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Superpohár pro ligové vítěze
Sobota 7. září 2013 odstartovala no-
vou kuželkářskou sezónu Superpohá-
rem České kuželkářské asociace. Hos-
titelem třetího ročníku této prestižní 
akce se stal klub SK Žižkov Praha.

Výsledky loňské sezóny proti sobě 
svedly v mužích kluby SKK Náchod 
jako mistra nejvyšší české kuželkář-
ské ligy a KK PSJ Jihlavu jako vítěze 
Pro-Tec Cupu — Poháru ČKA. V ženách 
pak ligovou soutěž zastupovaly mist-

ryně KK Slavia Praha a pohárové vítěz-
ky z TJ Valašské Meziříčí.
Oba zápasy skončily jasným výsled-
kem a jako lepší se tentokrát ukázaly 
ligové týmy. Pro ženy Slavie Praha to 
byla již třetí účast na tomto podniku 
a dvakrát z toho dokázaly zvítězit. Ná-
chod se po loňské porážce dočkal Su-
perpoháru poprvé a do bohaté sbírky 
mu tak přibyla další cenná trofej. Obě-
ma utkáním se věnujeme samostatný-
mi články od přímých účastníků. 

Na čtyřdráhové kuželně SK Žižkov Praha se odehrál třetí ročník Superpoháru ČKA
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Úvodem
Jako obvykle utekla 
letní přestávka až 
nečekaně rychle. Po-
malu se znovu roze-
běhly některé nižší  
soutěže a o víkendu naplno vypuka-
jí ligové souboje. Tradiční předehru 
nové sezony obstaral Superpohár, 
který nám přibližují svými příspěvky 
přímí účastníci. Nesmějí chybět ani 
prvoligové prognózy našich stálých 
„komentátorů“. Něco o předpoklá-
daném vývoji v nejvyšších soutěžích 
může napovědět přehled přestupů 
mezi jednotlivými kluby a taky hosto-
vání, kterých podle mého názoru letos 
opět přibylo. Z článků o dalším roč-
níku MČR dvojic a Poháru mladých 
nadějí (Bellatex Tour) se může zdát, 
že všechno běží bez jakékoliv změny. 
Z informace z jednání Výkonného vý-
boru ČKA a s rozhovorů s některými 
jeho novými členy však lze vytušit, že 
ke změnám možná dojde na mnoha 
místech. Tak se budeme těšit a věřit, 
že všechny změny budou k lepšímu.
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Další pohár do náchodské sbírky mužů
O držiteli Superpoháru se letos roz-
hodovalo na nové kuželně v Praze 
na Žižkově. Do klání se probojoval 
vítěz ligy z Náchoda a vítěz Pro-Tec 
Cupu z Jihlavy. Náchod nastoupil do 
Superpoháru podruhé, pro jihlavský 
tým to byla premiéra. Jednoznačným 
favoritem utkání byl mistrovský celek 
Náchoda.

V úvodní dvojici proti sobě nastoupili 
Daniel Neumann s jihlavskou posilou 
Jiřím Ouhelem. Po třech drahách vel-
mi vyrovnaný duel pro sebe rozhodl 
náchodský mladík na poslední dráze, 
když zejména v plných (105) domi-
noval. Získal tak první bod za výhru 
553:542. Druhý duel byl naopak zce-
la jednoznačný. Roman Straka zahájil 
parádně 161, a když zahrál solidně 
i druhou dráhu, vedl již po polovině 
o propastných 62 kuželek nad zoufa-
lým Standou Partlem. Druhá polovina 
duelu již byla vyrovnaná, ale i tak při-
psal druhý bod pro mistrovský celek 
Roman Straka za jednoznačnou výhru 
576:516. Po první rundě tedy stav 2:0 
a +71 pro Náchod.
V prostřední dvojici na sebe narazili 
Petr Holý a Václav Rychtařík. Petr od 
začátku tahal za kratší konec a po 
slabém výkonu 519 přenechal bod 
jihlavskému hráči, který zahrál sluš-
ných 557. V sousedícím duelu zahájil 
náchodský Martin Kovář proti Tomáši 
Valíkovi slabě do plných a prohrál tak 
první dráhu. Poté ale zabral a výrazně 
zlepšenou hrou získával další kuželky 
na stranu ligového mistra. Tomáš Va-
lík se naopak výkonnostně propadal. 
Zrodila se nakonec jednoznačná vý-
hra zkušenějšího Martina v poměru 
577:516. Stav 3:1 a +94 kuželek pro 
Náchod byl jednoznačný a zápas se 
tak mohl dohrávat bez výraznějších 
emocí.
Zdeněk Říha přehrál Jirku Partla na 
prvních dvou dráhách a s přehledem 
dokráčel pro bod v nejlepším výkonu 

utkání 577 proti 538 soupeře. Souboj 
vedle hrajících Jirky Hetycha a mla-
díka Jakuba Zdražila byl vyrovnaný. 
Jihlavský hráč se čtyřmi hodovkami 
v první dorážce dostal do vedení, ale 
následné dvě dráhy mu nevyšly, čehož 
Jirka Hetych využil a ujal se vedení. 
Jakub sice na poslední dráze stahoval, 
ale nakonec to na Jirku o osm kuželek 
nestačilo, a ten si tak dokráčel pro vý-
hru 559:551.
Celkové skóre zápasu 7:1 (3361:3220) 
znamenalo premiérové vítězství Ná-
choda v Superpoháru. Nutno podotk-
nout, že mistrovský celek nedal již 

druholigové a navíc ne příliš dobře 
hrající Jihlavě ani „čuchnout“ a za-
slouženě pozvedl nad hlavu vítězný 
pohár.

Stanislav Partl
KK PSJ Jihlava

Pro družstvo SKK Náchod je letošní triumf v Superpoháru ČKA mužů premiérou

SKK Náchod — KK PSJ Jihlava

Daniel Neumann 553 2:2 542 Jiří Ouhel

Roman Straka 576 3:1 516 Stanislav Partl

Petr Holý 519 0:4 557 Václav Rychtařík

Martin Kovář 577 3:1 516 Tomáš Valík

Zdeněk Říha 577 3:1 538 Jiří Partl

Jiří Hetych 559 2:2 551 Jakub Zdražil

3361
7:1 

(14:10)
3220

Partneři Superpoháru ČKA 2013
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Superpohár ČKA žen pohledem účastnic
Třetí ročník Superpoháru s účastí žen 
KK Slavia Praha a napotřetí nádher-
né slunečné počasí. Tentokrát utkání 
hostila nová chlouba Prahy — kužel-
na SK Žižkov Praha, našimi soupeřka-
mi byly vítězky Pro-Tec Cupu ženy TJ 
Valašského Meziříčí.

