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Liga mistrů ve znamení obhajob
Finálový turnaj Champions League 
se konal na přelomu března a dubna 
na desetidráze ve slovinském Celje. 
Obhájce trofeje v kategorii žen tak 
měl výhodu znalosti drah.
V úvodním semifinálovém duelu to 
hráčky domácího Lanteksu potvrdily 
v utkání proti rakouskému Schneegat-
ternu. Hned úvodní dvojice Kozmus 
(605) a Fidel (nejlepší výkon utkání 
6�6 — s první dráhou 1�5, dále pak 
178, 158, 168) dostala domácí tým 

do vedení o 1�3 kuželek. Ve střední 
části si obě domácí hráčky připsaly 
body již po třech dráhách, a tak by-
lo o výsledku prakticky rozhodnuto. 
V závěru sice odvrátila kanára pro 
Rakušanky Burger, ale třetí šestistov-
kou na straně Lanteksu potvrdila Stre-
lec, že to domácí myslí s obhajobou 
titulu vážně. Lanteks porazil Schnee-
gattern vysoko 7:1 (3561:3303). To je 
na semifinále úctyhodný rozdíl.
 pokračování na str. 2
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Úvodem
Před časem se k nám 
přes email a internet 
rozšířila ze Sloven-
ska zajímavá zpráva. 
Hráči Podbrezové do-
sáhli v jednom z domácích ligových 
zápasů vynikajícího výsledku — 4070 
kuželek na 6×1�0 hodů sdružených, 
což je v přepočtu na jednoho hráče 
téměř 680 kuželek. Při porovnání 
s výkony dosahovanými v naší nej-
vyšší soutěži, které jsou většinou 
v rozmezí 3300 až 3600 kuželek, to 
zní až neuvěřitelně. Každý kuželkář 
pak nad tím musí zákonitě začít 
přemýšlet, kde dělá chybu, že jeho 
výsledky jsou až o několik stovek ku-
želek nižší než u „supermanů“ z Pod-
brezové. Přitom i tamní hráči mají jen 
dvě ruce, dvě nohy a nejsou z jiného 
světa.
Nezbývá než se s tím smířit, i když 
výsledky většiny z nás asi nikdy nebu-
dou dosahovat takových rekordních 
hodnot. To je obecně platné pravidlo 
v jakémkoliv sportu na jakékoliv úrov-
ni. Je příjemné být nejlepší, ale stejně 
důležité je taky zažívat obyčejnou ra-
dost ze hry.
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Champions league

Liga mistrů ve znamení obhajob
pokračování ze str. 1
Ve druhém semifinále na 
sebe narazily mistryně Ně- 
mecka a vítězky Světové-
ho poháru z Bambergu a 
hráčky rumunského Ploies- 
ti. Zápas opanovaly hráčky 
německého týmu. V závě- 
rečné dvojici za ně nastou-
pila Naďa Dobešová. Še-
desátku zahrála �75. Tre-
nér Bambergu poté sáhl  
k taktickým střídáním. Na- 
še hráčka společně s Polkou Wlo-
darczyk dosáhly při výkonu 556 na 
těsné vítězství, vedle hrající spolu-
hráčky těsně podlehly, a tak i druhé 
semifinále skončilo vysokým vítěz-
stvím favorita na body 7:1, na kuželky 
3477:3�44.
Do nedělního souboje o třetí mís-
to tedy nastoupily hráčky Ploiesti a 
Schneegatternu. Po jednoznačných 
semifinálových kláních se konečně 
hrálo vyrovnanější utkání. Úvodní 
dvojice skončila 1:1, když za Rumunky 
bodovala Samson (56�) a za rakouský 
tým Wrabel (545). Při mírném vedení 
Rumunek o �3 kuželek nastupovala 
prostřední dvojice. Rumunka Sanda 
vyhrála díky lepší poslední dorážce 
565:545 a spoluhráčka Simion brala 
bod již po třech dráhách. Ploiesti ved-
la 3:1 (+5�). Rakušanka Burger sice  
v závěru dokázala uhrát bod výkonem 
560, ale z náskoku stáhla pouhých 
16 kuželek. Výhru rumunského celku 
tak pečetila výborným výkonem 606 
Dogaru. Ploiesti získalo za zlepšený 
výkon oproti semifinále zaslouženě 
bronz vítězstvím 6:� (3365:3�74).
Finálové klání slibovalo velké drama, 
a také přišlo. Za domácí v úvodu 
nastoupila opět dvojice Fidel—Koz-
mus. První jmenovaná podlehla při 
výkonu 555 Kovacsne Grampsch o 11 
kuželek. Naopak Kozmus i přes ztrátu 
18 kuželek v poslední dorážce udržela 
bod za výhru 558:547. V prostřed-

ní části Rada Savič svedla 
velký souboj s Beisser. Po 
třech drahách vedla �:1, 
ale prohrávala o pět kuže-
lek. Závěrečnou dráhou  
16� rozhodla o bodu pro 
Bamberg Beisser, 584:608. 
Vaidahazan nenavázala na  
semifinále a po výkonu 
533 ji jednoznačně porazi-
la Strelec (609). Stav �:� 
+4� pro domácí Lanteks.  
Po polovině závěrečné čtve- 

řice vedla domácí Naďa Savič �77 
ku �64 nad Bader a Sajko prohráva-
la s Wlodarczyk 300:31�. Ve druhé 
půli sice Sajko zcela propadla (�59) 
a podlehla Wlodarczyk 559:603, ale  
N. Savič si pohlídala poslední dráhu 
(15�) a pečetila vítězství 558:535. 
Utkání skončilo výhrou Lanteksu 5:3 
(34�3:339�). Slovinský celek obhájil 
loňské vítězství.
V soutěži mužů nastoupili k prvnímu 
semifinále slovenští obhájci titulu  
z Podbrezové proti papírově nejslab-
šímu týmu finálové čtveřice chor-
vatskému Zaprešiči. Hned do úvodu 
nasadila Podbrezová fenoména pos-
ledních let Srba Zavarka. Ten před-
vedl, jak se později ukázalo, nejlepší 
výkon jednotlivce celého víkendu, a 
 pokračování na str. 7

Obhájce vítězství v Lize mistrů a slovenský šampion ŽP Šport a. s. Podbrezová

MUŽI

ŽENY

Konečné pořadí

1. SLO KK Lanteks Celje

2. GER SKC Victoria 1947 Bamberg

3. ROU CS Conpet Petrolul Ploiesti

4. AUT ASKÖ KSC Schneegattern

Finále

Celje 3423 5:3 3392 Bamberg

O třetí místo

Schneegatt. 3274 2:6 3366 Ploiesti

Semifinále

Celje 3561 7:1 3303 Schneegatt.

Bamberg 3477 7:1 3244 Ploiesti

Konečné pořadí

1. SVK ŽP Šport a.s. Podbrezová

2. GER SKC Victoria 1947 Bamberg

3. GER SKV Rot-Weiß Zerbst 1999

4. CRO KK Zaprešić

Finále

Podbrezová 3651 6:2 3610 Bamberg

O třetí místo

Zaprešić 3457 2:6 3607 Zerbst

Semifinále

Podbrezová 3620 7:1 3474 Zaprešić

Zerbst 3538 4:4 3640 Bamberg
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první liga mužů

