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Úvodem
Vypadá to, že kužel-
ny i samotní hráči 
jsou perfektně při-
praveni na novou 
sezonu. 
V Česku zůstaly z mistrovství svě-
ta v Brně nejen některé medaile, ale 
i všechny dráhy. Kromě zcela nově 
postavených kuželen v Poděbradech a 
Lomnici, jsou tak nově zrekonstruová-
ny kuželny v Blansku a Třebíči. 
Hráči mohli změřit svoje síly a porov-
nat aktuální formu na mnoha turna-
jích. Skutečná senzace se odehrála 
v Olomouci, kde jen těsně Martinovi 
Vaňkovi unikla sedmistovka. Uvidíme, 
zda se někomu podaří tuto hranici 
atakovat i v lize.
Abychom byli spravedliví, rozšířili 
jsme předsezónní prognózy o všechny 
naše ligové soutěže, nejen ty nejvyšší.
Stejně jako ta minulá sezona, bude 
ta právě začínající mít svůj vrchol 
v podobě mistrovství světa, tentokrát 
družstev. Ale nepředbíhejme, celá se-
zona je teprve před námi.

Na nově otevřené kuželně v Lomnici se uskutečnil letošní ročník Superpoháru
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Superpohár 2014 pro Husovice
Již počtvrté se jako předvoj dlouho-
dobých soutěží konal Superpohár, 
tedy utkání mezi vítězem ligové a po-
hárové soutěže.

Dvojzápas mezi ženskými a mužský-
mi vítězi z předcházejícího ročníku se 
v ČR konal poprvé v roce 2011. Teh-
dejším hostitelem byla kuželna v Nové 
Bystřici. Mužskou soutěž ovládl pohá-
rový mistr Lokomotiva Česká Třebová, 
když 6:2 o šest kuželek předčil Slavoj 

Praha, který byl vítězem ligového roč-
níku 2010–11. Výrazně méně vyrov-
naný byl ženský zápas, v němž Slavia 
Praha 6:2 o 159 kuželek porazila So-
kol Chýnov.
Druhý ročník se konal o něco sever-
něji, konkrétně na kuželně v Přelouči. 
Na scéně byla znovu pražská Slavia, 
kterou tentokrát čekal střet s tehdy 
ještě ČKD Blanskem. Moravanky jako  

 pokračování na str. 2
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Superpohár ČKA

TJ Sokol Husovice — SKK Rokycany

Zdeněk Vymazal 563 4:0 509 Ladislav Urban

Michal Kelpenčev Šimek 564 3:1 521 Štěpán Šreiber

Dušan Ryba 578 3:1 548 Michal Pytlík

Libor Škoula 523 4:0 496 Vojtěch Špelina

Václav Mazur 531 0:4 597 Jan Endršt

Jiří Radil 556 1,5:2,5 580 Roman Pytlík

3315 6:2 
(15,5:8,5)

3251

Pohárové soutěže NBC
V úvodu sezóny se tradičně konají 
mezinárodní pohárové soutěže nej-
lepších celků uplynulého soutěžního 
ročníku. Letošní rok se uskuteční Svě-
tový pohár v rakouském Hard/Kobla-
chu, Evropský pohár v chorvatském 
Varazdinu a Pohár NBC v německém 
Öhringenu. EP a PNBC startují 29. září, 
SP pak o den později. Všechny poháry 
pak skončí v sobotu 4. října.

SvěTový PoHáR

30. 9. — 4. 10.  Hard/Koblach

Muži ČR: TJ Sokol Husovice

Ženy ČR: KK Slavia Praha

EvRoPSKý PoHáR

29. 9. — 4. 10.  Varazdin

Muži ČR: SKK Rokycany

Ženy ČR: TJ Valašské Meziříčí

PoHáR NBC

29. 9. — 4. 10.  Öhringen

Muži ČR:
TJ Sokol Kolín
KK Mor. Slávia Brno

Ženy ČR:
KK Blansko
TJ Spartak Přerov

Superpohár 2014 pro Husovice
pokračování ze str. 1

vítězky Poháru ČKA dokázaly udo-
lat ligové šampionky v poměru 6:2 
(3220:3211), když definitivně rozhod-
ly až závěrečné hody. U mužů získal 
Primátor Náchod v předchozí sezóně 
„double“, vyzyvatelem v Superpohá-
ru byl tedy celek Sokola Husovice, 
v lize druhý. Ten také v utkání ukázal 
o něco lepší formu, když zvítězil 6:2 
(3440:3304). První šestistovky his-
torie Superpoháru zahráli Jiří Radil 
(604) a Zdeněk Vymazal (602).
Loni dvojutkání viděla nová kuželna 
v Praze na Žižkově. Tradičním účastní-
kem v ženách byla Slavia Praha, vyzy-
vatelem bylo Valašské Meziříčí. Zápas 
skončil opět 6:2 (3230:3123) pro Sla-
vii, byť nejlépe zahrála, a to i ve srov-
nání s muži, Natálie Topičová (590). 
Mezi muži se utkali Náchod a PSJ Jih-
lava. Tento zápas jako vůbec první ne-
skončil 6:2, ale 7:1 (3361:3320), když 
Náchod již od úvodu dominoval.
Čtvrtý ročník hostila zbrusu nová ku-
želna v Lomnici. Bohužel odehráno 
bylo pouze utkání mužů. Ženským 
vítězem se kontumačně stala Slavia 
Praha. Jejím soupeřem měl být Spar-
tak Přerov, ale vzhledem k nedostat-
ku hráček účast odřekl. Lomnickou 
kuželnu tak otestovali pouze muži. 
Loňský ročník první ligy a Poháru ČKA 
svedl dohromady Sokol Husovice a 

SKK Rokycany. Důležitý byl hned úvod 
zápasu, kdy zkušený Zdeněk Vymazal 
a Michal Kelpenčev Šimek dobrými 
výkony těsně nad 560 kuželek získali 
dva body a téměř sto kuželek k dob-
ru. O to lépe se tedy ke hře nastupo-
valo druhé husovické dvojici Dušanu 
Rybovi a Liboru Škoulovi. A projevilo 
se to i na jejich výsledku, neboť také 
oni zvládli své souboje na výbornou, 
Ryba navíc v nejlepším výkonu svého 
týmu (578). Husovice tak vedly 4:0, 
na dráhy navíc 14:2, a tak je o výhru 
nemohlo již nic připravit. Závěrečná 
dvojice Rokycan Roman Pytlík a Jan 
Endršt pak alespoň předvedla nejlep-
ší výkony utkání. Pytlík zahrál 580 a 
Endršt dokonce 597 kuželek. Na výhře 
brněnského celku to však samozřejmě 
již nic nezměnilo. Husovice porazily 
Rokycany 6:2 (3315:3251) a podruhé 
v historii se radují z výhry v Superpo-
háru. Ženy Slavie Praha mají na kontě 
dokonce tituly tři.
Závěrem ještě vyjádření vedoucího a 
trenéra vítězného celku Josefa Bašné-
ho: „Coby funkcionář družstva vítězů 
jsem z Lomnice odjížděl nejen velice 
spokojen, že se nám podařilo letos 
získat už druhou největší trofej v sou-
těžích družstev českého kuželkářské-
ho sportu, ale i značně potěšen vším, 
co jsem viděl a zažil v Lomnici v po-
dání zanícených lidí pro kuželkářský 
sport.“ -LD-

Martin vaněk porazil 696
V rámci kvalifikačního turnaje České-
ho poháru dvojic, olomouckého Janda 
Cupu 2014, dosáhla skvělého výkonu 
nová posila HKK Olomouc Martin Va-
něk, když porazil 696 kuželek.
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Nový ročník klepe na dveře
Po propršeném konci prázdnin již ku-
želkářská veřejnost netrpělivě vyhlíží 
start dalšího ročníku naší nejvyšší 
soutěže mužů, a zatímco v minulých 
letech letní přestávka nepřinášela 
nějaké výrazné změny, tentokrát jako 
kdyby se s novinkami a zajímavými 
přestupy roztrhl pytel.