Superpohár slavnostně zahájil za SK 
Žižkov ředitel turnaje Pavel Váňa, 
utkání řídili rozhodčí Ladislav Hetcl a 
Jiří Novotný, za ČKA přišla generální 
sekretářka svazu Jana Holubová.
V první čtveřici nastoupila Růžena 
Smrčková proti Vendule Šebkové. 
Byl to vyrovnaný souboj prakticky do 
posledních hodů, který ještě předpo-
sledním hodem mohla Růžena zvrátit 
ve svůj prospěch, kdyby dorazila „pl-
zeň“. To se ale nepodařilo, a tak při 
shodě dílčích bodů prohrála o čtyři 
kuželky (528:532). Druhý duel Vladi-
míry Šťastné proti Kristýně Štreitové 
se po vyrovnané šedesátce otočil na 
stranu Vlaďky a Kristýnu porazila 3:1, 
534:516. Stav 1:1 plus 14 pro Slavii 
věstil hodně otevřený zápas.
Prostřední čtveřice ale znamenala 
v utkání zvrat. Šárka Marková proti 
Barboře Vaštákové nahrála 60 kuželek 
(547:487) a Naďa Dobešová v novém, 
o jednu kuželku posunutém rekordu 
porazila Lucii Šťastnou dokonce o 82 
kuželek (567:485). Ve dvou třetinách 
utkání jsme překvapivě vedly 3:1 
o 156 kuželek.
V poslední rundě nastoupila Jana Rač-
ková proti Markétě Jandíkové a Hele-
na Gruszková proti Natálii Topičové. 
Janě se skvělou poslední dorážkou po-
dařilo proti Markétě vyhrát na body, i 
přes celkově o dvě kuželky nižší výkon 
(3:1, 511:513). Natálka hrála ve vel-
kém stylu — šedesátku točila 314. Ke 
konci třetí dorážky začali diváci spe-
kulovat, že určitě sundá nejen čerstvý 
dráhový rekord Nadi, ale i 616 Zdeňka 
Gartuse. V tu chvíli však Natálka tři-
krát minula… Pak ale šla ještě v zá-

věru třetí třicítky do plných a dráhu 
to dalo 145. O jednu kuželku ji však 
vyhrála Helena. Natálka pokračovala 
krásnými 95 do plných a jen „zaplu-
žením“ při poslední dorážce (36) se 
připravila o šestistovku.
Slavia Praha vyhrála 6:2 o 103 kuže-
lek. Ještě doplním, že náhradnicemi 
na lavičce pražského týmu byly Vlasta 
Kohoutová a Blanka Mizerová.
Hned po utkání proběhlo slavnostní 
vyhlášení výsledků. Po roční přestávce 
jsme získaly do držení putovní pohár, 
všechny hráčky obou družstev včetně 
náhradnic dostaly hodnotné věcné 

ceny od sponzorů a pamětní listy, obě 
družstva krásnou skleněnou kuželku a 
vítězné družstvo navíc zlatou obálku 
s příjemnou finanční odměnou. Zají-
mavým bonusem pro celou akci byl je-
den sud piva čepovaný zdarma, takže 
nám diváci neodcházeli.
Velice oceňujeme skvěle připravenou 
akci, děkujeme pořadatelům, jmeno-
vitě panu Michalu Truksovi, a moc si 
přejeme, abychom se příští rok mohly 
zase zúčastnit.

Blanka Mizerová
KK Slavia Praha

Superpohár ČKA žen 2013 vybojovalo po roční pauze družstvo KK Slavia Praha

KK Slavia Praha — TJ Valašské Meziříčí

Růžena Smrčková 528 2:2 532 Vendula Šebková

Vladimíra Šťastná 534 3:1 516 Kristýna Štreitová

Šárka Marková 547 3:1 487 Barbora Vaštáková

Naděžda Dobešová 567 4:0 485 Lucie Šťastná

Jana Račková 511 3:1 513 Markéta Jandíková

Helena Gruszková 543 1:3 590 Natálie Topičová

3230
6:2 

(16:8)
3123
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Nová sezona klepe na dveře
Po slunečném létě se již co nevidět 
opět rozběhne kolotoč zápasů ligo-
vých soutěží. Po letních dohadech 
o omezení počtu účastníků v I. KL od 
sezony 2014/15 se nakonec VV ČKA  
rozhodl tuto chystanou změnu pro-
zatím odložit, a tak i v tom následu-
jícím ročníku se bude bojovat pouze 
o dvě sestupová místa.

Na poli přestupů se tentokrát příliš 
mnoho zajímavých změn neudálo, a 
tím lépe se dají odhadnout ambice 
jednotlivých týmů pro nadcházející 
sezonu.
Hlavním favoritem zůstává i nadále 
Náchod, který bude chtít suverenitu 
z minulé sezony přenést i do té násle-
dující. V té se však bude muset obejít 
bez opory Jaroslava Hažvy mířícího na 
zahraniční angažmá. Nahradit by jej 
měl pomoci Zdeněk Říha, jenž přišel 
ze sestupujícího Vrchlabí.
Cestu za titulem by obhájci měly nej-
více znepříjemňovat jako již tradičně 
týmy Husovic a Slavoje a nelze urči-
tě pozapomínat na loňské překvape-
ní z Kovářské. Zatímco kádry Huso-
vic i Slavoje nedoznaly významných 
změn, družstvu z Kovářské se podařilo 
získat do svého kádru Lukáše Doubra-
vu z Konstruktivy. Uvidíme také, jak 
rychle se domácí hráči sžijí s novým 
rozběžištěm a jak na ně psychicky do-
lehne role favorita ve většině utkání. 
Hráči Slavoje sice zůstali pohromadě, 
ale opět po několika letech mění své 
domácí působiště. Jejich domovem se 
stala kuželna na pražském Žižkově. 
V nejvyšší soutěži mužů je tradičně 
velmi podstatná domácí výkonnost, 
takže bude zajímavé sledovat, jak se 
Slavoj s novým prostředím sžije.
Černým koněm pro letošní ročník 
může být družstvo Luhačovic, které 
se netají svými záměry zaútočit na 
některou z medailových pozic. Druhý 
nejlepší tým jarní části loňského roč-
níku se bude muset ovšem vyvarovat 

