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14. červenec 2013

Dorost neuspěl, ženy bronzové
V době od 11. do 25. května probí-
halo v maďarském Zalaegerszegu 
mistrovství světa dorostenců a mist-
rovství světa družstev dospělých. Os-
midráha od firmy Pauly byla svědkem 
mnoha bitev i kvalitních výkonů a 
byla překonána řada světových rekor-
dů.

MS dorostu
Prvních sedm dnů patřilo dorostenec-
ké kategorii. V naší reprezentaci pro-

běhla velká generační výměna, což ale 
není v této věkové kategorii nic neob-
vyklého. Dorost zažil před dvěma lety 
v Sarajevu veleúspěšný šampionát, 
když se vracel se sedmi medailemi. 
Navázat na tyto úspěchy ale mohli 
naši zástupci jen přeneseně, protože 
žádný z účastníků letošního MS v Ma-
ďarsku nebyl na předchozím šampio-
nátu v Sarajevu.

 pokračování na str. 2

Bronzové družstvo žen s trenérem Luďkem Keprtem a rozhodčí Janou Holubovou
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Z obsahu tohoto čísla

Úvodem
Je dobojováno! Nové 
číslo časopisu shrnu- 
je vše podstatné, co  
se událo v uplynu- 
lých dvou měsících.
Nejpodstatnější událostí bylo dvojí 
mistrovství světa v Maďarsku. O me-
daile a umístění bojovali na konci se-
zony i dvojice ve finále soutěže J&R 
Digital Cup — MČR dvojic, mládež na  
Májovém turnaji, neregistrovaní ve 
finále MČR neregistrovaných, vysoko- 
školáci na Akademickém mistrovství a 
družstva ve finálovém turnaji Poháru 
ČKA.
Z dalších událostí je neméně důležitá 
informace o konání a především vý- 
sledku jednání Valné hromady ČKBF 
a ČKA. Nový prezident ČKA nezahálí, 
proto se můžete seznámit se struktu- 
rou nového Výkonného výboru ČKA a 
s předsedy jednotlivých komisí.
Bývalého prezidenta ČKA jsme naopak 
nenechali zahálet my a požádali jsme 
ho při příležitosti ukončení osmiletého 
působení ve funkci o rozhovor.



Strana 2Kuželkářské listy 4/2013

mistrovství světa

Dorost neuspěl, ženy bronzové
pokračování ze str. 1

Jediné tři reprezentační starty měl na 
svém kontě Ladislav Urban, a tak se 
rázem stal nejzkušenějším hráčem. 
U děvčat byla situace velmi podob-
ná, když reprezentační zkušenosti za 
sebou měla pouze Eliška Kubáčková a 
Natálie Topičová. Nesmíme ale zapo-
menout, že v letošním roce posledně 
jmenovaná a také Petr Dobeš mladší 

sbírali cenné zkušenosti v naší nej-
vyšší soutěži, což je jistě taky dobrá 
průprava.
Pojďme ale pěkně popořadě. 

DRUŽSTVA
Tradiční první disciplínou jsou soutěže 
čtyřčlenných družstev. Dorostenky za-
čaly velice slušně (Linda Utikalová na 
prvním místě sestavy 577) a po třech 
hráčkách bojovaly o medaile. Závěr 
nám však nevyšel, a tak z toho nako-
nec bylo až sedmé místo. Za zmínku 
jistě stojí výkon vítězných Chorvatek, 
kde první tři hráčky překonaly hrani-
ci 600 kuželek a jejich celkový výkon 
(2410) znamenal téměř stotřicetibo-
dový náskok na stříbrné Němky.
Ještě méně úspěšní byli naši chlapci, 
když předvedli dva slušné výkony na 
úvod (Ladislav Urban 574, Jan Bína 

569), ale pak následoval špatný výkon 
střídající dvojice a bylo po nadějích. 
Konečné jedenácté místo z třinácti 
můžeme jistě označit jako velký neú-
spěch. Nutno však dodat, že kluci ne-
mohli z důvodu zranění Petra Dobeše 
ml. nastoupit v nejsilnější sestavě.

TAnDeMy DOROSTenek A DOROS-
Tenců
Věřili jsme, že medaile by mohla přijít 
ve vyřazovacích soutěžích.
V dorostenkách jsme měli dvojí za-
stoupení. V tandemech spolu hrály 
Tereza Buďová s Monikou Wajsaro-
vou a Linda Utikalová s Natálií Topi-
čovou. Druhá jmenovaná dvojice měla 
na úvod volný los. Tereza s Monikou 
pak v úvodu porazila domácí duo,  
v druhém kole jim ale vystavil stopku 
tandem z Chorvatska. Na ten po ví-
tězství v druhém kole nad Slovinkami 
narazily i Linda s Natálkou a bohužel 
i ony odešly po rozstřelu 10:9 poraže-
ny. Škoda, tady byla šance postoupit 
dál a prát se o medaile.
I v dorostencích nastoupili do první-
ho kola čtyři naši hráči, tedy dva tan-
demy. Spolu nastoupili Petr Dobeš a 
Ladislav Urban a v prvním kole si po-
radili s polskou dvojicí. Bohužel dal-
ší polský tandem se ve druhém kole  
v „náhlé smrti“ pomstil (10:14) a naši 
kluci z dalších bojů vypadli. A stejně 
dopadl i náš druhý tandem Jan Bína 
a Václav Švub. V prvním kole zvládli 
svůj souboj s Chorvaty, v tom druhém 
však nestačili na Slovince.

SMíšené TAnDeMy
Obhajovali jsme zlato z minulého 
MS, ale v jiném složení. Tentokrát 
za nás nastoupili Eliška Kubáčková a 
Jan Bína, avšak jejich pouť bohužel 
skončila již v prvním kole. Náš smíše-
ný tandem nestačil na rakouský pár, 
který nakonec bral bronzové medaile.  

 pokračování na str. 3

Jan Bína a trenér Petr Dobeš st.

VýSleDky MS — DOROSTenky

DRUŽSTVA

 1. CRO Chorvatsko 2410

 2. GER Německo 2284

 3. SRB Srbsko 2216

7. CZE Česká republika 2173

Celkem se zúčastnilo 13 družstev.

SPRinT

 1. SVK Michaela Finiková

 2. GER Alena Bimber

 3. CRO Milana Pavlic

 3. ROU Renata Erdös

Monika Wajsarová skončila v prvním 
kole, Natálie Topičová v druhém kole 
a Linda Utikalová ve čtvrtfinále.

Finále

 1. HUN Katalin Toth 622

 2. SRB Vesna Boskov 604

 3. SLO Tina Kresevic 601

6. CZE Natálie Topičová 585

7. CZE Linda Utikalová 584

kOMbinAce

 1. HUN Katalin Toth 1216

 2. CRO Klara Sedlar 1203

 3. GER Saskia Barth 1177

6. CZE Linda Utikalová 1161

9. CZE Natálie Topičová 1146

Ve finále a kombinaci bylo hodnoceno 
24 nejlepších hráček ze soutěže druž-
stev.
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DRUŽSTVA

 1. GER Německo 2426

 2. HUN Maďarsko 2342

 3. CRO Chorvatsko 2306

11. CZE Česká republika 2217

mistrovství světa

Dorost neuspěl, ženy bronzové
pokračování ze str. 2

Obzvláště na první dráhu 188, která je 
novým světovým rekordem smíšených 
tandemů na 1×30 hodů sdružených, 
se odpověď hledala těžko. Avšak ani 
na druhé dráze naše dvojice na soupe-
ře neměla (125:150), a tak do dalších 
bojů po porážce 0:2 již nezasáhla.

SPRinT jeDnOTliVců
I tady před naší reprezentací stál zá-
vazek obhajoby zlata a bronzu, které 
kluci získali na minulém MS. Do sou-
těže ve sprintu jsme měli možnost 
poslat tři dorostenky a tři dorosten-
ce. Do druhého kola prošli už jen dva 
naši zástupci a dvě naše zástupkyně. 
Rosťa Gorecký a Linda Utíkalová došli  
z našich nejdál, ale bylo to bohužel 
jen čtvrtfinále, i když nutno dodat, 
že Linda prohrála obě dráhy jen velmi 
těsně a Rosťa vypadnul až po rozstře-
lu.

Finále jeDnOTliVců
Poslední den přinesl kvalitní výko-
ny našich čtyř zástupců, ale medaile 
jsme se nakonec nedočkali. Natálie 
Topičová a Linda Utíkalová se zařadili 
za sebou na šesté a sedmé místo ve 
finále jednotlivkyň a v kombinaci jim 

patří pěkné 6., resp. 9. místo. Nejblíže 
medaili tak byla Linda, když jí v kom-
binaci na medaili chybělo 17 kuželek. 
Ladislav Urban a Václav Švub obsadili 
ve finále nejlepších 24 hráčů 11. a 14. 
místo. V součtu s výkonem ze soutěže 
družstev to v kombinaci znamenalo 
12. a 17. místo.

Po hodně dlouhé době se tak naše 
výprava vracela bez medaile. Hledání 
příčin neúspěchu je především na tre-
nérech a realizačním týmu. Věřme, že 
za dva roky to bude lepší.

MS družstev dospělých
Před našimi výběry stál úkol postou-
pit ze skupiny a pak už se ve vyřazo-
vacích bojích pokusit prát o všechno. 
Jak už je všeobecně známo, do výběru 
provedeného reprezentačními trenéry 
zasáhla NBC, která „zakázala“ repre-
zentovat Viktorovi a Romanovi Pytlí-
kovi, takže složení našeho výběru se 
muselo na poslední chvíli  ještě změ-
nit.

ZáklADní SkUPiny
Z kvalifikace do základní skupiny na-
šich žen byly na úvodní technické 
poradě nalosovány hráčky z Černé 
Hory a doplnily tak Italky a Rakušan-
ky. U mužů k dvojici z Makedonie a 
Polska přibyla na základě kvalifikace 
a následného losu shodou okolností 
rovněž Černá hora.
Vstup do mistrovství proběhl pro ženy 
bez problémů, když s přehledem zví-
tězily 8:0 nad Italkami (3487). V zá-
pase bylo všech šest výkonů velice vy-
rovnaných. Nejlepší byly v prostřední 
dvojici Eva Budišová a Olga Bučková. 
Ani druhý zápas s Černou Horou nebyl 
nikterak dramatický a opět z toho byl 
„kanár“ 8:0 a výkon (3462). První čes-
kou šestistovku na tomto mistrovství 
předvedla Lucka Vaverková. Poslední  

 pokračování na str. 4

VýSleDky MS — DOROSTenci

Celkem se zúčastnilo 13 družstev.

