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Úvodem

Velice zdařilá premiéra
Poslední víkend před startem ligo-
vých soutěžích se na kuželně v Nové 
Bystřici odehrály boje o Superpohár. 
Premiérový ročník se opravdu vyda-
řil.
Začátkem července jsme byly oslove-
ny, zda bychom se chtěly zúčastnit 
nově zřizovaného Superpoháru, kdy 
se vzájemně utkají v kategorii žen 
i mužů mistři ligy s vítězi Poháru 
ČKA, který se od letošního roku hra-
je pod názvem Pro-Tec Cup. Myšlenka 
se nám líbila, týden před zahájením 
soutěží je ideální termín na předligo-

vé poměření sil. Na účast jsme kývly, 
i když jsme věděly, že nebudeme moci 
nastoupit v plné síle. Věřily jsme, že 
i tak dokážeme děvčatům z Chýnova 
konkurovat.
O slunné sobotě 11. 9. jsme se všich-
ni sešli na krásné, skvěle připravené 
kuželně v Nové Bystřici. Slavnostního 
zahájení se zúčastnil starosta Nové 
Bystřice pan Vladimír Bláha, zástup-
ce generálního sponzora Ing. Radek 
Stránský, prezident ČKA Ing. Jiří 
Jančálek a generální sekretářka svazu 
 pokračování na str. 2
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Z obsahu tohoto čísla

První kolo rozhodne! 
To si vždycky říkám, 
když v létě během 
turnajů nebo setkání 
s ostatními kuželkáři 
sbírám informace, co je nového, kdo 
kam přestoupil nebo šel na hostování. 
Jsou to vždy ale jen více či méně ově-
řené informace a musím čekat, které 
z nich se ukážou jako pravdivé.
Určitou nápovědou jsou soupisky 
jednotlivých družstev, které jsou zve-
řejněny už před zahájením soutěží, ale 
ani ty nedávají stoprocentní obrázek 
o složení jednotlivých družstev. Každé 
léto dochází k množství přestupů, ale 
letos došlo navíc k poměrně velkému 
odchodu hráčů a hráček do zahraničí. 
Více než jedna čtvrtina mezinárodních 
hráčských přestupů letošního léta 
z oficiálního přehledu NBC se týká 
českých hráčů a hráček. Když k tomu 
připočteme přes osmdesát hostování 
mezi oddíly, stává se nová situace 
více než nepřehlednou. 
Až první kolo nám tak jasně ukáže, 
kdo je kdo a kdo je kde, ale hlavně, 
jakou má kdo formu.
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superpohár

Velice zdařilá premiéra
pokračování ze str. 1
Ivana Palánová. Utkání řídili manželé 
Blanka a Oldřich Roubkovi.
Program Superpoháru začal vzájem-
ným utkáním žen. V první rundě po 
úvodním zaváhání dokázala Pavlína 
Radílková (510) porazit Miroslavu 
Cízlerovou (484) a Vlaďka Šťastná 
vyrovnáním rekordu drah a zároveň 
nejlepším výkonem dne (577) vyso-
ko přehrála Janu Račkovou (51�). 
Trochu nečekaně jsme vedly �:0 o 91 

kuželek.
Ve druhé rundě se zadařilo Blance 
Mizerové (566) proti Zdeně Vytisko-
vé (491), a tak, i přes prohru Lidmily 
Fořtové (504) s Blankou Maškovou 
(53�), nejlepší hráčkou hostí, se náš 
náskok při poměru 3:1 vyhoupl na 
138 kuželek.
V závěrečných duelech nás připravi-
la o druhý bod Věra Návarová (5�0), 
kdy proti ní plánovaně odehrály dvě 
naše hráčky (503), a to první šedesát-
ku Růžena Smrčková (�56) a druhou 
Jana Pavlíková (�47). Závěr stvrdila 
krásným výkonem Helena Gruszková 
(557) proti Aleně Kovandové (519). 
Utkání skončilo 6:�, 3�17:3058, vý-
hrou o 159 kuželek pro Slavii.
Zatímco utkání žen probíhalo systé-
mem trvalého navyšování náskoku 
slávistek, utkání mužů mezi KK Slavoj 
Praha a TJ Lokomotiva Česká Třebo-
vá bylo velice vyrovnané. Po úvodním 
duelu vedl Slavoj o 14 kuželek, po 
střední části pouze o 6, aby ve finále 
prohrál o pouhých 6 kuželek.
Anton Stašák (538) přehrál Jiřího  
Hetycha na úvodní dráze vysoko o �9 

kuželek, ale toho to jen nabudilo a  
systematicky z náskoku ubíral. Zbylé 
dráhy vyhrál a Toníka porazil o dvě 
kuželky (540). Martin Kozel porazil 
Miroslava Šnejdara (534) o 16 kuželek 
a srovnal. 
V prostředním duelu se hrubě neda-
řilo Stanislavu Březinovi (50�) proti 
Pavlu Vymazalovi (549). Jaroslav Pro-
cházka si naopak v nejlepším výkonu 
mužů (571) poradil s Petrem Holan-
cem (53�). Utkání tak bylo stále ote-
vřené �:�.
Jako dotahováci nastoupili Petr Pav-
lík a Stanislav Tichý za Slavoj a Milo-
slav Hýbl s Martinem Podzimkem za 
Třebovou. Byla to přetahovaná, ve 
které měli díky raketovému nástupu 
Martina Podzimka (300 na první še-
desátku oproti �56 Standy Tichého) 
trochu navrch „třebováci.“ Standa se 
ale nedal, zabojoval a vyhrál zbývající 
dvě dráhy (�90 oproti �63 Martina). 
S celkovým výkonem 546 ale bod na 
Martinovi (563) nezískal.
Duel Petra Pavlíka s Miloslavem 
Hýblem byl rozhodujícím v souboji  
o celkové vítězství. Byla to bitva ner-
vů. Šance na vítězství Slavoje ještě  
v posledních hodech žila. Petr tři  
 pokračování na str. 3

KK Slavia Praha — TJ Sokol Chýnov

Radílková P. 510 3:1 484 Cízlerová M

Šťastná V. 577 4:0 512 Račková J.

Mizerová B. 566 4:0 491 Vytisková Z.

Fořtová L. 504 1,5:2,5 532 Mašková B.

Smrčková R. 503 1:3 520 Návarová V.

Gruszková H. 557 3:1 519 Kovandová A.

