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Double pro Primátor Náchod
Poslední soutěžní hody Pro-Tec cupu 
2011—2012 jsou již odehrány. Vítězi 
čtvrtého závěrečného Final four se 
stali hráči SKK Náchod, kteří tak se-
zonu zakončili ziskem doublu, a hráč-
ky ČKD Blansko.
Letošní formát soutěže byl kromě no-
vého jména doplněn i o „malé finále“, 
tedy turnaj poražených čtvrtfinalistů. 
Muži se střetli na kosmonoské šesti-
dráze a ženy na šestidráze blanenské. 
Drobnou komplikací mužského malé-

ho finále byla omluva Moravské Slávie 
Brno. Její absence způsobila změnu 
hracího systému, který se z vyřazo-
vacího souboje stal dvojitým trojzá-
pasem. Souboj druholigových celků 
ovládla s celkovým počtem 4228 ku-
želek KK SDS Sadská, která opanovala 
první den (2149) a druhý den skon-
čila druhá (2079). Jen o pět kuželek 
za ní skončila KK Hvězda Trnovany. 
Celkovou sedmou příčku obsadil KK  
 pokračování na str. 2
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Úvodem
Sluníčko praží, voda 
v rybnících se vaří a 
dovolené jsou v pl-
ném proudu. Vy si 
ale i přesto můžete 
přečíst poslední číslo Kuželkářských 
listů sezóny 2011—2012, které shrnu-
jí dění měsíců května a června.
Vracejí se ještě k neúspěšnému svě-
tovému šampionátu. Svůj pohled na 
vystoupení české reprezentace Vám 
přinese vedení výpravy a trenéři. Zá-
roveň také ale informují a zevrubně 
popisují velmi napínavý závěr druhé 
dlouhodobé soutěže, Pro-Tec Cupu, 
který skončil velkým úspěchem sta- 
ronového mistra SKK Náchod. Ten se 
tak na trůn vrátil s plnou parádou. 
Kromě zmíněného toho ale toto číslo 
KuLi na svých stránkách přináší mno-
hem více.
Věřím, že Vám listy zpříjemní aktuál- 
ní dny a také, že Vaše myšlení pos-
tupně přenesou do příprav na sezónu 
novou, která vypukne už za dva 
měsíce.
Celá redakce Vám tedy přeje příjemné 
čtení a krásné léto!
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Hagemann Opava (4099). Pátou příč-
ku mezi ženami obsadil TJ Centropen 
Dačice, který první den těsně přešel 
přes Sokol Spořice díky počtu vyhra-
ných drah (9,5:6,5). Druhý den si pak 
celkem snadno, i přes drtivou výhru 
Martiny Zimákové 549:461, Dačice 
poradily s TJ Valašské Meziříčí 5:1. 
Souboj o sedmou příčku opanoval KK 
Rostex Vyškov. Osmé skončily Spoři-
ce.
Final four hostily Valašské Meziříčí a 
Náchod.

FINÁLE DRUŽSTEV ŽEN
Ženského finále ve Valmezu se po-
měrně překvapivě nezúčastnil loň-
ský vítěz TJ Sokol Chýnov, kterému 
stopku vyslovil již v osmifinále celek 
Spořic. Úplně stejně si vedl loni druhý 
Sokol Kolín, který skončil po souboji 
s TJ Lokomotivou Ústí nad Labem. Na 
turnaji nehrál ani domácí celek, který 
obsadil konečné páté místo. Jediným 
účastníkem loňského Final four, který 
se prosadil i do aktuálního, tak byl 
čtvrtý SKK Jičín. Čekal ho souboj s TJ 
ČKD Blansko, kterému hned na za- 
čátku výborně zahrála Zdeňka Šev-
číková — 537 kuželek bylo výkonem 
zápasu a znamenalo jasnou výhru 4:0. 
Druhým bodem navíc Ševčíkovou do-
plnila Soňa Lahodová (501). Postup 
Jičína mohla vybojovat druhá dvojice, 
ale musela by uhrát alespoň sedm 
drah, aby šel souboj do náhlé smrti. 
Hned po prvních dráhách však bylo 
rozhodnuto. Lucie Nevřivová totiž 
zvítězila o tři a Lenka Kalové o devět 
kuželek, čímž definitivně poslaly Blan-
sko do finále. Zbytek utkání se již jen 
dohrával. Nevřivová uhrála bod v po-
měru 514:512. Kalová poté uzavřela 
„kanára“ výhrou 3:1, ačkoli na pora-
žené kuželky Petře Abelové podlehla 
526:514.
Druhé semifinále bylo soubojem pře-
kvapení turnaje z Ústí nad Labem 

s největším favoritem na výhru TJ 
Spartakem Přerov. Druhé utkání dne 
mělo podobný průběh jako to první. 
Přerov totiž o svém postupu v pod-
statě rozhodl již v první dvojici. Gab-
riela Helisová drtivě zvítězila 546:437 
a Michaela Sedláčková ji doplnila po 
výsledku 543:510. Druhá polovina 
již byla ze strany Ústí daleko lep-
ší. Dokonce sahalo po bodu. Tereza 
Odstrčilová vedla po třech dráhách 
2:1 o dvacet kuželek. Závěr jí ovšem 
vůbec nevyšel. Rovných sto kuželek 
bylo nabídkou Kamile Katzerové na 
otočení stavu. Přerovská hráčka se 
neupejpala, nabídku využila a zvítězi-
la 535:509. Na závěr ještě výkon dne 
předvedla Jana Holubová (550), která 
tak rovněž pečetila „kanára“.
Druhý den diváky nejprve nažhavil 
souboj o bronz. Favoritem byl Jičín, 
který se do Ústí obul již od prvních 
hodů. Úvodní tlak vyústil v 563 ku-
želek Martiny Hrdinové, který byl tím 
vůbec nejlepším z celé Final four a 
stačil na výhru o 25 kuželek. A pro-
tože o 43 kuželek (533:490) zvítězila 
Petra Abelová, vedl Jičín v polovině 
zápasu 2:0. Ústí se ale ještě nevzdá-
valo. Jana Balzerová a Věra Slezáčko-
vá byly Marii Kolářové a Daně Vikové 
zdatnými soupeřkami. V koncovkách 
drah jim však chybělo i trochu štěs-
tí. Remíza, prohra o jednu, o tři a 
o pět kuželek znamenaly pro hráčky 
ze Severních Čech definitivní prohru, 
kterou již neodvrátily ani tři získané 
dráhy v závěrečných šedesátkách. 
Ústí podlehlo Jičínu 5:1 2129:2070 a 
obsadilo bramborovou pozici. Třetí je 
Jičín.
Následovalo velké finále! Blanenská 
Helena Daňková se postavila proti pře-
rovské Michaele Sedláčkové a překva-
pivě to byla ona, která diktovala tem-
po souboje. Po výkonech 134 a 132 
kuželek získala dvě dráhy. Třetí na-
opak díky 143 kuželkám vyhrála Sed-
láčková, která šla do závěru s dvouku-

želkovým náskokem, ale stavem 1:2 
na dráhy. Závěr jí však vůbec nevyšel. 
111 nemohlo stačit na bod. Daňková 
zahrála 136. Získala bod v poměru 
530:507. Ještě vyrovnanější souboj 
svedla Zdeňka Ševčívková s Gabrielou 
Helisovou. Úvod vyšel lépe Ševčíkové 
126:111. Na dalších dvou dráhách se 
však radovala Helisová a směřovala 
k bodu. V závěru měla k dobru 15 ku-
želek. Ale i to však bylo málo. Helisové 
totiž také nevyšla poslední třicítka, 
„jen“ 113. Ševčíková toho zkušeně vy-
užila a celkově zvítězila o pouhé dvě 
kuželky (505:503). Stav 0:2 se měly 
pokusit zvrátit Kamila Katzerová a 
Kateřina Fajdeková. Naopak potvrdit 
blanenské vítězství měly Lucie Nevři-
vová s Lenkou Kalovou. Obě svoji misi  
 pokračování na str. 3

