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Úvodem
Už deset jsme tu 
s Vámi! První číslo 
časopisu vyšlo 6. 9. 
2006 ještě pod ná-
zvem Zpravodaj ČKA, 
takže tímto vydáním uzavíráme jednu 
dekádu.
Když „listuji“ na webu ČKA prvním 
číslem, musím říct, že zas tak moc se 
toho v kuželkářském světě nezměnilo. 
Samozřejmě, že jsme všichni o deset 
let zestárli, ale řada jmen je i po těch 
letech stále stejná. Je fakt, že Jihlava 
s Honzou Kotyzou a Robinem Parka-
nem nebo Vsetín s Janou Holubovou 
už nejsou prvoligovými nováčky. Sla-
via s Náchodem mezitím přidali pár 
dalších titulů. Ti, co hráli v doroste-
neckých výběrech, už reprezentují 
mezi dospělými. Roman Pytlík coby 
hráč z rubriky Představujeme repre-
zentanty za tu dobu skoro zdvojnáso-
bil počet svých reprezentačních startů 
a segmentové dráhy na kuželně Kon-
struktivy, o kterých se tehdy psalo, už 
nejsou zbrusu nové, ale za těch deset 
let už něco zažily. Život jde dál…

Nikola Tatoušková byla vyhlášena Kuželkářskou hvězdou sezóny 2015–2016

Sezóna končila v lázních
Slavnostní vyhlášení nejlepších ku-
želkářů sezóny 2015–2016 se letos 
uskutečnilo ve Františkových Lázních 
v Divadle Boženy Němcové a spolu-
pořadatelem byl kuželkářský klub TJ 
Jiskra Hazlov. Šlo tak o definitivní 
tečku za uplynulou sezónou.

V kategorii nejmladších kuželkářů se 
vyhlašuje Talent sezóny. Pro tu ne-
dávno skončenou jimi byli vyhlášeni 
Barbora Pýchová z TJ Jiskra Nová Bys-
třice, vítězka Bellatex Tour — Poháru 
mladých nadějí v kategorii starších 
žákyň a Denis Hofman z SKK Náchod  

mimo jiné vítěz stejné soutěže mezi 
staršími žáky.
Hráči a hráčky spadající do katego-
rie dorostu a juniorů jsou hodnoceni 
v anketě Junior sezóny a Juniorka se-
zóny. Na bronzovém stupínku se umís-
tila Klára Pekařová z TJ Lokomotiva 
Česká Třebová, vítězka MČR juniorek 
v kombinaci, a Jan Bína z SKK Jičín, 
ve skončené sezóně stříbrný medaili-
sta z mistrovství světa a dvojnásobný 
medailista z mistrovství republiky. 
Stříbro získala v této anketě Natálie  
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Sezóna končila v lázních
KuželKář sezóny

pokračování ze str. 1

Topičová (KK Slovan Rosice), vítězka 
Bevar Tour — Českého poháru do-
rostu, a Zdeněk Ransdorf (TJ Sokol 
Duchcov), když hlasující ocenili pře-
devším jeho zisk dvou stříbrných me-
dailí na MS juniorů. Mezi juniorkami 
zvítězila v anketě jednoznačně Nikola 
Tatoušková (KK Šumperk), dvojnásob-
ná juniorská mistryně světa. Junio-
rem roku se stal Michal Pytlík, který 
také z MS juniorů přivezl dvě medaile 
a s týmem Rokycan zvítězil v první lize  
i v Poháru ČKA.
V hlavní kategorii v anketě Kuželkář 
sezóny v mužské i ženské kategorii se 
na třetím místě umístil hráč a hráčka 
startující v zahraničí. Mezi ženami to 
byla Hana Wiedermannová (KK Zá-
břeh), vítězka rakouské ligy, Ligy mis-
trů a MČR žen. Pomyslný bronz získal 
Radek Hejhal (SKK Podbořany), za což 
vděčí především své úspěšné sezóně 
v německé nejvyšší soutěži.
Také kuželkář a kuželkářka na druhém 
místě mají něco společného, a to zisk 
medaile na mistrovství světa v Novi-
gradu. Nikola Tatoušková získala dvě 
zlaté medaile mezi juniorkami, Pavel 
Jiroušek (TJ Lokomotiva Česká Tře-
bová) vybojoval třetí místo ve sprintu 
mezi muži.
Vítězem ankety Kuželkář sezóny 
2015–2016 se mezi ženami stala 
s velkým náskokem Aneta Cvejnová, 
nejúspěšnější žena na MS jednotlivců, 
kde získala pro Česko bronzovou me-

