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Úvodem

Nový rok přinesl nové kuželny
Každý rok po skončení letní přestáv-
ky informujeme o proběhlých moder-
nizacích kuželen. Letos i kvůli eko-
nomické krizi bylo léto spíše obdo-
bím klidu. Naopak velmi rušnými se 
hospodářské situaci navzdory staly 
poslední týdny roku, kdy byly dokon-
čeny tři nové čtyřdráhy.
Nového domova se tak dočkali kužel-
káři v Blatné, v Dobřanech a v Ivanči-
cích. Částečnou rekonstrukcí pak pro-
šly kuželny ve Smiřicích a v Kolíně.

Dlouhá léta museli kuželkáři Blatné 
jezdit ke svým domácím zápasům 50 
kilometrů do Rokycan nebo dokonce 
70 kilometrů do Tábora. Po sestupu 
do divize se ale konečně dočkali a od 
�1. listopadu mají svoji čtyřdráhu. 
Za výrazného přispění blatenských 
kuželkářů výstavbu provedla firma 
Johospol. Nové dráhy vznikly rozšíře-
ním původního hracího prostoru. Cel-
kové náklady se přiblížily 5 miliónům 
 pokračování na str. 2

Nově vybudovaná čtyřdráhová kuželna v Dobřanech

Máme za sebou té-
měř šest týdnů no-
vého roku. V minu-
lém úvodníku na 
konci roku jsem nám 
přál jen samé dobré a příjemné zprá-
vy. Myslím, že otevření tří nových 
čtyřdráhových kuželen na sklonku ro-
ku, které jsme zvolili jako hlavní 
téma, určitě je dobrou zprávou. Po-
čet čtyřdráhových kuželen v České re-
publice už se tak pomalu začíná blížit 
sedmdesáti.
V tomto čísle rovněž pokračujeme 
v představování členů Výkonného vý-
boru ČKA a na řadě je tentokrát 
Sportovně technická komise, bez níž 
si nelze představit fungování žádné 
mistrovské soutěže.
Po skončení představování členů VV 
ČKA se můžete v dalších číslech ča-
sopisu těšit na rozhovory s novými 
trenéry české dorostenecké a senior-
ské reprezentace. Věříme, že to bude 
zajímavé nahlédnutí do představ, my-
šlenek a plánů, které chystají pro naši 
reprezentaci.



Strana �Kuželkářské listy 1/�010

informace z oddílů

Nový rok přinesl nové kuželny
pokračování ze str. 1
korun. Kuželnu řídí automaty Schmit 
a povrch drah je deskového typu.
Novou čtyřdráhou se od konce loňské-
ho roku chlubí rovněž v Dobřanech.  
V rámci projektu sportovně-kulturního 
centra v hodnotě více než �0 milió-
nů korun byla postavena v budově 
bývalého kina i kuželna. CB aréna je 
vybavena technologií Pro-Tec a i zde  
je povrch drah tvořen deskami.
Do třetice mají zbrusu novou čtyřdrá-
hu k dispozici kuželkáři v Ivančicích. 
Vedle staré dvoudráhy od konce ledna 
nově funguje druhá kuželna v rámci 
jednoty Orel. Od podzimu na ní bude 
hrát svoje mistrovské zápasy třetiligo-
vý celek Réna Ivančice, který se bude 
moci, stejně jako ostatní, těšit na litý 
sadurit a automaty Besko. Výstavbu 
provedla firma STAX.
Výraznou proměnou pak prošla kužel-
na ve Smiřicích. Místní oddíl Zálabák 
od října do prosince provedl celkovou 
rekonstrukci herního prostoru. Nově 
tak ve Smiřicích září modré segmen-
tové dráhy od STAXu. Náklady na 
modernizaci pak překročily hranici 
600 tisíc korun.
Změny se rovněž dějí v Kolíně. Jeden 
z předních českých klubů už léta trpí 
tím, že nemá k dispozici vlastní čtyř-
dráhu. Nyní to vypadá, že se začíná 
blýskat na časy. Kolínští díky dotaci 

začali s první fází modernizace, a to 
s rozšířením rozběžiště a především 
s vylepšením zázemí. Doufejme, že to 
nebude dlouho trvat a budeme vás 
informovat o otevření zbrusu nové 
čtyřdráhy.
Závěrem bychom vás rovněž rádi 
požádali o spolupráci. Chtěli bychom 
poprosit, abyste nám v případě, že 
rovněž provádíte rekonstrukci na vaší 
kuželně, dali vědět. Abychom mohli 
informovat i ostatní kuželkáře o tom,  
že náš sport jde kupředu a stále se 
vylepšuje vybavení kuželen. Údaje a  
fotky nových (ale i stávajících) kuže-
len zasílejte na emailovou adresu  
kluby@kuzelky.cz. Předem děkujeme 
za zprávu! Lukáš Dařílek

Čtyřdráhová kuželna v Ivančicích

Pohled na nové prostory kuželny v Blatné

„Nechtěl byste začít hrát v našem 
kuželkářském klubu?“ zeptal se před 
asi 25 lety Otmara jeden z našich čle-
nů, když jej viděl hrát s partou kama-
rádů na veřejné kuželně.
„Já bych hrál,“ odpověděl Otmar, „ale 
v pondělí mám volejbal, ve středu 
ping-pong, ve čtvrtek saunu a v pátek 
tenis. O víkendu jezdím na kole, takže 
bych mohl jenom v úterý.“ Jaká náho-
da — hrací den družstva „D“ bylo prá-
vě úterý, a tak se Otmar stal členem 
našeho klubu. Bylo mu právě šedesát 
let.
Kdyby se vám ta čísla nezdála, tak 
opravdu nejde o chybu. Ale jít se pře-
svědčit na vlastní oči, jestli to není 
překlep, vám asi nepomůže. Na kužel-
ně v brněnských Židenicích uvidíte 
„mladíka“, který chodí rozplétat zasu-
kované kolky, na tabuli píše předpiso-
vým technickým písmem, které mu 
všichni tiše závidíme, a když proti vám 
nastoupí na dráhu, začnete se ptát, 
jestli není trapné prohrát s člověkem 
starším o dvě generace. Ale Otmar vás 
s úsměvem vyvede z omylu: „Mně to 
taky vždycky nepadá!“ 
Tak mu všichni ze srdce přejeme, aby 
mu to ještě dlouhá léta padalo!
Otmar VÁCHA, nar. 16. února 1925.
 Kuželkářský klub 
 Brno-Židenice

KK Brno-Židenice blahopřeje
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champions league

Pět „kanárů“ v osmi zápasech
V sobotu 30. ledna se konala úvodní 
utkání čtvrtfinálových bojů Champi-
ons League. V mužské i ženské sou-
těži máme zastoupení pouze v řadách 
krajánků působících v německých a 
rakouských soutěžích. Co se výsledků 
týče, byly v obou kategoriích podob-
ně jednoznačné ve prospěch favoritů.
Začněme ženami — obhájkyně titulu 
z Bamberga v čele s Naďou Dobešo-
vou se utkaly s maďarským Köszlö-
gem. Domácí hráčky nedaly šanci 
soupeřkám hned od úvodu, když nej-
lepší výkony podaly Beisser (600) a 
právě Naďa Dobešová (583). Vedení 
�:0 o 161 kuželek bylo jednoznačné. 
V prostřední části zahrála dobře Kic-
ker 587. Zbývající výkony kolem 560 
znamenaly kanára a rozdíl více než 
300 kuželek pro domácí. Maďarky 
uhrály pouhých pět setových bodů.
Srbské derby se konalo v Subotici, 
kam přijely ženy z Apatinu. Utkání 
bylo velice vyrovnané. Domácí hráčky 
se ujaly vedení �:0 těsnými výhrami 
o �� a o dvě kuželky. Střední část byla 
ještě vyrovnanější. Střídající domácí 
hráčky prohrály 516:5��, ale Vojnič 
zvítězila 550:5�9 proti nejlepší z hos-
tí Čisar. Rozdíl byl tedy minimální. 
V závěru však podala nejlepší výkon 

utkání Livia Santo 578 a přehrála sou-
peřku o 31 kuželek. Závěrečná dvojice 
byla jako jediná jednoznačná 5�8:��� 
pro domácí. Celková výhra 7:1 je před 
odvetou více než nadějná.
V utkání velkého favorita Celje s BBSV 
Vídeň jsme měli zastoupení pouze 
v Lucce Vaverkové, neboť Hanka Wie-
dermannová je zraněná. Hráčky do-
mácího Lanteksu nenechaly od začát-
ku nikoho na pochybách, kdo je na 
drahách pánem. Již úvodní dvojice 
Fidel—Kozmus připravila vedení �:0 
o více než 90 kuželek. A to byla 
úvodní dvojice z domácích nejslabší. 
V prostřední části přehrála Sajko (568) 
soupeřku o �� kuželek a Lucka po nej-
lepším výkonu hostí (575) držela až 
do závěrečné dráhy naději na vítěz-
ství s Brigitou Strelec, ale nakonec se 
výkonem 59� radovala domácí hráč-
ka. Závěr, to už byl koncert domácího 
páru Gordana Radič a Nada Savič. Prv-
ně jmenovaná porazila 583 kuželek 
a Nada dodala zápasu šestistovkový 
punc výkonem 615 kuželek. Celkově 
tedy 8:0 a pouhých pět setů na kontě 
rakouského týmu nedává do odvety 
reálnou naději na postup.
Kanár na třetí způsob, tak to je výsle-
dek z Rumunska, kde domácí hráčky 

