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Země se oděla do barev podzimu 
a  nastává období roku, které nad-
šenci mohou plně věnovat kužel-
kářským tréninkům, utkáním a  tur- 
najům. Tři prestižní akce se jako vždy 
konaly na začátek tohoto měsíce. 
Čeští zástupci byli přitom a  nechy-
běli ani zpravodajové Kuželkářských 
listů.
Na následujících stranách se tedy 
budete moci dočíst příběhy někte-
rých družstev na Světovém poháru, 
Evropském poháru a  Poháru NBC. 
Ačkoli letos české celky neprošly do 
závěrečných bojů, ostudu si neudě-
laly. O tom svědčí dvě vstupenky do 
Ligy mistrů, do jejíhož osudu může 
zasáhnout každý z Vás. I to se dočte-
te na následujících stranách.
Vidět byla česká trikolora i v dresech 
zahraničních celků. Vítězné tažení 
Staffelsteinu se dvěma českými ma-
tadory v sestavě je skvělým počinem, 
a  i další čeští hráči a hráčky o sobě 
dali hodně vědět, což je důležité pro 
vrchol sezony, MS družstev v Rokyca-
nech.
O  výše zmíněném i  o mnohém dal-
ším si můžete počíst v tomto vydání 
Kuželkářských listů.
Příjemné čtení!

Úvodem

Lukáš Dařílek
šéfredaktor

Světový pohár

Světový pohár jako přehlídka vítězů jed-
notlivých národních ligových soutěží se le-
tos konal v chorvatském Zaprešiči.
Vítěz 1. KLZ Slovan Rosice obhajoval stříb-
ro z  loňského SP. Mezi dvanácti účastníky 
byl hlavním favoritem obhájce posledních 
dvou vítězství Victoria Bamberg. Výkonům 
Rosic se podrobně věnuje článek na straně 
7. Rosice letos bohužel skončily těsně před 
branami semifinále. Páté místo (3494) jistě 
není zásadním úspěchem, ale postup do 
Ligy mistryň se zdařil. Za Rosicemi mimo 
jiné skončil slovenský mistr Podbrezová, 
vítěz z let 2012, 2014 a 2015 slovinské Celje 
či ambiciózní rumunské Targu Mures v čele 
s Maďarkou Anitou Mehesz. Postup naopak 
neunikl BBSV Wien, v  jehož dresu zazářila 
jak Dana Martinkevič (641), tak i její sestra 
Hana Wiedermannová. Ta svým závěreč-
ným výkonem 657 kuželek, nejlepším z celé 
kvalifikace, stáhla ztrátu z  předchozího 
průběhu a odsunula právě Rosice na prv-
ní nepostupové místo. To čtvrté postupové 
zaujala právě Vídeň (3510). Na třetím místě 
skončil maďarský Zalaegerszeg (3565), ješ-
tě o příčku výš se dostala chorvatská Mla-
ka Rijeka (3636) a celou kvalifikace ovládl 
Bamberg (3702).
V  semifinále si nejprve Rijeka hladce po-
radila s  Maďarkami 7:1 3511:3452, když 
rozhodující náskok získala v první polovi-
ně. O něco více práce měl poté Bamberg 
s  Vídní. Rakušanky vedly v  polovině 2:1. 
I přes výhru Martinkevič nad světovou jed-

ničkou Ines Maričič (571:551) ztrácela Vídeň 
46. Značné množství kuželek 612:569 přida-
la Bambergu i Ioana Veronica Antal, a tak 
mohly Rakušanky již jen doufat v  remízu. 
Tu mohla přinést výhra Wiedermanno-
vé proti Corinně Kastner. Po půli byl stav 
na dráhy 1:1. Kastner však zahrála druhou 
šedesátku 335 a  celkově zvítězila 627:601. 
Bamberg tedy porazil BBSV 5:3 3606:3522 
a postoupil do finále.
Souboj o  bronz opanovala Vídeň, která 
Zalaegerszeg porazila 6:2 3482:3346. Obě 
Češky přidaly body do týmové kasy. Mar-
tinkevič díky výhře 574:561. Wiedermannová 
poté nejlepším výkonem utkání zvítězila 
623:564.
Následovalo velké finále. Zkušený ce-
lek Bambergu byl favoritem a  tuto pozici 
jednoznačně potvrdil. Pět ze šesti hráček 
se vešlo do rozmezí 609 až 625. Chorvat-
ky tomu sice statečně čelily, avšak dva 
výpadky (546 a  548) znamenaly konec  

Hlavní událostí podzimní části sezony jsou každoroční 

mezinárodní klubové soutěže — Světový pohár, 

Evropský pohár a Pohár NBC.
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pokračování na str. 3 



KuželKářsKé listy 7/2018

3

Světový pohár — ženy

SKC Victoria 1947 Bamberg GER

KK Mlaka Rijeka CRO

BBSV Wien AUT

5. KK Slovan Rosice CZE

Světový pohár — muži

KK Zaprešić CRO

SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 GER

KK Neumarkt — Imperial Life ITA

8. TJ Lokomotiva Česká Třebová CZE

M e z i n á r o D n í  k l u b o v é  p o h á r y

nadějím na prvenství. Malou útěchou 
jim mohl být nejlepší výkon utkání (628)  
v  podání Any Jambrovič. Bamberg zvítězil 
5,5:2,5 3648:3512 a slaví třetí titul v řadě. Mi-
mochodem od roku 2006 se z výhry na SP 
radovaly pouze Celje a právě Bamberg.

Český mužský mistr Sokol Luhačovice se 
práva účasti na SP vzdal. Uvolněné místo 
zaplnila Česká Třebová v  čele s  aktuálně 
nejlepším českým hráčem Janem Bínou.
Hráči Třebové nepatřili mezi favority na 
postup, o postup do Ligy mistrů však usi-
lovali. A  nakonec se jim to díky osmému 
místo povedlo. Za sebou mimo jiné ne-
chali rakouského mistra St. Pölten, za kte-
rý nastoupil Filip Dejda (574) či vynikající 
Chorvat Matko Bulka (599).
Třebová soutěž zahájila výborně. Jako první 
zahrál 631 kuželek Petr Dobeš, především 
díky skvělé dorážce (246). Pozici Třebo-

vé pak ještě výrazně vylepšil Bína, který 
k  vynikajícím plným 418 přidal excelentní 
dorážku (270). Celkových 688 bylo nejlep-
ším výkonem z celé kvalifikace, byť pravda 
domácí Branislav Bogdanovič měl při stej-
ném výkonu o  dvě kuželky lepší dorážku. 
Ze strany Třebové to však byla poslední 
šestistovka. Dominik Ruml neměl pove-
denou dorážku, takže nahrál 572 kuželek. 
O šest kuželek lepší byl Václav Kolář, kte-
rému zase nevyšly plné. O dalších osm ku-
želek navrch měl Ondřej Topič, jehož pro-
blémem bylo naopak sedm chyb. Tedy tři 
hráči a každému jiná část hry pokazila cel-
kový výsledek. Na závěr nastoupil Pavel Ji-
roušek. Zkušený reprezentant zatím nemá 
dobrou sezonu a výkon 552 to jen potvrdil. 
Výkon České Třebové se nakonec uzavřel 
na 3607 kuželkách a na již zmíněném os-
mém místě.
Postup do semifinále se nacházel poměr-
ně daleko. O třetí a čtvrté postupové mís-
to se v posledním náhozu celé kvalifikace 

