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Úvodem

Štěpán Koblížek

Zleva Lubica Listoferová (SVK), zlatá Hana Wiedermannová a Maja Nanic (CRO)

pokračování na str. 2

Máme za sebou vr-
chol právě končící 
sezóny – juniorské 
mistrovství světa. 
Dlouho to vypadalo, 
že letošní rok bude 
neúspěšný a poprvé 
od roku 1984 zůstaneme déle než tři 
roky bez svého mistra světa v některé 
z kuželkářských kategorií. Nakonec ale 
díky Hance Wiedermannové a jejímu ju-
niorskému titulu v soutěži jednotlivkyň 
zůstala tato úspěšná série nepřerušena. 
Hodnocení letošního kalendářního roku 
z pohledu naší reprezentace a získaných 
titulů a medailí by ale bylo předčasné. 
V říjnu budou senioři bojovat v Rakous-
ku na mistrovství světa jednotlivců 
o další sady medailí. 
Před letní přestávkou bylo ještě rušno 
i na domácích kuželnách a vrcholil 
Pohár ČKA, soutěže neregistrovaných 
kuželkářů a jako už tradičně se konalo 
akademické mistrovství v kuželkách.
Nyní už je ale vše podstatné z letošní-
ho ročníku za námi, tak si pojďme užít 
léta, dovolených a prázdnin a v září zase 
– hodu zdar! 

MS se letos konalo v chorvatské Rije-
ce. Dvě medaile Hanky Wiedermannové 
z posledního dne nakonec poupravily 
nepříliš povedené vystoupení našich 
reprezentantů.
Hodnocení mistrovství světa popo-
řadě… Přes celkem problematické 
zajišťování ubytování, kdy bylo téměř 
nemožné sehnat volnou ubytovací 
kapacitu, si troufám říct, že nakonec 
dopadlo nad očekávání dobře. Bydlelo 
se v městečku vzdáleném cca 15 mi-
nut jízdy od sportovní haly. Dle mého 
názoru se nakonec podařilo sehnat vy-
hovující ubytování za cenu přijatelnou 
vzhledem k finanční situaci ČKA.

Zajišťování dopravy bylo také nemalým 
oříškem. Rozhodování nebylo lehké. 
Nabídky autobusových přepravců byly 
vcelku srovnatelné, lišily se nepatrně. 
Volba padla na autodopravu pana 
Richarda Dolečka z Hanušovic. Pokud 
někdo v budoucnu bude přemýšlet 
o přepravci a bude mu vyhovovat místo 
srazu v Zábřehu a okolí, jako dopravce 
pana Dolečka vřele doporučuji. Oba 
páni řidiči („Karel a Karel“) se ihned 
začlenili do kolektivu a jejich bezpečná 
jízda společně s každodenním pozitivním 
naladěním výraznou měrou přispěly ke 
zdárnému průběhu naší účasti.
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REPREZENTACE

Až poslední den medailový
Organizačně ze strany WNBA a všech 
chorvatských pořadatelů bylo mistrov-
ství dle mého názoru zvládnuto dobře. 
Drobné problémy byly s internetovým 
připojením přímo v hale, ale to patřilo 
k nadstandardu celé akce. Vzhledem 
k těmto výpadkům jsme ale včas nedo-
stávali výsledkové listiny a rozlosování 
soutěží. Každá země, jak už to tak bývá, 
měla svou schránku na výsledky. Kvůli 
zmiňovaným výpadkům nebylo možné 
dokumenty stahovat a následně tisk-
nout. Po této stránce mě organizátoři 
zklamali. Jsem přesvědčená, že se vše 
dalo vyřešit jinak. Pan Gruber všechna 
rozlosování i výsledky ve svém počítači 
měl. Dalším oříškem bylo parkování jak 
v místě dějiště, tak v místě ubytování. 
V Opatiji jsme museli za autobus za-
platit nemalý peníz, v Rijece se nám po 
konzultaci s organizátory podařilo za-
jistit vyčlenění prostoru pro parkování 
autobusů. Co se týče výběru sportovní 
haly a areálu pro uspořádání soutě-
že, tak to nemělo chybu. Obrovský 
sportovní komplex, možnost nákupu 
a stravování nadosah. Šatny a ostatní 
sportovní zázemí bezchybné.
Na začátku hodnocení výsledků musím 
konstatovat, že hráči i hráčky cestova-
li na mistrovství světa s vidinou zisku 
medaile v družstvech. Rovněž si ale 
uvědomovali, že být první je stejně 
tak možné jako být desátí. A to se 
nakonec potvrdilo. Děvčata skončila 
na bramborovém místě. Čtvrtá příčka 
byla zklamáním pro všechny hráčky. 
Chybělo štěstí a především minimálně 
jeden „úlet“, který by holky vrátil do 
hry. U juniorů bohužel padla karta 
na sedmé místo. I zde se od hráčů 
očekávalo více. Celkové sedmé místo 
z celkového počtu 17 startujících ná-
rodností opět nebylo radostné. Další 
den následovala soutěž dvojic. Do 
hry nastoupila dvojice Šebková, Wie-
dermannová a Cvejnová s Divišovou. 
U juniorů Schejbal, Dejda a Kratochvíl, 
Touš. Systém klání dvojic se oproti 
starším ročníkům mistrovství světa 

změnil. Soutěž se hrála tandemově na 
60 hs. „Kdyby nebyly ryby, nemusely 
by být rybníky...“ Kdyby se hrálo na 
celkový součet a nikoliv bodově, moh-
ly by naše dvojice zaútočit na přední 
místa. Kamenem úrazu našich hráčů 
byl následný rozstřel v náhlé smrti, 
ve kterém jsme se nedokázali kon-
centrovat a ve většině případů jsme 
prohrávali. Celkové umístění všech čtyř 
našich dvojic bylo na nebodovaných 
pozicích.
Soutěž tandem mix nám určila jednu 
nalosovanou dvojici navíc. Bojovat 
o medaili nastoupily dvojice Račková, 
Metelka a Wiedermannová, Jiroušek. 
Z celkového počtu 16 tandemů naše 
dvojice Račková s Metelkou skončila na 
5.–8. místě. Chybělo málo, ale o tom 
je sport. Do soutěže sprint nastoupily 
2 hráčky a 2 hráči – Strouhalová, 
Šmerdová, Jiroušek a Bělíček. V této 
soutěži se prosadila více děvčata, 
avšak za zmínku jistě stojí Vlastův vý-
stup proti slavnému Zavarkovi. Nikdo 
už v soutěži nezahrál tak vysoké číslo, 
jako právě dvojice Zavarko vs. Bělíček, 
kdy náš Vlasta nakonec Zavarkovi pod-
lehl. Děvčata skončila na bodovaných 
místech. Strouhalová na 5.–8., kde 
stačilo opět štěstíčko, a mohla být 
medaile. Kamila Šmerdová ukončila 
svůj start na místě 9.–16.
Finále jednotlivců – do bojů nastoupila 
Wiedermannová, Šebková a Cvejnová, 
za juniory pak Jiroušek, který se umís-
til na celkovém 7. místě z 24 startují-

dokončení na str. 7

Zlatá Hana Wiedermannová (vlevo) 
a trenérka Růžena Smrčková

U18 finále dorostenci

1. SRB ERNJESI Robert 641

2. SVK KUNA Erik 640

3. AUT RATHMAYER Martin 608

4. CZE ENDRŠT Jan 579

U18 finále dorostenky

1. POL DUSZYNSKA Marta 568

2. SRB PAVLIC Milana 559

3. CRO CVITKOVIC Nika 554

6. CZE TATOUŠKOVÁ Nikola 533

U18 smíšené dvojice

1. ČESKO 1178

TATOUŠKOVÁ Nikola
ENDRŠT Jan

577
601

2. RAKOUSKO 1123

SCHWEIZER Julia
RATHMAYER Martin

546
577

3. SLOVENSKO 1117

KLUBERTOVÁ Dana
KUNA Erik

515
602

U14 finále žáci

1. HUN BRANCSEK Janos 562

2. SRB ANTIC Marko 553

3. CRO PASICEK Leon 542

U14 finále žákyně

1. CRO PAVLAKOVIC Valentin 547

2. SLO BIZJAK Patricija 538

3. CZE KUBÁČKOVÁ Eliška 519

U14 smíšené dvojice
1. SLOVINSKO 1105

BIZJAK Patricija
BAJZELJ Anze

535
570

2. SRBSKO 1100
LUKAC Hermina
ANTIC Marko

544
556

3. MAĎARSKO 1090
TOTH Katalin
BRANCSEK Janos

502
588

5. ČESKO 1009
KUBÁČKOVÁ Eliška
KRÁČMAR František

503
506

Světový pohár ve výsledcích
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KuLiho vysvědčení juniorek

pokračování na str. 4

U23 družstva juniorek

1. NĚMECKO 3355

2. SLOVINSKO 3299
3. CHORVATSKO 3282
4. ČESKO 3250
H. Wiedermannová 548, V. Šebková 574, 
K. Strouhalová 520, J. Račková 522, 
K. Šmerdová 525 a A. Cvejnová 561
5. SRBSKO 3238
6. RAKOUSKO 3218
7. RUMUNSKO 3185
8. MAĎARSKO 3128
9. SLOVENSKO 3121