Targu Mures přehrály rakouský Schlai-
ning. Dvě třetiny utkání byly vyrovna-
né. Domácí hráčky zahrály výkony od 
55� do 569 a vyrovnanost se vypla-
tila. V úvodu Iordan vítězí nad Bogo-
ly 556:539 a Duka (první dráha 113) 
nad Vegerbauer 56�:550. Výsledky jak 
přes kopírák zahrají prostřední dvoji-
ce Ban—Juhasz 56�:556 a Horvath—
Marth 569:555. Závěr už ale hostující 
hráčky nezvládly a po slabých výko-
nech 51� a �83 dostaly výrazný pří-
děl až na celkových 171 kuželek roz-
dílu.
Podobně jednoznačné výsledky byly, 
možná trochu překvapivě, k vidění 
i mezi muži. Maďarský Zalaegerszeg 
zajížděl na horkou půdu do Bělehra-
du. Hned úvod přinesl souboj o kaž-
dou kuželku mezi Šokačem a Rumu-
nem v maďarských službách Feherem, 
ze kterého vyšel šťastněji host 601 ku 
605. Další Rumun Besse byl po sla-
bém výkonu střídán a výborný nához 
domácího Šakiče znamenal srovnání 
stavu na 1:1 a vedení domácích o �6 
kuželek. Střední část ale patřila hos-
tům. Arpád prohrál s Boantou 571:6�5 
a celý náskok se rozplynul a když 
Nemes přehrál střídající domácí pár 
610:570, byli hosté ve vedení. Závěr 
přinesl velké drama mezi Ostojičem a 
Kissem, které zlepšenou druhou půlí 
rozhodnul úspěšnější Maďar 603:611. 
Matijas Nikola zahrál pěkných 60�, 
což nemohlo stačit na Farkase, který 
doslova vlétl do utkání šedesátkou 
3�7 a nejlepším výkonem zápasu 6�� 
pečetil výhru hostí 7:1. Moc šancí tak 
 pokračování na str. 4
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Pět „kanárů“ v osmi zápasech
pokračování ze str. 3
srbskému týmu nezbývá.
Mistr Maďarska Szeged si po vyřaze-
ní Podbrezové lehce smlsnul doma na 
Koblachu. Hosté byli vyrovnaným sou-
peřem pouze v úvodu, v němž Kakuk 
(610) a Sel (605) přehráli soupeře až 
ve zlepšených druhých šedesátkách  
o 17, resp. �5 kuželek. Slabší výkon 
Karsaie 575 nedokázali hostující stří-
dající hráči využít (5�7) a tak nejlep-
ším výkonem 6�5 Zsolt Kiss určil, jak 
se bude utkání dál vyvíjet. Földesi 617 
(výhra o 55) a Norbert Kiss 600 (vý-
hra o ��) se podepsali pod kanára, 
který nedává rakouskému týmu při 
čtyřech uhraných setech vůbec žád-
nou naději na postup.
Německý mistr Zerbst hostil rakouský 
St. Pölten s naším Radkem Holakov-
ským v sestavě. Mezi hráči Zerbstu 
těžko hledat slabinu, což St. Pölten 
potvrdil. Zeitler přehrál po boji Lös-
chera 6�8:618, který zejména na 
třetí dráze (176) předvedl své umě-
ní. Gerdau (61�) neměl s Vseteckou  
v podstatě žádnou práci, když se mla-
dý Rakušan protrápil poslední dráhou 
117 k výkonu 535. V prostřední části 
Reiser přehrál Radka Holakovského. 
První dráhu těsně prohrál 151:157, 
druhou se ale bohužel Radkovi neda-
řilo (1�8), a tak šel do vedení Němec. 
Druhá půle, tak to byl koncert Reise-
ra — 180+16� a nejlepší výkon utkání 
6�6, na který Radek i přes zlepšenou 

druhou půli nemohl stačit (588). Ve 
druhé dvojici se odehrával velmi dra-
matický souboj mezi Ivanem Čechem 
a Lukasem Huberem. Šťastnější byl 
nakonec Ivan 6��:615 (rozdíly na dra-
hách: +1, -5, +3, +8). Závěr v podání 
dramatu Hoffmana s Bortekem skončil 
výhrou 597:593 pro domácího borce. 
V poslední dvojici zkušený Boris Be-
nedik jednoznačně přehrál výkonem 
636 Rolanda Gstreina (568). Celkem 
si připsali hosté pouze pět drah. Po 
výhře 8:0 může Zerbst vyhlížet závě-
rečný turnaj.
Obhájce titulu z Bambergu zajížděl na 
půdu chorvatského suveréna Zadaru. 
Úvod byl hodně vyrovnaný — Bogda-
novič rozhodl o bodu už po třech dra-
hách, ale Galjanič v té závěrečné stáhl 
18 kuželek z náskoku na konečných 
611:608. Luka Ukalovič hrál vyrovna-
ně, i když výkon 59� o deset kuželek 
na Zitzmanna nestačil. Střední dvoji-
ce byly podobně vyrovnané. Pintarič 
slabší druhou půlí (�88) nestačil na 
Heislera (600:615) a Manev těsně 
podlehl Rumunovi Craciunovi v dresu 
Bambergu 598:606. Za stavu 1:3 +30 
pro Bamberg nastoupila závěrečná 
čtveřice. Milanovič závěrečnou drá-
hou, kterou vyhrál o �1 kuželek, pora-
zil 587:585 Geiera, ale Balzak výko-
nem 55� nedostal od Wagnera (597) 
šanci. Po výhře 6:� tak má Bamberg 
nakročeno do finálového turnaje.
 Stanislav Partl

Champions League — úvodní čtvrtfinálové zápasy

ŽE
N

Y

SKC Victoria Bamberg 8:0  Köszölg SC Kunfeherto

KK Lanteks Celje 8:0  BBSV Wien

CS El. Romg. Targu Mures 8:0  DKV Kegeltreff Schlaining

KK Pionir Subotica 7:1  KK Junakovic Apatin

M
U

ŽI

KK Zadar 2:6  SKC Victoria Bamberg

SKV Rot-Weiß Zerbst 8:0  BSV Voith St. Pölten

Szegedi TE 8:0  SKC Bergfalken Koblach

KK Beograd 1:7  Zalaegerszegi TK FMVas

Pohár mladých nadějí
Další kolo PMN se odehrálo na ku-
želnách v České Třebové, Jablonci nad 
Nisou, Rokycanech a Třebíči.
Nejlepšího výkonu mezi děvčaty do-
sáhly Dominika Vinklarová a Eliška 
Böhmová, které nahrály shodně �7� 
kuželek. Mezi chlapci dosáhl nejlepší-
ho výkonu suverén letošního ročníku 
Petr Hendrych, který nahrál �76.
Podrobnější informace naleznete na 
stránkách: http://pmn.czechian.net.

Mladší žáci
Vítězové turnajů čtvrtého kola:
CT	 Hendrych	Petr	 KK	Hagemann	Opava	 	 276
JA		 Kosina	Vojtěch	 TJ	Sparta	Kutná	Hora		 256
RO		 Kotal	Michael	 TJ	Havlovice	 	 259
TR	 Matlach	David	 KC	Zlín	 	 253

Průběžné pořadí po 4. turnaji:
1.	 Hendrych	Petr	 KK	Hag.	Opava	 115	 272
2.	 Kotal	Michael	 TJ	Havlovice	 84	 252
3.	 Plšek	Marek	 TJ	Loko	Trutnov	 62	 248

Mladší žákyně
Vítězky turnajů čtvrtého kola:
CT	 Vinklarová	Dominika	 KK	Hranice	 	 274
JA		 Chlumská	Tereza	 SK	Kosmonosy	 	 262
RO		 Dvořáková	Michaela	 TJ	Sokol	Chýnov	 	 247
TR	 Böhmová	Eliška	 TJ	Jiskra	Nová	Bystřice	 274

Průběžné pořadí po 4. turnaji:
1.	 Topičová	Natálie	 TJ	Val.	Meziříčí	 96	 261
2.	 Buďová	Tereza	 TJ	N.	Město	na	M.	 87	 260
3.	 Dvořáková	Michaela	 TJ	Sokol	Chýnov	 83	 249

Starší žáci
Vítězové turnajů čtvrtého kola:
CT	 Zdražil	Božetěch	 SK	Baník	Ratíškovice	 	 264
JA		 Král	Dominik	 TJ	Narex	Česká	Lípa	 	 260
RO		 Svoboda	Lukáš	 TJ	Havlovice	 	 237
TR	 Holec	Mojmír	 TJ	Centropen	Dačice	 	 269

Průběžné pořadí po 4. turnaji:
1.	 Ouhel	Jakub	 TJ	Kamenice	n.	L.	 95	 236
2.	 Kráčmar	František	 SKK	Hořice	 74	 250
3.	 Gorecký	Rostislav	 SK	Slavičín	 70	 248

