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České celky nezklamaly
Českou republiku na letošních mezi-
národních klubových pohárech zastu-
povalo osm celků.

Jako již tradičně dáváme v KuLi mož-
nost samotným účastníkům informo-
vat kuželkářskou veřejnost prostřed-
nictvím svých článků. Na dalších 
stranách si tak především můžete pře-
číst o stříbrné cestě žen Valašského 
Meziříčí na Poháru NBC, který hostil 
německý Augsburg. Z jiného pohledu 
Vám informace o Poháru NBC přine-
sou i zástupci Přerova a Jihlavy. Na-

opak o české stopě na Světovém po-
háru se dozvíte v článku Slavie.
Sluší se ale zároveň shrnout klubové 
poháry nejen z českého pohledu. Po-
hár NBC a Evropský pohár proběhly 
v Augsburgu. Konání dvou pohárů na 
jedné kuželně se z pohledu českého 
účastníka EP Jiskry Kovářská jevilo 
s trochou nadsázky jako situace hodná 
„podrobnějšího zkoumání dr. Chocho-
louška.“ Společným rysem hodnotí-
cích článků je nepříjemná klouzavost  
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Z obsahu tohoto čísla

Úvodem
Příjemné podzimní 
překvapení na mezi-
národních klubových 
pohárech nám při-
pravila děvčata Va- 
lašského Meziříčí stříbrem z Poháru 
NBC. Poháry byly hlavní říjnovou ku-
želkářskou události a věnujeme jim 
plnou polovinu tohoto čísla časopisu. 
Přečíst si můžete rovněž dokončení 
rozhovoru s předsedou komise mláde-
že ČKA Zdeňkem Jarošem.
Letošní podzim je jinak kromě tradič-
ních soutěží na kuželkářské akce po-
měrně chudý. Proto bychom se rádi 
v následujících vydáních časopisu více 
věnovali plánům nového vedení ČKA. 
Dalším tématem, které by nás dalšího 
půl roku mělo na stránkách Kuželkář-
ských listů provázet, je květnové MS 
a SP v Brně. Chtěli bychom o tomto 
blížícím se svátku kuželek, jenž opět 
po dlouhé době zavítá do naší vlasti, 
přinášet postupně informace týkající 
se jeho příprav.
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Klubové poháry

České celky nezklamaly
pokračování ze str. 1

místní kuželny a také její nepříliš-
ná padavost. Tomu také odpovídají 
i kvalifikační výkony, kdy v Poháru 
NBC stačilo na postup 3358 kuželek 
u mužů, a u žen dokonce 3149. Muži 
Slavoje skončili smolně pátí, deset ku-
želek za semifinalisty, Jihlava obsadila 
14. příčku. Nejlépe z Čechů si vedl An-
ton Stašák (580). Celou soutěž ovládl 
italský tým KK Neumarkt, který si ve 
finále poradil s makedonskou Skopjí 
(ve finále 4:4 a 13:11 na dráhy). Bronz 
patří Ferencvarosi Budapešť. Ženskou 
soutěž ovládly německé hráčky z KV 
Liedolsheim, které až ve finále zastavi-
ly českého nováčka v soutěži TJ Valaš-
ské Meziříčí. Třetí skončily Chorvatky 
z Istry Poreč. Druhý český zástupce 
Spartak Přerov obsadil v kvalifikaci 
deváté místo. Výraznou českou stopu 
přineslo i vystoupení rakouského KSV 
Wiener Linien, kde nejlepší dva výko-
ny předvedly Nikola Tatoušková (562) 
a Lucie Vaverková (548).
Evropský pohár nebyl z pohledu čes-
kých fanoušků tolik úspěšný jako Po-
hár NBC. Zástupcům Jiskry Kovářská 
se vůbec nevedlo a skončili desátí. 
Nejlepším českým hráčem se tak stal 
Radek Holakovský hrající za rakouský 
Neunkirchen (577 v kvalifikaci), který 
byl se svojí partou čtvrtý v kvalifikaci, 
a nakonec i čtvrtý celkově. Z výhry se 
nepříliš překvapivě raduje maďarský 
Szeged i díky na Augsburg úžasnému 
finálovému výkonu (3621). Stříbrný 
je pro letošek Zadar, bronz putuje do 
Bambergu. Sedmá příčka připadla při 
jejich pohárovém vystoupení blanen-
ským ženám. Nejlépe zahrála Lenka 
Kalová (537). Až do finále se hladce 
dostal maďarský celek Rakoshegyi. 
Tam mu však více než důstojným sou-
peřem byl celek Mlaka Rijeka (CRO). 
Finále skončilo 4:4, když Chorvatky 
porazily o celých 41 kuželek více, ale 
na sety utkání skončilo 14:10 pro fa-

voritky, takže i mezi ženami si prven-
ství odnesly reprezentantky Maďarska. 
Třetí skončilo rumunské Targu Mures. 
A na závěr Světový pohár. Slavia ne-
předvedla vůbec špatné vystoupe-
ní, ale stačilo jen na sedmou příčku 
(3375). Nejlépe se představila Helena 
Gruszková (598). Kvalifikaci ovládlo 
slovinské Celje (3649) před Bamber-
gem (3641, Sina Beisser fantastických 
676). V semifinále favoritky nezavá-
haly (Celje dokonce 3712). Finále tak 
bylo přehlídkou toho nejlepšího, co 
nabízejí světové ženské kuželky. Roz-
hodující náskok pro německý celek vy-
budovala hned v úvodu Sina Beisser 
(645). Celje sice v závěru dotahovalo, 
ale Bamberg si prvenství vzít nene-
chal. Třetí skončila srbská Subotica. 
Náchod se v mužské soutěži rozhodně 
neztratil. Výkon 3587 stačil na desá-
tou příčku. Nejvíce se dařilo Martinu 
Kovářovi (642). Rakouskému St. Pöl-
tenu poté k pátému místu dopomohl 
Honza Kotyza (592). V semifinále na-
stoupil vítěz kvalifikace Zerbst proti 
Bělehradu a chorvatský Zaprešič proti 
Podbrezové. O slovenském postupu 
rozhodl až v závěru Vilmos Zavarko 
(680). Naopak Zerbst si se soupe-
řem poradil o mnoho jednoznačněji. 
Závěrečné finále pak načal nejlep-
ším výkonem poháru Torsten Reiser 
(704). Zerbst byl v průběhu celého 
utkání o krok napřed. Podbrezová se 
však nevzdávala a v závěru prostřed-
nictvím srbské dvojice Ernjesi—Zavar-
ko na Němce zle dotírala. Chybělo jí 
však 25 kuželek. Zerbst zvítězil 6:2, 
3844:3819 a znovu ovládl Světový po-
hár. Třetí skončil také po úžasné bitvě 
Zaprešič.
Takové byly letošní klubové poháry. 
České celky povětšinou nezklamaly a 
uhrály výsledky podle svých možnos-
tí. Kompletní výsledky naleznete na 
webu České kuželkářské asociace a na 
stránkách NBC.

Lukáš Dařílek

Evropský pohár — muži

Finále

Szegedi 3621 6:2 3432 Zadar

O třetí místo

Bamberg 3543 7:1 3266 Neunkirchen

Semifinále

Szegedi 3583 7:1 3422 Bamberg

Zadar 3448 8:0 3299 Neunkirchen

Kvalifikace

1. CRO KK Zadar 3526

2. HUN Szegedi TE 3487

3. GER SKC Vict. 1947 Bamberg 3399

4. AUT SK Wess. D. Neunkirchen 3397

10. CZE TJ Jiskra Kovářská 3095

Kvalifikace se zúčastnilo 11 družstev.

Evropský pohár — ženy

Finále

Rijeka 3254 4:4
10:14

3213 Rakoshegyi

O třetí místo

Targu Mures 3186 6:2 3173 Pirmasens

Semifinále

Targu Mures 3274 2:6 3295 Rijeka

Rakoshegyi 3348 7:1 3173 Pirmasens

Kvalifikace

1. HUN Rakoshegyi VSE 3317

2. ROU CS El. R. Targu-Mures 3219

3. CRO KK Mlaka Rijeka 3149

4. GER ESV 1951 Pirmasens 3143

7. CZE KK Blansko 3087

Kvalifikace se zúčastnilo 10 družstev.
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světový pohár

Slavia Praha v Apatinu
Účast na Světovém poháru je pro 
každé družstvo reprezentující svoji 
vlast vrcholem kuželkářské sezony. 
Tak k tomu každoročně přistupujeme 
i my. Proto přípravy začínají již v let-
ních měsících.

