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Královský pár Barborová—Pytlík
Kuželkáři roku 2011 jsou Kamila 
Barborová a Viktor Pytlík! Tak zní 
nejdůležitější zpráva, která vyrazila 
7. ledna 2012 z Kutné Hory do 
světa.
Celý slavnostní večer konaný v hote-
lu Mědínek, který se nachází v histo-
rickém centru Kutné Hory, by se do 
této věty mohl vejít, ale bylo by škoda 
nechat stranou vše ostatní, neméně 
zajímavé.
Vyhlašování anket jako již tradičně 

předcházelo zasedání Výkonné rady 
ČKA. Na ni navazovalo kulturní entrée 
večera. Bylo jím představení kutno-
horských malých tanečnic. A pak už 
se šlo na věc!
Moderování vyhlašování se opět ujal 
František Majer a znovu vše zvládl na 
výbornou. Se svoji zprávou mu čás-
tečně konkuroval prezident ČKA Jiří 
Jančálek, který zhodnotil rok �011 
a vyzdvihl úspěchy českých kuželek,
 pokračování na str. 2
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Úvodem
Vítejte v novém ro-
ce! Už jeho první tý-
den přinesl tradiční 
událost, kterou je 
vyhlašování výsled-
ků kuželkářských anket. Dění v Kutné 
Hoře, kde se letos tato akce usku-
tečnila, proto věnujeme téměř polo-
vinu prvního letošního čísla. 
Stojíme ještě víceméně na začátku 
nového roku, což vysvětluje, proč se 
v mnoha materiálech objevují zmínky 
o plánech do budoucna.
Rozhovor s novým členem Síně slávy 
přináší pohled do života jednoho 
z pracovitých kuželkářů, bez nichž by 
celý náš sport nemohl vůbec existovat. 
Veškeré své plány ale přesto Václav 
Vlček nakonec neprozradil. Rozhovor 
s nejlepším kuželkářem uplynulého 
roku naopak skrývá ve svém závěru 
jedno veliké překvapení. Uvidíme, jak 
se tam zmíněné předsevzetí podaří 
Viktoru Pytlíkovi realizovat.
Přinášíme rovněž druhou část zají-
mavého rozhovoru s Petrem Holým, 
který přibližuje svou práci nového 
předsedy Komise státní reprezentace 
a tím i plány naší reprezentace na 
nejbližší období.
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kuželkářské ankety

Královský pár Barborová—Pytlík
pokračování ze str. 1
především pak bronzové medailisty  
z MS družstev dospělých ze Sarajeva.
Tradičně první vyhlašovanou anketou 
je Talent roku. Hlasy od odborníků 
obdržely čtyři dívky a šest chlapců, 
kteří uspěli na PMN nebo na republi-
kovém šampionátu. Zvítězili nakonec 
Natálie Topičová (TJ Valašské Meziří-
čí) a Mojmír Holec (TJ Centropen Dači-
ce), kteří dostali 16, resp. 19 bodů.
Po nich následovali junioři a juniorky. 
Juniorem roku se potřetí za sebou 
stal Pavel Jiroušek (KSV Mistelbach) 
se ziskem 150 bodů. Na medailových 
příčkách ho doplnili druhý Daniel Neu-
mann z Náchoda (1�8 bodů), kome-
ta první ligy mužů, a v předchozích 
letech dvakrát stříbrný Jan Endršt (TJ 
Sokol Duchcov) s 83 body.
U juniorek došlo ke změně. Loni jed-
noznačná anketa se letos velmi zdra-
matizovala. Obhájkyně prvenství Hana 
Wiedermannová (BBSV Wien) dostala 
zdatnou sokyni v podobě dvojnásob-
né mistryně světa Nikoly Tatouškové 
(KSV Wiener Linien). Ta se také nako-
nec radovala! Navíc se ziskem 18� 
bodů vytvořila novým rekordní zápis v 
počtu získaných bodů. Wiedermanno-
vá skončila druhá (154 bodů). Bronz 
získala Jana Račková (TJ Sokol Chý-
nov, 30 bodů).
Ve scénáři večera se především třpy-
tily ankety hlavní, ale před nimi ješ-
tě předcházely dvě jiné. První byla 
anketa o nejlepšího trenéra roku. Od 
ročníku �010 vybírá nejlepšího lodi- 
voda Výkonný výbor ČKA ve spolu-
práci s Trenérsko–metodickou komi-
sí asociace. Pro rok �011 se jím stal 
Jan Výrek (TJ Valašské Meziříčí), 
jehož rukama prošla vítězka katego-
rie Talent roku, vítězové a bronzoví 
medailisté Dorostenecké ligy, ale pře-
devším úspěšná výprava dorostenek  
z MS dorostu v Sarajevu.
Dalším bodem programu poté bylo 
slavnostní uvedení dalšího českého 

kuželkáře do Síně slávy ČKA, která se 
od roku �006 plní nejvýznamnějšími 
osobnostmi našeho sportu. Jejím �4. 
členem se stal Václav Vlček, nositel 
Medaile ČSTV, dlouholetá dobrá duše 
moravských kuželek a předseda klubu 
SK Sigma MŽ Olomouc.
Dále již následoval zlatý hřeb večera. 
Bylo jím samozřejmě vyhlášení nej-
lepšího kuželkáře a kuželkářky roku 
�011. Pořadí ovládli Kamila Barborová 
a Viktor Pytlík. Pro Barborovou, hráč-
ku Slavie Praha, bylo vítězství obzvláš-
tě příjemné, neboť je odchovankyní 
kutnohorských kuželek. K výhře jí sta-
čil zisk 84 bodů. O čtyři méně získala 
druhá Dana Wiedermannová ml., kte-
rá se po minulé sezoně přesunula za 
svou sestrou do BBSV Wien. Třetí pak 
skončila právě Hana se 64 hlasy.
Viktor Pytlík (SK Walldorf), opora 
bronzového týmu z MS, zvítězil díky 
zisku 1�6 hlasů. Za ním skončili hned 
čtyři jeho souputníci. Stříbro si z Kut-
né Hory odvezl Miroslav Jelínek (SKC 
Victoria Bamberg) a bronz pak velká 
osobnost 1. KLM Zdeněk Vymazal z 
Husovic. Zbylí medailisté získali 50, 
resp. 37 hlasů.
Na úplný závěr vyhlášení ještě bylo 
třeba určit Kuželkářskou hvězdu roku. 
Tou nebyl zvolen některý z medai-
listů jako v letech minulých, ale dle 
všeobecného názoru celé bronzové 
družstvo mužů spolu s jejich trenérem 
Jaromírem Hendrychem.
Celý večer se velmi vydařil. Jeho reali-
zace by však nebyla možná bez spon-
zorů. Je třeba tedy poděkovat společ-
nostem CTP services, Bellatex, ČSOB 
Kutná Hora, Průvodcovská služba 
Kutná Hora s. r. o., Vinným sklepům 
Kutná Hora a mnoha dalším. Díky 
také patří městu Kutná Hora a hote-
lu Mědínek. Velkou chválu si rovněž 
zaslouží celý klub TJ Sparta Kutná 
Hora, který se role hostitele zhostil 
vskutku bravurně!
 Lukáš Dařílek

Kuželkář roku 2011
1.	Viktor	Pytlík	 Walldorf	(GER)	 126
2.	Miroslav	Jelínek	 Bamberg	(GER)	 50
3.	Zdeněk	Vymazal	 TJ	Sokol	Husovice	 37
4.	Pavel	Jiroušek	 Mistelbach	(AUT)	 35
	 Jan	Kotyza	 St.	Pölten	(AUT)	 35
6.	Radek	Holakovský	 St.	Pölten	(AUT)	 33
7.	Radek	Hejhal	 Erlangen-Bruck	(GER)	 30

Kuželkářka roku 2011
1.	Kamila	Barborová	 KK	Slavia	Praha	 84
2.	Dana	Wiedermannová	 BBSV	Wien	(AUT)	 80
3.	Hana	Wiedermannová	 BBSV	Wien	(AUT)	 64
4.	Eva	Budišová	 Neunkirchen	(AUT)	 60
5.	Nikola	Tatoušková	 Wiener	Linien	(AUT)	 52
6.	Michaela	Sedláčková	 TJ	Spartak	Přerov	 28
7.	Daniela	Žďárková	 TJ	Jiskra	Nový	Bor	 12

Junior roku 2011
1.	Pavel	Jiroušek	 Mistelbach	(AUT)	 150
2.	Daniel	Neumann	 SKK	Náchod	 128
3.	Jan	Endršt	 TJ	Sokol	Duchcov	 83
4.	Zdeněk	Ransdorf	 TJ	Sokol	Duchcov	 31
5.	Michal	Kratochvíl	 Lackenbach	(AUT)	 20
6.	Michal	Pytlík	 SKK	Rokycany	 19