Starší žákyně
Vítězky turnajů čtvrtého kola:
CT	 Pavelková	Monika	 TJ	Kelč	 	 256
JA		 Danišová	Martina	 SKK	Jičín	 	 252
RO		 Soukalová	Michaela	 TJ	Glaverbel	Cz.	Teplice	 251
TR	 Semelová	Michaela	 TJ	Sokol	Luhačovice	 	 261

Průběžné pořadí po 4. turnaji:
1.	 Kubáčková	Eliška	 KK	Kroměříž	 87	 257
2.	 Semelová	Michaela	 TJ	Sok.	Luhačovice	 83	 253
3.	 Beranová	Hana	 SK	B.	Ratíškovice	 63	 262

champions league
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první liga mužů

první liga žen

V tabulce začíná být jasno
„Venku zima, na kuželkách prima“ 
— a tak jakoby tuhá zima zmrazila  
i přestupové vody, když kádry li-
gových družstev nedoznaly v zimní 
přestávce zásadnějších změn.
Výborný vstup do jarní části zazname-
nal lídr podzimu Náchod a 
udržuje si slušný náskok. 
K němu mu pomohlo  
i první zaváhání praž- 
ského Slavoje na do-
mácí půdě v letošní 
sezoně — prohra s Jih-
lavou. Kontakt s čelem 
nadále drží i Luhačovi-
ce a to hlavně díky kva-
litním výkonům doma. Přek-
vapením jara lze pak nazvat vítězství 
Husovic v Jihlavě, což jen potvrzuje 
tristní bilanci jihlavských hráčů v do-
mácím prostředí. Výhra na Slavoji ale 
ještě vrátila jihlavské zpátky do hry 

o medaile. V klidném středu tabulky 
se usídlila družstva Č. Třebové, Dačic 
a Přerova, u nichž vše nasvědčuje 
tomu, že si to mezi sebou rozdají  
o 5.–7. místo. Bez větších emocí mo-
hou vstupovat do svých zápasů i hrá-

či Kovářské. Na opačném pólu 
tabulky situace dostává 

taktéž jasnější obrysy. 
Záchrana se začíná vel-
mi vzdalovat Vrchlabí 
a i druhý nováček ze 
Zábřeha bude muset 

o záchranu tvrdě bo-
jovat. Jen mírný náskok 

prozatím zaručuje ligovou 
příslušnost oběma brněnským 

družstvům.
Díky výborné formě v úvodu jara  
v soutěži jednotlivců vystřídal v čele 
tabulky dačický Němec jihlavského 
Kotyzu. -KB-

Liga žen již pouze v jedenácti!
Po kratičké zimní přestávce se znovu 
rozběhla liga žen, která se na jaře  
bude muset obejít bez jednoho z tra-
dičních účastníků.
Z prvoligové scény zmizel poslední  
zástupce ještě nedávno top klubu čes-
kých kuželek — Slovanu Jirkov. 
Zpráva o odstoupení přiš-
la před zahájením jarní  
části soutěže. Jirkov-
ské ženy opouštějí 
první ligu po dlouhých 
sedmi sezónách, ve 
kterých byly vždy po-
strachem favoritů.
Liga se tak smrskla na  
11 účastníků. Tento fakt ji do 
jisté míry ovlivňuje a zároveň lehce  
zkresluje. Na čele je totiž duo Blan-
sko, Slavia s �0 body. Jenže blanen-
ské ženy již mají za sebou povinnou 
pauzu způsobenou lichým počtem 

účastníků, takže mají šanci svým 
sokyním odskočit. Slavia Praha totiž 
ve 13. kole podlehla Přerovu a to jí 
může zkomplikovat pozici v závěru 
soutěže.
Celkem, který se na jaře zatím trápí,  

je Zábřeh „A“. Bilance tři kola, 
jeden bod je strašidelná. 

Zábřeh se tak bude spí- 
še soustředit na boj 
o třetí místo. Ten 
zuří mezi šesti celky, 
když aktuálně třetí 

Šumperk má k dobru 
jen čtyři body na osmý 

Přerov.
Pásmo sestupu pak dlou-

hodobě okupují Neratovice. Pád do 
druhé ligy je zřejmě nemine. Ztráta  
na Zlín je již šestibodová a její stažení 
by se rovnalo zázraku.
 -LD-

Tabulka jednotlivkyň
1. Šárka	Marková Sl.	Praha 558,0 7/7

2. Lenka	Nová Konstruktiva 549,6 6/7

3. Wiedermannová	ml. Zábřeh	„A“ 549,6 7/7

4. Daniela	Žďárková Sl.	Praha 547,9 7/7

5. Kamila	Šmerdová Blansko 541,3 6/7

6. Lenka	Kalová Blansko 541,0 7/7

7. Martina	Hrdinová Jičín 540,3 7/7

Tabulka I. KLZ

1. TJ ČKD Blansko 12 63,0:33,0 20

2. KK	Slavia	Praha 13 72,0:32,0 20

3. KK	Šumperk 13 52,0:52,0 16

4. SKK	Primátor	Náchod 13 54,0:50,0 14

5. KK	Konstruktiva	Praha 13 57,0:47,0 13

6. KK	Zábřeh	„A“ 13 53,0:51,0 13

7. SKK	Jičín 13 50,0:54,0 12

8. TJ	Spartak	Přerov 13 48,0:56,0 12

9. KK	Zábřeh	„B“ 12 47,0:49,0 10

10. KC	Zlín 12 40,0:56,0 8

11. TJ Neratovice 13 24,0:80,0 2

Tabulka I. KLM

1. SKK Primátor Náchod 14 82,0:30,0 25

2. KK	Slavoj	Praha 14 77,5:34,5 21

3. TJ	Sokol	Luhačovice 14 66,5:45,5 21

4. KK	PSJ	Jihlava 14 65,0:47,0 18

5. TJ	Lok.	Česká	Třebová 14 59,5:52,5 14

6. TJ	Centropen	Dačice 14 55,0:57,0 14

7. TJ	Spartak	Přerov 14 54,0:58,0 14

8. TJ	Jiskra	Kovářská 14 45,0:67,0 11

9. TJ	Sokol	Husovice 14 47,0:65,0 9

10. KK	Mor.	Slavia	Brno 14 44,5:67,5 9

11. KK Zábřeh 14 39,5:72,5 7

12. SKK Spartak Vrchlabí 14 36,5:75,5 5

Tabulka jednotlivců
1. Jiří	Němec Dačice 608,4 8/8

2. Jan	Kotyza PSJ	Jihlava 608,4 6/8

3. Zdeněk	Vymazal Husovice 603,1 8/8

4. Martin	Kovář Náchod 596,1 8/8

5. Miroslav	Milan MS	Brno 594,5 8/8

6. Pavel	Jiroušek Č.	Třebová 594,3 8/8
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výkonný výbor Čka

Představování členů VV ČKA pokraču-
je Sportovně-technickou komisí.

Hanuš Slavík
předseda Sportovně-technické 
komise

Máš za sebou čtyři a půl roku v čele 
STK. Co bylo pro Tebe v té uplynulé 
době nejtěžší, když jsi přebral celou 
rozsáhlou agendu této komise?
Těžko říct, co bylo nejtěžší. Jelikož 
jsem měl zkušenosti z práce pro kužel-
ky v regionálním měřítku, tak jsem 
nějakou představu měl. Agenda STK 
ČKA je samozřejmě mnohem rozsáh-

lejší, ale když si to zpětně uvědomím, 
tak mě nic nějak významně nezaskoči-
lo. V prvním ročníku připravil soutěže 
ještě Jirka Jančálek a já jsem vlastně 
rozjížděl jen Pohár ČKA a poté během 
roku další standardní akce jako je 
MČR, apod. Oříšek byla určitě první 
moje samostatná tvorba rozlosování 
ligy. Je potřeba si uvědomit, že tehdy 
bylo přes �00 družstev, která musíte 
srovnat do skupin a hlavně na jed-
notlivé kuželny tak, aby si navzájem 
nepřekážela. Na některých kuželnách 
jako je třeba Konstruktiva, Náchod, 
Kutná Hora, Zábřeh, hraje řada druž-
stev různou úroveň soutěží. Je nutné 
podchytit všechny vazby mezi druž-
stvy, při losu je zohlednit, pokud 
možno nic nepřehlédnout a ještě se 
pokusit vyjít vstříc všem rozmanitým 
požadavkům oddílů.
Také není snadné už vůbec „jen“ 
sestavit jednotlivé ligové skupiny. Zej-
ména 3. KLM je opravdu velmi zapek-
litá záležitost. Celkem chápu protes-
ty družstev ze skupiny „D“, ve které 
jsou některé dojezdové vzdálenosti 
opravdu velké. Bohužel ale nemáme 
jinou volbu. Pokud bychom zvýhodni-
li družstva ze současné skupiny „D“, 
tak zase neúměrně hodně pokazíme 

všechny tři ostatní skupiny. Některé 
oddíly jsou vzhledem ke své poloze 
na mapě na dlouhé jízdy zvyklé, je 
jim jasné, že to prostě jinak ani být 
nemůže. Největší protesty slyším od 
těch „na hraně“, třeba si zvykli hrát 
na jedné straně republiky a najednou 
se ocitnou v jiné skupině na úplně 
jiných kuželnách. Vše závisí na dané 
konkrétní situaci a účastnících jednot-
livých úrovní soutěží. Prosím všechny 
protestující, aby si uvědomili, že neře-
šíme pouze jejich konkrétní družstvo, 
ale hledáme pokud možno ideální stav 
složení všech skupin. Pohled zúžený 
na jediné družstvo může být hodně 
zavádějící a vytržený z kontextu celé 
soutěže.
Nicméně jsem se s tvorbou losu už 
sžil a v podstatě mohu říct, že se na 
ni i docela těším. Samozřejmě zcela 
nezbytnou a nepostradatelnou po-
můckou je výpočetní technika, bez té 
si tvorbu losu představit nedovedu 
a zcela upřímně obdivuji své kolegy 
z dřívějších dob, kteří tuto činnost 
zvládli s tužkou a papírem.

