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pokračování na str. 3 

Je tu začátek července a  s  ním po-
slední Kuželkářské listy patřící pod 
sezónu 2018/19. Doba po světových 
šampionátech je každý rok ve zna-
mení dokončení Poháru ČKA i  mist-
rovství České republiky dvojic. Je však 
také ve znamení bilancování uplynu-
lých měsíců a  s  tím je spojeno vy-
hlášení nejlepších kuželkářů sezony. 
V hlavních anketách se letos radovali 
Hana Wiedermannová s  Milanem 
Svobodou, kteří se vryli do českých 
myslí na domácím světovém šampi-
onátu.
Začátek léta je však také obdobím 
příhodným pro plánování a  další 
přípravu. Již nyní se řada kuželkářů 
chystá na nový ročník. Někteří po-
ctivě trénují na drahách, jiní se při-
pravují fyzicky a  ve velkých vedrech 
se dobrovolně mučí na kole, v  tre-
trách či v posilovně. A někteří se na 
nový ročník připravují především 
mentálně, kdy o  kuželkách hluboce 
dumají nad prázdnými kuželkami 
z  Plzně a  dalších měst Česka. A  jak 
se připravujete vy? Pojďme na face-
bookové stránce asociace diskutovat 
o optimální letní přípravě.
Přeji vám příjemné čtení a úspěšné 
léto!

Lukáš Dařílek
šéfredaktor

Úvodem

Slavnostní galavečer se letos konal v pro-
storách Institutu pro veřejnou správu 
v  Benešově. Před samotným vyhlášením 
proběhla Výkonná rada ČKA, jejíž součástí 
byla mimo jiné diskuze nad novelou Spor-
tovně-technických předpisů kuželkářského 
sportu. V rámci VR ČKA obdržela na návrh 
Moravskoslezského KKS bronzovou plaketu 
paní Emílie Deingruberová, která se ne-
mohla zúčastnit slavnostního večera.
Moderování večerní akce se opět ujali Lída 
Johnová s  Tomášem Valíkem za pomoci 
osobností, které předávali jednotlivá oce-
nění. Nejprve byly uděleny plakety ČKA 
jako vyznamenání členům asociace za je-
jich dlouhodobé zásluhy. Bronzové pla-
kety byly uděleny Stanislavovi Novákovi 
a  Tomášovi Vítovi, trenérům reprezentace 
dorostu, a také Milanovi Vrabcovi za dlou-
holetou práci v Plzeňském kraji. Stříbrnou 
plaketu obdržel David Wohlmuth, který byl 
šéfem organizačního výboru MS v  Roky-
canech. Ten mimo jiné prozradil, že by si 
Rokycany organizaci rády zopakovaly, a  to 

v  dohledné době. Zlatou plaketu obdr-
žel Jaroslav Pleticha starší za své zásluhy 
v  rámci pražského svazu. Udělen byl dále 
Čestný odznak ČUS bývalému viceprezi-
dentovi ČKA Jiřímu Johnovi a  mnohoná-
sobné medailistce z  MS a  reprezentační 
trenérce Marii Švorbové. 
Poté již došlo k vyhlášení první ankety, kte-
rou je tradičně Talent sezony. Letošní výběr 
byl jednoznačný. Talenty sezony se stali 
úspěšní účastníci ze Světového poháru 
U14 Vojtěch Šmarda a  Petra Mertlová. Po 
nich byl udělen titul Trenér sezony, který 
získal Radek Kroupa jako úspěšný kouč ví-
tězů kuželkářské ligy dorostu SKK Hořice. 
Již několik let je také udělována pocta Tre-
nérská stálice. Letošním laureátem se stal 
člen Síně slávy ČKA Jaroslav Slabák, který 
sice již nevykonává funkci reprezentač-
ního trenéra, ale jeho rukopis je patrný na 
úspěších Slovanu Rosice.
Po malém oddechu v podobě společenské 

Vítězi hlavní ankety o nejlepší kuželkáře sezóny 2018/19 

se stali Hana Wiedermannová a Milan Svoboda.