10. POLSKO 3114
11. ITÁLIE 3022
12. FRANCIE (4) 1966
13. MAKEDONIE (4) 1949
14. KATALÁNSKO (4) 1711

U23 družstva juniorů

1. SRBSKO 3607

2. NĚMECKO 3576
3. SLOVENSKO 3555
4. CHORVATSKO 3463
5. SLOVINSKO 3453
6. RAKOUSKO 3442
7. ČESKO 3417
R. Metelka 573, M. Kratochvíl 556, F. Dejda 541, 
O. Touš 563, P. Jiroušek 600 a V. Bělíček 584
8. POLSKO 3411
9. MAKEDONIE 3396

10. RUMUNSKO 3279
11. BOSNA A HERCEG. 3264
12. MAĎARSKO 3230
13. FRANCIE 3203
14. ITÁLIE 3194
15. ČERNÁ HORA 3003
16. KATALÁNSKO (4) 1846
17. ŠVÝCARSKO (3) 1512

U23 Mix-tandem
Srbsko–Česko

1. kolo
Gajin Maria
Milinkovic Alex.

128 0:1 136 Račková Jana
Metelka Radim124 0:1 136

0:2

Aneta Cvejnová
* 5. 6. 1987
SKK Náchod

Známka: 2-
Starty: 561, 295 
(dvojice), 537

Jako dotahovačka 
v soutěži týmů se 
představila v dobrém 
světle. Ve dvojicích jí stopku vystavila ná-
hlá smrt. Finále se jí příliš nevyvedlo.

Michaela Divišová
* 26. 4. 1989
SKK Náchod
Známka: 
nehodnocena
Starty: 295 (dvojice)

Hrála jen dvojice, kde 
s Cvejnovou nepřešly 
přes Polky.

Jana Račková
* 29. 6. 1988
KK PSJ Jihlava

Známka: 3
Starty: 522, 272 a 
287 (tandemy)

Soutěž družstev se 
jí vůbec nevyvedla. 
V tandemech pak 
dokázali spolu s Metelkou postoupit do 
druhého kola a opět jen náhlá smrt je 
dělila od medaile.

Kristýna Strouhalová
* 22. 4. 1987
TJ Spartak Přerov

Známka: 2-
Starty: 520, 178, 
186 a 178 (sprint)

V týmech čulibrk, 
i když těsný.

Naproti tomu ve 
sprintu prokázala, že umí. Dostala se až 
do čtvrtfinále, kde jí stopku vystavila, 
jak jinak, náhlá smrt.

Vendula Šebková
* 22. 9. 1986
TJ Valašské Meziříčí

Známka: 2
Starty: 574, 282 
(dvojice), 555

V týmech nejlepší 
z našich. Ve dvojici 
s Wiedermannovou 
bohužel ale nepostoupily ani do druhého 
kola. Ve finále už to ale opět bylo dobré 
a celkové desáté místo v kombinaci je 
dobrým počinem.

Kamila Šmerdová
* 7. 9. 1990
TJ ČKD Blansko

Známka: 3-
Starty: 525, 186 a 
182 (sprint)

Ani jí se týmová 
soutěž nevyvedla. 
Ve sprintu se 
dostala alespoň do druhého kola, kde jí 
na tradiční náhlou smrt porazila pozdější 
vítězka Slovinka Rada Savic.

Hana Wiedermannová
* 2. 3. 1988
BBSV Wien

Známka: 1-
Starty: 548, 282 
(dvojice), 258 
(tandemy), 615

V týmech to nebylo 
úplně ono. Hanka 
zůstala za svými možnostmi. I přes to 
byla třetí nejlepší z našich.
Soutěž dvojic a tandemů také nepatřila 
k průlomovým výsledkům. Vše si ale 
dokázala vynahradit posledním dnem. 
Její zlatá a bronzová medaile jsou 
jedinými českými medailemi, a tak 
alespoň Hanka trochu vylepšila nedobrý 
výsledek naší výpravy. Finálových 615 
poražených kuželek bylo navíc nejlepším 
českým počinem šampionátu.

REPREZENTACE
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U23 Tandem juniorky
Česko–Maďarsko

1. kolo
Šebková Vendula
Wiedermannová H.

151 1:0 135 Horvath Katalin
Bozsoki Anett131 0:1 150

1:1
Sudden Victory – 23:25

Česko–Polsko

1. kolo
Cvejnová Aneta
Divišová Michaela

159 1:0 144 Lajtke Joanna
Olszewska Maja123 0:1 136

1:1
Sudden Victory – 10:13

Slovensko–Německo

Finále
Listoferova Lubica
Klubertova Dana

139 0:1 145 Beisser Sina
Kummer Raphaela139 1:0 117

1:1
Sudden Victory – 13:15

Itálie–Česko

1. kolo
Schölzhorn Stefanie
Hofer Manuel

132 1:0 121 Wiedermannová H.
Jiroušek Pavel137 1:0 139

1:1
Sudden Victory – 24:21

Česko–Slovinsko

2. kolo
Račková Jana
Metelka Radim

157 1:0 126 Savic Rada
Cosic Igor130 0:1 130

1:1
Sudden Victory – 11:12

Francie–Rakousko

Finále
Gribelin Margot
Rabier Anthony

138 0:1 139 Ploner Alexandra
Vsetecka Philipp134 1:0 126

1:1
Sudden Victory – 9:13

U23 Tandem junioři
Česko–Makedonie

1. kolo
Dejda Filip
Schejbal Václav

140 0:1 150 Manev Branko
Memedi Ibrahim125 0:1 152

0:2

KuLiho vysvědčení juniorů
Vlastimil Bělíček
* 14. 12. 1986
TJ Spartak Přerov

Známka: 2-
Starty: 584, 213 
(sprint)
V týmech předvedl 
druhý nejlepší výkon. 
Jako dotahovák  
určitě nezklamal. Ve sprintu měl i trochu 
smůly, když se střetl hned v prvním kole 
s fenoménem nesoucím jméno Zavarko. 
Jejich souboj byl bezesporu ozdobou 
dne. Bohužel se špatným koncem pro 
našeho hráče. 

Filip Dejda
* 9. 11. 1988
TJ Sokol Kolín

Známka: 4
Starty: 541, 265 
(dvojice)
V týmech čulibrk a 
ve dvojicích prohra 
hned v prvním kole. 
Filip se však nejvíc proslavil velkou 
fotkou na webu NBC, jak si jej odváděl 
dopingový komisař. Nutno dodat, že byl 
čistý!

Pavel Jiroušek
* 6. 2. 1988
TJ Lokomotiva Česká 
Třebová

Známka: 2
Starty: 600, 258 
(tandemy), 181 
(sprint), 613
Nejlepší z našich 
v úvodní soutěži družstev a bohužel  
také náš jediný zástupce v kombinaci. 
Tandemy a sprint se mu ale nevydařily. 
Ve finále ale zahrál nejlepší český výkon 
a skončil na sedmé příčce. V kombinaci 
pak obsadil deváté místo, což jsou 
v podstatě nejlepší výsledky našich 
hráčů na tomto šampionátu. Určitě 
však měl na víc.