Hned dva týmy dokonce změnily i svůj 
název a i když u „klokanů“ ze Stříbra 
šlo víceméně o změnu kosmetickou, 
u Červeného Kostelce – Náchoda lze 
hovořit doslova o novém týmu.
Po veleúspěšných letech se naplnil 
osud několikanásobného mistra a 
nejvýraznějšího klubu naší novodobé 
historie. Po rozhodnutí hned několika 
hráčů vrátit se do svých mateřských 
klubů zbylo doslova torzo a jedinou 
šancí na záchranu ligy bylo sloučení 
s ambiciózním druholigovým týmem 
z Červeného Kostelce. Z původního 
týmu zbyl pouze Daniel Neumann, a 
tak klub, jehož základ tvoří ještě loni 
druholigoví hráči, bude mít letos spíše 
opačné starosti.
To naopak u největších favoritů soutě-
že se posilovalo. Mistr z Husovic ulo-
vil ze sestoupivšího Přerova zkušené-
ho Václava Mazura. Hlavní postavou 
týmu i letos pravděpodobně zůstane 
Zdeněk Vymazal. Zřejmě nejvýrazněj-
ším přestupem léta je pak staronová 
posila stříbrných Rokycan, které v boji 
o titul posílil Roman Pytlík, s nímž 
má vůbec nejmladší, ale již dostateč-
ně zkušený tým, ty nejvyšší ambice. 
Vůdčí pozice by se letos mohli ujmout 
juniorští reprezentanti Jan Endršt a 
Michal Pytlík. Pozadu s  posilováním 
nezůstali ani ve Vrchlabí. Sebevědo-
mého nováčka posílili navrátilci Zde-
něk Říha a Jiří Bartoníček, s nimiž 
si ve Vrchlabí slibují umístění v hor-
ní části tabulky. Nemalé ambice má 
i druhý z nováčků — HKK Olomouc. 
Ten také mohutně posiloval a poté, co 
do kádru přibyli Martin Sitta a Martin 

Vaněk, může klub z Hané pomýšlet na 
kvalitní umístění. Po loňské ne příliš 
povedené sezoně se do bojů o příčky 
nejvyšší chtějí vrátit také na Slavoji 
Praha, kde si hodně slibují od mladé 
posily Davida Kuděje. Pro tým bude 
nejdůležitější, aby si Zdeněk Gartus 
udržel loňskou fazónu, se kterou do-
slova odskočil zbytku ligu, ale také 
aby ho další hráči dobrými výkony 
doplnili.
Klidný střed tabulky by měl patřit 
týmům z východu republiky, MS Brno 
či Luhačovicím. Luhačovice sice přišly 
o Jiřího Staňka, ale náhradu našly ve 
Slavičíně v podobě Libora Pekárka. 
Tým by měl i nadále spoléhat na ta-
lent Rostislava Goreckého. To Morav-
ská Slávia Brno, mimochodem věkově 
nejzkušenější celek soutěže, kterému 
utekla medaile v minulém ročníku až 
v posledním kole, se může pravdě-
podobně naposled před rekonstrukcí 
spoléhat na pověstný domácí sadurit. 
Za odcházejícího Michala Kellnera pak 
našli v Brně náhradu v blanenském 
Ondřeji Němcovi. V klidném středu by 
se měli pohybovat také hráči Stříbra, 
kteří se ke změně kuželny a názvu 
rozhodli především z důvodu toho, že 
většina hráčů pochází z jeho blízkého 
okolí, a dokonce se většina kádru na 
kuželně připravuje na zápasy. Platnou 
posilou by pak mohl být Jiří Baloun 
přicházející z Plzně.
Nyní obraťme pozornost k týmům, 
jejichž ambice jsou spíše skromné, a 
do dalšího ročníku vstupují oslabeni 
o své největší opory. V Kolíně doufají, 
že se bez Filipa Dejdy obejdou a že se 
jim v kutnohorském azylu bude dařit 
stejně jako v minulosti. To v Dačicích 
se po odchodu Milana Blechy smiřují 
s bojem o záchranu. Tým pak chtějí 
v průběhu sezony doplnit nadějnými 
odchovanci. Rovněž o dvě výrazné 
opory přišly ve Valašském Meziříčí. 
Bez Radima Metelky a Vlastimila Bě-
líčka, který dal přednost domovské-

mu Vsetínu, bude velmi těžké uhájit 
pozice z loňského ročníku. Alespoň 
částečně by měl se záchranou pomoci 
Ondřej Topič.

 Kamil Bednář

první ligA mužů

I. KLM 2013/14

1. TJ Sokol Husovice 117,5:58,5 33

2. SKK Rokycany 109,5:66,5 29

3. SKK Náchod 97,5:78,5 27

4. KK Mor. Slávia Brno 90:86 26

5. TJ Sokol Luhačovice 93,5:82,5 25

6. TJ Sokol Kolín 94,5:81,5 24

7. KK Slavoj Praha 95:81 23

8. TJ Valašské Meziříčí 83,5:92,5 23

9. TJ Jiskra Kovářská 82:94 19

10. TJ Centropen Dačice 76,5:99,5 15

11. TJ Třebíč 70:106 13

12. TJ Spartak Přerov 46,5:129,5 7

JEDNoTLIvCI — PRŮMěR

1. Zdeněk Gartus SLJ 608,3 12/12

2. Pavel Honsa ROK 594,9 11/12

3. Zdeněk Vymazal HUS 593,2 12/12

4. Rostislav Gorecký LUH 592,4 12/12

5. Radim Metelka VAL 591,5 12/12

6. Filip Dejda KOL 590,6 12/12

7. Martin Švorba KOL 589,9 10/12

JEDNoTLIvCI — ZISK BoDŮ

1. Zdeněk Vymazal HUS 20/22 91 %

2. Jiří Mrlík LUH 19,5/22 89 %

3. Filip Dejda KOL 19,5/22 89 %

4. Zdeněk Gartus SLJ 19/22 86 %

5. Pavel Honsa ROK 17/20 85 %

6. Michal Markus LUH 16/22 73 %

7. Vlastimil Zeman ml. KOV 16/22 73 %
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Kuželkářská liga žen zpět v akci
Nejvyšší soutěž žen je po letní pauze 
zpět a fanoušky tak opět čeká, věř-
me, že napínavých 22 kol, které určí 
dalšího mistra ČR.