výpadků, jež jej v minulosti dost čas-
to provázely. Družstvo posílil nadějný 
dorostenec, účastník MS Rostislav Go-
recký ze Slavičína, který dostane příle-
žitost zřejmě hned od začátku.
Na výhodu domácích drah se budou 
chtít opět spolehnout v Kolíně, vždyť 
téměř všechny body v loňském roční-
ku tento tým získal právě na domá-
cích drahách, ale jak se říká, druhý 
rok bývá mnohdy složitější.
Dalším týmem spoléhajícím se na 
domácí dráhy bude zajisté TJ Třebíč. 
Družstvo ovšem opustil Jiří Mikoláš, a 
přestože se do týmu vrací Petr Břez-
na, bude to mít tým z Vysočiny obtíž-
nější než v loňském ročníku.
Na mládí by se rádi spolehli v Přerově 
či Valašském Meziříčí. V prvně jmeno-
vaném týmu by do sestavy ke zkuše-
ným hráčům rádi zabudovali hostující 
Petra Pavelku a Ondřeje Topiče. Rov-
něž Valašské Meziříčí se bude opírat 
o mladé hráče. Do kádru již definitiv-
ně přestoupil z Přerova Vlastimil Bělí-
ček, na jehož výkony se budou Valaši 
určitě spoléhat, a i další junioři se lep-
ší sezonu od sezony.
Značných změn nedoznal rovněž kádr 
Dačic, když do družstva přišel pouze 
dorostenec Mojmír Holec. Cílem klubu 
bude se co nejvíce vyhnout sestupo-
vým starostem. V Dačicích se budou 
muset hráči srovnat s novými seg-
mentovými dráhami, což jistě v úvodu 
může ovlivnit zejména výkony domá-
cích hráčů.
O znovuzískání zašlé slávy se budou 
pokoušet i oba nováčci naší nejvyšší 
soutěže. Jak družstvo Moravské Slá-
vie Brno, tak i Rokycany se mohou 
pochlubit bohatou historií a mnoha 
úspěchy a slavnými jmény. Na ty bu-
dou chtít navázat především v Roky-
canech, kde se kolem zkušených hráčů 
tvoří mladý ambiciózní tým (s nejmen-
ším věkovým průměrem v lize), pro le-
tošní sezonu posílený o reprezentanty 
Ladislava Urbana z Karlových Varů a 

Jana Endršta z Duchcova. Druhý nová-
ček z MS Brno bude chtít navázat na 
výborné výkony v domácím prostředí, 
avšak až praxe ukáže, zda tyto výkony 
budou stačit i na soupeře z naší nej-
vyšší ligy. Z nových hráčů se v kádru 
objeví pouze Pavel Antoš přestoupivší 
z Dubňan.
Doufejme, že i ta nadcházející sezona 
se obejde bez problémů a že se diváci 
dočkají mnoha kvalitních výkonů.

Kamil Bednář

1. KLM 2012/13

1. SKK Náchod 128:48 39

2. TJ Jiskra Kovářská 90,5:85,5 25

3. KK Slavoj Praha 94,5:81,5 23

4. TJ Sokol Husovice 91,5:84,5 23

5. TJ Sokol Luhačovice 87:89 23

6. TJ Sokol Kolín 86,5:89,5 22

7. TJ Třebíč 83,5:92,5 22

8. TJ Spartak Přerov 83,5:92,5 20

9. TJ Centropen Dačice 78,5:97,5 19

10. TJ Valašské Meziříčí 80:96 17

11. KK PSJ Jihlava 73,5:102,5 16

12. SKK Vrchlabí 79:97 15

JEDNOTLIVCI

1. Zdeněk Gartus SLJ 594,6 12/12

2. Jaroslav Hažva NÁC 593,2 11/12

3. Filip Dejda KOL 592,5 10/12

4. Zdeněk Vymazal HUS 591,9 12/12

5. Radim Metelka VAL 586,4 12/12

6. Michal Markus LUH 583,3 12/12

7. Martin Kovář NÁC 581,4 11/12

8. Jiří Hetych NÁC 580,9 10/12

9. Petr Holý NÁC 579,7 10/12

10. Roman Straka NÁC 578,8 9/12
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Přestavujeme nováčky první ligy mužů
Jako již každým rokem vstupují do 
nové sezony v I. KLM také dva nováč-
ci, i když v jejich případě jde vícemé-
ně o návrat na výsluní po několika 
letech strávených ve druhé nejvyšší 
soutěži. Jak družstvo Moravské Slá-
vie Brno, tak i Rokycany se mohou 
pochlubit bohatou historií a v jejich 
řadách nastupovaly v minulosti vý-
znamné osobnosti kuželkářského 
sportu.

SKK Rokycany

Počátky klubu se datují do roku 1955. 
Hlavní zásluhu na vzniku a rozvoji 
kuželkářského oddílu v Rokycanech 
měl první předseda, vynikající trenér 
a hráč Oldřich Paulík. Za jeho půso-
bení byla vystavěna první dvoudráha 
ve městě.
První kuželna sloužila kuželkářům ve 
městě až do roku 1980, kdy došlo 
k její demolici. Na jejím místě pak 
vyrůstá nový sál sokolovny a zbrusu 
nová čtyřdráhová kuželna, která byla 
otevřena v roce 1983. Další velká re-
konstrukce je uskutečněna až v roce 
2007, kdy byl položen nový segmen-
tový povrch a členy klubu a firmou 
pana Daněčka zakoupeny nové auto-
maty. V roce 2013 pak proběhla re-
konstrukce sociálních zařízení.
Jak již bylo naznačeno, klub se může 
pochlubit četnými úspěchy. Toho prv-
ního významného dosáhli kuželkáři 

v roce 1960, kdy vybojovali postup 
do první celostátní ligy. Dalším mezní-
kem družstva mužů byl rok 2001, kte-
rý přinesl opětovný postup mezi elitu. 
Dalším rokem družstvo ve složení Vác-
lav Chmelíř, Josef Pauch, Roman Pyt-
lík, Petr Sachunský, Martin Prokůpek, 
Pavel Honsa a později i Milan Wagner 
získává v první lize stříbrnou medaili. 
Po třech letech však družstvo opouští 
opory a družstvo padá opět do druhé 
ligy, kde působilo až do letošního po-
stupu.
V jednotlivcích mezi největší ikony 
klubu patřil Roman Pytlík, který se 
stal na počátku tisíciletí několikaná-
sobným mistrem republiky. V junior-
ské kategorii pak vybojovali Martin 
Fürst a Viktor Pytlík na Mistrovství 
světa v Rumunsku v roce 1995 zlato 
ve dvojicích.
V dorostenecké kategorii se nám po-
dařilo několikrát získat titul mistra 
republiky v družstvech i jednotlivcích 
především zásluhou Michala Pytlíka.
V současnosti se družstvo může po-
chlubit solidní členskou základnou a 
hned šesti týmy v seniorských soutě-
žích. „A“ družstvo mužů pak na první 
ligu posílili Jan Endršt z Duchcova a 
Ladislav Urban z SKK Karlovy Vary.