Náchod opět na výsluní
Další ročník naší nejvyšší soutěže je 
již minulostí. Co zajímavého vlastně 
přinesl? Především suverénní návrat 
Náchoda na výsluní po dvouleté pau-
ze a také několik překvapení v podo-
bě hry nováčka z Vrchlabí či naopak 
zklamání a sestup tradičního účast-
níka nejvyšší soutěže České Třebové. 
Podívejme se podrobněji na osudy 
jednotlivých týmů.
SKK Náchod — Po hubenějších letech 
se opět podařilo v Náchodě výborně 
sladit tým, který se od čtvrtého kola 
vezl na vítězné vlně vstříc již osmé-
mu titulu. Týmu se skvěle dařilo na 
půdě soupeřů a hned čtyři výkony 
nad 3600 kuželek svědčí o skvělé 
formě v průběhu sezony. Zajímavos-
tí je také umístění všech šesti hráčů  
v první patnáctce jednotlivců. Titul je 
ve správných rukou.
TJ Sokol Husovice — Družstvo složené 
ze zkušených hráčů, jež se netajilo 
nejvyššími ambicemi, nezklamalo.  
V domácím prostředí neztratilo ani 
bod, ale nevyvarovalo se několika 
zaváhání na půdě soupeřů, což roz-
hodlo o tom, že v Husovicích si na 
titul budou muset ještě minimálně 
rok počkat.
KK Slavoj Praha — Obhájce titulu 
dlouho držel krok s čelem tabulky, 
avšak slabší závěr podzimu a ztráta 
bodů s největšími konkurenty ho stála 
lepší umístění. V dresu Slavoje zářil 
Zdeněk Gartus, jenž se stal nejlepším 
jednotlivcem soutěže s průměrem 610 
poražených kuželek.
TJ Spartak Přerov — Družstvo před 
sezonou posílilo a vhodně doplnilo 
kádr mladšími hráči, a jelikož vyšel 
dobře start do soutěže, podepsa-
lo se to i na dobrém psychickém 
rozpoložení týmu. Oproti minulým 
sezonám dokázal Přerov vozit i body  
z venku, což dříve nebylo pravidlem.
SKK Vrchlabí — Zřejmě nejpříjemnější 
překvapení sezony. Nováček se pre-
zentoval velmi kvalitními výkony a byl 

určitě oživením soutěže.
TJ Jiskra Kovářská — Družstvo, jež 
se již natrvalo usadilo v naší nejvyš-
ší soutěži se po celou dobu ročníku 
prezentovalo nenápadnými, ale stabil-
ními výkony a neustále se pohybova-
lo v klidném středu tabulky. Zvláště  
v domácím prostředí dokázalo zasko-
čit nejednoho favorita.
KK PSJ Jihlava — Po odchodu klíčo-
vých hráčů se očekávalo, co s omlaze-
ným a nezkušeným týmem udělá prv-
ní liga. Nutno dodat, že se s tlakem 
vyrovnalo družstvo znamenitě, i když 
start do soutěže nebyl zrovna ideální. 
Na jaře již však tým bez problémů krá-
čel vstříc záchraně a celkové sedmé 
místo je určitě příslibem do budouc-
na.
TJ Sokol Luhačovice — Zkušený tým 
vstupoval do sezony s určitě vyššími 
ambicemi, než jen hrát o záchranu. 
Družstvo jakoby letos hrálo bez jiskry 
a je tak otázkou, zda již nenastal čas 
u části týmu na generační výměnu.
TJ Centropen Dačice — Další z družs-
tev, jehož cílem byla především 
záchrana, úkol splnilo především díky 
tomu, že relativně mladý tým dokázal 
zabrat ve vypjatých okamžicích a když 
to bylo nejvíce třeba.
TJ Třebíč — I druhý z nováčků se  
v soutěži neztratil. V domácím pro-
středí dokázali třebíčští zaskočit  
i kvalitnější družstva, avšak sázka  

pouze na domácí výkony by se v dal-
ších sezonách nemusela vyplatit.
KK Konstruktiva Praha — Doslova 
katastrofální domácí bilance, kdy 
družstvo dokázalo zvítězit pouze ve 
dvou utkáních, nemohla vyrovnat ani 
solidní bilance z venku a odsoudila 
tak tým k sestupu.
TJ Lokomotiva Česká Třebová — Přes-
tože byl tým před sezonou oslaben, 
nečekalo se, že ještě předloňský me-
dailista bude již prakticky po půli jar-
ní části jasným sestupujícím. Družstvo 
jako jediné v soutěži nedokázalo zví-
tězit venku a v kombinaci se špatnou 
domácí bilancí to nemohlo znamenat 
nic jiného než sestup.
Na závěr nelze než popřát družstvům 
klidnou letní pauzu, pogratulovat vítě-
zům, čest poraženým.
 -KB-

1. KLM 2011/12

1. SKK Náchod 125:51 38

2. TJ Sokol Husovice 114,5:61,5 34

3. KK Slavoj Praha 107:69 32

4. TJ Spartak Přerov 91:85 24

5. SKK Vrchlabí 83,5:92,5 22

6. TJ Jiskra Kovářská 86:90 20

7. KK PSJ Jihlava 82:94 20

8. TJ Sokol Luhačovice 83,5:92,5 19

9. TJ Centropen Dačice 81:95 18

10. TJ Třebíč 73:103 15

11. KK Konstruktiva Praha 69,5:106,5 12

12. TJ Lok. Česká Třebová 60:116 10

Domácí čtyřdráhová kuželna mistrovského celku mužů SKK Primátor Náchod
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první liga žen

Šestnáctý titul pro Slavii
Ročník 2011—2012 je dohrán! Sta-
ronový mistr byl korunován, ostatní 
umístění také rozdělena. Je čas na 
drobné bilancování.
Slavia získala 16. titul. Ten aktuální 
si zasloužila ziskem 40 bodů. Nebýt 
proher v Blansku a v Přerově, mohl 
pražský celek získat maximální počet 
bodů. Hned tři hráčky Slavie se vešly 
do osmičky nejlepších jednotlivkyň. 
Kamila Barborová dokonce díky prů-
měru 559,6 celé pořadí ovládla.
Přerov je opět druhý. Dlouho vzdo-
roval. Ale na Slavii to ani tentokrát 
nestačilo. Tým za vysněným titulem 
táhlo trio Sedláčková, Fajdeková, Heli-
sová. Do příští sezony bude muset 
Přerov zlepšit svá venkovní vystoupe-
ní, aby mohl ještě výrazněji dotírat na 
českého suveréna.
Bronzové je Blansko, které si prožilo 
katastrofální start do soutěže. Po čty-
řech zápasech mělo na kontě nulu. 
Zkušený tým se ale zvedl. Začalo se 
dařit Lence Kalové a Zdeňce Ševčí-
kové, která nakonec získala 19 bodů  
z �1 startů. Výsledkem bylo 14 výher 
z 18 zápasů a konečná třetí pozice.
Trochu smutní mohou být v Jičíně. 
Medaile byla blízko, ale forma Blan-
ska myšlenky na ni zahnala. Pro Jičín 
je ale důležité, že už se sžil s domácí 
kuželnou a opět ji může považovat za 

tvrz.
Pátý skončil nováček z Duchcova. 
Severočeskému celku k úspěchu do- 
pomohly především tři faktory. No-
váčkovská euforie překonala nervozi-
tu a dovolila Duchcovu získat hned  
v úvodu důležité body. Domácí kužel-
na byla druhou zbraní. Třetí, tou nej-
podstatnější, byla trojice juniorských 
reprezentantek Hofmanová, Plačková, 
Koutníková doplněné zkušenou Kola-
říkovou.
Šestý Náchod si oproti loňsku o příč-
ku pohoršil, ale při ztrátě Michaely 
Divišové st. to dá považovat za dobrý 
výsledek. Pro tým bude klíčové udržet 
třetí nejlepší hráčku ročníku Anetu 
Cvejnovou (556,1).
Zábřeh skončil sedmý. První sezona 
bez Dany Wiedermannové ml. se tak 
pod úhlem loňského bronzu může 
jevit jako neúspěšná. Tým se však 
dokázal vyrovnat se ztrátou největ-
ší opory vcelku dobře a už příští rok 
může být opět nebezpečný.
Konstruktiva zopakovala loňské umís-
tění, ale letos stála chvílemi nad pro-
pastí, ze které se na rozdíl od mužů 
dokázala vypracovat. Dvojice Hrou-
zová—Plasová na všechno bohužel 
nestačí a druhý pražský celek bude 
zřejmě muset posílit.
Posílit se naopak podařilo Valmezu. 