Každoročně se otázka titulu točí ko-
lem jednoho týmu — pražské Slavie. 
Obhájí zase? Nebo padne? Loni se 
Slavie stěhovala na Žižkov a nové 
dráhy jí rozhodně svědčily. I letos na 
nich, vzhledem k nevyhovujícímu Ede-
nu, zůstane. Kdo ale v týmu nebude, 
je hlavní opora Naďa Dobešová. Ta se 
po Světovém poháru přesune do dru-
holigových Rosic. V kádru by ji měla 
alespoň částečně nahradit Kristýna 
Strouhalová, která přišla z Přerova.
Tohoto oslabení by mohli využít 
„supi“ z pozadí. První na řadě je loň-
ský vicemistr z Valašského Meziříčí. 
Tým postavený okolo hvězdy brněn-
ského MS Natálie Topičové, dále Aleny 
Kantnerové a Venduly Šebkové trvale 
doplnila mladá Lucie Šťastná, takže 
medailové umístění by mělo být zá-
kladem. Na jaře nejlepší Přerov přišel 
přes léto o Kristýnu Strouhalovou a 
také o Janu Holubovou, která odešla 
do Rakouska. Naopak odtamtud se 
vrátila Zuzana Machalová. I v přípa-
dě Přerova tedy platí, že medaile by  
měla být základem.
Co do kádru klidné léto prožilo Blan-
sko, které však do nového ročníku 
bude vstupovat s novou kuželnou. 
Loni doma poměrně hodně ztrácelo, 
takže třeba mu nové dráhy pomohou 
zpět mezi nejlepší tři týmy. Zlín je le-
tos v pozici „druhoročáka“, který se 
bude snažit udržet střed tabulky. Kádr 
opustila Ivana Pitronová, ale naplno 
se naopak zapojila Eliška Kubáčková. 
Důležité pro Zlín bude těžké domácí 
prostředí, kde je hodně nebezpečný. 
Udržet loňské pozice se bude snažit 
i Zábřeh, který chce těžit ze zkušené-
ho a ustáleného kádru.
Trochu překvapivě až sedmý loni 
skončil Duchcov. Tým vedený Olgou 

Bučkovou a mladými juniorkami zů-
stal za očekáváním hlavně venku, kde 
uhrál jen tři body. Tým posílilo duo ze 
Spořic Renáta Rybářová, Ivana Březi-
nová, naopak méně hrát by měla Mar-
kéta Hofmanová. Letos by měl severo-
český celek útočit rozhodně výš.
Náchod prožil bouřlivé léto v rámci 
mužského týmu, u žen byl klid a mír. 
Do nové sezóny vstoupí prakticky 
stejný kádr, který se opět bude opírat 
o Martinu Hrdinovou. Naopak Huso-
vice kádr přes léto výrazněji obměni-
ly. Místo Renaty Konečné se vrací do 
týmu dvě Moniky, Pšenková (Trdá) a 
Smutná. Další novou tváří je Ivana Pi-
tronová. Husovice by rády do středu 
tabulky. Budou však muset zlepšit do-
mácí výkony, protože střed bude zřej-
mě velmi nabitý. Těsně nad propastí 
loni skončila Konstruktiva. Novou po-
silou je Ludmila Holubová, která při-
šla z Rudné. Částečně by po mateřské 
pauze měla tým posílit i Jana Čiháko-
vá (Hrouzová).
Nováčky jsou Jičín a Česká Třebová. 
Tedy nováčky… Jičín je vlastně tra-
diční „ligista“, který do nadcházející 
sezóny vstupuje v novém hávu. Loň-
ské béčko totiž ovládlo druhou ligu a 
nahradilo sestupivší áčko. Kádr zůstal 
nezměněn. Jeho hlavními oporami 
tedy budou sestry Tomáškovy. Opírat 
by se Jičín měl o domácí kuželnu, kte-
rá je rok od roku padavější. Česká Tře-
bová se naproti tomu do ligy vrací po 
roční pauze, kdy opět ovládla morav-
skou druhou ligu. Letos bude snahou 
týmu nepotvrdit pověst „jojo“ klu-
bu. Hlavní úlohu v bojích o setrvání 
v soutěži bude mít tradiční tahounka 
Ludmila Johnová. Doplnit by jí měla 
Kamila Šmerdová, která přestoupila 
z Blanska ale i další členky velmi mla-
dého celku.
Boj o titul i o záchranu bude také le-
tos jistě napínavý. Slavia bude oslabe-
ná, ale kůži lacino určitě nedá. Dopře-
du by se kromě silné moravské trojky 

měl dostat i Duchcov a možná i Zlín. 
Naopak o záchranu se budou prát 
pravděpodobně nováčci s Konstrukti-
vou a Náchodem.

 Lukáš Dařílek

první ligA žen

I. KLZ 2013/14

1. KK Slavia Praha 118,5:57,5 36

2. TJ Valašské Meziříčí 111,5:64,5 33

3. TJ Spartak Přerov 101,5:74,5 28

4. KK Blansko 101:75 24

5. KC Zlín 90:86 24

6. KK Zábřeh 88:88 23

7. TJ Sokol Duchcov 84:92 20

8. SKK Náchod 84:92 19

9. TJ Sokol Husovice 73,5:102,5 16

10. KK Konstruktiva Praha 72,5:103,5 16

11. SKK Jičín 72,5:103,5 15

12. TJ Sokol Spořice 59:117 10

JEDNoTLIvKYNě — PRŮMěR

1. Naďa Dobešová SLA 565,1 12/12

2. Natálie Topičová VAL 562,5 12/12

3. Alena Kantnerová VAL 560,6 11/12

4. Olga Bučková DUC 557,8 12/12

5. Vlasta Kohoutová SLA 556,4 9/12

6. Vendula Šebková VAL 554,2 11/12

7. Zuzana Musilová BLA 553,9 12/12

JEDNoTLIvKYNě — ZISK BoDŮ

1. Natálie Topičová VAL 17,5/22 80 %

2. Zdeňka Ševčíková BLA 17/21 81 %

3. Bohdana Jankových ZLN 17/22 77 %

4. Naďa Dobešová SLA 16/19 84 %

5. Lucie Tauerová SPO 15/20 75 %

6. Vendula Šebková VAL 15/21 71 %

7. Kateřina Fajdeková PŘE 15/21 71 %
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první ligA

Na stránkách prvního podzimního 
KuLi nemůže chybět ani každoroční 
rubrika, která je zaměřena na posled-
ní vítěze druhých lig, tedy na aktuál-
ní nováčky nejvyšších soutěží. 

SKK vRCHLaBí
Historie vrchlabských kuželek se da-
tuje od roku 1948. První dvoudráho-
vá, ručně stavěná kuželna vznikla ve 
městě v roce 1951 a sloužila místním 
kuželkářům až do roku 1976, kdy 
se podařilo dotáhnout projekt čtyř- 
dráhové kuželny, jež byla vybavena 
ASK. Díky podpoře města se v roce 
2000 realizoval nákup nových sta-
věčů kuželek od firmy Vollmer, které 
slouží až do dnešního dne. Mezi nej-
významnější úspěchy klubu v letech 
minulých bylo čtvrté místo M. Hurta 
na MČSR mužů v padesátých letech. 
Z dalších významných hráčů, kteří 
dres klubu v minulosti oblékali, lze 
označit O. Frintu, M. Vika, M. Markla, 
A. Plaňanského, P. Hrubého, P. Kaana 
a Z. Pecinu. 
Vzestup mužských kuželek ve Vrchlabí 
lze datovat do začátku devadesátých 
let, kdy se postupně ve městě střídala 
druhá a třetí liga. Kvalitní posílení pak 
znamenalo, že sen o první lize se stal 
realitou. V lize sice družstvo vydrželo 
pouze dvě sezony, ale kvalitní výko-
ny v loňské sezoně znamenaly, že se 
družstvo o patro níž dlouho neohřálo 
a opět slaví návrat mezi elitu.
Přestože z týmu před sezonou odešli 
P. Nežádal a T. Ryšavý, jež se vrací do 
svých mateřských klubů, družstvu se 
podařilo získat velmi kvalitní náhradu 
v podobě Z. Říhy, který již v minulosti 
zanechal ve Vrchlabí velmi výraznou 
stopu. Kádr také posílil navrátilec ze 
Slavoje J. Bartoníček. S nimi chtějí 
vrchlabští atakovat horní polovinu ta-
bulky.
Důstojné prostředí pro nejvyšší soutěž 
slibuje rozsáhlá rekonstrukce kuželny, 
kde změn doznalo jak dopadiště, hrací 

materiál, tak také nové šatny či osvět-
lení.