3217 6:2 3058

Družstva KK Slavia Praha a TJ Sokol Chýnov; vlevo prezident České kuželkářské 
asociace Jiří Jančálek, třetí zleva starosta Nové Bystřice Vladimír Bláha, vpra-
vo ředitel akce a zástupce sponzorské firmy Bellatex, s.r.o. Radek Stránský

Superpohár — ženy
Nová Bystřice, 10. září 2011
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Velice zdařilá premiéra
pokračování ze str. 2
hody před koncem hrál na „tlačen-
ku“ — krále a zadní roh, hodil krás-
ný direkt, ale roh zůstal stát. Petr ho 
existencí minul a nakonec s výkonem 
5�9 prohrál s Mílou (5�4) na body 
1:3. Zůstaly jen dohady, jestli by býval 
byl těch 7 kuželek potřebných na 
vítězství shodil. Utkání skončilo �:6, 
3�36:3�4�, výhrou České Třebové  
o 6 kuželek.
Vítězná družstva obdržela obrovský 

putovní pohár a menší na památku, 
diplom, odměnu 6 000 Kč (1 000 Kč 
navíc pro nejlepší hráčku/nejlepšího 
hráče utkání) a krásný praktický dá-
rek od společnosti Bellatex. Stejný 
dárek dostala i poražená družstva. 
Nádhernou památkou pro všechny 
zúčastněné budou překrásné skleněné 
medaile v kovové obroučce.
Na vyhlášení utkání mužů převzal pan 
Jiří Tůma, předseda komise rozhod-
čích, z rukou Jiřího Jančálka vyzna-
menání ČKA — bronzovou plaketu za 
zásluhy. Kytičkou byla obdarována 
paní Blanka Roubková u příležitosti 
jejího životního jubilea.
Nováčka mezi soutěžemi — Superpo-
hár — musíme pochválit. Akce byla 
perfektně připravená a zajištěná, po-
děkování patří ČKA, pořádajícímu od-
dílu, panu Radku Stránskému z firmy 
Bellatex, městu Nová Bystřice, roz-
hodčím. My tak mohly prožít příjem-
ný den na tom našem „kuželkářském 
dvorečku“, zahrát si, pobavit se mezi 
svými. Děkujeme!
 Blanka Mizerová
 KK Slavia Praha

Bellatex Tour 2011–2012
Firma Bellatex, s.r.o. letos s ČKA 
nespolupracovala pouze při pořádání 
Superpoháru, ale především se roz-
hodla podporovat mládež.

Bellatex bude sponzorem tradiční 
nemistrovské soutěže — Poháru mla-
dých nadějí. Firma poskytne zejména 
finanční podporu skvělé myšlence a 
výborné organizaci této sérii turna-
jů pro mladé kuželkáře a kuželkářky. 
Soutěž se v nadcházejícím ročníku 
bude hrát již pošestnácté, tentokrát 
tedy pod názvem Pohár mladých 
nadějí — Bellatex Tour �011–�01�.
Vedoucím soutěže je stále Jiří John a 
adresa webových stránek zůstává také 
stejná — http://pmn.kuzelky.cz.

Turnaje Bellatex Tour 2011/12

1. turnaj 28. září 2011
Kosmonosy, Kroměříž, Nová Bys-
třice, Rokycany, Zábřeh

2. turnaj 28. října 2011
Blatná, Duchcov, Horní Benešov, 
Třebíč, Vrchlabí

3. turnaj 17. listopadu 2011
Česká Třebová, Dačice, Jablonec 
nad Nisou, Podbořany, Zlín

4. turnaj 8. ledna 2012
Jičín, Ratíškovice, Rýmařov, Tábor, 
Ústí nad Labem

5. turnaj 5. února 2012
Pelhřimov, Plzeň, Přerov, Rychnov 
nad Kněžnou, Teplice

6. turnaj 4. března 2012
Blansko, Kutná Hora, Náchod, Va-
lašské Meziříčí, Teplá

Finále 1. dubna 2012
Olomouc

Družstva TJ Lokomotiva Česká Třebová a KK Slavoj Praha; vlevo prezident 
České kuželkářské asociace Jiří Jančálek, vpravo ředitel akce a zástupce spon-
zorské firmy Bellatex, s.r.o. Radek Stránský

KK Slavoj Praha — TJ Lok. Č. Třebová

Stašák A. 538 1:3 540 Hetych J.

Kozel M. 550 2,5:1,5 534 Šnejdar M.

Březina S. 502 1:3 549 Vymazal P.

Procházka J. 571 3:1 532 Holanec P.

Pavlík P. 529 1:3 524 Hýbl M.

Tichý S. 546 2:2 563 Podzimek M.

3236 2:6 3242

Superpohár — muži
Nová Bystřice, 10. září 2011
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první liga mužů

první liga žen

Ligová sezona opět za dveřmi
Po více než pěti měsících stojí naše 
nejvyšší soutěž opět na prahu nové 
ligové sezony. A co nového přinesla 
letní pauza, tak bohatá na změny?
O čelo tabulky by se měly prát 
především zkušené celky, v jejichž 
kádrech nedošlo k závažněj-
ším změnám. Velkým fa- 
voritem bude zajisté 
tým Slavoje, ale zne-
příjemnit mu cestu 
za obhajobou titulu 
budou chtít zejmé-
na celky Náchoda či 
družstvo Luhačovic, jež 
je konečně odhodláno 
naplnit nemalé ambice z let 
minulých. Černým koněm soutěže by 
mohly být Husovice, posílené a sáze-
jící na zkušenost. 
Klidný střed tabulky by měl být v si-
lách týmů České Třebové, Dačic či 

Přerova i po odchodu klíčových hráčů, 
včetně nejlepšího hráče uplynulé li- 
gové sezony Pavla Jirouška. Problé-
my se záchranou si rovněž nechtějí 
připustit na Konstruktivě.
Naopak spíše s bojem o záchranu se 

po úspěšných letech budou 
seznamovat v Jihlavě, je-

jíž kádr opustily téměř 
všechny opory a bude 
zajímavé sledovat, jak 
se mladí hráči s tou-
to situací vypořádají. 

To samé lze konstato- 
vat také u týmu Jiskry 

Kovářské. Nováčci z Tře- 
bíče a Vrchlabí se již v minu-

lých letech přesvědčili, jaký je rozdíl 
mezi naší nejvyšší soutěží a druhou 
ligou, a proto i letos je prioritou pro 
oba především záchrana.
 -KB-

Přerov vyzyvatelem Slavie
Startem každého ročníku 1. KLZ clou-
má otázka, zda někdo, opět po čase, 
sesadí Slavii Praha.
Slavia byla a je favoritem číslo jed-
na. Její ustálený kádr natrvalo dopl-
nila Pavlína Radílková. Nejvážnějším 
konkurentem zřejmě bude 
Přerov. V minulé sezóně 
stříbrný celek opět 
získal na hostování 
Gabrielu Helisovou a 
na přestup pak Mar-
tinu Janyškovou.
Další vyzyvatelé nao-
pak spíše počítají ztrá-
ty. Zábřeh přišel o druhý 
tým v lize, ale především  
o Danu Wiedermannovou ml. Blan-
sko se bude muset obejít bez Zuzany 
Musilové a Náchod bude muset ože- 
let Michaelu Divišovou.
Využít ztrát konkurence by mohl Jičín. 