Juniorka roku 2011
1.	Nikola	Tatoušková	 Wiener	Linien	(AUT)	182
2.	Hana	Wiedermannová	 BBSV	Wien	(AUT)	 154
3.	Jana	Račková	 TJ	Sokol	Chýnov	 30
4.	Ivana	Pitronová	 KK	Kroměříž	 22
5.	Lucie	Pavelková	 TJ	Valašské	Meziříčí	 17
6.	Kamila	Šmerdová	 TJ	ČKD	Blansko	 11

Talent roku 2011 — chlapci
1.	Mojmír	Holec	 TJ	Centropen	Dačice	 19
2.	Michal	Kotal	 TJ	Havlovice	 8
3.	Daniel	Aujezdský	 KK	Lokomotiva	Tábor	 4

Talent roku 2011 — dívky
1.	Natálie	Topičová	 TJ	Valašské	Meziříčí	 16
2.	Tereza	Divílková	 TJ	Jiskra	Otrokovice	 11
3.	Tereza	Buďová	 TJ	Nové	Město	na	Mor.	 7

Trenér roku 2011
Jan	Výrek	 TJ	Valašské	Meziříčí

Síň slávy
Václav	Vlček	 SK	Sigma	MŽ	Olomouc

Kompletní výsledky naleznete na 
webu ČKA — www.kuzelky.cz.
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PMN — Bellatex Tour
Čtvrtý turnaj hostily kuželny v Jičíně 
(JČ), Ratíškovicích (RA), Rýmařově 
(RM), Táboře (TÁ) a Ústí nad Labem 
(ÚL) v neděli 8. ledna 2012.

Zajímavé jsou počty účastníků v jed-
notlivých kategoriích. Starší hoši 
70, starší dívky 70, mladší hoši 60 
a mladší dívky jenom 49. I tato čísla 
naznačují, že děvčat je v kuželkářském 
sportu jako šafránu. Mimo soutěž si 
zahráli také dva mladíčci, kteří ještě 
nedovršili potřebnou věkovou hrani-
ci. Nicméně celková účast �49 dětí je 
víc než výborná. V minulosti se účast 
pohybovala okolo �00 dětí.
Podobně jako ve třetím turnaji v Čes-
ké Třebové i nyní padla hranice �90 
kuželek. Tu pokořil domácí borec Da-
niel Aujezdský, když zahrál skvělých 
�95 kuželek (180 plné, 115 dorážka a 
3 chyby). V Táboře to opravdu padalo, 
a tak další dva hoši překonali hranici 
�70 kuželek. Starším žákyním kralu-
je také v Táboře docílený výkon �63 
kuželek rokycanské Lucie Varmužové.
Výkony mladších žáků již byly přece 
jenom vyrovnanější. Nejlépe zahráli  
v Táboře Karel Koubek z Blatné (�71) 
a Dominik Fürst z Jihlavy (�70). Mezi 
mladšími děvčaty kraluje výkon �63 
kuželek v podání chýnovské Michaely 
Dvořákové.
Bellatex Tour pokračuje pátou sérií,  
a to v neděli 5. února �01� na ku-
želnách v Pelhřimově, Plzni, Přerově, 
Rychnově nad Kněžnou a Teplicích.  
Je přihlášen rekordní počet �6� dětí, 
uvidíme, jestli toto číslo bude skuteč-
ně naplněno.
Veškeré výsledky a další potřebné 
informace k Bellatex Tour — Poháru 
mladých nadějí naleznete na interne-
tových stránkách soutěže na adrese 
http://pmn.kuzelky.cz.
 pokračování na str. 4

Ocenění je krásné a zavazující

Václav Vlček
�4. člen Síně slávy ČKA

Byl jste uveden mezi největší legen-
dy českých a potažmo českosloven-
ských kuželek. Jaké to ve Vás vzbu-
dilo pocity?
Vyhlášení Kuželkáře v Kutné Hoře jsem 
se ze zdravotních důvodů nezúčastnil. 
Zprávu o ocenění jsem se dozvěděl až 
druhý den po telefonu. Bylo to pro mě 
překvapivé a nečekané.
Nečekané proto, že jsem nikdy nepře-
mýšlel a ani ve snu by mne nena-
padlo, že moje jméno by mohlo figu-
rovat vedle takových velikánů českých 
kuželek, jako jsou dámy Šindlerová a 
Dobešová, nebo pánové Cihlář, Hab-
řina, Navrkal, Vaněk, Tlamka, Lauer a 
jiní.
Mluvíme-li o pocitech, nejsem si jist, 
že toto ocenění mně bylo uděleno zce-
la zaslouženě. Nemyslím si, že bych 
udělal nějakou velikou věc. Mým kré-
dem vždycky bylo a je odvádět pocti-
vou práci. A výkon funkcí, do kterých 
jsem se nechal dobrovolně zvolit, je 
pro mě práce.
A když je funkcí víc, je víc práce a 
vyžaduje to i víc času. Moje nebohá 
žena často říkala: „do všeho se necháš 
uvrtat a potom nemáš čas na rodinu.“ 
Měla pravdu. Ale z uděleného ocenění 
by měla radost. Nikdy mi nic neza-

kazovala a v ničem nebránila. Byla 
oporou. Uděleného ocenění si velice 
vážím. Je to krásné a zavazující.

Jste jednou z duší moravských ku-
želek. Mohl byste trochu přiblížit 
čtenářům z Čech svůj kuželkářský 
život?
Začalo to před zhruba třiceti pěti lety. 
Tehdy jako zaměstnanec Dopravního 
podniku jsem nesouhlasil s tím, že za 
podnik v tradičních každoročních tur-
najích zaměstnanců dopravních pod-
niků hrají lidé, kteří nejsou v podni-
ku zaměstnáni. Zburcoval jsem partu 
lidí, oddíl Sigmy nám poskytl zázemí 
a začali jsme trénovat a později hrát 
odborářskou soutěž. Brzy na to mě 
chlapi ze Sigmy vytáhli mezi sebe, 
následovala registrace a začal jsem 
hrát závodně. Nejprve okres, pak kraj-
ský přebor �. třídy a potom, můžu-li 
to tak říct, na solidní úrovni KP 1. tří-
dy — dnešní divizi. Uběhlo pár let a je 
to opět okres.
A moje funkcionaření? Brzy po přícho-
du do oddílu jsem byl zvolen před-
sedou oddílu a tuto funkci a mnoho 
ostatního vykonávám dodnes. Zakrát-
ko následovalo OKS, kde dodnes prak-
ticky zabezpečuji všechno — orga-
nizaci, STK, skupináře. Dvacet let 
vykonávám funkci sekretáře, nejprve 
SM oblastního a následně společného 
Moravskoslezského a Olomouckého 
KKS. Jedno volební období jsem byl 
členem STK ČKA.
K tomu přibyla práce trenéra a postup-
ně jsem získal kvalifikaci rozhodčího 
první třídy a pískal patnáct let ligové 
a jiné soutěže, turnaje PMN a další. Po 
celou tu dobu jsem byl lektorem pro 
školení rozhodčích třetí třídy pro SM 
oblast. 

Známý jste především pro svou prá-
ci na funkcionářském poli. Co ale 
považujete za svůj největší hráčský  
 pokračování na str. 4
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Ocenění je krásné a zavazující
pokračování ze str. 3
úspěch?
Jako hráč jsem nedosáhl žádných 
mimořádných úspěchů. Jak už jsem 
řekl, hrál jsem na celkem solidní úrov-
ni KP1 a mým rekordem bylo, jestli se 
dobře pamatuji, 471 na stovku. Ale to 
už je dávno a bylo to na jiných dra-
hách a jiných materiálech.
Osobní uspokojení mi spíš dává vědo-
mí dobré práce s mladými. Dvacet pět 
let jsem trénoval mladé kuželkáře. 
Rukama mi jich prošlo pár desítek. A  
i když je v této kategorii velký „odpad“, 
dodnes jich několik hraje a nevím ani 
o jednom, kterého jsem učil hrát, že 
by z něj vyrostl nějaký špatný člověk.