strhl obrovský souboj mezi dotahovákem 
maďarského mistra Zalaegerszegu Attilou 
Nemesem, hráčem italského Neumarktu 
Tamasem Kissem a zástupcem Podbrezové 
Erikem Kunou. Rozhodovala doslova každá 
kuželka. Z  napínavé bitvy nakonec vyšel 
poražen Nemes, který zahrál „jen“ 634. Kiss 
ho překonal o  22 kuželek, což znamenalo 
v součtu o jednu kuželku lepší týmový vý-
kon. Kuna zahrál 645 a zajistil svému celku 
třetí příčku. Obhájce prvenství z  Blanska 
Zalaegerszeg (3786) tedy skončil na páté 
příčce a do závěrečných bojů se nepodíval. 
O výhru v kvalifikaci svedli souboj domácí 
Zaprešič s  německým Zerbstem. Nejlep-
ší klub světa domácí celek těsně přetla-
čil 3873:3867. Kvalifikace však byla pouze 
předzvěstí dalších bojů.
V  semifinále nejprve Zaprešič poměrně 
hladce zdolal Podbrezovou 7:1 3864:3749, 
když nejvíce se dařilo Vilmoši Zavarkovi 
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pokračování na str. 4 
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(680). Domácí hráči se však vměstnali do 
rozmezí 628 až 669 a týmově bezchybným 
výkonem si řekli o účast ve finále.
Ve druhém semifinále se strhla bitva mezi 
Zerbstem a Neumarktem. Ambiciózní ital-
ský tým do úvodní trojice nasadil Srby Igo-
ra Kovačiče a Roberta Ernješiho. Ti výkony 
673, resp. 677 uhráli dva body a  více než 
140 kuželek do plusu. Naštěstí pro Zerbst 
třetí do party, Ital Righi, polovinu z  toho 
ztratil v  souboji s  Rakušanem Philippem 
Vseteckou. Každopádně Zerbst čekala ná-
ročná práce dotáhnout ztrátu a  zajistit 
si postup. Klíčovým hráčem německého 
celku byl nakonec Timo Hoffmann. Ten 
předvedl vynikající výkon 699 a na soupe-
ře nahrál 95 kuželek. A protože zbylé dva 
souboje dopadly 1:1, musel rozhodnout 
celkový součet sražených kuželek. O pouhé 
dvě kuželky byl nakonec lepší Zebrst, který 
se mohl radovat z výhry 5:3, 3844:3842.
Italové se následně utkali s  Podbrezovou 
v souboji o bronz. Diváci byli opět svědky 
bitvy, která byla rozhodnuta až v  posled-
ních hodech. Z výhry 6:2 (3773:3763) se ra-
doval Neumarkt i přes nejlepší výkon Za-
varka 682.
Program Světového poháru družstev pak 
vyvrcholil závěrečným finále. Po předcho-
zích vyrovnaných bitvách bylo finále z ka-
tegorie jednoznačnějších. V první polovině 
hráči sehráli dva vyrovnané souboje, které 
skončily dělbou bodů. V tom třetím se však 
s přehledem radovali domácí (658:600). Do 
druhé části si tak přinesli výrazný náskok, 
který nejen, že nepustili, ale ještě zvýraz-
nili. Hlavní měrou se o  to zasadil Luka 
Bolanca, který jako jediný během celého 
turnaje překonal hranici sedmi set kuže-
lek (705). Tento výkon tak přinesl pěknou 

tečku za zajímavým turnajem. Zaprešič ve 
finále zvítězil 6:2, 3949:3858, čímž Zerbstu 
připravil druhou finálovou porážku v řadě.

EvropSký pohár

Druhá z mezinárodních klubových soutěží, 
Evropský pohár družstev, je takovou popel-
kou. Každoročně je účast na něm nejniž-
ší a  i  letos tomu nebylo jinak. Celý turnaj 
pravděpodobně trpí i  tím, že nemá pres-
tiž SP, a zároveň do něj nevede kvalifikace 
skrz národní poháry jako u Poháru NBC.
Letošní ročník hostila kuželna v  Sarajevu. 
Ženské části se zúčastnila osmička celků 
a  mezi nimi český zástupce KK Blansko. 
Blanenským ženám se jejich start příliš 
nevydařil. Až poslední hráčka Tereza Bu-
ďová uhrála slušný výsledek (564). Zbytek 
týmu se dostal maximálně na 522, přičemž 
hlavně v dorážce se výrazně trápil. Celkový 
součet 3117 stačil na konečné sedmé mís-
to. Postup těsně unikl rakouskému Neun-
kirchenu, za který nastoupila Eva Wendl. 
Bohužel se jí příliš nedařilo (249), takže 
odehrála jen polovinu náhozu. Neunkir-
chen nakonec skončil na pátém místě 
(3276). Postup naopak slavila čtvrtá chor-
vatská Istra Poreč (3296), třetí maďarské 
Rákoshegyi (3298) a druhý německý Schre-
zheim (3345). Vítězem kvalifikace se stal 
zástupce Slovinska Triglav Kranj (3421). Její 
dvě hráčky jako jediné překonaly hranici 
šesti set kuželek. Anja Forstnarič o dvě ku-
želky a její matka Brigita Strelec o čtyři.
V  semifinále si Rákoshegyi poradilo 6:2 
(3421:3311) s  Schrezheimem a  Kranj pře-
konala vynikajícím závěrem dua Forstna-
rič a Strelec (618, 581) Poreč v poměru 5:3 
(3366:3320).
Závěr celého turnaje nejprve patřil souboji 

o bronz, ve kterém Němky předvedly nej-
lepší výkon celého EP (3492) a  hladce 7:1 
přejely Poreč. Utkání rozhodl drtivý nástup 
Schrezheimu v  podání Simone Schneider 
(616) a Sabiny Sokac (615).
Finále mezi Maďarkami a  Slovinkami tak 
kvalitní výkony nepřineslo. Slovinky o  své 
výhře také rozhodly již v úvodní dvojici, kdy 
si vybudovaly vedení 2:0 a náskok 66 kuže-
lek. Celkem zvítězily 6:2, 3321:3259.

Mužskou část českých kuželkářů zastupo-
vala na Evropském poháru KK PSJ Jihlava. 
Více o  jejím snažení se dočtete na straně 
8. Celkové desáté místo je spíše zklamá-
ním, možná víc však výkon 3355. Nevedlo 
se ani slovenské Trstené, která skončila 
osmá (3380). Na pátém místě skončil zá-
stupce rakouské nejvyšší soutěže Union 
Orth an der Donau, v  jehož sestavě na-
stupují dva čeští hráči. Michal Kratochvíl 
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evropSký pohár — ženy

KK Triglav Kranj SLO

Rákoshegyi VSE HUN

KC Schrezheim GER

7. KK Blansko CZE

evropSký pohár — muži

KK Mertojak Split CRO

SKC Victoria 1947 Bamberg GER

Szegedi TE HUN

10. KK PSJ Jihlava CZE
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neprožil dobrý start a  zahrál jen 528.  
Naproti tomu Jiří Veselý zahrál výborně 
a  svým výkonem 645 kuželek, který byl 
nejlepším v kvalifikaci, dal týmu postupo-
vou naději. Ta však mladému rakouské-
mu mančaftu utekla o  29 kuželek (3462). 
Postup naopak získal maďarský Szeged 
(3491), srbský Partizan Beograd (3523), 
Chorvaté ze Splitu (3623), a především ví-
těz celého kvalifikačního klání Victoria 
Bamberg (3656).
Semifinále nejprve nabídlo chorvatsko-
srbský souboj, na jehož konci se radoval 
Split 5:3, 3556:3507. O  postupu Splitu se 
rozhodlo ve druhé polovině zápasu, kdy 
důležité výhry přidali Ivan Totič (646:590) 
a Andrej Kovač (615:574).
Druhý zápas nabídl velkou bitvu Bamber-

gu se Szegedem. Důležitým impulsem bylo 
úvodní těsné vítězství Floriana Fritzmanna 
(627:625). Bod přidal i Nicolae Lupu (602). 
Německý celek nakonec slavil těsnou vý-
hru 6:2, 3558:3547.
Souboj o bronz byl jasnou záležitostí Sze-
gedu, který Bělehrad porazil 7:1, 3645:3504. 
Nejlepším výkonem se blýskl szegedský Ti-
bor Szel (653).
Finále mezi Splitem a  Bambergem bylo 
naopak vyrovnané a  napínavé až do sa-
motného závěru. Za Split výborně utká-
ní zahájil Hrvoje Marinovič, který porazil 
Lupa 631:590. Za Bamberg naopak srovnal 
Cosmin Craciun (581:561). I střední část zá-
pasu přinesla dělbu bodů. Fritzmann zví-
tězil 632:593. Za Chorvaty vyrovnával Totič 
576:545. V  závěru přišla třetí dělba bodů. 
Mladý Mihael Grivičič sice hladce prohrál 
557:603, avšak Andrej Kovač dokázal zvítězit 

585:550. Rozhodnout tedy musely sražené 
kuželky. A na ty byl o dvě lepší chorvatský 
tým. Split zvítězil 5:3, 3503:3501, čímž přine-
sl třetí chorvatské vítězství na Evropském 
poháru mužů v řadě.

pohár NBC

Pohár NBC rozhodně netrpí nezájmem. Le-
tos se jej v srbském Apatinu zúčastnilo 16 
ženských a 24 mužských týmů.
Českou republiku reprezentovala dvojice 
ženských družstev TJ Spartak Přerov a SKK 
Rokycany. Oba celky se mezi sebou na dál-
ku střetly o desáté místo. Úspěšnějším byl 
nakonec Přerov (3204), Rokycany berou je-
denáctou příčku (3193). Základem úspěchu 
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pohár nBC — ženy