KK Moravská Slávia Brno

Muži Moravské Slávie Brno patří mezi 
stálé účastníky nejvyšší ligové soutě-

že a jsou spíše výjimkou roky, kdy ji 
nehráli, avšak pryč již jsou doby, kdy 
se titul vracel do Brna celkem pravi-
delně.
V posledním desetiletí se brněnskému 
družstvu podařilo sestoupit hned dva-
krát a ani v jednom případě se návrat 
nepovedl napoprvé. Po sestupu v se-
zóně 2010/2011 se první rok v druhé 
lize nevyvedl a dlouho to nevypadalo 
na postup ani v té loňské. Díky neče-
kaným klopýtnutím dvou spolufavori-
tů v posledních kolech se však, jak to 
tak bývá, nakonec z postupu radoval 
ten třetí vzadu, tedy právě Moravská 
Slávia.
Základ úspěchu je již po několik let 
v Brně založen na znalosti domácí 
kuželny, kde v minulé sezóně válcoval 
tým své soupeře většinou vysokým 
rozdílem. Venku je to již s jejich výko-
ny o poznání horší.
Co se týče sestavy, sází Moravská 
Slávia na hráče, kteří ligu vybojovali. 
Klub razí, na rozdíl od devadesátých 
let, kdy ovládal republiku s pomocí 
skvělých světoběžníků, cestu vlastních 
odchovanců, případně těch z blízkého 
okolí, kteří svou kvalitou vybočují nad 
úroveň krajských soutěží. Přesto, že 
jde o dle věkového průměru nejstar-
ší tým v lize, snaží se i zde postupně 
tým omlazovat.
Základ týmu by měli tvořit Miroslav 
Milan, Petr Mika, Milan Klika, Zdeněk 
Vránek, Štěpán Večerka a nestárnou-
cí ikona domácího týmu Pavel Palian. 
Družstvo doplňují mladší hráči Michal 
Kellner s Pavlem Antošem, který před 
sezonou přestoupil z Dubňan.
Co se týče kuželny, tak ačkoliv je zde 
jako na jedné z mála prvoligových ku-
želen ještě saduritový povrch, jedná 
se o jednu z nejpadavějších kuželen 
v republice a dle předpokladů se zde 
diváci dočkají velmi kvalitních výkonů.

Na základě informací z klubů 
zpracoval Kamil Bednář
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první ligA žen

Stejná, nebo odlišná?
Kuželkářská sezóna 2013—2014 začí-
ná a s ní se v podstatě jako každý rok 
rozeznívá stejná otázka. Dokáže ně-
kdo, opět po několika letech, zaskočit 
hlavního favorita soutěže a uzme Sla-
vii Praha titul?

Naše prvoligová scéna je v tomto 
ohledu dosti stereotypní. A i když by 
si jistě řada kuželkářů přála, aby se 
souboje o příčku nejvyšší účastnilo 
pokud možno dvanáct družstev, je 
pravděpodobné, že i letos na pohár 
ligového vítěze budou myslet pouze 
výše zmíněná Slavia, KK Blansko a TJ 
Spartak Přerov.
Slavia má sestavu ustálenou. Již loni 
se vrátila Naďa Dobešová, která pak 
celý tým táhla neomylně za dalším 
prvenstvím, když doslova dominova-
la tabulce jednotlivkyň (575,4). Pro 
Pražanky bude i nadále klíčová do-
mácí kuželna, kde loni neztratily ani 
bod. Tou se pro letošní rok stala nová 
kuželna postavená na pražském Žiž-
kově. Faktor nové kuželny může cestu 
za obhajobou drobně znepříjemnit, 
ale k obavám zatím zřejmě není dů-
vod, jak doložil výsledek Superpoháru.  
Zajímavostí je, že ačkoli Slavia zví-
tězila celkově o tři body, nebyla ani 
podzimním, ani jarním mistrem. K pr-
venství tedy týmu Luboše Zelenky 
dopomohla jeho velká vyrovnanost a 
trvalá forma.
Blansko prožilo turbulentní léto. Změ-
nilo po dlouhých letech svůj název, 
když původní tělovýchovná jednota 
ČKD kvůli vysokým dluhům zanikla. 
Ne tak kuželkářský tým, který byl ob-
noven pod názvem KK Blansko. Jinak 
kádr zůstal pohromadě. Na hostování 
odešla pouze Kamila Šmerdová, která 
bude pomáhat České Třebové v její 
snaze o rychlý návrat mezi elitu. Blan-
sko loni bylo podzimním mistrem, na 
jaře však čtyřikrát prohrálo (z toho tři-
krát venku), takže na prvenství nebylo 
ani pomyšlení.

Podobně na tom na konci byl i Přerov. 
Osm jarních bodů bylo pro hráčky 
Spartaku zlým snem, který jim opět 
zhatil jejich nejvyšší ambice. V jednu 
chvíli dokonce hrozila i ztráta jakékoli 
medaile. Cílem Přerova tedy musí být 
psychický restart, který jim pomůže 
útočit na Slavii. Na druhou stranu 
opakování jara by znamenalo velmi 
překvapivý boj o záchranu. Důležité 
pro přerovský restart může být hned 
první utkání na Slavii.
První trojka zdá se býti jasnou. Další 
týmy však čekají za bukem. TJ Valaš-
ské Meziříčí bylo nečekanou jarní ko-
metou. Tým byl po podzimu desátý a 
v ohrožení sestupu. S jarem na tým 
jakoby přišla vítězná jiskra. Z 22 mož-
ných získal Valmez 19 bodů a nako-
nec jen těsně zaostal za medailí. Jestli 
Valmezu, který má vůbec nejmladší 
soupisku z celé ligy (na opačném pólu 
nalezneme Spořice), vydrží jeho vítěz-
ný elán, třes se první trojko.
Loni pátý Jičín bude pravděpodobně 
i letos nenápadnou stálicí. Tým po-
stavený okolo sester Hrdinových vždy 
trpělivě sbírá body, doma je téměř 
k neporažení, ale venku to není ono, 
kde čtyři body z 11 utkání nejsou do-
statečným ziskem. Pokud by ovšem 
v tomto ohledu přišlo zlepšení, pak 
bude i s Jičínem nutno počítat.
O bod za Jičínem skončil Náchod. Ten 
má naopak problém uhrávat body 
doma. Náchodská kuželna není bohu-
žel pro domácí ani zdaleka takovou 
pevností jako v lize mužské. Vylepšit 
domácí bilanci však může návrat Mi-
chaely Divišové.
Duchcov je dalším týmem, který prožil 
zajímavé léto. Na jaře tým uvadal. Bylo 
tedy potřeba dodat mu nový impulz. 
Tím by se měly stát dvě letní události. 
Za prvé zrekonstruovaná kuželna, kte-
rá se tak vyrovnává svou kvalitou těm 
opravdu elitním. Tým se teď s ní jen 
bude muset co nejdříve sžít. Druhou 
letní důležitou událostí byl příchod 

velké posily. K týmu se totiž připojila 
třetí nejlepší hráčka loňského pořadí 
a zkušená reprezentantka Olga Bučko-
vá. Ta by Duchcovu měla zajistit body 
z vyrovnaných utkání.
Stabilní sestavu mají i Husovice. Mají 
za sebou dobré jaro, které podpořily 
především výkony na domácích plá-
nech. Tým je na tom podobně jako 
Jičín. Pokud by však přišel domácí 
výpadek, mohly by Brňanky mít spíše  