HKK oLoMouC
Historie kuželek v Olomouci sahá do 
roku 1949, kdy byla otevřena čtyřd-
ráhová kuželna TJ Lokomotiva Olo-
mouc, jež sloužila téměř čtvrtstoletí. 
Nová osmidráhová kuželna pak byla 
slavnostně otevřena v listopadu 1976. 
Tento rok je důležitým milníkem pro 
vývoj kuželkářského sportu v celém 
olomouckém regionu. Od té doby 
kuželna zažila nejen významné akce 
(finále PMEZ 1977), ale také ničivou 
povodeň v roce 1997.
Kuželkáři Zory Olomouc (předchůdce 
nynějšího HKK) patřili v devadesátých 
letech minulého století k dlouholetým 
a úspěšným účastníkům nejvyšší ku-
želkářské soutěže. Jak muži (v roce 
1995), tak i ženy (v roce 1993) získali 
titul mistra republiky družstev. Druž-
stvo žen se v roce 1992 umístilo na 
druhém místě na Evropském poháru 
v Rumunsku. Nejúspěšnějším odcho-
vancem je Hana Kropáčová (Gajová), 
jež z MS dovezla celkem čtyři medaile 
(z toho dvě zlaté), úspěchem jsou také 
medaile z MČR či třetí místo v anketě 
„Kuželkář roku 98“.
Dalším zlomovým rokem byl rok 
2008 kdy firma Pro-Tec instalovala 
v Olomouci dráhy z juniorského MS 
v Zadaru, které splňují ty nejnároč-
nější požadavky a poskytují divákům 
maximální přehled o situaci na dra-
hách. To však bylo poměrně „draze“ 
vykoupeno sestupem družstva mužů 
až do třetí ligy. Cílevědomě a trpělivě 
se však postupně podařilo vybudovat 
tým, jenž se konečně dočkal vysněné-
ho postupu, který v předchozích dvou 
sezónách uniknul smolně vždy jen 
o skóre.
Kádr nováčka tvoří zkušení Jiří Němec 
a Radek Havran, jež ještě pamatují li-
gové působení Olomouce v minulosti. 
K oporám by pak měli patřit čerstvé 

posily v podobě Martina Sitty či Mar-
tina Vaňka. Ambice se budou odvíjet 
především od vstupu do sezony, ale 
ten by pro zkušené družstvo neměl 
být problémem.

TJ LoKoMoTIva ČESKá TřEBová
Kořeny oddílu kuželek sahají až do 
roku 1942, kdy byl ve městě zalo-
žen kuželkářský oddíl pod názvem 
KO AFK. Sloučením s dalším místním 
klubem IKK Parník v roce 1961 se po-
prvé objevuje v názvu Lokomotiva, jež 
je v názvu dodnes. Do té doby stála 
na místě dnešní kuželny jednodráha, 
která byla v roce 1950 rozšířena na 
dvoudráhu a v roce 1978 opatřena 
ASK. V roce 1995 se podařilo dokon-
čit projekt výstavby nové moderní 
čtyřdráhové kuželny. V letech 2005 a 
2007 došlo k další modernizaci auto-
matických stavěčů, elektroniky a po-
sléze i drah firmou Pro-Tec. Po úpravě 
klubovny se zlepšilo i zázemí oddílu. 
Z historie se nelze nezmínit také o za-
sloužilém mistru sportu panu Františ-
ku Prejslerovi, který byl nejvýraznější 
osobou českotřebovských kuželek.
Družstvo žen vzniklo v České Třebové 
až v roce 2009. Do té doby hrávaly 
ženy tohoto oddílu buďto v ostatních 
ženských oddílech nebo v nižších 
mužských soutěžích. Díky posílení 
kádru se podařilo dokonce po velmi 
krátké době postoupit až do nejvyšší 
soutěže, ve které však družstvo vydr-
želo pouhý rok. Posílení však zname-
nalo rychlý návrat mezi elitu. Dnešní 
tým je postaven kolem dravého mládí  
Lídy Johnové a Kamily Šmerdové, kte-
ré se můžou pochlubit i reprezentač-
ními zkušenostmi. Dalšími hráčkami 
současného kádru jsou pak Klára Pe-
kařová, Lucie Kaucká, Andrea Jáhnová 
či Alena Holcová. V družstvu ukončila 
hostování Hana Rubišarová. Jedinou 
ambicí týmu je záchrana.

 pokračování na str. 6

Představujeme nováčky 1. KLM a 1. KLZ
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pokračování ze str. 5

SKK JIČíN
První pískový kuželník byl vybudován 
ve Starých Lázních a od roku 1936 
dostávala tato hostinská zábava orga-
nizovaný charakter. Těsně před dru-
hou světovou válkou byly v Jičíně po-
staveny první asfaltové jednodráhy při 
hostincích u Hušků a u Effenberků. 
Následovalo vybudování dvou asfalto-
vých dvoudrah. Kuželky získávaly stá-
le většího významu a obliby a nako-
nec při sjednocení několika místních 
celků byly převzaty v roce 1949 soko-
lem. O rozvoj kuželkářství v Jičíně pak 
mají velké zásluhy dlouholetý předse-
da František Kořínek a Jan Bilanský. 
Z dalších významných jmen pak lze 
uvést Josefa Chaloupského, význam-
ného funkcionáře v celostátním měřít-
ku v oblasti výchovy mládeže.

V padesátých letech patřil Jičín mezi 
nejlepší v republice. Jeho družstva žen 
a dorostu stála na nejvyšších stupních 
v celostátních přeborech a soutěžích. 
Rovněž i družstvo mužů se probojo-
valo mezi družstva kuželkářské ligy 
a ženy — členky oddílu, mnohokráte 
reprezentovaly v mezinárodních utká-
ních a na MS. Z velkých jmen pak lze 
připomenout J. Stehlíkovou, Z. Tětha-
lovou či J. Chaloupského.
V šedesátých letech dochází k útlumu 
a družstva se pohybují v krajských 
přeborech. Významným milníkem je 
pak rok 1988, kdy je otevřena nová 
kuželna a začínají opět úspěšná léta. 
V devadesátých létech je pak obnove-
no družstvo žen a klub sklízí úspěchy 
zejména v dorosteneckých a žákov-
ských kategoriích. Cílevědomá práce 
klubu s mládeží se postupně přená-
ší i do družstev dospělých a vede až 

k postupu ženského družstva do naší 
nejvyšší soutěže, jehož je posled-
ní dekádu pravidelným účastníkem. 
Z úspěšných hráček lze pak zmínit 
například sestry Hrdinovy. K dosud 
poslední rekonstrukci drah firmou 
J&R Digital došlo v roce 2010. Základ 
letošního týmu tvoří hráčky, které si 
na jaře vybojovaly postup, tedy přede-
vším Martina a Lenka Tomáškovy, Ma-
rie Říhová, Alena Šedivá, H. Šamalová 
a Monika Herclíková. Cílem je nezopa-
kovat předchozí sezonu, kdy loňské 
prvoligové družstvo skončilo na jede-
nácté, sestupové příčce a v nejvyšší 
soutěži bylo nahrazeno týmem „B“, 
a vyhnout se sestupovým starostem. 
Dopomoci by k tomu měla znalost 
domácí kuželny, kde je tým jen těžko 
k poražení, a dále vyrovnanost a šířka 
kádru.
 Kamil Bednář

Představujeme nováčky 1. KLM a 1. KLZ
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ligové Soutěže

Předpověď druhých a třetích lig 2014/15
v návaznosti na úvodní přehled 
1. KLZ a 1. KLM bychom vám chtěli, 
za pomoci vedoucích soutěží, přinést 
drobnou prognózu i dalších ligových 
soutěží.