Pod Vaším vedením vzkvétá i kužel-
na Sigmy Olomouc. Jak se zrodil 
plán na její rekonstrukci? A jak poté 
probíhala?
Když jsem na kuželně začínal, byla to 
ledárna. Pouze jedna kamna, žádné 
sociální zázemí, špatný asfalt. Kaž-
dý rok se postupně něco zbudovalo. 
Kotelna a ÚT, sociálky, sadurit dokon-
ce dvakrát a mnoho dalších úprav. 
Postupně se z pastoušky stávala ku-
želna. Mým velkým snem ale bylo 
vybudovat na Sigmě čtyřdráhu. Před 
pěti roky se zdálo, že se sen vyplní. 
Byla zpracována studie na přebudo-
vání celého sportovního areálu v Řep-
číně, který slouží fotbalové mládeži 
Sigmy, začalo se jednat na orgánech, 
projektovat. Pak přišla krize a bylo po 
snu.
V létě minulého roku se nám na dra-
hách začal bortit sadurit. Peníze neby-
ly, takže zaflekovat. V polovině srpna 
jsem se v Ratíškovicích střetl s Jirkou 
Daněčkem, dali jsme slovo a Jirka se 
za pár dní přijel do Olomouce podívat. 
Při této příležitosti mi dal zajímavou 
nabídku. A je známo, že lukrativní 
nabídky se neopakují a neodmítají 
se. Když nebude čtyřdráha, tak ales-
poň moderní dvojka. Na klubu však  

o nějaké rekonstrukci nechtěli ani 
slyšet. Nejsou peníze. Týden jsem ne-
spal, přemýšlel a rozmýšlel. Pak jsem 
dal dohromady ty nejbližší, složili 
jsme ze svého dvě třetiny ceny a šel 
jsem znovu na klub, ať zaplatí alespoň 
stroje. To se povedlo a bylo vyhráno. 
Zavolal jsem Jirkovi, jeho zaměstnanci 
6. září přijeli a za osm pracovních dní 
byla kuželna hotova. Představitelé klu-
bu se nakonec, když viděli výsledek, 
taky zachovali dobře. Udělali z nás 
věřitele a na základě uzavřené smlou-
vy dostaneme peníze nazpět.

Jaké jsou Vaše další kuželkářské plá-
ny?
Plány, které se týkají kuželny, samo-
zřejmě mám, ale nebudu je zveřejňo-
vat. Všechno je o penězích a vylepšo-
vat je stále co. Ale jak už jsem řekl, 
udělené ocenění je zavazující… Takže 
bude-li v mém věku sloužit zdraví, 
budu se dále starat a pracovat. A  
o funkcích? Kdo by to dělal? Nejsou 
lidi? (smích)
Na závěr bych chtěl ještě jednou 
upřímně poděkovat za ocenění.

Rozhovor připravil
Lukáš Dařílek

PMN — Bellatex Tour
pokračování ze str. 3

Mladší žákyně
Vítězky turnajů 4. kola:
JČ	 Vítová	Kateřina	 SK	Kosmonosy	 	 243
RA	 Slovenčíková	Zuzana	 KC	Zlín	 	 226
RM	 Kunertová	Zuzana	 KK	Zábřeh	 	 255
TÁ	 Dvořáková	Michaela	 TJ	Sokol	Chýnov	 	 263
ÚL	 Marušáková	Eliška	 SK	Plaston	Šluknov	 	 234

Pořadí po 4. turnaji:
1.	 Dvořáková	Michaela	 TJ	Sokol	Chýnov	 91	 257
2.	 Vítová	Kateřina	 SK	Kosmonosy	 70	 241
3.	 Slovenčíková	Zuzana	 KC	Zlín	 68	 238

Mladší žáci
Vítězové turnajů 4. kola:
JČ	 Cvejn	Radek	 SKK	Náchod	 	 261
RA	 Mecerod	Jan	 KK	Slovan	Rosice	 	 264
RM	 Urbánek	David	 TJ	Start	Rychnov	n.	K.	 	
265
TÁ	 Koubek	Karel	 TJ	Blatná	 	 271
ÚL	 Hlaváček	Radek	 Kuželky	Podbořany	 	 208

Pořadí po 4. turnaji:
1.	 Urbánek	David	 TJ	St.	Rychnov	n.	K.	95	 260
2.	 Fürst	Dominik	 KK	PSJ	Jihlava	 93	 258
3.	 Mecerod	Jan	 KK	Slovan	Rosice	 91	 258

Starší žákyně
Vítězky turnajů 4. kola:
JČ	 Chlumská	Tereza	 SK	Kosmonosy	 	 258
RA	 Kordulová	Daniela	 SK	Baník	Ratíškovice	 	 258
RM	 Vinklarová	Dominika	 KK	Hranice	 	 240
TÁ	 Varmužová	Lucie	 SKK	Rokycany	 	 263
ÚL	 Hemerková	Dominika	SK	Plaston	Šluknov	 	 220

Pořadí po 4. turnaji:
1.	 Topičová	Natálie	 TJ	Val.	Meziříčí	 120	 268
2.	 Varmužová	Lucie	 SKK	Rokycany	 86	 254
3.	 Buďová	Tereza	 TJ	N.	Město	na	M.	 77	 253

Starší žáci
Vítězové turnajů 4. kola:
JČ	 Kosina	Vojtěch	 TJ	Sparta	Kutná	Hora		 264
RA	 Nedvědický	Tomáš	 KC	Hodonín	 	 242
RM	 Mikulič	Martin	 KK	Šumperk	 	 240
TÁ	 Aujezdský	Daniel	 KK	Lokomotiva	Tábor	 	 295
ÚL	 Petýrek	Matěj	 TJ	Lokomotiva	Ústí	n.	L.	 245

Pořadí po 4. turnaji:
1.	 Bulant	Jaroslav	 TJ	Jiskra	Hazlov	 84	 256
2.	 Bajer	Filip	 SK	Kosmonosy	 82	 257
3.	 Aujezdský	Daniel	 KK	Lokomot.	Tábor	 79	 246

 Jiří JohnKuželna SK Sigma MŽ Olomouc
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rozhovor

Rokycany byly jasná volba
O rozhovor jsme požádali nejlepšího 
kuželkáře České republiky pro rok 
2011 Viktora Pytlíka.

Úvodem velká gratulace k výhře! Od 
roku 1999 jsi hrál za německý SKC 
Staffelstein. Byl konec tamního klu-
bu nečekaný? A jaké jsi měl možnos-
ti dalšího působení?
Popravdě to šok opravdu byl! Na 
podnět klubů ale německý svaz zjis-
til nedostatky na kuželně, se kterými 
lze hrát jen nižší soutěže. V Německu 
jsem pokračovat nemohl, naštěstí se 
otevřela možnost hrát v Čechách.

Nakonec sis vybral druholigové Ro-
kycany. Proč zrovna je? Nebyla by 
lepší první liga i s ohledem k mis-
trovství světa?
Musím se přiznat, že jsem neváhal 
ani minutu. Rokycany byly jasná vol-
ba. První liga nebyla na pořadu dne. 
Chtěl bych všem Rokycanským ještě 
jednou poděkovat, že mě přijali!

Mohl bys porovnat úroveň němec-
kých nejlepších kuželen a jejich čes-
kých protějšků?
Myslím si, že české kuželny jsou na 
velmi dobré úrovni. Mnohdy jsou 
mnohem padavější než ty německé.

K mistrovství světa. S jakým osob-
ním a týmovým cílem jsi jel na svě-
tový šampionát?
Osobní cíle si nedávám nikdy. Ale 
jako tým jsme si věřili, že medaile by 
mohla zacinkat. Samozřejmě Srbové 
a Maďaři mají v celku hráče o něco 
kvalitnější. Věřili jsme ale, že absence 
Němců využijeme a placku získáme.

Když odhlédneme od fantastické 
týmové medaile, byl jsi spokojen 
s vlastními výkony?
Tak to teda úplně ne. Jsem už ve 
věku a trochu víc si svoje výkony be-
ru, takže do spokojenosti chyběly 

alespoň dva výkony přes 640.

Který zážitek si z mistrovství dlouho 
uchováš ve vzpomínkách?
Určitě zápas s Makedonci. Ze začát-
ku jsme totiž ztratili a dlouho jsme 
prohrávali. Ke konci, když kluci dota-
hovali, tak jsem vůbec neměl nervy 
se na to koukat. Nakonec to dobře 
dopadlo a mně se hrozně ulevilo.

Od podzimu opět válíš v Německu, 
tentokrát ve Walldorfu. Byla ve hře 
i možnost, že zůstaneš v Čechách? 
A jaký byl návrat ke dvoustovkám?
Nene. Bylo to jasné. Osobně nemám 
s dvoustovkou problém. Hraní mi ne-
vadí. Ale uznávám, že pro diváky to 
není extra zábavné.

A jak vidíš rok 2012? Máš nějaké 
cíle, plány?
Rád bych s klubem získal titul, ale 
bude to fuška. Také bych rád uspěl 
na mistrovství republiky. Ale také 
bych chtěl zakončit svoji reprezen-
tační kariéru. Chybí mi dva starty do 
stovky, takže té bych rád dosáhl a 
poté skončím a štafetu předám mlad-
ším!