Bylo tomu tak i letos, kdy jde přede-
vším o zajištění ubytování, které by 
mělo vyhovovat a nebýt moc drahé, 
poněvadž finančních prostředků se 
stále více nedostává. Pro přepravu 
jsme letos zvolili devítimístný mi-
nibus, který měl být plně obsazen. 
Z účasti se omluvila Blanka Mizerová, 
takže jsme v úterý ráno v šest hodin 
v osmi lidech vyrazili z Prahy. Auto-
mobilem dorazila Vlaďka Šťastná, vla-
kem Šárka Marková a Vlasta Kohouto-
vá a vyrazili jsme. U čerpací stanice u 
Jihlavy jsme nabrali Janu Račkovou, 
u Velkého Meziříčí přistoupila Naďa 
Dobešová s Helenou Gruszkovou a 
celé obsazení jsme uzavřeli v Brně, 
kde se k nám připojila Unka Smrčko-
vá. A hurá přes Bratislavu a Budapešť 
směr Apatin. 
Až téměř do Subotice to byla jízda 
po dálnici, jejíž kvalita byla vjezdem 
na Slovensko vynikající. Tam nastal 
konec drncání a skákání po vozovce, 
takže jsme si byli jisti, že jsme opus-
tili ČR. Závěr ze Subotice do Apatinu  
však chvílemi, také jako u nás, při-
pomínal skoro jízdu po tankodromu. 
Klasické ubytování, technická pora-
da, slavnostní zahájení — prostě jako 
vždy.
A ve středu se šlo na věc. Otázkou 
bylo, kdo z naší strany tento turnaj 
rozehraje. Jelikož mi šlo o to ulehčit 
tentokráte Nadě, tak již v několika 
odehraných podzimních kolech se na 
tento post připravovala Vlaďka. Za ko-
nečných 576 jsme byli spokojeni, ale 
mohlo tam být i více. Druhá Naďa po-
razila 592 a po prvním dnu to vypa-
dalo nadějně, i když už začaly padat 
šestistovky a rekordy kuželny.

Třetí podle plánu měla nastoupit Šár-
ka a čtvrtá Vlasta. A dále se uvidí pod-
le vývoje. Jenže většinou se na těchto 
postech láme chleba a často tam ně-
jaká z favoritek zaváhá. Jelikož to bylo 
dosti vyrovnané, tak jsem se rozhodl 
nasadit Helču, která se do toho umí 
zakousnout, zvláště když o něco jde. 
Výsledkem bylo 598 kuželek a nebýt 
nějakých zaváhání, tak mohla být po-
kořena i ta vysněná šestistovka. Po 
tomto výkonu jsme byli ve hře a na-
stupovala Šárka. Hrála velice zodpo-
vědně, ale to jí trochu svazovalo, tak-
že naházela 538. Zdálo by se, že je to 
taková údržba, ale na těchto drahách 
lze dostat na toto číslo pořádnou ná-
lož. Právě v tuto dobu nám uteklo 
Chorvatsko, se kterým to měl být boj 
o to čtvrté místo. Němky, Slovinky a 
Srbky už v této době byly v nedohled-
nu.
Pro pátý flek jsem vybral Vlastu a do-
končit kvalifikaci měla Jana. Jenže ta 
se na tento post necítila, takže jsem je 
prohodil. Jana se svými 563 kuželka-
mi rozhodně nezklamala a podařilo se 
jí dokonce i něco stáhnout. Pro Vlastu 
zůstal jediný úkol: stáhnout na Chor-
vatky 36 kuželek. Mladá hráčka, snad 
bez nervů, to na takovýchto dráhách 
umí. Cvičné hody uvolněné. „Tak asi 
to bude dobré,“ říkali jsme si. „Za-
hajte start“ — Vlasta hned hodovka 
a najednou konec. Nervy zapracova-
ly, dráhy 122 a 122, střídání. Ale je 
to mládí, každá tato zkušenost snad 
pomůže. Nastupuje Unka a pár minut 
na rozcvičení je znát. Dráha 113, ale 
pak 151. Celkově to dalo 508, pro-
padli jsme se až na 7. místo a jedeme 
domů. Z kvalifikace postoupilo stejné 
kvarteto jako v loňském roce.
Co říci závěrem? Bude velice těžké se 
z kvalifikace prosazovat, poněvadž ta 
klubová špička je v současnosti doo-
pravdy někde jinde.

Luboš Zelenka

Světový pohár — muži

Finále

Podbrezová 3819 2:6 3844 Zerbst

O třetí místo

Zapresic 3745 5:3 3735 Beograd

Semifinále

Zapresic 3792 2:6 3807 Podbrezová

Zerbst 3830 6:2 3759 Beograd

Kvalifikace

1. GER SKV Rot-Weiß Zerbst 3835

2. CRO KK Zapresic 3825

3. SVK ŽP Šport a.s. Podbrezová 3807

4. SRB KK Beograd 3792

10. CZE SKK Primátor Náchod 3587

Kvalifikace se zúčastnilo 14 družstev.

Světový pohár — ženy

Finále

Bamberg 3618 5:3 3554 Celje

O třetí místo

Subotica 3456 6:2 3408 Zagreb

Semifinále

Bamberg 3507 6:2 3433 Subotica

Celje 3712 8:0 3319 Zagreb

Kvalifikace

1. SLO Kegljaški klub Celje 3649

2. GER SKC Vict. 1947 Bamberg 3641

3. SRB KK Pionir Subotica 3601

4. CRO KK Zagreb-Zaboky 3503

7. CZE KK Slavia Praha 3375

Kvalifikace se zúčastnilo 9 družstev.
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pohár NbC

Valmez vytěžil stříbro
Všechno je jednou poprvé, a to 
i účast našeho týmu TJ Valašské Me-
ziříčí na Poháru NBC v německém 
Augsburgu. Hned ze začátku musím 
podotknout, že děvčata se s touto 
mezinárodní akci zhostila výborně.

I když naše výprava vyjížděla brzy 
ráno, dobrá nálada nám, tak jako 
vždy, nechyběla. Našim cílem, ale také 
přáním, bylo výrazně zasáhnout do 
celkového pořadí družstev poháru a 
probojovat se tak do semifinále.
Ve středu čekaly na svou hru tři naše 
hráčky: Vendula Šebková, Jana Volko-
vá a Martina Zimáková. Že na zdejší 
kuželně to nebude vůbec jednoduché, 
se v kvalifikaci jako první za náš tým 
přesvědčila zkušená hráčka Vendula 
Šebková. Přestože jí to hodně šidilo, 
zahrála celkem 523 kuželek.  Na dru-
hou pozici nastoupila Jana Volková, 
která svou hru začala velice hezky. 
Po 60 hodech točila 274, ale postup-
ně začala ubírat. Končila celkovým 
výkonem 508 poražených kuželek. 
Poslední středeční hráčkou našeho 
týmu byla Martina Zimáková. Na po-
dobné akci byla úplně poprvé, a tak 
není divu, že byla před startem trochu 
nervózní. Po zahájení z ní však strach 
opadl a na její vystoupení byl pěkný 
pohled. Celkem porazila 558.
Čtvrteční ráno přineslo pokračování. 
Dle průběžných výsledků, se náš tým 
držel do čtvrtého místa. Další na řadu 
přišla Klára Zubajová, která po celé 
své vystoupení předváděla klidnou 
a pohodovou hru, nakonec za rov-
ných 540 kuželek. Tento den uzavřela 
Markéta Jandíková. Tak jako Vendy, 
tak i Markétu to velice šidilo, ale ani 
ta se nedala a bojovala až do konce. 
Končila výkonem 525 kolků. V celko-
vé tabulce po páté hráčce jsme tedy 
skončily na druhé pozici. Ohrozit nás 
mohlo jen maďarské družstvo, jehož 
hráčka hrála v posledním večerním 
náhozu (585). A taky se tak stalo.  