Michal Kratochvíl
* 21. 12. 1988
KSK Lackenbach

Známka: 4
Starty: 556, 274 
(dvojice)
Jako náš jediný hráč 
startující v zahraničí 
nenaplnil očekávání. 
556 bylo spíš průměrných a ani ve 
dvojicích z toho nebyl postup.

Radim Metelka
* 20. 9. 1989
TJ Valašské Meziříčí

Známka: 3
Starty: 573, 272 a 
287 (tandemy)
Soutěž družstev 
rozjel dobře. Lepší 
už byla jen dvojice 
Bělíček – Jiroušek. V tandemech se mu 
podařilo spolu s Račkovou postoupit do 
druhého kola. Jen náhlá smrt jim pak 
zhatila útok na cenný kov.

Václav Schejbal
* 20. 5. 1987

KK Sadská
Známka: 
nehodnocen
Starty: 265 (dvojice)
Nastoupil jen do 
soutěže dvojic 
s Filipem Dejdou. 
Nepřešli bohužel ani přes první kolo.

Ondřej Touš
* 10. 10. 1986
TJ Loko Č. Velenice

Známka: 3
Starty: 563, 274 
(dvojice)
563 bylo čtvrtým 
nejlepším výkonem. 
Podobně jako od 
Kratochvíla se čekalo o něco víc. Neslavně 
pak spolu dopadli i ve dvojicích.

REPREZENTACE
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Slovinsko–Česko

1. kolo

Sobocan Davor
Starman Jure

150 1:0 149 Kratochvíl Michal
Touš Ondřej130 0:1 131

1:1

Sudden Victory – 17:12

Srbsko–Srbsko

Finále

Ernjesi Robert
Zavarko Vilmos

144 1:0 136 Simijonovic Milos
Milinkovic Alex.132 0:1 151

1:1

Sudden Victory – 17:11

U23 Sprint juniorky
Chorvatsko–Česko

1. kolo

Hasic Ines
74 0:1 96

Šmerdová Kamila
75 0:1 90

0:2

Česko–Slovinsko

1. kolo

Strouhalová 
Kristýna

84 0:1 88
Janez Tina

94 1:0 82

1:1

Sudden Victory – 20:14

Česko–Slovinsko

2. kolo

Šmerdová Kamila
94 0:1 98

Savic Rada
88 1:0 83

1:1

Sudden Victory – 21:23

Maďarsko–Česko

2. kolo

Kackstädter Beata
76 0:1 96 Strouhalová 

Kristýna75 0:1 90

0:2

Chorvatsko–Česko

Čtvrtfinále

Prpic Valentina
77 0:1 98 Strouhalová 

Kristýna91 1:0 80

1:1

Sudden Victory – 21:17

Ještě před samotným šampionátem 
se v Rijece odehrála další významná 
akce, Světový pohár v kategorii U14 
a U18, tedy žáků a dorostenců. Naši 
zem reprezentovali  Eliška Kubáčková, 
Nikola Tatoušková, Franta Kráčmar a 
Honza Endršt.

František Kráčmar
* 27. 6. 1996
SKK Hořice

Známka: 3
Starty: 436, 506
Mírným zklamáním 
bylo jeho vystoupení 
v kvalifikaci. Svůj start 
i vzhledem k nulovým 
zkušenostem s mezinárodní scénou psy-
chicky ani technicky nezvládl. Jeho vy-
stoupení bylo naprostým propadem. Po 
důrazném zhodnocení a rozboru jeho hry 
a nastavení motivace pro další start druhý 
den svoji hru ve dvojicích absolvoval už 
na úrovni odpovídající reprezentaci, kdy 
se navíc přesvědčil, že pokud chce uspět 
na mezinárodní scéně, musí nutně změ-
nit svůj styl (především důraz na držení 
a vedení a koule v ruce a s tím související 
rychlost hodů). Pokud ale na sobě v tomto 
směru zapracuje, není bez šance se dále 
v reprezentaci prosadit.

Eliška Kubáčková
* 20. 12. 1995
KK Kroměříž

Známka: 1-
Starty: 501, 503, 
519
Svůj start v kvalifi-
kaci jednotlivců, byť 
rovněž žádné mezi-
národní zkušenosti neměla, ustála. Psy-
chicky nezvládla pouze první plné (66), 
což ale vynikajícím výkonem v dorážce 
(62) kompenzovala a její hra se uklidnila 
a s přehledem kvalifikaci zvládla a po-
stoupila do finále z 5. místa. Druhý den 
svůj start ve dvojicích absolvovala s vel-
kou motivací, možná až moc, ale i tento 
její druhý start se dá hodnotit jako sluš-
ný a společně s dobrým výkonem Franty 
Kráčmara skončili ve dvojicích na sluš-

Budoucnost není ohrožena
ném „olympijsky“ bodovaném 6. místě. 
U Elišky jsme očekávali s nadějí její start 
ve finále jednotlivců. Tam se stupňoval 
její výkon a vzhledem k dobré fyzické 
kondici i trošce štěstíčka se umístila na 
výborném 3. místě a získala bronzovou 
medaili pro naši minivýpravu. Rovněž 
i Eliška dokázala, že je do budoucna 
velkým příslibem a nadějí pro české 
kuželky.

Jan Endršt
* 26. 4. 1993
TJ Sokol Duchcov

Známka: 1
Starty: 543, 601, 
579
Čekal se od něj boj 
o posty nejvyšší. 
V kvalifikaci to byla 
spíše taková „oťukávačka“ výsledek 
byl spíše takový udržovací pro to, aby 
postoupil do finále, což se podařilo. 
Ovšem jeho výkon byl rovněž podroben 
rozboru, což mělo velmi pozitivní vliv na 
jeho start následující den ve dvojicích 
– tam už předvedl, že je naší velkou na-
dějí do budoucna a po vzájemné velmi 
dobré spolupráci a podpoře s Nikolou 
Tatouškovou po skvělém výkonu získala 
tato dvojice první a hned zlatou medaili 
pro naši výpravu. I proto jsme očekávali 
s nadějí jeho start ve finále jednotlivců. 
Tam se rovněž Honza prezentoval velmi 
snaživě s dobrým výkonem i herním pro-
jevem, chybělo trochu štěstíčka, ovšem 
i umístění na 4. místě ve velmi dobré 
konkurenci je velice slušným výsledkem. 
Určitě Honza dokázal, že je i do budouc-
na velkým příslibem pro nadcházející MS 
2011 v Sarajevu.

Nikola Tatoušková
* 24. 2. 1993
KK Šumperk

Známka: 1-
Starty: 538, 577, 
533
V kategorii U18 
nastoupila rovněž 
mezinárodně ostří-

pokračování na str. 12

REPREZENTACE



Kuželkářské listy 6/2010 Strana 6

pokračování ze str. 5

U23 Sprint junioři
Srbsko–Česko

1. kolo

Zavarko Vilmos
109 1:0 106

Bělíček Vlastimil
107 1:0 107

2:0

Maďarsko–Česko

1. kolo

Toth Bagi Robert
101 1:0 81

Jiroušek Pavel
93 0:1 100

1:1
Sudden Victory – 20:17

Rakousko–Chorvatsko

Finále

Huber Lukas
109 1:0 98

Uzelac Nikola
100 1:0 96

2:0

Slovinsko–Maďarsko

Finále

Savic Rada
110 1:0 93

Sass Edit
90 0:1 93

1:1
Sudden Victory – 17:14

U23 Jednotlivci
U23 Finále juniorky

1. CZE Wiedermannová Hana 615

2. SVK Listoferová Lubica 586

3. CRO Nanic Maja 585

12. CZE Šebková Vendula 555

U23 Finále junioři

1. MKD Manev Branko 665

2. AUT Huber Lukas 647

3. GER Weiss Manuel 645

7. CZE Jiroušek Pavel 613

U23 Kombinace juniorky

1. GER Beisser Sina 1175

2. SLO Kozmus Anja 1171

3. CZE Wiedermannová Hana 1163

U23 Kombinace junioři

1. MKD Manev Branko 1272

2. GER Pansa Lars 1257

3. SVK Jasenský Jan 1256

10. CZE Jiroušek Pavel 1213

Složení ligových skupin
1. KLM

KK Konstruktiva Praha TJ Jiskra Kovářská
KK Mor. Slavia Brno TJ Loko Česká Třebová
KK PSJ Jihlava TJ Sokol Husovice
KK Slavoj Praha TJ Sokol Luhačovice
SKK Primátor Náchod TJ Spartak Přerov
TJ Centropen Dačice TJ Valašské Meziříčí