SPRinT

 1. CRO Dinko Kasumovic

 2. SRB Alen Kujundzic

 3. SRB David Lainscak

 3. HUN Gergö Nagy

Václav Švub skončil v prvním kole, 
Ladislav Urban v druhém kole a Rosti-
slav Gorecký ve čtvrtfinále.

Finále

 1. GER Dominik Kunze 625

 2. AUT Mario Gruber 623

 3. GER Andreas Bayer 616

11. CZE Ladislav Urban 589

14. CZE Václav Švub 578

kOMbinAce

 1. GER Dominik Kunze 1231

 2. GER Andreas Bayer 1216

 3. HUN Janos Brancsek 1213

12. CZE Ladislav Urban 1163

17. CZE Václav Švub 1154

Ve finále a kombinaci bylo hodnoceno 
24 nejlepších hráčů ze soutěže druž-
stev.Mezinárodní rozhodčí Jana Holubová
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mistrovství světa

Dorost neuspěl, ženy bronzové
pokračování ze str. 3

zápas ve skupině jsme s Rakušankami 
prohráli (3:5, 3506:3547). Nejlepší vý-
kon tentokrát předvedla poslední dvo-
jice Lucka Vaverková (624) s Renatou 
Navrkalovou (603), ale na smazání ná-
skoku soupeřek už to nestačilo. Pro-
hra znamenala ale postup z druhého-
místa a čekání na čtvrtfinálové utkání 
se silnými Slovinkami.

Muži ve svém prvním zápase podobně 
jako ženy nedali šanci Černohorcům 
a zvítězili 8:0 při výkonu 3618. Hned 
na úvod předvedl výborný výkon Ra-
dim Metelka (642) a jako dotahovák 
Jaroslav Hažva (637). Reprezentace 
Polska, která byla naším druhým sou-
peřem, však byla nad naše síly. Poláci 
v novém národním rekordu porazili 
náš výběr 6:2 (3678:3590). Bohužel 
jsme měli dva slabší výkony, čehož 
se Poláci vyvarovali. Naším nejlepším 
hráčem byl Filip Dejda (632). Výkon 
3573 v posledním zápase ve skupině 
s Makedonci znamenal dokonce kruté-
ho kanára (0:8, 3573:3726) a vyřaze-
ní z dalších bojů. Nejvyšší výkon před-
vedl Miroslav Jelínek (618), ale o síle 
soupeře svědčí, že hned pět jeho hrá-

čů dosáhlo vyššího výkonu. Muži tak 
nenavázali na předchozí dva úspěšné 
šampionáty.

ČTVRTFinále
Zápas o všechno vyšel našim ženám 
na výbornou, když celkový výkon 
3607 byl o 14 kuželek vyšší než do-
sáhly jejich soupeřky (skore bylo 5:3). 
Soupeřkám zahrála hned v úvodu fan-
tasticky Barbara Fidel (662) ale ani 
to Slovinkám nestačilo. Naše hráčky 
byly opět velmi vyrovnané a všechny 
se seřadily v rozmezí od 595 do 609 
kuželek. Ten nejvyšší výkon patřil Olze 
Bučkové.

SeMiFinále
V semifinále, kdy jsme již měli jistotu 
medaile, opět předvedly naše hráčky 
kvalitní výkon (3599), ale Rumunky 
nahrály ještě o 54 víc. Rozhodla hned 
první dvojice, kde jsme ztratili 93 ku-
želek, i když Hanka Wiedermannová 
zahrála výborných 623. Ani další tři 
šestistovky Evy Budišové (604), Re-
naty Navrkalové (609) a Lucky Vaver-
kové (616) však nestačily. Ženy tak 
získaly na šampionátu bronz, protože  

 pokračování na str. 5

Společná fotografie reprezentační výpravy žen a mužů pro MS 2013

SMíšené TAnDeMy

 1. GER Neundörfer + Möhrlein

 2. SVK Hegedüsová + Balco

 3. AUT Zatschkowitsch + Prem

 3. GER Bachert + Bayer

Eliška Kubáčková a Jan Bína skončili 
v prvním kole.

VýSleDky MS — DOROST

HODnOcení náRODů

 1. GER Německo 327

 2. HUN Maďarsko 200

 3. CRO Chorvatsko 192

4. SRB Srbsko 178

5. SLO Slovinsko 161

6. AUT Rakousko 134

7. CZE Česká republika 124

8. SVK Slovensko 104

9. ROU Rumunsko 97

10. ITA Itálie 71

11. POL Polsko 58

12. BIH Bosna a Hercegovina 29

13. FRA Francie 27

14. MKD Makedonie 0
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mistrovství světa

SkUPinA „A“

Chorvatsko 7:1 Polsko

Polsko 0:8 Slovinsko

Slovinsko 5,5:2,5 Chorvatsko

TAbUlkA „A“

1. Slovinsko 13,5:2,5 4

2. Chorvatsko 9,5:6,5 2

3. Polsko 1:15 0

SkUPinA „b“

Srbsko 8:0 Estonsko

Rumunsko 6:2 Německo

Německo 7:1 Srbsko

Estonsko 0:8 Rumunsko

Estonsko 0:8 Německo

Rumunsko 5:3 Srbsko

TAbUlkA „b“

1. Rumunsko 19:5 6

2. Německo 17:7 4

3. Srbsko 12:12 2

4. Estonsko 0:24 0

SkUPinA „c“

Česká rep. 8:0 Itálie

Rakousko 8:0 Černá Hora

Černá Hora 0:8 Česká rep.

Itálie 4:4 Rakousko

Itálie 7:1 Černá Hora

Rakousko 5:3 Česká rep.

TAbUlkA „c“

1. Rakousko 17:5 5

2. Česká republika 19:5 4

3. Itálie 11:13 3

4. Černá Hora 1:23 0

SkUPinA „D“

Slovensko 6:2 Bosna a Her.

Maďarsko 7:1 Dánsko

Dánsko 1:7 Slovensko

Bosna a Her. 1:7 Maďarsko

Bosna a Her. 5:2 Dánsko

Maďarsko 7:1 Slovensko

TAbUlkA „D“

1. Maďarsko 21:3 6

2. Slovensko 14:10 4

3. Bosna a Hercegovina 8:16 2

4. Dánsko 5:19 0

ČTVRTFinále

Slovinsko 3:5 Česká rep.

Rakousko 1:7 Chorvatsko

Rumunsko 5:3 Slovensko

Maďarsko 5:3 Německo

SeMiFinále

Česká rep. 2:6 Rumunsko

Chorvatsko 3:5 Maďarsko

Finále

Rumunsko 1:7 Maďarsko

kOneČné POřADí

 1. HUN Maďarsko

 2. ROU Rumunsko

 3. CZE Česká republika

 3. CRO Chorvatsko

5. SLO Slovinsko

6. GER Německo

7. AUT Rakousko

Výsledky MS 2013 — ženy

Celkem bylo na MS 15 týmů žen.

Dorost neuspěl, ženy bron-
zové
pokračování ze str. 4

utkání o třetí místo se nehraje. Na 
ženskou medaili ze soutěže družstev 
jsme podle šéfa naší výpravy Petra 
Holého čekali dlouhých 25 let a jako 
zajímavost dodává, že i u té minulé 
byla Naďa Dobešová. Druhou sadu 
bronzových medailí získaly Chorvatky. 

Finále
Ženské finále bylo opakováním toho 
z přechozího šampionátu v roce 2011 
a skončilo opět vítězstvím Maďarek. 
Hráčky Rumunska získaly opět stří-
brné medaile. I v mužích se z titulu 
radovala domácí reprezentace, která 
nedala Makedoncům šanci a vytvo-
řila nový světový rekord družstev na 
6×120 hs (4012 kuželek). Bronz ze 
soutěže mužů si odváží Rumuni a 
překvapivě i velcí favoriti Srbové, po 
těsné semifinálové porážce o čtyři ku-
želky s Makedonií. 

Už za necelý rok můžeme naší repre-
zentaci fandit doma v Česku, protože 
další mistrovství světa juniorů, spoje-
né se šampionátem jednotlivců dospě-
lých bude hostit Brno.

 Štěpán Koblížek

Střípky z MS
Hlavní tribuna
Hlediště přímo za dráhami bylo vyhra-
zeno pouze pro platící diváky a repre-
zentanti tam neměli přístup. Na semi-
finále i finále byla tribuna k prasknutí, 
obzvláště když v něm hrála obě druž-
stva domácích. Atmosféra během 
těchto utkání byla vskutku vynikající. 
Během základních kol však sedadla 
zela prázdnotou, přesto byli pořada-
telé nekompromisní a reprezentanty 
vykazovali na postranní tribuny.

 pokračování na str. 6
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mistrovství světa

SkUPinA „c“

Makedonie 7:1 Polsko

Česká rep. 8:0 Černá Hora

Černá Hora 1:7 Makedonie

Polsko 6:2 Česká rep.

Polsko 7:1 Černá Hora

Česká rep. 0:8 Makedonie

TAbUlkA „c“

1. Makedonie 22:2 6

2. Polsko 14:10 4

3. Česká republika 10:14 2

4. Černá Hora 2:22 0

SkUPinA „D“

Rumunsko 8:0 Itálie

Srbsko 6:2 Německo

Německo 2:6 Rumunsko

Itálie 1:7 Srbsko

Itálie 2:6 Německo

Srbsko 8:0 Rumunsko

TAbUlkA „D“

1. Srbsko 21:3 6

2. Rumunsko 14:10 4

3. Německo 10:14 2

4. Itálie 3:21 0

ČTVRTFinále

Maďarsko 7:1 Polsko

Makedonie 6:2 Rakousko

Chorvatsko 3:5 Rumunsko

Srbsko 8:0 Slovinsko

SeMiFinále

Maďarsko 6:2 Rumunsko

Makedonie 5:3 Srbsko

Finále

Maďarsko 7:1 Makedonie

kOneČné POřADí

 1. HUN Maďarsko

 2. MKD Makedonie

 3. SRB Srbsko

 3. ROU Rumunsko

5. CRO Chorvatsko

6. AUT Rakousko

7. POL Polsko

12. CZE Česká republika

Výsledky MS 2013 — muži

Celkem bylo na MS 17 týmů mužů.