Družstva žen

1. TJ ČKD Blansko

2. TJ Spartak Přerov

3. SKK Jičín

4. TJ Lokomotiva Ústí nad Labem

5. TJ Centropen Dačice

6. TJ Valašské Meziříčí

7. KK Rostex Vyškov

8. TJ Sokol Spořice

Radost při přebírání vítězné trofeje 
v podání družstva TJ ČKD Blansko
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začaly lépe, a to těsnými výhrami na 
prvních dráhách (o pět a o dvě ku-
želky). Přerovanky jim to hned poté 
oplatily a srovnaly stav. To však bylo 
z jejich strany vše. Především Kalová 
totiž předvedla fantastickou druhou 
šedesátku (290), čímž Přerov srazila 
do kolen a pojistila výhru Blanska. Ka-
lová porazila Fajdekovou 554:502, Ne-
vřivová Katzerovou 506:488. Blansko 
tak opět zvítězilo 6:0 2095:2000. Za 
celý víkend neztratilo ani jeden bod, 
a tedy mu zaslouženě patří pohár pro 
vítěze Pro-Tec cupu.

FINÁLE DRUŽSTEV MUŽŮ
Final four mužů, konané v Náchodě, 
bylo ještě vyrovnanější než to ženské. 
Jasným favoritem na výhru bylo do-
mácí SKK, které se prvním v semifiná-
le střetlo se Sokolem Kolín. Nováček 
první ligy zdatně vzdoroval. Kolínský 
Martin Švorba si díky výhře v pro-
středních třicítkách vytvořil náskok 
22 kuželek, který udržel i přes slabší 
poslední dráhu a zvítězil nad Roma-
nem Strakou o dvě kuželky (590:588). 
Druhý bod Kolína přidal Filip Dejda, 
který se utkal s Ladislavem Beránkem. 
Na první dráze se rozešli smírně. Dru-
hou o sedm kuželek vyhrál Dejda, třetí 
však o jedenáct Beránek. Rozhodnout 
musel závěr, kdy vítěz bral vše. Štěstí 
se v tomto případě usmálo na Dejdu, 
který vyhrál 157:154. Uhrál tak bod, 
i přes prohru 602:603. Druhá půle 
byla ve znamení drtivého nástupu Ná-
choda. Jaroslav Hažva a Michal Jirouš 
povolili soupeřům jen jednu dráhu.  
Výkony 619 a 608 jasně získali oba 
body a otočili vývoj zápasu. Náchod 
zvítězil 4:2 2418:2279 a už se mohl 
těšit na finále.
Druhý finalista vzešel se souboje KK 
PSJ Jihlava se Sokolem Duchcov se 
silným juniorským duem ve svém 
středu. A právě jeden z nich, Zde-
něk Ransdorf, nastoupil hned do hry 

a získal pro svůj tým bod. Celkem 
v poklidu porazil Stanislava Partla 
v poměru 571:548. Za Jihlavu srov-
nal Tomáš Valík, který díky výkonům 
z druhé a třetí dráhy těsně porazil 
Víta Strachoně 563:552. Za stavu 1:1 
měl Duchcov jednu dráhu k dobru a 
oporu Honzu Endršta na startu. Jeho 
soupeřem byl Daniel Braun. Duch-
covský mladík nedal zkušenějšímu 
kolegovi žádnou šanci, hladce zvítězil 
4:0 (588:541) a uhrál druhý bod pro 
svůj tým. A protože Josef Pecha jen 
těsně podlehl Václavovi Rychtaříkovi 
540:538, radoval se severočeský tým 
z výhry 4:2 2249:2192, postupu do 
finále a jistoty účasti na Poháru NBC 
v bosenské Banja Luce.
Souboj Jihlavy s Kolínem o třetí místo 
výborně načal Filip Dejda. Petr Bene-
dikt proti němu neměl téměř žádnou 
šanci a prohrál jasně 4:0 619:541. 
První polovina zápasu však skončila 
nerozhodně, když Václav Rychtařík vý-
hrou nad Robertem Peterou 564:516 
uhrál naopak bod pro Jihlavu. Druhá 
část zápasu byla ve znamení těsného 
souboje Martina Švorby s Danielem 
Braunem, který pro sebe Švorba roz-
hodl výhrami ve druhé šedesátce 
o dvě a o čtyři kuželky. Braunovi se 
však podařilo uhrát těsný výsledek, 
což bylo pro celkový vývoj rozhodu-
jící. Vedle hrající Stanislav Partl totiž 
Jiřímu Němcovi, kterého vystřídal Jan 
Pelák, nadělil 70 kuželek. Vyhrál 4:0 
614:545, čímž zajistil bronz Jihlavě. 
Té se tak i letos podařilo uhrát medai-
li v poháru.
Finále Duchcova s Náchodem mělo 
jasného favorita, ale nakonec jen vel-
mi těsný výsledek. Úvod za Duchcov 
obstaralo duo Endršt – Ransdorf. En-
drštovi se do cesty postavil kolega 
z reprezentace Daniel Neumann, který 
se první dráhou dostal do vedení o 21 
kuželek. Na druhé však Endršt zahrál 
176 kuželek, čímž srovnal. Třetí třicít-
ka těsně vyzněla pro Endršta a před 

Neumannem stál těžký úkol vývoj oto-
čit v samotném závěru. A nakonec se 
mu to povedlo. Endršt si totiž vybral 
slabší chvilku („jen“ 135). Neumann 
hodil o devět více. V součtu to zname-
nalo dvoukuželkovou výhru 592:590. 
Stav však srovnal Ransdorf (603:569). 
Proti němu hrající Petr Holý prohrál 
první tři dráhy a debakl korigoval až 
v závěru. Duchcov vedl o 32 kuželek 
při stavu 1:1. Jaroslav Hažva a Michal 
Jirouš tak znovu museli dotahovat. 
Hažva během devadesáti hodů nadě-
lil Vítu Strachoňovi 30 kuželek. Jirouš 
Josefovi Pechovi 22 hned v úvodu, ale 
poté o šest a o jednu prohrál. Před po-
sledními dráhami měl Náchod k dob-
ru jen 13 kuželek a boj o prvenství 
byl stále otevřený. Duchcovští hráči ze 
sebe vymáčkli maximum svého umu 
a oba vyhráli poslední dráhy. Pecha 
výhrou o pět zaznamenal druhý bod 
pro družstvo. Strachoň výhrou o tři 
korigoval stav. Duchcov stáhl v závěru 
osm kuželek, ale bylo to málo. O vítězi 
Pro-Tec cupu rozhodlo pouhých pět 
kuželek! Náchod porazil Duchcov 4:2 
2320:2315 a slaví double. Slaví však 
i Duchcov, který se poprvé ve své his-
torii podívá na Pohár NBC.
Podobnější výsledky a spoustu dalších 
informací naleznete na webu Pro-Tec 
cupu poharcka.kuzelky.cz.