Maďarky nás přehodily o pět kolků, a 
tak nás posunuly o příčku níž. První 
Německo, druhé Maďarsko, třetí Čes-
ká republika a čtvrté Chorvatsko, kte-
ré na nás ztrácelo přes 60 kolků. V pá-
tek měl o všem rozhodnout poslední 
finálový nához koncové hráčky Aleny 
Kantnerové.
Je pátek ráno a atmosféra na kuželně 
je opět v plném proudu. Alča nastupu-
je jako obvykle v klidu s úsměvem na 
tváři. Po prvních 60 hodech točí 295. 
Postupně ale zvolňuje. Konečný výkon 
564 kolků. Ale je to tam! TJ Valašské 
Meziříčí postupuje do semifinále. Zů-
stává za Maďarskem na třetí pozici 
o sedm kolků s celkovým výkonem 
3218. Podle stanoveného klíče nás 
ještě tentýž den odpoledne čeká semi-
finále s maďarským družstvem Feren-
cvarosi Torna Club Budapest.
A jde se na věc: sestava zůstala stej-
ná jako v kvalifikaci. Vendy 527, Jana 
551, Marťa 502, Klárka 560, Mar-
kéta 513 a Alča 516. Vítězíme 7:1 
3169:3156 o 13 kuželek. Atmosféra 
byla úžasná a nezapomenutelná i přes 
to, že nám rozhodčí zabavili všechny 
pomůcky pro povzbuzování. Stoly, 
u kterých jsme seděli, nám už vzít 
ale nemohli. Proto velké díky klukům 
z Jihlavy a našim dorostenkám Natálii 
Topičové a Kristýně Štreitové, které 
nás doprovázely na této mezinárodní 
akci. Všichni položili své hlasivky za 
naše vítězství.
Ve finále jsme se utkaly se silným 
německým družstvem KV 1996 Lie-
dolsheim. Sestava opět stejná: Ven-
dy 533, Jana 486, Marťa 542, Klárka 
529, Markéta 546 a Alča 530. Ten-
tokrát prohra 6:2, ale druhé místo je 
pro nás velký úspěch — jsme velice 
spokojené a odvážíme si z německého 
Augsburgu stříbrnou medaili.
Tato akce nám dala mnoho zkušeností 
a budeme jen doufat, abychom si na 
mezinárodní úrovni mohly zase někdy 
zahrát. Alena Kantnerová

Pohár NBC — muži

Finále

Skopje 3329 4:4
11:13

3361 Neumarkt

O třetí místo

Wien 3262 3:5 3283 Budapest

Semifinále

Skopje 3299 5:3 3290 Wien

Neumarkt 3436 7:1 3213 Budapest

Kvalifikace

1. ITA KK Neumarkt Imp. Life 3472

2. MKD KK Makpetrol Skopje 3389

3. AUT KSV Wien 3388

4. HUN Fer. Torna Club Budapest 3358

5. CZE KK Slavoj Praha 3348

14. CZE KK PSJ Jihlava 3236

Kvalifikace se zúčastnilo 22 družstev.

Pohár NBC — ženy

Finále

Val. Meziříčí 3159 2:6 3282 Liedolsheim

O třetí místo

Budapest 3137 2:6 3218 Porec

Semifinále

Budapest 3156 1:7 3169 Val. Meziříčí

Liedolsheim 3221 5:3 3210 Porec

Kvalifikace

1. GER KV 1996 Liedolsheim 3270

2. HUN Fer. Torna Club Budapest 3225

3. CZE TJ Valašské Meziříčí 3218

4. CRO ZKK Istra Porec 3149

9. CZE TJ Spartak Přerov 3071

Kvalifikace se zúčastnilo 15 družstev.
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pohár NbC

Dorážka zradila Přerov
Naše cesta do Augsburgu začala 
v úterý v šest hodin ráno a postup-
ně jsme se posbírali na trase Přerov, 
Kroměříž, Vyškov a Praha.

Do cíle jsme dojeli chvíli po čtrnácté 
hodině. Kuželnu jsme našli bez větších 
problémů, chvíli jsme se aklimatizova-
li a vyrazili vyřídit nezbytné formality, 
včetně technické porady. Mimo jiné 
jsme museli podepsat prohlášení, že 
respektujeme zákaz konzumace vlast-
ního jídla a pití na kuželně. Dalším na-
ším cílem bylo najít místo ubytování, 
to jsme také našli bez problému. By-
dleli jsme v centru města za relativně 
malý peníz přibližně čtyři kilometry 
od kuželny. Večer se část výpravy vrá-
tila na kuželnu na zahájení.
Jako první hráčka celého ženského 
poháru NBC nastupovala další den 
v osm hodin naše Gabriela Helisová. 
Hned od prvního hodu bylo zřejmé, že 
hra na těchto drahách nebude žádný 
med. Dráhy i rozběžiště byly mnohem 
měkčí, než na které jsme v ČR zvyklí. 
Také samotné rozběžiště hodně klou-
zalo. Při špatném došlapu noha popo-
jela ještě dobrých 10 až 20 cm. Pada-
vost kuželek, dle mého názoru, byla 
podmíněna nejprve ranou a až potom 

přesností. Byl jsem účastníkem pohá-
ru NBC ve Splitu v roce 2010 a mys-
lím si, že tyto kuželny si mohou podat 
ruce. Samotná hra téměř všech našich 
hráček měla stejný scénář. Hra do pl-
ných celkem slušná, ale ta dorážka! 
Ukázalo se, že trefování figur či jed-
notlivých kuželek bude hodně velký 
oříšek, vždy scházel pověstný „fous“ 
a hráčky nebyly schopny se s dráha-
mi srovnat tak, aby vše probíhalo, jak 
má. První hrací den se představily tři 
naše hráčky, Gabriela Helisová (504), 
pohárový nováček Martina Janyšková 
(502) a nejzkušenější hráčka v celém 
kádru Michaela Sedláčková (483). 
Součet (1489) po odehrané polovině 
nebyl nijak závratně vysoký, nicméně 
ještě stále ne beznadějný.
Další den ráno nás potkala velmi 
úsměvná záležitost. Auta jsme par-
kovali v parkovacím domě, se kterým 
měl hotel dohodu o parkování. Když 
jsme přišli k parkovacímu domu, zjis-
tili jsme, že je celý den zavřený, byl 
totiž německý státní svátek. Čirou ná-
hodou jsme zjistili, že v tom samém 
hotelu bydlí také rakouský tým Lam-
bachu s Petrem Hrubým a Mírou Peša-
díkem, kteří odvezli svým autem dvě 
hráčky, zbytek využil místní MHD. Na-

štěstí jsme důležité dokumenty vždy 
měli u sebe a nenechávali je přes noc 
v autech.
I přes tuto malou nečekanou nepří-
jemnost holky nastupovaly plné od-
hodlání zvrátit nepříznivý stav. Výko-
ny jako 420 či 450 nebyly výjimkou 
a mohly potkat kterýkoli tým. Jako 
čtvrtá hráčka se představila Kateřina 
Fajdeková. Výkon 496 jistě nebyl ten, 
který by nás přiblížil k postupovým 
příčkám, a tím pádem poklesly i šan-
ce na postup. Pátá hráčka Kristýna 
Strouhalová zahrála velice solidních 
540 kuželek a poslední Jana Holubo-
vá nejlepší výkon týmu vylepšila ještě 
o šest kuželek a porazila 546 kuželek. 
Celkový výsledek družstva 3071 stačil 
v kvalifikaci pouze na deváté místo, 
což pro nás bylo po posledních dvou 
letech (páté místo) zklamáním. Na po-
stup scházelo 79 kuželek. Je to hodně 
nebo málo? Oněch 79 kuželek by se 
dalo najít třeba v dorážce, stačí se po-
dívat na celkový počet chyb (48). 
Nezbývá než pogratulovat vítězům a 
smeknout klobouk před výkonem hrá-
ček z Valašského Meziříčí. Svojí premi-
éru v poháru zvládly téměř na výbor-
nou. Tímto posíláme do Valašského 
Meziříčí velikou gratulaci.

Jakub PlebanDružstvo TJ Spartak Přerov se v Poháru NBC 2013 umístilo na devátém místě

Skleněné poháry pro nejlepší
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Jihlava nezklamala
Pohár NBC 2013 hostila šestnáctidrá-
ha v německém Augsburgu. Tradičně 
se hrálo „jen“ na vnitřních dvanácti 
drahách. Protože se na téže kuželně 
konal i Evropský pohár, musela být 
část kvalifikace o den posunuta.