Známe nejlepší 
KuželKáře sezóny

k u ž e l k á ř  s e z ó n y
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hry byli vyhlášeni nejlepší junioři sezóny. 
Na třetích místech se umístili Klára Tobo-
lová a Michael Kotal. O příčku výše Barbora 
Pýchová a Rostislav Gorecký. A již počtvrté, 
a to oba, se z ocenění radovali Natálie To-
pičová s Janem Bínou. Oba se čtvrtými pr-
venstvími osamostatnili na čele historické 
tabulky v této kategorii, když za sebou ne-
chali třikrát úspěšné Pavla Jirouška a Lucii 
Vaverkovou. Oba navíc ještě mohou svoji 
sbírku rozšířit.
Před vyhlášení absolutních vítězů ještě 
došlo k  uvedení nového člena do Síně 
slávy ČKA. Její 36. členkou se stala Hana 
Konířová. Jejím zřejmě největším úspě-
chem je zlatá medaile z MS z roku 1974, kdy 
se radovala v kombinaci na 3×100 hs. Její 
kariéra je však olemována mnoha úspěchy, 
což dokládá její páté místo v anketě o nej-
lepší kuželkářku české historie.
V  závěrečné hlavní anketě se na třetích 

místech umístili Natálie Topičová a  Jan 
Bína. Druhé příčky obsadili Lucie Vaver-
ková a  Jaroslav Hažva. Na samotný vrchol 
poté vystoupali Hana Wiedermannová 
s  Milanem Svobodou. Obě hlavní postavy 
českých týmů na MS v  Rokycanech a  no-
vopečení čeští rekordmani tím stvrdili své 

úspěšné sezóny.
Poslední ocenění večera, Kuželkářská 
hvězda sezóny, bylo letos uděleno hro-
madně zlatému týmu dorostenek z  mist-
rovství světa U18 v Rokycanech.

Lukáš Dařílek

Známe nejlepší 
KuželKáře sezóny

 pokračování ze str. 2
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AnketA kuželkář sezóny 2018/19

kuželkář sezóny Milan svoboda chamtalkegler raindorf (Deu), sokol kdyně

kuželkářka sezóny Hana Wiedermannová bbsv Wien (aut), tJ lok. Česká třebová

Junior sezóny Jan bína tJ lokomotiva Česká třebová

Juniorka sezóny natálie topičová kk slovan rosice

talent sezóny — chlapci vojtěch Šmarda kk orel ivančice

talent sezóny — dívky petra Mertlová tJ Jiskra nová bystřice

trenér sezóny radek kroupa skk Hořice

trenérská stálice Jaroslav slabák kk slovan rosice

síň slávy Hana konířová
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V uplynulé sezóně nezbývalo na Pohár ČKA 
příliš mnoho prostoru na stránkách tohoto 
časopisu, takže dnes vám to trochu vyna-
hradíme.
Věnovat se budeme především nakonec 
vítězné cestě Slavoje Praha. Tomu se letos 
podařilo ovládnout nejvyšší národní sou-
těž mužů, takže slaví návrat do Interligy. 
Vzhledem k výhře v PČKA se mu tak vlastně 
povedlo získat takový malý double.
Do pohárové soutěže vstoupil Slavoj jako 
nasazený číslo devět v  nadstavbě soubo-
jem proti B týmu Rokycan. Ten v minulosti 
dokázal potrápit nejednoho favorita. Sla-
voj důležitý krok za postupem udělal hned 
v  úvodním venkovním utkání, kdy zvítězil 
4:2. Důležitá byla hlavně výrazná výhra Ev-

žena Valtra (582:490) a nejlepší výkon Jaro-
slava Hažvy (594).
V odvetě pak pražský tým prospal začátek 
a  prohrával 2:0. Dařilo se hlavně Petrovi 
Farovi (580). Ve druhé polovině museli oba 
hráči Slavoje zvítězit. Hažvovi se to poda-
řilo s přehledem. František Rusín však čelil 
Martinovi Prokůpkovi, který až do poslední 
dráhy kladl velký odpor. Nakonec prohrál 
572:582. Slavoj těsným způsobem o  čtyři 
kuželky opět vyhrál 4:2 a postoupil.
Druhé kolo a  loňský čtvrtfinalista Spartak 
Rokytnice nad Jizerou. Ten sice letos ne-
měl ve svém středu Michala Jirouše, přesto 
však byl velice nebezpečný, když zdolal 
Lokomotivu Trutnov. Slavoj jako hůře po-
stavený začínal doma a zvítězil 5:1, nejlépe 