Za rozhovor poděkoval
Lukáš Dařílek

Informace z VV a VR ČKA
Výkonný výbor ČKA na zasedání dne 
7. 1. �01� projednal přípravu zase-
dání VR ČKA, zajištění vyhlašování 
Kuželkáře �011, hodnocení MU a KS 
juniorů, zprávu z Vánočního turnaje 
dorostu a přípravu MČR �01�.
Vzal na vědomí plán činnosti a akcí 
Komise státní reprezentace a Komise 
mládeže na rok �01�.

VV ČKA schválil:
• při MČR dospělých a juniorů vy-
 hlašování vítězů v soutěžích jed-
 notlivců v disciplíně 1×1�0 hs 
 (z finálového startu) a �×1�0 hs 
 (kombinace kvalifikace a finálové-
 ho startu),
• pořádání Májového i Vánočního 
 turnaje pro kategorii 13–18 let,
• rekordy České republiky, uznané za
 výkony v roce �011,
• udělení kvalifikací Rozhodčí I. třídy
 Alžbětě Harcové, Janě Holubové, 
 Jiřímu Hnízdilovi, Jiřímu Divilovi, 
 Janě Zvěřinové a Zitě Řehůřkové,
• udělení bronzových plaket „Za rep-
 rezentaci“ Martinu Sittovi, Radku 
 Hejhalovi a Zdeňku Vymazalovi.

Na jednání Výkonného výboru navá-
zalo zasedání Výkonné rady ČKA, 
která byla seznámena se zprávami 
o činnosti a hospodaření v roce �011 
a s informacemi z konferencí FIQ, 
WNBA a NBC.
VR ČKA zvolila Jaromíra Šulu před-
sedou Disciplinární komise, uložila 
členům VR, aby šířili mezi kluby infor-
maci o nutnosti registrovat všechny 
aktivní děti nejen v ČKA, ale i přede-
vším v databázi ČSTV.
Výkonná rada schválila, aby ČKA svoji 
účast na MS koordinovala s němec-
kým svazem. Dále se VR zabývala 
startem žen v soutěžích.
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výkonný výbor čka

Kuželky ho provází celý život
Pokračování rozhovoru z minulého 
čísla Kuželkářských listů s nově jme-
novaným předsedou Komise státní 
reprezentace.

Petr Holý
předseda Komise státní repre-
zentace

Přibliž prosím ve stručnosti práci 
předsedy KSR a jeho vztah a kompe-
tence vůči trenérům a VV ČKA (např. 
i v otázce nominačních kritérií)?
Povinností předsedy KSR je mimo 
řízení komise úzká spolupráce s repre-
zentačními trenéry, což se při mém 
prvním působení v této funkci, mys-
lím, dařilo. Pravidelně jsme se schá-
zeli, problémy tak společně řešili (a 
využili jsme k tomu třeba dvouden-
ní jednání na chatě Petra Smejkala  
u Třebíče), což myslím, alespoň dle 
členů komise — reprezentačních tre-
nérů — teď chybělo. Činil jsem se a 
činím se odpovědným za zajištění 
všech akcí, počínaje kontrolními star- 
ty, mezistátními zápasy až po účast 
na světových šampionátech. Tady bu-
du chtít obnovit „staré pořádky“ a vše 
zajišťovat s patřičným předstihem. 
Snad se mi to alespoň zčásti povede, 
přičemž podotýkám, že jsem převzal 
tuto funkci jen jako „náhradník“ do 
příští Valné hromady ČKA.

Otázka stanovení jednoznačných a 
konkrétních nominačních kriterií ne-
může být otázkou pro tento krátký 
rozhovor. Stanovit striktně výkon-
nostní kriteria je obtížné vzhledem  
k různým soutěžím a zejména materi-
álům, na kterých hráči hrají. Osobně 
považuji za nutné, aby se trenéři jeli 
na hráče v akci podívat. A to je taky  
problém — vždyť ještě sami často  
aktivně hrají. Uspořádání nějakého 
kontrolního startu s větším počtem 
účastníků je také problematické, pro-
tože mnoho hráčů, reprezentantů, 
hraje v zahraničí a v neposlední řadě 
je tu i otázka finanční. A tak ať se  
to někomu líbí či nelíbí, vždy bude 
záležet na trenérovi, koho si pro rep-
rezentaci vybere (a budu do toho mlu-
vit i já), protože pokud vybere špatně 
a reprezentace propadne „vyženeme 
ho“?! Ale pozor, to se „vytahuju“, 
poněvadž kdo si myslí, že existuje 
zástup trenérů, kteří čekají na jme-
nování repretrenérem, je šeredně na 
omylu. A kdo si navíc myslí, že tako-
vý trenér snad rychle zbohatne, ten je 
úplně vedle.

Jaké akce čekají státní reprezenta-
ci v nebližší době, resp. jaké je Tvé 
„funkční období“?
Před námi je teď kontrolní start juni-
orů (6.–9. 4.) a na něm už nominace 
na Mistrovství světa, potom mezi-
státní utkání s německými juniory a 
hned následuje Světový pohár žac-
tva a dorostu a již zmíněné Mistrov-
ství světa juniorů, obojí v Bautzenu, 
ve dnech 17.–�7. 5. �01� a v říjnu  
(�0.–�8. 10.) se v polském městě 
Leszno uskuteční Mistrovství světa 
jednotlivců dospělých, na němž bude-
me chtít navázat na úspěšné vystou-
pení v Ritzingu. Jak už jsem řekl, 
budu ve funkci „jen chvíli“, přesto je 
mým cílem pro nového předsedu KSR 
připravit a rozpracovat akce mini-
málně na rok dopředu. Zatím jsem 

začal rozpočtem (hodně „osekaným 
a skromným“) a už jsem na nějakých 
700 tisicích, budeme na to mít?

V poslední době často slýcháme, že 
většina dění kolem reprezentace je 
limitována nedostatkem finančních 
prostředků. Jak se díváš například  
na to, že jedinou šancí, jak vyslat 
dorost na MS nebo zástupce na 
Světový pohár jednotlivců bylo, že 
si sami (jejich rodiče, klub) uhradili 
náklady (část nákladů)?
Mám-li být upřímný, je mi to moc 
líto. Před rokem �005 jsem měl pro 
práci trochu jiné podmínky (i když, 
chraňpánbůh, šetřit se muselo vždy), 
bylo alespoň na částečnou refundaci, 
na stravné, se kterým se dalo vysta- 
čit apod. Bohužel, situace se změni-
la — děti si musí na účast na svých 
vrcholných akcích připlácet, dospělí 
jedou ze své dovolené, s tím nejnut-
nějším stravným, bez refundací, atd. 
Chceme-li se však vrcholných akcí 
zúčastňovat (a to určitě chceme), ne-
zbývá než se uskromnit, sáhnout do 
vlastní kapsy a věřit, že se brzy zbaví-
me Hušáků a jemu podobných a bude 
opět lépe. Přece se nechceme dostat 
do situace, aby třeba naši úplně nej-
výkonnější hráči nemohli jet na MS, 
protože na to ani oni nebudou mít… 
A potom — i dnes jsem stále ve styku 
s některými funkcionáři svazů a ne-
jsou na tom o moc lépe, a ten, kdo  
je přesvědčen, že třeba německý svaz 
se „topí“ v eurech, je na velkém omy-
lu.

Co říkáš na novinku, že po dlouhé 
době by se v roce 2014 mělo usku-
tečnit v České republice opět MS 
dospělých?
Tato zpráva mě zahřála u srdíčka. 
Zažil jsem a také se trochu podílel  
na organizaci MS v Praze v roce 1996 
a trochu i viděl do příprav MSJ �005  
 pokračování na str. 8
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první liga mužů

první liga žen

Vedoucí trio se začíná vzdalovat
Jsou za námi pouhá dvě jarní kola 
nejvyšší ligové soutěže, a zatímco 
venku přituhuje, na kuželnách začíná 
přihořívat. Vedoucí triumvirát ještě 
nezaváhal a začíná polehounku svým 
pronásledovatelům odskakovat.
Náchod si po těsné výhře  
s nevyzpytatelnou Kovář-
skou poradil s trápící 
se Jihlavou a udržuje 
si tříbodový náskok 
před Sokolem Husovi-
ce. Duel těchto dvou 
týmů bude ozdobou 
15. kola a může hodně 
napovědět o dalším vývoji 
na čele ligové tabulky. Pro-
zatím skrytým vzadu je obhájce ze 
Slavoje, který musí čekat na zaváhání 
svých rivalů. Bez naděje na medaili 
nezůstávají také týmy Vrchlabí a 
Přerova, ovšem zvláště u nováčka mo-

hou sehrát roli i menší zkušenosti.
Souboj na druhém pólu tabulky ta-
ké dostává náboj. Dvě prohry dost 
výrazně do soubojů o sestup namo-
čily Jihlavu. Naopak důležitý krok  
k záchraně udělala Třebíč, když se jí 

podařilo nachytat na hruš-
kách trápící se Luhačovi-

ce. Rovněž Konstruktiva 
nezahálela a v důleži- 
tém zápase porazila 
Českou Třebovou a 
vystřídala se s ní na  
chvostu tabulky. Prá- 

vě domácí zápas Kon-
struktivy s Luhačovicemi  

v 15. kole může hodně na-
povědět o dalším vývoji. Dačice sice 

zvládly duel s Jihlavou, ale rovněž 
pro ně budou nadcházející dvě kola 
v domácím prostředí s Husovicemi a 
Přerovem klíčová. -KB-