Která z činností v rámci STK je Ti nej-
bližší a kterou naopak děláš nerad?
Činnosti STK vykonávám tak, jak při-
cházejí a celkem nic nijak výrazně 
nepreferuji. Rutinní „úředničina“ je 
povolení hostování, kterých jsem letos 
odbavil téměř 80. Určitě nemám rád, 
když musíme vyhlásit kontumační vý-
sledek, vždy vidím raději, když se roz-
hoduje na drahách. Nepříliš příjemné 
je také řešení různých sporů, na které 
nelze přesně aplikovat znění předpisů 
a člověk musí rozhodovat subjektivně. 
Zde mám vždy obavu, abychom něko-
ho nepoškodili. Každopádně pevně vě-
řím, že za ty roky mé činnosti v čele 
STK spravedlnost slepá nezůstala.

Vzpomínám na jednu z prvních kauz, 
kterou nová STK pod Tvým vedením  
 pokračování na str. 7

Představujeme členy Výkonného výboru
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Někteří favorité mají problémy
Pohár ČKA se přes podzimní fázi ko-
nečně dostal do jarní části bojů, kde 
již začíná jít skutečně o všechno.  
V mužské části pavouka se teprve 
nyní do hry dostávají nasazené celky, 
které díky svému loňskému úspěchu  
v poháru či v lize měly na podzim 
volno a čekaly na své soupeře, kvali- 
fikanty. Pro většinu z nich by mělo 
být první nadstavbové kolo jen roz-
jezdem v další cestě. Ovšem již něk-
terá první střetnutí mohla ukončit 
působení těchto favoritů.
Prvním celkem, který měl trable, byl 
loňský finalista Centropen Dačice. Los 
mu neurčil vůbec lehkého, byť třetili-
gového soupeře, a to Slovan Rosice. 
Letošní sezonu oslabení Jihomorava-
né zatím v lize příliš nevládnou, ale  
v prvním zápase proti Dačicím se 
výrazně pochlapili a porazili je na 
domácí půdě 5:1, i když nejlepším 
výkonem se prezentoval dačický Jiří 
Němec, který po první třicítce střídal 
Karla Nováka. Ten neměl svůj den 
a přenechal místo tradiční dačické 
opoře, která na své oblíbené kuželně 
na devadesátku zahrála �65 kuželek. 
Na výhru Dačic to ovšem zdaleka 
nestačilo. Rosice tak udělaly první 
krok na cestě za odplatou za loňské 
osmifinálové vyřazení. Ten druhý, 
daleko náročnější, ale bohužel pro ně 
nezvládly. V úterý 9. února je čekala 
dačická odveta. V ní domácí Rosi-
cím nepovolili ale vůbec nic. Nejblíže 
bodu byl Jaromír Šula (57�), který 
až v závěrečné dorážce podlehl Vác-
lavu Zajícovi o šest kuželek. Jinak ale 
Dačice svého soupeře přejely. Nej-
lepšího výkonu opět dosáhl dačický 
Jirka Němec — porazil 635 kuželek, 
čímž překonal letošní maximum sou-
těže. Stejně tak týmový výkon �383 
je zdaleka nejlepším v tomto ročníku. 
Dačice tedy těžkou pozici zvládly a 
postoupily. V dalším kole je čeká lepší 
z dvojice Tábor — BOPO Třebíč.
Druhým prvoligovým týmem, kterého 

čeká v odvetném utkání velmi těžká 
práce, je Lokomotiva Česká Třebová. 
Stabilní účastník první ligy dostal 
losem přidělen celek Spartak Přerov 
„C“. První zápas se konal na Moravě, 
a to nejlepší bylo vidět hned na úvod. 
Domácí Milan Kanda vzal odpověd-
nost na sebe a výkonem dne (615) zís-
kal s přehledem bod v souboji s Jiřím 
Hetychem, což jeho mužstvo nakoplo 
k velmi bojovnému výkonu. Body Jiří-
ho Divily ml. a Vladimíra Mánka, který 
o dvě kuželky porazil Pavla Jirouška, 
znamenaly výhru Přerova 5:1. Ten 
tak pojede do Třebové ve velmi dob-
rém postavení. Ve čtvrtek 18. února 
od 17.00 tak může být na třebovské 
kuželně k vidění velice zajímavé utká-
ní, protože domácí jistě nebudou chtít 
prodat svou kůži lacino.
Dalším překvapením se zdá být vy-
padnutí Konstruktivy „A“ s Plastonem 
Šluknov. Tým aspirující na postup 
do první ligy sice vypadl s celkem ze 
severu Čech jednoznačně 10,5:1,5, 
ovšem pravdou je, že za „áčko“ na-
stoupili hráči z nižších soutěží, tedy 
jejich vypadnutí se čtvrtým celkem  
třetí ligy není zase tak překvapivé. 
Ovšem „první“ tým Konstruktivy „céč-
ko“ svou situaci nebude mít o nic 
lehčí, protože los mu určil hned do 
prvního kola lídra první ligy Primátor 
Náchod. Uvidíme, jak se s tím Pražané 
�1. a �8. února popasují.
Koho ale již jistě bude možno vidět  
v dalším kole, je Slavoj Praha. Ten  
s přehledem dvakrát „přejel“ rezervu 
Rychnova nad Kněžnou a teď čeká na 
lepšího z dvojice Jičín—Příbram, kde je 
stav po prvním zápase příznivější pro 
třetiligovou Příbram (�,5:1,5). Odveta 
se ale bude hrát v Jičíně.
Nesmíme však zapomenout ani na 
ženy. Ženská část pavouka není tak 
rozsáhlá, proto se soutěž v podstatě 
rozjíždí až na jaře. Zatím jsou známy 
dva čtvrtfinalisté, když roli favoritek  
 pokračování na str. 9

Představujeme členy VV ČKA
pokračování ze str. 6
posuzovala. Šlo o zápas, kdy posled-
ní hod byl učiněn přesně v okamžiku, 
kdy uplynul čas a uznání nebo ne-
uznání hodu mělo vliv na výsledek 
zápasu. Který případ utkvěl v pamě-
ti Tobě?
Ano, toto byl velmi zajímavý případ 
a dodnes na něj vzpomínám. To byl 
zrovna jeden z těch, které nebylo mož-
né striktně napasovat na paragrafy a 
člověk musel postupovat investiga-
tivně. Nicméně pro získání ostruh to 
bylo velmi dobré. Velmi nerad vzpomí-
nám na případ černých startů v Seve-
ročeské divizi, při jehož řešení jsem si 
nepřipadal jako činovník vrcholného 
orgánu sportovního svazu, ale spíše 
jako detektiv. Nepříjemná byla také 
kauza nesehraného utkání doroste-
necké ligy Ústí n. L. — Zábřeh, při je-
jímž rozhodování asi převládly u STK 
emoce.

STK mimo jiné vede evidenci rekor-
dů. Který z českých rekordů nebude 
dle Tvého názoru dlouho překonán?
Obávám se, že hodně dlouho nebu-
dou překonány rekordy, ve kterých se 
vyskytuje disciplína �00 hs (smích).
Také třeba rekord R. Holakovského na 
3×1�0 hs bude při dnešním systému 
MS jednotlivců víceméně nemožné 
zdolat. Některé rekordy se dají překo-
nat pouze na specifických akcích, jako 
je třeba MČR či regionální mistrovství 
jednotlivců. 
Zvláštní vztah mám právě k rekordu 
na �×1�0 hs mužů I. Žaloudíka — 
1�97 kuželek. Při jeho vytvoření jsem 
byl osobně, dokonce v roli hlavního 
rozhodčího, a tak jsem si to opravdu 
naplno užil a byl to jeden z mých nej-
větších kuželkářských zážitků.
Naopak pevně věřím, že v dohledné  
době padnou rekordy jednotlivců na 
1�0 hs ve všech kategoriích a že se 
třeba brzy dočkáme na začátku nějaké-
ho rekordního výkonu sedmičky.
 pokračování na str. 9

pohár Čka



Strana 8Kuželkářské listy 1/�010

ligové zrcadlo

2. KLM „A“
 1. KK Konstruktiva Praha 14 70,0:42,0 22
	 2.	TJ	Sokol	Duchcov		 14	 65,5:46,5	 19
	 3.	TJ	Lok.	České	Velenice		 14	 61,0:51,0	 16
	 4.	KK	Hvězda	Trnovany		 14	 66,5:45,5	 15
	 5.	SKK	Rokycany		 14	 49,5:62,5	 14
	 6.	SK	Škoda	VS	Plzeň		 14	 53,0:59,0	 13
	 7.	TJ	Sparta	Kutná	Hora		 14	 55,5:56,5	 12
	 8.	KK	SDS	Sadská		 14	 51,0:61,0	 12
	 9.	TJ	VTŽ	Chomutov		 14	 51,0:61,0	 12
	10.	KK	Lokomotiva	Tábor		 14	 50,0:62,0	 12
	11.	SKK	Jičín		 14	 52,0:60,0	 11
	12.	Vltavan	Loučovice		 14	 47,0:65,0	 10