Drobný exkurs začneme u mužských 
druhých lig. V té české se jako favorit 
na postup nabízí korunní princ sou-
těže, celek KK Sadská. Tým ze středu 
Čech patří již několik let ke špičce, ale 
postup mu vždy proklouzl mezi prsty. 
Možná se dočká letos. Stíhat Sadskou 
by dle vedoucího soutěže měly celky 
Duchcova, Českých Velenic, Trnovan 
či Hořic, které se přesunuly z morav-
ské do české ligy. Mírně posílily i Tá-
bor s Jičínem, jehož kuželna asi bude 
přitahovat vysoké výkony. O záchranu 
budou pravděpodobně bojovat přede-
vším nováčci, které doplní oslabená 
družstva Náchoda a Benešova.

Na Moravě bude hrát ještě loni ligo-
vé duo Třebíč a Přerov. Zatímco Tře-
bíč by s významně rekonstruovanou 
kuželnou měla zřejmě útočit na opě-
tovný postup, u Přerova se to po od-
chodu Václava Mazura s jistotou říci 
nedá. Na první ligu jistě budou my-
slet i v Jihlavě a ve Vyškově. Bojům 
o udržení v soutěži se zřejmě ani letos 
nevyhnou v Horním Benešově. Podob-

né starosti zřejmě čekají i navrátil-
ce z Přemyslovic a druhého nováčka 
z Husovic. Vzhledem k odchodu Jiřího 
Víchy nebudou mít na růžích ustláno 
ani v Opavě.

Třetí ligy začneme u skupiny A. Po 
odchodu Rokycan je největším adep-
tem Slovan Karlovy Vary, který na jaře 
neztratil ani bod. Znepříjemnit situaci 
mu budou chtít Loučovice, byť odcho-
dem Josefa Sysla oslabily. O návrat 
do druhé ligy by poté mohl usilovat 
Chomutov či Škoda Plzeň. Zlepšit by 
se měla i Příbram a Hazlov. Není úpl-
ně snadné určit, kdo bude bojovat 
o záchranu, ale pravděpodobně v této 
oblasti nalezneme už loni jedenácté 
SKK Karlovy Vary, nováčka z Českých 
Budějovic a Cheb.

V béčku by největším favoritem mělo 
být silné Dynamo Liberec. Sekundo-
vat mu budou chtít celky Kutné Hory 
a Ústí nad Labem. Po nevydařeném 
jaru by se zlepšit měly i Kosmonosy. 
Boj o setrvání spolu pravděpodobně 
svedou všichni nováčci, tedy Podě-
brady, které mají zbrusu novou do-
mácí čtyřdráhu, Pardubice a Teplice. 
Podobné starosti pak zřejmě budou 
čekat náchodskou rezervu a Rokytnici.

Skupina C má obrovského favorita, 
jehož nepostup by byl opravdovou 
bombou. Do céčka totiž z druhé ligy 
propadla Česká Třebová, kterou by po 
hubených letech měl čekat opětovný 
vzestup. Jádro týmu totiž po čase 
tvoří duo Jiří Hetych a Pavel Jirou-
šek, které ještě navíc doplnil Martin 
Podzimek. Vyrovnaný zřejmě bude 
souboj o záchranu. Prsty v něm prav-
děpodobně budou mít Michálkovice a 
Chvalíkovice. Nevyhnou se mu zřejmě 
ani v Litovli a Rýmařově.

Závěrečná skupina D nalezne favority 
především v trojici Kamenice, Dubňa-

ny a Prostějov, který se bude chtít jis-
tě vrátit do druhé ligy. Zlobit by moh-
ly i Ratíškovice. Závěr tabulky zřejmě 
bude záležitostí třebíčského BOPO, 
které mělo špatné jaro. Klid nebudou 
mít ani v Mistříně či Blansku. Novou 
tváří soutěže bude celek z Valtic.

Dále několik slov k ženám. V rámci 
české druhé ligy oproti minulé sezóně 
zřejmě nenastává žádný posun. Tedy 
téměř žádný. Favorit sice zůstává 
stejný, tedy Jičín, ale v úplně novém 
složení, neboť si písmenka prohodila 
loňská družstva „A“ a „B“. Aktuální 
béčko jistě bude chtít zapomenout na 
špatnou sezónu a bude o návrat mezi 
elitu usilovat. O postup mezi nejlep-
ší ale bude mít obrovský zájem i loni 
druhý celek Rokycan. Zbytek týmů 
bude asi o něco pozadu, byť například 
Jablonec či Chýnov mohou zazlobit.

Velkého favorita bude mít moravská 
skupina druhé ligy. Na jaře Rosice 
ještě smutnily, když jim o dva body 
postup vyfoukla Česká Třebová. Letos 
by jim však uniknout již neměl. Se-
stava, která je postavená okolo Lucie 
Vaverkové, totiž budí hrůzu. Navíc by 
ji měla po pohárových soutěžích do-
plnit i Naďa Dobešová. Zdá se tedy, 
že i v této soutěži, podobně jako 
v 3. KLM C se bude hrát jen o druhé 
místo. Podle loňského pořadí by Ro-
sice mohly pozlobit především Vyškov 
s Dačicemi a Brnem, ale uvidíme, jak 
moc favorita potrápí.

Závěrem ještě k 3. lize žen, která je 
i letos pouze jediná. Odehrají ji pouze 
čtyři celky a dohromady odehrají 18 
kol. Prvenství bude obhajovat druž-
stvo Nového Města na Moravě. To by 
mělo být i letos favoritem, když hlavní 
postavou by měla být nadějná Tereza 
Buďová.

S pomocí vedoucích soutěží
Lukáš DařílekZrekonstruovaná kuželna v Třebíči
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Příprava na MS v Německu 2015 začíná!
Sezóna se sice ještě naplno neroz-
běhla, ale naši reprezentanti, kon-
krétně žáci, dorostenci a senioři mají 
za sebou své první reprezentační 
prověrky, před nadcházejícím světo-
vým pohárem a mistrovstvím světa 
v Německu. Pojďme se tedy společně 
ohlédnout za těmito akcemi.

