Kuželkářské

7/10

10. září 2010

LISTY

Úvodem

Pohled na nově zrekonstruovanou čtyřdráhovou kuželnu v Jičíně

Nová dekáda hlásí příchod
Spolu s blížícím se podzimem přichází i nová sezóna nejvyšších kuželkářských soutěží. Ročník 2010—2011 již
klepe na dveře a hlásí: „Letos to bude
zase napínavá podívaná.“
Na úvod se ale sluší trochu si zabilancovat, protože je již odehrána první
desetina 1. století. Uplynulých deset
ligových ročníků se neslo ve znamení
dominance dvou celků. V 1. KLM se
od roku 003 drží na vrcholu Primátor Náchod. V 1. KLZ je pak již dnes
nesmrtelnou legendou družstvo Slavie
Praha. Oba dva týmy za celou dobu
svého panování přišly o titul pouze

jedenkrát. Náchod, dominující od roku
003, v předminulé sezóně a Slavia, která vládne ženským kuželkám
od roku 1996, pouze v roce 007.
V prvním případě hegemonii narušila
PSJ Jihlava. V tom druhém pak KK
Zábřeh.
V tuto chvíli se první ligy nacházejí na
prahu druhé desetiletky. Je otázkou,
jestli budou hegemonie pokračovat,
či se dalším týmům podaří je narušit
nebo dokonce nastolit dynastie úplně
nové. Dále naleznete analýzu aktuální
sezóny, která začíná již o tomto víkendu.
pokračování na str. 2
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Je před námi další
soutěžní ročník a
s ním je tu i nové
číslo časopisu. Zdá
se to neuvěřitelné,
ale začíná tak už pátý rok vydávání
časopisu, jehož historicky první číslo
jste si mohli přečíst 6. září 006.
Kuželkářské prázdniny nepřinesly žádné převratné události, proto v novém
čísle najdete především informační
servis, který se váže k začátku nové
soutěžní sezony, jako je souhrn nejzajímavějších přestupů, představení ligových nováčků a předsezónní ligová
analýza.
Není však úplně pravda, že by se na
kuželnách vůbec nic nedělo, protože
na vybraných turnajích už si několik
dvojic svým vítězstvím zajistilo postup na mistrovství ČR dvojic, které se
uskuteční v červnu příštího roku.
Nemilou zprávou z uplynulého období
byla informace, že srpnová velká voda,
která řádila na severu Čech, zničila
i chrastavskou kuželnu. Přejme si,
aby nás v nové sezóně už žádné další
špatné zprávy nečekaly.

str. 7
Strana 1

první liga

Nová dekáda hlásí příchod
pokračování ze str. 1

PRVNÍ LIGA MUŽŮ
S novými posilami, Jiřím Dvořákem
a Pavlem Petrů, kteří v loňské sezoně hájili barvy německého Weidenu, vstoupí do nového ročníku hráči
Jihlavy. Kvalitní posílení loni
bronzového kádru pak demonstruje snahu klubu
navrátit titul po roční
pauze opět zpátky na
Vysočinu. Největšími
konkurenty by pak
Jihlavě měly být tradičně družstva obhájce z Náchoda a Slavoje,
jejichž kádry zůstaly pro
letošní sezonu bez výrazných zásahů. Jako jediné změny tak
můžeme brát nové kolky na náchodské kuželně a výměnu rozběžiště a
náhozových desek na kuželně Slavie,
která nepatřila v minulosti k těm nejpadavějším.
Bez šancí na medaili nejsou ani Luhačovice. Ty sice přišly o Theodora Marančáka, který posílí kádr nováčka
z Valašského Meziříčí, ale našly kvalitní náhradu v podobě Jiřího Staňka,
dnes již bývalé opory Přerova. Vyztužit
vyrovnaný kádr by měl i, na hostování
přišedší, Jiří Mrlík z Machové. Zajímavá výměna proběhla také mezi Českou
Třebovou a Rychnovem nad Kněžnou,
odkud přichází na hostování Martin
Podzimek výměnou za Jiřího Kmoníčka. Další změnou v kádru Třebové
je pak hostování Miroslava Šnejdara
z Lovosic. Družstvo naopak opustil
Tomáš Mísař. Změny se dočkají také
diváci, kteří se v Třebové mohou těšit
na nové stupňovité hlediště.
V klidném středu tabulky by se chtěla pohybovat družstva Přerova, Dačic,
Kovářské či překvapení loňského jara
z Husovic. Přerov se po odchodu zmiňovaného Jiřího Staňka a také Karla Ustohala může pyšnit nálepkou
Kuželkářské listy 7/2010