V zimě jednoznačně poslední tým  
získal dvě hráčky ze Zlína. Ty dokáza-
ly pozvednout výkony celého týmu, 
který v jarní tabulce obsadil páté mís-
to. Pro Valmez bude velmi důležité 
udržet dvojici Kantnerová—Zimáková, 
aby se v příští sezoně mohl opět posu-
nout směrem ke středu tabulky.
Poslední záchrannou pozici si nako-
nec podržel druhý nováček z Husovic. 
Brňanky po celý ročník těžily z vyrov-
nanosti všech hráček. Díky tomu se 
v podstatě neustále pohybovaly nad 
hranou sestupu, nad kterou nakonec 
i zůstaly.
Černý Petr v ruce zbyl Šumperku a 
Chýnovu. Šumperku hrozil pád už  
v loňském ročníku, kdy ho zachránil 
dostatečný náskok z podzimu. Ten 
letos nebyl nikterak vysoký, a tak tra-
dičně slabší jaro rozhodlo. Šumperk 
byl vůbec nejhorším týmem venku, 
kde získal jen dva body. Chýnov se 
do druhé ligy vrací po dvou letech.  
O sestupu jihočeského klubu rozhodla 
jeho neforma na domácí kuželně, kde 
uhrál jen tři výhry.
Zbylou desítku týmů pro příští ročník 
doplní vítězky druhých lig — opět se 
navrátivší Neratovice a Česká Třebová, 
která v nejvyšší soutěži vystřídá své 
mužské kolegy.
Liga nyní ulehá k odpočinku. Už teď 
se ale těší na novou sezonu, která  
začne opět na začátku září. -LD-Mistryně České republiky KK Slavia Praha s trenérem Lubošem Zelenkou

1. KLZ 2011/12

1. KK Slavia Praha 130,5:45,5 40

2. TJ Spartak Přerov 113:63 32

3. TJ ČKD Blansko 108:68 29

4. SKK Jičín 87:89 26

5. TJ Sokol Duchcov 89,5:86,5 24

6. SKK Náchod 88,5:87,5 21

7. KK Zábřeh 84:92 21

8. KK Konstruktiva Praha 77,5:98,5 17

9. TJ Valašské Meziříčí 76:100 16

10. TJ Sokol Husovice 71:105 16

11. KK Šumperk 62,5:113,5 13

12. TJ Sokol Chýnov 68,5:107,5 9
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BellateX tour

16. ročník PMN zná vítěze
HKK Olomouc, jehož členům touto 
cestou děkuji za bezproblémový prů-
běh akce, byl na apríla v neděli 1. 4. 
již tradičně pořadatelem závěrečné-
ho turnaje Poháru mladých nadějí 
— Bellatex Tour, na kterém se schá-
zí šestnáct nejúspěšnějších hráček a 
hráčů v obou věkových kategoriích.

Už samotná účast ve finálovém tur-
naji je bezesporu úspěchem a zážit-
kem na celý život. Ne každému se to 
v jeho hráčské kariéře podařilo. Zapl-
něné hlediště sledovalo se zájmem 
hru zástupců naší nejmladší kuželkář-
ské generace a nutno podotknout, že 
v řadě případů bylo na co koukat.
Nejvyšší výkon �97 kuželek předvedla 
skvěle hrající Natálie Topičová, kte-
rá tak potvrdila svoji formu a získala 
zároveň i celkové vítězství v kategorii 
starších žákyň s rekordním ziskem 
�01 bodu (průměr �68 kuželek).
Hra starších žáků z čela průběžné-ho 
žebříčku pořadí byla poznamenána 
značnou nervozitou. Lídr poháru Mar-
tin Kováčik a jeho pronásledovatel 
Petr Hendrych nezahráli podle oče-
kávání, a tak do medailového pořa-

dí „promluvil“ Jaroslav Bulant. �67 
poražených kuželek jej vyneslo z pá-
tého na celkové druhé místo. Náskok 
Martina Kováčika však byl značný, a 
tak nakonec vítězí s celkovým ziskem 
147 bodů a průměrem �53 kuželek.
Mladším žákyním v Olomouci kralo-
vala rýmařovská Nikola Ilnická. Pů-
vodně přijela jako náhradnice. Před-
vedla �56 kuželek, které ji posunuly 
na celkové 11. místo. Avšak v celko-
vém pořadí ani tato kategorie neza-
znamenala otřes na vedoucí příčce. 
První místo v celkovém pořadí udr-
žela chýnovská Michaela Dvořáková, 
která měla třicetibodový náskok před 
finálovým turnajem.
V kategorii mladších žáků stálo na 
stupních vítězů dokonce kompletní 
trio rychnovských nadějí. David Urbá-
nek potvrdil svoji výbornou výkonnost, 
pevné nervy a nic neponechal náhodě. 
Náskok osmi bodů před pronásledova-
telem z Rosic Janem Mecerodem uhá-
jil a zaslouženě zvítězil.
Šestnáctý ročník je za námi. Zúčast-
nilo se ho celkem 3�4 dětí z 90 oddí-
lů. Dnes již začínají práce na přípravě 
dalšího. Proto budu rád, když mi dáte 
co nejdříve vědět, zda budete mít 
zájem uspořádat některý turnaj v roč-
níku �01�–�013. Jiří John

Mladší žákyně
Výsledky finále

1. Ilnická Nikola TJ Jiskra Rýmařov 256 32
2. Votočková Tereza SKK Vrchlabí 256 30
3. Valuchová Natálie TJ Val. Meziříčí 255 28

Konečné pořadí 2011/12:

1. Dvořáková Michaela TJ Sokol Chýnov 260,9 154
2. Slovenčíková Zuzana KC Zlín 241,4 119
3. Valuchová Natálie TJ Val. Meziříčí 242,4 116

Mladší žáci
Výsledky finále

1. Urbánek David TJ St. Rychnov n. K. 264 35
2. Stančík Matěj TJ St. Rychnov n. K. 262 32
3. Abel Dan TJ St. Rychnov n. K. 259 29

Konečné pořadí 2011/12:

1. Urbánek David TJ Rychnov n. K. 260,4 159
2. Mecerod Jan KK Slovan Rosice 257,1 139
3. Koubek Karel TJ Blatná 255,6 131

Starší žákyně
Výsledky finále

1. Topičová Natálie TJ Val. Meziříčí 297 61
2. Buďová Tereza TJ Nové Město na M. 270 36
3. Bartošová Kamila SK Kosmonosy 270 34

Konečné pořadí 2011/12:

1. Topičová Natálie TJ Val. Meziříčí 268,3 201
2. Buďová Tereza Nové Město na M. 256,0 138
3. Bartošová Kamila SK Kosmonosy 254,0 134

Starší žáci
Výsledky finále

1. Bulant Jaroslav TJ Jiskra Hazlov 267 36
2. Šindelář Jiří TJ Sn. Kamenice n. L. 265 33
3. Mach Daniel KK Kroměříž 256 28

Konečné pořadí 2011/12:

1. Kováčik Martin SKK Náchod 253,6 147
2. Bulant Jaroslav TJ Jiskra Hazlov 247,4 133
3. Hendrych Petr KK Hagem. Opava 248,0 130

Nejlepší mladší a starší žáci uplynulého ročníku Bellatex Tour — PMN 2011/12

Nejlepší trojice mladších a starších žá-
kyň v Bellatex Tour — PMN 2011/12
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Jiří Jančálek kooptován viceprezidentem NBC
Začátkem března se na kuželkář-
ském webu objevila informace, že  
Jiří Jančálek byl Prezídiem NBC ko-
optován do funkce viceprezidenta 
NBC se zaměřením na práci s mlá-
deží. Něco takového se nestává pří-
liš často a určitě si to zaslouží více 
informací. Proto jsme se s novým 
viceprezidentem setkali a položili mu 
své dotazy.