daili. Mužskou kategorii ovládl Martin 
Vaněk, který na domácím republiko-
vém šampionátu obhájil obě zlaté me-
daile.
Kuželkářskou hvězdou byla vyhlášena 
Nikola Tatoušková. Trenérem sezóny 
byl vyhlášen Aleš Staněk, úspěšný tre-
nér reprezentačního výběru juniorů. 
Z rozhodnutí Výkonného výboru ČKA 
bylo uděleno také ocenění Trenérská 
stálice, a to Zdeňku Jarošovi za jeho 
dlouholetou trenérskou činnost.
Jak už se stalo tradicí, při této pří-
ležitosti byla oceněna také práce vý-
znamných kuželkářských funkcionářů. 
Bronzovou plaketu ČKA za zásluhy ob-
drželi Miloš Navrkal, Jan Bernatík, Pa-
vel Mecerod a Aleš Staněk. Stříbrnou 
plaketou ČKA za zásluhy byl oceněn 
Zdeněk Blecha a Zlatou plaketu ČKA 
za zásluhy získal Václav Vlček. Čestné 
uznání České unie sportu obdržel Ja-
roslav Egrt a medailí České unie spor-
tu byla oceněna práce Petra Holého 
a Vladimíra Tlamky. Bronzovou pla-
ketu ČKA za reprezentaci získali Jan 
Bína, Petr Dobeš, Jan Endršt, Daniel 
Neumann, Michal Pytlík, Ondřej Topič. 
Stříbrnou plaketu ČKA za reprezentaci 
obdržel Zdeněk Ransdorf. A konečně 
Zlatou plaketu ČKA za reprezentaci 
získala Nikola Tatoušková.
Součástí slavnostního večera bylo 
také uvedení nového člena do Síně 
slávy České kuželkářské asociace, kte-
rým se stal Jaroslav Antonín.

Štěpán Koblížek

Kuželkář sezóny 2015/16
1. Martin Vaněk 111
2. Pavel Jiroušek 78
3. Radek Hejhal 30
4. Michal Pytlík 27
5. Zdeněk Ransdorf 23
6. Rostislav Gorecký 18

Kuželkářka sezóny 2015/16
1. Aneta Cvejnová 151
2. Nikola Tatoušková 101
3. Hana Wiedermannová 68
4. Naděžda Dobešová 23
5. Renáta Navrkalová 21
6. Veronika Petrov 11

Junior sezóny 2015/16
1. Michal Pytlík 140
2. Zdeněk Ransdorf 78
3. Jan Bína 77
4. Rostislav Gorecký 75
5. Josef Brtník 15
6. Martin Procházka 10

Juniorka sezóny 2015/16
1. Nikola Tatoušková 179
2. Natálie Topičová 77
3. Klára Pekařová 36
4. Denisa Pytlíková 25
5. Tereza Buďová 20
6. Markéta Ptáčková 19

Talent sezóny 2015/16 — chlapci
1. Denis Hofman 23
2. Dominik Schüller 7
3. Lukáš Dúška 6

Talent sezóny 2015/16 — dívky
1. Barbora Pýchová 24
2. Šárka Aujezdská 7
 Michaela Provazníková 7

Trenér sezóny 2015/16
Aleš Staněk TJ Sokol Chvalíkovice

Trenérská stálice
Zdeněk Jaroš SKK Náchod

Síň slávy
Jaroslav Antonín

Kompletní výsledky na webu ČKA.
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RozhovoR

S Luďkem spolupráce funguje
V rozhovoru s trenérem juniorů Ale-
šem Staňkem, který byl zvolen tre-
nérem sezony, se ještě vracíme k MS 
juniorů v chorvatském Novigradu.

Aleš Staněk
reprezentační trenér juniorů

Gratuluji k úspěšnému vystoupení 
Tvých svěřenců na MS! Počítám dob-
ře, že to bylo Tvé druhé MS v pozici 
trenéra?
Díky. Přesně tak, je to mé druhé mist-
rovství jako trenéra.

Ty jsi byl před deseti lety členem 
úspěšného juniorského družstva, kte-
ré dodnes drží český rekord, a máš 
dvě medaile z MS dorostu. Využíváš 
ve své trenérské pozici své hráčské 
a reprezentační zkušenosti?
No, jsou to dokonce tři medaile z do-

rostu a jedna z juniorů, ale to je jedno. 
(smích) Tyto zkušenosti jsou k neza-
placení, ale hlavně využívám poznatky 
od mého bývalého repretrenéra Bédi 
Jelínka.