SkUPinA „A“

Rakousko 6:2 Bosna a Her.

Maďarsko 8:0 Estonsko

Estonsko 1:7 Rakousko

Bosna a Her. 0:8 Maďarsko

Bosna a Her. 8:0 Estonsko

Maďarsko 8:0 Rakousko

TAbUlkA „A“

1. Maďarsko 24:0 6

2. Rakousko 13:11 4

3. Bosna a Hercegovina 10:14 2

4. Estonsko 1:23 0

SkUPinA „b“

Chorvatsko 5:3 Slovensko

Slovinsko 6:2 Francie

Francie 0:8 Chorvatsko

Slovensko 1:7 Slovinsko

Slovensko 6:2 Francie

Slovinsko 2:6 Chorvatsko

TAbUlkA „b“

1. Chorvatsko 19:5 6

2. Slovinsko 15:9 4

3. Slovensko 10:14 2

4. Francie 4:20 0

Střípky z MS
pokračování ze str. 5

nevydařené střídání
O tom, že není konec utkání, dokud 
není odhozený poslední hod, se pře-
svědčili Srbové v semifinále proti Ma-
kedoncům. Šedesát hodů před kon-
cem „takticky“ střídali, když si byli 
jisti náskokem 96 kuželek. Ovšem 
hned třetí dráhy zápas náležitě zdra-

matizovaly (188:152 a 185:131) a 
Makedonci nakonec obrat dokonali a 
porazili Srby o čtyři kuželky.

Oholený Filip
Filip Dejda, člen reprezentačního vý-
běru mužů, před začátkem šampioná-
tu prohlásil, že pokud získá česká vý-
prava medaili, tak oholí svoji bradku. 
A protože ženy vybojovaly bronzové 
medaile, musely jeho vousy dolů…
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kuliho vysvědčení dorostu
jak se již stalo tradicí, přinášíme 
hodnocení reprezentačních hráček 
a hráčů podle výkonů na aktuálním 
mistrovství světa. jedná se o sub-
jektivní názor redakce časopisu a  
vztahuje se vždy k dané reprezen-
tační kategorii.

Tereza buďová
* 24. 5. 1998

 TJ Nové Město na Moravě
Na MS: D: 531,  T: 278, 266

Známka:  2-
Benjamínek výpravy se neztratil. 
V týmové soutěži to chtělo pár kuže-
lek přidat v dorážce. Do tandemů 
s Wajsarovou vtrhly úspěšně. Ve dru-
hém kole je však zastavily medailí 
ověnčené Chorvatky.

eliška kubáčková
* 20. 12. 1995

 KC Zlín
Na MS: D: 504,  ST: 256

Známka:  4
Měla být oporou, ale šampionát ji  
nezastihl ve formě. Slabý výkon 504 
v družstvech srazil tým až na sed-
mou příčku. Náladu si nezvedla ani ve 

smíšených tandemech s Bínou. Pozdě-
ji bronzoví Rakušané jim nedali v pod-
statě žádnou šanci.

natálie Topičová
* 7. 10. 1997

 TJ Valašské Meziříčí
Na MS: D: 561,  T: 278, 290, 300,
 S: 182, 175, j: 585

Známka:  2
S Utikalovou tahounky týmu. Spolu 
utvořily i velmi silný tandem. Ve sprin-
tu ji nešťastně zastavila česká slabina 
„náhlá smrt“. Šesté místo si připsa-
la ve finále jednotlivkyň. Jen o něco 
slabší dorážka ji bohužel připravila 
o cenný kov.

linda Utikalová
* 28. 6. 1995

 TJ Jiskra Hazlov
Na MS: D: 577, T: 278, 290, 300,
 S: 196, 194, 182, j: 584

Známka:  2
V týmech nejlepší z našich. V tande-
mech jim spolu s Topičovou utekla 
medaile jen o fous. Stejně blízko k ní 
měla i ve sprintech. I šesté místo 
v kombinaci je velmi slušným poči-
nem. Předváděla velmi stabilní výkony 
a bude jistě příslibem pro budoucí 
šampionáty.

Monika Wajsarová
* 12. 9. 1994

 TJ Dynamo Liberec
Na MS: T: 278, 266, S: 178

Známka:  3
Premiéru si užila v tandemu s Bu-
ďovou. V prvním kole si vedly velmi 
dobře a díky těsným výhrám se poté 
postavily favorizovaným Chorvatkám. 
Ve sprintu se jí však nedařilo. Tradiční 
stopkou byla „náhlá smrt“.

Vysvětlivky:
D soutěž družstev
T tandemy
S sprint
ST smíšené tandemy
J finále jednotlivců

 pokračování na str. 8

N. Topičová se soustředí na hod

L. Utikalová po svém startu v soutěži 
družstev (577)
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mistrovství světa

kuliho vysvědčení dorostu
pokračování ze str. 7

jan bína
* 25. 1. 1997

 SKK Jičín
Na MS: D: 569,  T: 281, ST: 256

Známka:  3
O čtyři kuželky mu utekla účast ve 
finále jednotlivců. V týmové soutěži 
předvedl solidní výkon, naopak 
smíšené tandemy mu příliš nevyšly. 
Rakušané na českou dvojici hodili 
světový rekord všech kategorií na jed-
nu dráhu (188).

Petr Dobeš ml.
* 17. 5. 1996

 TJ Třebíč
Na MS: T: 305

Známka:  -
Nastoupil jen do tandemů. S Urba- 
nem se probili do druhého kola, což 
bylo v soutěži maximum pro české 
hráče.

Rostislav Gorecký
* 10. 8. 1995

 KK Slavičín
Na MS: D: 263 (střídán),
 S: 193, 206, 191

Známka:  2-

V týmové soutěži byl střídán. Prosadil 
se však ve sprintech. Nebýt neúspěchu 
v „náhlé smrti“, měl by medaili. Takto 
bohužel skončil ve čtvrtfinále.

Matěj novák
* 2. 2. 1997

 TJ Jiskra Hazlov
Na MS: D: 235 (střídající)

Známka:  -
Původně byl pouze necestujícím ná- 
hradníkem. Při zranění Dobeše se 
však dostal do hry. Svoji šedesátku 
v týmové soutěži ale nezahrál příliš 
dobře.

Václav švub
* 23. 8. 1996

 KK Zábřeh
Na MS: D: 576, T: 281, S: 177, 
 j: 578

Známka:  3
Jeho vystoupení mají podobnou kva- 
litu jako Urbanova. Nevyšel mu sprint, 
kde se poroučel na Sudden Victory již 
po prvním kole.

ladislav Urban
* 5. 5. 1995

 SKK Karlovy Vary
Na MS: D: 574, T: 305, S: 182, 184, 
  j: 589

Známka:  2
Týmovou soutěž rozjel dobře. V tande-
mu s Dobešem si nevedli špatně, ale 
stopku jim vystavila „náhlá smrt“. Ve 
sprintech ho zastavil pozdější mistr 
světa. Nejblíže medaili je jeho 11. mís-
to z finále jednotlivců.

Vysvětlivky:
D soutěž družstev
T tandemy
S sprint
ST smíšené tandemy
J finále jednotlivcůSpolečná fotografie dorostenců

nové rekordy ČR
V první polovině roku 2013 se několi-
krát přepisovaly rekordy České repub-
liky v různých kategoriích i soutěžních 
disciplínách. Přinášíme jejich přehled. 
Kompletní rekordy jsou k dispozici na 
webových stránkách České kuželkář-
ské asociace.

jednotlivci muži 2×120 hs
Roman Pytlík 1309
(16. února 2013, Plzeň)

Dvojice muži 2×120 hs
Radek Hejhal + Michal Jirouš 1266
(8. června 2013, Vracov)

Dvojice ženy 2×120 hs
Eva Dosedlová + Eva Budišová 1203
(9. června 2013, Vracov)

jednotlivkyně dorostenky 1×120 hs
Kristýna Dúšková 618
(1. června 2013, Pelhřimov)

jednotlivkyně dorostenky 1×40 hs
Monika Wajsarová 200
(5. května 2013, Hazlov)

nové světové rekordy
Několik světových rekordů padlo také 
v Maďarském Zalaegerszegu na květ-
nových mistrovství světa jak v do-
rostu, tak v kategorii dospělých.

Družstva muži 6×120 hs
Maďarsko 4012
(25. května 2013, Zalaegerszeg)

jednotlivkyně dorostenky 2×120 hs
Katalin Toth (HUN) 1216
(15. května 2013, Zalaegerszeg)

Družstva dorostenky 4×120 hs
Chorvatsko 2410
(11. května 2013, Zalaegerszeg)

Smíšené tandemy 1×30 hs
Zatschkowitsch + Prem (AUT) 188
(14. května 2013, Zalaegerszeg)



Strana 9Kuželkářské listy 4/2013

mistrovství světa

kuliho vysvědčení dospělých
Reprezentační družstvo žen získa-
lo v týmové soutěži medaili po 25 
letech. Oproti tomu mužský tým za-
ostal za očekáváním a nepostoupil 
ze základní skupiny. i tyto faktory 
se odrazily v následujícím hodno-
cení  redakčním hodnocení reprezen-
tačních hráček a hráčů.

Olga bučková
 KK Zábřeh

Na MS: 587, 579, 609, 572

Známka:  2-
Ani jedna hráčka ze středového dua 
B+B nemusí být ze svého vystoupení 
zklamaná. Velmi důležitá byla její vy-
soká výhra skoro o 50 kuželek nad 
Slovinkou, díky které se naše hráčky 
dostaly na dostřel.

eva budišová
 SK Wessely Dämmt. Neunkirchen
 KK Slovan Rosice

Na MS: 587, 595, 566, 606, 604

Známka:  2
Jistota středu sestavy. Soupis vy-
rovnaných výkonů kazí jen zaváhání 
proti Rakousku. Zajímavostí je výhra 
o 162 kuželek nad hráčkami z Černé 
Hory.

naděžda Dobešová
 KK Slavia Praha

Na MS: 578, 561, 599, 575

Známka:  2-
Získala jen jeden bod, což trochu kalí 

její vystoupení. Na druhou stranu čeli-
la velkým světovým hvězdám, které 
vcelku dokázala udržet na uzdě. Chtě-
lo to však jeden super výkon.