Jiří Jančálek
prezident ČKA

Náš rozhovor jsme pochopitelně za-
hájili gratulací a otázkou: Jak k tomu 
vůbec došlo?
Nejprve musím připomenout, že na 
poslední volební konferenci NBC byl 
do této funkce zvolen Ernst Weber, 
který však začátkem loňského září 
ze své funkce odstoupil. Jako důvod 
mimo jiné uvedl, cituji: „Nečiním to ze 
soukromých důvodů, nýbrž z nepře-
konatelných rozdílů k určitým funkci-
onářům v Prezídiu NBC, kteří mi zne-
možňují spolupráci.“
O mně je známo, že jsem byl vždy kri-
tický vůči Prezídiu NBC. Např. ve zmí-
něném září �011 proběhla na našem 
webu moje polemika s Prezídiem NBC, 
ve které jsem obhajoval svůj pohled 
na průběh poslední konference NBC. 
A proto i pro mne bylo velkým přek-
vapením, když jsem v týdnu po zase-
dání VR ČKA obdržel od prezidenta 

NBC tuto nabídku.

Jaké bylo rozhodování?
I když mám výhrady vůči NBC, tak sou-
časně uznávám postavení této mezi-
národní organizace v našem sportu 
a uvědomuji si její důležitost a neza-
stupitelnost. Samozřejmě mne tato 
nabídka potěšila a vážím si jí. Neviděl 
jsem v ní jen ocenění pro svoji oso-
bu, ale i uznání významu a důležitosti 
celé ČKA.
Pochopitelně jsem však nemohl za-
pomenout, že v létě loňského roku 
jsem se sešel v Bautzenu s německým 
a polským prezidentem, se kterými 
jsme začali pracovat na projektu, kte-
rý by měl zajistit potřebné změny ve 
struktuře a chování NBC. Pro náš pro-
jekt jsme chtěli postupně získat i další 
členské státy. Proto jsem také v půlce 
letošního ledna byl na Slovensku a 
jednal se slovenským prezidentem.
Protože jsem se nechtěl stát nedůvě-
ryhodným pro své partnery v jednání, 
rozhodl jsem se nabídku odmítnout. 
Ve svém vyjádření jsem zmínil další 
důvod, který mne k tomu vedl. His-
toricky vzato jsem byl nejprve zvolen 
prezidentem ČKA, která je v řadě věcí 
ve sporu s NBC — jen za poslední rok 
se jich stalo několik. V pozici vicepre-
zidenta NBC se mohu dostat do situ-
ace, kdy budu muset volit mezi zájmy 
NBC a ČKA. Protože jsem nejprve dal 
své slovo českým kuželkářům, rozhodl 
jsem se nabídku odmítnout a tomuto 
riziku se tak vyhnout.

Proč jsi nakonec své rozhodnutí změ-
nil?
Hlavní příčina pochází z Německa. 
Dne 14. ledna �01� se konala mimo-
řádná konference DKBC, která odvo-
lala dosavadní vedení a zvolila nové, 
které chce více spolupracovat s NBC. 
Osobně se znám s posledními třemi 
prezidenty DKBC a s celou řadou dal-
ších lidí v Německu. Ze současného 

vedení DKBC znám však jen jednoho 
člověka. S odvolaným prezidentem 
DKBC jsem v písemném kontaktu a 
vím, že náš projekt dostal silný zá- 
sah. Bez německého svazu, bez pod-
pory jeho 80 tisíc členů se výrazně 
oslabily šance na prosazení připravo-
vaného projektu.
Ale já ho nehodlám opustit. Pokud ho 
však chci nyní prosadit, musím zvolit 
jinou strategii. Když jsem v prvé fázi 
nabídku odmítal, samozřejmě jsem 
věděl o argumentech pro její přijetí.  
A ty jsem nyní znovu vyhodnotil. 
Zatímco v dřívějším postavení jsem 
chtěl docílit změny působením zven-
ku, tak v pozici viceprezidenta NBC 
budu u toho, když se budou tvořit 
návrhy pro konferenci NBC. Budu, tak 
říkajíc, u zdroje. Nikdo mi navíc nebu-
de moci předhodit: „Když jsi dostal 
nabídku stát se členem Prezídia NBC, 
tak jsi odmítnul. Kritizovat umíš,  
ale zodpovědnost přijmout nechceš.“  
S tím máme u nás své zkušenosti. 
Řada lidí se tak chová a já si je nechci 
brát za vzor.

Nebojíš se, že dopadneš jako Tvůj 
předchůdce?
I když jednání o mé kooptaci trvalo 
téměř dva měsíce, seběhlo se všech-
no velice rychle. Upřímně řečeno ne-
tuším, co mne čeká. Pochopitelně 
musím brát do úvahy i případ pana 
Webera. Každý jsme však z jiné-
ho těsta, takže můj osud může být 
odlišný od jeho. V každém případě 
mám na své straně hned tři výhody. 
Funkční období končí v srpnu příští-
ho roku. Než se rozkoukám, než ve 
mně vyklíčí a uzraje stejné rozhod-
nutí, jaké učinil můj předchůdce, 
bude tady konec volebního období. 
Druhou mojí výhodou je, že jsem 
funkci nepřijal kvůli svému egu, takže 
nebudu mít problém ji zase opustit.  
A pokud bych viděl, že je to zlé už  
 pokračování na str. 7
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pokračování ze str. 6
od počátku, tak ani nemusím pod-
stoupit proces potvrzení mé koopta-
ce, který musí na nejbližší konferenci 
NBC proběhnout — to je moje třetí 
výhoda.
Jinak se mi však nelíbí hovořit na 
samém počátku mého funkčního pů- 
sobení, o důvodech předčasného od-
chodu. Uvědomuji si, že to nebudu 
mít jednoduché. Přesto do toho jdu  
s plným nasazením. Rád bych pro- 
sadil některé změny, o kterých jsem 
přesvědčen, že jsou ku prospěchu 
kuželkářského sportu, jak v meziná-
rodním měřítku, tak i pro české ku-
želkáře.

Jaké budou Tvé první kroky v nové 
funkci?
První veřejnou akcí, na které vystou-
pím jako viceprezident NBC, budou  
v květnu Světové poháry žactva a 
dorostu. S titulu své funkce bych  
měl tyto soutěže zahájit a zastupo- 
vat při nich NBC. Během MS juniorů, 
které na SP naváží, se bude konat 
zasedání sportovního výboru — čle-
nem výboru je také R. Parkan — a Pre-
zídia NBC.
V srpnu letošního roku se na Slo- 
vensku v Podbrezové bude konat me-
zinárodní sportovní kemp mládeže. 
První ročník proběhl loni v Němec-
ku a byl všeobecně hodnocen velice  
dobře. Jsem přesvědčen, že právě 
takovéto akce jsou ku prospěchu roz-
voje kuželkářského sportu. Mladí hrá-
či se poznají, naváží přátelství, něče-
mu se přiučí a jejich trenéři si vymění 
své zkušenosti. Na tuto akci se oprav-
du těším.
Koncem srpna se v Černé Hoře koná 
konference NBC, na které by mělo 
proběhnout potvrzení mé kooptace. 
O tom, co bude dále, zatím nepřemýš-
lím.