družstva s nejnižším věkovým průměrem. Na staronovou tvář se mohou
těšit také diváci v Husovicích, kde po
roční pauze navlékne dres domácího
družstva Jan Machálek, vracející se
z angažmá v Rakousku.
Na domácí prostředí chtějí nadále spoléhat na Moravské Slavii. Ovšem
již minulá sezona ukázala, že to hráči Morendy
nebudou mít vůbec
jednoduché. Tým se
sice snaží jít cestou
omlazení kádru, ale je
otázkou, zda mladší
hráči snesou tlak prvoligových zápasů stejně
tak jako například nejstarší hráč ligy Pavel Palian, který
by i v 67 letech měl patřit k oporám
družstva z Brna.
Jak velký je rozdíl mezi I. a II. ligou,
ukázal především loňský ročník. Tuto
nelichotivou bilanci svých předchůdců
budou chtít napravit letošní nováčci
z Valašského Meziříčí a také družstvo
Konstruktivy Praha. Zatímco první
zmiňovaný posiloval, pražský tým
by chtělo těžit z vyrovnanosti kádru,
která jej zdobila v minulých ročnících
II. ligy.

PRVNÍ LIGA ŽEN
V lize žen poslední desetiletí ovládla
pražská Slavia. I loni nakonec vydřela
titul. Blansko jí však velmi dlouho
vzdorovalo. Na začátku dalšího ročníku je tedy nesmírně obtížné, ale
zároveň velmi populární určit, kdo je
favoritem číslo 1. Ve Slavii i v Blansku
se kádr pohyboval minimálně. Ze Slavie se domů do Nového Boru vrátila
Daniela Žďárková. Blansko pak z Ratíškovic posílila Jana Koplíková. Dá
se ale očekávat, že tato dvě družstva
se spolu o zlato opět utkají.
Bronz z minulé sezóny obhajuje klub
ze Šumperka. Ten ale v létě přišel
pokračování na str. 3