Situace se zamotává
Stačily dva hrací víkendy a už tak vy-
rovnaná první liga žen se ještě více 
srovnala a zamotala.
Drobný jednobodový náskok Přerova 
je minulostí. Až budoucnost ukáže, 
jestli byla remíza z Husovic ztrátou, 
nebo naopak ziskem.
Poloviční je rovněž me-
zera mezi bronzovým 
Blanskem a jeho pro-
následovateli z Ná-
choda, Duchcova a Ji-
čína. Klopýtají ovšem 
všichni, takže i o třetí 
příčce se zřejmě bude 
rozhodovat až v samot-
ném závěru. Z povzdálí vše 
ještě sleduje Zábřeh.
Co se asi nejvíc komplikuje, je boj 
na konci tabulky. Valmezu se totiž 
podařilo velmi dobře posílit o dvě 
zkušené hráčky. Ze Zlína přišlo duo 

Kantnerová a Zimáková a hned se 
začalo činit. Dvě jasné výhry určitě  
vlily novou krev do žil celého týmu, 
který se tak vrátil do hry o přežití. 
Chýnov si rovněž nevede zle. Prohra 
na Slavii se dala čekat. Jihočešky 

však zvládly klíčový domácí 
zápas se Šumperkem. Ten 

naopak dvakrát pro-
hrál a jeho náskok se 
zmenšil na dva body, 
o bod víc mají Huso-
vice a Konstruktiva.
Situaci v rámci bojů  

o záchranu může vy- 
jasnit, nebo naopak ještě 

více zamotat hned další kolo, 
kdy Šumperk bude hostit Konstruk-
tivu a Valmez Zábřeh. Překvapení 
poté mohou způsobit hráčky Chýnova 
na úkor Přerova a Husovice, které 
zajíždějí do Blanska. -LD-

JEDNOTLIVKYNĚ
1. Kamila	Barborová SLA 570,9 7/8

2. Zdeňka	Ševčíková BLA 557,9 8/8

3. Helena	Gruszková SLA 555,2 7/8

4. Lenka	Kalová BLA 554,9 8/8

5. Veronika	Plasová KON 554,4 5/7

6. Aneta	Cvejnová NÁC 554,2 7/8

I. KLZ 2011/12

1. KK	Slavia	Praha 13 75:29 22

2. TJ	Spartak	Přerov 13 74:30 22

3. TJ	ČKD	Blansko 13 59:45 15

4. SKK	Náchod 13 57:47 14

5. TJ	Sokol	Duchcov 13 51:53 14

6. SKK	Jičín 13 49:55 14

7. KK	Zábřeh 13 48:56 12

8. KK	Konstruktiva	Praha 13 44,5:59,5 10

9. TJ	Sokol	Husovice 13 43:61 10

10. KK	Šumperk 13 37,5:66,5 9

11. TJ	Sokol	Chýnov 13 44:60 7

12. TJ	Valašské	Meziříčí 13 42:62 7

I. KLM 2011/12

1. SKK	Náchod 13 68:36 22

2. TJ	Sokol	Husovice 13 64,5:39,5 19

3. KK	Slavoj	Praha 13 61:43 18

4. SKK	Vrchlabí 13 55:49 16

5. TJ	Spartak	Přerov 13 59:45 15

6. TJ	Jiskra	Kovářská 13 60,5:43,5 14

7. TJ	Třebíč 13 44:60 10

8. KK	PSJ	Jihlava 13 43:61 10

9. TJ	Sokol	Luhačovice 13 43,5:60,5 9

10. TJ	Centropen	Dačice 13 43,5:60,5 8

11. KK	Konstruktiva	Praha 13 43,5:60,5 8

12. TJ	Lok.	Česká	Třebová 13 38,5:65,5 7

JEDNOTLIVCI
1. Zdeněk	Gartus SLJ 616,7 8/8

2. Zdeněk	Vymazal HUS 600,1 6/7

3. Petr	Holý NÁC 598,7 8/8

4. Martin	Kovář NÁC 591,7 7/8

5. Michal	Rolf VRC 589,8 7/7

6. David	Junek KOV 587,1 7/7
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ligové zrcadlo

2. KLM „A“
	 1.	KK	Hvězda	Trnovany		 13	 68:36	 21
	 2.	TJ	Sokol	Duchcov		 13	 72:32	 20
	 3.	TJ	Sokol	Kolín		 13	 70:34	 19
	 4.	SKK	Rokycany		 13	 61:43	 17
	 5.	KK	SDS	Sadská		 13	 60:44	 16
	 6.	TJ	Lok.	České	Velenice		 13	 46:58	 11
	 7.	Kuželky	Podbořany		 13	 46:58	 10
	 8.	KK	Lokomotiva	Tábor		 13	 44:60	 10
	 9.	SKK	Hořice		 13	 42,5:61,5	 10
	10.	SK	Škoda	VS	Plzeň		 13	 43:61	 9
	11.	Vltavan	Loučovice		 13	 35,5:68,5	 7
	12.	 TJ	Start	Rychnov	n.	Kn.		 13	 36:68	 6

2. KLM „B“
	 1.	 TJ	Valašské	Meziříčí		 13	 69:35	 17
	 2.	KK	Slovan	Rosice		 13	 61:43	 17
	 3.	TJ	ČKD	Blansko		 13	 56:48	 17
	 4.	KK	Zábřeh		 13	 59:45	 16
	 5.	HKK	Olomouc		 13	 57:47	 15
	 6.	KK	Hagemann	Opava		 13	 56:48	 14
	 7.	KK	Rostex	Vyškov		 13	 53:51	 14
	 8.	KK	Mor.	Slávia	Brno	A	 13	 52:52	 14
	 9.	KK	Mor.	Slávia	Brno	B	 13	 48:56	 8
	10.	SK	Baník	Ratíškovice		 13	 44:60	 8
	11.	KK	Šumperk		 13	 38,5:65,5	 8
	12.	Sokol	Přemyslovice		 13	 30,5:73,5	 8

3. KLM „A“
	 1.	SK	Uhelné	sklady	Praha		 13	 57:47	 18
	 2.	TJ	Sokol	Spořice		 13	 60:44	 17
	 3.	TJ	VTŽ	Chomutov		 13	 58:46	 16
	 4.	KK	Konstruktiva	Praha	B	 13	 58:46	 15
	 5.	SKK	Karlovy	Vary		 13	 57:47	 14
	 6.	SKK	Rokycany	B	 13	 52:52	 14
	 7.	CB	Dobřany		 13	 56:48	 13
	 8.	TJ	Kovohutě	Příbram		 13	 54:50	 13
	 9.	TJ	Jiskra	Hazlov		 13	 45:59	 12
	10.	TJ	Jiskra	Šabina		 13	 46:58	 10
	11.	 TJ	Slovan	Karlovy	Vary		 13	 45,5:58,5	 10
	12.	 TJ	Slavoj	Plzeň		 13	 35,5:68,5	 4

3. KLM „B“
	 1.	 TJ	Červený	Kostelec		 13	 74,5:29,5	 22
	 2.	SKK	Jičín	A	 13	 61:43	 17
	 3.	KK	Akuma	Kosmonosy		 13	 56,5:47,5	 16
	 4.	TJ	Dynamo	Liberec		 13	 62:42	 15
	 5.	TJ	Lok.	Ústí	nad	Labem		 13	 55:49	 14
	 6.	Spartak	Rokytnice	n.	Jiz.		 13	 51,5:52,5	 14
	 7.	TJ	Lokomotiva	Trutnov		 13	 55:49	 13
	 8.	SKK	Jičín	B	 13	 45:59	 12
	 9.	TJ	Neratovice		 13	 40:64	 10
	10.	SK	PLASTON	Šluknov			 13	 45:59	 9
	11.	SKK	Bohušovice		 13	 45:59	 8
	12.	 TJ	Lokomotiva	Liberec		 13	 33,5:70,5	 6