Začněme těmi nejmladšími, kteří se 
společně sešli na Kuželkářském kem-
pu mládeže v Rokycanech, a to ve 
dnech 22.—24. srpna. Kempu se zú-
častnilo všech 24 pozvaných děvčat a 
chlapců.
Hlavní náplní byla především fyzická 
příprava, jelikož ta je v posledních le-
tech naší slabší stránkou a je třeba na 
ní řádně zapracovat. Dále byl program 
obohacen i o audiovizuální přednášku 
Zuzany Musilové týkající se stravová-
ní a zdravého životního stylu, která 
i v takovém sportu jako jsou kuželky, 
má v rámci tréninkového procesu vý-
znamné místo. V neposlední řadě se 
samozřejmě hrály i kuželky, a to sice 
disciplína 120 HS. Nejlepší výkon, 
544 sražených kuželek, předvedl mezi 
chlapci Martin Dolák ze Vsetína, mezi 
dívkami zvítězila těsným rozdílem Ště-
pánka Vytisková z Pelhřimova celko-
vým výkonem 540. 
A co čeká naše nejmladší v následu-
jících měsících? Během září se roze-
hraje tradiční Pohár mladých nadějí 
— Bellatex Tour, který bude opět za-
končen závěrečným turnajem v Olo-
mouci.

Další akcí, která se uskutečnila ve 
dnech 20.—24. srpna, byl Výcvikový 
tábor dorostenecké reprezentace ko-
naný v Třebíči, kde si měli dorostenci 
šanci otestovat dráhy z uplynulého 
mistrovství světa. Součástí tohoto 
soustředění bylo společné tréninkové 
utkání s výběrem Slovenska na nově 
otevřené kuželně v Galantě.
Ve středu se reprezentace sjela na 

kuželně a hned absolvovala svůj prv-
ní trénink. Následující dva dny byly 
věnovány především fyzické přípravě, 
tréninkům a následné rehabilitaci. 
V sobotu bylo na programu utkání 
mezi Slovenskem a Českou republi-
kou. K utkání nastoupila osmičlenná 
družstva, přičemž všechny předvede-
né výkony se počítaly do oficiálního 
zápisu z utkání. V obou těchto střet-
nutích zvítězila naše družstva, a to 
doslova „o parník“. Mezi dorostenka-
mi dosáhla nejlepšího výkonu Natálie 
Topičová, která tak navazuje na svou 
úspěšnou loňskou sezónu. Co se týká 
chlapců, tak i tam dosáhl nejlepšího 
výkonu letošní medailista ze světové-
ho poháru, tedy Jan Bína.
Příští akce dorostenecké reprezentace 
by se měla uskutečnit v říjnu, kdy vy-
braní reprezentanti pojedou do Polska 
k další výkonnostní prověrce.

Místem kontrolního startu dospě-
lých se stala v termínu 30.—31. srp-
na osmidráhová kuželna v Olomouci. 
Celkově se této reprezentační akce 
zúčastnilo 11 žen a 16 mužů. Trenéři 
Luděk Keprt a Jaroslav Slabák si pro 
své svěřence připravili dva sobotní a 
jeden nedělní nához na 120 HS. Re-
prezentanti se z kraje nové sezóny jis-
tě nemají za co stydět. Nejvíce se mezi 
ženami předvedla Alena Kantnerová 
(602 a 628), která měla i nejlepší prů-

měr ze všech tří startů. Šestistovku 
překonala ještě Hana Wiedermannová 
(605). Mužské maximum zahrál junior 
Jan Endršt (636). Nejvyrovnanější vý-
kony však ukázal Michal Markus.

A co čeká české reprezentanty před 
nominací do Německa? Samozřejmě, 
že jsou to již avizované ligové soutě-
že, které se v zahraničí již rozběhly a 
v Čechách se rozběhnou následující 
víkend. Pro dorost je na podzim plá-
nované mezistátní utkání v Polsku a 
Vánoční turnaj dorostu. Obdobně jako 
u žáků, tak i dorostenci mají svůj celo-
roční turnaj hraný pod názvem Bevar 
Cup — Český pohár dorostu, který le-
tos čeká druhý ročník. Dospělí začnou 
svou ostrou přípravu na jaře, kdy se 
nejprve uskuteční Světový pohár jed-
notlivců (v kategorii U23 a dospělí), 
kde budeme mimochodem obhajovat 
zlato a bronz z uplynulého šampio-
nátu. Dále je pak v plánu mezistátní 
utkání se Slovenskem, které se ode-
hraje spolu s mladší kategorií, a v ne-
poslední řadě to budou kvalifikace 
na mistrovství republiky. Nechme se 
překvapit, v jakém složení nakonec 
družstva do Speichersdorfu odjedou. 
Každopádně již teď je jasné, že boj 
o „reprezentační triko“ bude ještě ve-
lice zajímavý.

Renáta Navrkalová

Fotografie české a slovenské dorostenecké reprezentace na kuželně v Galantě
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Kuželny

Českou republiku obohatily nové čtyřdráhy
opět po čase vám přinášíme přehled 
nových či zrekonstruovaných kuže-
len, protože toto léto bylo opravdu 
plodné.

Začněme v Poděbradech. Malebné 
středočeské lázeňské město mělo až 
do dnešních dní jen jednu vadu, kte-
rá byla napravena 31. srpna. Ten den 
byla slavnostně otevřena úplně nová 
čtyřdráha, která by se měla stát oz-
dobou 3. KLM B. Celý projekt, který 
byl iniciován městem, vyšel zhruba na 
10 mil. korun. Výstavba probíhala od 
ledna letošního roku a byla ukonče-
na právě posledního srpna oficiálním 
prvním hodem. Hráči se zde mohou 
těšit na žluté segmentové dráhy Pau-
ly, technologii J&R Digital, stavěče 
Schmid K800 a kuželky Syndur Top. 
Jen pro zajímavost, stará dvoudráha 
by měla sloužit jako mateřská škola.

Druhou zbrusu novou kuželnu si od 
6. září, kdy proběhlo slavnostní ote-
vření, užívají v Lomnici. Investorem 
projektu byla obec. Za zhruba 20 mili-
ónů korun (i s technologiemi) byla vy-
stavena budova nového sportovního 
centra, která vznikla na místě přízem-
ního objektu bývalých kabin a restau-
race u fotbalového hřiště. Původní 
objekt byl zcela zbourán a na jeho 
místě postaveno nové moderní cent-
rum se čtyřdráhovou kuželnou v prv-
ním patře. Bourání starého objektu 
začalo na podzim 2013 a kuželkářská 
technologie byla následně instalována 
v průběhu května 2014. Technolo-
gie je z dílny firmy Pro-Tec, ASK jsou 
Schmid K800, kuželky Hurricane a 
koule Winner. Lomnice by ráda, i díky 
nové kuželně, usilovala o účast v li-
gové soutěži, nejbližším cílem je však 
setrvání v Západočeské divizi.

Kromě výstavby nových kuželen pro-
běhla na několika místech i výrazná 
rekonstrukce. Zásadní byla samo-

zřejmě otázka, kam s dráhami z br-
něnského MS. Šestice našla nové 
uplatnění v Blansku. Geneze projektu 
rekonstrukce blanenské šestidráhy 
spadá zhruba do doby jednoho roku 
nazpět, kdy začalo přesvědčování 
místních představitelů o nutnosti zá-
sadní rekonstrukce kuželny, byť v ne-
dávné době byly provedeny některé 
drobnější akce. Proměna kuželny vy-
šla zhruba na tři miliony korun, když 
kromě instalace brněnských drah pro-
běhla i drenáž budovy a modernizace 
hlediště. Tedy proběhla… Montáž byla 
zahájena na začátku srpna s tím, že 
slavnostní otevření by mělo proběh-
nout před prvním hracím kolem. Bo-
hužel závěrečná instalace se potýká 
se zpožděním, což nesvědčí o dobrém 
přístupu společnosti Spellmann. Fy-
zicky je nicméně kuželna na špičkové 
úrovni a byla zařazena do kvalitativní 
třídy A. Vybavení, na kterém se snad 
od prvních kol bude hrát, je následu-
jící: ASK jsou výrobkem firmy Spell-

mann, dráhy a kuželky firmy Funk.