Na jaře opět silný tým si už zvykl na 
novou kuželnu a letos by mohl útočit 
minimálně na bronz. Podobně silný 
pravděpodobně bude i Chýnov.
Naopak otazníky visí nad Konstruk-
tivou. Kádr má sice široký, ale časové 

možnosti hráček jsou ome-
zené. Hostující Martina 

Čapková a Jana Hrou-
zová tak asi budou mít 
plné ruce práce.
Klid přes léto panoval 
ve Valmezu a Šumper-

ku. Valmez se bude 
chtít opět zařadit do 

klidného středu tabulky. 
Šumperk bude chtít zapome-

nout na hrůzné dvoubodové jaro.
Duchcov a Husovice to jako nováčci 
budou mít těžké. Do soutěže nastu-
pují v podstatě s totožnými kádry jako 
loni. -LD-

JEDNOTLIVKYNĚ 2010/11
1. D. Wiedermannová ml. ZÁB A 564,9 11/11

2. Šárka Marková SLA 563,1 11/11

3. Michaela Sedláčková PŘE 558,0 10/11

4. Vladimíra Šťastná SLA 555,8 11/11

5. Aneta Cvejnová NÁCH 550,0 11/11

6. Jana Holubová PŘE 547,9 11/11

I. KLZ 2010/11

1. KK Slavia Praha 124,0:52,0 38

2. TJ Spartak Přerov 118,5:57,5 35

3. KK Zábřeh „A“ 102,5:73,5 30

4. TJ ČKD Blansko 104,5:71,5 28

5. SKK Primátor Náchod 97,0:79,0 24

6. SKK Jičín 89,0:87,0 22

7. TJ Sokol Chýnov 81,0:95,0 20

8. KK Konstruktiva Praha 78,5:97,5 20

9. TJ Valašské Meziříčí 78,5:97,5 17

10. KK Šumperk 75,5:100,5 14

11. KK Zábřeh „B“ 60,0:116,0 9

12. KC Zlín 47,0:129,0 7

I. KLM 2010/11

1. KK Slavoj Praha 108,0:68,0 32

2. KK PSJ Jihlava 116,0:60,0 31

3. SKK Primátor Náchod 104,5:71,5 26

4. TJ Centropen Dačice 100,0:76,0 26

5. TJ Lok. Česká Třebová 97,0:79,0 26

6. TJ Sokol Husovice 91,0:85,0 25

7. TJ Jiskra Kovářská 83,5:92,5 24

8. TJ Sokol Luhačovice 87,5:88,5 23

9. TJ Spartak Přerov 73,0:103,0 15

10. KK Konstruktiva Praha 67,0:109,0 13

11. KK Moravská Slavia Brno 62,0:114,0 12

12. TJ Valašské Meziříčí 66,5:109,5 11

JEDNOTLIVCI 2010/11
1. Pavel Jiroušek ČTŘ 604,4 10/12

2. Zdeněk Vymazal HUS 600,2 12/12

3. Jan Kotyza JIH 595,6 12/12

4. Jaroslav Procházka SLJ 593,4 11/12

5. Zdeněk Gartus SLJ 592,4 12/12

6. Robin Parkan JIH 591,2 12/12
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představujeme

Nováčci jdou do boje
S velkým očekáváním, ale i obavami 
vstupují do nadcházející sezony no-
váčci naší nejvyšší ligové soutěže. 
Zatímco pro ženská družstva z Hu-
sovic a Duchcova je postup do naší 
nejvyšší soutěže historickou událos-
tí, pro muže z Třebíče a Vrchlabí se 
jedná o návrat mezi elitu.

SKK Vrchlabí
Podkrkonošský celek již v minulosti  
v nejvyšší soutěži krátce působil a tak 
postupem mezi elitu navázal na sezo-
nu �009/10, kdy se však ligu zachrá-
nit nepodařilo.
Historie vrchlabských kuželek se da-
tuje od roku 1948. První dvoudráhová 
kuželna s ručním stavěním vznikla ve 
městě v roce 1951 a sloužila až do 
roku 1976, kdy se podařilo realizo-
vat projekt čtyřdráhové kuželny. Díky 
podpoře města se v roce �000 usku-
tečnil nákup nových stavěčů kuželek 
od firmy Vollmer, které slouží až do 
dnešního dne.
Mezi nejvýznamnější úspěchy klubu  
v letech minulých bylo čtvrté místo  
M. Hurta na Mistrovství ČSR mužů  
v padesátých letech. Vzestup muž-
ských kuželek ve Vrchlabí lze datovat 
do začátku devadesátých let, kdy se 
postupně ve městě střídala druhá a 
třetí liga. Částečné posílení kádru a 
kvalitní výkony, zvláště v domácím 
prostředí, v sezoně �008/09, přispě-
li k tomu, že druhá liga nebyla pro 
vrchlabské hráče konečnou stanicí a 
postupem do první ligy se tak splnil 
jedné generaci hráčů jejich kuželkář-
ský sen.
Kádr nováčka bude spoléhat na vyrov-
nané výkony všech členů družstva a 
také na Michala Rolfa, který je držite-
lem rekordu vrchlabské kuželny.
Dráhy mají saduritový povrch, kužel-
ky jsou značky Vollmer Tornado Plus. 
Jsou z tvrdé směsi a na tvrdém sadu-
ritovém povrchu pěkně poskakují a 
velmi dobře padají.

TJ Třebíč
Slavný klub se slavnou historií, i tak 
lze představit dalšího nováčka sou-
těže.
Počátek kuželkářského sportu lze  
v Třebíči datovat do začátku padesá-
tých let a od té doby se v třebíčském 
dresu vystřídala celá řada reprezen-
tantů a držitelů světového rekordu. Ze 
slavných jmen nelze nezmínit Naďu 
Dobešovou či bratry Procházky, kteří 
měli rovněž zásluhu na zisku něko-
lika titulů a medailí ČSSR a ČSFR.  
V současnosti se po několika hube-
ných letech podařilo družstvu mužů 
navrátit do naší nejvyšší soutěže.
Základ kádru tvoří zkušení hráči,  
z nichž v minulosti nejvíce úspěchů 
posbíral Václav Rypel, který by měl 
být rovněž v letošní sezoně oporou 
týmu z Vysočiny.
Kuželna v Třebíči nepatří mezi ty nej-
mladší, ale přesto lze označit auto-
maty firmy Vollmer za bezproblémové 
a dráhy, které jsou lité, za padavé.