Pojďme k soutěži družstev na MS. 
Dokonce dvakrát si sáhl ke střídání. 
Ale asi to bylo správné rozhodnutí, 
když to můžeme hodnotit zpětně, že? 
Musíš se v takové situaci rozhodnout 
sám nebo je třeba čas krátce se po-
radit s druhým trenérem, Luďkem 
Keprtem?
Celou dobu přípravy jsem se snažil vy-
tvořit co nejvyrovnanější tým a to se 
mi myslím povedlo. Proto na MS jelo 
osm vyrovnaných hráčů a oba nehra-
jící byli ihned připraveni ke střídání, 
což nám posléze zajistilo tu cennou 
medaili ze soutěže družstev. Při stří-
dání není čas vůbec na nic, takže se 
musíš sám rychle rozhodnout. Naše 
spolupráce s Luďkem je skvělá, takže 
to šlapalo, jak mělo a dopadlo to skvě-
le. (smích)

Jaký je vlastně Tvůj vztah s Luďkem 
Keprtem, který byl reprezentačním 
trenérem dorostenek už v době, když 
ty sám jsi byl dorosteneckým repre-
zentantem?
Skvělý! S Luďkem jsme už nějakou 
dobu dobří kamarádi, respektuji ho, 
jeho výsledky i metody. To byla taky 
moje podmínka, že pokud budu dělat 
repretrenéra, tak jedině s Luďkem.

V tandemech ani ve sprintu juniorek 
se nepodařilo dosáhnout na medai-
li, až dvěma našim klukům to vyšlo. 
Dá se natrénovat Sudden Victory? 
Dívám se, že polovina soubojů totiž 
končí tímto rozstřelem, který nako-
nec rozhoduje o postupu a úspěchu.
V dnešní době získat medaili z těchto 
soutěží je čím dál tím těžší. Některé 
národy trénují jen na tyto disciplíny 
a nebo silné státy do těchto disciplín 
nasazují to nejlepší, co mají. Natréno-
vat to určitě jde, ale po letošním MS 
spíš tvrdím, že rozhoduje psychika 
a hlavně štěstí.

Jak hodnotíš celkově vystoupení juni-
orské reprezentace na MS?
V Brně jsme skončili v hodnocení ná-
rodů čtvrtí se čtyřmi medailemi, letos 
třetí s pěti medailemi, takže jak můžu 
hodnotit? Jen snad to, že nám to 
s Luďkem prostě funguje. (smích)

Co říkáš na vysoké výkony a velký ná-
skok srbských reprezentantů ve finá-
le jednotlivců?
No, v soutěži družstev jsme je hodně 
potrápili. Když jsem tam viděl srbské 
hráče a trenéra, jak jsou nervózní, 
protože v tu dobu nefungovaly ukaza-
tele celkových součtů, a jejich posled-
ní hráč zahrál špatně, tak na mě kou-
leli očima, jestli jim to zlato neuteklo… 
Tak neříkám nic. (smích) Ale ve finále 
jasně ukázali, jak se moderní kuželky 
hrají a zaslouženě zvítězili.

Děkuji za rozhovor! -ŠK-

Z jednání VV ČKA
Výkonný výbor ČKA na svém zase-
dání dne 20. června 2016 projed-
nal přípravu Interligy a Kuželkářské 
ligy 2016/17. Zabýval se přípravou 
termínového kalendáře pro sezonu 
2016/17, Poháru mladých nadějí, Čes-
kého poháru dorostu a přípravou akcí 
na druhé pololetí 2016. Schválil také 
nové rekordy ČR.

Příručka pro údržbu kuželny
Na webu ČKA je ke shlédnutí video-
návod „Příručka pro údržbu kuželny“ 
zpracovaný Technickou komisí ČKA. 
Video je rozděleno do několika kapitol 
(Údržba desky pod kuželkami, Údržba 
segmentových drah, Údržba rozběžiš-
tě, Údržba koulí a kuželek) a názorně 
popisuje jednotlivé úkony při kom-
pletním ošetřování kuželny.
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PRo-Tec cuP

Finálové repete v poháru žen Pohár ČKA 2015/16 — ženy

 1. KK Slovan Rosice

 2. KK Slavia Praha

 3. KK Blansko

4. SKK Rokycany

Kuželna v Hazlově byla letos cent-
rem vyvrcholení ženské části Pro-Tec 
Cupu — Poháru ČKA. A byla svědkem 
stejného závěrečného souboje jako 
náchodská kuželna v loňském roce, 
a to i s velmi podobným výsledkem.