Markéta jandíková
 TJ Valašské Meziříčí

Na MS: 266 (střídána), 567

Známka:  3
Podobně jako Navrkalová byla nováč-
kem. Šanci dostala hlavně proti Černé 
Hoře. Využila ji dobrým výkonem a 
jasnou výhrou.

lenka kalová
 TJ ČKD Blansko

Na MS: 272 (střídající), 551

Známka:  3-
Proti Černé Hoře sice uhrála bod 
vysokým rozdílem (o 113), ale do 
základní šestice se nedostala, neboť ta 
hrála opravdu velmi dobře. V případě 
nutnosti však byla schopna kvalitně 
zaskočit.

Renáta navrkalová
 BSV Voith St. Pölten
 TJ Lokomotiva České Velenice

Na MS: 577, 564, 603, 597, 609

Známka:  1-
Z nováčka na zkušené se stala opo- 
rou týmu! Všechna utkání odehrá-
la bez ztráty kytičky. První vydřená 
výhra ji očividně nakopla. Kéž by jí to 
vydrželo i v dalších letech.

lucie Vaverková
 KSV Wiener Linien
 KK Slovan Rosice

Na MS: 314 (střídána), 600, 624, 
 595, 616

Známka:  1-
Správný dotahovák týmu. Na její 
vyrovnané výkony bylo spolehnutí. 
K úplné dokonalosti by snad jen 

přispěly výhry z posledních dvou vy-
stoupení, kdy soupeřkám dvakrát těs-
ně podlehla.

Hana Wiedermannová
 BBSV Wien
 KK Zábřeh

Na MS: 306 (střídající), 585, 573, 
 601, 623

Známka:  2
Letos ne tak výrazná jako v posled-
ních letech. Výkony šly nahoru se 
vstupem do vyřazovacích bojů. Výhra 
nad Slovinkou znamenala důležité 
srovnání na 1:1. Bohužel při jejím  
nejlepším startu si na ni počíhala 
ještě lépe hrající Rumunka.

Filip Dejda
 TJ Sokol Kolín

Na MS: 595, 632, 612

Známka:  3
Nováček na seniorském MS se nez-
tratil. Škoda ale dvou těsných pro-
her, jinak by jeho představení vyznělo 
ještě výrazně pozitivněji.

jaroslav Hažva
 SKK Náchod

Na MS: 637, 287 (střídající), 573

Známka:  4
Očekávání do něj vkládaná naplnila 
jedna z hvězd domácí soutěže jen 
v prvním startu, který se mu opravdu 
vyvedl. Zbylá vystoupení si jistě před-
stavoval i on sám v lepším světle.

Miroslav jelínek
 SKC Victoria Bamberg
 TJ Sokol Údlice

Na MS: 314 (střídající), 618, 618

Známka:  3-
Měl být hlavní oporou obhájců bron-
zu. Jeho výkony byly velice vyrovnané, 
ale i přesto spíše průměrné.

 pokračování na str. 10N. Dobešová pří přípravě na hod
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pokračování ze str. 9

jan kotyza
 BSV Voith St. Pölten
 KK PSJ Jihlava

Na MS: 261 (střídající), 615, 609

Známka:  4
Na úvod se rozehříval. Poté přidal dva 
vyrovnané výkony, ale jen těsně nad 
hranou šestistovky, což stačilo na bod 
jen proti slabšímu Polákovi.

Radim Metelka
 TJ Valašské Meziříčí

Na MS: 642, 305 (střídající),
 270 (střídán)

Známka:  3-
Další z nováčků. Začal skvěle — jeho 
642 bylo po hříchu nejlepším českým 
vystoupením. Nastavenou laťku však 

udržet nedokázal.

Miroslav Pešadík
 SK Sparkasse Lambach
 TJ Vltavan Loučovice

Na MS: 296 (střídán), 555

Známka:  5
Hvězda rakouské ligy se v Maďarsku 
vůbec neprosadila. Jeho výkon pro-
ti Polákům znamenal začátek konce 
českého týmu.

Pavel Petrů
 ASKÖ KSK Schneegattern
 TJ Sokol Chýnov

Na MS: 292 (střídán), 272 (střídán), 
 309 (střídající)

Známka:  4-
Unikát. Zúčastnil se všech tří utkání, 
ale ani jedno neodehrál kompletní. 
Nejlépe mu vyšla šedesátka proti 
Makedoncům, kdy střídal Metelku.

Martin Vaněk
 KSK Austria Krems
 KK Hagemann Opava

Na MS: 581, 306 (střídán), 582

Známka:  4-
Navrátilec do světových kuželek si 
jistě svůj comeback představoval ji-
nak. V podstatě nejlepšího výkonu 
dosáhl v zápase s Polskem, kdy byl 
střídán. Celé starty mu však vůbec 
nevyšly.

kuliho vysvědčení dospělých

R. Metelka v souboji s D. Fuckarem
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valné hromady

V sobotu 15. června 2013 se v Pra-
ze na Strahově konala nejprve Valná 
hromada České kuželkářské a bow-
lingové federace, na kterou navázala 
Valná hromada České kuželkářské 
asociace.
V dopoledních hodinách proběhla 
VH ČKBF. Nejprve byla na řadě zprá-
va prezidenta ČKBF pana Vladimíra 
Tlamky o činnosti federace za uplynu-
lé období, na kterou se svou revizní 
zprávou navázala revizorka ČKBF paní 
Hana Barborová.
Valná hromada nejprve schválila Vla-
dimíra Tlamku čestným prezidentem 
ČKBF, změnu Volebního řádu v duchu 
umožnění podání dodatečných přihlá-
šek kandidátů přímo na VH a změnu 
Volebního a Jednacího řádu umožňu-
jící delegátovi disponovat dvěma man-
dáty na VH. Další schválenou změnou 
je úprava článku 3.1.1 Registračního 
řádu ČKBF v tom smyslu, že hranice 
věku pro snížený příspěvek 200 Kč se 
posouvá z 60 na 65 let.
Valná hromada ČKBF dále zvolila no-
vého prezidenta na další čtyřleté ob-
dobí, kterým se stal pan Hanuš Slavík. 
Zvoleni byli také revizor a jeho zástup-
ce. Revizorem ČKBF se stal pan Jan 
Vojtíšek a zástupcem revizora ČKBF 
paní Ivana Vlková.

Po přestávce navázala na VH ČKBF na 

stejném místě Valná hromada České 
kuželkářské asociace. Tu zahájil zprá-
vou za uplynulé čtyřleté období kon-
čící prezident ČKA pan Jiří Jančálek. 
Ekonomka ČKA paní Naděžda Dobešo-
vá následně seznámila účastníky VH 
s podrobnou zprávou o hospodaření 
ČKA za uplynulé čtyři roky. VH ČKA 
schválila stejné úpravy Jednacího, Vo-
lebního a Registračního řádu jako VH 
ČKBF.
Následovalo ocenění dvou význam-
ných osobností kuželkářského sportu 
u příležitosti jejich životního jubilea. 
Nejvyšší vyznamenání ČSTV (ČUS) 
„Medaili za zásluhy o rozvoj tělový-
chovy a sportu“ obdrželi pan Petr Ma-
rek, dlouholetý funkcionář na všech 
úrovních našeho sportu, dříve před-
seda Komise rozhodčích ČKA a mezi-
národní rozhodčí ze Sezimova Ústí a 
pan Miloslav Kovář, dlouholetý člen 
mezinárodní komise a Komise státní 
reprezentace ČKA a předseda STK Mo-
ravskoslezského KKS z Jeseníka.
Dále byli zvoleni noví nejvyšší před-
stavitelé České kuželkářské asociace. 
Prezidentem ČKA se stal pan Petr Va-
ňura, viceprezidentkou ČKA paní Na-
děžda Dobešová. Oba mají mandát na 
další čtyřleté období, tedy do konce 
června 2017.

 Petr Streubel

Valné hromady ČkbF a ČkA

Z jednání Valných hromady ČKBF a ČKA na pražském Strahově

Divizní baráž
O postup do třetí ligy se v baráži utka-
la družstva KC Zlín a TJ Jiskra Rýma-
řov. V prvním utkání zvítězil Zlín na 
své kuželně 8:0 (3232:2991). O týden 
později v odvetě v Rýmařově jim sice 
domácí porážku oplatili a zvítězili 5:3 
(3153:3065), ale už to nic nezměnilo 
na postupu Zlína do třetí ligy.

baráž o třetí ligu mužů
Z důvodu odhlášení družstva Kuželky 
Podbořany z 3. KLM se 22. června na 
kuželně v Pelhřimově konala baráž 
o toto uvolněné místo. Přizvána byla 
družstva, která v ročníku 2012/13 
skončila ve všech čtyřech skupinách 
3. KLM na 11. místě. Baráže se na-
konec nezúčastnilo družstvo KK Kon-
struktiva Praha B. Mezi trojicí účast-
níků TJ Neratovice, HKK Olomouc B 
a KC Réna Ivančice bylo nakonec nej-
lepší družstvo z Hané, které si tak za-
chovalo ligovou příslušnost i pro další 
ročník.

kvalifikace první ligy dorostu
Ve dnech 1. a 8. června se v šesti sku-
pinách, přičemž čtyři byly po sedmi a 
dvě po osmi družstvech, uskutečnila 
kvalifikace o právo startu v nejvyšší 
soutěži dorostu v nadcházejícím roč-
níku 2013/14.
Kvalifikační turnaje se uskutečnily na 
kuželnách v Plzni, Vrchlabí, Českých 
Velenicích, Rychnově nad Kněžnou, 
Přerově a Valašském Meziříčí. Z os-
mičlenných skupin postupovalo šest 
a ze sedmičlenných pět družstev. 
Celkem si tak právo hrát v první lize 
dorostu mělo možnost vybojovat 32 
družstev.
První KLD bude v sezoně 2013/14 
rozdělena na čtyři skupiny po osmi 
účastnících dle dojezdových vzdále-
ností. Složení skupin bude uveřejněno 
na internetových stránkách České ku-
želkářské asociace a v příštím vydání 
Kuželkářských listů.
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jiří jančálek
prezident ČKA 2005—2013

Rád bych Tě v návaznosti na ukon-
čení Tvého působení ve funkci prezi-
denta ČkA požádal o rozhovor.