Co se organizačních věcí týče, tak bylo 
zakázáno brát si na kuželnu jakékoliv 
vlastní pití a jídlo, s výjimkou pití hrá-
če na dráhu. To se dalo akceptovat, 
ale jako hodně velký vtip lze považo-
vat placení 0,5 EUR za použití WC, a 
to i pro aktéry. Jak vypadají stromy 
v přilehlém okolí kuželny a kanálu pro 
vodní slalom, nechť si každý představí 
sám. Cílem družstva bylo po loňském 
zklamání umístit se do patnáctého 
místa.
Jako první za nás nastoupil benjamí-
nek Jakub Zdražil. Ten si odbyl loni 
v Banja Luce premiéru v evropských 
pohárech, když nastoupil jako stří-
dající hráč. V plných se držel docela 
dobře, ale v dorážce se bohužel hodně 
vytrápil a dvanáct chyb bylo opravdu 
moc. Kuba si tak vybral nováčkovskou 
daň plnými hrstmi. Celkových 515 pro 
něj bylo zklamáním.
Jako druhý nastoupil ve své meziná-
rodní premiéře Jirka Ouhel. Zahájil 

100 do plných, ale bohužel dorážka 
byla obdobná jako u Kuby, jen s výraz-
ně menším množstvím chyb. Nervozi-
ta si taky vybrala svou daň, a tak 531 
nakonec bylo bráno jako průměrný 
výkon. Po prvním dnu jsme byli osm-
náctí. Nebylo to to pravé ořechové, 
nicméně pohled na výsledky ostatních 
týmů ukázal, že to letos v Augsburgu 
na nějaká superčísla nevypadá.
Druhý den ráno nastoupil Standa Par-
tl. Od nejzkušenějšího hráče se očeká-
val posun družstva směrem vzhůru. 
První půle 269 a předvedená hra nic 
moc tomu příliš nenasvědčovala. Tře-
tí dráha už byla hra o něčem jiném 
(157). Na poslední dráze po špatných 
plných Standu zachránily hodovky 
v dorážce, jen škoda posledního hodu 
do plných těsně po časovém limitu, 
mohlo z toho nakonec být víc než 
563.
Večer pak nastupoval Dan Braun  
se stejnými úkoly. První tři dráhy za-
hrál velmi dobře a spolehlivě, když  
na panelu svítilo 421. To dávalo na- 
ději na další slušné číslo. Poslední tři-
cítku začal slušně. K jeho smůle se na 
vedlejší dráze opravovaly automaty, 
takže 15 hodů musel hrát, zatímco 
kolem něj stále někdo chodil. Poslední 

dráha 121 znamenala celkových 542. 
Mírné zklamání, ale při pohledu na 
ostatní družstva, jsme se zase posu-
nuli výše.
Poslední den zahájil Vašek Rychtařík. 
Konečně se ukázal někdo, kdo za to 
vezme hned od začátku a po první 
dráze 143 přidal Vašek suprových 
152. Třetí dráha už herně nebyla 
úplně ideální, ale přesto se dostal na 
skvělých 146. Poslední dráha ale Vaš-
kovi nesedla, protrápil se na 124, ale 
celkových 565 bylo nejlepším výko-
nem týmu a znamenalo to posun na 
dvanáctou příčku.
Poslední hráč sestavy Tomáš Valík se 
od začátku pral více než s kuželkami 
s rozběžištěm a rozhodčími. Hned na 
první dráze dvakrát přešlápl, což za-
mrzí hned dvakrát, když se mazala 
hodovka. První půle byla slaboučká 
(251), ve druhé už Tomáš trochu za-
bral a zlepšenou hrou 269 nakonec  
završil jihlavské vystoupení v Augsbur-
gu 520 kuželkami. V jeho podání to 
bylo opravdu trápení, zejména v do-
rážce.
Celkový výkon 3236 sice nevypadá ně-
jak světově, nicméně 14. místo je pro 
nás určitě solidním výsledkem. V ko-
nečném účtování jsme z těch o mnoho 
zkušenějších týmů porazili kupříkladu 
slovinský Sinet Hrastnik nebo bosen-
skou Kozara Gradišku a za týmy jako 
je rakouský Lambach či německý Lor-
sch jsme zaostali o pár kuželek. O ob-
tížnosti kuželny svědčí i fakt, že za 
celou kvalifikaci NBC Cupu padly jen 
dvě šestistovky v podání maďarských 
reprezentantů ve službách italského 
Neumarktu, který vyhrál kvalifikaci 
způsobem start–cíl celkovým výko-
nem 3472. Druhý skončil Makpetrol 
Skopje už s velkou ztrátou (3389) a 
těsně o kuželku porazil KSV Vídeň. Na 
poslední chvíli se do finálově čtveřice 
vešel Ferencváros Budapešť, bohužel 
na úkor Slavoje Praha, kterému chy-
bělo deset kuželek.

Stanislav Partl
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Soutěž slibuje dramatičnost
O překvapení není prozatím v nejvyš-
ší soutěži mužů nouze. Mezi ta pod-
statná patří především bodové ztráty 
Náchoda či výkony nováčka soutěže 
MS Brno.

Tak špatný vstup do soutěže již v Ná-
chodě dlouho nepamatují. Zatímco 
v loňském ročníku okusil obhájce ti-
tulu hořkost porážky pouze jednou, 
v té letošní musel skousnout tuto 
skutečnost již dvakrát. Naopak spoko-
jenost v úvodu soutěže panuje v Brně. 
Zatímco s Husovicemi se již od za-
čátku počítalo jako s kandidátem na 
příčky nejvyšší, u městského rivala 
z Moravské Slavie se očekávaly spíše 
opačné starosti. Že se budou z Brna 
vozit body těžko, svědčí výkony MS 
v domácím prostředí. Výkon ze čtvr-
tého kola 3739 poražených kuželek je 
pak druhým nejvyšším výkonem dosa-

ženým v naší nejvyšší soutěži vůbec. 
Kvalitní formu si do letošní sezony 
přenesl tým Luhačovic. Spokojeni se 
vstupem do sezony mohou být rovněž 
ve Valašském Meziříčí a Rokycanech, 
kde spojení zkušenosti s dravým mlá-
dím začíná „nést ovoce“.
Naopak starosti zavládly po rozpači-
tém úvodu v Přerově, Dačicích a rov-
něž překvapivě i v Kovářské. Ta již 
dvakrát klopýtla v domácím prostředí, 
a jelikož se jí příliš nedaří ani venku 
vypadá to na menší ústup ze slávy, 
i když na hodnocení je ještě příliš 
brzy. Výměna náhozových desek zřej-
mě neprospěla kuželkářům v Dačicích. 
Rovněž zde se potýkají se špatnými 
výkony v domácím prostředí. I přes 
těžký los v úvodu soutěže čekali více 
v Přerově a zejména krutá prohra 
s Rokycany naznačuje, že přerovský  
tým na tom není úplně nejlépe. -KB-

Slavia první, Blansko ztrácí
Nejvyšší soutěž žen má za sebou pět 
kol a předsezónní předpoklady zatím 
vycházejí tak na půl.

V čele je bez ztráty bodu pražská Sla-
via, která i po přechodu na žižkovskou 
kuželnu prozatím všechny převyšu-
je, což dokázala výhrou ve Valmezu. 
Ten si zatím drží formu a je druhý. 
Těžké zápasy s Blanskem, Přerovem 
a Zábřehem ho sice ještě čekají, ale 
nakročeno mají Valašky, i vzhledem 
ke zvýšenému sebevědomí úspěchem 
na Poháru NBC, dobře. Překvapivě 
třetí je Zábřeh. I jeho ještě čekají ná-
ročné souboje, avšak při současném 
rozpoložení by v nich nemusel být bez 
šance. Úspěšnou „nováčkovskou eu-
forii“ prožívá Zlín. Po dvou úvodních 
prohrách se Slavií a Valmezem se tým 
rozjel a díky třem výhrám v řadě je 
pátý.