Za rozhovor poděkoval
Štěpán Koblížek

Jiří Jančálek kooptován vice-
prezidentem NBCLiga mistrů ve znamení obhajob

pokračování ze str. 2
to 659 (4��+�37). Soupeři nadělil 
71 kuželek. A když i Tomka porazil 
Galjaniče 60�:587, vedl slovenský  
mistr �:0 o 86 kuželek. Ve druhém 
dějství předvedl své umění Čech. 
Přehrál Kovače, který hned 
od úvodního hodu na-
stoupil místo Milinko-
viče 635:606. Foltinovi 
se nedařilo, ale uhrál 
bod v poměru 55�:5�1. 
Protože po dvou run-
dách povolila Podbrezo-
vá soupeři pouze tři sety, 
bylo rozhodnuto. Závěrečná dvo- 
jice již jistých finalistů Kyselica—Čalič 
po polovině vystřídala. Chorvatský tým 
stačil pouze korigovat výhrou Fučkara 
na konečných 7:1 (36�0:3474).
Druhé semifinále bylo německou zá-
ležitostí. Zerbst se střetl s Bamber-
gem. Za Zerbst nastoupili v úvodu  
tradičně Gerdau—Reiser, za Bamberg 
náš Míra Jelínek a Heisler. Míra vedl  
po polovině nad Gerdauem �:0 
(�96:�83), ale ten zlepšenou hrou 
stav otočil a těsně vyhrál 605:599.  
I druhá dvojice skončila těsným ví-
tězstvím německého mistra 596:585. 
Třetí těsný bod pro Zerbst přidal Hel-
merich, když porazil Pansu 600:597. 
Unikátem je i způsob dosaženého 
výkonu — všechny čtyři dráhy shod-
ně 150. Všichni tři hráči Bambergu  
uhráli dva sety, ale byli stále bez 
bodu. Až čtvrtá dvojice přinesla pro 
Bamberg bod. Wagner porazil trojici 
soupeřů (Schondelmaiera střídal po 
úvodní třicítce Craciun, jehož po 70. 
hodu nahradil Heydrich) 616:539, 3:1 
na sety. V závěru získal pro Zerbst 
čtvrtý bod Schneider opět těsnou 
výhrou 603:599. Jenže Bamberg má 
ve svých řadách Lupua. Ten nejlep-
ším výkonem utkání 644 zvítězil o 48 
kuželek, čím dovedl utkání k remíze 
4:4 (3538:3640), a ziskem tří seto-
vých bodů zajistil pro svůj tým postup 

na sety 13:11.
Zerbst se tak po výhře ve světovém 
poháru musel spokojit se soubojem  
o bronz se Zaprešičem. Chorvaté bo- 
jovali statečně, ale na německý ce-

lek nestačili. Pro třetí místo si 
Zerbst dokráčel výhrou 6:� 

(3607:3457).
Finále bylo tedy zá-
ležitostí Podbrezové a 
Bambergu. Slovenský 
mistr postavil hned do  
úvodu to nejlepší, co 

má, tedy Zavarka a Če-
cha. Tah se vyplatil. Čech 

doslova přejel hrdinu semifiná-
le Lupua 649:590 bez ztráty setu. 
Soupeřem Zavarka byl Míra Jelínek. 
První dráhu zvládl mladý Srb na jed-
ničku 169:135. Jenže pak dvakrát 
těsně prohrál a ze souboje bylo ješ-
tě drama. Na poslední dráze zvítězil 
Zavarko posledním hodem 157:151, 
a tak z překvapení sešlo (6�4:605). 
Podbrezová vedla �:0 o 78 kuželek.  
V prostřední části se událo velké  
drama v souboji Tomky s Pansou. Slo-
venský reprezentant přehrál soupeře  
v plných o 38 kuželek, ale v dorážce 
prohrál 41. Na jeho straně stálo i štěs-
tí, když uhrál tři dráhy (+3, -17, +8,  
+3) a získal třetí bod pro svůj tým.  
Naopak nedařilo se střídající dvoji-
ci Foltín a Pašiak (564). Využil toho 
Weiss (605) a snížil na 3:1 (+34 pro 
Podbrezovou). V závěru ale sloven-
ského šampióna tradičně podržel 
další Srb v jeho službách Čalič, kte-
rý výkonem 6�5 s přehledem pře-
hrál Wagnera (577), čímž eliminoval 
obdobně výborný výkon Heislera 
(6�7), který přehrál střídající dvoji-
ci Kyselica—Vadovič (586). Utkání 
skončilo vítězstvím Podbrezové 6:� 
(3651:3610). Lze tedy říci, že letošní 
Champions League byla ve znamení 
obhajob vítězství v kategorii mužů  
i žen.
 Stanislav Partl
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2. KLM „A“
 1. Sokol Kolín 116:60 34
 2. KK SDS Sadská 107,5:68,5 31
 3. SKK Rokycany 106,5:69,5 31
 4. KK Hvězda Trnovany 102:74 30
 5. TJ Sokol Duchcov 106,5:69,5 28
 6. KK Lokomotiva Tábor 82:94 20
 7. TJ Lokomotiva České Velenice 80:96 19
 8. SKK Hořice 80:96 18
 9. Kuželky Podbořany 82:94 17
 10. SK Škoda VS Plzeň 69:107 13
 11. Vltavan Loučovice 67,5:108,5 13
 12. TJ Start Rychnov nad Kn. 57:119 10

2. KLM „B“
 1. TJ Valašské Meziříčí 121:55 31
 2. HKK Olomouc  111:65 31
 3. KK Hagemann Opava 99:77 27
 4. KK Slovan Rosice 98:78 27
 5. KK Rostex Vyškov 97,5:78,5 26
 6. KK Zábřeh 94:82 25
 7. KK Moravská Slávia Brno B 95:81 22
 8. KK Moravská Slávia Brno A 89:87 22
 9. TJ ČKD Blansko 82,5:93,5 21
 10. KK Šumperk 69:107 14
 11. SK Baník Ratíškovice 62:114 10
 12. Sokol Přemyslovice 38:138 8

3. KLM „A“
 1. SK Uhelné sklady Praha 101:75 30
 2. TJ Sokol Spořice 103:73 29
 3. SKK Rokycany B 100:76 28
 4. SKK Karlovy Vary 98,5:77,5 24
 5. CB Dobřany 95:81 23
 6. TJ Kovohutě Příbram 92:84 23
 7. TJ VTŽ Chomutov 84:92 23
 8. TJ Jiskra Hazlov 87:89 22
 9. TJ Slovan Karlovy Vary 84,5:91,5 20
 10. KK Konstruktiva Praha B 79,5:96,5 19
 11. TJ Jiskra Šabina 74:102 17
 12. TJ Slavoj Plzeň 57,5:118,5 6

3. KLM „B“
 1. SKK Jičín A 106,5:69,5 32
 2. TJ Červený Kostelec 113:63 31
 3. KK Akuma Kosmonosy 97,5:78,5 27
 4. TJ Dynamo Liberec 97:79 23
 5. TJ Lokomotiva Ústí n. Labem 92:84 23
 6. TJ Lokomotiva Trutnov 90,5:85,5 23
 7. SK PLASTON Šluknov 86:90 20
 8. SKK Jičín B 79,5:96,5 20
 9. Spartak Rokytnice n. Jizerou 80:96 19
 10. TJ Neratovice 72:104 19
 11. SKK Bohušovice 83,5:92,5 17
 12. TJ Lokomotiva Liberec 58,5:117,5 10

3. KLM „C“
 1. TJ Prostějov 117,5:58,5 34
 2. KK Zábřeh B 110:66 33
 3. KK CAMO Slavičín 100:76 30
 4. TJ Horní Benešov 102,5:73,5 27
 5. TJ Spartak Přerov B 100,5:75,5 24
 6. SKK Ostrava 86,5:89,5 23
 7. TJ Sokol Michálkovice 83:93 17
 8. HKK Olomouc B 72:104 17
 9. TJ Tatran Litovel 76,5:99,5 16
 10. TJ Krnov 72:104 16
 11. TJ Sokol Machová 68,5:107,5 14
 12. SKK Jeseník 67:109 13

3. KLM „D“
 1. TJ Sokol Benešov 119,5:56,5 32
 2. TJ Sokol Vracov 113:63 32
 3. TJ Sokol Mistřín 101:75 26
 4. SK Kuželky Dubňany 96:80 25
 5. TJ Sparta Kutná Hora 91,5:84,5 25
 6. TJ ČKD Blansko B 85,5:90,5 23
 7. CHJK Jihlava 88,5:87,5 22
 8. TJ BOPO Třebíč 88:88 21
 9. TJ Centropen Dačice B 83,5:92,5 20
 10. KC Réna Ivančice 69:107 16
 11. TJ Lok. České Budějovice 61:115 11
 12. KK PSJ Jihlava B 59,5:116,5 11