1. KLM 2009/10
1. SKK Primátor Náchod

114,0:62,0 32

2. KK PSJ Jihlava

109,0:67,0 32

3. KK Slavoj Praha

115,5:60,5 31

4. TJ Sokol Luhačovice

98,5:77,5

29

5. TJ Lok. Česká Třebová

96,5:79,5

25

6. TJ Spartak Přerov

89,0:87,0

24

7. TJ Sokol Husovice

91,0:85,0

23

8. TJ Centropen Dačice

77,0:99,0

17

9. TJ Jiskra Kovářská

71,0:105,0 15

10. KK Moravská Slavia Brno 64,5:111,5 13
11. KK Zábřeh

65,5:110,5 12

12. SKK Spartak Vrchlabí

64,5:111,5 11

JEDNOTLIVCI 2009/10
1. Jiří Hetych

ČTŘ 601,3

12/12

2. Jiří Němec

DAČ 597,2

12/12

3. Jan Kotyza

JIH

595,3

10/12

4. Martin Kovář

NÁC 595,1

12/12

5. Pavel Jiroušek

ČTŘ 594,6

12/12

1. KLZ 2009/10
1. KK Slavia Praha

113,0:47,0 34

2. TJ ČKD Blansko

100,0:60,0 30

3. KK Šumperk

86,0:74,0

26

4. KK Konstruktiva Praha

89,0:71,0

23

5. SKK Jičín

86,5:73,5

22

6. KK Zábřeh „A“

78,0:82,0

19

7. SKK Primátor Náchod

72,0:88,0

18

8. KK Zábřeh „B“

72,5:87,5

17

9. TJ Spartak Přerov

74,5:85,5

16

10. KC Zlín

65,0:95,0

12

11. TJ Neratovice

43,5:116,5

3

JEDNOTLIVKYNĚ 2009/10
1. D. Wiedermannová ml. ZÁBa 557,9

10/10

2. Šárka Marková

SLA

556,4

10/10

3. Kamila Barborová

SLA

550,8

7/10

4. Daniela Žďárková

SLA

550,2

10/10

5. Lenka Nová

KON 548,3

9/10
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Nová dekáda hlásí příchod
pokračování ze str. 2
o Nikolu Tatouškovou, kterou zlákala rakouská liga. Bude nastupovat
s Luckou Vaverkovou v KSV Wiener
Linien. Její bývalé spoluhráčky tak
musejí nahradit její velmi dobré
výkony a zároveň doufat, že vzhledem k úzké soupisce budou všechny
hráčky zdravé a ve formě.
Oslabení Šumperku budou chtít k útoku na bednu využít na Konstruktivě.
Pražský celek se každý rok posunuje
o příčku výš a výš. Letos by to na
bednu mohlo konečně vyjít. Bude těžit ze stálosti kádru a samozřejmě
z čím dál větších zkušeností svých
opor.
Jičín, pátý tým z loňska, se o bronz
bude také určitě chtít poprat. Výhodou, ale i nevýhodou může být rekonstruovaná kuželna, která by tak mohla
přestat být strašákem pro všechny
soupeřky. Až čas ukáže, jestli se Jičín
posune v tabulce nahoru či dolů.
Zemětřesení nastalo v Zábřehu. Stále
se zlepšující „B“ tým na jaře málem
předčil naopak dosti stagnující „A“
tým, a tak se něco muselo stát. Zábřeh
dal to „nejlepší“ dohromady a bude
chtít s „áčkem“ opět útočit na medaili. K tomu bude chtít výrazněji přispět
již na jaře se rozehrávající Pavlína
Keprtová. Návrat hlásí i Olga Bučková.
U ní ovšem zatím není jasno, za které
družstvo bude nastupovat.
Náchod je dalším týmem, který
si na jaře prožil těžkou krizi. Proto je letos těžké
určit jeho možnosti.
Je možné, že opět
bude černým koněm
a bude zatápět všem
favoritům.
Do vyšších pater tabulky se chce vrátit
i Spartak Přerov. Spolu
s Valašským Meziříčím nejmladší celek ligy získal na hostování
vsetínskou mistryni republiky GabrieKuželkářské listy 7/010

lu Helisovou a rád by se zařadil do
klidného středu tabulky. Vzhledem
k soupisce plné mladých hráček bude
hodně záležet na začátku. V případě
počátečních úspěchů jsou určitě
schopny porazit kohokoli.
Loňský nováček ze Zlína byl loni
desátý a určitě i letos by toto místo
bral jako solidní. Kádr vyztužila Lucie Oriňáková ze Vsetína, ale i tak to
bude boj o holé ligové přežití. Těžit
budou Zlíňanky hlavně z domácí kuželny a již nabytých zkušeností.
Nováčci z Chýnova a z Valašského
Meziříčí pak budou podobně jako
Zlín myslet hlavně na přežití. Chýnov
tradičně doplňují Zdena Vytisková a
Ludmila Landkamerová z Pelhřimova
a nově letos i Jana Račková z Jihlavy.
Klub bohužel nevlastní čtyřdráhovou
kuželnu, a tak musel najít nový domov v nedalekém Táboře. Jak se
s touto kuželnou zžijí, bude určovat
jejich směřování v lize. Druhý z nováčků, celek Valašského Meziříčí, sice
kádr neposiloval, ale i tak disponuje
na ligu slušnou silou, kterou bude
jako loni táhnout Vendula Šebková.
I Valmez se bude spoléhat především
na domácí prostředí, kde postupovou
euforií žijí i muži. Cesta na úplný východ republiky tak může být pro
každý tým dvojnásob náročná.
Z přehledu je patrné, že i letos se
bude na co dívat. Pravděpodobná
je dominance Slavie a Blanska.
O zbylou medaili se poté
poperou Zábřeh, Jičín,
Konstruktiva a možná,
že i oslabený Šumperk. Desáté místo
pak bude úspěchem
jak pro oba nováčky,
tak i pro Zlín a Zábřeh
„B“. V polovině dubna
011 budeme moudřejší…
Hodu zdar!
Kamil Bednář a Lukáš Dařílek

Správci pasů
V souvislosti se zavedením možnosti používat při hře vlastní koule byly
uděleny první dvě licence takzvaným
správcům pasů k těmto koulím. Pokud
máte o tuto novinku zájem, můžete se
obracet na firmu J&R Digital z Vracova nebo na paní Miroslavu Utikalovou
z Hazlova, která je zástupkyní firmy
Pro-Tec pro ČR.

Z jednání VV ČKA
Výkonný výbor ČKA na svém zasedání 8. 8. 010 v Praze projednal přípravu KL a Poháru ČKA 010/011,
zajištění účasti na MS jednotlivců,
přípravu Vánočního turnaje dorostu a
Kuželkáře 010. Schválil rozpis Poháru ČKA, složení výpravy na MS, termín
zasedání VR ČKA a Kuželkáře 010 na
11. 1. 010, termín konání Vánočního turnaje na 18.—19. 1. 010, a
udělení licencí pro vydávání pasů ke
kuželkářským koulím.