2. KLM „B“
KK CAMO Slavičín SK Baník Ratíškovice
KK Hagemann Opava Sokol Přemyslovice
KK Mor. Slavia Brno B TJ BOPO Třebíč
KK Rostex Vyškov TJ ČKD Blansko
KK Šumperk TJ Start Rychnov n. Kn.
KK Zábřeh TJ Třebíč

3. KLM „B“
KK Akuma Kosmonosy TJ Červený Kostelec 
SK Plaston Šluknov  TJ Dynamo Liberec 
SKK Hořice A TJ Lokomotiva Liberec 
SKK Hořice B TJ Lokomotiva Trutnov 
SKK Jičín B TJ Lokomotiva Ústí n.L.
SKK Primátor Náchod B TJ Neratovice

3. KLM „D“
KC Réna Ivančice TJ Loko Č. Budějovice
KK Slovan Rosice TJ Slavoj Žirovnice
SK Baník Ratíškovice B TJ Sokol Benešov
TJ Centropen Dačice B TJ Sokol Mistřín
TJ ČKD Blansko B TJ Sokol Vracov
TJ CHJK Jihlava TJ Sparta Kutná Hora

2. KLZ „A“
KK Slavoj Praha TJ Sokol Benešov
SKK Jičín B TJ Sokol Duchcov
TJ Sokol Kolín TJ Sparta Kutná Hora
TJ Loko Č. Budějovice TJ Centropen Dačice
TJ Loko Ústí n. Labem TJ Jiskra Nová Bystřice 
TJ Neratovice – nikdo– 

3. KLZ „A“
KK Akuma Kosmonosy TJ Čechie-Admira Praha
KK Konstrukt. Praha B TJ Loko České Velenice
Kuželky Podbořany TJ Sokol Červené Pečky
SKK Rokycany TJ Sokol Rudná
TJ Bižut. Jablonec n. N. TJ Sokol Teplá

2. KLM „A“
KK Hvězda Trnovany SKK Rokycany
KK Lokomotiva Tábor SKK Spartak Vrchlabí
KK SDS Sadská TJ Sokol Kolín
SK Škoda VS Plzeň TJ Loko České Velenice 
SKK Bohušovice TJ Sokol Duchcov
SKK Jičín Vltavan Loučovice

3. KLM „A“
KK Konstrukt. Praha B TJ Jiskra Hazlov A
KK Slavoj Praha B TJ Jiskra Hazlov B
Kuželky Podbořany TJ Jiskra Šabina
SKK Karlovy Vary TJ Kovohutě Příbram
SKK Rokycany B TJ Slovan Karlovy Vary
TJ Dobřany TJ VTŽ Chomutov

3. KLM „C“
HKK Olomouc A TJ Krnov 
HKK Olomouc B TJ Pozemstav Prostějov 
KK Hagemann Opava B TJ Sokol Chvalíkovice
KK Zábřeh B TJ Sokol Machová 
SKK Jeseník TJ Sokol Michálkovice  
TJ Horní Benešov TJ Spartak Přerov B

1. KLZ
KC Zlín SKK Jičín
KK Konstruktiva Praha SKK Primátor Náchod
KK Slavia Praha TJ ČKD Blansko
KK Šumperk TJ Sokol Chýnov
KK Zábřeh A TJ Spartak Přerov 
KK Zábřeh B TJ Valašské Meziříčí

2. KLZ „B“
HKK Olomouc A SK Baník Ratíškovice
KK Kroměříž TJ Jiskra Rýmařov
KK Rostex Vyškov TJ Sokol Husovice
KK Slovan Rosice TJ Sokol Luhačovice
KK Šumperk B KK PSJ Jihlava
– nikdo – – nikdo– 

3. KLZ „B“
HKK Olomouc B TJ ČKD Blansko B
KK Mor. Slávia Brno TJ Jiskra Otrokovice
KK Rostex Vyškov B TJ Loko Česká Třebová
SKK Primátor Náchod B TJ Nový Jičín
TJ BOPO Třebíč TJ Odry

LIGOVÉ SOUTĚŽE
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PŘEDPISY

VV ČKA po více než půlroční práci 
schválil novelu Sportovně technických 
předpisů. Změny nejsou tak razantní 
jako v roce 2007, kdy se měnila celá 
struktura STP, ale přesto lze v novém 
znění předpisů několik zásadních změn 
nalézt.

u  Bude umožněno používat při hře 
vlastní koule. Okolnosti def inuje 
nově zařazený čl. 18 v Pravidlech. 
Ovlivněno bylo několik dalších článků 
pravidel i Řádu rozhodčích. Definují 
se přestupky i povinnosti funkcionářů 
a rozhodčích ve vztahu ke koulím s pa-
sem. Pasy ke koulím se vydávají pouze 
na majitele koulí, tedy na jednotlivce, 
nikoli na družstvo.

u  Ruší se kontroverzní ustanovení 
o přesunu hráčů v rámci oddílu do nižší 
soutěže a také ustanovení o závazném 
počtu hráčů, kteří musí odehrát aspoň 
jeden start. Ustanovení o dopsání neza-
řazeného hráče na soupisku družstva, 
za které uskutečnil první start, zůstává 
v platnosti, ale dopsání je automatické a 
má následně velký význam. První start 
není považován za start náhradníka.

u Zcela průlomová je změna pravidla 
o náhradnících. Každý hráč je uveden 
na soupisce jediného družstva (ať již 
před zahájením soutěže nebo dopsáním 
po prvním startu) a v něm zůstává po 
celou příslušnou část soutěžního roční-
ku. Má k dispozici tři starty náhradníka 
ve vyšší soutěži, a tím jsou jeho mož-
nosti vyčerpány. Po absolvování třetího 
startu již může hrát pouze za družstvo, 
na jehož soupisce je napsán – tedy za 
družstvo v nižší soutěži. Důvody jsou 
zřejmé – významné snížení možnosti 
ovlivnění průběhu nižších soutěží starty 
hráčů patřících do evidentně jiné výkon-
nostní úrovně.

u  Nebude možné přenechat místo 
v soutěži dohodou, platit bude pouze 
sportovní hledisko. Jedinou výjimkou 
bude přestup podstatné části družstva 
do jiného oddílu. V tomto případě bude 
možné převést soutěž na družstvo jiné-

ho oddílu. Úkon je podmíněn souhlasem  
obou dotčených oddílů. Hráčům, kteří 
přestoupili, nebude po dobu jednoho 
roku povoleno hostování.

u Postup do vyšší soutěže bude mož-
né nabídnout třem dalším družstvům 
v pořadí (dosud dvěma).

u Definuje se postih za souběžný start 
v zahraničí a v našich soutěžích, a to 
vyhlášení neoprávněného startu a kon-
tumace utkání.

u Mění se způsob potrestání hráče za 
červenou kartu a dvě žluté karty za 
nesportovní chování na časově určený 
zákaz startu ve všech soutěžích, nikoli 
pouze v té, ve které se hráč přestupku 
dopustil.

u Aby se předešlo nedorozuměním, 
byl výslovně kodifikován běžný postup 
zastavování času při rozcvičce.

u Přestupovat bude možné pouze v ob-
dobí od 1. 6. do 31. 8., a to každý rok 
nejvýše jednou. Všechny další potřeby 
bude řešit instituce hostování.

u  Podstatně byla zvýšena maxima 
peněžitých trestů – 5 000 Kč pro jed-
notlivce a 30 000 Kč pro kolektiv.

u  Byla definována možnost uložení 
trestu kolektivu za provinění jednot-
livce, člena tohoto kolektivu. Toto se 
dosud řešilo v Rozpisech soutěží.

u  V souvislosti se změnou Meziná-
rodních předpisů byl zaveden správní 
poplatek za přestup do zahraničí ve 
výši 100 €, který se bude platit NBC. 
Správní poplatek ČKA ve výši 500 Kč 
se nemění.

u Byly vytvořeny dva nové tiskopisy 
– Pas ke kouli a Zdravotní průkaz. 
Zdravotní průkaz se bude používat 
pouze v případě potřeby, zejména 
u reprezentantů. Pro drtivou většinu 
hráčů postačuje i nadále pouze pro-
hlášení v souladu s čl. 8 Pravidel.