Kuželkáři a především zájemci o vý- 
hodné volání, omlouváme, že se 
tento projekt posunul, ale s ohledem  
na stávající počet zájemců o výhod-
né volání v rámci ČKA bylo nutné 
vyjednávat o cenách, které jsme Vám 
na začátku akce nabízeli!
Ti z Vás, kteří mají zájem o výhodné 
volání pro sebe a příp. své rodinné 
příslušníky a kontaktovali nás ces-
tou formuláře či telefonicky, obdrží  
v následujících dnech email s dalšími 
instrukcemi, popř. budou kontaktová-
ni cestou callcentra.
Zájemci, kteří se o nabídce dozvěděli 
během posledních � měsíců a ještě 
nás nekontaktovali, mohou využít 
formuláře na webu IDEALTELEFON.cz.
Nezapomeňte, že vždy po Vás bude 
vyžadováno číslo registrace ČKA.

Projekt IDEAL ENERGIE
Dovolíme si upozornit všechny členy 
ČKA, kterým v posledních dnech 
dorazilo vyúčtování za plyn, že stále 
platí nabídka nezávazné kalkulace 
úspor. Dle platných ceníků dodavatelů 
zemního plynu je námi garantovaná 
úspora na 1 MWh až �65 Kč bez 
DPH. Veškeré administrativní kroky 
vyřešíme za Vás a zdarma. Neváhejte 
nás proto kontaktovat na info@pros-
teideal.cz.
Pozor, za každého kuželkáře s tarifem 
či plynem od nás podpoříme různé 
akce pořádané ČKA.

Boj s cenami v plném proudu

Na internetových stránkách ČKA je  
k dispozici kompletní přehled klubů  
a kuželen v České republice, adresa 
je www.kuzelky.cz/kluby.
Prosíme oddílové organizační pracov-
níky, předsedy, případně jiné pově-
řené osoby, aby pravidelně aktuali-
zovali údaje o svém klubu a kuželně. 

Již se nám povedlo databázi z velké 
části naplnit, ale pořád jsou oddíly,  
u kterých chybí potřebné informace. 
A stále také chybí poměrně dost fo-
tografií. Nezapomeňte také své údaje 
aktualizovat vždy, když proběhne ně- 
jaká změna, a to především u plat-
nosti kolaudací!
Děkujeme všem za spolupráci.

Databáze klubů a kuželen
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ligové zrCadlo

2. KLZ „A“
 1. TJ Neratovice 95:49 31
 2. TJ Centropen Dačice 81:63 23
 3. SKK Jičín B 80:64 21
 4. Sokol Kolín 78,5:65,5 20
 5. KK Čechie Slavoj Praha 76:68 18
 6. TJ Lok. České Budějovice 67,5:76,5 17
 7. TJ Jiskra Nová Bystřice 71:73 16
 8. TJ Lokomotiva Ústí n. Labem 68:76 14
 9. TJ Sparta Kutná Hora 52,5:91,5 11
 10. TJ Sokol Benešov 50,5:93,5 9

2. KLZ „B“
 1. TJ Lokom. Česká Třebová 84,5:43,5 27
 2. KK Rostex Vyškov 74:54 19
 3. KC Zlín 73,5:54,5 18
 4. KK Slovan Rosice 68:60 18
 5. KK PSJ Jihlava 63:65 16
 6. TJ Sokol Luhačovice 59:69 12
 7. SK Baník Ratíškovice 59:69 12
 8. HKK Olomouc 49:79 12
 9. KK Šumperk B 46:82 10

3. KLZ „A“
 1. TJ Bižut. Jablonec n. Nisou 71:25 28
 2. TJ Sokol Spořice 73:23 27
 3. TJ Sokol Teplá 55:41 19
 4. TJ Lokomot. České Velenice 50,5:45,5 18
 5. SKK Rokycany 53:43 16
 6. KK Akuma Kosmonosy 41:55 16
 7. TJ Čechie Admira Praha 41:55 10
 8. TJ Sokol Červené Pečky 27,5:68,5 8
 9. KK Konstruktiva Praha B 20:76 2

3. KLZ „B“
 1. HKK Olomouc B 64:20 26
 2. TJ Jiskra Otrokovice 53:31 20
 3. KK Moravská Slávia Brno 53,5:30,5 19
 4. TJ Odry 48:36 16
 5. KK Zábřeh B 42:42 15
 6. TJ ČKD Blansko B 31:53 10
 7. TJ Nový Jičín 19,5:64,5 4
 8. KK Rostex Vyškov B 25:59 2

Ligové tabulky připravil 
Zdeněk Zahrádka

KuLi blahopřeje
Ivan Kulich, člen TJ Lokomotiva Trut-
nov, dlouholetý člen STK ČKA a Krá-
lovéhradeckého KKS, oslavil v březnu 
50. narozeniny.

Marie Kovářová, dlouholetá ligová roz-
hodčí z TJ Jiskra Aš, oslavila význam-
né životní jubileum rovněž v březnu 
tohoto roku.

Soňa Keprtová, předsedkyně KK Záb-
řeh, členka KKS a fyzioterapeutka rep-
rezentace ČR, oslavila v březnu polo-
kulaté narozeniny.

Jindřich Svoboda, člen STK a JmKKS 
a Josef Polák, dlouholetý předseda 
KK MS Brno, oslaví v dubnu 65. naro-
zeniny.

Všem oslavencům děkujeme za jejich 
práci pro kuželky a gratulujeme!

Na juniorské MS nominováno
Sraz juniorské reprezentace konaný 
o víkendu na kuželně KK PSJ Jihlava 
definitivně rozhodl o nominacích na 
mistrovství světa konané v květnu  
v německém Bautzenu.
Českou republiku budou v soutěžích 
juniorek reprezentovat Michaela Di-
višová, Gabriela Helisová, Markéta 
Jandíková, Ludmila Johnová, Simona 
Koutníková, Zuzana Musilová, Renata 
Navrkalová a Nikola Tatoušková. 
V kláních juniorů budou české barvy 
hájit Petr Bracek, Jan Endršt, Michal 
Kratochvíl, Radim Metelka, Daniel 
Neumann, Michal Pytlík, Zdeněk Rans-
dorf a Jiří Vícha. V záloze poté ještě 
zůstává čtveřice Markéta Hofmano-
vá, Nikol Plačková, Ladislav Urban a  
David Volek, která v případě potřeby 
může zastoupit některého z nomino- 
vaných. Podrobnější informace o slo-
žení národního týmu Vám přineseme 
v příštím čísle Kuželkářských listů!
 -LD-

Termínový kalendář ČKA

�8. — �9. 4. Mistrovství ČR jednotlivců — kategorie U14 a U18

5. — 6. 5. Mistrovství ČR jednotlivců — kategorie U�3, dospělí, seniorská kategorie

1�. 5.
Mezistátní utkání U�3 GER – CZE (Willingen-Schweningen)
Májový turnaj mládeže (Pelhřimov)

18. — �1. 5. SP jednotlivců U14 + U18 (Bautzen, GER)

�1. — �6. 5. Mistrovství světa U�3 (Bautzen, GER)
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divizní soutěže

Východočeská divize
Do ligy má nejblíže béčko Náchoda. 
Stačí mu získat v posledních dvou 
kolech bod. Sestupuje pouze jediné 
družstvo. Slabším jarem byli v sestu-
pových vodách namočení v Rychnově 
a Vrchlabí. Solnice se na jaře zlepšila 
a získala jistotu soutěže pro příští 
ročník. Nejhorší postavení má kolo 
před koncem béčko Vrchlabí. Mezi 
jednotlivci vede V. Kolář z Rybníku 
(44�,4).