Zaměřím se především na těch po-
sledních osm let, ale určitě nesmíme 
zapomenout ani na Tvé předchozí 
působení v různých funkcích např. 
v STk. jak dlouho se vůbec kolem 
kuželek pohybuješ, myslím jako funk-
cionář?

Moje paměť není dokonalá, takže si 
už nepamatuji, kdy to všechno zača-
lo. Svoji funkcionářskou kariéru jsem 
započal ve svém oddíle, po čase jsem 
si k tomu přibral řízení jedné soutěže 
v působnosti pražské STK.
V roce 1986 se mi naskytla možnost 
zapojit se do práce STK českého sva-
zu. Jejím tehdejším předsedou byl 
Toník Cihlář, který hledal svého ná-
stupce. A tak jsem začal docházet, 
jako host, i na zasedání předsednic-
tva českého svazu. Rokem 1986 jsem 
vykročil z Prahy a začal své putování 
nejprve po vlastech českých a morav-
ských. Před volbami v roce 1988 mi 
byla nabídnuta funkce v předsednic-
tvu československého svazu. Nabíd-
ku jsem přijal a své poznávání jsem 

rozšířil o Slovensko. Když už tady 
uvádím jednotlivá data, zmíním ještě 
rok 1990, kdy jsem se poprvé zúčast-
nil konference Asfaltové sekce (před-
chůdce dnešní NBC). Od tohoto roku 
jsem započal své seznamování s dě-
ním v zahraničí.
Nechce se mi ani věřit, ale v letošním 
roce „oslavím“ jedno malé jubileum, a 
to 25 let nepřetržité práce ve vrchol-
ném kuželkářském orgánu u nás. Byla 
to úžasná léta, na která rád vzpomí-
nám. Kuželky nepatří mezi „bohaté“ 
sporty. Neznám nikoho, kdo by prací 
pro kuželky zbohatnul. Mně se to však 
svým způsobem podařilo. Mé bohat-
ství však není materiální či finanční 
povahy. Poznal jsem za ta léta celou 
řadu zajímavých lidí. Díky kuželkám 
mám ve světě spoustu kamarádů a 
známých. Někteří z nich však už ne-
jsou bohužel mezi námi.

Práce prezidenta ČkA znamená po-
měrně široký záběr, když vezmeme 
všechny odborné komise a náplň čin-
nosti Výkonného výboru. která z těch 
činností Ti byla nejbližší a kterou jsi 
naopak vykonával a řešil spíše z po-

vinnosti, pokud se to tak dá říct?

Hodně lidí si mne ještě pamatuje 
z doby, kdy jsem řídil celostátní STK. 
A je pravda, že řízení soutěží mi „za-
rostlo pod kůži“. Na začátku své pre-
zidentské kariéry se mi povedl dobrý 
tah, když jsem si za svého nástup-
ce vybral Hanuše Slavíka. Teď když 
končím s funkcí prezidenta, tak bylo 
nutné znovu řešit otázku: „Kdo bude 
předsedou STK?“ Osobně si myslím, 
že se podařilo najít řešení, které je ku 
prospěchu kuželkářského sportu a vy-
hovuje i zúčastněným osobám: Petru 
Vaňurovi, Hanuši Slavíkovi a mně.
Pokud se vrátím k původní otázce, tak 
jsem si za těch osm let ve funkci pre-
zidenta potvrdil, že k jejímu výkonu 
musí člověk zvládnout všechny ty čin-
nosti, o kterých hovoříš. Největší svoji 
slabinu jsem cítil v oblasti ekonomiky 
a legislativy.
Pro oblast legislativy jsem si našel Jir-
ku Němce z Olomouce, který se v za-
kroucených paragrafech umí velmi 
dobře orientovat. V oblasti ekonomiky  

 pokračování na str. 13

kuželky jsou především o lidech
rozhovor

Jiří Jančálek děkuje dlouholeté generální sekretářce Ivance Palánové za její 
práci pro kuželkářský sport
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rozhovor

pokračování ze str. 12

jsem se mohl od počátku spolehnout 
na Lenku Kupovou a její předchůdkyni  
Evu Barchánkovou. Na začátku druhé-
ho volebního období projevil o ekono-
miku zájem Petr Vaňura. Když s funkcí 
skončil, domluvil jsem se na spoluprá-
ci s Naďou Dobešovou, která se eko-
nomikou sportu živí již spoustu let.
Za těch osm roků se ze mne nestal 
lepší ekonom či znalec paragrafů, 
přesto si myslím, že se mi obě oblasti 
podařilo dobře zabezpečit.

co z té oblasti organizační považuješ 
za svůj největší úspěch a jaký spor-
tovní výsledek Tě během těch dvou 
prezidentských období nejvíce potě-
šil?

Každý generál potřebuje k tomu, aby 
vyhrál bitvu, svoje vojsko. Mně se po-
vedlo sestavit si své vojsko tak, abych 
dokázal projít všemi bitvami. Navíc 
jsem se mohl vždy opřít o náš sekreta-

riát, který pro kuželky dělá i nemožné. 
Samozřejmě, že ne všechno se nám 
povedlo, ale základní úkoly se nám 
podařilo splnit. V průběhu těch osmi 
let se přes nás převalila světová eko-
nomická krize. Nevyhnula se ani spor-
tu. Nebylo to jednoduché, ale kuželky 
jsou jedním z mála sportů, které nikdy 
neklesly do oblasti červených čísel.
Hned první mistrovství světa, které 
jsem prožil ve funkci prezidenta, bylo 
pro nás velice úspěšné. Jednalo se 
o MS juniorů v Bolzanu. Na toto MS 
rád vzpomínám. Nejen kvůli medai-
lím, které naši hráči a hráčky získali, 
ale také pro nádhernou atmosféru 
v týmu, pro fantastickou partu, která 
zde vznikla.
Že dobrá parta je základ úspěchu  
se potvrdilo i při dalších úspěších na-
šich hráčů. Zmíním jen dva: bronzové 
medaile družstva mužů po dlouhých 
27 letech a družstva žen po 25 le-
tech. Na tyto dvě medaile jsem patřič-
ně hrdý a současně cítím i vděčnost. 
V prvé řadě hráčům a v druhé řadě 

všem těm, kteří tyto hráče dovedli na 
stupně vítězů.

jaké oblasti by ses především věno-
val, pokud bys neskončil a pokračo-
val další čtyři roky? 

Upřímně se přiznám, že jsem od pr-
vopočátku plánoval pro sebe dvě 
volební období. V polovině jsem se 
znovu rozhodoval, zda mám ve funk-
ci pokračovat. Nakonec jsem do toho 
šel, ale na mém původním záměru  
se nic nezměnilo. Proto jsem také  
přibližně v polovině druhého voleb-
ního období poprvé veřejně řekl, že 
potřetí již kandidovat nechci. Nejen 
v kuželkách platí, že na počátku jsou 
určité plány, které se pak průběžně 
uvádí v život. Na konci volebního ob-
dobí už mnoho nových plánů nebývá. 
Já jsem měl zájem skončit, proto jsem 
nic nového neměl připraveno.
Pokud se však podívám kolem sebe,  

 pokračování na str. 14

kuželky jsou především o lidech

Jiří Jančálek na stupních vítězů za hodnocení národů v italském Bolzanu v roce 2006
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rozhovor

pokračování ze str. 13

tak oblastí, na kterou je třeba se nyní 
zaměřit, je práce s mládeží. Přede dvě-
ma lety přivezli z MS naši dorostenci 
řadu medailí. Někteří z nich měli své 
kvality potvrdit o rok později při MS 
juniorů. Nepovedlo se. Letos jsme na 
MS dorostu nezískali ani jednu me-
daili. Neúspěch? Já si myslím, že ne. 
Letošního MS se v našich barvách 
představili mladí hráči, začínající do-
rostenci. Jejich hlavním úkolem bylo 
naučit se znát atmosféru vrcholných 
světových soutěží. Získané poznatky 
by si nyní měli dále prohlubovat u nás 
doma. K tomu potřebujeme odpoví-
dající systém mistrovských soutěží a 
především lidi, kteří chtějí v oddílech 
s naším dorostem pracovat.
V tomto ohledu jsem rád, že se letos 
v létě opět setkají, tentokráte v Roky-
canech, oddíloví trenéři mládeže spo-
lu se svými svěřenci. 

S tím trochu souvisí i otázka, co bys 
popřál svému nástupci Petru Vaňuro-
vi?

Věřím, že Petr má ve své hlavě urči-
tou představu, jakým směrem by se 
měl kuželkářský sport u nás ubírat. 
A jak jsem již naznačil, kuželky jsou 
především o lidech. Proto bych Pet- 
rovi v prvé řadě přál, aby dokázal 
o své představě přesvědčit nejprve  
své nejbližší spolupracovníky a s je-
jich pomocí pak i ostatní kuželkáře.  
Ze srdce si přeji, aby se mu to po- 
vedlo.
V opačném případě bych to považoval 
částečně i za své selhání. Před čtyř-
mi lety jsem Petra přesvědčil, aby se 
mnou kandidoval na post viceprezi-
denta. Mým úmyslem bylo, předat mu 
po čtyřech letech svoji funkci. Trochu 
se ten můj plán zkomplikoval, ale na-
konec to přeci jen vyšlo. A teď jsem 
sám zvědav, jak Petr obstojí. Myslím, 

že nás je víc, kdo mu drží palce. Bude-
li se mu dařit, půjdou kuželky vpřed, 
nebude-li…

Vím, že je to možná předčasné, ale 
přemýšlíš nad svým dalším aktivním 
působením v nějaké funkci?