Některé z favorizovaných celků na-
opak zatím nejsou na pozicích, na 
které jsou zvyklé. Až sedmou a osmou 
příčku drží Blansko a Přerov. Oba 
týmy mají na svém kontě jen dvě 
výhry. Blansko pyká za nepovedený 
úvod, kdy přišly dvě prohry s Nácho-
dem a Konstruktivou. Poté se začalo 
staré známé Blansko probouzet, když 
porazilo Zábřeh a Přerov, ale domá-
cí prohra se Zlínem znamenala krok 
zpět. Přerov má za sebou prohru se 
Slavií, Blanskem a v Náchodě, což 
jsou ztráty se silnými týmy. I je však 
bude muset začít porážet, pokud chce 
myslet na lepší umístění. Největším 
překvapením je pak pět proher Jičína. 
Hlavně tři domácí přišly nečekaně a 
vrhají tradičního ligového účastníka 
do nebezpečných vod záchranářských 
soubojů, zatím je manko na záchranu 
tříbodové. -LD-

JEDNOTLIVKYNĚ
1. Natálie Topičová VAL 580,0 3/3

2. Bohdana Jankových ZLN 568,8 4/4

3. Alena Kantnerová VAL 567,1 3/3

4. Lucie Moravcová NÁC 566,0 4/4

5. Olga Bučková DUC 565,8 4/4

6. Martina Hrdinová JIČ 564,6 3/3

I. KLZ 2013/14

1. KK Slavia Praha 5 32:8 10

2. TJ Valašské Meziříčí 5 24:16 8

3. KK Zábřeh 5 24:16 8

4. SKK Náchod 5 24:16 6

5. KC Zlín 5 22:18 6

6. TJ Sokol Duchcov 5 18:22 5

7. TJ Spartak Přerov 5 20:20 4

8. KK Blansko 5 18:22 4

9. KK Konstruktiva Praha 5 17:23 3

10. TJ Sokol Husovice 5 17:23 3

11. TJ Sokol Spořice 5 14:26 3

12. SKK Jičín 5 10:30 0

I. KLM 2013/14

1. TJ Sokol Husovice 5 28,5:11,5 8

2. TJ Sokol Luhačovice 5 27:13 8

3. SKK Rokycany 5 28,5:11,5 7

4. KK Slavoj Praha 5 24:16 6

5. KK Mor. Slávia Brno 5 24:16 6

6. TJ Valašské Meziříčí 5 20,5:19,5 6

7. SKK Náchod 5 20,5:19,5 5

8. TJ Sokol Kolín 5 18:22 4

9. TJ Třebíč 5 17:23 4

10. TJ Centropen Dačice 5 13:27 2

11. TJ Jiskra Kovářská 5 12:28 2

12. TJ Spartak Přerov 5 7:33 2

JEDNOTLIVCI
1. Jiří Mrlík LUH 598,9 3/3

2. Zdeněk Gartus SLJ 596,3 3/3

3. Roman Straka NÁC 593,0 4/4

4. Petr Pavlík SLJ 591,1 3/3

5. Pavel Honsa ROK 589,7 3/3

6. Štěpán Večerka MSB 589,3 3/4
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2. KLM „A“
 1. KK PSJ Jihlava  5 30,5:9,5 9
 2. SKK Vrchlabí  5 30,0:10,0 9
 3. KK Hvězda Trnovany  5 27,0:13,0 8
 4. SKK Jičín  5 23,0:17,0 6
 5. KK SDS Sadská  5 21,5:18,5 6
 6. KK Lokomotiva Tábor  5 18,0:22,0 4
 7. TJ Sokol Benešov  5 16,5:23,5 4
 8. TJ Sokol Duchcov  5 15,5:24,5 4
 9. KK Konstruktiva Praha   5 15,0:25,0 4
 10. TJ Lok. České Velenice  5 14,0:26,0 4
 11. Vltavan Loučovice  5 19,0:21,0 2
 12. SK Uhelné sklady Praha  5 10,0:30,0 0

2. KLM „B“
 1. HKK Olomouc  5 29,0:11,0 10
 2. KK Vyškov  5 29,0:11,0 8
 3. KK Zábřeh  5 20,5:19,5 6
 4. TJ Sokol Vracov  5 20,0:20,0 6
 5. SKK Hořice  5 18,0:22,0 5
 6. KK Slovan Rosice  5 18,0:22,0 5
 7. KK Blansko  5 20,5:19,5 4
 8. TJ Červený Kostelec  5 20,0:20,0 4
 9. TJ Prostějov  5 18,5:21,5 4
 10. KK Hagemann Opava  5 18,0:22,0 4
 11. TJ Lok. Česká Třebová  5 14,5:25,5 2
 12. TJ Horní Benešov  5 14,0:26,0 2

3. KLM „A“
 1. SK Škoda VS Plzeň  5 29,0:11,0 10
 2. TJ Kovohutě Příbram  5 26,0:14,0 8
 3. TJ VTŽ Chomutov  5 24,0:16,0 8
 4. TJ Sokol Kdyně  5 24,0:16,0 7
 5. SKK Rokycany B 5 23,0:17,0 6
 6. TJ Blatná  5 20,0:20,0 6
 7. TJ Jiskra Hazlov  5 23,0:17,0 5
 8. TJ Slovan Karlovy Vary  5 17,0:23,0 4
 9. TJ Sokol Spořice  5 16,0:24,0 2
 10. SKK Karlovy Vary  5 15,0:25,0 2
 11. TJ Lokomotiva Cheb  5 12,0:28,0 2
 12. KK Konstruktiva Praha B 5 11,0:29,0 0

3. KLM „B“
 1. SKK Bohušovice  5 28,0:12,0 10
 2. KK Kosmonosy  5 26,0:14,0 8
 3. SK PLASTON Šluknov   5 24,0:16,0 6
 4. TJ Start Rychnov n. Kn.  5 24,0:16,0 6
 5. TJ Sparta Kutná Hora  5 21,0:19,0 6
 6. TJ Dynamo Liberec  5 23,0:17,0 5
 7. TJ Sokol Rybník  5 20,0:20,0 5
 8. SKK Náchod B 5 17,0:23,0 4
 9. TJ Lok. Ústí nad Labem  5 17,0:23,0 4
 10. TJ Lokomotiva Trutnov  5 16,0:24,0 4
 11. Spartak Rokytnice n. Jiz.  5 14,0:26,0 2
 12. SKK Jičín B 5 10,0:30,0 0

3. KLM „C“
 1. TJ Spartak Přerov B 5 27,5:12,5 8
 2. KK Zábřeh B 5 25,0:15,0 8
 3. TJ Sokol Bohumín  5 23,0:17,0 7
 4. KK Šumperk  5 23,0:17,0 6
 5. Sokol Přemyslovice  5 21,5:18,5 6
 6. SKK Ostrava  5 20,5:19,5 6
 7. SK Slavičín  5 20,0:20,0 6
 8. TJ Unie Hlubina  5 20,0:20,0 6
 9. HKK Olomouc B 5 18,5:21,5 4
 10. TJ Tatran Litovel  5 19,0:21,0 3
 11. TJ Krnov  5 13,0:27,0 0
 12. TJ Sokol Michálkovice   5 9,0:31,0 0

3. KLM „D“
 1. TJ Sokol Husovice B 5 27,0:13,0 9
 2. TJ Slovan Kamenice n. L. 5 29,0:11,0 8
 3. SK Baník Ratíškovice  5 27,0:13,0 8
 4. SK Kuželky Dubňany  5 22,0:18,0 6
 5. TJ Centropen Dačice B 5 22,0:18,0 6
 6. KK Blansko B 5 21,0:19,0 6
 7. KC Zlín  5 18,0:22,0 4
 8. CHJK Jihlava  5 17,0:23,0 4
 9. TJ Sokol Mistřín  5 14,0:26,0 3
 10. KK MS Brno B 5 15,0:25,0 2
 11. TJ BOPO Třebíč  5 15,0:25,0 2
 12. TJ Podlužan Prušánky  5 13,0:27,0 2

2. KLZ „A“
 1. TJ Sparta Kutná Hora  3 16,0:8,0 6
 2. Sokol Kolín  3 13,0:11,0 4
 3. SK Žižkov Praha  3 12,5:11,5 4
 4. TJ Biž. Jablonec n. Nisou  3 13,0:11,0 3
 5. TJ Sokol Chýnov  3 12,0:12,0 3
 6. TJ Lok. Ústí nad Labem  2 9,0:7,0 2
 7. TJ Lok. České Budějovice  2 8,0:8,0 2
 8. SKK Jičín B 2 7,0:9,0 2
 9. SKK Rokycany  2 5,5:10,5 0
 10. TJ Neratovice  3 8,0:16,0 0