 Lukáš Dařílek

Družstva mužů

1. SKK Primátor Náchod A

2. TJ Sokol Duchcov A

3. KK PSJ Jihlava

4. TJ Sokol Kolín A

5. KK SDS Sadská

6. KK Hvězda Trnovany

7. KK Hagemann Opava

8. KK Moravská Slávia Brno

Družstvo KK MS Brno se finálových 
soubojů nezúčastnilo.
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Jihlava a Blansko ovládly dvojice
Úplný závěr aktuálního ročníku ob-
starala druhá závěrečná finále MČR 
dvojic, která se letos odehrála v Čes-
ké Třebové (muži) a v Kutné Hoře 
(ženy).
První ročník ovládli Miroslav Jelínek 
s Viktorem Pytlíkem a sestry Wieder-
mannovy. Pytlík s Jelínkem se letos 
do soutěže nepřihlásili, a tak byl trůn 
volný a zaplnit ho měla jedna z 20 
kvalifikovaných dvojic (17 z nich si 
postup zajistilo přímo, zbylé tři na 
základě dosažených umístění na tur-
najích). Ženského finále se obhájkyně 
titulu zúčastnily. S nimi se pak kvalifi-
kovalo dalších 15 dvojic přímo a 4 na 
základě umístění na turnajích.
Hrací systém finále byl stejný jako 
v loňském roce, tedy 2×120 hs. 
V soutěži mužů mezi favority na vý- 
hru patřila domácí dvojice Pavel Ji- 
roušek — Jiří Hetych, kteří obhajovali 
stříbro z roku 2011. Jiroušek potvr-
dil své kvality a zahrál 610 kuželek. 
Mnohem hůře se ale vedlo Hetychovi. 
Jen 528 znamenalo konečných 1138 
a 17. místo, které bylo rozhodně zkla-
máním. Mnohem lépe na tom byli ju-
niorští reprezentanti Radim Metelka 
a David Volek, kteří obsadili osmou 
příčku po výkonech 614 a 581. Na 
šesté příčce se vyhřívají sourozenci 
Schejbalovi Václav a Martin ze Sadské 
(602, 611). Se stejným součtem 1213 
poražených kuželek, ale lepší doráž-
kou si páté místo vybojovali tradiční 
účastníci velkého množství turnajů 
Petr Hrubý a Stanislav Březina. Bře-
zinovi se příliš nedařilo (559). Za to 
Hrubý zazářil. 654 bylo vůbec nejlep-
ším výkonem dne. Na medaili to však 
bylo málo. Se součtem 1214 kuželek 
na ní nedosáhla ani další dvojice re-
prezentantů do 23 let Honza Endršt – 
Zdeněk Ransdorf. Jejich vyrovnané vý-
kony 608 a 606 překonaly tři dvojice. 
Stejně jako v roce 2011 se z bronzu 
radují Ivan Boško a Jiří Vícha po výko-
nech 636 a 586. Malým překvapením 

je stříbrná pozice. Václav Rychtařík 
ml. a Jiří Ouhel nepatřili do okruhu 
favoritů. Ale Ouhelových 614 a Rych-
taříkových 632 bylo fantastických a 
jen jedna dvojice jim mohla konkuro-
vat. O pouhé čtyři kuželky více zahrá-
la dvojice Honza Kotyza — Stanislav 
Partl. Dvojice Jihlavanů ovládla finále 
s výkony 642 (Kotyza) a 608 (Partl).
Ženy hrály v Kutné Hoře a i zde se 
sešla velmi zajímavá sestava dvojic 
včetně medailistek z prvního ročníku. 
Sedmé celkově skončily Alena Kant-
nerová (548) s Martinou Zimákovou 
(527), tedy ženy, které stály za vel-
kým zlepšením Valašského Meziříčí na 
jaře tohoto roku. O jednu kuželku víc 
zahrály a o místo výš skončily dlouho-
leté reprezentantky Daniela Žďárková 
(550) s Vlaďkou Šťastnou (526). Loni 
třetí Evy, Klaudová s Budišovou, letos 
skončily „až“ páté. Stačily jim k tomu 
výkony 548, resp. 549 kuželek. Příč-
ku pod medailí zůstaly další sestry 
a obhájkyně stříbra Lenka a Martina 
Hrdinovy, kterým k cennému kovu 
nepomohlo ani skvělých 578 Lenky. 
Bronz míří do Jablonce nad Nisou. 
S výkonem 1113 kuželek si ho vyslou-
žily Jana Floriánová (561) s Ivanou 
Kaanovou (552). Těsně pod vrcholem 
poté skončily vítězky z roku 2011, 
sestry Wiedermannovy. Hana zahrála 
577 kuželek, Dana ji doplnila 545. Na 
nejvyšší stupínek nakonec vystoupi-
la dvojice hrající za TJ ČKD Blansko. 
Zdeňka Ševčíková zahrála 562 kuže-
lek, především díky skvělým plným 
(392). Ještě o 34 kuželek více ale za-
hrála Lenka Kalová, která tím ovládla 
i pořadí jednotlivkyň. Blanenská dvoji-
ce tak potvrdila výbornou formu, kte-
rou ukázala již ve Final four Pro-Tec 
cupu a zaslouženě vítězí.
Druhý ročník MČR dvojic tak byl 
úspěšně zakončen. Přípravy na třetí 
začínající na konci léta jsou již v pl-
ném proudu.
 Lukáš Dařílek

FIQ World Tour Classic
Na konci června se v chorvatském Va-
raždinu uskutečnil první podnik nově 
vzniklé série vrcholných turnajů pod 
záštitou samotné FIQ.
Soutěž je označová-
na jako World Tour 
Classic a kromě vy- 
sokých odměn sa-
motným hráčům sli- 
buje hlavně skvělé sou-
boje nejlepších kuželkářů a kuželkářek 
světového žebříčku.
Soutěž se skládá ze čtyř turnajů — tří 
základních a čtvrtého finálového klá-
ní. Finále se však v roce 2012 konat 
nebude. V letošním prvním ročníku 
jsou na programu jen tři turnaje, při-
čemž ten první se již odehrál v červnu 
v chorvatském Varaždinu. Druhý je na 
programu v září v Maďarsku a třetí 
v prosinci v Rakousku.
Letos je soutěž vypsána výhradně pro 
mužské účastníky, příští rok jen pro 
ženy a v následujících letech se obě 
kategorie budou střídat.
Více informací naleznete na webu  
ČKA a také na stránkách soutěže 
www.fiq-world-tour.com.

Zleva: Maďaři Nemes a Kiss, Slovák 
Pašiak a Rakušan Ertl

1. turnaj FIQ World Tour Classic

1. HUN Norbert Kiss

2. HUN Attila Nemes

3. SVK Tomáš Pašiak

3. AUT Jürgen Ertl
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Ohlédnutí za neúspěchem na MS
Po neúspěšném MS juniorů v němec-
kém Bautzenu jsme měli možnost se 
na webu ČKA seznámit s hodnocením 
českého vystoupení. Jeho autory byli 
vedoucí naší výpravy Petr Holý st. 
(PH), trenérka juniorek Růžena Smrč- 
ková (RS) a trenér juniorů Robin Par-
kan (RP).
Pro všechny asi bylo těžké hodnotit 
šampionát, kde jsme nezískali ani jed-
nu medaili a v hodnocení národů jsme 
skončili až na 12. místě a za námi už 
byli jen Italové, Dáni a Katalánci. Jak 
napsal Robin Parkan, „faktorů je mno-
ho a většina z nich je obtížně měřitel-
ná“.
Nabízíme vám souhrn zpracovaný 
z jednotlivých hodnocení, ale nepouš-
tíme se už do hodnocení jednotlivých 
hráčů, které bylo provedeno tradiční 
formu „vysvědčení“ v minulém čísle 
Kuželkářských listů.

Nominace byla správná
První oblast, kterou se trenéři zabýva-
li, byla nominace a otázka, zda nebylo 
možno vybrat lepší hráče a hráčky a 
sestavit lepší tým. 