Hanuš Slavík
Předseda STK ČKA

Změny sportovních předpisů Až poslední den medailový
pokračování ze str. 2

cích, potažmo 102 startujících celého 
mistrovství světa. Nejlepším výkonem 
celého mistrovství světa v juniorkách 
si naše Hanka vybojovala zlatou me-
daili v jednotlivkyních a celkový výkon 
ji vynesl na 3. místo v kombinaci. Je 
škoda, že na tento úspěch jsme museli 
čekat do posledního dne a že se o něj 
postarala jediná hráčka.
Neodjížděli jsme s prázdnou. Celková 
smůla mistrovství byla poslední den 
alespoň trochu zažehnána, i když jak 
jsem konstatovala dříve – čekalo se 
více. Pro celkové hodnocení soutěže 
můžu říct jen toto: Jsem přesvědčena, 
že trenéři vybrali nejlepší hráče a hráčky, 
kteří byli podle dosahovaných výkonů na 
mistrovství světa nominováni. Že světo-
vé kuželky se hrají v současné době na 
jiné úrovni a že nám svět utíká, to je 
věc druhá. Je na nás všech, abychom 
si z celého mistrovství světa vzali po-
naučení a začali podnikat nějaké kroky, 
díky kterým bychom se vrátili zpět mezi 
světovou kuželkářskou špičku.
A na úplný závěr je mou povinností 
napsat, že dva hráči na konci mis-
trovství světa porušili morální kodex 
reprezentanta. Výkonný výbor na 
svém zasedání rozhodl, že tito hráči 
budou  podmíněně vyloučeni z repre-
zentace na 2 roky za porušení tohoto 
morálního kodexu. Bohužel i takto 
může mistrovství světa skončit. Jen 
jsme rádi, že při dechové dopingové 
zkoušce nebyl u našeho hráče nalezen 
alkohol, čímž jsme se vyhnuli nemalým 
problémům. Doping není podceňován, 
a proto by ho neměli podceňovat ani 
samotní hráči.
Jménem výpravy děkuji trenérům 
a masérce za odvedenou práci na ce-
lém mistrovství světa. Určitě stojí za 
to poděkovat za vystupování i hráčům, 
i když návrat mohl být jistě radostněj-
ší. Všem přeji kuželkářský odpočinek 
a do nové sezony se sportovním štěs-
tíčkem a především bez zdravotních 
problémů.

Radka Malá
Předsedkyně KSR ČKA
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Sezóně 2009–2010 pomalu zvoní umí-
ráček. Jednou z vůbec posledních akcí 
před letní přestávkou bylo vyvrcholení 
mužského pavouku Poháru ČKA, kte-
ré se letos podruhé konalo systémem 
Final four. Nejlepší čtyři týmy soutěže 
byly 5. a 6. června k vidění v Jihlavě.
Final four tu tedy bylo podruhé a podruhé 
u toho byly ty samé týmy jako v loňské se-
zóně. Loni v Plzni spolu zápasili zástupci 
Slavoje Praha, Centropenu Dačice, Spar-
taku Přerov a trojnásobní vítězové PSJ 
Jihlava, kteří jistě chtěli před domácím 
publikem znovu zabodovat.
První semifinále obstarala domácí Jih-
lava, která se stejně jako loni utkala se 
Slavojem Praha.
Byly odehrány teprve první třicítky a už 
byl na jihlavské kuželně k vidění skvělý 
výkon. Zdeněk Gartus se totiž do svého 
soupeře Standy Partla výrazně obul již 
od prvních hodů. 182 (110+72) bylo 
opravdu skvělým počinem. Poté i na-
dále pokračoval v dobrých výkonech a 
odměnou mu za to bylo celkových 650. 
Partl tak i přes také velmi dobrých 608 
prohrál o 42 kuželek. Druhou dvojici 
tvořil Robin Parkan za domácí a Petr 
Pavlík za hosty. Pavlík opravdu neměl 
dobrý den a zvláště poslední dráha pro 
něj dopadla opravdu příšerně (119:176). 

Nic nového pod sluncem
Touto drahou pro sebe Parkan nejen
urval bod za výhru, ale i přidal do týmo-
vé kasičky mnoho kuželek. V polovině byl 
díky němu stav 1:1 a +18 pro Jihlavu.
Postup pak měla potvrdit druhá dvojice 
Jihlavy Martin Švorba – Honza Kotyza. 
Igor Búrik a Jaroslav Procházka ovšem 
byli proti. Jejich odpor však definitivně 
zhatila Búrikova druhá dráha, kde zazna-
menal drtivou prohru 116:157. Búrik pak 
sice celkově uhrál druhý bod pro Slavoj, 
ale stabilní výkony Jihlavanů nedaly 
Pražanům téměř žádnou šanci na zvrat. 
Celkem tedy zápas skončil 4:2 2394:2307 
ve prospěch domácího PSJ.
Druhé semifinále mezi Centropenem 
Dačice a Spartakem Přerov pak již bylo 
mnohem vyrovnanější. Přerovský Dalibor 
Matyáš nastoupil proti Pavlovi Kabelko-
vi a i když ztrácel do plných, díky lepší 
dorážce získal pro sebe první tři dráhy a 
radoval se z bodu. Kabelka ovšem nehodil 
flintu do žita a v poslední třicítce ales-
poň stáhnul svou ztrátu na konečných
562:561 pro Matyáše. Jiří Staněk pak 
stál proti dačickému matadorovi Jiřímu 
Malínkovi. Ten se nezalekl úvodní dráhy 
(160) Staňka a v dalším průběhu převzal 
iniciativu. Získal totiž pro sebe druhou 
a třetí třicítku a byl blízko k bodu. Po-
slední část hry mu sice již tolik nevyšla 

a ztratil 16 kuželek, ale na výhru 581:571 
to stačilo.
V polovině 1:1 a +9 pro Dačice. V druhé 
části utkání byly vidět dva celkem jasné 
souboje. Jiří Němec v pohodě přehrával 
Jiřího Kudelu. Na druhou stranu Vlasta 
Bělíček stejně tak přehrával dačického 
Karla Nováka. Rozhodnout tak měly 
poražené kuželky. Po polovině Přerovští 
stáhli z devíti kuželek čtyři. Boj tak měl 
vyvrcholit v závěrečné části utkání. Třetí 
dráha díky 162 Němce dopadla výrazně 
lépe (+25) pro Dačice a vše již vypadalo 
jasně. Přerov ovšem nehodlal opět zů-
stat před branami finále. Závěrečné plné 
ještě Dačice vyhrály o jednu kuželku. 
Posledních patnáct hodů ale vše úplně 
zvrátilo. Dvojice Němec – Novák porazila 
jen 80 kuželek (Němec navíc přidal tři 
újezdy). Bělíček s Kudelou toho využili. 
Shodným výsledkem 59 uhráli poslední 
dorážkou 38 kuželek a doslova vyrvali 
z rukou Dačic postup do finále. Přerov 
se radoval z výhry 4:2 2316:2309.
Druhý den ráno pak přišlo vyvrcholení. 
Slavoj loni v Plzni skončil až čtvrtý. Le-
tos se chtěl posunout alespoň o příčku 
výš. Martin Kozel a Zdeněk Gartus vlétli 
na své dačické soky a bez větších obtíží 
uhráli dva body. Druhá polovina už byla 
sice vyrovnanější a Karel Novák získal pro 
Dačice nejlepším výkonem zápasu (616) 
bod, ale to nic nezměnilo na pohodlném 
vítězství Slavoje 5:1 2378:2285. Bronz 
tedy putuje do Prahy.
Na úplný závěr tu bylo velké finále mezi 
Jihlavou a Přerovem. To, co mělo být 
velkou bitvou, však bylo jasným předsta-
vením Jihlavy, která Přerovu v podstatě 
ani nedala pomyslet na zisk trofeje. Hned 
v úvodu totiž Robin Parkan (640) o 84 ku-
želek přehrál Jiřího Staňka. K tomu přidal 
druhý bod Jiří Partl (588:575). Druhá část 
utkání se poté již jen dohrávala. Ani v ní 
však Jihlava Přerovu nepovolila ani bod. 
Zisk čtvrté výhry v řadě oslavila „kaná-
rem“ 6:0 2383:2249.
Jihlava si vybojovala účast na podzimním 
Poháru NBC (hraje se v chorvatském 
Splitu), ale vzhledem k její účasti na 
Evropském poháru (díky druhému místu 
v lize) se do Evropy podívá i poražený 
Spartak Přerov.