Kuželky jsou pro mne droga. Někte-
ří si možná myslí, že mi učarovaly 
funkce, které jsem vykonával, a pocit  
moci, který mi tyto funkce poskytova-
ly. Tohle si však já o sobě nemyslím. 
Jediný pocit, kterým na mne mé ku-
želkářské funkce působily, byl pocit 
zodpovědnosti. Nemám potřebu vy-
konávat jakoukoliv funkci. Na druhou 
stranu si uvědomuji, že mám určité 
vědomosti a schopnosti, které je mož-
né využít ku prospěchu kuželkářského 
sportu.
Pokud bude o mne zájem, rád přilo-
žím svoji ruku ke společnému dílu. 
Jak to zatím vypadá, tak Petr má zá-
jem o mojí spolupráci a já věřím, že se 
spolu domluvíme. Nechci být konkrét-
ní, protože hlavní slovo v tomto bodě 
má Petr.

A spíše osobní otázka na závěr, zda 
jsi měl vůbec pravidelně čas hrát ak-
tivně kuželky a jestli myslíš, že to teď 
bude lepší?

Za poslední léta jsem kuželkám věno-
val spoustu svého času. Aktivní hraní 
však z toho tvoří jen malý zlomek. Na 
trénink mi čas téměř nezbýval, a tak 
jsem zápasy absolvoval bez tréninku. 
Navíc se k tomu přidaly i zdravotní 
problémy. A výsledky tomu odpovída-
jí. Šlo to se mnou od desíti k pěti. Až 
se za to stydím. Jsem však optimista. 
Doufám a věřím, že od podzimu se to 
otočí k lepšímu.

Děkuji za rozhovor.

Štěpán Koblížek

kuželky jsou především o lidech

Adresář funkcionářů ČkA
Prosíme o kontrolu v adresáři funkcio-
nářů České kuželkářské asociace, který 
je k dispozici na webových stránkách 
www.kuzelky.cz v sekci „Dokumenty“ 
nebo také „ČKA“. Jakékoliv změny 
stávajících údajů hlaste emailem na 
adresu adresar@kuzelky.cz. Děkujeme 
za spolupráci!

MČR neregistrovaných 2013
neregistrovaní hráči své letošní mis-
trovství České republiky opět sehráli 
formou kvalifikačních turnajů a finá-
lového turnaje.

Do kvalifikace se přihlásilo početné 
pole 63 družstev, která sehrála své 
turnaje v Rokycanech, Hradci Králo-
vé, Rosicích a Rýmařově, z nichž po-
stoupilo 30 družstev do červnového 
finále. Napínavé souboje na šestidráze 
v Blansku nejprve v sobotu 15. červ-
na 2013 určily 18 finalistů, kteří si to 
pak v neděli rozdali o vítězství.
Velice těsný souboj nakonec dopadl 
nejlépe pro družstvo Brněnské želvy 
Rosice (1089 kuželek). Dvě kuželky 
za nimi skončilo družstvo AJETO Jičín 
(1087 kuželek) a bronzové medaile 
si odvezlo družstvo ČD UZEL Přerov 
(1077 kuželek).
Nejlepší v jednotlivcích byl Jiří Cha-
loupka z vítězného týmu, druhý Mi-
chal Brychta a třetí Petr Novotný (oba 
VB Leasing Blansko).

Vítězné družstvo Brněnské želvy Rosi-
ce s hlavním organizátorem Františ-
kem Hnilicou (vlevo)
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vv ČKa

Petr Vaňura
Prezident ČkA

55 let
KK Brno-Židenice

naďa Dobešová
Viceprezidentka ČkA

48 let
KK Slavia Praha

Petr Vrubel
ekonomická komise

54 let
KK Brno-Židenice

jiří jančálek
komise státní repre-
zentace

58 let
SK Meteor Praha

Zdeněk jaroš
komise mládeže

63 let
SKK Náchod

František Majer
Trenérsko-metodická 
komise

53 let
SKK Náchod

Alžběta Harcová
komise rozhodčích

31 let
SKK Dubňany

Pavel Mecerod
Technická komise

47 let
KK Slovan Rosice

Vzhledem k tomu, že tento článek vy-
jde až po prvním zasedání nového VV 
ČkA, a že bude již v této době prav-
děpodobně na našem webu zveřej-
něn zápis z tohoto zasedání, omezím 
se tedy pouze na stručné představení 
jeho členů.

Viceprezidentkou byla zvolena Naďa 
Dobešová, kterou jsem pověřil rep- 
rezentativní činností naší asociace a 
moji konzultantkou v oblasti sportov-
ní.

ekonomická komise
Petr Vrubel — ekonom s dlouholetou 
praxí a s kontakty na národní i evrop-
ské instituce

komise státní reprezentace
Jiří Jančálek — viceprezident NBC, 
dlouholetý funkcionář se znalostí ná-
rodního i mezinárodního prostředí

Sportovně-technická komise
Hanuš Slavík — dlouholetý předseda 
této komise

komise mládeže
Zdeněk Jaroš — dlouholetý funkcio-
nář, jehož hlavním zaměřením je vý-
chova mládeže

Trenérsko-metodická komise
František Majer — dlouholetý funkci-
onář se vzděláním odpovídajícím vý-
chově, hlavně začínajících, trenérů

Mediální a marketinková komise
Petr Streubel — profesionál v oblasti 
IT a nových technologií

Hanuš Slavík
Sportovně-technická 
komise

48 let
TJ Lomnice

Petr Streubel 
Mediální a marketin-
ková komise

31 let
KK Slovan Rosice

komise rozhodčích
Alžběta Harcová — mezinárodní roz-
hodčí s dlouholetou praxí národní 
rozhodčí

Technická komise
Pavel Mecerod — zkušený kolaudátor 
a předseda této komise

Věřím, že tato sestava vytvoří kom-
paktní tým, který bude pracovat ve 
prospěch našeho sportu. Kontaktní in-
formace na jednotlivé členy lze nalézt 
na www.kuzelky.cz.

Petr Vaňura
Váš prezident ČKA

Představení nového Výkonného výboru ČkA
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Čah 2013

Devět žen a sedmnáct mužů, studen-
tů vysokých škol, se ve středu 12. 
června utkalo o titul akademického 
mistra ČR v kuželkách. Soutěž se ko-
nala jako již tradičně v rámci Českých 
akademických her.

Pořadatelem byla letos Fakulta těles-
né výchovy a sportu Univerzity Kar-
lovy, proto byla jako místo konání 
zvolena šestidráha KK Konstruktiva 
v Praze Braníku.
Mezi zúčastněnými studenty bývá 
vždy řada reprezentantů, ligových 
hráčů, ale na stupních vítězů nebývá 
nouze ani o překvapení. „Veteránem“ 
mezi studenty je podle historických 
výsledků Honza Kotyza, který svoji 
první medaili na této soutěži získal už 
v roce 2004 na 4. ročníku Akademic-
kých her. Mezitím sbíral další úspěchy 
a jeho celková bilance byla před le- 
tošním ročníkem následující — tři 
vítězství (2006, 2009, 2010) a dvě 
stříbra (2004, 2008). I on se ale letos 
musel sklonit před Davidem Kudějem 
(ČVUT Praha), který šestidráhu v Brá-
níku dobře zná a dosáhl výborného 
výkonu 612 kuželek. David na této 
kuželně letos nastupoval ve druhé lize 
za Uhelné sklady Praha. Jan Kotyza 

předvedl sice nejlepší plné ze všech 
účastníků a bezchybnou dorážku (393 
+ 193, celkem 586), ale právě dorážku 
měl David Kuděj o více než 30 kuželek 
lepší. Nutno dodat, že ani pro Honzu 
Kotyzu dráha na Braníku není úplně 
cizí, protože tam příležitostně trénuje 
a připravuje se na reprezentační akce 
během svého studia v Praze (VŠCHT). 
Bronzovou příčku obsadil Jiří Němec 
(574) v barvách UP Olomouc (jinak 
klub Sokol Kolín), když o jedinou ku-
želku porazil Radima Metelku.

V soutěži žen předvedla nejvyšší vý-
kon (556 kuželek) Lucie Vaverková, 
čerstvá bronzová medailistka z MS 
družstev, reprezentující VUT Brno, 
která je také již několik let pravidel-
nou účastnicí akademického mistrov-
ství. Ostatním soupeřkám utekla Luc-
ka o více než 30 kuželek. Druhé místo 
obsadila loňská vítězka Zuzana Musi-
lová (525 kuželek) startující za Jiho-
českou univerzitu České Budějovice. 
Pořádající Univerzita Karlova získala 
třetí místo díky Martině Čapkové (520 
kuželek), která využila „domácího pro-
středí“ na kuželně Konstruktivy.

Štěpán Koblížek

České akademické hry

Nejlepší akademičtí kuželkáři a kuželkářky pro rok 2013

Z jednání VV ČkA
Výkonný výbor ČKA na svém zasedání 
14. června 2013 projednal přípravu 
Valných hromad ČKA a ČKBF, hod-
nocení účasti na MS družstev a MS 
dorostu, hodnocení MČR 2013, finále 
Poháru NBC a Májového turnaje žac-
tva. Zabýval se přípravou KL 2013/14, 
akcí KM a KSR a Superpoháru.
VV ČKA schválil mimo jiné termínový 
kalendář pro sezonu 2013/14, účast 
na mezinárodním kempu mládeže, 
rozpis PMN — Bellatex tour, nové re-
kordy ČR, uspořádání Superpoháru a 
rozdělení dotace na provoz a údržbu 
tělovýchovných zařízení.

Nový VV ČKA na svém prvním 
zasedání 1. července 2013 projed-
nal svoje složení a zaměření čin-
nosti v novém volebním období a 
vyslechl zprávy prezidenta a před-
sedů komisí.
VV ČKA dále schválil snížení poč-
tu družstev v nejvyšší lize z 12 na 
10 od sezóny 2014/15, termíny 
mezistátních utkání U23 s výběry 
Slovenska a Rakouska a termín ko-
nání semináře rozhodčích a školení 
rozhodčích 2. třídy.

Pořadí klubů dle medailí
Zajímavou tabulku nám zaslal Ja- 
roslav Zajíček — pořadí oddílů po-
dle medailí získaných v PMN, MČR, 
PČKA a prvních ligách. Celkem bylo 
počítáno 21 sad medailí a do ta-
bulky se dostalo 51 klubů.