RS: „V širším výběru 
bylo 12 vcelku vy-
rovnaných hráček a 
konečné rozhodnutí 
padlo až na posled-

ním KS v Jihlavě. Rozhodla aktuální 
forma a psychická odolnost v danou 
dobu. Na MS jsme odjížděly, i přes 

určitou nedůvěru, s ambicemi poprat 
se o medaile. I když došlo v kádru 
ke generační výměně, na MS odjely 
zkušené hráčky. Dvě se juniorského 
MS zúčastnily, ostatní prošly doros-
teneckou reprezentací a hrály na MS 
dorostu. Čtyři hráčky hrají v rakous-
kých ligách a patří k oporám svých 
družstev. Ostatní hráčky hrají nejvyšší 
soutěž u nás.“

RP: „Hráčská kvalita 
byla na uspokojivé 
úrovni. Širší kádr na-
bízel několik kvalit-
ních hráčů, jejichž 

výkony v ligách a v přípravě slibovaly 
potencionální úspěch. Zpětně považu-
ji oprávněnost nominace za správnou 
a všichni hráči do týmu za své výkony 
a přístup patřili. Zároveň oba výběry 
byly složeny z mladých hráčů, někteří 
mezi juniory přešli před sezonou z do-
rostenecké kategorie. Patrný byl roz-
díl v lidské i hráčské vyzrálosti, který 
může mít samozřejmě jistý vliv i při 
samotné hře. Určitě míra hráčské vy-
spělosti je pro úspěch nutná a tento 
výběr zde rezervy měl. Lze předpoklá-
dat, že pro příští MS budou oba vý-
běry při zachování tréninkové morálky 
a zlepšené přípravě před dalším MS 
odolnější a silnější.“

Příprava na MS
Do určité míry může výkony na sa-
motném šampionátu ovlivnit i před-
cházející reprezentační příprava.

RS: „Reprezentační příprava byla 
omezená kvůli nedostatku peněz. Pro-
běhly pouze dva kontrolní starty a dvě 
mezistátní utkání.“

RP: „Zde se nabízí otázka, zda-li není 
vhodnější dělat přípravu na velmi cit-
livých a méně padavých drahách, aby 
hráči byli na tuto alternativu připra-
veni.“

Hráčská výkonnost
Nejpodstatnější je samozřejmě samot-
ná hra a s tím související výkonnost 
hráčů a hráček.

RS: „Hráčky určitě nejsou výkonnost-
ně horší než jejich soupeřky, ale chy-
bí jim větší bojovnost a víra ve svoje 
schopnosti a hráčské kvality. Ve vyřa-
zovacích soutěžích se projevila slabší 
psychická odolnost a nízké sebevědo-
mí. Ve většině případů jsme se sou-
peřkami hrály vyrovnaně, postupy do 
dalších kol jsme prohrávaly vždy ke 
konci disciplíny nebo na tzv. náhlou 
smrt.“

RP: „Výkonnost našich hráčů zůstala 
určitě za jejich možnostmi. (…) Vystou-
pení a hra na MS je jistě specifická a 
jen těžko lze atmosféru či psychický 
nátlak nasimulovat v tréninkovém 
prostředí. Proto se může stát, že ně-
kteří hráči, kteří působí při běžné hře 
klidně a sebevědomě, nemusí atmo-
sféru MS ustát. Náprava této slabiny 
je možná jen soustavnou psychologic-
kou přípravou či sbíráním zkušeností 
z obdobných akcí. Je také samozřejmě 
možné, že určité lidské tipy nejsou 
pro akce tohoto typu vhodné. V této 
oblasti naše reprezentace určitě zao-
stává, ale na druhou stranu je velmi 
těžké pracovat s psychikou hráče, po-
kud se trenér s hráčem vidí dvakrát 
do roka.
Srovnání technické stránky hry na-
šich hráčů se světovou špičkou projde 
přísnou kritikou jen ve 2–3 případech. 
Zejména v ženské části týmů trpí naše 
hra zejména v nezvládnutém položení 
a vypuštění koule a z něho plynou-
cích chyb, které jsou patrné zejména  
 pokračování na str. 6
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Ohlédnutí za neúspěchem na MS
pokračování ze str. 5
na měkkých náhozových deskách. 
Společnou chybou snad všech našich 
hráčů byla neschopnost udržení hry 
do jedné ulice. O potenciální úspěch 
se připravili naši hráči i zbytečnými 
chybami na jednu kuželku, která čas-
to rozhodovala o případné výhře a po-
stupu.“

PH: „Pokud měkké 
desky dělaly potíže 
hochům, tak u dí-
vek to bylo daleko 
markantnější. Žádný 

reprezentační kouč nemůže hráčku 
odnaučit pokládat kouli z výšky a se 
značnou rotací.“ 

Závěr
Oba trenéři hodnotí naši účast na MS 
jak jinak než jako velký neúspěch.

RS: „MS hodnotím za velmi neúspěš-
né.“

RP: „Výsledek naší výpravy je zkla-
máním nejen pro samotné hráče, ale 
jistě pro celou českou kuželkářskou 
veřejnost, které má o výsledky našich 
reprezentantů zájem. V rozhodujících 

chvílích chybělo možná jen trochu 
sportovního štěstí, které je pro úspěch 
nezbytné. Jedna medalie pak mohla 
nastartovat tým do pohody pro další 
boje a následující hodnocení mohlo 
být o mnoho optimističtější.“

Často je v této souvislosti zmiňována 
otázka oddílových trenérů a role Tre-
nérsko-metodické komise ČKA.

RS: „Příčinu vidím v tom, že nejsou 
kvalitní trenéři v klubech, kteří by 
s hráčkami systematicky pracovali. 
Mnohé hráčky trénují samy bez vede-
ní. Nejsou trenéři ani u některých ligo-
vých družstev. Navíc většina odchází 
studovat na vysoké školy, a tím se 
jim snižují tréninkové možnosti. Tohle 
je dlouhodobá bolest našeho sportu, 
která se začíná projevovat. Bez zapá-
lených lidí pro věc se nepohneme do-
předu.“

RP: „Nemáme příliš informací ohled-
ně způsobu fungování, počtu startů, 
množství trenérů a systému přípravy 
u ostatních zemí. Nicméně dostupné 
informace naznačují, že některé země 
mají profesionální trenéry, případně 
i vysoké finanční motivační prostřed-

ky, které přeci jen staví náš čistě 
amatérský sport do trochu jiné pozi-
ce. Práce našich trenérů je založena 
především na dobrovolné volnočasové  
zájmové činnosti a stejně tak hráči 
mají jako hlavní cíl dobrý pocit z vlast-
ního úspěchu. I tento faktor může mít 
vliv na osobní přípravu každého členy 
výpravy.“

PH: „Řešení vidím v cílevědomé práci 
Trenérsko-metodické komise, její práci 
s trenéry potencionálních reprezen-
tantek (pokud trenéra ovšem hráčky 
mají, což je další problém).“

Ve velmi podobném 
duchu činí svůj závěr 
i trenér dorostenců a 
žáků na SP mládeže 
Petr Dobeš.