Pohárové soutěže NBC
Šest zástupců nás bude
reprezentovat v mezinárodních klubových
soutěžích, které se
konají 6.—9. října
010. Pro tento rok
si účast vybojovala
družstva umístěná
na 1.—3. místě kuželkářské ligy a vítězové Poháru ČKA:
Světový pohár — Skopje, MKD
muži: SKK Náchod
nezúčastní se
ženy: KK Slavia Praha nezúčastní se
Evropský pohár — Split, CRO
muži: KK PSJ Jihlava
ženy: TJ ČKD Blansko
Pohár NBC — Split, CRO
muži: TJ Spartak Přerov a KK Slavoj
Praha
ženy: KK Kroměříž a KK Šumperk
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Představujeme nováčky
S velkým očekáváním, ale i obavami vstupují do další sezony nováčci
naší nejvyšší ligové soutěže. Zatímco
družstvo žen z Valašského Meziříčí
již zkušenosti s naší nejvyšší soutěží
z minulosti má, pro ostatní družstva
bude start soutěže historickou událostí.

řit Radim Metelka a především posila
z Luhačovic — ostřílený Theodor Marančák.
V současnosti má klub celkem sedm
družstev (z toho tři dorostenecká) a
jeho domovem je moderní čtyřdráhová
kuželna v prostorách zimního stadionu.

TJ Sokol Chýnov

TJ Valašské Meziříčí
Historie kuželek ve městě sahá do roku
1948, kdy byla ve městě vybudována
dvoudráhová kuželna s asfaltovým
povrchem.
Prvním významnějším úspěchem oddílu byl postup družstva mužů do II. ligy
v roce 1970. Zatímco muži účinkovali
od vzniku oddílu v soutěžích nepřetržitě, u družstva žen došlo k téměř dvacetiletému přerušení. Vznik prvního
družstva žen se datuje do roku 1951,
avšak to nemělo dlouhého trvání.
V roce 1973 došlo k obnovení družstva
žen podruhé, od té doby hraje až do
současnosti.
Největším úspěchem klubu pak byla
účast družstva žen v nejvyšší ligové soutěži v letech 1991—1994 a
2003—2004. Klub byl a je ukázkovým
příkladem dobré práce s mládeží. Již
v minulosti zde vyrostla řada skvělých
hráčů a hráček. Ze všech lze jmenovat reprezentanty a několikanásobné
medailisty z MČR i MS Zdeňka Gartuse či Alenu Šimonovičovou (Svozilovou), ze současných hráčů oddílu pak
Davida Volka, Markétu Jandíkovou či
Kláru Zubajovou, kteří jsou oporami
svých družstev. V družstvu mužů by
pak ke klíčovým hráčům měli dále patKuželkářské listy 7/2010

Když se v roce 1972 slavnostně otevírala nová dvoudráhová kuželna v Chýnově, asi téměř nikdo předpokládal, že
by se v budoucnosti družstvo žen probojovalo mezi domácí kuželkářskou
elitu.
Družstvo žen vzniklo v Chýnově necelý rok po založení oddílu, nejdříve bez
významnějších úspěchů. Ty první se
dostavily se založením družstva dorostenek. Z tohoto družstva se pak do historie klubu zapsala především Alena
Bednářová, medailistka z mistrovství
republiky a MS juniorů. Mezi úspěšné
členky družstva žen pak v současnosti
patří Libuše Honzáková či Blanka Mašková, rovněž medailistky z domácích
mistrovství republiky. Že je na čem
v Chýnově stavět, dokazuje v PMN mladičká Michaela Dvořáková.
Významnou posilou družstva by se
v následující sezoně měla stát Jana
Račková přicházející z Jihlavy.
Domácí kuželnou pro hráčky Chýnova
bude nedaleká čtyřdráha v Táboře, na
kterou se tak po roce opět vrátí 1. liga
— tentokrát v ženském podání.