2. KLM „B“
 1. TJ Valašské Meziříčí  14 75,5:36,5 23
	 2.	KK	Hagemann	Opava		 14	 70,0:42,0	 20
	 3.	TJ	Start	Rychnov	n.	Kn.		 14	 60,0:52,0	 17
	 4.	KK	CAMO	Slavičín		 14	 62,0:50,0	 16
	 5.	TJ	ČKD	Blansko		 14	 59,5:52,5	 15
	 6.	Sokol	Přemyslovice		 14	 58,0:54,0	 15
	 7.	KK	Šumperk		 14	 58,0:54,0	 14
	 8.	KK	Mor.	Slávia	Brno	B	 14	 56,0:56,0	 14
	 9.	TJ	Třebíč		 14	 52,5:59,5	 13
	10.	SKK	Primátor	Náchod	B	 14	 45,5:66,5	 8
	11.	TJ	Centropen	Dačice	B	 14	 37,5:74,5	 7
	12.	KC	Hodonín		 14	 37,5:74,5	 6

3. KLM „A“
 1. SKK Bohušovice  14 68,0:44,0 20
	 2.	SKK	Rokycany	B	 14	 63,0:49,0	 19
	 3.	Kuželky	Podbořany		 14	 61,0:51,0	 18
	 4.	TJ	Jiskra	Šabina		 14	 60,0:52,0	 18
	 5.	TJ	Jiskra	Hazlov	A	 14	 64,0:48,0	 16
	 6.	TJ	Slovan	Karlovy	Vary		 14	 59,0:53,0	 15
	 7.	TJ	Kovohutě	Příbram		 14	 55,0:57,0	 14
	 8.	TJ	Jiskra	Hazlov	B	 14	 51,0:61,0	 13
	 9.	TJ	Sokol	Údlice		 14	 54,0:58,0	 11
	10.	KK	Slavoj	Praha	B	 14	 50,0:62,0	 11
	11.	SKK	Karlovy	Vary		 14	 47,0:65,0	 7
	12.	TJ	Lokomotiva	Cheb		 14	 40,0:72,0	 6

3. KLM „B“
 1. Sokol Kolín  14 79,0:33,0 24
	 2.	KK	Akuma	Ml.	Boleslav		 14	 68,5:43,5	 19
	 3.	TJ	Lokomotiva	Liberec		 14	 57,0:55,0	 16
	 4.	SK	Plaston	Šluknov	 14	 56,0:56,0	 16
	 5.	TJ	Dynamo	Liberec		 14	 61,0:51,0	 15
	 6.	KK	Konstruktiva	Praha	B	 14	 58,5:53,5	 14
	 7.	SKK	Hořice		 14	 54,0:58,0	 14
	 8.	SK	Uhelné	sklady	Praha		 14	 53,0:59,0	 14
	 9.	SKK	Jičín	B	 14	 50,0:62,0	 10
	10.	TJ	Lokomotiva	Trutnov		 14	 48,0:64,0	 10
	11.	TJ	Červený	Kostelec		 14	 46,0:66,0	 8
	12.	Sokol	Ústí	nad	Labem		 14	 41,0:71,0	 8

3. KLM „C“
 1. KK Rostex Vyškov  14 77,5:34,5 22
	 2.	HKK	Olomouc		 14	 73,0:39,0	 20
	 3.	TJ	Horní	Benešov		 14	 65,0:47,0	 19
	 4.	TJ	Pozemstav	Prostějov		 14	 64,5:47,5	 18
	 5.	TJ	Spartak	Přerov	B	 14	 59,5:52,5	 18
	 6.	KK	Zábřeh	B	 14	 55,0:57,0	 14
	 7.	KK	Hagemann	Opava	B	 14	 51,0:61,0	 12
	 8.	TJ	Krnov		 14	 50,0:62,0	 12
	 9.	TJ	Sokol	Michálkovice	 14	 50,0:62,0	 11
	10.	SKK	Jeseník		 14	 44,0:68,0	 8
	11.	TJ	Jiskra	Rýmařov		 14	 43,5:68,5	 8
	12.	Sok.	Kare	Luhačovice	B	 14	 39,0:73,0	 6

3. KLM „D“
 1. TJ BOPO Třebíč  14 77,5:34,5 26
	 2.	TJ	Sokol	Benešov		 14	 69,0:43,0	 18
	 3.	TJ	Sokol	Vracov		 14	 56,5:55,5	 18
	 4.	KK	Danstav	Rosice		 14	 60,5:51,5	 17
	 5.	KC	Réna	Ivančice		 14	 63,0:49,0	 16
	 6.	TJ	Lok.	České	Budějovice	 14	 64,5:47,5	 15
	 7.	TJ	Slavoj	Žirovnice		 14	 53,0:59,0	 13
	 8.	SK	Baník	Ratíškovice		 14	 52,5:59,5	 13
	 9.	TJ	Sokol	Mistřín		 14	 48,5:63,5	 9
	10.	KK	Mor.	Slávia	Brno	C	 14	 47,5:64,5	 9
	11.	TJ	Slovan	Jindř.	Hradec		 14	 43,0:69,0	 7
	12.	TJ	ČKD	Blansko	B	 14	 36,5:75,5	 7

1. KLD „A“
 1. TJ Sokol Duchcov  14 44,5:11,5 25
	 2.	SKK	Rokycany		 14	 37,0:19,0	 20
	 3.	TJ	Sparta	Kutná	Hora		 14	 31,5:24,5	 17
	 4.	TJ	Lok.	České	Velenice		 14	 29,0:27,0	 16
	 5.	TJ	Lokomotiva	Liberec		 14	 31,5:24,5	 15
	 6.	SKK	Náchod		 14	 19,0:37,0	 9
	 7.	TJ	Červený	Kostelec		 14	 18,0:38,0	 6
	 8.	KK	Lokomotiva	Tábor		 14	 13,5:42,5	 4

1. KLD „B“
 1. KK Zábřeh  14 38,0:18,0 21
	 2.	KK	PSJ	Jihlava		 14	 37,5:18,5	 19
	 3.	TJ	ČKD	Blansko		 14	 32,0:24,0	 17
	 4.	KK	Hranice		 14	 30,0:26,0	 17
	 5.	TJ	Horní	Benešov		 14	 28,0:28,0	 15
	 6.	TJ	Start	Jihlava		 14	 25,0:31,0	 11
	 7.	KK	Brno-Židenice		 14	 17,5:38,5	 7
	 8.	KK	Rostex	Vyškov		 14	 16,0:40,0	 5

Komentář k ligám dorostu
Základní část ligy dorostu je u konce 
a startují boje o medaile a o udržení.
U dorostenců ve skupině „A“ k žád-
ným zvratům nedošlo — do boje o ti- 
tul postoupili Duchcov, Rokycany a 
Kutná Hora. Ve skupině „B“ postou-
pil Zábřeh, Jihlava a Blansko. Opačné 
starosti budou mít zbylé týmy, které 
budou bojovat o setrvání v soutěži.
U dorostenek postupují do boje o ti-
tul vždy dva týmy. Ve skupině „A“ si 
postup vybojoval Duchcov a Kolín, 
ze skupiny „B“ se jim postaví Valaš-
ské Meziříčí a Kroměříž. Ostatní celky 
budou stejně jako u dorostenců ve 
svých skupinách bojovat o udržení  
v nejvyšší soutěži.  -PD-

1. KLDD „A“
 1. TJ Sokol Duchcov 12 30,0:18,0 17
	 2.	TJ	Sokol	Kolín	 12	 29,0:19,0	 15
	 3.	KK	PSJ	Jihlava	 12	 28,0:20,0	 13
	 4.	TJ	Sokol	Chotoviny	 12	 17,0:31,0	 8
	 5.	TJ	Sokol	Červené	Pečky	 12	 16,0:32,0	 7

1. KLDD „B“
 1. TJ Valašské Meziříčí 12 32,0:16,0 19
	 2.	KK	Kroměříž	 12	 31,0:17,0	 17
	 3.	SKK	Náchod	 12	 24,0:24,0	 12
	 4.	KK	Šumperk	 12	 21,0:27,0	 10
	 5.	TJ	Jiskra	Rýmařov	 12	 12,0:36,0	 2

Začátkem roku 2010 došlo z fi-
nančních důvodu k ukončení pro-
vozu kuželkářských stránek na te-
letextu TV Nova.
Následně byl v prvním únorovém 
týdnu jako náhrada spuštěn ser-

vis aktuálních výsledků na adrese 
www.kuzelky.cz/aktualni-vysledky. 
Zde budou jednotliví skupináři,  
v rámci svých časových možností, 
zveřejňovat aktuálně došlé výsled-
ky z právě probíhajícího kola.