Lukáš DařílekHráči KK PSJ Jihlava a TJ Spartak Přerov
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nání ztráty, ale už ne k otočení stavu. 
Oba týmy tak nakonec porazily shodně 
2130 kuželek. To ale znamenalo postup 
Kroměříže díky výhře 4:2.
Po naprosto strhujícím dramatu přišlo 
na řadu druhé semifinále. I Jičín měl 
Jihlavě co oplácet z loňského turnaje. 
Zápas v podstatě hned v první polo-
vině rozhodla Martina Hrdinová. Ta 
výkonem 529 kuželek dokázala i díky 
špatnému dni Dany Fišerové uhrát pro 
tým 82 kuželek, což de facto znamenalo 
konec nadějí Jihlavy na zopakování loň-
ské finálové účasti. Jičíňačky v dalším 
průběhu nepřipustily výraznější drama. 
Porazily Jihlavu 5:1, když čestný bod 
celku z Vysočiny zaznamenala Jana 
Račková.
Druhý den ráno se pak nejprve odehrál 
duel dvou zklamaných, tedy Zábřeh vs. 
Jihlava. Domácí tým z poloviny obměnil 
sestavu a zápas zahájil víc než dobře. 
Marie Vojtková s přehledem porazila 
Lenku Habrovou 531:490 a Dana Wie-
dermanová ml. v dalším nervy drásajícím 
souboji uhrála bod proti Šárce Vackové. 
Wiedermannová totiž po prvních dvou 
vydařených a bodem ohodnocených dra-
hách na třetí výrazně ztratila a musela 
pak na té poslední vytáhnout ze svého 
arsenálu vynikající výkon 152 (82+70). 
To stačilo k zisku třetí dráhy a bodu.
V polovině tentokráte 2:0 pro Zábřeh 
a skvělých 40 kuželek k dobru. Ke slovu 
přišly druhé dvojice. Jihlavská ve složení 
Jana Račková – Dana Fišerová se řádně 
obula do svých soupeřek. Po prvních 
drahách byl totiž náskok domácích mi-
nulostí, naopak tři kuželky k dobru měly 
Jihlavanky. Helena Sobčáková s Danou 
Wiedermannovou st. se však rychle okle-
paly a hned na druhé dráze srovnaly hru. 
Ve třetích plných se pak znovu dostaly 
do vedení, ale velmi špatná dorážka 
Sobčákové dala nadechnout soupeřkám. 
Před poslední dráhou to bylo +15 ve pro-
spěch Jihlavy a těžký úkol pro Zábřeh. 
Sobčáková zahrála výborných 142, ale 
ještě o sedm více vymáčkla z poslední 
dráhy Jana Račková.
Jihlavanky tak zdárně otočily průběh 
souboje o třetí místo. Zvítězily 4:2
2145:2128. Domácímu Zábřehu tak zby-

Stejně jako mužský, i ženský pavouk 
Poháru ČKA došel ke svému vyvrcho-
lení. Druhé závěrečné Final four se po 
tom loňském kroměřížském tentokráte 
odehrálo v Zábřehu.
Změna ovšem neproběhla z pohledu 
účastnic. Stejně jako loni se i letos zá-
věrečného turnaje účastnily tyto celky: 
PSJ Jihlava, KK Zábřeh, SKK Jičín a KK 
Kroměříž, která letos obhajovala titul 
a která se do závěrečného zábřežského 
klání dostala opravdu na poslední chvíli, 
když v domácí čtvrtfinálové odvetě pře-
jela Sokol Kolín.
Zábřeh vs. Kroměříž. To bylo první 
sobotní semifinále. Tento souboj byl 
k vidění již v loňském ročníku a tehdy 
překvapivě zvítězily hráčky z hanáckých 
Atén. Zábřeh tedy na domácích drahách 
mohl svým soupeřkám vše oplatit. Dana 
Wiedermannová ml. se střetla s Pavlínou 
Procházkovou a Romana Švubová s Bar-
borou Divílkovou. Wiedermannová byla 
v souboji favoritkou. Procházková ovšem 
nepustila svou soupeřku do tlaku a do 
úniku. Po třech třicítkách sice 2:1 pro-
hrávala, ale jen o 6 kuželek. V plných 
pak čtyři stáhla a v poslední dorážce 
tvrdě zaútočila. Svou hru zakončila 
nejlepší dráhou 148 a celkem o 15 ku-
želek porazila domácí oporu. Divílková 
na vedlejších drahách hrála po polovině 

Kroměříž opět vládne
se Švubovou vyrovnaně 1:1. Třetí dráha 
se jí ovšem mimořádně vydařila (155). 
Vytvořila si tím rozhodující náskok. 
Švubová sice v posledních plných osm 
kuželek stáhla a i v dorážce ještě bojova-
la o body, ale Divílková už si své vedení 
vzít nenechala. V polovině utkání to tedy 
bylo 2:0 a +23 pro Kroměříž a se Zábře-
hem to nevypadalo vůbec dobře.
Nebylo ale všem dnům konec. Dana 
Wiedermannová st. se v souboji s Boh-
danou Jankových vydala na dotahovací 
jízdu. Pomoci jí v tom pak měla Lenka 
Horňáková proti Ivaně Pitronové. První 
dráhy ovšem dodávají na stranu Kromě-
říže dalších šest kuželek. Druhé naopak 
přináší 10 do domácího tábora. Třetí 
třicítky pak zdá se rozhodují o osudu 
zápasu. Jankových zahrála 148 (výhra 
o 9) a Pitronová získává již svou třetí 
dráhu, a tedy i bod. Kroměříž již měla na 
svém kontě tři a k tomu 32 kuželek.
Domácí bojovnice se ale ještě nehod-
laly vzdát. Wiedermannová předvedla 
nejlepší plné zápasu (101). Dotáhla 
13 kuželek, čímž smrskla náskok Kro-
měříže na 19. Poslední dorážka! Celá 
kuželna je napjatá, jestli se to domácím 
povede, jestli dovedou zápas do náhlé 
smrti. Možná ano, možná ne. A nakonec 
to nestačí. Výrazně zlepšený výkon Dany 
Wiedermanové st. vede jen na dorov-

pokračování na str. 10Společné foto družstev žen v Zábřehu
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AKADEMICI

Kroměříž opět vládne
pokračování ze str. 9České akademické hry 2010

Začátek června jako již po několik let 
patří Českým akademickým hrám, tedy 
národní „olympiádě“ vysokoškoláků. 
Letošní jubilejní desátý ročník kužel-
kářského zápolení se odehrál 8. června 
na šestidráze pražské Konstruktivy.
V roce 2009 se v Plzni z titulů akade-
mických mistrů radovali Pavlína Pro-
cházková z Masarykovy univerzity, jinak 
nastupující za KK Kroměříž, a jihlavský 
Honza Kotyza z Vysoké školy chemicko-
-technologické. Oba dva byli i letos mezi 
startujícími, a tak měli možnost své po-
zice obhájit. Pro Kotyzu by to pak bylo 
již třetí vítězství.
Kromě těchto dvou se soutěže zúčastni-
lo ještě dalších 29 kuželkářů (20 mužů 
a 9 žen). Oproti minulému ročníku 
se letos odehrával start jen na jednu 
stodvacítku, a tak se vše zvládlo během 
jediného dne.
Mezi ženami se letos vystoupení příliš 
nevydařilo obhájkyni Pavlíně Procházko-
vé, která s 505 poraženými kuželkami 
skončila až sedmá. O 40 kuželek více 
pak porazila, ale jen o dvě příčky výše 
skončila jedna z favoritek, vítězka z ro-
ku 2006 Lucka Vaverková. Těsně pod 
medailemi se umístila takřka domácí 
Lucie Citová. Reprezentantce České 
zemědělské univerzity stačilo ke čtvrté 
příčce zahrát 552.
Nejstarší univerzita ve Střední Evropě, 
Univerzita Karlova, vyslala do bojů dvě 
své zástupkyně. Tou úspěšnější byla 
na těchto hrách Vendula Pospíchalová. 
567 poražených kuželek byl její koneč-
ný součet, který jí zajistil bronzovou 
medaili.
O příčku nejvyšší se utkaly dvě favoritky. 
Jana Račková nedávno startující na MS 
v Rijece z Mendelovy zemědělské a lesnic-
ké univerzity nejprve svým náhozem 579 
ustanovila zatímní nejvyšší výkon turnaje. 
Dvojnásobná mistryně republiky v kate-
gorii žen Kamila Barborová z Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně se poté snažila 
výkon Račkové překonat a získat titul pro 
sebe a svoji školu. Po nervy drásajícím zá-
věru jejího startu se jí to nakonec o jednu 
kuželku nepodařilo. 578 stačilo „jen“ na 