Začněme však po pořádku, tedy ces-
tou účastníků do finále. Nejúspěš-
nější týmy minulého ročníku poháru, 
Slovan Rosice a Slavia Praha, měly 
v prvním kole volno. Rosice se poté 
hned v osmifinále pořádně zapotily. 
V derby s Moravskou Slávií Brno totiž 
první utkání prohrály 4:2, a tak muse-
ly v domácí odvetě předvést vynikající 
výkony, aby stav otočily. Slavia napro-
ti tomu, i přes četná ligová zaváhání, 
v poháru problém neměla a v poklidu 
postoupila přes PSJ Jihlavu.
Další kolo, tedy čtvrtfinále, již přineslo 
kompletně vyrovnané výsledky. Oba 
pozdější finalisté v něm museli oprav-
du předvést to nejlepší. Rosice bojo-
valy proti pozdějšímu ligovému mist-
rovi z Přerova. Ve vyrovnaném prvním 
utkání rozhodovaly drobnosti o tom, 
že Přerov vybojoval těsnou výhru 4:2 
(8,5:7,5). V odvetě hrané v Rosicích 
byly k vidění přeci jen vyšší rozdíly. 
Přerov v ní vedl 2:0 a byl na nejlep-
ší cestě za postupem. Ve druhé půlce 
se však jeho hráčkám vůbec nevedlo. 
Toho využila domácí Naďa Dobešová 
a za dopomoci Natálie Topičové oto-
čila vývoj celého souboje. Rosice do-
kázaly vyhrát odvetu 4:2 (9:7) a díky 
lepšímu poměru vyhraných drah nej-
těsnějším možným poměrem slavily 
i druhý postup do závěrečného finálo-
vého turnaje.
Slavia se střetla s Náchodem. Ten měl 
letos vynikající formu a po právu bral 
v lize stříbro právě před slávistkami. 
Podařilo se mu zvítězit i v pohárovém 
utkání se Slávií na domácí kuželně 4:2 
(8:8). V pražské nepříliš pohledné od-
vetě se nejprve domácí ujaly vedení, 
aby Náchod ve druhé půlce srovnal, 

vůbec nejlépe zahrála Ilona Bezdíčko-
vá (525). Celkově však Slavia zvítězila 
4:2. A protože i toto utkání skončilo 
na dráhy vyrovnaně 8:8, celý souboj 
vyvrcholil náhlou smrtí. Domácí hráč-
ky v ní měly o něco více štěstí a zvítě-
zily 39:35.
A poté se již čtyři nejlepší celky roční-
ku sešly v Hazlově k finálovému klání. 
Slavii los určil za soupeře Rokycany. 
Ligový nováček postupně přešel přes 
Jičín a těsně 7:5 přes Duchcov až 
k souboji s Pražankami. A nevedl si 
v něm vůbec špatně. Zápas výborně 
začala Terezie Krákorová, když nej-
lepším výkonem (588) získala bod 
a 40 kuželek k dobru. Druhý bod 
navíc těsně přidala Linda Lidman. Ve 
druhé polovině však Slavia zvýšila ob-
rátky, když výborně zahrála Helena 
Gruszková. Střídající rokycanské dvo-
jici Denisa Pytlíková a Marta Kořanová 
se navíc hrubě nevedlo, což vedlo ke 
druhému pražskému bodu. A protože 
Slavia porazila i více kuželek, zvítězila 
4:2 a postoupila do finále.
Rosice se utkaly s Blanskem, které se 
letošní ligou dosti protrápilo. V pohá-
ru však nedalo šanci Zábřehu a těsně 
přešlo přes Zlín až do finálového tur-
naje. Proti Rosicím však od počátku 
přeci jen tahalo za kratší konec. Naďa 
Dobešová zápas načala nejlepším vý-
konem (587). Rosice pak měly vývoj 
pod kontrolou a poměrně hladce zví-
tězily 5:1 a i ony se mohly těšit na 
finále.
Předkrm posledního zápasu sezóny 
obstaral souboj o třetí místo. Úvodní 
souboje skončily nerozhodně. Mar-
ta Kořanová slavila první rokycanský 
bod, Lucie Nevřivová však srovnala 
v top výkonu zápasu (578). Ve dru-
hé půlce sice měly rokycanské hráč-
ky lepší start, ale iniciativu postupně 
přebraly zkušené zástupkyně Blanska. 
Lenka Kalová i Zuzana Musilová nako-
nec svoje souboje dotáhly do vítězné-
ho konce, pomohly Blansku k výhře 

5:1, a zároveň k pohárovému bronzu.
Finále! Posledním soubojem mezi 
Rosicemi a Slavií vyvrcholilo týmové 
snažení pro ročník 2015—2016. Ro-
sice do něj vstoupily výrazně lépe. 
První bod jim zařídila Magda Winte-
rová díky výhře 570:523. Ve druhém 
souboji se Naďa Dobešová radovala až 
díky slabšímu výkony Vlasty Kohouto-
vé na poslední dráze. Rosice tak v po-
lovině utkání vedly 2:0 a směřovaly 
k obhajobě. Vladimíra Šťastná se spo-
lu s Helenou Gruszkovou pokusily vý-
voj zvrátit. Uhrály oba body, ale ztráta 
z první poloviny byla přeci jen velká. 
Rosice zvítězily 4:2 o 40 kuželek a po 
roce opět slavily pohárové prvenství. 
Oba celky také mohou Česko na pod-
zim reprezentovat na Poháru NBC. 
Rosice jako vítěz poháru, Slavia jako 
ligový bronzový medailista.
Závěrem ještě několik informací k nej-
lepším výkonům ročníku. V soutěži 
padla celkem třikrát šestistovka. Natá-
lie Topičová (603) a Lucie Vaverková 
(607) ji hodily doma v Rosicích. Bez-
konkurenčně nejlepší výkon roku však 
v Přerově předvedla domácí Gabriela 
Helisová (634). Nejčastěji se v nejlepší 
desítce umístily výkony z blanenské 
kuželny. Nejlepší týmový výkon před-
vedlo na domácích plánech právě 
Blansko (2337). Jen o šest kuželek 
méně zahrál doma Přerov. I mezi tý-
movými výkony je nejčastějším mís-
tem kvalitních výsledků nová blanen-
ská kuželna.
Letošní pohárový ročník tak skon-
čil stejně jako ten loňský. Uvidíme, 
co přinese ten příští v rámci sezóny 
2016—2017.