2. KLZ „B“
 1. KK Slovan Rosice 5 24,0:16,0 8
 2. KK Vyškov 4 22,0:10,0 7
 3. TJ Lok. Česká Třebová 5 27,0:13,0 7
 4. KK Mor. Slávia Brno 5 23,0:17,0 7
 5. TJ Spartak Pelhřimov 5 19,0:21,0 5
 6. TJ Sokol Vracov 4 17,0:15,0 4
 7. TJ Centropen Dačice 5 16,0:24,0 4
 8. HKK Olomouc 6 23,0:25,0 4
 9. KK Zábřeh B 4 15,0:17,0 2
 10. KK PSJ Jihlava 4 9,0:23,0 2
 11. TJ Sokol Luhačovice 5 13,0:27,0 2

3. KLZ „B“
 1. TJ Jiskra Otrokovice 4 16,0:8,0 7
 2. HKK Olomouc B 4 14,0:10,0 5
 3. TJ Nové Město n. Mor. 4 13,0:11,0 4
 4. KK Šumperk 4 12,0:12,0 4
 5. KK Vyškov B 4 12,0:12,0 4
 6. TJ Nový Jičín 4 5,0:19,0 0

Ligové tabulky připravil 
Zdeněk Zahrádka

Bevar Tour — Český pohár dorostu zahájil
Nová soutěž jednotlivců v kategorii 
dorostu má za sebou první sérii tur-
najů.
O první body v rámci této dlouhodo-
bé nemistrovské soutěže se bojovalo 
na kuželnách v České Třebové, Dob-
řanech, Kosmonosích, Kroměříži a 

v Přerově. Celkem se představilo 70 
dorostenců a také téměř 60 doroste-
nek. Českotřebovský Jiří Kmoníček na 
domácí kuželně a jičínský Jan Bína na 
kuželně v Přerově dokonce překonali 
hranici 600 kuželek. Z děvčat se totéž 
podařilo Natálii Topičové z Valašského 

Meziříčí na pře-
rovské kuželně.
Podrobné výsledky a průběžné pořadí 
najdete na internetových stránkách 
na adrese cpd.kuzelky.cz, které jsou 
spravovány vedoucím soutěže Jiřím 
Johnem.
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divizNí soutěže

Severočeská divize
V tabulce se po posledním kole a 
zaváhání soupeřů posunulo béčko 
Trnovan, na opačném konci tabulky 
bodovalo béčko Duchcova i Doksy a 
bodově se přiblížily ostatním týmům 
tabulky. Mezi jednotlivci vede Jaroslav 
Lefner z Kadaně s průměrem 457,8 
kuželek a je zároveň držitelem nejlep-
šího výkonu jednotlivce 491, kterého 
dosáhl v Duchcově.

 1. KK Hvězda Trnovany B 7 38,0:18,0 10
 2. TJ Elektrárny Kadaň 7 34,5:21,5 9
 3. TJ Glaverbel Czech Teplice 7 32,0:24,0 9
 4. Sokol Ústí nad Labem 7 30,0:26,0 9
 5. TJ Kovostroj Děčín 7 35,0:21,0 8
 6. TJ Sokol Údlice 7 28,0:28,0 8
 7. TJ KK Louny 7 28,0:28,0 8
 8. TJ Jiskra Nový Bor 7 28,5:27,5 6
 9. OK Mikulášovice 7 28,0:28,0 6
 10. TJ Bižuterie Jablonec n. N. 7 22,5:33,5 6
 11. KO Česká Kamenice 7 18,0:38,0 6
 12. TJ Narex Česká Lípa 7 26,0:30,0 5
 13. TJ Sokol Duchcov B 7 22,5:33,5 4
 14. TJ Doksy 7 21,0:35,0 4

Západočeská divize
Soutěž je velmi vyrovnaná, nejlépe 
je na tom duo Hazlov B a Dobřany, 
naopak mezi nejslabší zatím patří 
poslední Holýšov s jedním bodem a 
ztrátou již tří bodů na další čtyři týmy 
před sebou. Dvěma výhrami v řadě 
dohnal ztrátu předposlední Cheb B. 
Nejlepší výkon divize předvedl Petr 
Jedlička (512), který je na nejvyšší 
příčce i v průměrech (481,7).

 1. TJ Jiskra Hazlov B 6 70:26 10
 2. Cinema Bowling Dobřany 6 64:32 10
 3. SKK Rokycany C 6 58:38 8
 4. TJ Jiskra Šabina 6 52:44 8
 5. TJ Baník Stříbro 6 52:44 7
 6. TJ Sokol Útvina 6 52:44 6
 7. TJ Jáchymov 6 48:48 6
 8. Sokol Plzeň V 6 42:54 4
 9. TJ Lomnice 6 42:54 4
 10. TJ Jiskra Hazlov C 6 36:60 4
 11. TJ Lokomotiva Cheb B 6 36:60 4
 12. Kuželky Holýšov 6 24:72 1

Východočeská divize
Východočeskou divizi vede Vysoké 
Mýto společně s Hradcem Králové. 
Na konci tabulky se pohybují s jedi-
nou výhrou Svitavy a Náchod C. Po-
řadí jednotlivců vede Zdeněk Mařák 
z Třebechovic (s průměrem 467,1). 
Jedinou pětistovku překonal doposud 
Tomáš Strejc z Hradce Králové domá-
cím výkonem 504.

 1. KK Vysoké Mýto 7 86:26   12 
 2. SKP Kuželky Hr. Králové 7  82:30 12 
 3. TJ Tesla Pardubice 7 69:43 10 
 4. TJ Lokomotiva Trutnov B 7 64:48 10 
 5. SKK Hořice B 7 72:40 8 
 6. TJ Červený Kostelec B 7 57:55 8 
 7. SKK Třebechovice pod Or. 7 56:56 8 
 8. SK Kuželky Přelouč 7 56:56 8 
 9. SK Solnice 7 46:66 6 
 10. TJ Start Rychnov n. Kn. B 7 43:69 5 
 11. SKK Hořice C 7 48:64 4
 12. KK Dobruška 7 42:70 3 
 13. SK SC Svitavy-Lány 7 38:74 2
 14. SKK Náchod C 7 25:87 2

Divize Jih
Velmi vyrovnanou tabulku vede kvar-
tet PSJ Jihlava B, Nová Bystřice, Nové 
Město a Start Jihlava. Záloha PSJ 
byla po pátém kole poslední s jedním 
bodem (měla dvě odložená utkání), 
čtyřmi výhrami v řadě se však kata-
pultovala až na samotné čelo. Na po-
sledních příčkách zůstává Pelhřimov a 
Nová Včelnice se čtyřmi body.

 1. KK PSJ Jihlava B 7 34,0:22,0 9
 2. TJ Jiskra Nová Bystřice A 7 34,0:22,0 9
 3. TJ Nové Město na Moravě 7 32,5:23,5 9
 4. TJ Start Jihlava 7 31,0:25,0 9
 5. TJ Třebíč B 7 34,0:22,0 8
 6. TJ Lok. České Budějovice 7 29,0:27,0 7
 7. KK Slavoj Žirovnice 7 28,5:27,5 7
 8. TJ Sokol Slavonice 7 28,0:28,0 7
 9. TJ Jiskra Nová Bystřice B 7 26,0:30,0 7
 10. TJ Slovan Jindřichův Hradec 7 26,0:30,0 6
 11. TJ Centropen Dačice D 7 27,0:29,0 6
 12. TJ Sokol Chotoviny 7 26,0:30,0 6
 13. TJ Spartak Pelhřimov  7 19,0:37,0 4
 14. TJ Nová Včelnice  7 17,0:39,0 4

Severomoravská divize
Tabulce vévodí dosud neporažené 
Odry o dva body před Rýmařovem, 
který pouze dvakrát remizoval. Spodní 
část tabulky je velice vyrovnaná, roz-
díl mezi sedmým týmem a posledním 
jsou pouhé tři body. Mezi jednotlivci 
je nejlepší Stanislava Ovšáková z ve-
doucích Oder s průměrem 455,3 ku-
želek.