TJ Sokol Husovice
Tento brněnský oddíl patří mezi nej-
starší oddíly u nás. Mezi nejslavnější 
hráče z klubové historie patří přede-
vším Miroslav Kočárek, který získal 
několik titulů ČSSR a dokonce i titul 
na MS. Zlom ve výkonnosti nastal 
v devadesátých letech po příchodu 
funkcionáře Josefa Bašného, kdy za-
čal značný výkonnostní růst, nejprve 
zejména u družstva mužů, které se 
probojovalo do první ligy již dříve, ale 
také u týmu žen.
Pro toto družstvo, které pobylo v dru-
hé lize pouhý jeden rok, byl postup 
historickým úspěchem a nic na tom 
nezmění i fakt, že se do první ligy 
dostalo až dodatečně po odřeknutí 
vítěze II. KLZ celku Ratíškovic.
Družstvo bylo před sezonou vhod-
ně doplněno zkušenými hráčkami a  
 pokračování na str. 5

Připravujeme…
Poptávka po úsporách v současné 
době roste, proto VV ČKA navázal 
spolupráci s odborníky v oblasti tele-
komunikací, energií a finančního po- 
radenství. Tímto krokem bychom rádi  
nabídli tyto služby kuželnám, regis-
trovaným členům a rodinným přísluš-
níkům. Podrobnější informace zveřej-
níme v příštím vydání Kuželkářských 
listů a v průběhu měsíce září na we-
bových stránkách www.kuzelky.cz.

Z jednání VV ČKA
Výkonný výbor ČKA na svém zasedá-
ní 8. září �011 projednal informace 
z konferencí WNBA a NBC, přípravu 
KL, zajištění školení rozhodčích II. tří-
dy, seminářů TK, přípravu akcí KSR 
a zajištění účasti klubových družstev  
v pohárových soutěžích NBC. 
VV ČKA schválil rozpisy Superpoháru, 
Poháru ČKA, MČR dvojic a program 
jednání VR ČKA, která se uskuteční 
dne 7. 1. �01�.

Kvalifikace MČR dvojic
Před zahájením mistrovských soutěží 
bylo odehráno sedm turnajů kvalifi-
kace druhého ročníku Mistrovství ČR 
dvojic. Systém je téměř totožný jako 
loni, takže vítězové jednotlivých tur-
najů, resp. nejlépe umístěná dvojice 
přihlášená do MČR dvojic, postupuje 
do finálového turnaje. K dnešnímu 
dni je přihlášeno 39 dvojic mužů a  
�3 dvojic žen.
První část turnajů se uskutečnila  
v Kroměříži, Rychnově nad Kněžnou, 
Valašském Meziříčí, Kolíně, Rudné, 
České Třebové a Jablonci nad Nisou. 
Zatím neoficiálně známými postupu- 
jícími jsou — Braun, Valík (Jihlava), 
Račková, Šeborová (Jihlava, Č. Pečky), 
Endršt, Ransdorf (Duchcov), Zimáko-
vá, Kohoutová (Rudná), Cabák, Ju-
roška (Valašské Meziříčí), Šebková, 
Jandíková (Valašské Meziříčí), Tužil, 
Polanský (Vracov).
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představujeme

Nováčci jdou do boje
pokračování ze str. 4
úspěch se dostavil velmi záhy díky 
vyrovnanosti kádru. Na ten budou 
sázet i v nadcházející sezoně, nicmé-
ně mezi opory týmu lze zařadit pře-
devším Renatu Konečnou a Ivanu Ma-
jerovou.
Moderní čtyřdráhová kuželna se může 
pochlubit novými šatnami, novými 
kuželkami a přátelskou atmosférou.

TJ Sokol Duchcov
Rovněž pro družstvo duchcovských 
žen je postup mezi naši elitu his-
torickým úspěchem. Vznik klubu je 
datován do počátku 50. let minulého 
století. Vyjma let šedesátých, kdy se 
podařilo mužům hrát první ligu, se  
až donedávna družstva pohybovala 
převážně v nižších soutěžích. Na pře-
lomu tisíciletí se klub začal více ori- 
entovat na výchovu mládeže a úspě-

chy se dostavily velmi záhy. Výsled-
kem jsou dorostenecké tituly a dlou-
hodobá účast družstva dorostu v lize 
na níž navázal letos postup žen do 
nejvyšší soutěže. 
Právě ještě nedávno dorostenky vhod-
ně doplnily zkušené hráčky a poda-
řilo se skloubit mládí se zkušeností.  
Oporou týmu by měla být především 
Adéla Kolaříková (roz. Hilzensauero-
vá), mnohonásobná dorostenecká a 
juniorská reprezentantka a medailist-
ka z juniorského šampionátu.
V roce 1999 byla původní dvoudráha 
rozšířena na čtyřdráhovou se sadu-
ritovým povrchem. V současnosti je  
v celku dobrém stavu, padavost kužel-
ny je velmi dobrá, takže se můžeme 
těšit na pěkné výkony podpořené 
bouřlivým prostředím.
 Kamil Bednář 

(s využitím informací od klubů)

PČKA nově jako Pro-Tec Cup
Také v aktuální kuželkářské sezoně 
družstev se bude hrát Pohár České 
kuželkářské asociace. Nově se však 
tato soutěž bude uvádět pod hlavič-
kou sponzora, výrobce kuželkářského 
materiálu, německé firmy Pro-Tec.
Pro prvních osm družstev v každé 
kategorii jsou připraveny věcné ceny. 
Celková hodnota cen pro celou soutěž 
bude min. 50 000 Kč! Vítěz Pro-Tec 
Cupu získá právo účasti na Poháru 
NBC a také Superpoháru ČKA.
Doba uzávěrky přihlášek se blíží, a 
tak nezapomeňte proto potvrdit svou 
účast u předsedy STK Hanuše Slavíka 
na adrese hanus.slavik@kuzelky.cz a 
to do 30. září 2011!
Přihlášku i rozpis Pro-Tec Cupu nalez-
nete na stránkách ČKA. Vedoucím 
soutěže je i nadále Jindřich Svoboda 
a rovněž adresa webových stránek 
s aktuálními výsledky zůstává beze 
změny — http://poharcka.kuzelky.cz.
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přestupy