Dvě zbylé dráhy z MS nějakou dobu 
zůstaly na ocet, až Naďa Dobešová 
dostala nápad na rekonstrukci třebíč-
ské kuželny. Oslovila s ním i vedení 
města, které souhlasilo. Náklady okolo 
dvou miliónů korun si tak mezi sebe 
dělí město s klubem. Rekonstrukce 
probíhala mezi květnem a srpnem, 
když slavnostní otevření proběhlo 28. 
8. Od této sezóny se tak na třebíčské 
kuželně bude, stejně jako v Blansku, 
hrát na dráhách Funk, který je i do-
davatelem kuželek, ASK jsou od Spell-
manna.

Mimo těchto zásadních proběhlo 
i mnoho drobnějších rekonstrukcí a 
vylepšení, která se již nevešla na tyto 
řádky (například ve Vrchlabí, Ústí nad 
Labem či Zlíně), přesto je na místě 
ocenit všechny ty, kteří kuželky zvele-
bují. Za to jim patří dík.

Lukáš Dařílek

Nová čtyřdráhová kuželna v Poděbradech byla slavnostně otevřena 31. srpna

Šestidráhová kuželna v Blansku před dokončením rekonstrukčních prací



Strana 10Kuželkářské listy 6/2014

KomiSe rozhodČích

Seminář a školení rozhodčích 2. třídy
o uplynulém víkendu hostila Česká 
Třebová celostátní seminář ligových 
rozhodčích a na ně navazující školení 
rozhodčích druhé třídy.

Obě akce jako každý rok organizovala 
Komise rozhodčích ČKA v čele s Alžbě-
tou Harcovou a Liborem Novákem. Se-
mináře se zúčastnilo 115 rozhodčích. 
Po kladném zhodnocení loňské sezóny 
ze strany předsedkyně komise proběhl 
samotný seminář, ze kterého vyplynu-
ly tyto závěry, které by měly být jis-
tým vodítkem při práci rozhodčího:

1. Sportovní úbor a obuv trenérů, 
asistentů a osob sedících za hráčem
• Bylo upřesněno, že tyto osoby 

musí mít teplákovou soupravu a 
sportovní obuv.

• Tepláková souprava nemusí být to-
tožná s hráčovou; toto však nepla-
tí u dresu, který musí být totožný 
s hráčovým.

• Tepláková souprava nemusí obsa-
hovat označení oddílu.

2. oblečení hráčů při nástupech
• Hráči musí mít jednotný oděv, 

tj. buď všichni soupravu, nebo 
všichni dres.

• Při nástupu na začátku zápasu 
musí mít všichni sportovní obuv. 
Toto neplatí při nástupu na konci.

• Pokud družstvo nastupuje v ne- 
stejných dresech a druhé družstvo 
na to upozorní a nesouhlasí s tím, 
tak by zápas neměl proběhnout. 
V tomto případě však záleží na do-
mluvě družstev. Každopádně toto 
musí být uvedeno v zápise o utká-
ní.

3. oblečení hráčů na MČR
Hráč musí nastoupit v dresu klubu, za 
který nastupuje (tzn. klubu, za který 
předloží registraci), nebo musí mít 
dres bez jakéhokoliv označení (bude 
zaneseno do rozpisu MČR).

4. vlastní koule a jejich rekolaudace
Objevují se případy, kdy rozhodčí ne-
mohl přečíst číslo na kouli, protože 
bylo již příliš ohrané, proto bude s 
Technickou komisí ČKA projednáno, 
zda by nebylo správné zavést povin-
nou rekolaudaci či omezení platnosti 
pasu.

5. administrativní úkony rozhodčího
Bylo zdůrazněno, že je nezbytné peč-
livě vykonávat administrativní úkony, 

tzn. kontrola platnosti průkazek, kont-
rola platnosti povolení hostování, kon-
trola průkazu trenéra. Dále je nutné 
řádně vyplňovat zápis, do kterého je 
třeba doplňovat i záznamy o případ-
ných problémech (a informovat o nich 
Komisi rozhodčích).

6. Cvičný hod bez koule
Není bráno jako přestupek (bráno 
jako ustálená zvyklost).

7. Pomůcka k utírání podrážek bot
Nesmí být připevněna na pevno. Měla 
by být možnost tuto pomůcku z dráhy 
sundat.

8. Čekání na vlastní kouli
• Není bráno jako přestupek, proto 

bude VV ČKA navržena úprava pra-
videl.

• Postává-li však hráč zbytečně u zá-
sobníku koulí a soupeř na to pou-
káže, je nutné hráče upozornit, že 
se jedná o nesportovní chování a 
v případě opakování udělit žlutou 
kartu za nesportovní chování. Po-
kud soupeř nepoukazuje, tak není 
důvod zasahovat.

9. Podávání rukou při nástupu
Není nařízeno ani kolečko ani klasic-
ký nástup, záleží na dohodě družstev. 
Každopádně je upřednostňován kla-
sický nástup.

Následného školení rozhodčích se 
zúčastnilo 26 rozhodčích třetí třídy. 
S účastníky byly probrány pravidla, 
objasněny některé sporné body a 
zodpovězeny mnohé dotazy. Na kon-
ci školení rozhodčí vyplnili připravený 
test obsahující 30 otázek, který prově-
řil znalost základních pravidel kužel-
kářského sportu. V tomto testu uspěli 
všichni účastníci a bude jim přidělena 
kvalifikace rozhodčí druhé třídy.

Alžběta Harcová
předsedkyně Komise rozhodčích ČKA
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přeStupy

Zajímavé hráčské přesuny

PřESTuPY v ČR

Ladislav Beránek SKK Náchod Æ SKP Kuželky Hradec Králové

Jan Endršt TJ Sokol Duchcov Æ SKK Rokycany

Petr Holý ml. SKK Náchod Æ TJ Lokomotiva Trutnov

václav Mazur TJ Spartak Přerov Æ TJ Sokol Husovice

Zdeněk říha SKK Náchod Æ SKK Vrchlabí

Roman Straka SKK Náchod Æ TJ Lokomotiva Trutnov

Kristýna Strouhalová TJ Spartak Přerov Æ KK Slavia Praha

PřESTuPY v ZaHRaNIČí

Miroslav Jelínek  SKC Staffelstein Æ  SKC Victoria 1947 Bamberg

Michal Kratochvíl  KSK Lackenbach Æ  KSK Union Orth/Donau

Nikola Tatoušková  KSV Wienier Linien Æ  ŽP Šport Podbrezová

oDCHoDY Do ZaHRaNIČí

Milan Blecha TJ Centropen Dačice Æ  FAF Hirschau

Tomáš Čožík TJ Sokol Benešov Æ  Polizei SV Wels

Filip Dejda TJ Sokol Kolín Æ  KSV Raiba Mistelbach

Jana Holubová TJ Spartak Přerov Æ  KSV Wiener Linien

Michal Kellner KK Moravská Slávia Brno Æ  KSV Umdasch Union Amstetten

Milan Krejčí KK Moravská Slávia Brno Æ  KSV Umdasch Union Amstetten

Radim Metelka TJ Valašské Meziříčí Æ  KSV Raiba Mistelbach

Představujeme nejzajímavější tuzem-
ské i zahraniční přestupy. 