POřADí Dle MeDAilí

1. TJ Val. Meziříčí 4 1 2

2. SKK Náchod 2,5 0 2

3. KK Hag. Opava 2 2 2

4. KK Zábřeh 2 1 2

5. KK Slavia Praha 2 0 2

6. TJ Sokol Spořice 2 0 0
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J&r digital Cup

O uplynulém víkendu se ve Vracově 
uskutečnilo finále soutěže j&R Digi-
tal cup — MČR dvojic. letos se sou-
těž poprvé uskutečnila pod hlavičkou 
sponzora společnosti j&R Digital 
pana jiřího Daněčka.

Hrálo se nejen o titul a medaile, ale 
první tři dvojice v mužské i ženské 
kategorii si díky generálnímu sponzo-
rovi rozdělily celkovou dotaci 60 tisíc 
korun.
Další novinkou bylo konání finálového 
turnaje mužů a žen na jedné kužel-
ně, a to šestidráze ve Vracově. Tento 
ročník soutěže byl v pořadí už třetí a 
stejně jako v předchozích letech pro-
bíhala kvalifikace celoročně formou 
jednotlivých turnajů. Přímý postup si 
zajistili jejich vítězové (přihlášení do 
MČR dvojic) a také nejlepší dvojice dle 
umístění. Celkem se letos přihlásilo 
65 dvojic mužů, což je více než loni 
ale méně než v prvním ročníku, a 37 
dvojic žen, což je zatím nejvíce v tříle-
té historii.
Na kvalitní vracovské kuželně byla 
k vidění spousta výborných výkonů. 
V jednotlivých dvojicích se předsta-
vila i většina reprezentačního kádru 
mužů a žen po návratu z nedávného 
šampionátu v Maďarsku, včetně na-
šich bronzových medailistek. Jedná se 
o jediné mistrovství ČR napříč věkový-
mi kategoriemi, takže jsme mezi star-
tujícími mohli vidět i zástupce junior-
ské a dorostenecké kategorie, včetně 
reprezentantek. 
V sobotu 8. 6. sehráli svoji soutěž 
muži. Třináct šestistovek a celkem pět 
dvojic s výkonem přes 1200 kuželek, 
to jsou výkony, které už tradičně patří 
k finálovému klání této soutěže. Nej-
napínavější boj byl o příčku nejvyšší. 
Rozhodl především skvělý finiš Radka 
Hejhala a jeho poslední dráha 186 
(plné 97, dorážka 89) a celkem nejvyš-
ší sobotní výkon 646 kuželek. Radka 
doplnil skvělým výkonem 620 Michal 

Jirouš a bylo z toho celkových 1266 
kuželek. Je to výkon, který má vyš-
ší hodnotu než platný český rekord. 
Miroslav Jelínek s Honzou Kotyzou 
nahráli 1261, tedy o pouhých pět ku-
želek méně (Jelínek 619, Kotyza 642). 
Honzovi Kotyzovi se tak nepodařilo 
obhájit loňské prvenství, kterého ale 
dosáhl ve dvojici se Standou Partlem. 
Mirek Jelínek vyhrál pro změnu hned 
první ročník, ale ve dvojici s Viktorem 
Pytlíkem. Třetí místo za výkon 1219 
kuželek patří dvojici Pavel Jiroušek 
(604) a Miloslav Hýbl (615). Zajímavé 
je, že v první desítce najdeme hned 
pět hráčů Jihlavy, ve čtyřech různých 
dvojicích. V soutěži dvojic nelze uspět 
bez dvou vyrovnaných a kvalitních 
výkonů. V tomto ohledu se ve finále 
bohužel hodně „nesešli“ Robin Parkan 
(621) a Jirka Němec (545), kteří obsa-
dili celkově desáté místo.

Ani ženy nezůstaly v neděli svými 
výkony o mnoho pozadu. Šestistov-
ky předvedly Hana Wiedermannová 
(617) a Eva Dosedlová (613). Výkon 
vítězné dvojice (1203 kuželek) je 
o více než 40 kuželek lepší než devět 
let starý rekord ČR a v soutěži mužů 
by stačil na pěkné páté místo. Tento 
výkon dosáhly Eva Dosedlová (613) 
a Eva Budišová (590). Třetí účast ve 

finálovém turnaji jim po předchozím 
třetím a pátém místě tedy přines-
la titul. Druhé místo obsadily stejně 
jako loni sestry Wiedermannovy výko-
nem 1178 kuželek (Hana 617, Dana 
561). Když k tomu připočteme vítěz-
ství v prvním ročníku, je vidět, že jim 
tato soutěže sedí, i přes rozdíl výkonů 
mezi oběma hráčkami ve dvojici, který 
byl nejvyšší ze všech startujících. Jana 
Floriánová a Ivana Kaanová také patří 
ke stálicím na turnajích dvojic i finá-
le MČR dvojic. Dva vyrovnané výkony 
(574 a 576) a celkový výkon 1150 jim 
přinesl bronzové medaile. Až čtvrté 
místo letos zbylo na obhájkyně loň-
ského vítězství Lenku Kalovou a Zden-
ku Ševčíkovou (1127 kuželek). Z dal-
šího pořadí ještě zmiňme šesté místo 
(1102 kuželek) dvojice reprezentantek 
Lucie Vaverkové (570) a Renaty Navr-
kalové (532).
Sotva jeden ročník skončil, ten další 
už je připraven odstartovat. Rozpis 
už byl vydán a je stejně jako přihlášky 
k pořádání turnajů a k účasti dvojic 
ke stažení na adrese http://dvojice.
kuzelky.cz. Celkem 18 kvalifikačních 
turnajů se opět bude konat v průběhu 
celého roku od letošního července až 
do května příštího roku.

Štěpán Koblížek

Finále Mistrovství České republiky dvojic

Medailistky s partnerem soutěže Jiřím Daněčkem z firmy J&R Digital
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pro-teC Cup

Druhý červnový den byl korunován 
nový vítěz Pro-Tec cupu — Poháru 
ČkA. Závěrečné finále žen viděla ku-
želna v Dobřanech. Zúčastnil se ho 
obhájce trofeje ČkD blansko, mistr 
ligy Slavia Praha, Spartak Přerov a Tj 
Valašské Meziříčí.

První semifinále obstaralo Blansko 
s Valmezem. Favoritem byl jihomo-
ravský celek. Na papírové předpo-
klady však hráčky z Valašska nedaly. 
Účastnice nedávného dorosteneckého 
mistrovství světa Natálie Topičová ne-
měla slitování s Helenou Daňkovou 
a jednoznačně bodovala 582:542. 
Srovnat se díky výraznému vítězství 
v závěrečné třicítce podařilo Zdeňce 
Ševčíkové v souboji s Martinou Zi-
mákovou (547:539). To bylo však ze 
strany vicemistryň vše. Vendula Šeb-
ková totiž atakovala hranici šesti set 
kuželek (597) a další reprezentantka 
v dresu Valmezu Markéta Jandíková 
za ní příliš nezaostala (570), čemuž 
blanenské hráčky nemohly konkuro-
vat. Výhra 5:1 o 90 kuželek posunula 
Valmez do finále!
Ve druhém semifinále bojoval Přerov 
o zlepšení svého na jaře pochrou-
maného sebevědomí se Slavií, která 
naopak útočila na double, tedy vítěz-
ství v lize i v poháru. První polovina 

skončila plichtou. Martina Janyšková 
hlavně díky lepší dorážce těsně udo-
lala Vlastu Kohoutovou (525:513). 
Za Pražanky srovnala Vlaďka Šťastná. 
Hned od úvodu přehrávala Michaelu 
Sedláčkovou, takže z toho byl bod za 
výhru 587:546. Výkon Šťastné byl zá-
roveň nejlepším v zápase. Druhá půlka 
byla velkým bojem. Blanka Mizerová 
hrála proti Kamile Katzerové a Naďa 
Dobešová proti Kristýně Strouhalo-
vé. Mizerová v půlce hrála 1:1 +12. 
Naopak Dobešová prohrávala 1,5:0,5 
o kuželku. Pražanky však měly čtyřicet 
kuželek k dobru, takže potřebovaly 
uhrát alespoň bod. Dobešové se to 
však nezdařilo. Strouhalové podlehla 
574:548. Mizerová byla bodu blíže. 
Na třetí dráze uhrála remízu, kterou 
by potřebovala i na dráze poslední. 
Plné v ní skončily smírně. V dorážce 
však Katzerová i se dvěma újezdy za-
hrála 54, zvítězila o 10 a poslala Pře-
rov do finále. Zápas sice skončil 3:3, 
ale 9:7 na dráhy pro Spartak, který se 
tak přiblížil zisku pohárové trofeje.

Zápas o bronz druhý den byl pře- 
dehrou finále. Setkaly se v něm dva 
nejlepší týmy ligové sezóny. Čekala se 
vyrovnaná bitva. Na tu však nedošlo. 
Blanenské hráčky se na zápas nevy-
spaly dobře a nekladly větší odpor. 

Slavia vyrovnanými výkony okolo 560 
kuželek získala všechny čtyři body. 
Výhra 6:0 (12:4) znamenala pro praž-
ský celek po semifinálovém zklamání 
bronzovou útěchu.
Pak už přišlo na řadu velké finále.  
A hned ho odstartoval nejlepší výkon 
utkání, který zahrála Natálie Topičo-
vá (585) a hladce přehrála Michaelu 
Sedláčkovou. Za Přerov však dokázala 
Kateřina Fajdeková srovnat (544:517), 
když svůj den neměla Markéta Jandí-
ková. Mírný náskok do druhé poloviny 
měl Valmez. Udržet ho měly Vendula 
Šebková s Alenou Kantnerovou. Kami-
la Katzerová s Kristýnou Strouhalovou 
naopak chtěly vývoj otočit. Strouha-
lová hrála dobře, Kantnerová však za 
ní příliš nezaostávala. Naopak Šebko-
vá ve svém souboji získávala kuželky 
k dobru a brzy i bod. Přerov nakonec 
síly na zvrat nenašel. Valmez zvítězil 
4:2 (10,5:5,5) a slaví pohárový triumf. 
Dalo by se říci s ročním zpožděním, 
neboť loni mohl slavit před vlastními 
diváky. Navzdory tomu je radost hrá-
ček Valašského Meziříčí jistě obrovská 
a účast na podzimním Poháru NBC 
jistě velkou odměnou. Se Slavií také 
budou Valašky před začátkem ligové 
sezony bojovat o superpohár.