„Po vlastním vyhodnocení našeho 
vystoupení na SP, ale i na mistrov-
ství světa juniorů jsem stále pevněji 
přesvědčen, že je třeba změnit náš 
přístup k mládeži. Je možné, že nám 
svět závidí počty našich mladých hrá-
čů, kterých dosahujeme díky nařízení 
mít u ligových a divizních klubů po-
vinně dorost. Bohužel už nám v sou-
časné době nezávidí jejich výkonnost, 
která za světovou špičkou začíná po-
kulhávat. A co je ještě horší, že nás 
dostihly, a čím dál častěji nás předbí-
hají země, které dlouhodobě ke světo-
vé špičce nepatřily. 
Cestu, kterou bychom si měli vybrat 
při práci s mládeží, bych hledal v ori-
entaci na užší, ale kvalitnější špičku. 
Vždyť jaké bylo mé překvapení, když 
jsem zjistil, že náš současný nejlepší 
dorostenec nemá stálého vlastního 
trenéra, ale trošku nadneseně jej tré-
nuje půlka oddílu. Z těchto důvodů 
osobně vidím přeorientování naší čin-
nosti na práci s užším, ale kvalitněj-
ším kádrem mladých hráčů a hledá-
ním kvalitních trenérů a předáváním 
si zkušeností navzájem.“

 Připravil Štěpán Koblížek
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Pohled do zahraničních soutěží
Sezona 2011—2012 byla ve znamení 
vynikajících výkonů českých hráček 
a hráčů za našimi hranicemi. Nejvíc 
byla vidět „stará známá“ jména, ale 
prosadili se i noví hráči.

RAKOUSKO
Superliga žen
Rakouská nej-
vyšší soutěž je 
každoročně na-
pínavá až do úpl-
ného konce. Letos 
se, i přes prohru v závěrečném kole, 
radoval BBSV Wien. Mezi hlavní opory 
patřily Hana i Dana Wiedermannovy. 
Obě reprezentantky skončily v první 
desítce průměrů (Hanka 5. a Dana 9.). 
Hanka dokonce sezonu ukončila bez 
jediné prohry.
Druhé skončilo SK Wessely, čímž na-
pravilo loňskou bramborovou pozici. 
I Eva Budišová s Vlaďkou Wintero-
vou byly tahounkami celku a podob-
ně jako vídeňské sestry se dostaly do 
první desítky průměrů (Eva 6. a Vlaď-
ka 10.). OTIS Austria byl loni devátý 
a příslušnost k elitě zachraňoval až 
v baráži. Letos se jí vyhnul. Skončil 
na pátém místě. Lví podíl na tomto 
úspěchu měla Eva Klaudová, která 
v pořadí jednotlivkyň obsadila třetí 
příčku a stala se tak nejúspěšnější  
Češkou (je třeba ale dodat, že rakous-

ké průměry se počítají trochu jinak 
než české — průměr doma a průměr 
venku se vydělí dvěma). Evu ve své 
první zahraniční sezoně dobře dopro-
vodila i Michaela Divišová. 
Je třeba ještě zmínit baráž. I letos se 
jí totiž zúčastnil celek KSK Wiener Li-
nien s Luckou Vaverkovou a Nikolou 
Tatouškovou. A tentokráte úspěšně! 
Dokázal totiž zdolat celek KSV Wien a 
zahraje se příští rok Superligu. Stejně 
tomu tak bude v případě Zuzky Musi-
lové, jejíž St. Pölten jde do Superligy 
přímo z prvního místa.

Superliga mužů
Činili se i čeští muži! Titul v Rakousku 
obhájil St. Pölten. V jeho sestavě se 
vedle Lukase Hubera neztratili Radek 
Holakovský (2. v průměrech) a Honza 
Kotyza (9.). V obrovské formě hrající 
David Machala (6.) poté dovedl KSV 
Wien k bronzu. 
KSV Mistelbach loni skončil až devátý. 
Pro tuto sezonu, ale získal významnou 
posilu v podobě Pavla Jirouška. Ten 
se dostal na konec první desítky prů-
měrů a týmu pomohl k pátému místu. 
Součástí sestavy ještě byl Josef Bar-
toš a Dalibor Lang. SK Lambach má 
v týmu dva české velikány. Miroslav 
Pešadík a Petr Hrubý byli 5. a 7. mezi 
jednotlivci a nebýt jich, těžko by Lam-
bach mohl pomýšlet na konečné osmé 

místo v tabulce.
Celkem 11 z 20 míst obsadili čeští 
hráči v top 10 mužských a ženských 
průměrů rakouských nejvyšších soutě-
ží. Česká stopa je tedy více než patr-
ná!

NĚMECKO
Bundesliga žen 
na 120 hs
N ě m e c k ý m 
mistrem je zas 
a znovu Victoria Bamberg. Ve své, 
údajně poslední, sezoně u toho byla 
i Naďa Dobešová. Česká hráčka se ani 
letos mezi hvězdami neztratila a ob-
sadila 8. příčku v pořadí jednotlivkyň 
(počítá se jen dle venkovního průmě-
ru). Nutno dodat, že Bamberg za celý 
ročník neztratil ani jeden bod.

Bundesliga mužů na 120 hs
Bamberg je každý rok blízko, ale ani 
letos se mu nepodařilo Zerbst pokořit. 
Bambergu k titulu nedopomohl ani 
letní příchod Míry Jelínka (18. v prů-
měrech). Zerbst letos neztratil ani 
bod a právem mu patří ligový primát. 
Nejlepším Čechem byl 14. Jiří Vícha, 
který spolu s Pavlem Šreibrem, Mila-
nem Wagnerem a Roman Voráčkem 
dopomohli Hirschau k devátému mís-
tu v tabulce. Českého hráče, Martina 
Fürsta, měl na soupisce ještě pátý FEB 
Amberg.

Bundesliga mužů na 200 hs
Tato soutěž skloňuje sice jen jedno 
české jméno, ale za to hned dvakrát 
a velmi výrazně. Bratři Pytlíkové byli 
vládci Walldorfu. Mezi jednotlivci 
skončili třetí a čtvrtý. Přesto však je-
jich tým skončil „až“ druhý. Obhájci 
titulu z Mörfeldenu totiž při stejném 
počtu 28 bodů uspěli díky lepším 
vzájemným zápasům a mohou se tak 
znovu radovat z prvenství.

Sestaveno na základě pravidelného 
Okénka do zahraničí Petra Holého 

pro www.kuzelky.cz
Mistrovské družstvo rakouské Superligy mužů BSV Voith St. Pölten s Radkem 
Holakovským (vlevo dole) a Janem Kotyzou (vpravo dole)
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1. KLM
KK PSJ Jihlava Jihlava PSJ
KK Slavoj Praha Praha Slavia
SKK Náchod Náchod
SKK Vrchlabí Vrchlabí
TJ Centropen Dačice Dačice
TJ Jiskra Kovářská Chomutov
TJ Sokol Husovice Brno Husovice
TJ Sokol Kolín Kutná Hora
TJ Sokol Luhačovice Luhačovice
TJ Spartak Přerov Přerov
TJ Třebíč Třebíč
TJ Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí

2. KLM „A“
KK Hvězda Trnovany Ústí n. L. Lokomotiva
KK Konstruktiva Praha Praha Konstruktiva
KK Lokomotiva Tábor Tábor
KK SDS Sadská Přelouč
Kuželky Podbořany Podbořany
SK Škoda VS Plzeň Plzeň Škoda
SK Uhelné sklady Praha Praha Konstruktiva
SKK Jičín Jičín
SKK Rokycany Rokycany
TJ Lokomotiva Č. Velenice České Velenice
TJ Sokol Benešov Benešov
TJ Sokol Duchcov Duchcov

2. KLM „B“
HKK Olomouc Olomouc
KK Hagemann Opava Opava
KK Moravská Slávia Brno A Brno MS
KK Moravská Slávia Brno B Brno MS
KK Rostex Vyškov Vyškov
KK Slovan Rosice Rosice
KK Šumperk Šumperk
KK Zábřeh Zábřeh
SKK Hořice Hořice
TJ ČKD Blansko Blansko
TJ Lokomotiva Č. Třebová Česká Třebová
TJ Prostějov Prostějov