Lukáš Dařílek
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PRo-Tec cuP

Zrodila se vítězná dynastie Pohár ČKA 2015/16 — muži

 1. SKK Rokycany

 2. TJ Třebíč

 3. HKK Olomouc

4. KK Hvězda Trnovany

Potřetí v řadě a z toho dvakrát do-
konce v kombinaci s ligovou výhrou 
se z vítězství v Pro-Tec Cupu — Pohá-
ru ČKA radují kuželkáři SKK Rokyca-
ny.

Týmu ze západu Čech se tak podaři-
lo vytvořit vítěznou dynastii, která při 
udržení hlavních opor může válcovat 
své soupeře po celé roky, byť pravda 
nyní je čeká další výzva v podobě spo-
lečné Interligy se Slováky.
Pojďme si projít cestu letošního po-
hárového vítěze pěkně od počátku. 
Rokycany měly jako obhájce prvenství 
automatickou cestu do nadstavby. 
Zde je v prvním souboji čekal VTŽ 
Chomutov, který letos bojoval o po-
stup do druhé ligy. Domácí utkání 
se chomutovským hráčům povedlo. 
Výsledek 1:5 zcela přesně nekore-
spondoval s průběhem. Rokycany to-
též zopakovaly i doma, když výborně 
zahrál Roman Pytlík (636). V osmifi-
nále čekal na favorita nevyzpytatelný 
KC Zlín, který na domácí těžké kužel-
ně favorita mohl potrápit. Rokycany 
však nic nepodcenily a vyprovodily 
své soupeře ze soutěže dvakrát 6:0.
Mezi nejlepšími osmi celky soutěže se 
kromě Rokycan objevila i Lokomoti-
va Česká Třebová, která byla dalším 
soupeřem ligového mistra. Na padavé 
kuželně v Třebové byly k vidění vyni-
kající výkony. Domácí Pavel Jiroušek 
zahrál 652 a stejně o devět kuželek 
prohrál. Rokycany postupně předved-
ly 670, 661, 616 a 667. Celkem tedy 
2614 poražených kuželek a zaslou-
žená výhra 5:1. Jednalo se o vůbec 
nejlepší výkon celého ročníku. Stejně 
tak 670 Michala Pytlíka a 667 Vojtě-
cha Špeliny obsadilo v tabulce výkonů 
první dvě příčky. Odveta v Rokyca-
nech byla jasnou záležitostí domácích, 
kteří se tak opět dostali do Final Four. 
To hostila kuželna v Hořicích.
Semifinálovým soupeřem Rokycan 
byla Hvězda Trnovany. Teplickému 

celku se letos po dlouhých letech 
podařilo probojovat do první ligy 
a úspěšnou sezónu potvrdil i účastí 
na závěrečném turnaji PČKA. Do ní se 
probojoval skrze dvě úspěšná před-
kola proti Podbořanům a Lokomotivě 
Ústí nad Labem, aby pak v nadstavbě 
nejprve zdolal rezervu Rokycan, ná-
sledně dva prvoligové celky — Červený 
Kostelec a Slavoj Praha. A ani v sou-
boji s Rokycany nedaly Trnovany svoji 
kůži lacino. Favorit zvítězil 5:1, avšak 
zvláště druhé polovina byla velice vy-
rovnaná. Nejlépe zahrál rokycanský 
Jan Endršt (635), v dresu Trnovan 
pak Miroslav Šnejdar (616).
Vyvrcholením celého poháru a celé ví-
tězné jízdy Rokycan poté bylo závěreč-
né finále, jehož druhý účastník vzešel 
ze souboje Třebíče a Olomouce, tedy 
týmů prožívajících dosti rozdílnou 
sezónu. Zatímco Třebíč dominovala 
druhé lize a po zásluze postoupila 
do první ligy, Olomouc se celý ročník 
trápila a nevybojovala si účast v In-
terlize. V poháru pak jako nasazený 
celek udolala Blansko, celkem hladce 
porazila Stříbro a ve čtvrtfinále jen 
lepším poměrem vítězných drah pře-
šla přes Husovice, pro něž byla tato 
sezóna také spíše zklamáním. Třebíč 
naproti tomu nejprve hladce zdolala 
Tábor a Jičín, aby jen rozdílem čtyř 
vyhraných drah postoupila do Final 
Four přes Valašské Meziříčí. Podobné 
cesty tedy svedly oba moravské celky 
do semifinále poháru.
A šlo o velmi napínavý souboj. Olo-
mouc díky Martinu Vaňkovi slavila 
poměrně jasný první bod. Václav Ry-
pel však dokázal srovnat, když udržel 
úvodní náskok v souboji s Radkem 
Havranem. Výhru dokázal uhrát i Ro-
bert Pevný, byť prohrál na kuželky 
567:572. Naopak Kamil Nestrojil třetí 
bod pro Třebíč dokázal uhrát celkem 
bez obtíží. Třebíč zvítězila 5:1 o sedm 
kuželek, přičemž její dotahováci do-
kázali získat na posledních dvou drá-