SKK 98 Poing GER

KV 1996 Liedolsheim e.V. GER

KK Zagreb CRO

10. TJ Spartak Přerov CZE

11. SKK Rokycany CZE

pohár nBC — muži

SKC Staffelstein GER

KK Beograd SRB

Répcelaki SE — tekeshop.hu HUN

15. KK Hvězda Trnovany CZE

19. TJ Sokol Husovice CZE
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Přerova byla lepší druhá polovina, kde se 
tři hráčky srovnaly na 541, 544 a 546 kužel-
kách. Vůbec nejlépe poté zahrála Monika 
Pavelková (552). Rokycany sice měly vyš-
ší nejlepší výkon v  podání Lindy Lidman 
(562). Oproti Přerovu však měly více slab-
ších výkonů, a  proto za ním celkově za-
ostaly. Velmi dobře si vedlo české duo na-
stupující za KSV Wien. Soutěž nejprve kva-
litně rozjela Veronika Petrov (570), kterou 
po slabším výkonu rakouské hráčky ještě 
o  kuželku předčila Pavlína Procházková. 
Celkových 3244 kuželek nakonec stačilo na 
sedmou příčku. Na postup bylo třeba o 18 
kuželek víc. Tolik totiž zahrál Admiral Za-
greb, který skončil čtvrtý. Třetí příčku uhrál 
německý Leidolsheim (3394), o 23 kuželek 
jej překonal druhý chorvatský zástupce, KK 
Zagreb, a výhru si připsal německý SKK 98 
Poing (3457). Semifinále bylo tedy němec-
ko-chorvatské.
Z  obou duelů v  semifinále vzešly jedno-
znační vítězové a  oba byli z  Německa. 
Chorvatské celky na své soupeře nesta-
čily. Liedolsheim porazil KK Zagreb 7:1 
(3370:3293) a Poing vyhrál nad Admiralem 
Zagreb 5:3 (3363:3282).
O bronz se následně utkala obě družstva 
z hlavního města Chorvatska. Od úvodních 
hodů měl navrch KK nad Admiralem. Nej-
lepším výkonem se prezentovala Mateja 
Kulej (591), která svému celku dopomohla 
k výhře 5,5:2,5 (3306:3234).
Finále vyznělo lépe pro Poing, i  když Lie-
dolsheim držel dlouho krok. Rozhodla až 
závěrečná čtveřice, kde Poing získal oba 
body, a  tak se mohl radovat z  výhry 6:2 
(3411:3358).

Mužský pavouk byl složen z  24 týmů, 

z nichž dva byly české. Zkušený tým Soko-
la Husovice doplatil na slabší závěr (508, 
521) a  skončil s  výkonem 3309 kuželek 
devatenáctý. O čtyři příčky před ním sou-
těž zakončila Hvězda Trnovany (3378), jejíž 
příběh naleznete na straně 9. Nejlepším 
výkonem se zaskvěl Michal Koubek (619). 
Z  vyrovnaného souboje několika celků 
o poslední postupové místo nakonec jako 
vítěz překvapivě vyšel bosenský Rudar 
Kakanj (3559), v  jehož dresu zazářil hned 
na úvod Muamer Besic (648). První tři 
místa poté patřila favoritům. KK Beograd 
skončil třetí (3619), druhou pozici drželo 
maďarské Repcelaki (3671) a těsnou výhru 
získal německý SKC Staffelstein (3675), kte-
rému k prvnímu místu výrazně dopomohli 
čeští hráči Radek Hejhal (622) a  Miroslav 
Jelínek (619).
První semifinále opanoval Bělehrad, který 
těsně přetlačil Repcelaki 5:3, 3608:3592. Na 
úvod Srbům přinesl bod a náskok Congor 
Baranj (642). Bělehrad poté mírně získal 
i v prostřední části zápasu. Závěr sice díky 
Zsomborovi Zapletanovi (641) patřil Repce-
laki, avšak Srbové si již postup vzít nene-
chali.
Druhé semifinále bylo jednoznačnější, když 
na úvod Hejhal uhrál 80 kuželek (629). Ani 
v dalším průběhu Bosňané příliš nehrozili, 
a tak si Staffelstein mohl dovolit v závěru 
vystřídat Jelínka. Německý celek zvítězil 6:2, 
3618:3506.
Souboj o bronz byl jasnou záležitostí Rep-
celaki. Maďaři hned od začátku dominovali 
a celkově hladce zvítězili 6:2, 3529:3336.
Naopak souboj Staffelsteinu s Bělehradem 
byl vyrovnanější. Úvod patřil Němcům, 
když bod slavil jak Hejhal (648), tak i Tor-
sten Reiser (612). Prostřední část skončila 
nerozhodně, avšak německý celek získal 
42 kuželek k  dobru. V  poslední dvojici se 

Bělehrad pokusil o  zvrat. Goran Ostojič 
i Njegos Sakic zvládli své souboje a získali 
bod, avšak Staffelstein i díky výkonu Jelín-
ka (608) svůj náskok již uhájil. Staffelstein 
porazil Bělehrad 5:3, 3668:3625 a raduje se 
z  výhry na Poháru NBC, čímž Bělehradu 
pokazil obhajobu loňského prvenství.

Liga miStrů

Závěrem několik slov k  nadcházející Lize 
mistrů. Letos se jí na základě umístění na 
Světovém poháru družstev zúčastní čes-
ká družstva KK Slovan Rosice (ženy) a  TJ 
Lokomotiva Česká Třebová (muži). Rosice 
čeká souboj s maďarským Rákoshegyi, kte-
ré skončilo druhé na Evropském poháru. 
Třebová se utká s vítězem EP Mertojakem 
Split v čele s Hrvojem Marinovičem. První 
utkání se odehrají 24. listopadu a  odvety 
8. prosince. Závěrečné Final Four bude na 
konci března hostit chorvatský Zaprešič.

S  titulkem článku koresponduje nejenom 
to, že české kuželky budou mít v Lize mi-
strů letos dvojí zastoupení, ale také to, že 
mezinárodní kuželkářská asociace NBC/
WNBA vypsala soutěž o  ztvárnění nového 
loga pro tuto soutěž. Hlavní cenou pro ví-
těze jsou dvě vstupenky na Final Four Ligy 
mistrů (30.–31. 3. v chorvatském Zaprešiči). 
Náklady ubytování hradí NBC, cestovné je 
v režii vítěze. Grafické návrhy na ztvárnění 
nového loga lze zaslat e-mailem na adresu 
sekretariat@wnba-nbc.de do 31. prosince 
2018. Další informace jsou k  dispozici na 
webových stránkách NBC, konkrétně v PDF 
dokumentu na adrese:
wnba-nbc.de/CL-Logo-Wettbewerb.pdf.

Lukáš Dařílek

Dvě vstupenky 
Do Ligy mistrů

 pokračování ze str. 5

mailto:sekretariat%40wnba-nbc.de?subject=
http://www.wnba-nbc.de/CL-Logo-Wettbewerb.pdf
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Světový pohár je každoročně očekávaná 
událost, kam se sjíždí nejlepší hráčky 
a  hráči ze všech kuželkářských států. 
Účastní se ho týmy, které jsou rovněž mi-
stry svých zemí. Systém celého turnaje je 
takový, že za každý tým odehraje šestice 
hráčů a podle celkového výkonu družstva 
se stanoví pořadí první fáze turnaje. Do 
té druhé pak postoupí první čtyři druž-
stva, a ta hrají mezi sebou klasické zápasy 
o medaile.
Když jsme přijely na kuželnu, začala pano-
vat menší nervozita, ale nálada byla pořád 
skvělá. Vlastně až do konce jsme se vý-
borně bavily i přesto, že jsme měly několik 
indispozic.

První hrací den byla sestava jasná. Na za-
čátek za nás nastoupila zkušená hráčka 
Lucka Vaverková a  předvedla krásný vý-
kon i  přesto, že v  předchozích týdnech 
léčila zranění a nemohla trénovat tak, jak 
by bylo před takovým turnajem potřeba. 
Srazila výtečných 612 kuželek a na rozjezd 
jsme se dostaly na přední příčky. Za dvě 
hodiny nastupovala naše nejzkušenější 
hráčka Naďa Dobešová. Také tu bohužel 
limitovalo zranění, ale i  přes to zahrála 
pěkných 556 kolků. Večer šla na řadu naše 
třetí zástupkyně Magda Winterová. Byl to 
její první start na světovém turnaji a byla 
znát menší nervozita. Ale Magda se s  ní 
vypořádala a docílila pěkného výkonu 554.