KK Konstruktiva Praha
Kuželkářský klub Konstruktiva Praha
při TJ Konstruktiva byl založen v roce
1952. Výstavba šestidráhy v Praze 4
Krči v roce 1988 znamenala pro klub
obrovský rozmach kuželek. Rychle
se stal v té době největším klubem
v republice co do velikosti členské
základny, kdy v soutěžích startovalo
až osm mužských družstev, tři ženská
družstva a šest družstev dorostu.
V letošním roce zahájí soutěž pět
mužských družstev a dvě družstva žen.
První družstvo žen je účastníkem první
ligy již pátým rokem. Mužům se podařilo postoupit po 15 letech strávených
bez přestávky ve 2. lize.
Stejně jako asi pro každého nováčka je cílem především udržení v soutěži. Družstvo mužů by mělo hrát
v totožném složení jako v loňském roce
v duchu klubové strategie, která staví na vlastních hráčích bez placených
posil. Nutno ale dodat, že paradoxně
část hráčů nejsou přímo odchovanci
KK Konstruktiva, ale často přišli do
klubu sami v souvislosti s přestěhováním do Prahy za prací nebo studiem. Družstvo v loňské sezóně těžilo
především z velké vyrovnanosti hráčů,
z nichž nejlépe se v tabulce jednotlivců
umístil Jiří Franěk.
Šestidráhová kuželna prošla první velkou rekonstrukcí v roce 1995, kdy bylo
instalováno automatické zařízení firmy
Funk. Stejná firma pak v roce 2006
provedla položení segmentových drah.
Zázemí a šatny byly rekonstruovány
v roce 2007.
Kamil Bednář
(s využitím informací od klubů)
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Letní pauza — anketa
Využili jsme finále Májového turnaje dvojic ve Vyškově (12. 6.) a položili
jsme předním českým a slovenským
kuželkářům otázku — Dáváte si po
sezoně nějakou letní pauzu?

E. Budišová (SK Wessely Dämmtechnik Neunkirchen, AUT)
Budu hrát i přes léto turnaje, například jednou za 14 dní Rosickou letní
ligu.
L. Bugár (KK Inter Bratislava, SVK)
Dnes zahajuji letní přestávku a přípravu začnu od srpna.
L. Nová (KK Konstruktiva Praha)
Až do srpna budu bez kuželek.
I. Čech (SKV Rot-Weiss Zerbst, GER)
Dnes pro mě končí pro letošní rok
kuželkářská sezona. Během následujícího měsíce nebudu hrát kuželky,
budu ale v posilovně pracovat na
fyzičce a síle. Pauzu vyplním i cyklistikou, tenisem a běháním.
J. Jasenský (KK Inter Bratislava,
SVK)
Dám si letní pauzu ode dneška do
srpna.

T. Pašiak (ŽP Sport Podbrezová, SVK)
Budu mít tři týdny letní přestávku.
P. Pavlík (KK Slavoj Praha)
Od dneška do srpna budu mít pauzu
od kuželek, ale budu dělat jiné sporty
— squash, bowling.
Z. Pěchová (KSK Austria Krems, AUT)
Příští týden ještě jedeme na turnaje do
Rakouska, do Lambachu a do Kremsu
a pak si udělám na jeden měsíc pauzu.
M. Tomka (ŽP Sport Podbrezová,
SVK)
Trénuju jedenkrát týdně i přes léto.

V. Zavarko (ŽP Sport Podbrezová,
SVK)
Od mistrovství světa juniorů už jsem
nehrál a dnes jsme hrál dvoustovku a
stodvacítku, takže mě zítra asi budou
bolet nohy. (smích) Na novou sezonu
začnu trénovat v polovině července.
J. Zeman (KK Inter Bratislava, SVK)
Měsíc nebo jeden a půl měsíce budu
mít přestávku. Už toho bylo docela
hodně. Začnu zase trénovat na začátku srpna.
-ŠK-

KS reprezentace mužů a žen
Během posledního srpnového víkendu
se v Olomouci uskutečnil jediný kontrolní start reprezentačních družstev
žen a mužů před nadcházejícím mistrovstvím světa jednotlivců v rakouském Ritzingu.
Noví reprezentační trenéři si tak mohli
udělat obrázek o formě kandidátů na
reprezentační dres, i když vzhledem
k řadě zranění a omluvenek se bohužel
nesešla nejsilnější možná sestava.
Konečnou nominaci na šampionát
musí trenéři oznámit do 20. září a je
jasné, že tak úplně nejlehčí úkol to
Petr Holý
nebude.
VÝSLEDKY MUŽŮ
1. Jiří Hetych