Zajímavé přestupy a hostovaní
PŘESTUPY V ČR

Petr Holanec TJ Start Rychnov n. Kn. Æ TJ Lok. Česká Třebová

Martina Janyšková TJ Valašské Meziříčí Æ TJ Spartak Přerov

Lída Landkamerová TJ Spartak Pelhřimov Æ TJ Sokol Chýnov

Dalibor Matyáš TJ Spartak Přerov Æ KK Slovan Rosice

Jiří Mrlík TJ Sokol Machová Æ TJ Sokol Luhačovice

Daniel Neumann TJ Červený Kostelec Æ SKK Náchod

Jiří Němec SKK Náchod Æ TJ Sokol Kolín

Martin Pejčoch SK Škoda VS Plzeň Æ TJ Jiskra Kovářská

Jana Račková KK PSJ Jihlava Æ TJ Sokol Chýnov

Pavlína Radílková TJ Zbrojovka Vsetín Æ KK Slavia Praha

Martin Švorba KK PSJ Jihlava Æ TJ Sokol Kolín

Zdeňka Vytisková TJ Spartak Pelhřimov Æ TJ Sokol Chýnov

ODCHODY DO ZAHRANIČÍ

Michaela Divišová SKK Náchod Æ  KSK Austria Krems

Jiří Dvořák TJ Sokol Chýnov Æ  ASV Neumarkt

Radek Hejhal Kuželky Podbořany Æ  FSV Erlangen Bruck

Miroslav Jelínek TJ Sokol Údlice Æ  SKC Vict. Bamberg

Pavel Jiroušek TJ Lok. Česká Třebová Æ  KSV Mistelbach

Jan Kotyza KK PSJ Jihlava Æ  BSV Voith St. Pölten

Zuzana Musilová TJ ČKD Blansko Æ  BSV Voith St. Pölten

Jiří Němec TJ Centropen Dačice Æ  SKV Gäuboden

Robin Parkan KK PSJ Jihlava Æ  SKV Gäuboden

Pavel Petrů TJ Sokol Chýnov Æ  KSC Schneegattern

Viktor Pytlík TJ Sokol Kdyně Æ  SKC St. Kr. Walldorf

Ondřej Sobčák SKK Náchod Æ  KSK Austria Krems

D. Wiedermannová ml. KK Zábřeh Æ  BBSV Wien

HOSTOVÁNÍ

Jiří Axman ml. KK Slovan Rosice Æ TJ Sokol Husovice

Martina Čapková HKK Olomouc Æ KK Konstruktiva Praha

Kamil Fiebinger TJ Lokomotiva Trutnov Æ SKK Spartak Vrchlabí

Gabriela Helisová TJ Zbrojovka Vsetín Æ TJ Spartak Přerov

Jiří Hendrych KK Hagemann Opava Æ TJ Spartak Přerov

Jana Hrouzová TJ Slovan Jirkov Æ KK Konstruktiva Praha

Jiří Mikoláš TJ BOPO Třebíč Æ TJ Třebíč

Lucie Pavelková TJ Zbrojovka Vsetín Æ TJ Valašské Meziříčí

Michal Šic TJ Tesla Pardubice Æ TJ Lok. Česká Třebová

Pohárové soutěže NBC
Stejně jako každý rok, uskuteční se 
i letos v říjnu (4.–8. 10. �011) mezi-
národní klubové soutěže — Světový 
pohár, Evropský pohár a Pohár NBC.  
V letošním roce budou Českou repub-
liku reprezentovat:

 Světový pohár — Augsburg (GER)
muži: KK Slavoj Praha
ženy: KK Slavia Praha 

 Evropský pohár — Bozen (ITA) 
muži: KK PSJ Jihlava
ženy: TJ Spartak Přerov

 Pohár NBC — Skopje (MKD)
muži: SKK Náchod
 TJ Jiskra Kovářská 
ženy: TJ Sokol Chýnov
 TJ ČKD Blansko

Právo účasti si původně vybojovali  
i muži České Třebové a ženy Zábřeha, 
ale tato družstva se rozhodla pohárů 
nezúčastnit.

Zavarko porazil 740 kuželek
Srb Vilmos Zavarko 
je na začátku nové 
kuželkářské sezony 
připraven výtečně.
Hned v prvním kole 
slovenské extraligy 
mužů dosáhl na ku- 
želně v Podbrezové vynikajícího vý-
konu 740 poražených kuželek. Tím-
to náhozem překonal i vlastní svě-
tový rekord, který má hodnotu 7�8 
kuželek.
Potvrdil tak skvělou formu z příprav-
ných utkání před začátkem soutěže, 
když v průběhu dvou týdnů vytvořil 
hned pět rekordů kuželen. V srbském 
Bečeji o čtyři kuželky překonal 700,  
v německém Schönebecku pak porazil 
685 a přidal ještě tři rekordy na Slo-
vensku — ve Vrútkách 688, v Suča-
nech 665 a v Modrance 667.
S využitím článku na www.kolky.sk.
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kuželny

V létě na kuželnách nezaháleli
Jako na začátku každé sezóny, tak  
i na úvod ročníku 2011–2012 při- 
nášíme malé ohlédnutí za letním 
děním na českých i moravských ku-
želnách.
Loňskými bleskovými povodněmi zni-
čená kuželna v Chrastavě dostala 
zbrusu nový háv. Na vlastní rekon-
strukci se zde nejvíce podíleli členové 
místního oddílu. Nikdo z nich ovšem 
nezapomene na nezištnou pomoc 
dobrovolníků z řad kuželkářské obce  
i z benefičního koncertu M. Davida.
Druhá zásadní rekonstrukce proběh-
la v Českých Velenicích. Za pomoci 
dotace 400 000 Kč od Jihočeského  
kraje a dále finanční podpory měs-
ta České Velenice a také podpory  
TJ Lokomotiva České Velenice tu bě-
hem července a poloviny srpna pro-
běhla nejprve demontáž elektroniky 
a ASK, dále poté rozbití betonových 
chodníků mezi drahami a podklado-
vých betonů v hracím prostoru. Dal-
ším krokem bylo nové vybetonová- 
ní dopadového prostoru. Nezbytnou 
součástí rekonstrukce hracího pros-
toru kuželny poté byla výměna oken 
a topení. Samotnou montáž nového 
podkladního roštu pod dráhy nakonec 
provedla společnost SCI s. r. o., která 
se stala vítězem výběrového řízení. Na 
závěr již bylo potřeba jen znovu připo-

jit elektroniku, ASK a řádně uklidit a 
nové segmentové dráhy s teflonovým 
povrchem byly připraveny ke hraní. 
České Velenice se tak po několika 
letech opět zařadily mezi nejmoder-
nější kuželny v České republice, kte-
rým by slušela nejvyšší soutěž.
Ani moravská metropole nespí. Roz-
sáhlou proměnou prochází již od 
roku �010 domácí stánek SK Brno-
Žabovřesky, kde se upravuje v pod-
statě celá kuželna včetně sociální  
zařízení. Všechny práce, jejichž hod-
nota je asi 300 tisíc korun, provádějí 
svépomocí členové klubu.
Další rekonstrukce proběhly na kužel-

nách SK Sigma MŽ Olomouc, TJ Sokol 
Kdyně, Spartak Rokytnice nad Jizerou 
či TJ VOKD Poruba.
Poslední informace je spíše zprávou 
do budoucna. Po dlouholetém odklá-
dání se nyní v Praze na Žižkově staví 
nová sportovní hala Sokola Žižkov, 
jejíž součástí by měla být mimo jiné  
i nová čtyřdráhová kuželna. Hotova  
by měla být do dvou let, tak se nech-
me překvapit a držme palce.
Je vidět, že i nadále se kuželkáři  
snaží jít vpřed a neustále si zpří- 
jemňovat a modernizovat hraní ku-
želek.
 Lukáš Dařílek