3. KLM „C“
	 1.	KK	CAMO	Slavičín		 13	 66:38	 20
	 2.	TJ	Horní	Benešov		 13	 68,5:35,5	 19
	 3.	KK	Zábřeh	B	 13	 63:41	 18
	 4.	TJ	Prostějov		 13	 62,5:41,5	 18
	 5.	TJ	Spartak	Přerov	B	 13	 64,5:39,5	 16
	 6.	TJ	Sokol	Michálkovice		 13	 54:50	 12
	 7.	SKK	Ostrava		 13	 48,5:55,5	 12
	 8.	HKK	Olomouc	B	 13	 42:62	 10
	 9.	SKK	Jeseník		 13	 41:63	 10
	10.	TJ	Tatran	Litovel		 13	 40:64	 8
	11.	 TJ	Krnov		 13	 38:66	 8
	12.	 TJ	Sokol	Machová		 13	 36:68	 5

3. KLM „D“
	 1.	 TJ	Sokol	Benešov		 13	 66,5:37,5	 18
	 2.	TJ	Sokol	Vracov		 13	 62:42	 18
	 3.	TJ	Sokol	Mistřín		 13	 63:41	 16
	 4.	SK	Kuželky	Dubňany		 13	 61:43	 16
	 5.	TJ	Centropen	Dačice	B	 13	 59,5:44,5	 16
	 6.	TJ	Sparta	Kutná	Hora		 13	 50,5:53,5	 15
	 7.	TJ	BOPO	Třebíč		 13	 49:55	 12
	 8.	KC	Réna	Ivančice		 13	 46:58	 12
	 9.	CHJK	Jihlava		 13	 46,5:57,5	 10
	10.	TJ	ČKD	Blansko	B	 13	 42,5:61,5	 10
	11.	KK	PSJ	Jihlava	B	 13	 39,5:64,5	 7
	12.	 TJ	Lok.	České	Budějovice		 13	 38:66	 6

Kuželky ho provází celý život
pokračování ze str. 6
v Náchodě. Je to obrovské penzum  
práce, ale máme tak obětavé a zdat-
né funkcionáře, že nemám strach  
z organizačního neúspěchu a opět 
se tak dostaneme s naším sportem 
do povědomí široké veřejnosti, a to 
může být jen dobré. A myslím, že na 
sebe mohu prozradit, že jsem se hned  
na základě výzvy Petra Vaňury na 
webových stránkách ČKA přihlásil  
k případné potřebné dobrovolné spo-
lupráci.

Jen pro zajímavost, hraješ ještě stále 
aktivně kuželky?
Tak to už, bohužel, ne. A není to jen 
věkem, anebo nedej bůh nemocemi. 
(I když v legraci vždy říkám, že když 
se v mém věku ráno probudím a nic 
mě nebolí, musím být mrtvej). Na naši 
stařičkou dvoudráhu (z roku 19�9) se 
musí vměstnat 5 družstev dospělých 
(a hráčů je zatím dost) a Liga ne-
registrovaných o skoro 50 družstvech 
hraná dvoukolově systémem podzim 
jaro (to nás však „živí“). A tak se  
s kolegou staráme o patnáctičlenný 
mládežnický kolektiv ve věku od 8 
do 18 let, jezdíme s nimi na turna-
je Poháru mladých nadějí, Východo-
českého poháru družstev, zatím mě 
baví vytvářet Okénko do zahraničí a  
opravdu nevím, kam bych „vmáčkl“  
svoje treninky a případná utkání. 
Takže mám z tohoto pohledu „doak-
tivováno…“

Rozhovor připravil
Štěpán Koblížek

TJ Lokomotiva Trutnov
http://kuzelky-trutnov.webnode.cz

TJ Spartak Pelhřimov
http://www.kuzelkype.cz

SP U14/U18 a MS U23 v Bautzenu
http://www.u�3wm.de
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ligové zrcadlo

2. KLZ „A“
	 1.	 TJ	Centropen	Dačice		 9	 51:21	 16
	 2.	TJ	Neratovice		 9	 46:26	 15
	 3.	TJ	Lok.	České	Budějovice		 9	 37,5:34,5	 11
	 4.	SKK	Jičín	B	 9	 36:36	 9
	 5.	Sokol	Kolín		 9	 38,5:33,5	 8
	 6.	KK	Čechie	Slavoj	Praha		 9	 34:38	 8
	 7.	TJ	Jiskra	Nová	Bystřice		 9	 32:40	 8
	 8.	TJ	Lok.	Ústí	nad	Labem		 9	 34:38	 7
	 9.	TJ	Sokol	Benešov		 9	 27,5:44,5	 5
	10.	TJ	Sparta	Kutná	Hora		 9	 23,5:48,5	 3

2. KLZ „B“
	 1.	 TJ	Lok.	Česká	Třebová		 8	 42,5:21,5	 14
	 2.	KK	Rostex	Vyškov		 8	 41:23	 11
	 3.	SK	Baník	Ratíškovice		 8	 35:29	 10
	 4.	KC	Zlín		 8	 37:27	 8
	 5.	KK	PSJ	Jihlava		 8	 29:35	 6
	 6.	KK	Slovan	Rosice		 8	 29:35	 6
	 7.	TJ	Sokol	Luhačovice		 8	 27:37	 6
	 8.	HKK	Olomouc		 8	 25,5:38,5	 6
	 9.	KK	Šumperk	B	 8	 22:42	 5

3. KLZ „A“
	 1.	 TJ	Sokol	Spořice		 8	 37:11	 14
	 2.	TJ	Biž.	Jablonec	n.	Nisou		 8	 34:14	 13
	 3.	TJ	Sokol	Teplá		 8	 28:20	 10
	 4.	TJ	Lok.	České	Velenice		 8	 26:22	 10
	 5.	KK		Akuma	Kosmonosy		 8	 22:26	 8
	 6.	SKK	Rokycany		 8	 22:26	 6
	 7.	TJ	Čechie	Admira	Praha		 8	 21:27	 5
	 8.	TJ	Sokol	Červené	Pečky		 8	 15:33	 4
	 9.	KK	Konstruktiva	Praha	B	 8	 11:37	 2

3. KLZ „B“
	 1.	HKK	Olomouc	B	 7	 31:11	 12
	 2.	KK	Moravská	Slávia	Brno		 7	 25,5:16,5	 10
	 3.	TJ	Jiskra	Otrokovice		 7	 27:15	 9
	 4.	KK	Zábřeh	B	 7	 23:19	 9
	 5.	TJ	Odry		 7	 23:19	 6
	 6.	TJ	ČKD	Blansko	B	 7	 15,5:26,5	 6
	 7.	TJ	Nový	Jičín		 7	 12:30	 4
	 8.	KK	Rostex	Vyškov	B	 7	 11:31	 0

Ligové tabulky připravil 
Zdeněk Zahrádka

Světový pohár žactva a dorostu (U14 
a U18) a Mistrovství světa juniorské 
kategorie (U�3) se uskuteční ve dnech 
19.–�6. května �01� v německém 
Bautzenu. Pořadatelé již uvedli do 
provozu webové stránky, které mají 
adresu www.u23wm.de. Ty jsou zatím 
stále ve výstavbě a postupně budou 
přibývat další informace.
Již nyní jsou známy ceny vstupenek. 
Jeden den SP U14/U18 bude za 7, 
finále za 8 a permanentka za 17 euro. 
Hrací den MS U�3 bude za 10, finále 
za 1� a permanentka za 45 euro. Tak-
zvaný Superlístek, tedy permanentka 
na všechny dny obou akcí přijde zá-
jemce na 55 euro. Na webu je pro-
zatím stručná 
informace, že 
on-line rezer-
vace lístků se 
teprve připra-
vuje…

SP a MS mládeže v Bautzenu
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divizní soutěže

Severomoravská divize
Bodové rozestupy se v jarní části  
v boji o postup nezměnily, na dru- 
hou stranu chmurné myšlenky již 
zbývají Prostějovu B. Naopak z boje 
o sestup unikají Odry. Nicméně boj 
o udržení bude vyrovnaný. Mezi tři-
náctým a devátým místem je rozdíl 
pouhých čtyř bodů. Nejlepší na prů-
měr mezi jednotlivci je Zbyněk Černý  
z Horního Benešova (450,6).