1773

2. Martin Sitta

1752

3. Roman Pytlík

1743

4. Jan Kotyza

1741

5. Pavel Jiroušek

1723

6. Jaroslav Hažva

1668

7. Zdeněk Říha

1645

8. Jiří Sedlák

1089

VÝSLEDKY ŽEN
1. Dana Wiedermannová

1104

2. Kamila Barborová

1085

3. Kateřina Fajdeková

1071

4. Lenka Kalová

1070

5. Hana Wiedermannová

1057

6. Jana Račková

1053

7. Eva Budišová

1052

8. Edita Koblížková

1036

9. Zuzana Pěchová

1019

10. Lucie Vaverková

1015

Muži hráli 3×120 HS, ženy 2×120
HS. Jiří Sedlák ke třetímu startu nenastoupil. Kompletní výsledky najdete na webu ČKA.
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přestupy

Zajímavé přestupy a hostovaní
PŘESTUPY V ČR
Olga Bučková

KK Slovan Jirkov

Æ

KK Zábřeh

Radek Hejhal

TJ Sokol Údlice

Æ

Kuželky Podbořany

Jana Koplíková

SK Baník Ratíškovice

Æ

TJ ČKD Blansko

Theodor Marančák

TJ Sokol Luhačovice

Æ

TJ Valašské Meziříčí

Radim Metelka

TJ Zbrojovka Vsetín

Æ

TJ Valašské Meziříčí

Robert Petera

SKK Náchod

Æ

Sokol Kolín

Petr Pospíšilík

TJ Sokol Husovice

Æ

TJ Pozemstav Prostějov

Martin Schejbal

TJ Sparta Kutná Hora

Æ

KK SDS Sadská

Jiří Staněk

TJ Spartak Přerov

Æ

TJ Sokol Luhačovice

Daniela Žďárková

KK Slavia Praha

Æ

TJ Jiskra Nový Bor

ODCHODY DO ZAHRANIČÍ
Miroslav Kotrč

TJ Lok. České Velenice

Æ

UKC Liezen Admiral

Nikola Tatoušková

KK Šumperk

Æ

KSV Wiener Linien

Milan Wagner

Sokol Plzeň V

Æ

FAF Hirschau

Josef Zderadička

TJ Sokol Rudná

Æ

ASV Neumarkt

NÁVRATY ZE ZAHRANIČÍ
Zdeněk Dvořák

St. Kranz Walldorf

Æ

TJ Lok. České Velenice

Jiří Dvořák

SpVgg Weiden

Æ

TJ Sokol Chýnov

Pavel Petrů

SpVgg Weiden

Æ

TJ Sokol Chýnov

PŘESTUPY V ZAHRANIČÍ
Veronika Kotrčová

WSV Liezen Admiral

Æ

UKC Liezen Admiral

Renata Navrkalová

WSV Liezen Admiral

Æ

UKC Liezen Admiral

Zdeněk Říha

KV Mutterstadt

Æ

Stolzer Kr. Walldorf

Lucie Vaverková

BBSV Wien

Æ

KSV Wiener Linien

HOSTOVÁNÍ
Jiří Dvořák

TJ Sokol Chýnov

Æ

KK PSJ Jihlava

Gabriela Helisová

TJ Zbrojovka Vsetín

Æ

TJ Spartak Přerov

Jiří Mrlík

TJ Sokol Machová

Æ

TJ Sokol Luhačovice

Lucie Oriňáková

TJ Zbrojovka Vsetín

Æ

KC Zlín

Pavel Petrů

TJ Sokol Chýnov

Æ

KK PSJ Jihlava

Martin Podzimek

TJ Start Rychnov n. Kn.

Æ

TJ Lok. Česká Třebová

Jana Račková

KK PSJ Jihlava

Æ

TJ Sokol Chýnov

Pavlína Radílková

TJ Zbrojovka Vsetín

Æ

KK Slavia Praha

Miroslav Šnejdar

TJ Lovosice

Æ

TJ Lok. Česká Třebová
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Kontaktní osoby v oddílech a
družstvech
V přihláškách do ligových soutěží jste
uváděli obvykle dvě kontaktní osoby
z Vašeho oddílu.
První z nich je organizační pracovník.
To je člověk, přes kterého probíhá
veškerá oficiální komunikace řídícího
orgánu soutěží a dalších kuželkářských institucí s daným oddílem. Také
dlouhodobá formální komunikace
mezi oddíly by se standardně měla
odehrávat právě na úrovni organizačních pracovníků. Druhá osoba je kontaktní osoba pro družstvo. Tento kontakt slouží k operativní komunikaci
mezi konkrétními družstvy především
v případě nenadálých a nečekaných
událostí, jako jsou například epidemie,
dopravní zácpy, bloudění či nehody.
Je samozřejmě nanejvýš vhodné, aby
kontaktní osoba pro družstvo měla
stále po ruce přehled všech kontaktů na ostatní družstva přinejmenším
-HSdané ligové skupiny.