Pro druhý hrací den byla sestava následu-
jící: Natálka Topičová, Andrea Axmanová 
a  Alena Kantnerová. Natálka hned z  rána 
vstoupila do turnaje krásným číslem a při-
hodila nám 604 kolků. O tři hodiny později 
nastupovala naše ranařka Andrea. Trochu 
se také trápila, ale zvládla to velmi dobře, 
a to s číslem 568. Na závěr jsme postavily 
další zkušenou hráčku Alenu, která hrála 
úplně v  posledním náhozu, kde se vše 
rozhodovalo. Neměla lehký úkol a  fandily 
jsme z  plných plic. Bohužel i  přes to, že 
se Alča rvala jako pravý český lev a dělala 
krásné číslo v  podobě rovných 600, jsme 
se o těsných 16 kuželek do semifinále ne-
kvalifikovaly. Přehodil nás tým z  Vídně, 
když jejich poslední hráčka uhrála famóz-
ních 657, a  tím dostala rakouské družstvo 
před nás.
Celkově tedy končíme na prvním ne-
postupovém, ale i  tak pěkném, pátém 
místě. Chvíli jsme z toho sice byly smutné, 
a  hlavně nás to mrzelo. Můžeme se však 
radovat z  toho, že jsme se kvalifikovaly 
do další soutěže, a  tou je prestižní Liga 
mistryň. V  prvním kole nás na domácích 
drahách v Rosicích navštíví maďarský tým 
Rákoshegyi VSE. Hrát se bude v sobotu 24. 
listopadu od 13 hodin a  zveme všechny 
fanoušky do hlediště! Odvetný zápas je 
pak na programu 8. prosince v Budapešti. 
Tak nám držte palce i nadále a děkujeme 
za podporu všem našim podporovatelům 
v čele s městem Rosice, kterému tímto dě-
kujeme za finanční podporu pro Světový 
pohár družstev 2018.

V chorvatském Zaprešiči se ve dnech 2.—6. října konal Světový pohár družstev.  

Na tento významný turnaj jsme se dostaly díky obhájení titulu mistryň  

České republiky v sezóně 2017–2018.

rosice si zahrají 
Ligu mistryň
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Hala byla dokončena pro ZOH 1984. Po ob-
čanské válce byla poničena a v  roce 1999 
prošla opravou. Zajímavostí kuželny byly 
nosníky, které poměrně redukovaly výšku 
prostoru, což pro hodně vysoké hráče (my 
takové naštěstí nemáme) bylo nepříjemné, 
a na krajních drahách zasahovaly do roz-
běžišť.
Termínový kalendář k nám byl stejně jako 
loni docela nemilosrdný, a  tak po neděl-
ním pozdě večerním příjezdu z dvojzápasu 
Interligy se první část výpravy vydala na 
tisíc kilometrů dlouhou cestu hned v pon-
dělí ráno. Druhá část pak dojela v  úterý 
v noci.
V první den ráno nastoupil na začátek Va-
šek Rychtařík, na první dráze ho poutala 
nervozita, ale druhou dráhu zvládl výborně 
a  atakoval po půli 300 kuželek. Ve druhé 
půli se mu nedařilo podle představ a  na 
konci svítilo 564. Na druhé pozici nastou-
pil Jirka Ouhel, po půli svítilo na tabuli 289 
kuželek, ale stejně jako Vašek se nesrovnal 
s krajní dráhou (tentokrát osmička), a  tak 
na sto dvaceti hodech nahrál 539 kuželek. 
Večer měl pozvednout naše ambice Tomáš 
Valík. Hrál velmi dobře do plných (393), ale 
trefit sestavu v  dorážce bylo bohužel za-
kleté. Na závěr měl i trochu smůly a zakon-
čil den výkonem 569.
Druhý den ráno zahájil boj o posun ve vý-
sledcích Honza Kotyza. Nejzkušenější hráč 
Jihlavy začal velmi dobře 302. Podobně 
však jako Vaškovi se mu na drahách 1 a 2 
nedařilo podle našich představ a dokončil 
hru výkonem 572, což bylo nakonec naše 

nejvyšší číslo. Ve své rundě byl nejlepší 
a  posunul nás o  něco výše. Na páté po-
zici nastoupil Standa Partl. Začal rozpa-
čitě, ale lepší dorážkou se dostal alespoň 
na slušnou polovinu. Očekávané zlepšení 
ve druhé půli ale nepřišlo, na závěr „pro-
fíkal“ co šlo i nešlo a zakončil hru na 544. 
Na koncákovi nastoupil Dánsko Braun 
a jeho role byla těžká. Na posun by musel 
nahrát na soupeře okolo nás kolem 40 ku-
želek, což bylo na této kuželně hodně ob-
tížné. Dánsko odehrál celkově vyrovnanou 
hru, v  dorážce bez chyby, ale stejně jako 
celé mužstvo nedorážel figury a odcházel 
z dráhy s 567 kuželkami. Atmosféra v hale 
byla v  této poslední rundě doslova fan-
tastická, my jsme spojili v hledišti hlasivky 
s našimi nedělními soupeři z Trstené (my 
i oni už jsme hráli pouze o čest, postup byl 

daleko), což lze z označit jako snad jediné 
pozitivum našeho výkonu na kuželně.
Celkově jsme zahráli 3355, což je opravdu 
málo, při pohledu na výsledky nám ujelo 
několik parníků v  dorážce (1085), což po-
pravdě dlouho nepamatujeme. Bohužel lze 
na závěr zkonstatovat, že výkony a  formu 
z  Interligy jsme v  podstatě zopakovali 
i v Sarajevu a konečné desáté místo je pro 
nás realitou. Předvedené výkony tak na 
rozdíl od loňského vystoupení v Hirschau 
musíme hodnotit jako podprůměr. Ačkoliv 
kuželna nebyla jednoduchá a  i  ti nejlepší 
hráči měli problémy, kupříkladu Szeged 
postoupil do semifinále s nejlepším výko-
nem z kvalifikace 587. To asi ani oni dlouho 
nepamatují, že by nikdo nepokořil šestis-
tovku.

Stanislav Partl

V roce 2018 se pořadatelství Evropského poháru zhostila metropole  

Bosny a Hercegoviny — Sarajevo. Osmidráhová kuželna Pauly  

je umístěna v přízemí Olympijské haly Zetra.

evropský pohár 
očima jihLavy

Společná fotografie týmů Jihlavy a slovenské Trstené
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Výjezd do Srbska byl finančně i  logis-
ticky složitou záležitostí, ale přesto jsme 
do toho šli! S finanční stránkou věci nám 
významně vypomohl Ústecký kraj a  také 
město Teplice, takže akce byla po této 
stránce jednodušší. V Apatinu jsme si opět 
ověřili platnost známého hesla „jiný kraj, 
jiný mrav“. Kvalita ubytování v místním lá-
zeňském areálu nebyla zdaleka nejvyšší, 
částečně byl ale tento drobný problém vy-
vážen vysokou kvalitou místní stravy. Takže 
ve výsledku OK!
Co se herních cílů týká, nestavěli jsme 
se rozhodně do role žádných favoritů na 
přední umístění. Naopak. V  konkurenci 
dvaceti čtyř týmů z celé Evropy jsme měli 
cíle skromné s  tím, že plánem bylo pora-

zit alespoň několik mužstev z  kuželkářsky 
rozvojových zemí (např. Estonsko, Francie), 
první dvacítka by pak byla považována za 
slušný úspěch. Tento cíl vyšel na 100 % 
a přidali jsme ještě něco navrch, takže na-
prostá spokojenost.
Po poměrně zmateném pondělním pří-
jezdu, a  ještě zmatenější organizaci při 
úvodním odpoledním semináři, následo-
valo velkolepé oficiální zahájení turnaje na 
náměstí v Apatinu.
V úterý ráno už šel do boje náš první hráč 
Zdeněk Kandl. Ten ale svou úlohu „zkuše-
nosti na úvod“ příliš nezvládl a  po festi-
valu různorodých chyb skončil na nelicho-
tivém čísle 526. V odpoledním bloku však 
zahrál velmi solidně Milda Stránský (574) 