hách 34 kuželek. Třebíč tak získala 
právo vyzvat ve finále Rokycany.
Před tím ještě krátce k boji o třetí 
místo. Olomouc v něm opanovala 
první dvojici, kdy získala oba body 
a skoro dvě stě kuželek náskok. Za-
tímco hráči hanáckého celku Radek 
Havran s Martinem Vaňkem předvedly 
výborné výkony (629, 638), těm tr-
novanským se vůbec nedařilo. Zbytek 
utkání tak byl spíše formalitou, jediný 
trnovanský bod v něm uhrál Michal 
Koubek (633). Olomouc tak přehrála 
Trnovany 5:1.
Finále chtěli hráči Třebíče udělat na-
pínavější. Úvod však nevyšel Kami-
lu Nestrojilovi, který hladce prohrál 
s Pavlem Honsou. Druhý souboj navíc 
smolně ztratil 631:632 Robert Pevný, 
a tak byl favorit opět na koni. Nic na 
tom nezměnila ani druhá půlka, ve 
které výborně hrající Jan Endršt přidal 
664 kuželek. Rokycany tak po zásluze 
zvítězily 6:0 a slavily třetí pohárovou 
trofej v řadě. Jejich letošní dominan-
ci ještě podtrhují předvedené výkony. 
Hned třikrát se dosažený výkon Roky-
can dostal do nejlepší desítky ročníku. 
Konkurovat jim v tomto ohledu mohla 
jen Česká Třebová, která hodně těži-
la z domácích drah. Mezi jednotlivci 
poté nalezneme hned čtyři výkony li-
gových mistrů v „Top Ten“. Jediným 
hráčem, který je v absolutním pořadí 
zastoupen vícekrát, je však třebovský 
Pavel Jiroušek, a to hned třikrát.
Takový byl tedy letošní Pro-Tec Cup 
— Pohár ČKA pohledem vítězů z Roky-
can. Vstupenku na Pohár NBC po nich 
přebírá poražený finalista z Třebíče. 
Další pohárový ročník se rozeběhne 
opět na podzim.

Lukáš Dařílek
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Různé

MČR zrakově postižených
Mistrovství České republiky zrakově 
postižených v kuželkách se odehrálo 
v květnu na kuželně TJ Lokomotiva 
Česká Třebová. Mistrovství se hrálo na 
120 hodů do plných.
V jednotlivých kategoriích zvítězili:

• kategorie B1: Josef Borýsek (TJ So-
kol Brno IV ZP), výkon 462

• kategorie B2: Anna Paulusová (SK 
Michálkovice ZPS), výkon 677

• kategorie B3: Josef Paulus (SK 
Michálkovice ZPS), výkon 776

• kategorie OPEN: David Maška (TJ 
Sokol Brno IV ZP), výkon 741

Podrobné výsledky k dispozici na 
webových stránkách Českého svazu 
zrakově postižených sportovců na ad-
rese www.sport-nevidomych.cz.

Václav Webr

MČR neregistrovaných
Finálový turnaj 10. ročníku mistrov-
ství České republiky neregistrovaných 
kuželkářů se odehrál koncem května 
na kuželně ve Vrchlabí. Finále se zú-
častnilo 24 družstev a stovka hráčů 
z celé republiky.
Padavá kuželna umožnila dosáhnout 
vysokých výkonů. Celkem šest hráčů 
dosáhlo na 2×60 hs na výkon šest 
set kuželek a více. Nejlepší byl Michal 
Šilhavý (Rokycany Bedřich) náhozem 
640. Druhý v pořadí jednotlivců skon-
čil Josef Štěch (Karlovy Vary DP) vý-
konem 631 a třetí Stanislav Bezděk 
(Jihlava Sedmíci A), který porazil 630 
kuželek.
Vítězství obhájilo družstvo Náchod 
Krákoráci (2401), před týmem Roky-
cany Bedřich (2372) a čtveřicí Kvasiny 
Škoda A (2328).
Podrobné výsledky k dispozici na 
stránkách neregistrovaných kuželkářů 
sites.google.com/site/kuzelkynere/.