Mistrovství ČR dvojic
Nová soutěž odstartovala sérií prvních
sedmi turnajů. Vítězné dvojice postupují do červnového finále. Celkem je
zatím přihlášeno 49 mužských a 17
ženských dvojic. Stále je ale možno se
přihlásit a bojovat o účast ve finále.
Prozatím postupující muži:
Němec Jiří + Pelák Jan
Březina Stanislav + Hrubý Petr
Jiroušek Pavel + Hetych Jiří
Jelínek Miroslav + Pytlík Viktor
Schejbal Václav + Schejbal Martin
Prozatím postupující ženy:
Tillerová Marcela + Tomanová Věra
Wiedermannová Hana + Wiedermannová Dana
Kučerová Michaela + Šedivá Alena
Moravcová Michaela + Dejdová Zdeňka
Více informací na webových stránkách
soutěže http://dvojice.kuzelky.cz.
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kalendář

Termínový kalendář pro sezonu 2010/11
ROK 2011

ROK 2010
11. 9.

Ligové soutěže

18. 9.

Ligové soutěže

25. 9.

Ligové soutěže

28. 9.

Pohár mladých nadějí (Kosmonosy,
Kroměříž, Nová Bystřice, Rokycany, Zábřeh)

2. 10.

Ligové soutěže
Světový pohár — Skopje (MKD)
Evropský pohár — Split (CRO)
Pohár NBC — Split (CRO)

5.–9. 10.
16. 10.

Ligové soutěže

23. 10.

Ligové soutěže
MS jednotlivců — Ritzing (AUT)

24.—30. 10.

12. 2.

Ligové soutěže

19. 2.

Okresní mistrovství jednotlivců
Champions League

26. 2.

Ligové soutěže

5. 3.

Ligové soutěže

6. 3.

Pohár mladých nadějí (Blansko, Kutná
Hora, Opava, Hazlov, Ústí nad Labem)

12. 3.

Krajská mistrovství jednotlivců

19. 3.

Ligové soutěže

20. 3.

Pohár mladých nadějí — finále (Olomouc)

26. 3.

Ligové soutěže

27. 3.

Čtvrfinále dorostenecké ligy

2. 4.

Ligové soutěže
Champions League — finále

3. 4.

Semifinále dorostenecké ligy

28. 10.

Pohár mladých nadějí (Blatná, Duchcov,
Horní Benešov, Přelouč, Třebíč)

6. 11.

Ligové soutěže

13. 11.

Ligové soutěže
Pohár mladých nadějí (Č. Třebová, Dačice,
Jablonec n. N., Luhačovice, Podbořany)

9. 4.

Volno pro mezistátní utkání

17. 11.

16. 4.

Ligové soutěže

20. 11.

Ligové soutěže

17. 4.

Finále dorostenecké ligy

27. 11.

Ligové soutěže
Champions League

23. 4.

Volno pro mezistátní utkání

4. 12.

Ligové soutěže

11. 12.

Výkonná rada
Kuželkář roku 2010
Náhradní termín ligových soutěží
Champions League

18.—19. 12. Vánoční turnaj dorostu
ROK 2011

30. 4. — 1. 5. Mistrovství ČR jednotlivců — mládež
7.—8. 5.

Mistrovství ČR jednotlivců — dospělí

13.—18. 5.

Mistrovství světa dorostu — Sarajevo
(BIH)

19.—28. 5.

Mistrovství světa družstev dospělých
— Sarajevo (BIH)

4. 6.

Finále Poháru ČKA

11. 6.

Finále mistrovství ČR dvojic

18. 6.

Aktiv STK

9. 1.

Pohár mladých nadějí (Hořice, Ratíškovice,
Rýmařov, Tábor, Teplá)

15. 1.

Ligové soutěže

22. 1.

Ligové soutěže

Informace k Poháru ČKA

29. 1.

Ligové soutěže
Champions League

5. 2.

Ligové soutěže

6. 2.

Pohár mladých nadějí (Plzeň, Pelhřimov,
Přerov, Rychnov nad Kněžnou, Teplice)

Se začátkem ligových soutěží se kvapem blíží i doba
uzávěrky přihlášek do pohárové soutěže. Ta je stanovena na 30. září 2010, dokdy je třeba potvrdit
svou účast u předsedy STK Hanuše Slavíka na adrese
hanus.slavik@kuzelky.cz. Vedoucím soutěže je stále
Jindřich Svoboda.
Webová adresa PČKA je http://poharcka.kuzelky.cz.