a  přiblížil náš celek k  první dvacítce po-
řadí. Ve středečním ránu nám udělal po-
dobnou radost (576) Pepa Šálek a  trend 
výkonů stále mírně rostl. V  odpoledním 
bloku ale Pája Jedlička nezahrál zdaleka 
svůj obvyklý standard a  svým výkonem 
535 náš tým opět srazil do podprůměru. 
Vzhledem k tomu, že k předním příčkám už 
bylo hóódně daleko, rozhodli jsme se už 
před startem pátého pokračování o  tom, 
že Romana Voráčka vystřídá v polovině hry 
pro tento turnaj náhradník Petr Fabian. 
Roman zahrál zejména druhou dráhu pa-
rádně a součet 287 vypadal nadějně. Petr 
ale vlétl do hry dost nervózně a ztratil. Cel-
kový výkon 548 však úplně hrozný nebyl. 
Jako poslední nastoupil v  našich barvách 
Michal Koubek a  konečně vše klaplo. Mi-
chal zahrál výborně, svůj výkon od počátku 
stupňoval a  skončil na čísle 619. Jen pro 
představu, jednalo se o dvanáctý nejvyšší 
výkon v kvalifikaci 144 hráčů. To je v kon-
kurenci několika mistrů světa a  mnoha 
dlouhodobých reprezentantů svých zemí 
výborná vizitka!
Tímto výkonem také stanovil náš konečný 
výkon na celkem slušných 3378. Tento 
součet nám pak stačil k  posunu na ko-
nečné 15. místo. Za sebou jsme nechali již 
shora uvedené týmy Estonců či oba Fran-
couze, ale také např. klub z domácího Srb-
ska či oba interligové účastníky Husovice 
a Velký Šariš. Takže jsme odjížděli ze Srb-
ska s  dobrými pocity, a  hlavně vztyčenou 
hlavou.

Michal Koubek

Tým Hvězdy Trnovany se dočkal historického úspěchu a vybojoval si  

na základě výsledku loňského ročníku Poháru ČKA právo startu  

v Poháru NBC v srbském Apatinu.

Úspěšná mise 
trnovan v srbsku

p o h á r  n b c

Společná fotografie českých družstev na Poháru NBC 2018
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Jak se již několikrát v minulosti potvrdilo, 
úspěšný start do soutěže je důležitý ze-
jména po stránce psychické a  družstva, 
která tento start zvládnou, se často vezou 
delší dobu na vítězné vlně, i když nepatřily 
před sezónou přímo mezi největší favority. 
V minulosti to dokázala například Modran-
ka a letos tuto roli prozatím převzalo druž-
stvo Šariše, které je příjemným 
překvapením úvodu.
Při pohledu na tabulku se 
však vyjma skvělého startu 
východoslovenského týmu 
žádné překvapení nekoná. 
Na čele se dle předpokladů 
vyhřívají dva největší 
favorité z  Trstené 
a  Podbrezové (ta 
má utkání k  dob-
ru), následováni 
třemi českými týmy 
s  nejvyššími ambicemi v  pořadí 
Rokycany, Luhačovice a Česká Třebová.
Zvláště Rokycanští, jež byli v  minulos-
ti zvyklí na jiná představení než v minulé 
sezoně, se po příchodu posil, z nichž po-
tvrzuje tu nejvyšší kvalitu zejména Michal 
Jirouš, opět mohou radovat ze skvělých 
výkonů a  navrácení na pozice, kam léta 
patří. To Luhačovičtí měli po sérii zranění 
v přípravě malé obavy ze vstupu do soutě-
že. Avšak nebýt překvapivé prohry na Inte-
ru, vstup by se jim vcelku vydařil. Teď však 
na tým ze Slovácka čeká těžký dvojzápas, 
který prověří jejich formu naplno. Ale ani 
největší rival z České Třebové, jehož táhne 

výtečné mladé duo Bína a Dobeš, si neod-
pustil zaváhání v podobě nečekané remí-
zy se zmiňovaným překvapením ze Šariše. 
Ten drží na předních místech zejména 
skvělý vyrovnaný kolektivní výkon a možná 
i  určité podcenění ze strany soupeřů po 
loňském ne příliš vydařeném ročníku.

Mírně za očekáváním jsou do-
sud výsledky loňských bron-
zových medailistů z  národ-
ních soutěží, a  to Jihlavy 
a  Modranky. Nutno říci, že 
k  tomu mohl přispět i  ne-
příznivý úvodní los, kdy oba 
týmy mají za sebou utkání 

s  největšími favori-
ty a  body by tak 
měly v  konfron-
taci se slabšími 
soupeři pomalu 

ale jistě začít při-
bývat. Naopak se vstupem do 

soutěže mohou být spokojeni v Sučanech, 
které se jako nováček netají skromným cí-
lem, a  to vyhnout se záchranářským sta-
rostem.
Z týmů, které by měly dle papírových před-
pokladů bojovat o  záchranu, je na tom 
mírně lépe Bratislava, jenž překvapivě 
obrala o  body českého mistra z  Luhačo-
vic, ale její výkony často potvrzují, že po 
přestavbě kádru bude záchrana velmi těž-
ký úkol. Z českých týmů pak tabulku uza-
vírají Klokani z Dobřan. Ti po nadějné re-
míze v Husovicích posbírali sérii čtyř pro-
her a  přes některé sympatické výkony se 

přesvědčují, že přece jen je Interliga svojí 
úrovní o level výše.
V soutěži jednotlivců jsme pak svědky ne-
zvyklé události, kdy se před v  minulosti 
neohroženého vládce Vilmoše Zavarka do-
stal skvělými výkony Jan Bína. Právě jejich 
vzájemný souboj v prvním kole byl proza-
tímní třešničkou na dortu (Bína 693, Zavar-
ko 674), a  tak se ukázalo, že i  Zavarko je 
při souhře okolností porazitelný. Skvělou 
formu prokazují rovněž Erik Kuna a  Petr 
Dobeš, které lze zařadit k  nastupujícímu 
trendu „mladých pušek“.

Kamil Bednář

Uplynul sotva měsíc a naše nejvyšší soutěž mužů se již nezadržitelně blíží  

do své první čtvrtiny a z průběhu prvních soutěžních utkání se začínají  

pomalinku rýsovat obrysy průběhu tohoto ligového ročníku.

InterlIga 2018/19

Z SKóRE B

1. ŠKK Trstená Starek 5 32,5 : 7,5 10

2. TJ Slavoj Veľký Šariš 5 29,5 : 10,5 9

3. ŠK Želez. Podbrezová 4 29 : 3 8

4. SKK Rokycany 4 18 : 14 6

5. TJ Sokol Luhačovice 5 21,5 : 18,5 6

6. TJ Lok. Česká Třebová 5 23,5 : 16,5 5

7. KK Tatran Sučany 5 16,5 : 23,5 4

8. TJ Sokol Husovice 5 16 : 24 3

9. KK Inter Bratislava 5 12,5 : 27,5 2

10. KK PSJ Jihlava 5 11 : 29 2

11. ŠK Modranka 5 11 :29 2

12. Klokani CB Dobřany 5 11 : 29 1

sLovenské týmy 
v mírném trháku
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zLín v čeLe 
první Ligy žen

Zlíňanky se statečně perou o  každý bod 
stejně úspěšně jako v  loňské sezoně 
a i když je to někdy se štěstím, zatím ztrati-
ly jediný bod za remízu doma s Náchodem 
a devět bodů už získaly. Jejich hráčky v ak-
tuální tabulce jednotlivkyň sice neokupují 
přední příčky, ale to není zásadní pro cel-
kové umístění družstva.
Slavia Praha ještě neztratila ani jeden bod. 
Doma zahrála dva kvalitní výkony a  jasně 
rozdrtila Rokycany a Zábřeh. K jejím zápa-
sům venku se dá říct, že o co podprůměr-
něji hrály slávistky na Konstruktivě, o  to 
lépe zahrály v Rosicích. Možná klíčový zá-
pas podzimu se odehrál ve čtvrtém kole. 
Rosice měly zápas dvě třetiny pod kont-
rolou, ale na drtivý závěr Olgy Hejhalové 
(628) a Heleny Gruzskové (605) neměly od-
pověď a Slavia zvítězila 5:3 o téměř 90.
Rosice na začátku sezony zvládly nelehké 
a dramatické utkání v Náchodě a další dva 
zápasy vyhrály bez problémů. Slavia Praha 
v domácím zápase už však byla nad jejich 
síly, i když podaly dobrý výkon. Předsezón-
ní předsevzetí, neměnit vítěznou sestavu, 
ale vzalo za své kvůli zraněním a  dalším 
důvodům. Nikola Tatoušková ještě do žád-
ného zápasu nenastoupila, Naďa Dobešo-
vá odehrála pouze jeden zápas a  jednou 
chyběla i Lucie Vaverková.
Rokycany zatím plní svůj smělý plán umís-
tit se v nejlepší pětce, i když do konce se-
zony je ještě daleko. První kolo na Slavii, 
resp. na Žižkově, bylo spíše ještě tréninko-
vé, ale pak už předvedly doma i venku tři 
kvalitní výkony a získaly šest bodů.
Blansko hraje tradičně dobře a  je v  hor-