 1. SKK Náchod B 252:148 37
 2. SKK Třebechovice p. Orebem 245:155 32
 3. SKK Hořice B 226:174 32
 4. KK Vysoké Mýto 220:180 31
 5. TJ Tesla Pardubice 227:173 30
 6. TJ Sokol Rybník 206:194 26
 7. TJ Lokomotiva Trutnov B 205:195 24
 8. TJ Jilemnice 188:212 23
 9. KK Dobruška 190:210 22
 10. TJ Start Rychnov nad Kn. B 200:200 21
 11. SK Kuželky Přelouč 174:226 20
 12. SK Solnice 162:238 19
 13. SKK Náchod C 152:248 17
 14. SKK Vrchlabí B 153:247 16

Severočeská divize
Lepší jarní částí si postup do ligy  
vybojoval celek Trnovan. Sestupující  
čtveřice týmů bude již známa. Po sla- 
bém jaru se do ní propadly Miku- 
lášovice, naopak se zachránily Louny. 
Jednotlivcům vládne Daniela Žďárko-
vá z Nového Boru s průměrem 441 
kuželek. 

 1. KK Hvězda Trnovany B 135,5:64,5 38
 2. Sokol Ústí nad Labem 121,5:78,5 34
 3. TJ Narex Česká Lípa 114:86 32
 4. TJ Sokol Duchcov B 100,5:99,5 30
 5. TJ Jiskra Nový Bor 108:92 29
 6. KO Česká Kamenice 106,5:93,5 27
 7. TJ VTŽ Chomutov B 100,5:99,5 25
 8. TJ Doksy 98,5:101,5 24
 9. TJ KK Louny 95:105 24
 10. SK Děčín 90:110 23
 11. TJ Spartak Mikulášovice 88,5:111,5 17
 12. TJ MUS Most 84,5:115,5 16
 13. TJ Rudolfova huť Dubí 75,5:124,5 16
 14. Sokol Ústí nad Labem B 81,5:118,5 15

Jihomoravská divize
Dvě kola před koncem je jistým pos-
tupujícím do ligy béčko Husovic. Val-
tice, zdá se, kráčí k baráži s druhým 
týmem Severomoravské divize, kte- 
rým jsou Chvalíkovice. K baráži po-
třebují udržet tříbodový náskok. Na 
jaře se propadlo Brno IV z páté po-
zice na devátou. Jistotu sestupu již 
mají ve Slavičíně, příliš mnoho na-
dějí na záchranu nemají v Blansku a  
v Otrokovicích.

 1. TJ Sokol Brno Husovice B 132:60 40
 2. TJ Lokomotiva Valtice 115,5:76,5 34
 3. SK Baník Ratíškovice B 110:82 31
 4. TJ Podlužan Prušánky 115:77 29
 5. KK Moravská Slávia Brno C 102:90 29
 6. KK Jiskra Čejkovice 97:95 26
 7. TJ Zbrojovka Vsetín 102:90 24
 8. TJ Sokol Luhačovice B 99,5:92,5 24
 9. TJ Sokol Brno IV 95:97 23
 10. KK Rostex Vyškov B 93,5:98,5 22
 11. KK Orel Telnice 81:111 19
 12. TJ ČKD Blansko C 83:109 16
 13. TJ Jiskra Otrokovice 71:121 12
 14. KK CAMO Slavičín B 47,5:144,5 7

Severomoravská divize
Postupujícím do ligy je Sokol Bo-
humín, do baráže s druhým týmem 
Jihomoravské divize postupují Chvalí- 
kovice. Jistým sestupujícím je Prostě- 
jov. Pokud uspějí Chvalíkovice v bará- 
ži, zachrání v soutěži Šumperk. Nej-
lepší mezi jednotlivci je benešovský 
Černý (447,8).

 1. TJ Sokol Bohumín 275:141 40
 2. TJ Sokol Chvalíkovice 258:158 36
 3. TJ Jiskra Rýmařov 227:189 31
 4. TJ Horní Benešov B 232:184 30
 5. KK Hranice 224:192 30
 6. TJ Unie Hlubina 222:194 30
 7. TJ Odry 221:195 29
 8. KK Minerva Opava 226:190 27
 9. TJ Sokol Sedlnice 210:206 26
 10. Sokol Přemyslovice B 193:223 23
 11. TJ VOKD Poruba 176:240 23
 12. KK Hagemann Opava B 188:228 19
 13. KK Šumperk B 140:276 12
 14. TJ Prostějov B 120:296 8

Divize Jih
Do třetí ligy postupuje Blatná. Na- 
opak sestupujícími jsou týmy České-
ho Krumlova, Strakonic a Soběnova, 
který pro udržení v posledním kole 
potřeboval vyhrát v Nové Včelnici. 
Remíza v tomto duelu byla málo. 
Na jaře se z pásma sestupu vymanil 
jihlavský Start. Jednotlivcům vévodí 
Vojtíšek z Dačic těsně před Cíglem  
z Blatné.

 1. TJ Blatná 136:72 42
 2. KK Slavoj Žirovnice 124:84 35
 3. TJ Jiskra Nová Bystřice 115,5:92,5 31
 4. TJ Třebíč B 108:100 29
 5. TJ Sokol Slavonice 112,5:95,5 27
 6. TJ Centropen Dačice D 110:98 27
 7. TJ Sokol Chotoviny 98:110 27
 8. TJ Nové Město na Moravě 101:107 25
 9. TJ Start Jihlava 100:108 25
 10. TJ Nová Včelnice 97,5:110,5 23
 11. TJ Slovan Jindřichův Hradec 96:112 23
 12. TJ Sokol Soběnov 103:105 22
 13. KK Český Krumlov 88:120 18
 14. TJ Fezko Strakonice 66,5:141,5 10

Divize AS
Výhrou v posledním kole v Poděbra-
dech si kolínské béčko zajistilo pos-
tup do ligy. Na jaře se nedařilo Slávii, 
a tak se společně s Kosmonosy B se 
soutěží loučí. Se štěstím zachránil 
soutěž na jaře se trápící Radotín a 
naopak po podzimu poslední Brandýs 
nad Labem. Nejlepším jednotlivcem  
je Karel Křenek (449,4).

 1. Sokol Kolín B 121:55 35
 2. TJ Bohemia Poděbrady 109,5:66,5 31
 3. TJ Sparta Kutná Hora C 102,5:73,5 30
 4. TJ Sokol Benešov B 108:68 28
 5. TJ Astra Zahradní Město 87:89 24
 6. KK Konstruktiva Praha C 88:88 20
 7. KK Slavoj Praha B 78,5:97,5 19
 8. TJ Sokol Praha-Vršovice 79:97 18
 9. KK Jiskra Brandýs n. Labem 71,5:104,5 16
 10. SC Radotín 71,5:104,5 16
 11. KK Akuma Kosmonosy B 72,5:103,5 15
 12. KK Slavia Praha 67:109 12

pokračování na str. 11
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pro-teC Cup

pokračování ze str. 10

Západočeská divize
Divize je dohrána! Postup si zajistili 
hráči Kdyně, naopak sestupují na jaře 
trápící se Havlovice a s nimi Dobřa-
ny a Holýšov. Rokycany se zachránily  
v posledním kole remízou v Hazlově. 
Jedničkou mezi hráči je L. Lipták  
z Chebu — průměr 453 kuželek.