Hažva (617). V odvetě na domácí dvoudráze 
Rokytnice vedla již 3:0 a  byla blízko po-
stupu. Na závěr za Slavoj nastoupil Hažva 
a výhrou 633:549 vývoj zvrátil. Hlavně díky 
poslední dráze 163:126 stáhl veškerou 
ztrátu a dokázal zápas dovést k remíze 3:3. 
Slavoj díky němu mohl opět slavit.
Posledním soupeřem před Final Four byl 
obhájce prvenství a  letošní mistr ČR Lo-
komotiva Česká Třebová. O  domácí výhře 
4:2 tentokráte rozhodl především Rusín vý-
hrou 611:550. Zajímavý souboj svedl Hažva 
s  Janem Bínou. Dva z  nejlepších českých 
hráčů posledních let svedli napínavý sou-
boj. Radoval se ten mladší, tedy Bína, po-

Vítězem letošního ročníku Poháru ČKA mužů se stal Slavoj Praha,  

který tak završil úspěšnou sezonu. Zajistil si tím i účast v prestižním Poháru NBC.

pokračování na str. 5 

malý double 
pro slavoj praha
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měrem 608:597.
Oba dva poté byli hlavními postavami 
svých celků i  v  odvetě. Hažva nejprve 
hladce zvítězil 662:609. Za domácí srovnal 
Pavel Jiroušek. Slavoj však měl výrazný 
náskok ve sražených kuželkách (43). Bína 
sice drtivě zvítězil 650:551. Rusín však také 
hladce získal bod proti Ondřeji Topičovi 
(622:548). O postupu nakonec rozhodla po-
slední dráha, kterou Rusín i  Bína nahráli 
shodně 170. Topič však 127. Čtvrtý do party 
Lukáš Janko přidal 145 a  rozdíl mezi ním 
a Topičem byl určujícím. Slavoj celkově na-
hrál o 18 kuželek více a díky další výhře 4:2 
mohl slavit postup.

Final Four

Final Four hostila kuželna v Duchcově. Sla-
voj v semifinále čekal mnohonásobný po-
hárový vítěz PSJ Jihlava.
V první dvojici si týmy body rozdělily. Slavil 
Rusín (603:550) a Václav Rychtařík (610:573). 
Slavoj měl k  dobru 16 kuželek. Ve druhé 
polovině náskok mírně navyšoval, i  přes 
vynikající dráhu 182 Tomáše Valíka. Ten če-
lil Hažvovi, který se vyrovnanými dráhami 
radoval z  výhry 664:628. Souboj Davida 
Kuděje s Danielem Braunem skončil remí-
zou 596:596. Slavoj zvítězil 4,5:1,5 a  už jej 
čekal jen jediný soupeř.
Tím byly Rokycany, které se po předchozí 
neúspěšné sezoně v  té aktuální pokusily 
o restart. K druhému místu v Interlize na-
konec přidaly druhé místo v Poháru. Slavoj 
se radoval i přesto, že po těsných výhrách 
Miroslava Šnejdara a  Daniela Neumanna 
prohrával 2:0. Ve druhé polovině však bod 
za Pražany uhráli Kuděj a  samozřejmě 

Hažva, který poslední nához ročníku koru-
noval výkonem 655 a výhrou o 25 kuželek 
nad Janem Endrštem. Rokycany ještě před 
posledními třicítkami vedly o  22 kuželek. 
Hažva však v závěru zvítězil 155:137 a Kuděj 
160:136, což znamenalo zvrat. Slavoj se ra-
doval z  vítězství 4:2 (2445:2425) a  ze zisku 
Poháru ČKA pro sezonu 2018–2019.

Závěr

Na závěr trochu statistiky. Výše nejčas-
těji uváděný Hažva se celkem třikrát pro-
bojoval do nejlepších deseti sezónních 
výkonů (nejvíce 664). Ten vůbec nejlepší 
však předvedl v domácím čtvrtfinále David 
Urbánek z Rychnova nad Kněžnou. V sou-
boji s Klokany z Dobřan zahrál 681, když na 
třetí dráze trefil rovných 200. Do „top ten“ 
jej dostalo i  658 z  druhého kola základní 

části. V  první stovce nejlepších výkonů 
není žádný pod 600 kuželek, což ještě před 
pár lety nebylo zvykem.
Nejlepší týmový výkon předvedly Rokycany 
ve čtvrtfinále v  Husovicích (2472). Celkem 
osmnáctkrát padla hranice 2400 kuželek. 
Vítězové se do nejlepší desítky dostali 
pouze finálovým výkonem 2445, naopak 
Sokol Husovice hned třikrát.