Lukáš Dařílek

„Double“ se Slavii nezdařil kOneČná TAbUlkA

1. TJ Valašské Meziříčí

2. TJ Spartak Přerov

3. KK Slavia Praha

4. TJ ČKD Blansko

Společná fotografie čtyř nejlepších družstev žen Poháru ČKA 2012/13

nejlePší VýkOny SeZóny

1. J. Račková KK PSJ Jihlava 619

2. N. Topičová TJ Val. Meziříčí 602

3. L. Holubová TJ Sokol Rudná 601

4. V. Šebková TJ Val. Meziříčí 597

5. V. Šťastná KK Slavia Praha 597
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pro-teC Cup

Mužské finále Poháru ČkA se usku-
tečnilo ve Valašském Meziříčí. Final 
four, tedy nejlepší čtyřky se účastnil 
loňský vítěz Skk náchod, Skk Roky-
cany, PSj jihlava a čtvrtým do party 
bylo Skk Vrchlabí. To si místo zajisti-
lo jako úplně poslední a v dramatic-
kém čtvrtfinále se Sadskou, kdy po-
stupujícího určila až náhlá smrt.

Vrchlabí se v prvním semifinále střet-
lo s velkým favoritem, s vládcem ligy 
z Náchoda. A hned úvod celého víken-
du byl nesmírně překvapivý. Vrchlabí 
se totiž nezaleklo soupeře a pustilo 
se do něj zostra. Jiří Vejvara po první 
vyrovnané polovině ve druhé výrazně 
přidal a o 42 kuželek přehrál Jiřího 
Hetycha. Roman Pek si poté celkem 
překvapivě poradil díky lepšímu úvo-
du s Danielem Neumannem 576:558. 
Stav 2:0 pro Vrchlabí byl překvapivý, 
ale zasloužený. Náchodu se podařilo 
mírně stáhnout ztrátu v úvodní polo-
vině druhé části. Martinovi Kovářovi 
ani Ladislavu Beránkovi se však nepo-
dařilo udržet nastavené tempo, a tak 
výhru slavili Kamil Fiebinger se Zdeň-
kem Říhou. Vrchlabí překvapivě zvítě-
zilo 5:1 (9:7) a slavilo postup.
Druhé semifinále obstaraly Rokyca-
ny s Jihlavou, tedy postupující a se-
stupující z ligy. Nabité rokycanského 

družstvo bylo favoritem, ale Jihlava se 
nezalekla. Stanislav Partl sice podlehl 
Michalovi Pytlíkovi (594:575), jenže 
Daniel Braun srovnal vítězstvím nad 
Pavlem Honsou (581:554). A začína-
lo se prakticky od nuly. Ve prospěch 
Rokycan ale hovořila zvučnější jména 
v sestavě. Vojtěch Špelina, ale přede-
vším ani Roman Pytlík však nezahráli 
dobře. Body na jejich úkor slavilo jih-
lavské duo Václav Rychtařík a Tomáš 
Valík, které výkony 579 a 559 kuželek 
uhrálo oba body. Jihlava zvítězila 5:1, 
na dráhy ale 7:9 a těšila se na nedělní 
finále.

V neděli bylo na řadě nejprve utkání 
o bronz. Střetli se dva favorité na cel-
kovou výhru, kteří však v semifinále 
překvapivě neuspěli. Do zápasu lépe 
vstoupily Rokycany a uhrály oba první 
body. Pavel Honsa nezačal proti Mar-
tinovi Kovářovi dobře. Od druhé dráhy 
však diktoval tempo hry a brzy získal 
vedení, které již udržel (580:539). 
Michal Pytlík svedl s Ladislavem Be-
ránkem daleko vyrovnanější bitvu. 
Nejprve o osm zvítězil Pytlík. Druhou 
třicítku však o jednu získal pro sebe 
Beránek. Třetí dráha skončila smírně, 
takže rozhodl až závěr. Tam se obě-
ma hráčům přestalo dařit. Vše však 
dopadlo lépe pro Pytlíka (594:585). 

Ve druhé půli musel Náchod výrazně 
dotahovat. Daniel Neumann s Roma-
nem Strakou se do toho řádně pustili. 
Vyhráli první čtyři dráhy. Rokycanům 
však zbylo ještě 23 kuželek z náskoku. 
Vojtěch Špelina ho sice na třetí drá-
ze o sedm navýšil. Roman Pytlík však 
proti Strakovi prohrál i třetí dráhu, 
a to o 26. Před koncem to tedy bylo 
již jen o čtyři. Pytlík poté zahrál 108 
do plných a Rokycany měly medaili 
na dohled. Náchod se však nevzdal a 
do dorážky nahrál 59 a 71. Z vyrov-
naného zápasu nakonec mohlo vzejít 
jediné. Remíza 3:3. Oba celky shod-
ně nahrály 2323 kuželek. Bronz však 
mohl slavit jen jeden celek, a tím byl 
Náchod, který dokázal zvítězit na drá-
hy 8,5:7,5. Aspoň tedy, podobně jako 
pro Slavii, malá náplast na zmařený 
double.
Pak už přišlo na řadu velké finále. To 
nabídlo daleko nervóznější podívanou, 
neboť se sešli oba sestupující z ligy, 
kteří tak alespoň trochu mohli zachrá-
nit sezónu. Stanislav Partl nejprve 
slabším výkonem podlehl Jiřímu Vej-
varovi 539:517. Naopak Daniel Braun 
potvrdil formu a bodoval proti Roma-
novi Pekovi 599:541. Mírný náskok 
měla Jihlava. První šedesátky druhé  

 pokračování na str. 20

Pohárový rekordman opět vítězně kOneČná TAbUlkA

1. KK PSJ Jihlava

2. SKK Vrchlabí

3. SKK Náchod

4. SKK Rokycany

nejlePší VýkOny SeZóny

1. V. Mazur TJ Spartak Přerov 638

2. R. Pytlík SKK Rokycany 636

3. D. Junek TJ Jiskra Kovářská 635

4. D. Volek TJ Val. Meziříčí 630

5. D. Kášek KK Lokom. Tábor 630

Společná fotografie tří nejlepších družstev mužů Poháru ČKA 2012/13
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kuli blahopřeje
František nedopil, předseda Kuželkář-
ského klubu Kroměříž, oslavil v červnu 
65. narozeniny. 

Vladimír Zíka, předseda Jihočeského 
krajského kuželkářského svazu, oslaví 
v červenci 65. narozeniny.

Petr kejval (KK Slavoj Žirovnice), člen 
Disciplinární komise ČKA, oslaví v čer-
venci padesátiny.

Kuželkáři kamila barborová a Zbyněk 
Dvořák si své „ano“ řekli v sobotu 
1. června 2013.

Blahopřejeme!

Májový turnaj mládeže 2013
V polovině května se v Pelhřimově 
konal již 8. ročník Májového turnaje 
žactva, ve kterém se střetly výběry 
třinácti krajů ČR. chyběl pouze kraj 
liberecký a kraje Olomoucký a Mo-
ravskoslezský postavily jedno společ-
né družstvo.

V tradičně velmi dobré atmosféře a na 
výborně připravené kuželně bylo plné 
hlediště svědkem kvalitních výkonů a 
to především v kategorii dívek. V so-
botu byla na programu soutěž druž-
stev na 4×60 hs. V neděli si to kraje 
rozdaly v disciplíně tandemy.
Sobotní soutěž družstev naprosto jas-
ně ovládli Jihočeši (1034) před kra-
jem Středočeským (1013). Bronz bere 
nakonec dlouho vedoucí kraj Králové-
hradecký, kterému však nevyšel závěr 
(1005). Nejlepší výkon v kategorii 
chlapců předvedl Dan Abel (Králové-
hradecký kraj) a to 266 kuželek. V ka-
tegorii dívek se nejvíce dařilo Simoně 
Černuškové (Jihočeský kraj), když do-
cílila výkonu 281, což byl tím pádem 
i absolutně nejvyšší sobotní výkon.
V neděli byla na programu disciplína 
tandemy, do které trenéři přihlásili 
celkem 24 dvojic. Hrálo se v disciplíně 
2×20 hs. Nejúspěšnější dvojicí se stali 
Slovenčíková + Janča (Zlínský kraj), 
kteří ve finále porazili Karlovarskou 
dvojici Bulant + Repčík. Poháry za dvě 
třetí místa si z Pelhřimova odvezli po-
ražení semifinalisté Vytisková + Kovář 

(Vysočina) a Janyšková + Sobotíková 
(Olomoucký + Moravskoslezský).
Velké poděkování za skvělý víkend 
patří také pořadatelům z kuželkářské-
ho oddílu v Pelhřimově. Opět doká-
zali akci připravit na výborné úrovni, 
což se stává v Pelhřimově již tradicí.  
A velké poděkování patří i přítomným 
trenérům a trenérkám, kteří i po dlou-
hé sezóně obětovali další svůj volný 
víkend a mladé talenty na tuto soutěž 
dovezli.

 František Majer
 předseda KM

POřADí kRAjů

1. Jihočeský 1034

2. Středočeský 1013

3. Královéhradecký 1005

4.
Moravskoslezský + 
Olomoucký

991

5. Karlovarský 983

6. Zlínský 977

7. Vysočina 969

8. Plzeňský 964

9. Jihomoravský 958

10. Ústecký 897

11. Pardubický 891

12. Praha 793

pokračování ze str. 19

části přinesly vyrovnanou podívanou. 
Vrchlabí sice lehce ztrácelo, ale stále 
mělo šanci na výhru. Utkání se však 
rozhodlo na předposledních dráhách. 
Vrchlabským se na nich totiž vůbec 
nedařilo. Jihlavská dvojice toho využi-
la a definitivně rozhodla. Tomáš Valík 

navíc zahrál nejlepší výkon zápasu 
608. Jihlava zvítězila 4:2 (9,5:6,5) a 
raduje se již ze svého pátého prven-
ství v poháru.
Tím byl tedy zakončen další ročník 
Pro-Tec Cupu — Poháru ČKA, který 
ovládly celky žen TJ Valašské Meziříčí 
a mužů KK PSJ Jihlava.

Lukáš Dařílek

Pohárový rekordman opět vítězně