ních patrech tabulky, ale zatím ho pořádně 
ze silných soupeřů prověřil pouze Náchod, 
se kterým Blansko prohrálo.
Náchod zvládl ze čtyř zápasů už dvakrát 
remizovat. V prvním kole jen těsně až v sa-
motném závěru zápasu prohrál s Rosicemi, 
ale pak už remizoval ve Zlíně, porazil Blan-
sko a remizoval v Přerově.
Přerov, kde se dobře rozehrála nová po-
sila Anna Mašlaňová, ztratil doma už tři 
body ze čtyř, což je pro ně určitě zklamá-
ním a  stačí to zatím na druhou polovinu 
tabulky.
Jičín hned na úvod v  prvním kole trochu 
kuriózně remizoval s Blanskem 4:4, i  když 
Blansko nastoupilo pouze v pěti hráčkách. 
Chuť si ale Jičín spravil v Přerově, kde bo-
doval už naplno. Se třemi získanými body 
mohou být na východě Čech spokojeni.
Zábřeh začal vlažně, ale ve čtvrtém kole 
dokázal doma přehrát Jičín, takže dva body 
už má. Družstvo zatím výsledkově statečně 
drží Romana Švubová a Jitka Killarová.
Budějovice zvládly dobře svůj historicky 
první ligový zápas a porazily Konstruktivu. 
Zato na zápas druhého kola ve Zlíně asi 
nebudou rády vzpomínat, když prohrály 
nejtěsnějším rozdílem 3,5:4,5 i  přes větší 
počet poražených kuželek (3199:3181).
Posledním z trojice družstev se třemi body 
je trochu překvapivě Duchcov. Na nové do-
mácí kuželně mu vyšel dobře až druhý zá-
pas, kdy po hezkém výkonu s výrazným při-
spěním Markéty Hofmanové (599) porazil 
Přerov. Jinak podle mého názoru zaostává 
za svými možnostmi.
Konstruktiva začala sezonu třemi prohrami 

3:5 a k  tomu jednou 2:6. Prohry se silnou 
trojkou, která je na čele tabulky, ji tolik 
mrzet nemusí, ale poměrně těsná prohra 
s  nováčkem z  Českých Budějovic ji poutá 
bez bodu na poslední místo tabulky.
Na první šestistovku jsme letos čekali až 
do třetího kola (Barbora Janyšková — 610), 
ale ve čtvrtém kole už se zadařilo čtyři-
krát (nejvíce Olga Hejhalová 628). Tabulka 
jednotlivkyň není po čtyřech kolech, tj. při 
započítání dvou nebo tří kuželen, příliš vy-
povídající. Přesto zmiňme, že tabulku vede 
Olga Hejhalová s průměrem přes 595 ku-
želek.

Štěpán Koblížek

Nemohl jsem si odpustit trochu bulvární titulek, ale jedním dechem je třeba dodat, že Zlín 

má v této tabulce, kde mu patří první místo, započtenu i jednu předehrávku.

1. KlZ 2018/19

ZáP. SKóRE BOdy

1. KC Zlín 5 25,5 : 14,5 9

2. KK Slavia Praha 4 24 : 8 8

3. KK Slovan Rosice 4 22 : 10 6

4. SKK Rokycany 4 19 : 13 6

5. KK Blansko 4 19 : 13 5

6. SKK Náchod 4 16 : 16 4

7. TJ Spartak Přerov 4 17 : 15 3

8. SKK Jičín 5 15,5 : 24,5 3

9. KK Zábřeh 4 10,5 : 21,5 2

10. TJ Lok. Č. Budějovice 4 10,5 : 21,5 2

11. TJ Sokol Duchcov 4 10 : 22 2

12. KK Konstruktiva Praha 4 11 : 21 0
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nováček na čeLe 
první Ligy mužů

I ostatní favorité o sobě dávají vědět hned 
od úvodních kol. Po prvních čtyřech kolech 
je velice brzo na jakékoliv závěry, přesto 
nám pohled na tabulku naznačuje, v  jaké 
formě a s jakou přípravou družstva vstou-
pila do nového ročníku.
Dačice své soupeře zatím nepřehrávají jas-
ným způsobem (tři výhry 5:3), přesto jsou 
po čtyřech kolech bez ztráty bodu. A  to 
i díky těsné výhře z úvodního kola v der-
by proti Třebíči. V  letošní sezóně se zatím 
skvěle daří Petru Žahourkovi, který je hlav-
ním strůjcem vítězného tažení. Síla Dačic 
je však i  ve vyrovnanosti, hned tři hráči 
jsou v první dvacítce a další na dohled. 
Po veledůležitém vítězství na domácí půdě 
proti Slavoji se z  druhého místa mohou 
radovat v  Rosicích. Rovněž tam spoléhají 
na vyrovnanost celého týmu. V  úvodních 
kolech se daří Adamu Palkovi a do posled-
ních utkání po nemoci zasáhl i  juniorský 
reprezentant Jan Mecerod, který potvrdil 
své kvality.
Poražený z posledního kola Slavoj jistě nic 
nevzdává. Hvězdami nabitý kádr byl kromě 
jediného zaváhání velice přesvědčivý a jis-
tě bude své soupeře v tabulce stíhat. Tra-
diční oporou je nestárnoucí Zdeněk Gartus 
s průměrem 608 kuželek.
S bilancí 2, 0, 2 máme v tabulce hned čty-
ři týmy. Trnovany před sezónou změnily 
domácí dráhy a první zápasy na nich pro-
hrály. Proti Zábřehu však už našly recept 
a připsaly si první body. Domácí body bu-
dou klíčové pro zajištění dobrého umístě-
ní. Smolná prohra v  posledním kole stojí 

Valašské Meziříčí lepší umístění. Přesto se 
snad ve Valmezu svítá na lepší časy. Do 
staré formy se rozehrává Radim Metelka, 
který s Tomášem Cabákem Valachy táhne. 
Tradiční nevyrovnanost sráží České Vele-
nice. Po jasných prohrách v Rosicích a Tr-
novanech však dokázaly skvěle vyhrát ve 
Valmezu či Zábřehu. Přesto čtyři body, ze 
čtyř venkovních utkání nejsou špatné. Po 
rekonstrukci zázemí na domácí kuželně 
se hráči vrátí na domácí dráhy a  úspěch 
na nich bude alfou i omegou celé sezóny. 
Rovněž čtyři body si připsal nováček z Tá-
bora. Pro Jihočechy je to dobrý start do se-
zóny, ve které se srovnávají s novou kužel-
nou. Nejlépe umístěným je na třetím místě 
Petr Chval.
Pohled na tabulku asi netěší fanoušky Tře-
bíče, která je i přes skvělou formu Roberta 
Pevného až na osmém místě. Tradiční fa-
vorit několika předešlých ročníků se těž-
ko srovnává s  odchodem Petra Dobeše. 
Domácí ztráty jsou největší bolestí týmu 
z  Vysočiny. Přesto Třebíč přivezla body 
z Tábora, a pokud se do lepší formy dosta-
nou další klíčový hráči, určitě se v tabulce 
mohou posunout výše.
Slušné tři body mají i v oslabeném Jičíně, 
výhra s  Valmezem i  remíza v  Třebíči jsou 
velice cenné body. Horší vstup prožíva-
jí v  Hořicích. Především domácí ztráty by 
mohly mrzet. Na druhou stranu je potřeba 
zmínit, že Hořičtí odehráli zápasy s  velice 
kvalitními soupeři, a  tak by bodový zisk 
v dalších kolech mohl být vyšší. Ani oslabe-
ný Duchcov neměl jednoduchý los na úvod 

soutěže. Tři venkovní prohry znamenají 0 
bodů. Důležitá domácí výhra však připsána 
byla a  další jistě budou následovat. Úpl-
ně bez bodu však zůstávají v Zábřehu. Ve 
třech domácích utkáních neuhráli ani bod. 
I oni však přivítali favority. Těžkou ztrátou 
je však domácí prohra s Velenicemi.
Úvodní kola nám tak nabídla pohled na 
to, v  jaké formě týmy jsou. Již po čtyřech 
kolech jsme mohli vidět několik skvělých 
náhozů, z nichž nejlepší byl výkon třebíč-
ského Roberta Pevného 662.