 1. TJ Sokol Kdyně 228:124 32
 2. TJ Lokomotiva Cheb A 226:126 29
 3. TJ Baník Stříbro 203:149 29
 4. TJ Jiskra Hazlov C 201:151 28
 5. TJ Jiskra Hazlov B 154:198 22
 6. Sokol Plzeň V 181:171 21
 7. TJ Lokomotiva Cheb B 181:171 20
 8. TJ Jáchymov 156:196 20
 9. SKK Rokycany C 159:193 19
 10. TJ Havlovice 161:191 18
 11. TJ Dobřany 150:202 16
 12. Kuželky Holýšov 112:240 10

Na základě informací od vedoucích
soutěží připravil Stanislav Partl

Čtvrtfinalisté jsou známi
Ligovým soutěžím začíná letní přes-
távka. Pro-Tec Cup však ještě zdaleka 
nekončí. Únor byl ve znamení úvod-
ních částí nadstavbového pavouka 
soutěže.
Ženy sehrály některé překvapivé due-
ly. Mezi nejlepších osm se totiž vůbec 
neprobojoval obhájce prvenství Sokol 
Chýnov. Jeho katem se především 
díky domácí výhře stal celek Sokola 
Spořice, který z části tvoří hráčky již 
nefungujícího Slovanu Jirkov. Spořice 
si nevedou špatně ani ve čtvrtfinále. 
V prvním zápase totiž dokázaly uhrát 
domácí remízu 3:3 s bronzovým tý-
mem 1. ligy ČKD Blansko, což jim 
dává do druhého zápasu naději na 
další překvapení.
Naopak největší favorit na výhru, při 
neúčasti Slavie, Spartak Přerov se 
celkem hladce probojoval do čtvrt-
finále. V něm se mu postavilo do 

cesty TJ Valašské Meziříčí. Jejich  
první vzájemný zápas skončil jasnou 
výhrou domácího Přerova 5,5 ku �,5. 
Zazářila především Gabriela Helisová 
(617). Přerovanky jsou tak téměř jis-
tými účastnicemi Final four.
Blízko Final four je i SKK Jičín. Jeho 
soupeřem ve čtvrtfinále jsou ženy 
TJ Centropenu Dačice, které sehrály 
první zápas na domácí kuželně. V něm 
sice favoritkám výrazně vzdorovaly, 
k úspěchu jim však chybělo několik 
krůčků. Především však těsná prohra 
Pavlíny Markové s Nelou Pristandovou 
(5�4:5�3, 1:3). Jičín si tak, i díky to-
muto dílčímu vítězství, odvezl z Dačic 
do odvety slušný náskok díky výhře 
5:1.
Některá překvapení také přinesla 
soutěž mužů. Hned v prvním kole se 
utkalo prvoligové Vrchlabí s Hvězdou  
 pokračování na str. 12
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pro-teC Cup

Smuteční oznámení
Dne 14. dubna opus-
til naše řady ve věku 
63 let pan Petr Firek, 
dlouholetý předseda 
Pražského kuželkář-
ského svazu a člen 
SK Meteor Praha.

Pan Augustin Kment dlouholetý člen, 
funkcionář a poslední z družstva bý-
valých ligových hráčů SK Sigma MŽ 
Olomouc, zemřel ve věku nedožitých 
86 let.

Řady obětavých funk-
cionářů ČKA opustil 
dne 16. dubna �01� 
ve věku 76 let pan 
Miloš Kratina, člen 
KK Slovan Rosice.

Ve středu 18. dubna �01� ve věku 
nedožitých 61 let svou životní pouť 
náhle ukončil pan Petr Nečas, dlou-
holetý vynikající kuželkář, člen TJ ČKD 
Blansko.

Čest jejich památkám!

Čtvrtfinalisté jsou známi
pokračování ze str. 11
Trnovany. Dál šly poněkud nečekaně 
hráči druholigových Trnovan (6:6, 
18:14). K jejich výhře nejvíce přispě- 
li Milan Stránský (6�3,588) a Josef 
Šálek (606,574), který během dvou 
soubojů neztratil ani jednu dráhu. 
Šálek si navíc vedl znamenitě i v prv-
ním utkání osmifinále v Podbořanech 
(6�6, 4:0). Trnovany vyhrály venku 
5:1, doma výhrou potvrdily postup 
a již se těší na souboj o Final four  
s okresním rivalem Sokolem Duch-
cov. Ten si postup mezi nejlepších 
osm proklestil přes Kovářskou. Loň- 
ský bronzový medailista si cestu za  
obhajobou pozice značně zkompliko-
val již v prvním utkání v Duchcově, 
kdy domácím podlehl 5:1. Zářil pře-
devším Miloš Civín (604). V odvetě 
se sice Kovářská radovala z výhry,  
ale pouze 4:�. O rozhodující druhý 
pomocný bod Duchcova se postaral  
v závěru hrající Josef Pecha.
Ze hry venku je i další celek z nejvyšší 
soutěže, Centropen Dačice. Ze hry je 
vyřadily Rokycany (6:6, �0:1�). Roky-
canským vyšel domácí zápas, v němž 
hostům povolili jen bod a čtyři drá-
hy. Výkonem se zaskvěli Pavel Honsa 
(6�8) a Michal Pytlík (6�0). Venku 
stačilo Rokycanům uhrát jeden bod 
a pět drah k postupu. Dráhy uhrály 
záhy. Na bod si však musely počkat 
do závěrečné dvojice. Michal Pytlík  
v ní díky nejlepšímu výkonu utkání 
zdolal Milana Kabelku (589:539) a  
posunul svůj tým do osmifinále. To 
však pro tým ze západu Čech zname-
nalo konečnou. Stopku mu vystavila 
silná Sadská. Skvělým výsledkem 
�369 si Středočeši vybojovali výhru 
5:1 i díky zisku Antonína Svobody 
(613:61�) nad Pavlem Honsou. Doma 
pak sice Sadská prohrála 4:�, ale to 
nic nemohlo změnit na jejím postu-
pu mezi osm nejlepších. Na Sadskou  
nyní čeká PSJ Jihlava, která relativně 
v poklidu přešla přes Lokomotivu  

Tábor.
Dalším jistým účastníkem závěreč-
ného kola před Final four je Opava. 
Ta svedla napínavý souboj s Českou 
Třebovou. Oba celky měly své lídry, 
kteří dvakrát vyhráli hladce 4:0. 
Opava Jiřího Víchu a Třebová Pavla 
Vymazala. V ostatních soubojích si 
však o něco lépe vedli hráči slezské- 
ho mužstva, kteří získali o čtyři drá- 
hy víc a už se můžou těšit na 
čtvrtfinále.
Úžasnou podívanou přinesl souboj 
Mistra České republiky SKK Náchod 
s TJ Valašské Meziříčí. Náchodským 
hráčům se podařilo zvítězit ve Val- 
mezu 4:�, což jim dávalo do odvety 
jistou míru klidu. Ten ovšem zmizel 
v první polovině druhé utkání. Tomáš 
Cabák totiž 3:1 na dráhy (605:61�) 
porazil Petra Holého a Michal Jiruška 
udolal Romana Straku (581:571). 
Valmez se tak dostal do vedení �:0, 
čímž se vrátil do souboje o postup. 
Druhá polovina zápasu však patřila 
jednomu hráči. Byl jím domácí Mi- 
chal Jirouš. 181 a 177 jsou hodnoty 
jeho prvních třicítek, díky kterým 
udělal z vedle hrajícího Luboše Gass-
manna statistu. Jirouš v druhé části 
hry lehce polevil (159 a 141), čímž 
soupeři v závěru dovolil uhrát ales-
poň půl bod, ale i tak svítilo na  
ukazateli 658 poražených kuželek a 
jasná výhra, která vymazala veškeré 
naděje Valmezu na čtvrtfinále. Díky 
Jiroušově výkonu skončilo druhé ut-
kání nerozhodně 3:3 a Náchod tak 
může dále pokračovat v cestě za  
doublem.
Vyrovnaná ale byla i poslední ještě 
nezmíněná osmifinále. Díky výbor-
ným výkonům v odvetách a lepšímu 
poměru vyhraných drah se dále dos-
taly dva druholigové celky — Moravská 
Slavia Brno a Sokol Kolín, které přešly 
přes Spartak Přerov, resp. Sokol Hu-
sovice.

Lukáš Dařílek