10.—13. 2.

SP jednotlivců (dospělí + junioři) —
Tallin (EST)
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zprávy

Doporučení VV ČKA pro podávání rukou během utkání

Sportovně technické předpisy řeší
podávání rukou pouze víceméně
obecnou proklamací: hráči si podají
ruce. Vzhledem k množícím se dotazům na toto téma posoudil VV ČKA
používané způsoby a nakonec zformuloval doporučení, jak postupovat.
Při úvodním nástupu po kuželkářském
pozdravu a pokynu k podání si rukou
a rozchodu projde celý tým hostů
postupně nejdříve kolem rozhodčího
(případně rozhodčích) a poté kolem
celého domácího družstva a všichni
účastníci nástupu si podají ruce. Běžně se používá termín, že hosté udělají
tzv. „kolečko“. Poté obdobné „kolečko“ ale už jen kolem rozhodčího udělá
také domácí družstvo.
Praxe během utkání je celkem zažitá
— ruce si podává na začátku po představení hráčů i na konci po vyhlášení
výsledků celý blok hráčů daného utkání, ať již jsou to dva, čtyři či šest hráčů.
Na konci utkání probíhá podání rukou
obdobně jako na začátku, s tím rozdílem, že první „kolečko“ dělá to
družstvo, které prohrálo. Při nerozhodném výsledku pak opět družstvo
Hanuš Slavík
hostů.
přeseda STK ČKA

Rekonstrukce kuželen
I během letošního léta došlo k několika vylepšením technického stavu
českých kuželen. Největší rozruch přinesla rekonstrukce v Jičíně. Neoblíbená kuželna dostala zcela nový háv a
rázem vyletěla mezi českou elitu. Nový
Kuželkářské listy 7/2010

Ničivá povodeň

Smuteční oznámení

Velká voda, která v srpnu na severu
Čech způsobila obrovské škody, se
nevyhnula ani kuželně v Chrastavě.
Zdejší dvoudráha se tak ocitla dva
metry pod vodou a je zcela zničená.
Obnova kuželny nebude v současné
době pro město prioritou, ale místní kuželkáři se nevzdávají a chtějí ji
určitě zachovat a znovu zprovoznit.
Obrací se proto na ostatní kuželkáře
s žádostí o jakoukoliv pomoc, ať už
materiální nebo finanční. Číslo bankovního účtu pro případnou finanční pomoc je 0982328389/0800, v.s.
09 a kontaktní telefon na předsedu
oddílu p. Františka Vokouna je 602
266 455. V této souvislosti chrastavští kuželkáři taky apelují na ostatní
oddíly, aby si prověřily pojištění svých
kuželen, neboť nikdo neví, co všechno
se může stát.

Oddíl TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou se smutkem oznamuje, že dne
18. srpna 2010 zemřel dlouholetý
člen oddílu, spoluhráč, trenér mládeže a především náš kamarád Stanislav Král. Zemřel ve věku nedožitých
68 let. Čest jeho památce!

KuLi blahopřeje
Hana Barborová, členka TJ Sparta
Kutná Hora, hráčka, trenérka, rozhodčí, funkcionářka klubu, krajského
svazu a revizorka ČKBF, přestoupila
6. září do kategorie seniorek! Hanko,
díky za všechno a ať nám všem ještě
dlouho svým smíchem rozdáváš dobrou náladu!
Ivo Blaževič z TJ Lokomotiva Liberec,
dlouholetý ligový hráč a reprezentant,
držitel titulu mistr světa z roku 1968
a v minulém období úspěšný reprezentační trenér mužů, oslaví v září
neuvěřitelných 70 let.
Václav Koplík, člen SK Baník Ratíškovice, dlouholetý ligový rozhodčí, oslaví
tento měsíc 65. narozeniny.

Kuželna v Chrastavě před povodní…

Lucie Vaverková, členka KK Slovan
Rosice a mnohonásobná česká reprezentantka, oslaví v září 25. narozeniny.
Vydavatel: Česká kuželkářská asociace
Adresa:

Zátopkova 100/2, PS 40
160 17, Praha 6

… toto zbylo po řádění vodního živlu

povrch včetně náhozových desek byl
rovněž položen v Jihlavě. Dále rekonstrukcemi prošly kuželny v Trhových
Svinech, Českých Budějovicích či Aši,
takže i přes neustávající ekonomickou
krizi se české kuželky neustále posou-LDvají vpřed.
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