Zrušení teletextu a aktuální výsledky na webu ČKA
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ligové zrcadlo

2. KLZ „A“
 1. SKK Jičín B 14 83,5:28,5 25
	 2.	TJ	Sparta	Kutná	Hora		 14	 65,0:47,0	 19
	 3.	KK	Slavoj	Praha		 14	 60,0:52,0	 16
	 4.	TJ	Sokol	Chýnov		 14	 59,5:52,5	 16
	 5.	Sokol	Kolín		 14	 56,0:56,0	 16
	 6.	TJ	Sokol	Duchcov		 14	 54,5:57,5	 14
	 7.	TJ	Lok.	Ústí	nad	Labem		 14	 60,0:52,0	 13
	 8.	TJ	Centropen	Dačice	 14	 56,5:55,5	 13
	 9.	TJ	Jiskra	Nová	Bystřice		 14	 46,0:66,0	 11
	10.	TJ	Biž.	Jablonec	n.	N.		 14	 50,0:62,0	 10
	11.	TJ	Sokol	Písek		 14	 45,0:67,0	 10
	12.	TJ	Lok.	České	Budějovice		 14	 36,0:76,0	 5

3. KLZ „A“
 1. TJ Lok. České Velenice  10 50,0:10,0 20
	 2.	TJ	Sokol	Benešov		 11	 53,5:12,5	 20
	 3.	SKK	Rokycany		 10	 42,0:18,0	 16
	 4.	SKK	Primátor	Náchod	B	 10	 33,5:26,5	 10
	 5.	KK	Konstruktiva	Praha	B	 10	 23,0:37,0	 8
	 6.	TJ	Sokol	Rudná	A	 10	 21,0:39,0	 7
	 7.	TJ	Sokol	Teplá		 10	 23,0:37,0	 6
	 8.	TJ	Sokol	Rudná	B	 10	 21,0:39,0	 6
	 9.	KK	Akuma	Mladá	Boleslav		10	 20,0:40,0	 5
	10.	TJ	Čechie-Admira	Praha		 11	 19,0:47,0	 4

2. KLZ „B“
 1. TJ Valašské Meziříčí  14 77,0:35,0 23
	 2.	KK	Kroměříž		 14	 72,0:40,0	 22
	 3.	KK	PSJ	Jihlava		 14	 74,0:38,0	 19
	 4.	TJ	Zbrojovka	Vsetín		 14	 63,0:49,0	 17
	 5.	KK	Rostex	Vyškov		 14	 62,0:50,0	 17
	 6.	SK	Baník	Ratíškovice		 14	 68,0:44,0	 15
	 7.	TJ	Sokol	Husovice		 14	 52,0:60,0	 14
	 8.	KK	Minerva	Opava		 14	 47,5:64,5	 12
	 9.	HKK	Olomouc	A	 14	 50,0:62,0	 11
	10.	KK	Šumperk	B	 14	 43,5:68,5	 9
	11.	KK	Danstav	Rosice		 14	 41,5:70,5	 7
	12.	HKK	Olomouc	B	 14	 21,5:90,5	 2

3. KLZ „B“
 1. TJ Sokol Luhačovice  10 34,0:26,0 13
	 2.	TJ	Lok.	Česká	Třebová		 10	 37,0:23,0	 12
	 3.	KK	Mor.	Slávia	Brno		 10	 31,5:28,5	 12
	 4.	TJ	ČKD	Blansko	B	 10	 31,0:29,0	 12
	 5.	TJ	Odry		 10	 35,0:25,0	 10
	 6.	TJ	Jiskra	Otrokovice		 10	 32,5:27,5	 10
	 7.	KK	Rostex	Vyškov	B	 10	 28,5:31,5	 10
	 8.	TJ	BOPO	Třebíč		 10	 25,0:35,0	 9
	 9.	TJ	Spartak	Přerov	B	 10	 27,5:32,5	 8
	10.	TJ	Nový	Jičín		 10	 18,0:42,0	 4

Ligové tabulky připravil Zdeněk Zahrádka

Někteří favorité mají problémy
pokračování ze str. 7
potvrdily první dva nasazené týmy, 
loňští finalisté KK Kroměříž a PSJ Jih-
lava. Dobře rozjeto mají i Sokol Kolín 
a KK Zábřeh. První zápas se rovněž 
vydařil Sokolu Chýnov. Díky vyrovna-
né druhé dvojici si veze z Rosic do 
odvety výhru 5:1.
Napínavý souboj pak spolu odehráva-
jí dva moravské celky. Lídr druhé ligy 
Valašské Meziříčí bojuje o čtvrtfinále  
s aktuálně devátým týmem ligy prv-
ní, se Spartakem Přerov. První zápas 
se ��. ledna odehrál ve „Valmezu“. 
Domácí hráčky Barbora Křenková 
a Karolína Popovičová měly zprvu 
navrch. Získaly první dva body a zápas 
držely pevně v rukou. Druhá dvoji-
ce hostí Kateřina Fajdeková a Jana 
Holubová ovšem odmítly odjet domů 
s porážkou a zvláště díky nejlepšímu 

výkonu Fajdekové (55�) dokázaly vý-
voj utkání otočit a získat pro Přerov 
výhru �:� a lepší pozici do odvety, 
které bude svědkem přerovská kužel-
na, a to již 16. února od 17:00.
Co se týče nejlepšího výkonu, tak ten 
mezi ženami zatím předvedla kromě-
řížská Barbora Divílková (557), která 
je zároveň se svým celkem nejlepší  
i v soutěži týmové (�15�). Soutěž je  
ale stále teprve na počátku svých 
jarních bojů, a tak se dá předpoklá-
dat výrazné vylepšení dosavadních 
maxim.
Kompletní výsledkový servis společně 
s informacemi o dalších utkáních pak 
naleznete na webových stránkách Po- 
háru České kuželkářské asociace — 
www.poharcka.wz.cz.
 Lukáš Dařílek

Představujeme členy VV ČKA
pokračování ze str. 7
Z Výkonné rady už víme o připravo-
vané soutěži dvojic a možnosti použí-
vat vlastní koule. Plánuje STK nějaké 
další novinky?
Věřím, že MČR dvojic je už hotová věc. 
Teze byly VV ČKA schváleny a v sou-
časné době připravuji rozpis a konkurz 
na pořadatele jednotlivých turnajů.
Používání vlastních koulí je také při-
praveno a bude součástí novely STP, 
kterou VV ČKA chystá od července 
�010, tedy od příštího soutěžního 
ročníku. Ovšem nepočítám s tím, že 
změny v STP budou tak rozsáhlé jako 
při předchozí novele v roce �007, na 
které jsem s týmem kolegů z tehdejší-
ho VV také spolupracoval.
V hlavě mám ještě třeba mistrovství 
ČR ve sprintu, ale ta myšlenka je zatím 
syrová a nepředpokládám její realizaci 
v tomto roce. Také se poměrně dlou-
ho mluví o možnosti zavedení play-off 
v 1. lize. Ovšem nevnímám nějakou 
výraznou touhu prvoligových druž-
stev po této novince a tak v tuto chvíli 
nemám v úmyslu být hybatelem, který 
by chtěl play-off bezhlavě prosazovat. 
Pokud by zástupci nejvyšší soutěže 
měli odlišný názor, tak si jej STK urči-
tě ráda vyslechne.

Chtěl bys ještě něco dalšího dodat?
Chtěl bych, abychom dospěli k nějaké-
mu všeobecně přijatelnému modelu 
mládežnických soutěží. Tato záležitost 
se řeší snad celou dobu, co jsem ve 
VV ČKA. Když se po sáhodlouhé dis-
kusi dospělo k novému modelu sou-
těží, zvedla se v členské základně vlna 
protestů. Škoda, že tyto hlasy neza-
zněly v době otevřené diskuse během 
přípravy struktury soutěží, ale, jak již 
to často bývá, až po boji. Předseda 
komise mládeže Franta Majer nějakou 
představu má a já pevně věřím, že se 
podaří najít nějaký optimální model, 
který vydrží delší dobu.

Rozhovor připravil
Štěpán Koblížek
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Středočeská divize

 1. TJ Neratovice  16 90,5:37,5 26
	 2.	TJ	Sokol	Praha-Vršovice		 16	 78,0:50,0	 21
	 3.	TJ	Sparta	Kutná	Hora	B	 16	 74,5:53,5	 20
	 4.	KK	Konstruktiva	Praha	C	 16	 72,5:55,5	 20
	 5.	TJ	Kovohutě	Příbram	B	 16	 72,0:56,0	 19
	 6.	KK	Jiskra	Brandýs	n.	L.		 16	 71,5:56,5	 19

Východočeská divize
Stále vedou Hořice, z pátého na druhé 
místo se propracoval Rybník. V boji  
o postup jsou také V. Mýto a céčko 
Náchoda. Na konci tabulky si výrazně 
pomohli posilami z ligy v Č. Třebové, 
která ztrácí na záchranu už jen čtyři 
body. Předposledním Hylvátům chybí 
dva body. Milovice jsou v jarní části 
zatím bez bodu. Mezi jednotlivci je na 
čele Václav Kašpar (�50,�).