Lukáš Dařílek

 pokračování ze str. 4
Pohár ČKa 2018/19 — Muži

KK Slavoj Praha

SKK Rokycany

KK PSJ Jihlava

4. TJ Start Rychnov nad Kněžnou

malý double 
pro slavoj praha
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Na sportovních stadionech bývá ke slyšení 
často pokřik „dejte jim bůra“ na znamení 
potupy prohrávajícího celku. V  tomto pří-
padě by se ale tento pokřik měl užít jako 
výraz uznání. Slovan Rosice totiž zkom-
pletoval pětici výher v Poháru ČKA v  řadě 
a „dostal tak bůra“.
V cestě za další výhrou nejprve zdolal ví-
těze 2. KLZ PSJ Jihlava. Hlavní zbraní Rosic 
v  úvodním utkání byla Anna Štraufová, 
s  595 kuželkami nejlepší hráčka utkání. 
Především její zásluhou Rosice zvítězily 4:2. 
Doma poté postup korunovaly výhrou bez 
ztráty bodu.
Druhým soupeřem Rosic byl Spartak Pře-
rov. Ten neprožil úspěšnou sezonu, ale 
v  pohárovém systému byl nebezpečným 

soupeřem. Zásadním faktorem výhry favo-
rita nakonec byla úvodní dvojice prvního 
zápasu v Přerově. Natálie Topičová zahrála 
621, Lucie Vaverková dokonce 628 kuželek. 
Ve druhé části sice Anna Mašlaňová i Ka-
teřina Fajdeková za domácí srovnaly krok 
na body. I přes kvalitní výkony 596 a 616 se 
jim však ztrátu na kuželky stáhnout nepo-
vedlo. Rosice zvítězily 4:2.
Zásadní ráz odvetě poté určil excelentní 
výkon Topičové 647 kuželek. O jeho kvalitě 
svědčí především ten fakt, že dva další nej-
lepší výkony, a to hostujících hráček, se za-
stavily na výsledku 558. Topičová sama tak 
de facto uhrála tři body pro svůj tým. Ten 
čtvrtý poté přidala Alena Kantnerová.
Dalším účastníkem závěrečného turnaje 

bylo KK Blansko. Bronzový ligový tým si 
v  čtvrtfinále poradil s  TJ Valašské Meziříčí 
9,5:2,5.
O obhajobu bronzové medaile z roku 2018 
se nakonec nepokusil Sokol Duchcov, kte-
rému ve čtvrtfinále vystavila stopku praž-
ská Slavia. Zápas v Praze sice skončil remí-
zou. Duchcov však doma prohrál 1:5, i přes 
kvalitní výkon Markéty Hofmanové (587). 
Nejlépe si totiž vedla „sešívaná“ Olga Hej-
halová (624). Posledním do čtveřice byly 
SKK Rokycany, které si s přehledem pora-
dily s SK Žižkov Praha.

Páté prvenství v Poháru ČKA v řadě oslavily v Táboře hráčky Slovanu Rosice.  

Získaly tak další cenný „double“ po výhře v 1. KLZ.

pokračování na str. 7 

Další prvenství 
slovanu rosice
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Final Four

První souboj obstaraly Rosice s Blanskem. 
Dvojice Topičová a Vaverková se postarala 
o  první dva body pro favorita. Blansko 
mohla mrzet zvláště prohra Lucie Nevři-
vové, která nad Vaverkovou vedla 2:0. Ve 
druhé polovině však na dobrou první část 
nenavázala a  připsala si prohru 579:558. 
Třetí bod přidala ve druhém náhozu suve-
rénní výhrou 593:539 Kantnerová. Kanára 
nakonec odvrátila Zdeňka Ševčíková. Její 
výhra 577:527 však celkový výsledek pozmě-
nila jen kosmeticky.
Druhé semifinále nabídlo přeci jen napí-
navější souboj. Terezie Krákorová výkonem 
601 získala 45 kuželek k dobru. Bohužel pro 
Rokycany Michaela Provazníková jich 56 
ztratila. Stav 1:1 a mírné vedení pro Slavii. 
Zbylé souboje byly nesmírně vyrovnané. 
Oba nakonec rozhodly o  něco pevnější 
nervy Slávistek. Michaela Kučerová vyhrála 
poslední dráhu 144:124, celkem 556:550. 
Vladimíra Šťastná nad Denisou Pytlíkovou 