pokračování na str. 7

1. KLZ 2012/13

1. KK Slavia Praha 122:54 37

2. TJ ČKD Blansko 114:62 34

3. TJ Spartak Přerov 94:82 26

4. TJ Valašské Meziříčí 105:71 25

5. SKK Jičín 91:85 23

6. SKK Náchod 86:90 22

7. TJ Sokol Duchcov 88:88 20

8. TJ Sokol Husovice 81:95 20

9. KK Konstruktiva Praha 80:96 20

10. KK Zábřeh 81:95 19

11. TJ Lok. Česká Třebová 62:114 12

12. TJ Neratovice 52:124 6

JEDNOTLIVKYNĚ

1. Naděžda Dobešová SLA 575,4 12/12

2. Martina Hrdinová JIČ 560,9 11/12

3. Olga Bučková ZÁB 557,5 11/12

4. Lenka Kalová BLA 551,6 11/12

5. Vendula Šebková VAL 551,5 11/12

6. Helena Gruszková SLA 549,1 11/12

7. Šárka Marková SLA 548,5 12/12

8. Zdeňka Ševčíková BLA 547,7 12/12

9. Nikol Plačková DUC 547,6 11/12

10. Jana Holubová PŘE 547,5 11/12
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J&r DigitAl Cup

MČR dvojic letos již počtvrté
J&R Digital Cup — Mistrovství Čes-
ké republiky dvojic má za sebou tři 
ročníky a aktuálně již probíhají první 
kvalifikační turnaje ročníku čtvrtého.

První třetinu kvalifikací hostí kuželny 
v Kroměříži, v Bohumíně, v Rosicích, 
v Duchcově, v Rudné a v Jablonci nad 
Nisou. Jejich výsledky, včetně jména 
dvojic s již zajištěným postupem do 
finálového klání, které se bude konat 
7. června na zatím blíže neurčených 
kuželnách, naleznete na webových 
stránkách dvojice.kuzelky.cz.
V zatím relativně krátké historii klání 
nejlepších dvojic je mezi ženami nej-
úspěšnější duo sester Wiedermanno-
vých, které byly pokaždé na stupních 
vítězek. První ročník ovládly, v dalších 
dvou pak byly druhé. Jedno zlato a 
jeden bronz mají na kontě Eva Budi-
šová s Evou Dosedlovou (Klaudovou). 
Zlatými medailemi z druhého ročníku 
se ještě mohou pochlubit Zdeňka Šev-
číková s Lenkou Kalovou. Dva bronzy 
doma mají jablonecké dámy Ivana 
Kaanová s Janou Floriánovou a jedno 
stříbro pak vybojovaly jičínské sestry 
Hrdinovy.
Mužská přehlídka medailistů je napro-
ti tomu o něco rozmanitější. Z výhry 

se prozatím radovali Viktor Pytlík s 
Mirkem Jelínkem, Jan Kotyza se Sta-
nislavem Partlem a naposledy Radek 
Hejhal s Michalem Jiroušem. Stříbrem 
se poté kromě Kotyzy a Jelínka ještě 
mohou pochlubit Václav Rychtařík a 
Jiří Ouhel, kteří se radovali trochu pře-
kvapivě v roce 2012, a Pavel Jiroušek 
s Jiřím Hetychem. Jiroušek má navíc 
z letošního roku ještě bronz ve dvojici 
s Miloslavem Hýblem. Dva bronzy jsou 
poté v držení sehrané západočeské 
dvojky Jiří Vícha a Ivan Boško.
Ještě se sluší připomenout, na kte-
rých kuželnách se závěrečné turnaje 
uskutečnily. Úvodní ženské finále hos-
til Jičín a muži hráli v Podbořanech. 
V roce 2012 se nejlepší ženské dvo-
jice utkaly v Kutné Hoře a ty mužské 
v České Třebové. Letos v červnu pak 
obě finále hostila šestidráhová kužel-
na ve Vracově.
Tato dlouhodobá soutěž i vzhledem 
ke vskutku elitnímu přehledu všech 
medailistů očividně našla své místo 
na české kuželkářské mapě. Aktuální 
ročník se již pomalu, ale jistě rozebíhá 
a na jeho konci bude určitě, podobně 
jako letos, naprosto strhující finále.

Lukáš Dařílek

Stejná nebo odlišná?
pokračování ze str. 6

záchranářské starosti.
Ty téměř jistě bude mít Zábřeh. Olga  
Bučková je jen těžko nahraditelná. 
Možná se o to pokusí na soupisku se 
navrátivší Pavlína Keprtová. Zábřeh 
sice na desátém místě skončil s cel-
kem komfortním náskokem na sestu-
pující, nyní se však začíná od nuly, 
takže start může rozhodnout, kde 
bude místo Zábřehu. Hned v druhém 
kole doma hostí nováčka ze Spořic, 
což bude v podstatě souboj o čtyři 
body.
Podobnou situaci zažívá i pražská 
Konstruktiva. Na její aktuální soupisce 
totiž není Jana Hrouzová, tedy nejlep-
ší hráčka týmu z Bráníka. Pokud by 
nebylo více než 540 kuželek Hrouzové 
k dispozici, tak by na jaře a venku až 
jedenáctý tým tabulky měl velké sta-
rosti.
Sokol Spořice poprvé postoupil mezi 
českou elitu. K postupu týmu od Cho-
mutova nejvíce dopomohlo zkušené 
duo Lucie Tauerová a Renata Rybá-
řová, na které bude tým spoléhat 
i nadále. Spořice pro letošek posílila 
zkušená Ivana Březinová z Ústí nad 
Labem. Naopak na soupisce chybí ses-
try Ambrovy. 
Po dvou letech se do nejvyšší soutěže 
vrací KC Zlín. Tentokrát je tým vysta-
ven na umění Bohdany Jankových, 
které jistě bude sekundovat mladá 
juniorka Ivana Pitronová. Velkou posi-
lou je na hostování z Otrokovic získa-
ná Barbora Divílková, která by spolu 
s Jankových měla vytvořit silnou dvoj-
ku. Pro oba nováčky každopádně pla-
tí, že záchrana je hlavním cílem.
Jaká tedy bude nadcházející sezóna 
2013—2014 se musíme nechat pře-
kvapit. Může být podobná jako ta 
loňská, ale také může být diametrálně 
odlišná. Rozhodne následujících osm 
měsíců.

Lukáš Dařílek

http://dvojice.kuzelky.cz
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BellAtex tour

PMN na prahu dospělosti
Již za dva týdny se opět rozeběhnou 
boje v soutěži nejmladších kuželkářů. 
V neděli 29. září se odehrají první 
turnaje 18. ročníku Poháru mladých 
nadějí, který se v posledních letech 
hraje pod hlavičkou Bellatex Tour.