 1. SKK Hořice B 16 159:97 23
	 2.	TJ	Sokol	Rybník	 16	 142:114	 21
	 3.	KK	Vysoké	Mýto	 16	 155:101	 20
	 4.	SKK	Primátor	Náchod	C	 16	 137:119	 19
	 5.	Spartak	Rokytnice	n.	Jiz.	 16	 149:107	 17
	 6.	TJ	České	Meziříčí	 16	 130:126	 17
	 7.	SK	Solnice	 16	 128:128	 17
	 8.	TJ	Tesla	Pardubice	 16	 131:125	 16
	 9.	TJ	Jilemnice	 16	 124:132	 16
	10.	TJ	Uragán	Milovice	 16	 124:132	 14
	11.	TJ	Start	Rychnov	n.	K.	B	 15	 118:122	 12
	12.	SK	Kuželky	Přelouč	 16	 102:154	 12
	13.	TJ	Jiskra	Hylváty		 15	 97:143	 10
	14.	TJ	Lok.	Č.	Třebová	B	 16	 80:176	 8

Středočeská divize má za sebou úvod-
ní tři kola jarní části. Na čele nasadily 
možná k rozhodujímu trháku Nerato- 
vice. Napínavý bude určitě boj ve 
druhé polovině tabulky, kde letos 
budou sestupovat poslední tři týmy. 
Špičkový výkon předvedl v 16. kole 
doma Benešov, který porazil �760 ku-
želek, tj. �60 na hráče! Nejvyšší jarní 
výkon zatím předvedl Beneš z Akumy 
„B“ v Kutné Hoře (�86). 

Západočeská divize

 1. TJ Slavoj Plzeň  14 143:81 22
	 2.	TJ	Sokol	Kdyně		 14	 117:107	 17
	 3.	Kuželky	Holýšov		 14	 122:102	 16
	 4.	TJ	Dobřany		 14	 117:107	 16
	 5.	SKK	Rokycany	C	 14	 115:109	 14
	 6.	TJ	Jáchymov		 14	 111:113	 14
	 7.	TJ	Lokomotiva	Cheb	B	 14	 104:120	 14

Slavoj Plzeň získal už pětibodový ná-
skok na druhou Kdyni, dva body za 
tři zápasy jsou pro Dobřany málo a 
znamenají propad z druhé pozice na 
čtvrtou. Bodovaly i týmy ze dna ta-
bulky — Útvina a Šabina. Z pásma  
sestupu se snaží uniknout Cheb. Na 
čele tabulky je útvinský Patkaň ���,3.

divizní soutěže

Jihočeská divize

 1. TJ Sokol Soběnov  17 82,5:53,5 24
	 2.	TJ	CHJK	Jihlava		 17	 84,0:52,0	 22
	 3.	TJ	Centropen	Dačice	D	 17	 83,0:53,0	 22
	 4.	TJ	Spartak	Pelhřimov		 17	 81,5:54,5	 22
	 5.	TJ	Jiskra	Nová	Bystřice		 17	 72,5:63,5	 21
	 6.	TJ	Třebíč	B	 17	 69,0:67,0	 20
	 7.	TJ	Sokol	Slavonice		 17	 72,0:64,0	 19
	 8.	SKK	Slavoj	Český	Krumlov		17	 69,5:66,5	 18
	 9.	TJ	Nové	Město	na	Moravě		 17	 65,0:71,0	 18
	10.	TJ	Lok.	České	Budějovice		 17	 60,5:75,5	 14
	11.	TJ	Blatná		 17	 60,0:76,0	 12
	12.	TJ	Sokol	Chotoviny		 17	 58,5:77,5	 10
	13.	TJ	Sokol	Nové	Hrady		 17	 51,0:85,0	 8
	14.	KK	Lokomotiva	Tábor	C	 17	 43,0:93,0	 8

Na čele se stále drží Soběnov, těžící 
ze své neporazitelnosti na své těžké 
domácí kuželně. Druhý aspirant na 
postup Pelhřimov si situaci zkom-
plikoval domácí prohrou s Dačicemi. 
Naopak černým koněm soutěže by 
se mohlo stát CHJK Jihlava, které se 
kvalitními výkony nenápadně pro-
pracovalo na druhé místo. Ovšem ve  
vyrovnané soutěži je ve hře o postup 
ještě minimálně pět týmů. Na opač-
ném pólu tabulky se perou o udržení 
Chotoviny, Nové Hrady a podceňova- 
né céčko Tábora. V soutěži jednotliv- 
ců neustále kraluje „neporazitelný“  
dačický Vojtíšek (�59), před soběnov-
ským Prommerem (�53) a jihlavským 
Bezděkem (�50).

Severočeská divize

 1. TJ Lokomotiva Ústí n. L. 17 95,0:41,0 29
	 2.	TJ	Sokol	Duchcov	B	 17	 76,0:60,0	 23
	 3.	TJ	Jiskra	Nový	Bor	 17	 74,0:62,0	 23
	 4.	TJ	Doksy	 17	 74,0:62,0	 20
	 5.	TJ	Narex	Česká	Lípa	 17	 68,5:67,5	 20
	 6.	Sokol	Spořice	 17	 74,5:61,5	 19
	 7.	KK	Hvězda	Trnovany	B	 17	 70,0:66,0	 18
	 8.	TJ	KK	Louny	 17	 67,5:68,5	 18
	 9.	TJ	MUS	Most	 17	 67,5:68,5	 16
	10.	KO	Česká	Kamenice	 17	 64,0:72,0	 12
	11.	TJ	Glaverbel	Czech	Teplice	 17	 62,0:74,0	 12
	12.	TJ	Bižuterie	Jablonec	n.	N.	17	 55,5:80,5	 10
	13.	TJ	Lovosice	 16	 48,5:79,5	 9
	14.	TJ	Spartak	Mikulášovice	 16	 47,0:81,0	 7

Další čtyři kola byla ukrojena od na-
šeho posledního hodnocení z letošní  
porce zápasů a Lokomotiva Ústí nad 
Labem stále pevně drží svoji první 
pozici nyní před dvojičkou pronásle-
dovatelů. Následuje vyrovnaný střed 
a pěkně zajímavý konec tabulky, kde 
zatím nemá nic jisté minimálně pět 
družstev. Opřeli se nám do toho i jed- 
notlivci — mostecký Martin Čecho  
v Trnovanech výkonem 5�0 a o týden 
později jablonecký Mirek Pastyřík 
doma 509 poražených kuželek. Pro 
Jablonec to byly po delší době body 
za vítězství a asi je to pořádně nakop-
lo, protože v tomto kole si dokonce 
vyšlápli na domácí Duchcov a vezou si 
dva velice cenné body z kuželny, kde 
hosté jen tak nevyhrávají.

	 8.	Sokol	Plzeň	V		 14	 102:122	 14
	 9.	TJ	Baník	Stříbro		 14	 120:104	 12
	10.	TJ	Jiskra	Hazlov	C	 14	 95:129	 11
	11.	TJ	Jiskra	Šabina	B	 14	 101:123	 10
	12.	TJ	Sokol	Útvina		 14	 97:127	 8

	 7.	SC	Radotín		 15	 61,0:59,0	 14
	 8.	KK	Akuma	Ml.	Boleslav	B	 15	 54,5:65,5	 14
	 9.	TJ	Bohemia	Poděbrady		 16	 62,0:66,0	 14
	10.	KK	Slavia	Praha		 16	 59,0:69,0	 14
	11.	Sokol	Kolín	B	 14	 49,0:63,0	 13
	12.	TJ	Sokol	Červené	Pečky		 16	 51,0:77,0	 12
	13.	TJ	Sokol	Benešov	B	 15	 52,5:67,5	 10
	14.	SK	Kosmonosy		 15	 24,0:96,0	 2

Jihomoravská divize
Po domácích výhrách se do čela ta-
bulky o dva body dostala Machová 
před Kroměříž. Na třetí místo kles-
ly Valtice. O postup do ligy v baráži  
s druhý celkem Severomoravské divize  
 pokračování na str. 11
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výklad stp

Výklad sportovních předpisů
Výklad STP 01/2009

Neúplná sestava
VV ČKA obdržel následující žádost 
o výklad pravidel:
„Žádám Vás o výklad pravidel, jestli  
je možné uznat start šestého hrá-
če (třeba jako střídání), který nebyl 
zapsán v sestavě před začátkem ut-
kání. Jedná se o neoprávněný start?“

Výklad
• V průběhu utkání není možné dopl-
nit hráče na prázdné místo 
sestavy.
• Prázdné místo na ses-
tavě, tedy žádného 
hráče, nelze ani „vy-
střídat“. 
• Sestava, kterou 
předávají vedoucí 
družstev rozhodčímu před utkáním je  
úplná a družstvo nastoupí k utkání  
v takovém počtu hráčů, kolik jich je 
na této sestavě uvedeno.
• Nastoupí-li hráč v utkání v pořadí, 
které bylo na sestavě předané před 
utkáním rozhodčímu prázdné, jedná 
se o neoprávněný start.