Nově zrekonstruovaná čtyřdráhová kuželna v Českých Velenicích

Dvoudráhová kuželna TJ Spartak Chrastava po rekonstrukci Chrastavské dráhy po povodni
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mládež

Mezinárodní tábor mládeže
Ve dnech 19.–26. 8. 2011 proběhl  
v německém Rabenbergu mezinárod-
ní tábor mládeže pod záštitou NBC.
Původní myšlenka byla, aby se z kaž-
dé země zúčastnil jeden chlapec a jed-
na dívka ve věku 14–16 let. Vzhledem 
k tomu, že ze strany členů NBC nebyl 
takový zájem, tak se z některých zemí 
zúčastnilo více chlapců a děvčat. 
V pátek 19. 8. �011 se na sraz dosta-
vilo 19 hráčů a hráček ze Srbska, Slo-
vinska, Maďarska, Rakouska, Německa 
a České republiky. Za ČR se zúčastnili 
Eliška Kubáčková, Mojmír Holec a Petr 
Dobeš. Vedením akce byl pověřen 
Gerhard Gromann. Hlavním trenérem 
byl Wolfgang Lutz a Frank Schuster. 
V pátek večer akci zahájil Thomas 
Schonst za komisi mládeže při NBC.
Od pátku do soboty čekal na účastní-
ky pestrý, ale velice náročný program. 
Jeho součástí byly jednak kuželky a 
jednak nejrůznější sportovní aktivity 
(plavání, jízda na kole, běh, míčové 
sporty, fitnescentrum).
Ve středu proběhl na nově otevřené 
kuželně v Bernsbachu ostrý start na 
1�0 hs. Eliška skončila na třetím mís-
tě výkonem 550. U chlapců se proje-
vilo jejich mládí (např. Srbsko přivezlo 
17leté reprezentanty se zkušenostmi 

ze Sarajeva, včetně mistra světa Ková-
če). Mojmír dosáhl výkonu 5�5 bodů 
a Petr 544 bodů. Oba doplatili na 
přehnanou snahu, kdy při startu chy-
běla uvolněnost. Jen pro zajímavost, 
při systémovém tréninku naši chlap-
ci hráli minimálně stejně dobře jako 
Kováč.
V rámci akce se uskutečnily i fyzické 
testy a každý účastník obdržel výsled-
ky testu s doporučením jak pracovat 
na své fyzické kondici.
I přesto, že naši reprezentanti byli od 
svých kolegů mladší, tak se neztratili. 
Eliška skončila třetí v ostrém náho-
zu. Mojmír druhý v horské časovce 
na jízdním kole a Petr rovněž druhý 
v běhu na překážkové dráze. Všichni 
naši reprezentanti zaslouží pochva-
lu za svůj přístup a snahu při plnění 
náročných tréninkových dávek.
Jako trenér naší výpravy jsem byl 
plně zapojen do dění a získal mno-
ho dalších zkušeností. Ve středu 
proběhla beseda s prezidentem NBC  
S. Schweikardtem, kde se všichni 
shodli, že je třeba takovéto akce pod-
porovat, jelikož je to jedna z dobrých 
cest jak zvýšit úroveň kuželkářského 
sportu v celosvětovém měřítku.

Petr Dobeš — vedoucí výpravy

Kemp talentované mládeže
Ve dnech 26.–28. srpna se v Dači-
cích uskutečnil historicky první kemp 
talentované mládeže v kuželkách.

Byl určen pro hráče a hráčky ve věku 
13–15 let, kteří byli vybráni na zákla-
dě výsledků z PMN a MČR. Lze tak 
říci, že se kempu zúčastnili ti nejlepší  
v dané kategorii. Zároveň byli na tuto 
akci přizváni i jejich oddíloví trenéři a 
trenérky.
Obsah kempu se skládal z několika 
částí — příprava na kuželně, všeobec-
ná příprava a také rehabilitační, uvol-
ňovací a protahovací cvičení.
Všechny bloky s dětmi absolvovali 
také jejich trenéři, a tak veškeré do-
tazy a připomínky byly řešeny okamži-
tě „v akci“. V sobotu večer pak pro-
běhla pracovní beseda všech trenérů 
a hráčů.
Celá akce v Dačicích se velmi vydaři-
la, o čemž svědčí především reakce 
zúčastněných, které byly velmi klad-
né. Komise mládeže ČKA tak již nyní  
pracuje na přípravách �. ročníku této 
akce.
Další podrobnosti včetně výsledků 
jsou k dispozici na webu ČKA.
 František Majer

Pracovní beseda s účastníky kempu
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Příspěvky na provoz a údržbu
Připomínáme, že se blíží konec termí-
nu pro zasílání žádostí o státní pří-
spěvek na provoz a údržbu sportov-
ních zařízení (Program IV.).
Současně upozorňujeme, že není tře-
ba zasílat žádosti o příspěvky z Pro-
gramu III. Dle informací je program 
špatně vypsán a v žádném případě na 
příspěvek z něj nedosáhneme. Proto 
ani tyto žádosti nebudeme shromaž-
ďovat a odesílat na MŠMT.
V souvislosti s vyhlášením Programů 
státní podpory sportu pro nestátní 
neziskové organizace pro rok �01� a 
s uveřejněním Státní podpory sportu 
pro rok �01� na stránkách MŠMT ČR, 
vás tímto informujeme, že na zákla-
dě podmínek, stanovených ve vyhlá-
šených programech, došlo k zásadní 
změně ve způsobu předkládání žádos-
tí pro poskytnutí neinvestičních dota-
cí.
U programu IV. „Údržba a provoz 
sportovních zařízení“ je nutné, aby 
jednotlivé samostatné kuželkářské 
kluby své požadavky o poskytnutí 
státní dotace uplatnily prostřednic-
tvím svého příslušného národního 
sportovního svazu, tedy České kužel-
kářské a bowlingové federace. Žádosti 
o poskytnutí této dotace již nebudou 
tak, jako dosud, předkládány centrál-
ně za sdružené tělovýchovné jednoty 
a sportovní kluby prostřednictvím 
ČSTV.
V návaznosti na tyto skutečnosti pro-
to upozorňujeme všechny kuželkář-
ské kluby, sdružené v ČKBF (ČKA), že 
pokud chtějí participovat na státní 
dotaci v rámci Programu Údržba a 
provoz sportovních zařízení pro rok 
�01�, musí vyplnit tabulku (příloha 
č. 3 na www.msmt.cz/sport/odkazy) 
a v elektronické podobě ji poslat na 
ČKA na adresu cka@kuzelky.cz nebo 
kuzelky@cstv.cz a to nejpozději do 
�0. 9. �011.
Pokyny pro vyplnění tabulky a upřes-
nění některých zásad naleznete na 
webu ČKA.