MČR zrakově postižených 2016 se
konalo na kuželně v České Třebové

Vítězné družstvo MČR neregistrova-
ných 2016 — Náchod Krákoráci
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MČR dvojic

Dvojice v národním rekordu
Poslední sportovní akcí sezony v ter-
mínovém kalendáři byly finálové tur-
naje MČR dvojic a smíšených dvojic. 
Ženy svou soutěž odehrály v Nové 
Bystřici, muži ve Vracově a smíšené 
dvojice se o mistrovské tituly utkaly 
v Blansku.

Pro všechny soutěže byl stejný for-
mát. Dvacet nejlepších dvojic, které 
postoupily jako vítězové turnajů zá-
kladní části nebo nejlépe umístěné 
dvojice na jednotlivých turnajích, se 
v sobotu utkalo v soutěži dvojic na 
2×120 hs a v neděli pak prvních 16 
dvojic sehrálo soutěž tandemů vyřazo-
vacím způsobem.

SouTěŽ MuŽů
O kvalitě soutěže vypovídá jasně vý-
sledková listina, když výkon 1252 
kuželek dvojice Dalibor Matyáš (591) 
a Jiří Zemek (661) stačil pouze na 
čtvrté místo. Na bronzovou příčku 
bylo potřeba ještě trochu přidat, což 
se povedlo dvojici Petr Hrubý (653), 
Roman Weiss (613) a celkem tak do-
sáhli výkonu 1266 kuželek. Stříbro 

získali potřetí za sebou tradiční účast-
níci finálových turnajů této soutěže 
Miroslav Jelínek (644) a Jan Kotyza 
(637) za výborných 1281 kuželek. 
Pouze jediná kuželka tak rozhodla 
o obhajobě loňského vítězství rodinné 
dvojice Roman Pytlík (656) a Michal 
Pytlík (626). Svým výkonem 1282 
kuželek překonali dosavadní nejlepší 
výkon dvojice Radek Hejhal, Michal 
Jirouš z finálového turnaje ve Vracově 
v roce 2013, který měl hodnotu 1266 
kuželek. Na zasedání Výkonného vý-
boru ČKA 20. 6. 2016 byl již tento 
výkon schválen jako nový rekord ČR.
Nedělní soutěž tandemů ale vygenero-
vala zcela jiné medailové dvojice, když 
nikdo ze sobotních medailistů do se-
mifinále nepostoupil. Dvojice Václav 
Šmída a Jaroslavem Hažvou nepozna-
la porážku a právem se tak stali nový-
mi mistry republiky. Ve finále porazili 
dvojici Pavel Jiroušek a Václav Kolář 
a nechali jim tak stříbro. Poraženými 
semifinalisty, kteří získali bronz, byly 
dvojice Daniel Braun se Stanislavem 
Partlem a Pavel Kaan s Jaroslavem 
Soukupem.

SouTěŽ ŽeN
U žen naopak kuželna v Nové Bystřici 
pravděpodobně až tak padavá nebyla, 

ale nic to nemění na tom, že tam ženy 
svedly své souboje v soutěži dvojic. 
Zlínská dvojice Bohdana Jankových 
(529) s Martinou Zimákovou (579) 
obsadily třetí místo s výkonem 1108 
kuželek a navázaly tak na své před-
loňské dvě medaile z MČR dvojic žen. 
O něco lépe si vedla jedna ze tří lu-
hačovických dvojic startujících na tur-
naji Šárka Nováková (558) s Lenkou 
Menšíkovou (566), celkem 1124. 