stříbro. Zlato získala Jana Račková.
Soutěže mužů se zúčastnilo 21 hráčů. 
Letošní start se příliš nevyvedl dvojná-
sobnému vítězi z let 2007 a 2008 Zdeň-
kovi Dvořákovi z Vysoké školy báňské. 
513 mu v celkovém pořadí vyneslo jen 
18. pozici. Konečná 15. příčka poté patří 
Petrovi Žahourkovi. Dačický reprezen-
tant Mendelovy zemědělské a lesnické 
univerzity porazil 528 kuželek.
Účastník nedávného MS juniorů v Rijece, 
Ondřej Touš nastupující za České vysoké 
učení technické, se prezentoval výkonem 
551 poražených kuželek a obsadil šestou 
příčku. Získal tím pro svou školu alespoň 
jeden bod do celkového hodnocení.
Mini soutěž mezi hráči z ČVUT (na 
startu jich bylo celkem pět) pak těsně 
ovládl Jiří Franěk, jinak hrající za pořa-
datelskou Konstruktivu, který se svým 
výkonem 563 kuželek obsadil celkovou 
pátou příčku.
Těsně pod stupni vítězů skončil Josef 
Zejda z Technické univerzity Liberec. 
Jeho 566 kuželek mu zajistilo výrazný 
posun vpřed oproti předchozímu roční-
ku, ale na medaili bylo potřeba zahrát 
ještě o 7 kuželek více. Ty totiž zahrál 
další účastník MS v Rijece, Radim Me-
telka, který hájil barvy Vysoké školy 
ekonomické.
Po pěti letech od poslední medaile Da-
niela Brauna (letos jedenáctý) se VUT 
Brno opět dočkala. Stříbro totiž uhrál 
Michal Šimek. 593 stačilo k poražení de-
vatenácti soupeřů. Jen jeden byl o něco 
lepší. Konkrétně o 17 kuželek. A není jím 
nikdo jiný než Honza Kotyza z VŠCHT. 
610 poražených kuželek mu přineslo již 
třetí titul akademického mistra. Hlavně 
jeho zásluhou je pak právě relativně 
malá VŠCHT nejúspěšnější univerzitou 
v soutěžení kuželkářů. O šest titulů se 
podělili právě Kotyza, vítěz z let 2001 
a 2002 Milan Wágner a vítězka z roku 
2004 Petra Najmanová.
Týdenní zápolení více než dvou tisíc 
studentů pak s celkovým počtem 
161 bodů s přehledem ovládla Univer-
zita Karlova.

Lukáš Dařílek

ly jen oči pro pláč a čtvrté místo.
Hodinu před polednem pak konečně 
vypuklo toužebně očekávané finále. 
Kroměříž v něm velice důrazně vykroči-
la za druhým titulem v řadě. Osvědčená 
dvojice Procházková – Divílková se do 
svých soupeřek zakousla opravdu se 
vší vervou. Divílková sice kvůli špatné 
dorážce proti Marii Kolářové první drá-
hu těsně prohrála, ale pak už stabilním 
výkonem nedala soupeřce příliš šancí 
na výhru. Procházková to proti Martině 
Hrdinové měla o něco těžší, a to přede-
vším kvůli trablům v dorážce. Ovšem 
nakonec ale právě díky ní slavila i ona 
bod. Po třech drahách to totiž bylo
1,5:1,5 a na kuželky vyrovnáno. 
Procházková vyhrála poslední plné 
o 3 kuželky, což hrálo spíše do karet 
Hrdinové, která předváděla bezchybnou 
hru právě v dorážce. Ovšem zmíněná 
premisa vzala za své. Procházková se 
v poslední dorážce probudila. Zahrála 
53 a získala druhý bod pro Kroměříž.
První polovina dopadla tedy výrazně lépe 
pro obhájkyně trofeje. Zkusit zvrátit stav 
měly Lenka Hrdinová s Petrou Abelovou. 
Před nimi ovšem stála hora v podobě 
47 kuželek a již těžkými boji otřískaná 
dvojice dotahovaček Jankových – Pit-
ronová k tomu. Ta rozhodně nehodlala 
připustit žádná dramata. Jankových 
hned na první dráze přidala k náskoku 
17 kuželek a zbytek utkání už byl spíše 
jen formalitou. Kroměříž zvítězila 5:1
2153:2090, když čestný úspěch zazname-
nala Abelová výhrou nad Pitronovou.
Trofej pro vítěze Poháru ČKA tak opět 
získala KK Kroměříž a už teď se může 
těšit na podzimní Pohár NBC konaný 
v chorvatském Splitu.
Tak skončil již devátý ročník Poháru 
ČKA. Nabídl množství výborných výko-
nů i některá překvapení. Nakonec však 
dopadl úplně stejně jako ten předchozí, 
a to je výzvou pro kluby, které se neú-
častní bojů, aby se i oni přidaly a opět 
o něco zkvalitněly tuto dnes již velice 
prestižní soutěž. Na podzim znovu na-
shledanou!

Lukáš Dařílek
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NEREGISTROVANÍ

Neregistrovaní ovládli vý-
chodočeskou metropoli
Skončilo v pořadí čtvrté Mistrovství 
neregistrovaných kuželkářů České re-
publiky. Nastoupilo celkem 23 družstev 
od Šumavy až ke Karpatům.
Jedinou trochu nepříjemnou kaňkou 
byla neomluvená neúčast zástupců 
z Loun. Konstatování, nepřijedeme, až 
na telefonický dotaz hlavního pořadatele 
20 minut před náhozem, nelze v žádném 
případě brát jako omluvu. Škoda pro 
náhradníky, kteří mohli s námi prožít 
příjemný víkend. Ale k samotné soutěži. 
Tradičně velké nasazení, tradičně bouřli-
vá atmosféra byly rozhodujícími faktory 
obou dní a tato skutečnost byla součástí 
i velmi dobrých výkonů na úrovni, jakou 
si přeje každý pořadatel. Pořadatelé SKP 
Hradec Králové se své role zhostili na 
vysoké úrovni, a to nejen po sportovní 
stránce, ale i po stránce společenské 
a musím jim nejen ze slušnosti, ale 
i s velkou úctou poděkovat. Za všechny 
bych vyzvednul neustále živelného a ně-
co organizujícího Jardu Němečka. 
Nyní k výsledkům. Od nejmladšího 
účastníka jedenadvacetiletého Daniela 
Balcara z Ideal – line Červený Kostelec až 
po velezkušeného, dvaasedmdesátileté-
ho Františka Rozsívala z ČD UZLU Přerov 

dvaadevadesát borců potilo symbolickou 
„krev“ a na každém bylo znát, že k na-
ší vrcholové soutěži přistupují velmi 
zodpovědně. Na výsledcích v prvním, 
tedy kvalifikačním kole se to projevilo 
více než dost. Padly dvě třístovky, dvě 
celkové jedenáctistovky. Rád konstatuji, 
že kvalita výborná a hra těchto borců 
přinášela potěchu nejen spoluhráčům, 
ale i ostatním přihlížejícím a pro všechny 
byla samozřejmě inspirací.
A po hře přišlo vhodné posezení u coun-
try muziky a grilovaného selete. U postu-
pujících násobilo radost a těm ostatním 
zmírnilo smutek, ale bylo startujícím fak-
torem každého z nás do druhého dne, 
nutno však poznamenat, že někoho 
nastartovalo více, někoho méně.
Druhý den sice třístovka nepadla, ale 
chybělo málo. Padla jedna celková je-
denáctistovka, která se projevila jako 
rozhodující a vítězná. Propadli však 
obhájci soutěže Uzli z Přerova, kteří 
vybouchli hlavně v dorážce, byť těch 
chyb měli málo. Zklamaní byli i další 
Přerováci, kteří neprodali v nich ukrytý 
potenciál. Určité zklamání bylo čtvrté 
místo domácích, hlavně proto, že od-
stupují z amatérského koulení a chtějí 