Formát soutěže je již po dlouhou dobu 
ustálený. České kuželkářské naděje 
se opět utkají ve čtyřech kategoriích 
v šesti kvalifikačních turnajích, ze kte-
rých nejlepší šestnáctka postoupí do 
již rovněž tradičního finále na jedinou 
českou osmidráhovou kuželnu v Olo-
mouci. „Správcem“ soutěže i nadále 
zůstává Jiří John, kterého v případě 
dotazů můžete kontaktovat na adrese: 
jiri.john@kuzelky.cz. Podrobné výsled-
ky a další informace, včetně rozpisu 
soutěže naleznete na webových strán-
kách pmn.kuzelky.cz.
Historie poháru už je tedy sedmnácti-

letá. Vzpomínky na první vítěze jsou 
tak již značně fousaté, nicméně je 
vhodné si je připomenout. Historický-
mi premiérovými vítězi se v roce 1997 
stali Dana Wiedermannová ml. a Ond-
řej Sobčák, oba tehdy reprezentovali 
Zábřeh. Jejich prozatím posledními 
následovníky se na jaře letošního roku 
stali Valérie Fišerová (CB Dobřany), 
David Repčík (TJ Jiskra Hazlov), Te-
reza Chlumská (SK Kosmonosy) a Mi-
chal Rickwood (TJ Lokomotiva Česká 
Třebová).
Na konci září se odehraje první pěti-
ce turnajů nového ročníku. Vítěze pak 
budeme znát 30. března 2014. -LD-

Pohárové soutěže NBC
Také v letošním roce se v podzimní 
části kuželkářské sezony uskuteční 
mezinárodní klubové soutěže druž-
stev. Světový pohár bude hostit srb-
ské město Apatin, Evropský pohár a 
Pohár NBC se odehrají v německém 
Augsburgu. Termín je pro všechny 
akce společný 1.–5. října a ČR budou 
reprezentovat tyto oddíly:

Světový pohár Apatin 
muži: SKK Náchod
ženy: KK Slavia Praha

Evropský pohár Augsburg 
muži: TJ Jiskra Kovářská
ženy: KK Blansko

Pohár NBC Augsburg 
muži: KK PSJ Jihlava
 KK Slavoj Praha
ženy: TJ Valašské Meziříčí
 TJ Spartak Přerov

http://pmn.kuzelky.cz
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rozhoDČí

Rozhodčí jsou připraveni
Na přelomu srpna a září proběhly 
v Praze a v Olomouci semináře ligo-
vých rozhodčích České kuželkářské 
asociace a školení nových rozhodčích 
2. třídy.

Akce se uskutečnily v gesci nové Ko-
mise rozhodčích ČKA pod vedením 
Alžběty Harcové. V této souvislosti 
jsme novou „šéfku rozhodčích“ požá-
dali o krátký rozhovor.

Alžběta Harcová
předsedkyně Komise rozhod-
čích ČKA

Byla to Tvá první akce jako nové 
předsedkyně Komise rozhodčích. Máš 
již sestavenou komisi a kdo jsou její 
členové?
Ano, pokud nebudu počítat zpracová-
ní delegací rozhodčích na ligová utká-
ní, jde o první akci. Komisi již mám se-
stavenou, tvoří ji Libor Novák z Prahy 
a Michael Divílek z Otrokovic.

Můžeš zmínit nějaké zásadnější zá-
věry z hodnocení ligového ročníku 
2012/2013 a hodnocení MČR 2013, 
které byly jedním z bodů seminářů 
ligových rozhodčí?
Bohužel nemohu uvést nic obsáhlej-
šího. Nedostala jsem příliš podkladů 
k hodnocení loňského ročníku. Od 

rozhodčích byla sezona hodnocena  
kladně a klidně. Ze strany oddílů byly 
určité věci rozhodčím vytýkány: pře-
devším ustrojení rozhodčích, nezna-
lost pravidel a z toho plynoucí nejisto-
ta rozhodčích. Samotné semináře byly 
velmi podnětné. Byla projednána řada 
bodů a přijata doporučení pro jejich 
realizaci v praxi.

Jaká byla účast na školení a kolik no-
vých rozhodčích by se mělo zapojit 
do řízení soutěží?
Účast byla poněkud slabší, což mohlo 
být způsobeno také pozdějším zveřej-
něním pozvánky apod. Vyškoleno bylo 
celkem osm rozhodčích, tři v Praze a 
pět v Olomouci.

Jakou další aktivitu by Komise roz-
hodčích pod Tvým vedením měla na-
dále vykonávat?
Co se další aktivity týče, tak nyní bu-
deme společně vybírat delegáty, kteří 
budou kontrolovat ostatní rozhod-
čí při jejich činnosti. Nebude to na 
všechny zápasy, ale nikdy nikdo pře-
dem nebude vědět, jestli ho právě ně-
kdo nenavštíví. Dále budeme společně 
připravovat delegace na jarní část se-
zóny.

Děkuji za rozhovor.

Štěpán Koblížek

Závěry ze semináře KR
(vybrané body)
Cvičný hod bez koule
Nebrat jako přestupek ani v rozcvičce 
ani při hře. Nejedná se o nesportovní 
chování. (Bude konzultováno s NBC, 
na jakém základě to postihují.)

Utírání bot
Musí vždy probíhat v hracím prostoru, 
hráč nesmí přešlapovat za ohraničení. 
Pokud tak učiní, jedná se o opuštění 
hracího prostoru s následným potres-
táním příslušnou kartou.

Bosý hod
V případě prvního provedení bosého 
hodu rozhodčí hráče upozorní, při 
následném provedení bosého hodu 
je okamžitě udělena příslušná karta. 
Nutno velmi přísně posuzovat již od 
kategorie dorostu.

Podávání rukou při nástupu (tzv. ko-
lečko)
Zrušit a vrátit se k původnímu po-
zdravu — hráči si podají ruce naproti 
sobě a vedoucí družstev podají ruku 
rozhodčímu.

Čekání na vlastní kouli
Nebrat jako přestupek. (Bude kon-
zultováno s NBC, na jakém základě 
oni považují za přestupek.) Pokud 
však hráč bezdůvodně postává u zá-
sobníků koulí, upozornit, že se jedná  
o nesportovní chování.

Školení ligových rozhodčích, které se konalo v Olomouci v neděli 1. září 2013
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přeStupy