3. KLM „A“
CB Dobřany Dobřany CB
KK Konstruktiva Praha B Praha Konstruktiva
SKK Karlovy Vary Karlovy Vary SKK
SKK Rokycany B Rokycany
TJ Sokol Spořice Podbořany
TJ Blatná Blatná
TJ Jiskra Hazlov Hazlov
TJ Kovohutě Příbram Strakonice
TJ Slovan Karlovy Vary Karlovy Vary SKK
TJ Sokol Kdyně Kdyně
TJ VTŽ Chomutov Chomutov
Vltavan Loučovice Č. Budějovice Dynamo

3. KLM „B“
KK Akuma Kosmonosy Kosmonosy
KK Hvězda Trnovany B Ústí n. L. Lokomotiva
SK Plaston Šluknov Česká Lípa
SKK Jičín B Jičín
SKK Náchod B Náchod
Spartak Rokytnice nad Jiz. Vrchlabí
TJ Červený Kostelec Náchod
TJ Dynamo Liberec Liberec
TJ Lokomotiva Trutnov Vrchlabí
TJ Lok. Ústí nad Labem Ústí n. L. Lokomotiva
TJ Neratovice Kosmonosy
TJ Start Rychnov nad Kn. Rychnov nad Kn.

1. KLD „A“
SK Kosmonosy Kosmonosy
SKK Rokycany Rokycany
TJ Baník Stříbro Stříbro
TJ Glaverbel Czech Teplice Teplice
TJ Jiskra Hazlov A Hazlov
TJ Jiskra Hazlov B Hazlov
TJ Sokol Benešov Benešov

1. KLD „B“
SKK Hořice Hořice
SKK Jičín A Jičín
SKK Jičín B Jičín
SKK Náchod A Náchod
SKK Náchod B Náchod
TJ Lokomotiva Trutnov Trutnov
TJ Sparta Kutná Hora Kutná Hora
TJ Start Rychnov nad Kn. Rychnov nad Kněžnou

1. KLZ
KK Konstruktiva Praha Praha Konstruktiva
KK Slavia Praha Praha Slavia
KK Zábřeh Zábřeh
SKK Jičín Jičín
SKK Náchod Náchod
TJ ČKD Blansko Blansko
TJ Lokomotiva Č. Třebová Česká Třebová
TJ Neratovice Kosmonosy
TJ Sokol Duchcov Duchcov
TJ Sokol Husovice Brno Husovice
TJ Spartak Přerov Přerov
TJ Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí

1. KLD „C“
KK Lokomotiva Tábor Tábor
KK PSJ Jihlava Jihlava PSJ
KK Slovan Rosice Rosice
TJ Slovan Kamenice n. L. Kamenice nad Lipou
TJ Centropen Dačice A Dačice
TJ Centropen Dačice B Dačice
TJ Lokomotiva Č. Velenice České Velenice
TJ Silon Sezimovo Ústí Tábor

1. KLD „D“
KK Šumperk Šumperk
TJ Horní Benešov Horní Benešov
TJ Kelč Kelč
TJ Lokomotiva Č. Třebová Česká Třebová
TJ Sokol Rybník Rybník
TJ Tatran Litovel Litovel
TJ Valašské Meziříčí A Valašské Meziříčí
TJ Valašské Meziříčí B Valašské Meziříčí

1. KLD „E“
KC Zlín A Zlín
KC Zlín B Zlín
KK CAMO Slavičín Slavičín
TJ Jiskra Otrokovice Otrokovice
TJ Sokol Luhačovice Luhačovice
TJ Sokol Machová Machová
TJ Spartak Přerov Přerov
TJ Zbrojovka Vsetín Vsetín

Pohárové soutěže NBC
Ve dnech 2.—6. října se opět 
uskuteční mezinárodní soutěže 
družstev.
Světového poháru v Augsburgu (GER) 
se zúčastní družstvo mužů TJ So-
kol Husovice a žen KK Slavia Praha,  

Evropského poháru v Apatinu 
(SRB) muži KK Slavoj Praha a 
ženy TJ Spartak Přerov. V Pohá-
ru NBC v Banja Luce (BIH) nás 

budou reprezentovat muži TJ So-
kol Duchcov a KK PSJ Jihlava a ženy 
TJ ČKD Blansko.
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složení ligových skupin

2. KLZ „A“
SK Žižkov Praha Praha Žižkov
SKK Jičín B Jičín
TJ Sokol Kolín Kolín
TJ Sokol Spořice Podbořany
TJ Bižuterie Jablonec n. N. Jablonec nad Nisou
TJ Centropen Dačice Dačice
TJ Lok. České Budějovice Č. Budějovice Lok.
TJ Lokomotiva Ústí n. L. Ústí n. L. Lokomotiva
TJ Sokol Chýnov Tábor
TJ Sparta Kutná Hora Kutná Hora
TJ Spartak Pelhřimov Pelhřimov

2. KLZ „B“
HKK Olomouc A Olomouc
HKK Olomouc B Olomouc
KC Zlín Zlín
KK Moravská Slávia Brno Brno MS
KK PSJ Jihlava Jihlava PSJ
KK Rostex Vyškov Vyškov
KK Slovan Rosice Rosice
KK Šumperk Šumperk
TJ Jiskra Otrokovice Zlín
TJ Sokol Luhačovice Luhačovice
TJ Sokol Vracov Vracov

3. KLZ „A“
KK Akuma Kosmonosy Kosmonosy
SKK Rokycany Rokycany
TJ Čechie Admira Praha Praha Admira
TJ Jiskra Nová Bystřice Nová Bystřice
TJ Lokomotiva Č. Velenice České Velenice
TJ Sokol Benešov Benešov
TJ Sokol Červené Pečky Červené Pečky
TJ Sokol Chotoviny Chotoviny
TJ Sokol Teplá Teplá

3. KLZ „B“
KK Rostex Vyškov B Vyškov
KK Zábřeh B Zábřeh
TJ Nový Jičín Nový Jičín
TJ Odry Odry
TJ Sokol Bohumín Bohumín

Složení skupin včetně losovacích čísel 
je k dispozici na internetových strán-
kách ČKA — www.kuzelky.cz.

3. KLM „C“
HKK Olomouc B Olomouc
KK CAMO Slavičín Zlín
KK Zábřeh B Zábřeh
SKK Ostrava Ostrava Poruba
Sokol Přemyslovice Přemyslovice
TJ Horní Benešov Horní Benešov
TJ Krnov Horní Benešov
TJ Sokol Bohumín Bohumín
TJ Sokol Chvalíkovice Opava
TJ Sokol Michálkovice Bohumín
TJ Spartak Přerov B Přerov
TJ Tatran Litovel Přemyslovice