 1. TJ Odry 7 90:22 14
 2. TJ Jiskra Rýmařov 7 74:38 12
 3. TJ Prostějov B 7 62:50 10
 4. TJ Sokol Chvalíkovice 7 63:49 9
 5. SKK Jeseník 7 67:45 8
 6. KK Minerva Opava 7 52:60 8
 7. TJ Sokol Sedlnice 7 54:58 6
 8. KK Lipník nad Bečvou 7 50:62 6
 9. Sokol Přemyslovice B 7 47:65 5
 10. KK Hranice 7 47:65 5
 11. KK Hagemann Opava B 7 54:58 4
 12. TJ Horní Benešov B 7 46:66 4
 13. SKK Ostrava B 7 40:72 4
 14. KK Hagemann Opava C 7 38:74 3

Jihomoravská divize
Jihomoravskou divizi po sedmém kole 
vedou beze ztráty bodu Ivančice, ač-
koliv mají o jeden odehraný zápas 
méně. O dva body zpět se drží Valtice, 
pak následuje velmi vyrovnaný střed 
tabulky a na jejím konci již ztrácí Ša-
nov.

 1. KC Réna Ivančice 6 35,0:13,0 12
 2. TJ Lokomotiva Valtice 7 32,5:23,5 10
 3. TJ Sokol Machová 7 35,0:21,0 8
 4. TJ Sokol Brno IV 7 33,0:23,0 8
 5. SKK Dubňany B 7 32,5:23,5 8
 6. TJ Zbrojovka Vsetín 7 28,0:28,0 8
 7. TJ Sokol Luhačovice B 7 28,5:27,5 7
 8. TJ Sokol Brno Husovice C 7 27,0:29,0 7
 9. TJ Valašské Meziříčí B 6 22,5:25,5 6
 10. KK Slovan Rosice B 7 24,0:32,0 6
 11. KK Jiskra Čejkovice  7 26,0:30,0 5
 12. SK Baník Ratíškovice B 7 22,0:34,0 5
 13. KK Vyškov B 7 24,0:32,0 4
 14. TJ Sokol Šanov  7 14,0:42,0 2

pokračování na str. 10
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Divize AS
Sokol Tehovec našel přemožitele až 
v sedmém kole, když prohrál o devět 
kuželek v Kolíně, nicméně vede tabul-
ku s náskokem tří bodů na Benešov a 
Brandýs nad Labem. Pořadí družstev 
uzavírají Vršovice a Kolín. Jednotliv-
cům vládne Jan Kvapil z Neratovic 
(460,5).

 1. TJ Sokol Tehovec 8 43,0:21,0 14
 2. TJ Sokol Brandýs nad Lab. 8 39,0:25,0 11
 3. TJ Sokol Benešov B 8 38,0:26,0 11
 4. TJ Neratovice 8 39,0:25,0 10
 5. TJ AŠ Mladá Boleslav B 8 32,5:31,5 10
 6. TJ Bohemia Poděbrady 8 35,0:29,0 9
 7. KK Konstruktiva Praha C 8 34,5:29,5 8
 8. TJ Astra Zahradní Město 8 33,5:30,5 8
 9. TJ Sparta Kutná Hora C 8 32,0:32,0 7
 10. KK Kosmonosy B 8 28,5:35,5 7
 11. KK Slavia Praha  8 26,5:37,5 6
 12. AC Sparta Praha 8 23,0:41,0 5
 13. TJ Sokol Kolín B 8 24,0:40,0 4
 14. TJ Sokol Praha-Vršovice 8 19,5:44,5 2

Komise mládeže chystá novinky
Přinášíme druhou část rozhovoru 
s novým předsedou Komise mláde-
že České kuželkářské asociace (KM) 
Zdeňkem Jarošem. První část rozho-
voru byla zveřejněna v minulém čísle 
časopisu.

Plánujete předložit nějaké návrhy 
změn týkající se soutěží mládeže?
Všichni víme, jak se zrodila stávající 
soutěž pro dorost. Letos začíná už tře-
tí ročník a i když jsou ti, kteří s mláde-
ží pracují, v drtivé většině spokojeni, 
tak víme, že bude třeba s touto soutě-
ží něco udělat. Pokud nevznikne něco 
nového s účinností od příští sezóny, 
tak bude nutné okamžitě skončit 
s omezováním těch, kteří tuto podobu 
soutěže chtějí hrát.
Dále asi nebudu moc konkrétní, pro-
tože chceme o tomto diskutovat a 
připravit nějaký koncept, který by ne-

ustále nepodléhal tomu, kolik je právě 
k dispozici dětí v tom či onom klu-
bu a tím vznikajícím tlakům na další 
změny. Myslím, že by bylo vhodné do 
tohoto procesu zatáhnout jednotlivé 
krajské svazy s ohledem na krajské 
soutěže. Proto jsme si dali za úkol 
zmapovat soutěže dětí v jednotlivých 
krajích, abychom měli přehled. Ono se 
o těch krajských soutěžích totiž hodně 
mluví, ale nikdo pořádně neví, jak to 
v kterém kraji zrovna funguje. Setká-
vám se s názorem, že soutěže řízené 
KM, mají špatný dopad do krajských 
soutěží. To je obecný pohled, i když 
na tom něco je, ale na druhé straně 
už nikdo neříká, co dělat s tím, když 
v daném kraji žádná taková soutěž ne-
existuje.
A co je z mého pohledu nejdůležitěj- 

pokračování na str. 11
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ší. Abychom na soutěže dětí — pou-
žívám toto označení záměrně, proto-
že dorostenecké soutěže mohou hrát 
děti od 13 let, což mimo jiné pova-
žuji za správné rozhodnutí minulého 
VV — nepohlíželi jako na soutěže do-
spělých, kde obměna hráčů je prak-
ticky minimální, kdežto u dětí to je 
v soustavném pohybu a navíc mají 
v rámci soutěží zatížení jako ti dospě-
lí. Nyní, po prázdninách je to zvlášť 
vidět, kdy trenér neví, jestli se mu do 
procesu vrátí všichni ti, kteří v červnu 
končili.
Také se často setkávám s názorem, že 
se jedná o nekvalitní výkony u těchto 
dětí. Ano, když začínám, tak nebudu 
házet čísla, ale jak jsem měl možnost 
sledovat vlastní svěřence, ale i děti 
z jiných klubů (stačí si jen všímat), 
tak jejich výkonnost pravidelně rost-
la, pak byl pád, aby se vzápětí dosta-
li kvalitativně výš. Tak to prostě je. 
Dnes, po 1,5–2 letech se ti lepší po-
hybují standardně kolem 520–540 a 
ti nejlepší i kolem 560 na 120 hs. A to 
je dobrá úroveň, vezmeme-li v úvahu, 
že ti, o kterých je řeč, jsou stále ještě 
na začátku svého výkonnostního růs-
tu. Toto je téma na dlouhé povídání, 
ale přece nikdo nemůže očekávat, že 
si děti udrží výkonnost po celou sezó-
nu. To neumí ani zkušení dospěláci a 
rozpětí výkonů dětí také bude daleko 
větší než u dospělých.
Takže z toho bych si odnesl to, že 
bych věnoval pozornost přípravě těch, 
kteří mají reprezentovat a na ten kon-
krétní start je připravil. To samozřej-
mě bude v kolizi s kluby, kdy šikovný 
dorostenec nebo dorostenka hraje 
ligu dorostu a pak hraje za dospělé. 
Takže jeho nebo její zatížení je téměř 
dvojnásobné než u dospělých. Pak 
jsou unavení, přehraní a na rozhodu-
jící starty sezóny jdou, jak se říká, „vy-
šťavení“. Nesetkal jsem se s tím, že by 

