadiště, roz-
běhový prostor, tak i nový hrací mate-
riál. 

KK Zábřeh
Družstvo mužů ze Zábřeha postoupilo 
z velmi vyrovnané moravské skupiny 
druhé ligy a vrací se do naší nejvyšší 
soutěže po dvou letech.

Na základě informací od jednotlivých 
oddílů připravil Kamil Bednář

Z jednání VV ČKA
Výkonný výbor ČKA na svém zasedá-
ní �8. 8. �009 projednal svoje nové 
složení a zaměření činnosti na nové 
volební období. Projednal závěry val-
né hromady ČKA, přípravu KL a Pohá-
ru ČKA �009/�010, zajištění účasti 
klubových družstev na pohárových 
soutěžích NBC, přípravu Vánočního 
turnaje dorostu a zasedání VR ČKA a 
Kuželkáře �009. Schválil mimo jiné 
Rozpis Poháru ČKA �009/�010 a změ-
ny na webových stránkách ČKA.

VV Středočeského KKS
V soutěžní přestávce se v Kutné Hoře 
uskutečnila valná hromada Středočes-
kého KKS. Hlavním bodem bylo zvo-
lení nového výkonného výboru kraje. 
Po více než �0 letech již nekandidoval 
bývalý předseda J. Vacek a po téměř 
50 letech ani pan J. Vilt. Nový VV byl 
zvolen ve složení: Zdeněk Bayer (před-
seda), Hana Barborová, Václav Eliáš, 
Vladimír Huml a Jiří Miláček.

KuLi blahopřeje
Lenka Kupová, dříve členka VV ČKA 
a nyní její ekonomické komise, řekla  
svoje „ano“ Jiřímu Holoubkovi na zám-
ku v Jaroměřicích nad Rokytnou. A 
protože nám neřekla „ne“, tak změnu 
jejího příjmení registrujeme a novo-
manželům přejeme hodně štěstí!
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výSledkový ServiS

KuLi blahopřeje
Václav Šavlík, člen SK Škoda VS Plzeň, 
bývalý reprezentant a reprezentační 
trenér, dlouholetý předseda KKS a člen 
VR ČKA oceněný Medailí ČSTV a uve-
dením do Síně slávy ČKA, se v srpnu 
dožil 85 let.

Růžena Navrátilová z TJ Spartak Pře-
rov, členka komise rozhodčích ČKA 
a ligová rozhodčí, oslavila v srpnu 
významné životní jubileum.

Jan Výrek, člen TJ Valašské Meziříčí a  
v minulém období reprezentanční tre-
nér dorostenek, oslavil v srpnu 55. na-
rozeniny.

Oldřich Roubek z TJ Sokol Chýnov, 
předseda komise rozhodčích Jihočes-
kého KKS a ligový rozhodčí, oslavil  
v září 60. narozeniny.
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Smuteční oznámení
S velikou lítostí oznamujeme, že dne  
5. 8. �009 zemřel dlouholetý člen 
našeho klubu Ing. Václav Chmelíř. Va-
šek patřil po celá léta mezi nejpraco-
vitější členy klubu.
Byl nejen vynikajícím ligovým hráčem, 
dlouholetým funkcionářem, ale i vý-
borným rozhodčím při mládežnických 
akcích, ligových soutěžích a všech  
mistrovstvích, která byla našemu klu-
bu svěřena. Čest jeho památce!
 Výbor SKK Rokycany 

Kuželkářské turnaje (1. díl)
Přinášíme vám výsledky turnajů, které 
jsou evidované na webových stránkách 
www.kuzelky.cz v sekci „Turnaje“, kde 
také naleznete kompletní výsledky. 
Další část výsledků zveřejníme v příš-
tím čísle.

TJ BOPO Třebíč — Turnaj k 70. výročí 
kuželny
Družstva muži 4×60 HS (7 celků)
	1. TJ BOPO Třebíč 1163

Muži 60 HS (28 účastníků)
	1. Drápela (TJ BOPO Třebíč) 317

Družstva ženy 4×60 HS (4 celky)
	1. Spartak Pelhřimov 1035

Ženy 60 HS (16 účastnic)
	1. Krutišová (TJ BOPO Třebíč) �77

Turnaj SKP kuželky Hradec Králové
Jednotlivci 100 HS (86 účastníků)
 1. Hrubý (KK Slavoj Praha) 506

Jednotlivkyně 100 HS (16 účastnic)
 1. Sailerová (KK Slavoj Praha) 453

KK Slovan Rosice — Memoriál Vlasti-
mila Meceroda
Jednotlivci 1�0 HS (173 účastníků)
 1. Kratochvíl (KSK Lackenbach) 645

SK Baník Ratíškovice — Memoriál Mi-
chala Tomana
Dvojice �×60 HS (40 dvojic)
 1. Svoboda + Kuhn 577

Jednotlivci 60 HS (80 účastníků)
 1. Mika (TJ Sokol Šanov) 301

TJ Jiskra Nový Bor — Turnaj Bohemia
Ženy 100 HS (58 účastnic)
 1. Žďárková (KK Slavia Praha) 488

Muži 100 HS (109 účastníků)
 1. Stašák (KK Slavoj Praha) 483

SK Baník Ratíškovice — Turnaj 4×120 
HS
Družstva 4×1�0 HS (28 celků)
 1. Směska ��56

Jednotlivci 1�0 HS (112 účastníků)
 1. Rychlovský (Směska) 598

TJ Neratovice — Neratovický turnaj
Jednotlivci 100 HS (83 účastníků)
 1. Cíla (TJ AŠ Mladá Boleslav) 464

Jednotlivkyně 100 HS (27 účastnic)
 1. Šťastná (TJ Jiskra Nový Bor) 46�

KK Šumperk — Memoriál R. Wankeho 
a S. Maláníka
Družstva muži 4×1�0 HS (18 celků)
 1. TJ Lok. Česká Třebová ��08

Družstva ženy 4×1�0 HS (11 celků)
 1. KK Slavia Praha �090

Družstva smíšená 4×1�0 HS (8 celků)
 1. Hraběšice �119

Jednotlivci 1�0 HS (89 účastníků)
 1. Jiroušek (TJ Lok. Č. Třebová) 589

Jednotlivkyně 100 HS (59 účastnic)
 1. Tatoušková (KK Šumperk) 555

Sokol Plzeň V — Memoriál Jiřího Fili-
piho
Dvojice �×100 HS (44 dvojic)
 1. Petrů + Dvořák 975

TJ Spartak Velké Meziříčí — Pohár TJ 
Spartak 9. ročník
Dvojice �×100 HS (63 dvojic)
 1. Března + Souček 1007

Připravil Lukáš Dařílek

- 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