Přestupy a hostovaní

PŘESTUPY V ČR

Vlastimil Bělíček TJ Spartak Přerov Æ TJ Valašské Meziříčí

Ivana Březinová TJ Lokomotiva Ústí nad Labem Æ TJ Sokol Spořice

Lukáš Doubrava KK Konstruktiva Praha Æ TJ Jiskra Kovářská

Rostislav Gorecký KK Slavičín Æ TJ Sokol Luhačovice

Radek Hejhal Kuželky Podbořany Æ SKK Podbořany

Jiří Hetych TJ Lokomotiva Česká Třebová Æ SKK Náchod

Zdeněk Říha SKK Vrchlabí Æ SKK Náchod

Martina Zimáková KC Zlín Æ TJ Valašské Meziříčí

PŘESTUPY V ZAHRANIČÍ

Jiří Dvořák  ASV Neumarkt Æ  Polizei SV Wels 

Miroslav Jelínek  SKC Victoria 1947 Bamberg Æ  SKC Staffelstein

Zdeněk Kováč  ASV Neumarkt Æ  SKC Kasendorf 

ODCHODY DO ZAHRANIČÍ

Petra Dosedlová KK Slovan Rosice Æ  SPG ASKÖ XI — SV Bäder

Jaroslav Hažva SKK Náchod Æ  SKC Staffelstein

Miroslav Šuba TJ Vltavan JIP Loučovice Æ  KSK Austria Krems

NÁVRATY ZE ZAHRANIČÍ

Kamila Barborová  ASKÖ Steyer Sportkegler Æ TJ Sparta Kutná Hora

Pavel Černý  KSK Austria Krems Æ TJ Lokomotiva České Budějovice

Michaela Divišová  SPG ASKÖ XI — SV Bäder Æ SKK Náchod

HOSTOVÁNÍ

Olga Bučková KK Zábřeh Æ TJ Sokol Duchcov

Barbora Divílková TJ Jiskra Otrokovice Æ KC Zlín

Jan Endršt TJ Sokol Duchcov Æ SKK Rokycany

Milan Klika KK Orel Ivančice Æ KK Moravská Slávia Brno

Kamila Šmerdová KK Blansko (TJ ČKD Blansko) Æ TJ Lokomotiva Česká Třebová

Ladislav Urban SKK Karlovy Vary Æ SKK Rokycany

Přinášíme přehled nejzajímavějších 
hráčských přesunů.

V tabulce naleznete i přestup Radka 
Hejhala a hostování Kamily Šmerdo-
vé. K nim je třeba doplnit, že jejich 
původní kluby, tedy Kuželky Podbo-
řany a TJ ČKD Blansko zanikly. Pod-

bořanské hráče nyní nalezneme hrát 
především v nedaleké Kadani. Hráčky 
a hráče ČKD Blansko budeme vídat 
v novém klubu KK Blansko, které se 
stalo nástupcem slavného klubu.
V přehledu zajímavých hostování ne-
uvádíme hostování, která nejsou nová 
a proběhla již v minulých sezonách.

Přestupová horečka se nevyhnula ani 
zahraničí. Novou akvizicí německého 
Zerbstu se stal Makedonec Uros Sto-
klas. Největšího konkurenta Zerbstu, 
družstvo Bambergu, naopak posílil 
Rumun Paul Ciprian Rohotin, který 
na květnovém MS dosáhl nejvyššího 
výkonu (717). Kometa posledních se-
zón, Srb Robert Ernjesi, přestoupil do 
slovenské Podbrezové. -LD-
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mláDež

Komise mládeže chystá novinky
Třetí ročník kuželkářského kempu 
mládeže se konal od 16. do 18. srpna 
a pořádajícím oddílem byl tentokrát 
klub SKK Rokycany. Článek o této 
akci je zveřejněn na webu ČKA.
Při této příležitosti jsme požádali 
o rozhovor nového předsedu Komise 
mládeže ČKA Zdeňka Jaroše.

Zdeněk Jaroš
předseda Komise mládeže ČKA

Z článku je patrné, že již máš sesta-
venu komisi a naplno jste se vrhli do 
práce. Jaké jsou Vaše nejbližší plány 
a úkoly a k jakým dlouhodobějším cí-
lům bude práce nové Komise mláde-
že pod Tvým vedením směřovat?
Ano, ze stručného popisu průběhu 
kempu mládeže je patrné, že se KM 
tvoří a už v Rokycanech byly přijaty 
některé konkrétní výstupy a myslím, 
že se podaří s jedním z nich, kuželkář-
skou veřejnost seznámit možná i dří-
ve, než si přečte tento rozhovor. To 
proto, že času v tomto případě moc 
není.
Konečná podoba KM byla schválena 
3. září na zasedání Výkonného výboru 
ČKA. Celkem tam je pět nových členů 
ze sedmi. Jmenovité složení je Zdeněk 
Jaroš, Jiří John, Ivana Palánová, Re-
nata Šimůnková, Jirka Dvořák, Tomáš 
Vít a David Wohlmut. Těchto sedm 

lidí by se mělo vedle řízení akcí KM 
zabývat koncepcí práce s mládeží. To 
znamená reagovat na změny v přípra-
vě, reagovat na nové poznatky a za-
bezpečovat to nejdůležitější. Aby se to 
vše dostalo tam, kam má. Tedy pokud 
možno ke všem trenérům mládeže a 
to samozřejmě za předpokladu, že 
budou ochotni spolupracovat a také 
se podílet na základě vlastních zku-
šenosti na řešení problematiky práce 
s mládeží.
Jak jsem poslední čtyři roky sledoval 
vývoj práce s mládeží v klubech, tak je 
patrné, že řada klubů, o kterých v této 
souvislosti nebylo slyšet, nyní úspěšně 
s dětmi pracuje a nutno podotknout, 
že dobře. Například Nová Bystřice 
měla ve finále PMN sedm dětí. Tako-
véto číslo samo o sobě něco vypovídá. 
Bohužel však platí i opak. Tam, kde ta 
tradice byla, se jaksi vytratila. 
Vedle komise se vytváří i tým spolu-
pracovníků KM. Těch sedm lidí by 
asi těžko bylo schopno zabezpečit a 
připravit vše tak, aby to mělo nějaký 
solidní výstup. Takže tíha bude rozlo-
žena mezi ty, kteří budou s mládeží 
ochotni dál pracovat a to nejen s mlá-
deží. Proto jsem rád, že nabídku při-
jali Aleš Staněk, Standa Novák, Vlasta 
Endrštová a Láďa Musil a rád bych jim 
ještě jednou touto cestou poděkoval. 
Chystám se oslovit i další a využívám 
i této příležitosti k tomu, abych vyzval 
případné zájemce, kteří by se chtěli 
v této činnosti více angažovat, ať mi 
napíšou. Určitě bychom společně na-
šli cestu ke smysluplné spolupráci.
Do týmu samozřejmě patří oba trené-
ři dorosteneckých výběrů a pokud se 
ptáš na změny týkající se sportovní 
přípravy, tak budou a měly by se pro-
jevit především u výběrů těch nejlep-
ších a potažmo je pak aplikovat i do 
práce klubových trenérů. Možná, že se 
pak staneme sběrateli bludných koulí.
A jestli dovolíš, tak zde bych udělal 
malou odbočku, abych vysvětlil neza-