to zkusit mezi registrovanými, tak hodně 
úspěchů, ale zklamání vyrovnalo radost 
vítězů a účastníků na bedně. Takže ješ-
tě jednou poděkování všem bojujícím 
účastníkům, pozorným pořadatelům za 
pěkný nejen sportovní víkend a přání 
hodně zdaru v roce 2011. Kvalifikační 
místa roku 2011 jsou Karlovy Vary, 
Česká Třebová a Valašské Meziříčí a 
doufám, že se ve zdraví setkáme na 
finále v Přerově. Termíny se domluví 
přibližně ve stejné době jako letos. Za 
všechny, kteří se na organizaci podílíme 
se loučí váš Franta Hnilica.

František Hnilica

Radost vítězů byla nefalšovaná

VÝSLEDKY DRUŽSTEV

1. DSB EURO 1104

2. DP KARLOVY VARY 1053
3. SK HUJER 1049
4. SKP KUŽELKY HK 1046
5. KK ZP DOLNÍ LHOTA 1041
6. REAL DOBRUŠKA 1040
7. H–KOMPLET 1034
8. KILLERS ŠANOV 1019
9. ČD UZEL PŘEROV 1002

10. ČD SDC PŘEROV 989
11. KORADO 984
12. AVIA IVANČICE 980

SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ

1. Jiří JORDÁN 576

2. Tomáš JENČÍK 564

3. Martin KEKETI 562

4. Jiří MACHÁČEK 561
5. Milan HRUŠKA 561
6. Jiří NEŠICKÝ 558
7. Stanislav KUČERA 554
8. Petr VÍŠEK 552
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Z jednání VV ČKA
Výkonný výbor ČKA na svém zasedání 
2. 6. 2010 projednal zprávy z účasti 
na MSJ a SP mládeže, přípravu aktivu 
STK, informaci z Májového turnaje 
žactva a přípravu akcí reprezentač-
ních družstev na 2. pololetí 2010.
Schválil především nové Sportovně tech-
nické předpisy a termínový kalendář na 
sezonu 2010–2011.

Kadaň děkuje Podbořanům
Otevřený děkovný dopis kuželkářů TJ 
Elektrárny Kadaň adresovaný oddílu 
Kuželky Podbořany za poskytnutí 
pomoci.
Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych vám jménem oddílu 
kuželek TJ Elektrárny Kadaň poděkoval 
za vaši bezprostřední a účinnou pomoc, 
kterou jste nám poskytli. Tři kola před 
koncem soutěží krajského a okresního 
přeboru se na naší kuželně v Kadani zřítil 
strop. Aby nebyla narušena regulérnost 
soutěže, byli jsme nuceni okamžitě 
zareagovat. Váš oddíl nám nabídl k dis-
pozici svoji kuželnu pro všechna naše 
tři družstva včetně technického dozoru, 
a to zcela zdarma. Chtěl bych váš přístup 
velmi ocenit, neboť v dnešní době se ta-
kováto pomoc cení dvojnásobně. I když 
jsme na drahách soupeře, poznali jsme, 
že „v nouzi poznáš přítele“.

Milan Jakoubek, předseda oddílu

Příprava soutěží pro mládež
V září zahájí již 15. ročník PMN. V uply-
nulých letech se podle mého názoru již 
zbavil svých „pubertálních“ problémů 
a velice pevně zakotvil v povědomí ne-
jen české kuželkářské mládeže, což se 
například o dorosteneckých soutěžích 
říct nedá. Docela zajímavý kontrast. Věř-
me, že i u těch dorosteneckých dojde 
k vyléčení jejích jistě už nikoliv dětských 
nemocí a k určité stabilizaci herního sys-
tému, který se v poslední době neustále 
měnil. Osobně nejsem přesvědčen, že to 
byly změny ku prospěchu věci. Zdá se, 
že realita v obou ligách dorostu v novém 
soutěžním ročníku mně dává za pravdu, 
ovšem radost z toho žádnou nemám.
Nevím, co způsobilo tak nízký zájem o účast 
v nejvyšší soutěži dorostu. Doufám, že STK 
ČKA má situaci zmapovanou a nás všechny 
poinformuje, protože bez objektivních in-
formací se jen těžko hledá náprava. Snad 
se na nezájmu podepsal i systém, který byl 
v uplynulém ročníku nastaven. Chci věřit, 
že se dočkám chvíle, kdy systém soutěží 
mládeže budeme budovat hlavně podle 
potřeb a představ těch, kteří je chtějí hrát 
a nikoliv podle představ funkcionářů, kteří 
mají právo rozhodovat. Vždyť v mládeži je 
přece budoucnost českých kuželek. Nebo 
ne?

1. turnaj – 28. 9. 2010

SK Kosmonosy

KK Kroměříž

TJ Jiskra Nová Bystřice

SKK Rokycany

KK Zábřeh

2. turnaj – 28. 10. 2010

TJ Blatná

TJ Sokol Duchcov

TJ Horní Benešov

SK Kuželky Přelouč

TJ Třebíč

3. turnaj – 17. 11. 2010

TJ Loko Česká Třebová

TJ Centropen Dačice

TJ Bižu Jablonec n. Nisou

TJ Sokol Luhačovice

Kuželky Podbořany

Světový pohár úspěšně
pokračování ze str. 5
lená reprezentantka Nikola Tatoušková, 
která rovněž mohla pomýšlet na boj 
o špičku. V kvalifikaci to jednoznačně 
potvrdila, s přehledem postoupila do 
finále z 3. místa, pouze o kuželku za 
vynikající Srbkou Pavlič a o 7 kuželek 
před místní chorvatskou „hvězdou“ 
Cvitkovič. Po prvním dni byla vzorem 
a tahounem pro ostatní, což mělo určitě 
rovněž velmi pozitivní vliv na její start 
následující den ve dvojicích – po nejlep-
ším výkonu dívek v tomto dni získala ve 
dvojici s Honzou již avizovanou zlatou 
medaili.
I u Nikoly jsme očekávali s nadějí její 
start ve finále jednotlivců. Tam nastou-
pila s velkou motivací, prezentovala se 
opět velmi dobrým herním projevem, 
ale v závěru bohužel nezvládla svoji 
hru a po velké snaze na poslední dráze 
začala házet tzv. „bosé“, což rozhodčí 
neponechali bez odezvy a po čtyřech (!) 
kartách (naštěstí až v dorážce) se Niko-
le odečítalo 9 kuželek, což ji připravilo 
o šanci získat medaili i v jednotlivcích, 
na kterou určitě měla.
Jinak i Nikola určitě dokázala, že je i do 
budoucna velkým příslibem pro nadchá-
zející MS 2011 v Sarajevu.
Z hlediska získaných medailí musíme 
hodnotit SP jako vcelku zdařilé. Jedna 
zlatá medaile, jedna bronzová a k tomu 
ještě 2. místo v Poháru národů doros-
tu jsou velice slušné. Navíc i Honzovo 
4. místo v těžké konkurenci je velmi 
dobré. Celkově se dá hodnotit Česká 
republika = 3 medaile = úspěch.

Ladislav Musil

KuLi blahopřeje
Petr GLAC,
člen KO Jiskra Ústí nad Orlicí, dloluho-
letý člen STK, oslaví životní jubileum 
60 let. Při této příležitosti obdržel 
stříbrnou plaketu ČKA „Za zásluhy“.

Svatopluk Hopjan,
člen HKK Olomouc, předseda OlKKS a 
člen VR ČKA, oslaví 65. narozeniny. Za 
dlouholetou práci pro kuželkářský sport 
mu byl udělen ČESTNÝ ODZNAK ČSTV.