 pokračování na str. 8

MČR dvojic: muži 2×120 HS

 1. M. Pytlík + R. Pytlík 1282

 2. M. Jelínek + J. Kotyza 1281

 3. P. Hrubý + R. Weiss 1266

MČR dvojic: tandemy mužů

 1. Jaroslav Hažva + Václav Šmída

 2. Pavel Jiroušek + Václav Kovář

 3. Daniel Braun + Stanislav Partl

 3. Pavel Kaan + Jaroslav Soukup

Medailisté MČR dvojic na 2×120 HS

Medailisté MČR dvojic v tandemech

Medailistky MČR dvojic na 2×120 HS

Medailistky MČR dvojic v tandemech

MČR dvojic: ženy 2×120 HS

 1. I. Kaanová + V. Petrov 1137

 2. Š. Nováková + L. Menšíková 1124

 3. B. Jankových + M. Zimáková 1108

MČR dvojic: tandemy žen

 1. Martina Ančincová + Hana Kubáčková

 2. Helena Daňková + Zdeňka Ševčíková

 3. Dita Kotorová + Jana Takáčová

 3. Anna Sailerová + Irini Sedláčková
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MČR dvojic

Dvojice v národním rekordu
pokračování ze str. 7

Titul získala dvojice Veronika Petrov 
(593), Ivana Kaanová (544) za výkon 
1137 kuželek.
V tandemech se začínalo od nuly. Mar-
tina Ančicová s Hanou Kubáčkovou re-
prezentující KC Zlín sice do vyřazovací 
soutěže postoupily až díky 15. místu 
ze sobotní soutěže dvojic, ale dokáza-
ly porazit všechny čtyři páry, které jim 
stály v cestě za titulem. Ve finále si 
poradily s Helenou Daňkovou a Zdeň-
kou Ševčíkovou z KK Blansko, na které 
tak zbyly stříbrné medaile. V semifiná-
le skončily svou cestu tandemovým 
pavoukem Dita Kotorová (TJ Sokol Be-
nešov) s Janou Takáčovou (TJ Sokol 
Chýnov) a dvojice z SK Žižkov Praha 
Irini Sedláčková s Annou Sailerovou, 
a protože se o třetí místo nehraje, zís-
kaly bronzové medaile.

SouTěŽ SMíŠeNýCH DVoJiC
V Blansku se utkalo dvacet smíšených 
dvojic, aby si rozdělily poslední dvě 

sady mistrovských medailí. Startova-
la také řada hráček a hráčů, kteří se 
zúčastnili o týden dříve mistrovství 
dvojic mužů a žen. Jedním z nich 
byl i Michal Pytlík, který tak k titulu 
ze soutěže mužů přidal s Kateřinou 
Fajdekovou i bronz (628 + 572, cel-
kem 1200). Stříbro získala stejně jako 
v loňském premiérovém ročníku smí-
šených dvojic Gabriela Helisová (589) 
s Michalem Kratochvílem (626), kteří 
celkem porazili 1215 kuželek. Ani na 
prvním místě se oproti loňsku nic ne-
změnilo a titul obhájila Hana Wieder-
mannová (633) s Pavlem Jirouškem 
(590), kteří společně dosáhli výkonu 
1223 kuželek.
V neděli všem kralovala dvojice Jan 
Bína a Natálie Topičová, která si tak 
spravila chuť po těsném sobotním 
čtvrtém místě a o jedno místo vy-
lepšila své loňské umístění v soutěži 
tandemů. Michal Pytlík s Kateřinou 
Fajdekovou se tak museli spokojit 
se stříbrnými medailemi. Před bra-
nami finále zůstali duchcovští Josef 
Pecha s Adélou Kolaříkovou a Michal 
Kratochvíl s Gabrielou Helisovou, 
kteří si tak domů odvezli bronzové  
medaile.
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Nejlepší páry MČR smíšených 
dvojic na 2×120 HS

Nejlepší páry MČR  smíšených 
dvojic v tandemech

MČR dvojic: smíšené 2×120 HS

 1. H. Wiedermannová + P. Jiroušek 1223

 2. G. Helisová + M. Kratochvíl 1215

 3. K. Fajdeková + M. Pytlík 1200

MČR dvojic: smíšené tandemy

 1. Natálie Topičová + Jan Bína

 2. Kateřina Fajdeková + Michal Pytlík

 3. Adéla Kolaříková + Josef Pecha

 3. Gabriela Helisová + Michal Kratochvíl

Smuteční oznámení
Dne 8. 7. 2016 tragicky zemřel Jarda 
Jantač, nadšený kuželkář, rozhodčí, 
člen výboru oddílu a místopředseda 
KSK Vysočina. Čest jeho památce! Ku-
želkářský oddíl TJ Spartak Pelhřimov

V sobotu 23. července 2016 ve večer-
ních hodinách zemřel po těžké nemo-
ci ve věku 88 let dlouholetý předseda 
oddílu a trenér ligového družstva TJ 
Třebíč pan Stanislav Neradil. Pohřeb 
proběhne, na přání rodiny, jen v úz-
kém rodinném kruhu. Čest jeho pa-
mátce. Kuželkářský oddíl TJ Třebíč

Databáze klubů a kuželen
Žádáme o pravidelnou kontrolu a ak-
tualizaci údajů klubů a kuželen uvede-
ných v databázi na webu ČKA.

KuLi blahopřeje
Vladimír Tlamka, čestný předseda 
ČKBF, člen Síně slávy ČKA, předseda 
Jihomoravského krajského kuželkář-
ského svazu oslavil v červenci význam-
né životní jubileum — 75. narozeniny.

Jaroslav egrt, člen SKK Jičín, sekretář 
KHKKS a člen VR ČKA, oslavil 60. na-
rozeniny.