3. KLM „D“
CHJK Jihlava Jihlava PSJ
KC Réna Ivančice Rosice
SK Baník Ratíškovice Ratíškovice
SK Kuželky Dubňany Dubňany
TJ Bohemia Poděbrady Kutná Hora
TJ BOPO Třebíč Třebíč
TJ Centropen Dačice B Dačice
TJ ČKD Blansko B Blansko
TJ Sokol Husovice B Brno Husovice
TJ Sokol Mistřín Vracov
TJ Sokol Vracov Vracov
TJ Sparta Kutná Hora Kutná Hora
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12. České akademické hry
Dvanáct tvoří tucet. A dvanáct roční-
ků mají za sebou České akademické 
hry, malá olympiáda vysokoškoláků, 
jejichž součástí jsou i soutěže kužel-
kářů. Letošní, rozhodně ne tuctový 
ročník pořádalo Vysoké učení tech-
nické v Brně.
Celkové pořadí ČAH ovládla br-
něnská Masarykova univer-
zita se 147,5 body. Druhá 
se 127 body skončila 
pořádající škola a tře-
tí příčku získala loni 
první Univerzita Kar-
lova (104,5).
Soutěží kuželkářů se 
účastnilo celkem 33 hrá-
ček a hráčů. Větší obsazení 
měla soutěž mužů, kde se střetlo 20 
vysokoškoláků. Stejně jako loni v Pra-
ze jich rovnou pětinu dodala domácí 
VUT, ale největší zastoupení měla 
Masarykova univerzita s pěti muži 
ve startovním poli. Her se nezúčast-
nil loňský vítěz Marek Rozsíval. Do 
bojů však zasáhl loni bronzový Michal 
Kratochvíl (VUT), který patřil spolu 
s dalším juniorským reprezentantem 
Radimem Metelkou (MU) k největším 
favoritům na titul.
A skutečně oba na prvenství útočili. 
Zaznamenali totiž výborný, shodný 

výsledek 597 kuželek, což stačilo na 
výkony 17 soupeřů. Jeden však byl 
nad jejich síly. Tomáš Kejík totiž pře-
devším díky skvělé třetí dráze (167) 
porazil ještě o tři kuželky víc. Zarov-
nal tak svoje představení na rovnou 
šestistovku a stal se vůbec prvním  

zástupcem olomoucké Uni-
verzity Palackého, který 

získal titul akademic-
kého mistra České re-
publiky v kuželkách. 
K výhře mu pomoh-

la nejlepší dorážka 
(220). O pět kuželek 

lepší výkon do dorážky 
také rozhodl o stříbru a 

bronzu. V poměru 215:210 ji 
lépe zahrál Metelka a skončil druhý. 
Třetí místo patří Kratochvílovi. Nejlep-
ší dráhu dne předvedl celkově čtvrtý 
Tomáš Žižlavský (VUT), když v závěru 
zahrál 179.
Soutěž žen měla sice o něco užší star-
tovní pole, za to však nabité zkušený-
mi hráčkami. Letos se zúčastnilo 13 
vysokoškolaček (o jednu víc než loni 
v Praze). Trojnásobné zastoupení měla 
Univerzita Palackého. Jejím vyslanky-
ním se však nevedlo ani zdaleka tolik 
jako jejich kolegovi v soutěži mužů. 
Nedařilo se ani vítězce z roku 2009 
Pavlíně Procházkové, která skončila 
dvanáctá (489).
Osmá skončila Lída Johnová (VŠE Pra-
ha) díky výkonu 518 kuželek. Jen o 
jedno místo před ní skončila s výko-
nem 521 stříbrná medailistka z roku 
2011 Martina Čapková (UK). Páté mís-
to obsadila další z favoritek, členka ju-
niorské reprezentace, Michaela Divišo-
vá (MU) za 527 poražených kuželek. 
Těsně pod stupni vítězů skončila nej-
lepší kuželkářka roku 2011, největší 
adeptka na výhru, Kamila Barborová 
(Metropolitní univerzita Praha), která 
zvláště kvůli špatné dorážce zahrála 
„jen“ 530. Barborová tak nezopako- 
vala stříbro z roku 2010 a v její sbír- 

ce titul akademické mistryně stále 
chybí.
Třetí příčka je v tak nabitém poli tro-
chu překvapením. Obsadila jej totiž 
zástupkyně Západočeské Univerzity 
v Plzni Daniela Pochylová, která za-
hrála 544 kuželek. Medaili jí zajistila 
především třetí třicítka (151) a cel-
kově druhá nejlepší dorážka (199). 
Ještě o devět kuželek víc předvedla a 
stříbro si zajistila studentka Mende-
lovy zemědělské a lesnické univerzity 
v Brně, vítězka z roku 2010 Jana Rač-
ková, která naopak vynikla druhými 
nejlepšími plnými (377). Nade všemi 
ostatními ovšem ční výkon vítězky 
Zuzky Musilové z Jihočeské univerzi-
ty v Českých Budějovicích. Musilová 
ovládla plné i dorážku (385+200). 
Její druhá třicítka (153) byla zároveň 
i nejlepší dráhou ze všech. Jejích 585 
zkrátka dominovalo, a tak se Musilová 
po právu stala akademickou mistryní 
ČR. I ona se, podobně jako Kejík, stala 
první zástupkyní své školy, která titul 
získala.
Podrobnější výsledky naleznete na 
webových stránkách České kuželkář-
ské asociace (www.kuzelky.cz) a také 
na oficiálním webu Českých akade-
mických her 2012 (www.ceskeakade-
mickehry.cz).
 Lukáš Dařílek

Nejlepší trojice mužů (zleva): Radim 
Metelka, Tomáš Kejík a Michal Kra-
tochvíl 

Vlevo stříbrná Jana Račková, vpravo 
vítězka Zuzana Musilová
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Finále MČR neregistrovaných
Skončil v pořadí šestý ročník MČR 
neregistrovaných kuželkářů. Soutěž 
proběhla v menší, ale domácké ku-
želně TJ Start Rychnov nad Kněžnou 
a z výhry se radoval tým Škoda Auto 
Kvasiny.
Když jsme loni v Přerově domlouvali 
místa konání kvalifikací i finále, tuto 
alternativu nabídli reprezentanti rych-
novské kuželny. Ihned volali Miroslavu 
Frydrychovi, který nemeškal, sedl do 
auta a v krátkém čase se v Přerově 
objevil. Zájem z jejich strany uspořá-
dat tuto akci byl tedy opravdu velký. 
A nyní po skončení akce mohu kon-
statovat, že pořadatelé projevili maxi-
mální snahu o bezvadný průběh a že 
rozhodnutí bylo správné.
Snaha organizátorů se projevila na 
výkonech i dramatičnosti samotné 
soutěže. Kuželna to není lehká, vše si 
člověk musí vydřít, takže by se zdá-
lo, že čísla nejsou nejvyšší, ale úsilí 
o maximální výkony s cílem dostat se 
do finále a uspět vše nahradilo. Ješ-
tě před posledním hodem závěrečné 
kvalifikační rundy nebylo nic rozhod-
nuto, horečně se kalkulovalo a sečí-
talo. Rozdíly minimální a samozřejmě 
po vyvěšení výsledků, hodně radosti 
i zklamání, tedy vše, co ke sportu pat-

ří. K televizím a sledování boje našich 
fotbalistů na EURU 2012 sedali něk-
teří s veselou a někteří smutní. Fot-
balisti nám však udělali radost, moh-
ly pak vypuknout neformální oslavy 
u kytary.
Druhý den šlo již o všechno a na vý-
konech to bylo znát. Mnoho nervozity, 
v uvozovkách slabší výkony, ale opět 
dramata. A rozluštění přinesla, jako již 
v roce 2009 v Olomouci, až dorážka. 
V souboji o první místo mezi skoro 
domácími družstvy zvítězili reprezen-
tanti Škody Auto Kvasiny před Tespo 
Cerekvice. Rozdíl 16 kuželek v doráž-
ce dává jasně najevo, co se na kužel-
ně dělo a jakého rachotu jsme byli 
svědky. Ani boj o třetí místo nevybočil 
z daného scénáře. Jedna kuželka po-
sunula na bednu Sedmíky z Jihlavy. Ti 
byli právě v Olomouci dorážkou odsu-
nuti na druhé místo. Poháry pak byli 
odměněni ještě čtvrté Želvy z Rosic a 
pátí Chemici ze Sokolova.
Závěrem bych měl napsat o hráči, 
který dosáhnul nejvyššího náhozu, 
ale tuto skutečnost spojím s mým cel-
kovým pohledem na pořádání akce. 
Poděkování a hlubokou úklonu si za-
slouží všichni pořadatelé, děvčata ob-
sluhující v bufetu, kluci, kteří se starali 