Marný boj na konferencích
Sobota 20. srpna 2011 byla v mezi-
národním termínovém kalendáři vy-
hrazena konferencím WNBA a NBC, 
které se konaly v hotelu Rába v ma-
ďarském Györu.
Před těmito konferencemi se však 
uskutečnilo ještě jedno významné 
setkání. V sobotu �3. července �011 
se v německém Bautzenu (Budyšíně) 
sešli prezidenti německého (A. Alt-
mann + R. Aulbach), polského (J. 
Machrżak + B. Broński) a českého 
(J. Jančálek + H. Slavík) kužel-
kářského svazu, aby se infor-
movali o situaci ve svých 
svazech, výhradách vůči 
WNBA/NBC a domluvili na 
společném postupu při ře-
šení současných problémů. 
Výsledky jednání lze shrnout 
do těchto bodů:

Mistrovství světa
• s ohledem na ekonomickou situaci 
 ve svazech pořádat každý rok jen 
 jedno MS;
• program: (so) družstva ženy, (ne) 
 družstva muži, (po) dvojice ženy, 
 (út) dvojice muži, (st) smíšené 
 tandemy + konference NBC, (čt) 
 sprint ženy, (pá) sprint muži, (so) 
 finále jednotlivci, kombinace;
• junioři a dorost by měli hrát podle 
 stejného systému;
• vzhledem k cyklům MS uvažovat 
 o změně věkových kategoriích 
 u juniorů a dorostu (např. 14–19, 
 �0–�5).

Doping
• změny jsou možné jen přes WNBA,
• na konferenci k tomuto tématu 
 vystoupí J. Jančálek.

Prováděcí předpisy mezinárodního 
sportovního řádu 
• členské svazy by měly rozhodovat 
 o systému mezinárodních soutěží,
• prezídium NBC nemůže určovat, 

 který hráč se může zúčastnit mis-
 trovství světa.
Návaznost na další země
• byly vytipovány další země, které 
 mají obdobné problémy,
• rozhovory s těmito prezidenty 
 budou vedeny nejpozději při MS 
 juniorů v Bautzenu,
• další setkání se může uskutečnit 
 v Poznani.

Samotné konference WNBA v Maďar-
sku se zúčastnilo 16 členských svazů 

z �9. Spolu s nimi mělo hlasova-
cí právo také 6 členů prezídia 
WNBA. 
Zajímavým bodem konferen-
ce bylo projednání antido-
pingových předpisů WNBA. 

Zřejmě se začíná blýskat na 
lepší časy. Po bývalém sekretá-

ři WNBA panu G. Gruberovi, si snad 
konečně někteří členové prezídia 
WNBA přečetli Kodex WADA a ověřili 
si, že ve všech bodech, kde kodex dává 
sportovním svazům možnost volby, 
přijalo WNBA na doporučení G. Gru-
bera tu nejtvrdší variantu. Přitom 
je ČKA na tuto skutečnost již léta 
upozorňovala a vyzývala ke zjednání 
nápravy.
Např. v rámci antidopingových před-
pisů jsou sportovní odvětví zařazena 
do tří kategorií podle nebezpečí zne-
užití dopingu. Kuželky jsou zařazeny 
do toho nejrizikovějšího vedle kultu-
ristiky, vzpírání atd. WNBA se nyní 
bude snažit o přeřazení do nižšího 
stupně. Někteří naši hráči mají své 
zkušenosti s mezinárodním registrem 
sportovců, kteří mohou být testováni 
na užití dopingu i mimo období star-
tu (např. během své dovolené musí 
každý den hlásit, kde je může antido-
pingový komisař případně navštívit). 
Ještě v minulém roce bylo na tomto 
seznamu jen v sekci NBC přes 100 
kuželkářů (z Česka 3 ženy a 8 mužů). 
 pokračování na str. 11
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konference

V letní kuželkářské přestávce vstoupil 
do stavu manželského reprezentant 
Miroslav Jelínek, kterému byl na jeho 
svatbě za svědka jeho spoluhráč a 
kamarád z reprezentace Viktor Pytlík.

Další kuželkářskou dvojicí, která si 
nedávno řekla své „ano“ byla Zuzka 
Pěchová a David Machala.

Oběma párům přejeme všechno nej-
lepšího do jejich společného života!

Václav Vlček, člen SK SIGMA Olomouc, 
dlouholetý sekretář Moravskoslezské-
ho a Olomouckého krajského svazu a 
člen Výkonné rady ČKA, oslaví (určitě 
na kuželně jako trenér nebo rozhod-
čí!) 75. narozeniny. Blahopřejeme!
 pokračování na str. 12

Miroslav Jelínek (vpravo) s nevěstou  
a svědky (uprostřed Viktor Pytlík)

KuLi blahopřeje

Kuželkářští novomanželé David a Zu-
zana Machalová (roz. Pěchová)