Tomáš Valík

První kola patří nováčkovi z Dačic. Nutno dodat, že označení je mírně zavádějící,  

v týmu z jižních Čech hrají samí zkušení borci, kteří patří k favoritům soutěže,  

a tak jejich umístění není žádným překvapením.

1. KlM 2018/19

ZáP. SKóRE BOdy

1. TJ Centropen Dačice 4 21 : 11 8

2. KK Slovan Rosice 4 23 : 9 7

3. KK Slavoj Praha 4 22 : 10 6

4. KK Hvězda Trnovany 4 18 : 14 4

5. TJ Valašské Meziříčí 4 16 : 16 4

6. TJ Lok. České Velenice 4 13 : 19 4

7. KK Lokomotiva Tábor 4 13 : 19 4

8. TJ Třebíč 4 15 : 17 3

9. SKK Jičín 4 15 : 17 3

10. SKK Hořice 4 14 : 18 3

11. TJ Sokol Duchcov 4 14 : 18 2

12. KK Zábřeh 4 8 : 24 0
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náborové akce 
pro mLáDež

Stejně jako před rokem, i  letos se VV ČKA 
rozhodl finančně podpořit „dny otevřených 
dveří“ pro mládež na kuželnách.
VV ČKA schválil následující příspěvky: v pří-
padě náboru do 10 osob 3 000 Kč, od 11 
do 20 osob 5 000 Kč, od 21 do 30 osob 
7 000 Kč, od 31 do 40 osob 9 000 Kč a nad 
41 osob (včetně) 11 000 Kč. Termíny pro 
uskutečnění náborových akcí musí být do 
14. prosince 2018. Jeden oddíl může uspo-
řádat i více akcí v různé termíny, v takovém 
případě se osoby sčítají. To znamená, že 
v  konečném vyúčtování může jeden klub 
obdržet částku dle všech zúčastněných 
osob jen jednou.
Pokud oddíl plánuje náborovou akci 
pro děti a  mládež do 18 let, je potře-
ba před jejím konáním vyplnit formulář 
a  po jejím skončení zaslat na e-mailo-

vou adresu pojdhrat@kuzelky.cz fotodo-
kumentaci (zúčastněné osoby a  plakát, 
viz níže) a  čestné prohlášení předse-
dy oddílu. Originál čestného prohlá-
šení je nutné zaslat poštou na adresu 
ČKA. Formulář je dostupný na adrese  
pojdhrat.kuzelky.cz/formular, čestné pro-
hlášení je k dispozici ke stažení na webu 
ČKA www.kuzelky.cz.
Po splnění podmínek bude oddílu potvr-
zen nárok na proplacení finančního pří-
spěvku. Jak již bylo uvedeno výše, při koná-
ní více akcí v jednom oddílu se zúčastněné 
osoby sčítají, proto musí být faktura zaslá-
na až po všech uskutečněných akcích.
Faktury musí být zaslány ČKA do 20. pro-
since 2018, na později zaslané faktury ne-
bude brán zřetel!
Kontaktní osobou je předsedkyně Komise 

mládeže ČKA Ludmila Johnová, která zod-
poví případné dotazy.
K propagaci této akce nabízíme ke staže-
ní plakát, který si můžete vytisknout, vypl-
nit datum a  místo konání a  vyvěsit např. 
ve školách, jiných sportovištích či dalších 
vhodných místech. Zkusit můžete komu-
nikaci i přímo se školami prostřednictvím 
učitelů tělesné výchovy, kteří si mohou při-
jít zahrát kuželky s žáky a studenty přímo 
v rámci výuky.
Plakát musí být také umístěn na viditel-
ném místě přímo na kuželně, kde se bude 
akce konat (nutno doložit ve fotodoku-
mentaci). Pokud je to možné, je vhodné 
pustit účastníkům náborové akce také pro-
pagační video „Pojď hrát kuželky“, které je 
na adrese pojdhrat.kuzelky.cz/video.

Ludmila Johnová

Výkonný výbor ČKA schválil v rámci kampaně „Pojď hrát kuželky“ pro letošní podzim 

podporu oddílům při náborových akcích mládeže.

mailto:pojdhrat%40kuzelky.cz?subject=
http://pojdhrat.kuzelky.cz/formular
https://www.kuzelky.cz
http://pojdhrat.kuzelky.cz/video
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sezóna mLáDeže 
v pLném prouDu

Úvodní okénko mládeže této sezony je věnováno reprezentačním akcím a prvním 

turnajům Poháru juniorů, Českého poháru dorostu a Poháru mladých nadějí.

rEprEzENtaCE

Ve dnech 23.—26. srpna se ve Valašském 
Meziříčí uskutečnilo první dorostenecké 
soustředění, které mělo za úkol zjistit při-
pravenost hráčů na nadcházející mistrov-
ství světa dorostu v  Rokycanech. Akce se 
účastnilo celkem 12 dorostenců a  12 do-
rostenek. Kromě fyzických testů čekala na 
účastníky sprinterská soutěž a  klání smí-
šených tandemů, a  zároveň také „ostrá“ 
stodvacítka, která měla prověřit výkonnost 
jednotlivých hráčů a hráček. Nejlépe si v ní 
vedli Barbora Bártková (TJ Horní Benešov) 
s  výkonem 603 kuželek a  Jakub Fabík (TJ 
Spartak Bílovec), který nahrál 620 kuželek.
V termínu 24.—26. srpna se konal také kon-
trolní start širší reprezentace juniorů, který 
hostila kuželna v Blansku. Teoretická a fy-
zická příprava vyústila poslední den ostrou 
stodvacítkou.
Třetí reprezentační akcí aktuální sezony 

bylo soustředění dorostenecké reprezen-
tace v Náchodě konané 5.—7. října. Akce se 
zúčastnilo po osmi zástupcích každé kate-
gorie. První část programu patřila přede-
vším specifickému tréninku zaměřeného 
na stresové a  neobvyklé situace, fyzickou 
a psychickou připravenost a také relaxaci. 
Ve druhé části reprezentanti sehráli ostrý 
start na 120 hs. Nejlépe se v něm vedlo Ja-
roslavovi Soukupovi z Jičína (592) a Barbo-
ře Bártkové z Horního Benešova (523).

pohár juNiorů

Junioři začali bitvu o postupová místa na 
mistrovství České republiky.
Pátek 28. září znamenal start pro pohár ju-
niorů, ve kterém budou moci prověřit své 
síly junioři a  juniorky. Ve čtyřech termí-
nech, vždy na dvou kuželnách a v závěreč-
ném finálovém kole mají možnost zabojo-

vat o přímá postupová místa na juniorské 
MČR. Hned úvodní kolo zaznamenalo kva-
litní výkony, čtyři hráči překonali hranici 
600 kuželek. Nejlepším hráčem prvního 
kola se stal David Urbánek z  TJ Rychnov 
nad Kněžnou výkonem 621 kuželek, násle-
dován Janem Bínou (TJ Lokomotiva Česká 
Třebová) a  Michaelem Kotalem (TJ Sokol 
Kdyně), kteří shodně dosáhli výkonu 614 
kuželek. V  juniorkách si prvenství úvod-
ního kola připsala Barbora Janyšková z TJ 
Spartak Přerov, když předvedla výkon 610.

pohár mLadýCh Nadějí 
a ČESký pohár doroStu

V pátek 28. září odstartovaly nové ročníky 
dvou prestižních akcí mládeže. A  nutno 
podotknout, že hned na začátku byly k vi-
dění hezké výkony.
V  ČPD dominovala v  prvním kole Barbo-
ra Pýchová z  TJ Jiskra Nová Bystřice, když 
předvedla výkon 559 poražených kuželek. 
Mezi dorostenci zazářil František Hejna z TJ 
Lomnice výkonem 578.
V PMN se prvenství v úvodním kole v ka-
tegorii mladších žáků a  žákyň ujali Adéla 
Dlouhá z KK Kosmonosy (263 bodů) a Josef 
Fišer z  CB Dobřany (284 bodů). Ve star-
ší kategorii excelovali Lucie Dlouhá z  KK 
Kosmonosy (271 bodů) a za starší žáky Mi-
lan Fanta z TJ Jiskra Hazlov (265 bodů).
Další umístění v  jednotlivých kategoriích 
naleznete na webových stránkách přísluš-
né soutěže.