o občerstvení, rožnění kýty, vydávání 
guláše. Ale tři jména bych opravdu 
rád vzpomenul. Miroslav Frydrych 
akci rozjel a ze zdravotních důvodů ji 
nemohl dotáhnout do konce, Jaroslav 
Kejzlar neúnavně četl myšlenky a přá-
ní plnil, než byla vyslovena, a Lubomír 
Šípek, zpracovatel celého průběhu, 
stačil nejen včas dodávat výsledky, 
ale byl i autorem nejvyššího náho-
zu v hodnotě 288 kuželek. V součtu 
obou dní kraloval výkonem 568. Stačí 
jen podotknout „klobouk dolů“.
Další vydařený ročník MČR neregistro-
vaných je za námi, můžeme se těšit 
na další. Kvalifikace jsou navrženy do 
Rokycan, Kutné Hory, Zábřehu a Luha-
čovic. Finále se uskuteční v Blansku. 
100% jistota je zatím u Luhačovic a 
Blanska. Se zástupci dalších navrže-
ných kuželen se pokusím domluvit. 
Termíny přibližně jako letos, tedy kvě-
ten a červen 2013.
 František Hnilica

Pořadí družstev

Družstvo Výkon

1. Škoda Auto Kvasiny „A“ 1026

2. Tespo Cerekvice „A“ 1026

3. Sedmíci Jihlava 1014

4. Brněnské Želvy Rosice 1013

5. KK Chemička Sokolov 1002

6. SBJ Rajka Valašské Meziříčí 1002

7. Restaurace prádelna Vsetín 1000

8. ČD Uzel Přerov 986

9. Spring Hořice v Podkrkonoší 981

10. H-komplet 1 Česká Třebová 979

11. Kos Krnov 968

12. Střechy Vaňous Ústí nad Orlicí 944

13. Wydlack Valašské Meziříčí 942

14. Hasiči Dobelice 936

15. Svitavy 902

16. Fešáci Hodonín 902

Vítězné družstvo MČR neregistrovaných 2012 — Škoda Auto Kvasiny „A“



Strana 12Kuželkářské listy 4/2012

Vydavatel: Česká kuželkářská asociace

Adresa: Zátopkova 100/2, PS 40

 160 17, Praha 6

Tel., fax: +420 242 429 228

E-mail:  redakce@kuzelky.cz

Web:  www.kuzelky.cz

Kolektiv autorů tohoto čísla: 

Šéfredaktor:  Lukáš Dařílek

Redakční rada: Jiří Jančálek

  Štěpán Koblížek

  Ivana Palánová

Spolupracovníci: Lukáš Hlavinka

  František Hnilica

  Petr Holý st.

  Jan Kotyza

  Robin Parkan

  Růžena Smrčková

Sazba a grafika: Petr Streubel

mládež

Zlínský kraj první v Májovém turnaji
Jeden z květnových víkendů byl letos 
již posedmé rezervován turnaji kraj-
ských výběrů mládeže.
Aktuální ročník se stejně jako v roce 
2011 konal na krásné kuželně v Pel-
hřimově. Loni se nezúčastnilo hned 
pět krajských výběrů. Letos však na 
důkaz rostoucí prestiže klání byly na 
startu výběry všechny, a tak se dal 
očekávat nádherný turnaj plný napí-
navých soubojů.
 Soutěž družstev se hrála v pozměně-
ném formátu, když šedesátky nahra-
dily stovky a z výhradně žákovského 
klání se stalo klání celé mládeže. Start 
na 4x100 hs nevyšel obhájcům trofeje 
z Královéhradeckého kraje, kteří skon-
čili až osmí (1698). Bronz putuje na 
Jižní Moravu díky 1755 poraženým 
kuželkám. O 25 kuželek více zahráli 
zástupci kraje Středočeského, kteří 
tak obhájili stříbrnou příčku z roku 
2011. Vůbec nejlépe se dařilo čtveři-
ci Zlínského kraje. Rostislav Gorecký 
zahrál 437, Eliška Kubáčková přidala 
456, 448 kuželek porazila Natálie To-
pičová a konečně Ondřej Topič nezů-
stal pozadu se svými 457 kuželkami. 
Bylo to z toho 1798 kuželek, což sta-
čilo na zlato. Nejlepším jednotlivcem 
byl Ladislav Urban (477), který svůj 
Karlovarský kraj dotáhl na pozici čtvr-
tou. Hranici 470 kuželek ještě poko-
řili další tři hráči. 474 si zapsal Zde-
něk Koutný (Liberecký kraj), 471 pak 
Jakub Flek z kraje Jihomoravského 
a rovných 470 nejlepší dívka Vlasta 
Kohoutová reprezentující Středočeský 
kraj.

Druhý den byly na řadě tandemy. 
Zlata se zde mezi šestnácti účastníky 
dočkala Vysočina. Tandem Karolína 
Doubková — Petr Dobeš porazil po-
stupně všechny čtyři soupeře včetně 
finálových soků Kláry Pekařové a Ja-
kuba Stejskala z Pardubického kraje 
a po právu tak slaví výhru. Stříbro 
tedy putuje do kraje okolo Pardubic a 
bronzy do krajů Královehradeckého a 
Moravskoslezského zásluhou tandemů 
Eva Kammelová — Agaton Plaňanský, 
resp. Nikol Cihlářová — Marek Fry-
drych.
 Lukáš Dařílek

Pořadí krajů

Kraj Celkem

1. Zlínský 1798

2. Středočeský 1780

3. Jihomoravský 1755

4. Karlovarský 1731

5. Jihočeský 1713

6. Olomoucký 1713

7. Plzeňský 1700

8. Královéhradecký 1698

9. Vysočina 1690

10. Pardubický 1682

11. Moravskoslezský 1674

12. Liberecký 1641

13. Ústecký 1472

14. Praha 1414

KuLi blahopřeje
Jiří Jakeš, člen kuželkářského oddílu 
TJ Neratovice a dlouholetý člen Tech-
nické komise ČKA, oslaví v červenci 
70. narozeniny.

Z jednání VV ČKA
Výkonný výbor České kuželkářské 
asociace na svém zasedání ve čtvrtek  
14. června 2012 projednal zprávy 
z účasti na juniorském MS a SP mlá-
deže, hodnocení KL a Poháru ČKA 
2011/2012, MČR 2012 a Májového 
turnaje krajských výběrů mládeže. Za-
býval se přípravou termínového kalen-
dáře pro sezonu 2012/2013, KL, PMN 
a přípravou akcí na II. pololetí 2012. 
Schválil novelizaci Technických před-
pisů ČKA, termínový kalendář, odmě-
ny klubům za umístění v KL a účast 
na mezinárodním kempu mládeže. 

Adresář funkcionářů ČKA
Prosíme o pravidelnou kontrolu údajů 
v Adresáři ČKA, který je k dispozici na 
webu www.kuzelky.cz — v sekci „Do-
kumenty“ nebo také „ČKA“. Změny 
hlašte na e-mail adresar@kuzelky.cz. 
Děkujeme za spolupráci!

Nabídka ručníků a polštářků s výšivkou ČKA
Firma Bellatex s.r.o. Vám nabízí vý-
robky s logem ČKA a to ručník a pol-
štářek.
Froté ručník 50×100 cm, gramáž 
450g/m2, barvy: terra, modrá, béžová, 
zelená, cena: 120 Kč s DPH.
Polštářek Korall mikro 38×38 cm,  

barvy: terra, mod-
rá, béžová, zele-
ná,  cena: 110 Kč 
s DPH.
Poštovné dle sazeb České pošty = 
144 Kč za balík. 
Více informací na webu ČKA.