Marný boj na konferencích
pokračování ze str. 10
Po našem zásahu byl tento počet loni 
na podzim redukován a od začátku 
�. pololetí letošního roku je v tomto 
seznamu zařazeno již jen �4 kuželká-
řů (a WNBA prý uvažuje o další mož-
nosti redukce).
Chystané změny by se snad měly 
týkat také tolik diskutovaného prob-
lému, jakým je alkohol. I nadále  
bude považován za doping, ale již  
ne s tak přísnými předpisy. V rám-
ci WNBA vznikla nová skupina pod  
vedením V. David (viceprezident 
WNBA), která by měla více komu-
nikovat s WADA (Světová antido- 
pingová agentura) a optimalizovat 
aplikování Kodexu WADA do našeho 
sportu.
Odpolední konference NBC byla za-
hájena prezentací, při které bylo 
konstatováno, že 7 svazů (CAT, EST, 
MKD, MNE, SUI, SVK, SWE) z �0 není 
přítomno. Na konferenci NBC tak bylo 
přítomno 1� svazů + 6 (1 omluven) 
členů prezídia, které mají také hlaso-
vací právo — k přijetí návrhu nadpo-
loviční většinou bylo tedy potřeba  
10 hlasů, což znamená, že prezídiu 
NBC k přijetí svého návrhu stačilo 
získat hlasy 4 svazů (hlas �/3 svazů 
proti by byl nedostačující).
Velká diskuze se odehrála kolem dal-
šího návrhu německého svazu, ve 
kterém bylo navrženo zrušení jedno-
ho kontroverzního ustanovení prová-
děcích předpisů k MS. Podle tohoto 
ustanovení (volně řečeno) se MS může 
zúčastnit jen hráč, který v příslušném 
roce startuje v dlouhodobých sou-
těžích na 1�0 hs. Kdo např. hraje jen 
100 hs, nemá šanci. Upozornil jsem, 
že toto omezení může v některých 
členských svazech narazit na prob- 
lémy hlavně u nižších věkových kate-
gorií. Diskuze byla přerušena přestáv-
kou, ve které jsme se snažili přesvěd-
čit další svazy. Během přestávky to 
vypadalo, že na naší straně budou 

Chorvati, Slovinci, Srbové. Negativní 
stanovisko jsem nezaznamenal ani  
u Francouzů. S dalšími delegáty ho-
vořili Němci. Po přestávce si vzal slovo 
K. Wagner (sportovní ředitel NBC) a 
prohlásil, že podpora tohoto návrhu 
se vlastně rovná legalizaci disciplíny 
�00 hs. V následném hlasování pod-
pořili návrh pouze CRO, CZE, GER a 
POL.
Dalším bodem bylo projednání změn  
v prováděcích předpisech k meziná-
rodnímu sportovnímu řádu. Z prove-
dených změn zmíním především tento 
bod:

Mistrovství světa
• snižuje se počet účastníků v sou- 
 těžích tandemů a ve sprintu z 3�  
 na 16;
• v soutěži družstev následuje po  
 utkáních v základních skupinách  
 ihned KO systém;
• v soutěži jednotlivců nejprve všech  
 64 hráčů sehraje kvalifikaci na  
 1�0 hs, ze které postoupí 3� nej- 
 lepších, kteří proti sobě nastoupí  
 podle výkonů systémem: 1–3�,  
 �–31, 3–30, …

Jiří Jančálek
prezident ČKA

(Zkrácená verze článku — plné znění  
je k dispozici internetových strán-
kách ČKA — www.kuzelky.cz.)

Poznámka na závěr:
Poměrně ostře ale korektně napsaný 
článek prezidenta ČKA nezůstal bez 
odezvy. Prezídium NBC si na webo-
vých stránkách ČKA tuto zprávu  
z konference přečetlo, cítí se jí dot-
čeno a vyzvalo jejího autora, aby vše 
uvedl na pravou míru. Následně bylo 
tedy publikováno druhé ohlédnutí za 
konferencemi, ale můžeme jen odha-
dovat, zda bude tentokrát vedení NBC 
spokojeno…
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KuLi blahopřeje
pokračování ze str. 11
Jindra Žďárková, hráčka Jiskry Nový 
Bor, oslavila v srpnu 80. narozeniny. 
Při této příležitosti obdržela Čestný 
odznak ČSTV. Od roku 1956 odehrá-
la za Nový Bor 1444 oficiálních star-
tů. S družstvem novoborských žen  
i jako jednotlivec se v aktivním ob-
dobí zúčastnila i mnoha mistrovství 
republiky. Pracuje také jako přísná, 
ale spravedlivá rozhodčí, výborná tre-
nérka s velkým citem pro náš sport a 
také jako pečlivá kronikářka. Členové 
oddílu jí mj. i touto cestou přejí štěstí, 
lepší zdraví, životní pohodu a elán čili 
důvody pro „sluníčko do duše“.

Smuteční oznámení
Nataša Majerová, dlouholetá členka a 
funkcionářka SKK Náchod, v posled-
ních dvou letech členka KK Slavia 
Praha, ligová i mezinárodní rozhodčí, 
tragicky zahynula ve věku 65 let.

Jiří Ševčík, člen Spartaku Přerov a 
bývalý československý reprezentant, 
opustil v srpnu naše řady v nedo-
žitých 75 letech. Za 11 let v českoslo-
venských barvách sehrál 38 mezistát-
ních utkání. Aktivně se podílel také na 
výstavbě kuželny v Přerově.

kalendář

Termínový kalendář ČKA
Sobota 17. 9. Ligové soutěže dospělých

Sobota �4. 9. Ligové soutěže dospělých

Středa �8. 9.
Předehrávka účastníků pohárových soutěží
Bellatex Tour — PMN (Kosmonosy, Kroměříž, 
Nová Bystřice, Rokycany, Zábřeh)

Sobota 1. 10. Ligové soutěže dospělých

Neděle �. 10. Ligové soutěže dorostu

Úterý až 
Sobota 4.–8. 10.

 Světový pohár — Augsburg (GER)
 Evropský pohár — Bozen (ITA)
 Pohár NBC — Skopje (MKD)

Sobota 8. 10. Ligové soutěže dospělých

Neděle 9. 10. Ligové soutěže dorostu

Sobota 15. 10. Ligové soutěže dospělých

Neděle 16. 10. Ligové soutěže dorostu

Sobota ��. 10. Ligové soutěže dospělých

Neděle �3. 10. Ligové soutěže dorostu

Pátek �8. 10. Bellatex Tour — PMN (Blatná, Duchcov, Horní 
Benešov, Vrchlabí, Třebíč)

Sobota �9. 10. Ligové soutěže dospělých

Neděle 30. 10. Ligové soutěže dorostu

Sobota 5. 11. Ligové soutěže dospělých

Neděle 6. 11. Ligové soutěže dorostu

Sobota 1�. 11.
Mezistátní utkání juniorské kategorie U�3

 Česká republika — Polsko 

Neděle 13. 11. Ligové soutěže dorostu

Středa 17. 11. Bellatex Tour — PMN (Česká Třebová, Dačice, 
Jablonec nad Nisou, Zlín, Podbořany)

Sobota 19. 11. Ligové soutěže dospělých

Neděle �0. 11. Ligové soutěže dorostu

Sobota �6. 11.
Ligové soutěže dospělých
Liga mistrů — první kolo

Neděle �7. 11. Ligové soutěže dorostu

Sobota 3. 1�. Ligové soutěže dospělých

Neděle 4. 1�. Ligové soutěže dorostu

Sobota 10. 1�. Liga mistrů — první kolo

Sobota 17. 1�. Vánoční turnaj dorostu