	 1.	 TJ	Sokol	Bohumín	 16	 177:79	 26
	 2.	TJ	Sokol	Chvalíkovice	 16	 168:88	 24
	 3.	TJ	Horní	Benešov	B	 16	 156:100	 21
	 4.	KK	Hranice	 16	 141:115	 20
	 5.	TJ	Odry	 16	 141:115	 19
	 6.	TJ	Jiskra	Rýmařov	 16	 132:124	 17
	 7.	TJ	Unie	Hlubina	 15	 122:118	 16
	 8.	TJ	VOKD	Poruba	 16	 112:144	 15
	 9.	Sokol	Přemyslovice	B	 16	 118:138	 14
	10.	TJ	Sokol	Sedlnice	 16	 117:139	 14
	11.	KK	Minerva	Opava	 16	 120:136	 12
	12.	KK	Hagemann	Opava	B	 16	 111:145	 11
	13.	KK	Šumperk	B	 16	 100:156	 10
	14.	TJ	Prostějov	B	 15	 61:179	 3

Jihomoravská divize
V jarní časti se probojovaly Valtice 
před Husovice B a tyto dva týmy 
nejspíše budou bojovat o postup do 
ligy a o místo v baráži. Na opačném 
pólu tabulky klesly na poslední místo 
hráči Slavičína. Jednotlivcům domi-
nují Milan Krejčí z Moravské Slávie 
(55�,1 na 1�0 hs) a Michal Šimek  
z Husovic (473 na 100 hs).

	 1.	 TJ	Lokomotiva	Valtice	 15	 80,5:39,5	 26
	 2.	TJ	Sokol	Brno	Husovice	B	 15	 82,0:38,0	 25
	 3.	TJ	Podlužan	Prušánky	 15	 78,0:42,0	 21
	 4.	KK	Moravská	Slávia	Brno	C	15	 72,0:48,0	 21
	 5.	TJ	Sokol	Brno	IV	 15	 64,5:55,5	 17
	 6.	KK	Jiskra	Čejkovice	 15	 62,0:58,0	 16
	 7.	SK	Baník	Ratíškovice	B	 15	 57,0:63,0	 15
	 8.	KK	Rostex	Vyškov	B	 15	 59,5:60,5	 14
	 9.	TJ	Zbrojovka	Vsetín	 15	 60,0:60,0	 13
	10.	TJ	Sokol	Luhačovice	B	 15	 56,0:64,0	 12
	11.	KK	Orel	Telnice	 15	 50,0:70,0	 11
	12.	TJ	ČKD	Blansko	C	 15	 51,0:69,0	 8
	13.	TJ	Jiskra	Otrokovice	 15	 35,0:85,0	 6
	14.	KK	CAMO	Slavičín	B	 15	 32,5:87,5	 5

Severočeská divize
Na obou pólech tabulky jsou týmy 
Sokola Ústí nad Labem. Na vedoucí 
ústecké áčko se mohou dotáhnout 
Trnovany. Béčko Ústí se propadlo na 
předposlední místo. Týmy od šestého 
do posledního místa jsou namočeny  
v boji o sestup, zabral Most a posu- 
nul se z posledního na dvanáctou po-
zici. Mezi jednotlivci je nejlepší Miro-
slav Vondra ml. z Mostu (438,5).

	 1.	Sokol	Ústí	nad	Labem	 16	 82:46	 24
	 2.	KK	Hvězda	Trnovany	B	 15	 76,5:43,5	 22
	 3.	TJ	Jiskra	Nový	Bor	 15	 73:47	 20
	 4.	TJ	Narex	Česká	Lípa	 15	 67,5:52,5	 20
	 5.	TJ	Sokol	Duchcov	B	 15	 67:53	 20
	 6.	TJ	Doksy	 15	 60:60	 14
	 7.	TJ	Spartak	Mikulášovice	 15	 58,5:61,5	 13
	 8.	KO	Česká	Kamenice	 15	 55:65	 13
	 9.	TJ	VTŽ	Chomutov	B	 15	 54:66	 13
	10.	SK	Děčín	 15	 52,5:67,5	 13
	11.	TJ	KK	Louny	 15	 54:66	 12
	12.	TJ	MUS	Most	 15	 51:69	 10
	13.	Sokol	Ústí	nad	Labem	B	 16	 53,5:74,5	 10
	14.	TJ	Rudolfova	huť	Dubí	 15	 43,5:76,5	 8

Východočeská divize
Vysoké Mýto přenechalo vedení v ta- 
bulce béčku Náchoda, který tak po-
kračuje v postupu. Naopak céčko 
Náchoda se propadlo na poslední 
místo, když se na něj bodově dotáh-
la Dobruška. Jinak po úvodu jarní 
části tabulka mnoho změn nezazna-
menala. Vedení mezi hráči drží Vác- 
lav Kašpar z Vysokého Mýta (447,4).

	 1.	SKK	Náchod	B	 15	 148:92	 22
	 2.	KK	Vysoké	Mýto	 15	 148:92	 21
	 3.	SKK	Hořice	B	 15	 138:102	 20
	 4.	SKK	Třebechovice	p.	Or.	 14	 137:87	 18
	 5.	TJ	Jilemnice	 15	 120:120	 17
	 6.	TJ	Lokomotiva	Trutnov	B	 15	 133:107	 16
	 7.	TJ	Start	Rychnov	n.	Kn.	B	 15	 132:108	 16
	 8.	TJ	Tesla	Pardubice	 15	 117:123	 14
	 9.	SK	Kuželky	Přelouč	 14	 102:122	 12
	10.	TJ	Sokol	Rybník	 15	 110:130	 12
	11.	SKK	Vrchlabí	B	 15	 107:133	 12
	12.	KK	Dobruška	 15	 102:136	 10
	13.	SK	Solnice	 15	 85:155	 9
	14.	SKK	Náchod	C	 15	 85:155	 9

Divize Jih
Blatná vévodí celé soutěži s velikým 
náskokem 9 bodů a pomalu a jistě 
kráčí do 3. ligy. Dále se ve vyrov- 
nané tabulce mění postavení týmů 
každým kolem. Velmi zajímavý ale 
bude boj o udržení, kde v důležitém 
utkání porazil Soběnov Český Krum-
lov, a tak se zřejmě k od začátku pos-
lednímu nováčkovi ze Strakonic přidá 
někdo z dvojice Jihlava, Český Krum-
lov. Nejlepší jednotlivec je dačický 
Petr Vojtíšek (464,�).

	 1.	 TJ	Blatná	 16	 85,5:42,5	 28
	 2.	KK	Slavoj	Žirovnice	 16	 75,5:52,5	 19
	 3.	TJ	Sokol	Chotoviny	 16	 68:60	 19
	 4.	TJ	Nová	Včelnice	 16	 70,5:57,5	 18
	 5.	TJ	Jiskra	Nová	Bystřice	 16	 69,5:58,5	 17
	 6.	TJ	Centropen	Dačice	D	 16	 67,5:60,5	 17
	 7.	TJ	Sokol	Slavonice	 16	 66:62	 17
	 8.	TJ	Třebíč	B	 16	 63:65	 17
	 9.	TJ	Nové	Město	na	Moravě	 16	 57:71	 15
	10.	TJ	Sokol	Soběnov	 16	 66,5:61,5	 14
	11.	TJ	Slovan	Jindř.	Hradec	 16	 57,5:70,5	 14
	12.	TJ	Start	Jihlava	 16	 58:70	 12
	13.	KK	Český	Krumlov	 16	 53:75	 11
	14.	TJ	Fezko	Strakonice	 16	 38,5:89,5	 6

Západočeská divize
Hazlov na jaře ještě nebodoval, a 
tak přenechal vedení Kdyni. V boji  
o záchranu se daří Jáchymovu. Nic-
méně rozdíly v tabulce jsou velmi 
malé, proto nemá nikdo nic jistého. 
Jednotlivcům stále vládne Petr Jed-
lička z Hazlova (454,4).

	 1.	 TJ	Sokol	Kdyně	 13	 130:78	 18
	 2.	TJ	Baník	Stříbro	 13	 113:95	 17
	 3.	TJ	Lokomotiva	Cheb	A	 13	 130:78	 16
	 4.	TJ	Jiskra	Hazlov	C	 13	 121:87	 16
	 5.	Sokol	Plzeň	V	 13	 111:97	 14
	 6.	TJ	Lokomotiva	Cheb	B	 13	 113:95	 13
	 7.	TJ	Havlovice	 13	 103:105	 12
	 8.	SKK	Rokycany	C	 13	 99:109	 12
	 9.	TJ	Jiskra	Hazlov	B	 13	 81:127	 12
	10.	TJ	Jáchymov	 13	 88:120	 11
	11.	TJ	Dobřany	 13	 93:115	 10
	12.	Kuželky	Holýšov	 13	 66:142	 5

pokračování na str. 11
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kuželny

pokračování ze str. 10

Divize AS
Čelo tabulky s mírným náskokem oku-
pují Kolín a Poděbrady, asi sotva se 
na ně dotáhne někdo další. Brandýs 
zůstává poslední, naopak dobře zahá-
jila jaro Slavia a posunula se na desá-
tou příčku. Nejlepším jednotlivcem je 
stále Karel Křenek (448,6).