svěceným, o co jde. Právě po zveřej-
nění článku ke kempu v Rokycanech 
jsem dostal mail s textem, že mě „ví-
tají do klubu“ atd. Moc jsem tomu 
nerozuměl, tak jsem dostal odkaz na 
příslušné stránky. Hned mi bylo jasné, 
o co jde. Podobné stránky jsem sledo-
val v době, kdy jsem se s paní Rajdlo-
vou setkal v Košicích na MS dorostu 
v roce 2007. Pak se nějak vytratily a 
až nyní jsem měl možnost nahlídnout 
a zpětně si něco pročíst. Nebudu to 
nějak hodnotit. Je to zbytečné, ale 
chtěl bych jednotlivé přispěvatele 
požádat o laskavost. Připomeňte si 
alespoň trochu elementární zásady 
slušnosti, i když jste zahaleni anony-
mitou. Ti, kteří jsou některými pisateli 
hrubě uráženi, víme o kom mluvím, 
pro rozvoj kuželek v ČR udělali maxi-
mum a navíc v rámci svého volného 
času. Věřte, že vím, o čem mluvím a 
vy, takto píšící tzv. kuželkářská veřej-
nost (asi tak 5–8 lidí) jste v minulosti 
využívali a možná ještě dnes využíváte 
plody jejich práce a to myslím doslo-
va. Pokud skutečně chcete pomoci po-
sunout úroveň kuželek v ČR, tak se za-
pojte, ale pokud možno slušně. Jsem 
ochoten diskutovat třeba k mládeži 
a nejen k ní, ale ne tímto způsobem, 
preferuji osobní setkání. Ještě než 
ukončím toto odbočení od tématu, 
tak bych chtěl požádat, aby tato reak-
ce nevyvolala opět třístránkovou vlnu 
reakcí na zmiňovaných stránkách. Na 
rovinu říkám, že mi je vcelku jedno, 
co bych si od takovéto skupiny pisa-
telů o sobě přečetl, ale docela mi vadí, 
když se někdo trefuje do ostatních na 
základě absolutní neznalosti, výmyslů 
a lží. Dal jsem ty „příspěvky“ přečíst 
kamarádovi, který se sportem v medi-
ální oblasti zabývá prakticky celý život 
a byl z toho vedle. S něčím podobným 
se u žádného sportu nesetkal. Ohod-
notil to slovem žumpa. No, tak ales- 

pokračování na str. 12
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mláDež

Komise mládeže chystá novinky
pokračování ze str. 11

poň v něčem jsme „originální“. Jak 
jsem uvedl, jsem připraven diskutovat 
osobně, což považuji za neúčelnější.  
Všiml jsem si, že jakýsi náznak možné 
spolupráce s ohledem na výzvu prezi-
denta ČKA se rýsuje. Myslím, že to je 
ta správná cesta. Uvidíme?
A nyní zpět k našim záležitostem. 
Standa Novák se zúčastnil meziná-
rodního kempu mládeže v Srbsku, 
který vedl trenér reprezentace Srbska 
a Podbrezové pan Ponjavič. Výstup 
tohoto kempu, kterého se zúčastni-
li Srbští medailisté z Maďarska, je 
ten, že nejen kuželkami se dá naučit 
hrát kuželky. Přeloženo to je tak, že 
kuželky jsou sport, jako každý jiný a 
příprava musí být tomu odpovídající. 
Takže se zaměříme ve větší míře na 
to, abychom do tréninkových procesů 
v klubech dostali i jinou formu přípra-
vy. Něco podobného, co bylo v jednot-
livých ukázkách provedeno právě na 
kempu v Rokycanech. Takže správná 
cesta a nezbývá než tuto myšlenku 
kempu dále rozvíjet.
Například mohou děti využívat v rám-
ci tréninku trampolínu (průměr 
1,2 m), když sedí a čekají na uvolně-
ní dráhy, mohou provádět protaho-
vací cvičení, posilovat s činkami ne 
o váze 10 kg, ale 1–2 kg a neuškodí 
také švihadlo. Pamatuji, že některé 
záležitosti, o kterých píšu, používal 

už Béda Jelínek před 12 roky. Když 
se vrátím k trampolíně, tak studie 
v USA prokázaly, že energetický výdej 
15minutového skákání je srovnatelný 
se 45minutovým během. Navíc je na 
první pohled patrné, že na trampolíně 
nedochází k takovému zatížení a opo-
třebení kloubů a je zapojeno veškeré 
svalstvo. Děti se učí koordinovat svůj 
pohyb a navíc to má výrazné zdravot-
ní účinky na celou soustavu několika 
miliard lidských buněk. Jedním z vý-
stupů ze Srbska je i to, že se hráči učí 
hrát v prostředí, ve kterém pak sku-
tečně hrají důležité starty. Tedy ruch, 
hlasité povzbuzování vlastních fandů, 
i fandů soupeřů, bubny, hudba a já 
nevím co ještě. Když toto porovnám 
s tréninkovým procesem, který je víc 
než sterilní, tak je třeba se i nad tímto 
přinejmenším zamyslet. Toto vcelku 
úzce souvisí s tou psychickou přípra-
vou, kde bychom se rádi taky posu-
nuli o kousek dál. Více je dle mého 
soudu potřeba zaměřit pozornost na 
komunikaci s trenéry a následně, a to 
bych považoval za zvlášť důležité, na 
komunikaci trenérů se svými svěřenci. 
Tam často vznikají určité příkopy, kte-
ré pak ovlivňují vše ostatní.

Pokračování rozhovoru přineseme 
v příštím čísle Kuželkářských listů. 

Připravil
Štěpán Koblížek

Z jednání VV ČKA
Výkonný výbor ČKA na svém zasedání 
dne 3. září 2013 projednal nové slo-
žení jednotlivých odborných komisí, 
jejich návrhy a zprávy prezidenta a 
předsedů komisí.
VV ČKA mimo jiné schválil konání 
Výkonné rady dne 14. prosince 2013 
v Přerově, zrušení kvalifikace v do-
rostenecké lize a novou doplňkovou 
soutěž pro jednotlivce v kategorii 
dorostu. Dále se zabýval soutěžemi 
jednotlivců dospělých a rozhodl, že 
bude přidán ještě jeden stupeň mezi 
krajské a republikové mistrovství, tzv. 
oblastní kolo. Výkonný výbor dále 
změnil Kuželkáře roku na Kuželkáře 
sezóny, jehož vyhlášení se bude konat 
společně se Superpohárem. Příští roč-
ník je předběžně naplánován na sobo-
tu 30. srpna 2014.

Organizační výbor čtyř mezinárod-
ních akcí, které se uskuteční v květnu 
příštího roku v moravské metropoli 
již pracuje na plné obrátky.

V Brně se nejprve uskuteční SP do-
rostu, následovat bude MS juniorské 
kategorie, pak přijde na řadu hlavní 
akce MS jednotlivců mužů a žen a 
vše ukončí Mezinárodní velká cena 

Brna neslyšících. Veřejnosti již bylo 
představeno oficiální logo, internetová 
adresa www.ms2014brno.cz, na které 
se postupně budou objevovat stránky 
s obsahem.

Přípravy MS 2014 v Brně

Nová soutěž pro dorost
Komise mládeže ČKA uspořádá první 
ročník BEVAR Tour — Českého poháru 
dorostu. Jedná se o soutěž jednotliv-
ců inspirovanou Pohárem mladých 
nadějí. Více informací včetně rozpisu 
a hracích míst lze nalézt na stránkách 
soutěže cpd.kuzelky.cz.

http://cpd.kuzelky.cz