Marie Říhová
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Stávající systém má velkou výhodu v tom, 
že je schopen generovat mistra republiky 
ze všech možných účastníků daného roč-
níku. Dřívější turnajový systém byl zase 
mezi účastníky oblíben díky svému sociál-
nímu aspektu (příkladem může být dnešní 
Vánoční turnaj). Nynější návrh si bere 
dobré z obou systémů.

důLEžitá kritéria

Důležitá kritéria, ze kterých bylo vycházeno 
při tvorbě systému:

•	 hrát turnajově celý den — aby byl pro-
stor „na pokec“ (mezi hráči, ale i trenéry, 
lze využít i pro repretrenéry a případné 
semináře)

•	 systém kvalifikace + postup do jarní fi-
nálové části — možnost vyhrát MČR pro 
všechny zúčastněné

•	 redukce hracích víkendů — vytvořit pro-
stor pro školení trenérů a reprezentační 
akce (alespoň jeden víkend na podzim, 
jeden na jaře)

•	 počet 6 družstev ve skupině je optimální 
z  hlediska organizace jednotlivých tur-
najů — na dvoudráhu se navíc i při hraní 
100 hs více družstev nevejde

•	 hraní na celkové číslo — je důležité pro 
systematickou přípravu na MS, kde se 
v dorostu i U23 hraje stejným systémem 
(prostý součet družstva)

SYStém 
kvaLiFikaCE — SkupiNY

•	 6 kvalifikačních skupin po 6 týmech, 
tříčlenná družstva bez rozdílu pohlaví

•	 6 turnajů na podzim — každý účastník 
uspořádá 1 turnaj

•	 na dvoudráze 100 hs, na čtyřdráze 120 hs
•	 hrací den je ponechán k diskuzi (soboty 

jsou lepší z hlediska provozu)
•	 vítěz turnaje bere 6 bodů, poslední bod 

(lze nastavit i jinak)
•	 ze skupiny postupuje přímo pouze vítěz
•	 družstva na druhých místech v  kvalifi-

kačních skupinách by na konci listopadu 
sehrála jeden turnaj na neutrální ku-

želně na 120 hs — do finále postoupí dvě 
nejlepší družstva dle celkového náhozu

FiNáLE

•	 6 finálových turnajů na jaře pro 8 druž-
stev — postupující z prvních míst uspo-
řádají po jednom turnaji (pokud bude 
domácí dvoudráha, pořadatel si zajistí 
čtyřdráhu), stejný systém jako v  kvalifi-
kaci

•	 žádné bonusy za umístění v kvalifikacích
•	 vítěz mistr ČR

NEpoStupujíCí

•	 v  jarní části budou pro hráče nepostu-
pujících týmů a  příslušných krajských 
družstev uspořádány dle zájmu celo-
denní turnaje v  doplňkových disciplí-
nách (sprint, tandemy, dvojice a  jiné) 
v rámci oblastí dle možností kuželny po-
řádajícího oddílu

•	 turnaje budou řízeny ČKA
•	 bodování je k  diskuzi, lze upravit dle 

konkrétního systému a počtu hráčů, fan-
tazii se meze nekladou

•	 vítězové mistry krajů
•	 zbývající víkendy budou vyplněny ČPD (3 

na podzim, 1 na jaře + finále), Májový + 
Vánoční turnaj, Mistrovství ČR, kontrolní 
starty, soutěže dospělých

Vaše názory a  připomínky k  uvedenému 
návrhu můžete sdělit e-mailem či telefo-
nicky předsedovi Trenérsko-metodické ko-
mise ČKA Janu Kotyzovi.
•	 e-mail: jan.kotyza@kuzelky.cz
•	 mobil: +420 777 868 993

Impulzem pro změnu je především snaha o zatraktivnění soutěží pro samotné hráče.

návrh na změnu 
Dorostenecké Ligy

mailto:jan.kotyza%40kuzelky.cz?subject=
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r o z h o D Č í

NěktEré NoviNkY  
v přEdpiSECh Čka

1) používání vlastních koulí
Za vlastní koule se nově považují koule, 
které hráč předloží rozhodčímu před svým 
startem ke kontrole a  prohlásí o  nich, že 
jsou jeho vlastní. Koule s pasem vystave-
ným na jméno majitele tedy právně zani-
kají (podrobněji viz čl. 18 Pravidel kuželkář-
ského sportu). Rozhodčí v prvé řadě kont-
roluje, zda jsou koule od výrobce s platnou 
licencí WNBA, a to za pomoci loga, kterým 
musí být každá koule opatřena. Orientačně 
může prověřit také rozměry a  hmotnost 
koulí. Případné velmi malé odchylky však 
prakticky nelze postřehnout. Obecně se 
spoléhá na zájem samotných hráčů hrát 
s koulí standardních parametrů.

2) horní věková hranice
Řád rozhodčích v čl. 3 Náležitosti rozhod-
čího je nově v odst. 1) doplněn o formulaci 
toho, že rozhodčí v soutěžích řízených STK 
ČKA nesmí v  průběhu soutěžního ročníku 
dosáhnout 80 let věku.

3) trest snížení kvalifikační třídy
Potrestání je možné aplikovat především 
v případě, že se rozhodčí při výkonu funkce 
opakovaně dopustil zásadních pochybení.

4) Nová Směrnice Čka č. 2/2018 o kvalifi-
kačních třídách a evidenci rozhodčích
Zvláště je třeba zdůraznit nový čl. 8 Kva-
lifikační průkaz rozhodčího, který v  odst. 
3) zmiňuje, že prodloužení platnosti kva-

lifikačního průkazu bude možné pouze 
v případě, že se daný rozhodčí za poslední 
pětileté období platnosti svého kvalifikač-
ního průkazu alespoň třikrát zúčastnil jed-
nodenního semináře pořádaného komisí 
rozhodčích ČKA. Prodloužení tedy nebude 
probíhat automaticky jako doposud.

Nové podNětY, ktEré vYpLYNuLY  
z LoňSkého roČNíku

1) uznávání kopií registračních průkazů
Rozhodčí mohou při kontrole náležitostí 
hráčů a  ostatních účastníků utkání uzná-
vat také kopie registračních průkazů či 
fotky registračních průkazů v mobilním te-
lefonu. Je však nutné tuto skutečnost vždy 
nechat uvést do zápisu o utkání.

2) malé děti u hracího prostoru
Malé děti by neměly být vpouštěny do 
prostoru za hráčem. V prvé řadě jim hrozí 
zranění a rovněž mohou vyrušovat ostatní 
hráče. Co se týče pravidel, byť by dítě mělo 
platný registrační průkaz, nemůže vystupo-
vat ve funkci zástupce trenéra.

3) Úbor trenérů a zástupců trenérů v sou-
těžích řízených komisí mládeže Čka
V  mládežnických soutěžích jednotlivců, 
jako jsou především PMN a ČPD, je třeba, 
aby rozhodčí více sledovali, zda mají osoby 
vstupující do prostoru za hráči sportovní 
úbor a sportovní obuv. Pokud nemají, musí 
být vyžadována náprava.

Lukáš Hlavinka

V neděli 9. září v Brně a v sobotu 15. září v Praze se 

uskutečnily semináře ligových rozhodčích.

závěry ze seminářů 
rozhoDčích vlastimila Cahová, mistryně světa z roku 

1994, dlouholetá reprezentantka a hráčka 
Slavie Praha oslaví v listopadu životní ju-
bileum.

Bohumil Bašný, bývalý rozhodčí a dlouho-
letý člen KK Blansko, slaví v říjnu 75. naro-
zeniny.

karol ivanko, dlouholetý funkcionář Praž-
ského kuželkářského svazu na všech úrov-
ních činnosti, trenér mládeže a bývalý ligo-
vý rozhodčí, oslaví v listopadu 80 let.

bLahopřejeme 
k jubiLeím

VV ČKA na svém říjnovém zasedání projed-
nal návrh změny organizace KLD, úvodní 
materiál k úpravě pravidel a místa konání 
MČR (finální podoba bude známa k 31. 10.).

z jeDnání vv čka

mailto:redakce%40kuzelky.cz
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