Zdůvodnění — Odkazy na STP
Čl. 37, odst. 1, písm. c) Pravidel:
Předložit rozhodčímu úplnou sestavu 
družstva včetně trenéra a jeho zástup-
ců, registrační průkazy všech hráčů 
uvedených na sestavě.
Čl. 11, odst. 1, písm. a) Soutěžního 
řádu:
Vedoucí domácího družstva odevzdá  

rozhodčímu nejpozději �0 minut před 
stanoveným začátkem utkání kom-
pletní sestavu družstva, která obsa-
huje jména předepsaného počtu hrá-
čů družstva a jména trenéra a jeho 
zástupců.
Čl. 6, odst. 8 Řádu rozhodčích:
Vyžádat si od vedoucích družstev úpl-
nou sestavu s uvedením jména trené-
ra a jeho zástupců, registrační průka-
zy hráčů uvedených v sestavě. … atd. 

Důvody
Sestava družstva je  
seznam osob, které 
nastoupí k utkání  
dle představy druž-

stva. Sestava na za-
čátku utkání je úplná a 

kompletní. Pokud ji družstvo 
uvede v menším než rozpisem 

soutěže předepsaném počtu hráčů, 
znamená to, že nastoupí s menším 
počtem hráčů, což předpisy nevyluču-
jí. V žádném případě však na prázdné 
místo sestavy nemůže nastoupit další 
hráč. Jeho případný start je neopráv-
něný a je anulován.
Střídání je možné jen tehdy, když 
někdo nahrazuje někoho jiného. To 
vyplývá již ze samotného pojmu „stří-
dat“.
 Hanuš Slavík
 předseda STK ČKA

(Všechny výklady Sportovně technic- 
kých předpisů jsou zveřejněny na we-
bových stránkách ČKA v sekci „Doku-
menty“.)

Jihomoravská divize

 1. TJ Sokol Machová  17 83,0:53,0 24
	 2.	TJ	Slavia	Kroměříž		 17	 68,5:67,5	 22
	 3.	TJ	Lokomotiva	Valtice	 17	 80,0:56,0	 20
	 4.	KK	Jiskra	Čejkovice		 17	 80,0:56,0	 20
	 5.	SKK	Dubňany		 17	 72,0:64,0	 18
	 6.	TJ	Valašské	Meziříčí	B	 16	 66,0:62,0	 17
	 7.	KK	Velen	Boskovice		 17	 66,0:70,0	 16
	 8.	KK	CAMO	Slavičín	B	 17	 64,5:71,5	 16
	 9.	TJ	ČKD	Blansko	C	 17	 63,0:73,0	 16
	10.	TJ	Zbrojovka	Vsetín		 17	 66,0:70,0	 15
	11.	SAKO	Znojmo		 17	 68,5:67,5	 14
	12.	KK	Brno	Židenice		 17	 55,0:81,0	 14
	13.	TJ	Sokol	Brno	IV		 16	 55,0:73,0	 13
	14.	KK	Danstav	Rosice	B	 17	 56,5:79,5	 11

pokračování ze str. 10
a o setrvání v soutěži může stále bo-
jovat většina družstev, tak je tabulka 
vzácně vyrovnaná. Na chvostu jsou 
zatím týmy z oblasti Jihomoravského 
kraje sever — Rosice „B“, Sokol Brno 
IV a Židenice.

Severomoravská divize
Po úvodních kolech jarní části se 
dostal na čelo favorit soutěže Olo-
mouc „B“, který ale v 17. kole ne-
čekaně doma prohrál s družstvem 
Sokola Chvalíkovice. Nyní opět vede  
s lepším skóre opavská Minerva, kte-
rá vyhrála v Krnově. Vysoké výhry Os-
travy a Oder pomohly oběma týmům 
dostat se z pásma sestupu, který nyní 
hrozí pěti družstvům.

 1. KK Minerva Opava  17 179:93 25
	 2.	HKK	Olomouc	B	 17	 165:107	 25
	 3.	TJ	Kovohutě	Břidličná	 17	 153:119	 21
	 4.	TJ	Tatran	Litovel		 17	 150:122	 20
	 5.	KK	Hranice		 17	 147:125	 19
	 6.	TJ	VOKD	Poruba		 17	 150:122	 18
	 7.	TJ	Sokol	Chvalíkovice	 17	 144:128	 18
	 8.	SKK	Ostrava		 17	 135:137	 16
	 9.	TJ	Odry		 17	 132:140	 16
	10.	TJ	Sokol	Sedlnice		 17	 112:160	 14
	11.	TJ	Krnov	B	 17	 113:159	 13
	12.	Sokol	Přemyslovice	B	 17	 117:155	 12
	13.	KK	Šumperk	B	 17	 102:170	 12
	14.	TJ	Horní	Benešov	B	 17	 105:167	 9

Na základě informací od vedoucích 
soutěží připravil Standa Partl

Termínový kalendář ČKA

13. �. Ligové soutěže dospělých �8. �. Ligové soutěže dorostu

1�. �. Ligové soutěže dorostu 6. 3. Ligové soutěže dospělých

�0. �. Ligové soutěže dospělých
Champions League

7. 3. Ligové soutěže dorostu

�1. �. Ligové soutěže dorostu
Pohár mladých nadějí

13. 3. Ligové soutěže dospělých
Kontrolní start juniorů

�7. �. Ligové soutěže dospělých 1�. 3. Ligové soutěže dorostu
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KuLi blahopřeje
Václav KAŠPAR, člen TJ Praga Praha, 
oslavil v lednu své 85. narozeniny.

 Agaton PLAŇANSKÝ, člen TJ Lok. Čes-
ká Třebová, oslavil v lednu ve výborné 
kuželkářské formě 75. narozeniny.

Jaromír HENDRYCH, člen KK Hage-
mann Opava, dlouholetý předseda 
Moravskoslezského kuželkářského sva-
zu, člen VR ČKA a reprezentační trenér 
mužů oslavil v lednu 50. narozeniny.

František MAJER, člen SKK Náchod, 
předseda Komise mládeže a Metodic-
ké komise ČKA a technický vedoucí 
dorostenecké reprezentace ČR oslaví  
v únoru 50. narozeniny.

Hana PLUHAŘOVÁ, referentka ČKA, 
oslavila v lednu polokulaté životní 
jubileum.

kuželkářské ankety 2009

Ohlédnutí za Kuželkářem 2009
Konat vyhlašování nejlepších kužel-
kářů nebo ne? To byla otázka, kterou 
musel VV ČKA v minulém, finančně 
složitém, roce rozhodnout. Přerušit 
po 15 letech tuto významnou oblí-
benou akci se nejevilo jako optimál-
ní, zvítězil proto názor slavnostní 
večer uspořádat za co nejmenší fi-
nanční spoluúčasti asociace.
Rozhodnutí se ukázalo jako správ-
né, účastníci přijali finanční podíl na 
nákladech a i za těchto podmínek 
se jich sešlo maximum. Nádherné 
prostředí hotelu Bonato v Náchodě 
přispělo k velice příjemné atmosféře 
setkání a díky sponzorům oceňovaní 
neodcházeli pouze s diplomem. Za 
zajištění sponzorů i organizační pří-
pravu celé akce patří poděkování pře-
devším panu Zdeňku Jarošovi, který 
zajistil i účast starosty města Náchod 
Ing. Oldřicha Čtvrtečky.
Na zajištění akce se podíleli cenami: 
VEBA Broumov, PIVOVAR Náchod, 
ELEKTROIN Náchod, SNĚŽKA Náchod, 
AUTO STK Boskovice a ČEDOK c.k. 
Milým překvapením hotelu bylo rauto-
vé občerstvení a především pak nád-
herný ohňostroj na náklady firmy pana 
Grosse, který jinak pravidelně zajišťuje 
sportovní vybavení reprezentace ČR.
Na Kuželkáři nebyly oceněny jen vyhla-
šované kategorie, akce bylo využito  
i k předání ocenění funkcionářům ČKA 
u příležitosti životních jubileí. Ocenění 
obdrželi:
Zdeněk Jaroš, SKK Náchod, 60 let 

— Čestný odznak ČSTV
Bedřich Jelínek, TJ Jiskra Kovářská, 
60 let — Čestné uznání ČSTV 
Jaroslav Pleticha, KK Konstruktiva 
Praha, 60 let — Čestné uznání ČSTV
František Šatra, TJ Lok. Cheb, 60 let 
— bronzová plaketa ČKA
Růžena Navrátilová, TJ Spartak Pře-
rov, 50 let — bronzová plaketa ČKA.

Všem oceňovaným jubilantům i vítě-
zům anket o Kuželkáře �009 ještě 
jednou blahopřejeme a těšíme se na 
setkání v roce �010. Už víme, že jde 
o partu nadšenců a vše nerozhodují  
jenom finance. Za to patří dík všem 
zúčastněným.
 Ivana Palánová
 generální sekretářka ČKA

Zaplněné prostory hotelu Bonato při vyhlašování těch nejlepších za rok 2009

Z jednání VV ČKA
Výkonný výbor ČKA na svém zasedání 
19. 1�. �009 projednal přípravu VR 
ČKA, vyhlašování Kuželkáře �009 a 
přípravu MČR �010. Schválil systém 
MČR �010 včetně postupových klíčů, 
termínů a míst konání, systém MČR 
dvojic, kontumační výsledek I. KLM 
SKK Náchod — KK PSJ Jihlava a zása-
dy pro používání vlastních koulí.