	 1.	Sokol	Kolín	B	 13	 72:32		 	21
	 2.	TJ	Bohemia	Poděbrady	A	 13	 67:37		 	20
	 3.	KK	Slavoj	Praha	B	 13	 55:49		 15
	 4.	TJ	Astra	Zahradní	Město	 13	 50,5:53,5	 15
	 5.	TJ	Sokol	Benešov	B	 13	 55,5:48,5	 14
	 6.	TJ	Sparta	Kutná	Hora	C	 13	 54:50	 14
	 7.	SC	Radotín	 13	 53:51	 14
	 8.	KK	Konstruktiva	Praha	C	 13	 55,5:48,5	 12
	 9.	TJ	Sokol	Praha-Vršovice	 13	 45,5:58,5	 12
	10.	KK	Slavia	Praha	 13	 42:62	 8
	11.	KK	Akuma	Kosmonosy	B	 13	 39,5:64,5	 7
	12.	KK	Jiskra	Brandýs	n.	L.	 13	 34,5:69,5	 4

 Na základě informací od vedoucích
soutěží připravil Stanislav Partl

Kuželkářská ocenění
Při konání zasedání Výkonné rady  
České kuželkářské asociace a poté  
při slavnostním vyhlašování anke-
ty Kuželkář roku �011 dne 7. ledna 
�01� obdrželi u příležitosti životních 
jubileí významní členové ČKA oceně- 
ní za dlouholetou činnost pro kužel-
kářský sport.

Ocenění ČSTV získali:

Petr Holý — Medaile ČSTV
Jiří Konečný — Čestný odznak ČSTV

Plaketu ČKA „Za zásluhy“ obdrželi:

Libor Novák — stříbrná plaketa
Petr Riedel — bronzová plaketa
Zdeněk Větrovský — bronzová plaketa

Bronzovou plaketu ČKA „Za repre-
zentaci“ získali:

Radek Hejhal
Martin Sitta
Zdeněk Vymazal

První čtyřdráha na Domažlicku
Druhou lednovou sobotu odstarto- 
vala jarní polovina soutěží. Zároveň  
s tím začala nová éra kuželek ve Kdy-
ni a na celém Domažlicku.
Historicky první domácí utkání TJ 
Kdyně na zbrusu nových dráhách pro-
ti Kuželkám Holýšov skončilo jasnou 
výhrou domácích, kteří tak úspěšně 
vykročili za svým ligovým snem. Zcela 
nová kuželna stojí na místě staré ve 
své době velmi moderní dvoudráhy 
z roku 1964, ze které zbyla všeho 
všudy jedna zeď. Rekonstrukce celé-
ho areálu kdyňské sokolovny, do ně-
hož kromě kuželek patří také sporto-
viště karatistů, tenistů a volejbalistů, 
by se nemohla uskutečnit bez zásad-
ního přičinění města Kdyně. Tomu 
se podařilo získat na celou stavbu 
evropskou dotaci. Celkové náklady 
přestavby se vyšplhaly na zhruba 30 
milionů korun. Technologie kuželny, 

kterou dodala společnost J&R Digital, 
si z toho ukrojila krajíc čítající 1,8 až 
� miliony korun. Práce na kuželně 
se prováděly mezi 1. dubnem a 17. 
pro-sincem �011. Slavnostní otevření 
a zahájení provozu pak proběhlo za 
účasti místostarosty města Kdyně 
pana ing. Vladislava Vilímce právě 
při prvním jarním kole Západočeské 
divize. Po nedávno otevřené kuželně 
v Dobřanech je to tak další super-
moderní kuželkářský stánek v tomto 
regionu. Lukáš Dařílek

České akademické hry 2012
I v tomto roce jsou v plánu sportovní 
hry pro studentky a studenty vyso-
kých škol.
Letos bude znovu po čtyřech letech 
hostitelským městem Brno, a to ve 
dnech 9.–15. června �01�. Tradičně 

mají své zastoupení i kuželky. Boje  
o titul proběhnou ve středu 13. 6. 
stejně jako v roce �008 a také �006 
na drahách Moravské Slávie Brno.
V nejbližších dnech by měl být spuš-
těn oficiální web ČAH �01� na adrese 
www.ceskeakademickehry.cz.



Strana 1�Kuželkářské listy 1/�01�

Vydavatel: Česká kuželkářská asociace

Adresa: Zátopkova 100/�, PS 40

 160 17, Praha 6

Tel., fax: +4�0 �4� 4�9 ��8

E-mail:  redakce@kuzelky.cz

Web:  www.kuzelky.cz

Kolektiv autorů tohoto čísla: 

Šéfredaktor:  Lukáš Dařílek

Redakční rada:  Štěpán Koblížek

  Jiří Jančálek

  Ivana Palánová

Spolupracovníci:  Kamil Bednář

  Jiří John

  Stanislav Partl

  Hanuš Slavík

  Zdeněk Zahrádka

Sazba a grafika: Petr Streubel

KuLi blahopřeje
Oldřich Lauer, člen 
TJ Sokol Kolín, dlou-
holetý reprezentační 
trenér mužů a člen 
komisí ČKA, oslavil  
v lednu 70 let.

Jiřina Antoňů, členka TJ Spartak Pel-
hřimov, vynikající hráčka, trenérka a 
rozhodčí, oslavila významné životní 
jubileum rovněž v lednu.

Zdeněk Větrovský, člen a dlouholetý 
předseda a trenér SKK Rokycany, os-
laví v únoru 70. narozeniny.

Jaroslav Dobeš, člen 
TJ Třebíč, bývalý 
reprezentant i repre-
zentační trenér žen, 
oslaví v únoru šede-
sáté narozeniny.

Všem oslavencům děkujeme za jejich 
práci pro kuželky a gratulujeme!

informace

Mistrovství ČR a Pro-Tec Cup
VV ČKA na svém sobotním jednání 
v Kutné Hoře schválil hrací systém, 
místa konání a postupové klíče pro 
finálové turnaje Mistrovství ČR jed-
notlivců i dvojic a závěrečnou fázi 
ProTec Cupu – Poháru ČKA.
Hlavní novinkou MČR �01� je, že se 
letos bude ve všech šesti kategoriích 

dospělých hrát o dva tituly — v kom-
binaci a v jednotlivcích.
Na základě klíčů byly stanoveny počty 
postupujících, které naleznete v ta-
bulce níže.
Kompletní informace naleznete na 
webu ČKA — www.kuzelky.cz.

Hanuš Slavík

 Místo Termín Účastníci Pořad

Muži Plzeň 5.–6. května 48 pevný

Ženy Podbořany 5.–6. května 48 pevný

Senioři Dobřany 5.–6. května 48 pevný

Seniorky Jičín 5.–6. května 48 pevný

Junioři Rokycany 5.–6. května 36 pevný

Juniorky Teplá 5.–6. května �8 pevný

Dorostenci Vracov �8.–�9. dubna 36 los

Dorostenky Dačice �8.–�9. dubna �8 los

Žáci Pelhřimov �8.–�9. dubna �8 los

Žákyně Jihlava �8.–�9. dubna �8 los

Dvojice muži Česká Třebová 9. června �0 dvojic los

Dvojice ženy Kutná Hora 9. června �0 dvojic los

PČKA muži 1.–4. Náchod �.–3. června 4 družstva rozpis

PČKA muži 5.–8. Kosmonosy �.–3. června 4 družstva rozpis

PČKA ženy 1.–4. Valašské Meziříčí �.–3. června 4 družstva rozpis

PČKA ženy 5.–8. Hazlov �.–3. června 4 družstva rozpis
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Praha 3 5 5 � � 1 � 1 1 1

Středočeský 4 5 5 4 3 � 3 3 1 1

Jihočeský 3 � 4 5 � � 3 � � 1

Plzeňský 6 � 3 3 � � 3 1 1 1

Karlovarský 3 4 4 4 � 1 3 � 1 1

Ústecký 4 3 3 � 3 � 3 � 1 1

Liberecký � 3 � � � 1 � 1 1 1

Královéhradecký � 4 � 5 � � 3 � 1 1

Pardubický � � � 3 4 1 � 1 1 1

Vysočina 5 � 4 3 � � � � 1 1

Jihomoravský 4 4 4 � 3 � � 3 1 1

Zlínský 4 4 � 4 5 3 � 4 1 1

Olomoucký 3 4 4 4 � 6 4 1 1 1

Moravskoslezský � 3 3 4 � 1 � � 1 1

Obhájce 1 1 1 1 — — — 1 — 1

PMN (1.–13.) — — — — — — — — 13 13

48 48 48 48 36 28 36 28 28 28

Blahopřání z oddílů
V lednu oslavil 60 let Ivoš Ovčáček 
předseda kuželek TJ Jiskra Otrokovi-
ce. Blahopřejí členové klubu.