někomu takovéto přetěžování vadilo, 
ale naopak slovo přetěžování slýchá-
vám tam, kde se o skutečné přetěžo-
vání vůbec nejedná.
Myslím, že stojí za to uvést ve zkrat-
ce příběh Petra Hendrycha. Zvítězil 
v PMN, vyhrál MČR žáků velice solid-
ním výkonem na 100 hs. Už tady si 
ho kompetentní měli všimnout, ale 
původně hrál dvouruč a tak té pozor-
nosti jaksi asi unikal. Zřejmě neměl 
možnost hrát nějakou soutěž, tak se 
pod vedením svého otce připravoval 
na rozhodující starty sezóny. Letos vy-
hrál MČR dorostu skvělým výkonem a 
oba, otec i syn si určitě mysleli, že je 
někdo osloví a pozve Petra třeba na 
MS do Maďarska. S nikým jsem o tom 
nemluvil, jen sleduji a dovozuji. Nesta-
lo se, protože nikdo nenašel odvahu, 
asi proto, že neprošel přípravou. Teď 
nastane diskuse o tom, že to byl ná-
hodný výkon atd. Jsem přesvědčen, 
že nebyl a že se oba na ten moment 
trpělivě připravovali. Vždyť systém jim 
jinou možnost nenabídl.
A tady bych to dal do kontextu s no-
vým názorem, který přinesl do diskuse 
prezident ČKA. Ten zní tak, že atleti 
USA mají mistrovství USA jako nomi-
nační závody třeba na olympiádu a 
první čtyři jedou. Hvězdy jezdí po mí-
tincích a dosahují vynikajících výsled-
ků. Někde v ústraní se na mistrovství 
USA připravuje málo známý atlet. Na 
tom mistrovství porazí ty hvězdy a 
jede na olympiádu. Nestojí to alespoň 
za to, abychom se nad tím zamysli 
a diskutovali o tom. Nemusíme cho-
dit do USA. Příklad, i když ojedinělý, 
máme doma, jak jsem uvedl.
Těch pohledů a námětů, co se honí 
hlavou je víc, ale myslím, že pro za-
čátek by to mohlo stačit. Je na to 
přísloví ve smyslu, že někdy méně 
znamená více. Takže až se nám podaří 
zvládnout to podstatné, tak půjdeme 
dál. Jen bych dodal, že právě při reali-
zaci těchto záležitostí vidím velký úkol 

pro skupinu lidí ochotných se do čin-
nosti KM zapojit a doufám, že se při-
dají další. Dobře víme, že to není jen 
o prezidentovi, nebo předsedovi něja-
ké komise, ale o týmu ochotných lidí 
obětovat část svého soukromí ve pro-
spěch celku. A aby to vše mělo smysl 
a fungovalo to, tak ten tým musí být 
ve shodě, alespoň v těch základních 
cílech.
Co se týká nových soutěží, byla při-
pravena nová soutěž jednotlivců pro 
dorosteneckou kategorii (Český pohár 
dorostu — Bevar Tour, více na str. 8, 
pozn. red.). Myslím, že takováto sou-
těž chyběla. Můžu jen konstatovat, 
že na některé věci byl rozdílný názor 
a prosazovaly se obtížněji. Nejedná 
se vyloženě o nějakou novinku. Jde o 
soutěž, o které se dlouho jen mluvi-
lo, a my jsme to uchopili. Věřím, že 
se ujme hlavně tam, kde z jakéhoko-
liv důvodu nemohou dorostenci hrát 
nějakou soutěž a současně dostanou 
možnost soutěžit s těmi nejlepšími. 
Jde o nemistrovskou soutěž, takže po-
kud někdo nebude mít zájem, tak se 
nemusí účastnit.
Jinak si myslím, že není dále důvod 
rozšiřovat dění o nějaké další soutěže 
mládežnických kuželek. Stávající stav,  

pokračování na str. 12

Komise mládeže chystá novinky

Zdeněk Jaroš
předseda Komise mládeže ČKA
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mládež

KuLi blahopřeje
Bohumil Bašný, bývalý rozhodčí a 
dlouholetý člen KK Blansko, oslavil 
v říjnu sedmdesátiny. 

Karol Ivanko, dlouholetý funkcionář 
Pražského kuželkářského svazu na 
všech úrovních činnosti, trenér mlá-
deže a bývalý ligový rozhodčí, oslaví 
v listopadu 75. narozeniny.

Blahopřejeme!

Jiří Jančálek ve vedení NBC
Na zářijové konferen-
ci NBC v německém 
Speichersdorfu byl 
do funkce 1. vicepre-
zidenta NBC zvolen 
Jiří Jančálek. Pre-
zidentem NBC byl 
znovuzvolen Siegfried Schweikardt 

(GER) a dalšími viceprezidenty 
Bibija Kerla (BIH) a Stelian 

Boariu (ROU). Ve vedení 
prezídia pak jsou ještě 
Knut Wagner (GER), 
Milan Baricevic (CRO) 
a Lutz Konetzni (GER).

pokračování ze str. 11

doplněný o novou soutěž je pro naše 
dorostence myslím už dostačující.
Na závěr, i když nerad tuto problema-
tiku otvírám, bych se vyjádřil k po-
vinnosti mít v klubech, kde se hraje 
soutěž řízená ČKA, družstvo mládeže. 
Je to téma stále aktuální a myslím, 
že bude dobře znovu připomenout, 
že KM se s tímto rozhodnutím, které 
mimo jiné platí již hezkou řádku let, 
ztotožňuje. A to i přesto, že se tu a 
tam v okruhu působnosti KM vysky-
tují názory, které by výchovu mládeže 
nechaly na jiných vlivech. Opět musím 
konstatovat, že to bylo správné roz-
hodnutí a těm, kteří ho prosadili, je 
třeba ještě jednou poděkovat.
Kuželkářské veřejnosti jaksi unikají 
opatření jiných sportovních svazů, 
která směřují k zajištění výchovy mlá-
deže. Tak například Svaz ledního ho-
keje nařídil ligovým klubům, že musí 
zrušit čtvrté útoky v současné podo-
bě a povinně do nich zařadit mladé 
hráče, nevím přesně, ale myslím, že 
do 20 let. Starší tam nesmí být. Tak 
vážení, položte si otázku, proč to asi 
dělají!
Těm, kteří jsou ochotni platit třeba 
i 10 tisíc na mládež, pokud nebudou 
mít družstvo dorostu, lze jen vzká-
zat, že tato slabina výše uvedeného 
opatření v rámci ČKA, již několik let 
funguje. Takže si tuto povinnost mů-

žete zaplatit, ale věřte, že lepší je in-
vestovat tyto prostředky do vlastních  
odchovanců. I proto, aby měl ve va-
šem městě kdo hrát, až vy dospělí 
skončíte.
Věřím, že se to nestane, ale kdyby se 
teoreticky stalo, že všichni budou jen 
platit, tak se pak klidně může stát, že 
ty vybrané tisíce nebude komu roz-
dělovat. Děti totiž budou sedět doma 
u počítačů a nebo v hospodě u piva. 
Těm, kteří si snad myslí, že takto zís-
kané děti, tedy na základě povinnosti 
je mít, chodí na kuželny z donucení, 
bych chtěl vzkázat, že tomu tak není. 
Chodí tam proto, že se chtějí něco na-
učit a být dobří jako každé jiné dítě 
dělající jakýkoliv sport. Pokud tam 
chodí někdo z donucení, tak to jsou 
možná a věřím, že v ojedinělých přípa-
dech ti, co se jim mají věnovat jenom 
proto, aby dané družstvo dospělých, 
nebylo vyloučeno ze soutěže.
Takže závěrem bych byl rád, kdyby si 
tu povinnost a nutno dodat příjem-
nou povinnost vzaly všechny kluby 
za své. Vím, že PMN se zúčastňuje 
ke třem stovkám dětí do 14 let a to 
svědčí o tom, že se v klubech mládeži 
věnují. Pamatuji doby, kdy jsme byli 
rádi, když počet přelezl 200 dětí.
V této souvislosti bych chtěl poděko-
vat krajským svazům jako je například 
Královéhradecký, který ač nemusel, 
rovněž nařídil povinnost dorostu 
u družstev, která chtějí hrát divizi. Po-
kud vím, tak za ty roky co to platí, se 
o tom nediskutuje a nikdo se ani ne-
podivuje. Poděkování také patří všem 
těm, kteří pracují s dětmi, i klubům, 
které pro tuto práci vytvářejí dobré 
podmínky, i když víme, že to někdy 
není jednoduché.
Nezbývá nic jiného, než si vzájemně 
popřát, aby se nám společně dařilo 
věci, byť po kouscích, ale stále posou-
vat k lepšímu.

Zdeněk Jaroš
předseda KM ČKA

Komise mládeže chystá novinky