Největší změny zaznamenal slovenský 
celek Podbrezová, odkud odešli Srbo-
vé Jovan Ćalić a Robert Ernjesi, který 
se po roce vrací zpět do Maďarského 
Szegedu. Místo těchto dvou borců 
přichází jejich reprezentační kolega 
Daniel Tepša, který doposud působil 
v družstvu KK Beograd. Ani v Rakous-
ku nejsou s přestupy pozadu. K Janu 
Kotyzovi do St. Pöltenu míří Chorvat 
Matko Bulka, který v družstvu nahra-
dí Slovince Marka Borteka. Ten tým 
opustil již v polovině minulé sezó-
ny. I tak to bude mít rakouský mistr 
v této sezoně nesmírně těžké, proto-
že tým dále opustili Phillip Vsetecka 

a Martin Rathmayer. U našich hráčů 
a hráček působících v Rakousku do-
šlo ke změnám především v družstvu 
Mistelbachu, ze kterého odchází Pavel 
Jiroušek s Martinem Vaňkem a nahra-
dí je Radim Metelka s Filipem Dejdou. 
Co se týče žen, tak „Vídeňské linky“ 
opouští její největší opory, Lucka Va-
verková a Nikola Tatoušková. Na jejich 
výkonnost bude určitě chtít navázat 
Jana Holubová, která vytvoří zahra-
niční duo se Slovenkou Dášou Dana-
dovou.
V Německu se pro tuto sezónu neu-
skutečnil žádný velký zahraniční pře-
stup, takže výraznou stopu především 
zanechává česká výměna, kdy Míru 
Jelínka nahradí ve Staffelsteinu Viktor 
Pytlík. -RN-

Informace ze zasedání vv
Výkonný výbor ČKA na svých zase-
dáních ve dnech 14. června a 2. září 
mimo jiné schválil zavedení povinnos-
ti segmentových drah v I. KL s plat-
ností od sezóny 2018/2019. Dále pak 
zrušení semifinále MČR 2015 v kate-
gorii seniorek a nově naopak zave-
dení semifinále v kategorii juniorů, 
pro sezónu 2014/2015 vypsání MČR 
smíšených dvojic, úpravu směrnice 
č. 1/2010, o postupu při odchodu 
hráče do zahraničí a o podmínkách 
registrace cizího státního příslušníka, 
zrušení startovného v Českém poháru 
dorostu (Bevar Tour) a termíny koná-
ní MČR dvojic.
VV ČKA se dále zabýval státní podpo-
rou sportu pro rok 2015, přípravou 
kuželkářské ligy 2014/2015, Poháru 
ČKA a hodnocením uplynulé sezóny.
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KuLi blahopřeje
Dne 21. sprna oslavil 60. narozeniny 
Jan výrek, trenér reprezentačního 
družstva juniorek, předseda Komise 
mládeže KKS Zlín, trenér a člen oddílu 
TJ Valašské Meziříčí.

Dne 6. září oslavil své 65. narozeniny 
oldřich Roubek, dlouholetý funkcio-
nář Jihočeského KKS, ligový rozhodčí 
a člen oddílu TJ Sokol Chýnov.

Dne 26. října oslaví významné život-
ní jubileum Naděžda Dobešová, nej- 
úspěšnější česká reprezentantka, sou-
časná viceprezidentka ČKA a členka 
oddílu KK Slavia Praha, která byla vy-
hlášena českou kuželkářkou století.

přeStupy

ŽP Cup Podbrezová
o víkendu 16.—17. srpna se na kužel-
ně v Podbrezové na Slovensku usku-
tečnil již osmý ročník mezinárodního 
kuželkářského turnaje nejvyšší kate-
gorie „a“, a to za účasti hráčů z osmi 
zemí.

Po čtyři týdny před konáním turnaje 
probíhala kvalifikace, ze které mělo 
šest nejlepších hráčů právo účasti a 
vytvořilo družstvo s názvem Meziná-
rodní výběr kvalifikace, do kterého se 
dobrým výkonem 626 bodů kvalifiko-
val i náš juniorský reprezentant Ond-
řej Topič.
První den byla na programu soutěž 
družstev, ve které si vítězství vybojo-
valo maďarské družstvo Szegedi TE po 
výborném výkonu 3989 bodů. Druhé 
skončilo domácí družstvo ŽP Šport 
Podbrezová A s taktéž vynikajícím 
výkonem 3962 bodů. Třetí příčku ob-
sadili opět domácí, a to družstvo ŽP 
Šport Podbrezová B (3689). Na čtvr-
tém místě skončil silný chorvatský 
tým KK Zaprešič (3660), dále pátý Me-
zinárodní výběr kvalifikace (3523), na 
šesté pozici Podbrezová výběr (3518), 
sedmý KK Makpetrol Skopje (3451) a 
na osmém místě francouzský Sporting 
Club Selongey (3363).
Soutěž družstev byla zároveň i kvali-

fikací do nedělního dvanáctičlenného 
finále. Nejlépe si vedl domácí Vilmoš 
Zavarko, který dosáhl fantastického 
výkonu 735 bodů, druhým nejlepším 
hráčem byl Norbert Kiss (721). Ondra 
Topič skončil skvělým výkonem 662 
bodů šestý a za sebou zanechal hrá-
če jako mistr světa Levente Kakuk či 
legendu kuželkářského sportu Damira 
Fučkara.
V nedělním finálovém startu se bo-
jovalo spolu se sobotním výkonem 
o postup do superfinále, do kterého 
se dostali čtyři nejlepší z kombinace. 
Suverénní postup si výkonem 724 
bodů zajistil Vilmoš Zavarko, což 
v součtu znamenalo neuvěřitelných 
1459. Druhé místo obsadil Norbert 
Kiss ze Szegedi TE součtem 1399 
bodů, třetí skončil Ivan Čech a po-
slední postupové místo si zabezpečil 
László Karsai ze Szegedu. V samot-
ném superfinále, které se hrálo již na 
jeden výsledek, zvítězil Ivan Čech (691 
bodů), který tak obhájil prvenství na 
tomto turnaji. Druhý skončil Norbert 
Kiss (676 bodů), třetí Vilmoš Zavar-
ko (675 bodů) a čtvrtý László Karsai 
(612 bodů). Ondra si nakonec po vý-
konech 662 a 612 bodů zajistil krásné 
deváté místo.
 Lukáš Dařílek

oDCHoDY Do ZaHRaNIČí

viktor Pytlík TJ Sokol Kdyně Æ  SKC Staffelstein

Josef Sysel Vltavan Loučovice Æ  KSK Kremsthalerhof

Jiří vícha KK Hagemann Opava Æ  KSK Union Orth/Donau

NávRaTY ZE ZaHRaNIČí

Pavel Jiroušek  KSV Raiba Mistelbach Æ TJ Lokomotiva Česká Třebová

Miroslav Kotrč  WSV Liezen Admiral Æ TJ Lokomotiva České Velenice

Zuzana Machalová  KSK Austria Krems Æ TJ Spartak Přerov

Jaroslav Sedlář  KSK Lackenbach Æ KK Blansko

Martin vaněk  KSV Raiba Mistelbach Æ HKK Olomouc

Lucie vaverková  KSV Wienier Linien Æ KK Slovan Rosice