těsně 160:158, celkem 596:587. Slavie tedy 
vyhrála tři souboje, v souhrnu srazila o 26 
kuželek více a  díky tomu slavila vítězství 
v poměru 5:1.
Zápas o  bronz byl také vyrovnaný. Roky-
cany v něm však přeci jen tahaly za kratší 
konec. Na dva úvodní body třetím navázala 
Michaela Zajacová. Za Rokycany snižovala 
Terezie Krákorová (599). Blansko si výhrou 
5:1 (2244:2204) připsalo i  druhé bronzové 
medaile této sezony.
Finále rozhodly dva super výkony rosic-
kých hráček. V  první dvojici zahrála Topi-
čová 632. Ve druhé poté Kantnerová při-
dala 620. Bod získala i Vaverková (586). Za 
Slavii zvládla stav korigovat pouze Vlasta 
Kohoutová vítězstvím nad Anetou Ondov-
čákovou 592:548. Rosice s  přehledem zví-
tězily 5:1 (2386:2198) a  mohly slavit další 
double.

Závěr

Z  nejlepších výkonů celého ročníku hned 
pětici zahrály hráčky vítěze. Dva vůbec nej-

lepší pak Topičová. Celkem jedenáctkrát 
byla pokořena hranice 600 kuželek. Pro 
srovnání, o  rok dřív to bylo v osmi přípa-
dech. Rosicím se také letos povedlo pře-
konat hranici 2400 kuželek, a to ve čtvrtfi-
nále v Přerově o 16 kuželek. To se žádnému 
ženskému týmu v historii Poháru ještě ne-
povedlo. I pětinásobné překonání hranice 
2300 kuželek je opravdu výjimečné.
Na závěr jen drobná perlička, kterou při-
nesl již pohárový zpravodaj. Celkové pořadí 
stanovené Final Four je zcela shodné s tím 
z ročníku 2015–2016.

Lukáš Dařílek

 pokračování ze str. 6
Pohár ČKa 2018/19 — ženy

KK Slovan Rosice

KK Slavia Praha

KK Blansko

4. SKK Rokycany

Další prvenství 
slovanu rosice
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MČr dvojic Mužů:

V minulém roce se ve Vracově střetly ženy, 
letos na jihomoravské šestidráze soupeřili 
muži.
Obhájci prvenství Radek Hejhal s  Micha-
lem Jiroušem zlaté medaile neobhajovali, 
takže trůn byl pro jednu z  dvaceti dvojic 
volný. Čtvrtina účastníků překonala hranici 
600 kuželek. Jen ve dvou případech ovšem 
tohoto počinu dosáhli oba členové dvo-
jice. A právě tito čtyři hráči se seřadili na 
prvních dvou místech.
Prvenství si připsala dvojice Ondřej Topič, 
Rostislav Gorecký. Topič byl s  648 kužel-
kami nejlepším hráčem, Gorecký přidal 
604. Druzí skončili Daniel Neumann (610) 
s  Janem Endrštem (617). Bronz vybojovala 
západočeská dvojice Milan Svoboda, Mi-
chael Kotal (627, 583), která o  tři kuželky 
předčila Jaroslava Bulanta s  Ladislavem 
Urbanem, který byl s  641 kuželkami dru-
hým nejlepším hráčem dne.
Šestnáct dvojic se druhý den utkalo v tan-

demové soutěži. Všichni medailisté z prv-
ního dne se probojovali do semifinále, kde 
je doplnili Jiří Mikoláš s Michalem Kellne-
rem. Ti poté na náhlou smrt udolali i To-
piče s Goreckým. Ve finále se střetli s  ro-
kycanskou dvojicí Endršt a  Neumann. Ta 
loni ve stejné fázi podlehla Hejhalovi s Ji-
roušem, ale letos si spravila chuť a oslavila 
zlato. Stříbro získali Mikoláš s  Kellnerem 
a bronz Topič s Goreckým a Svoboda s Ko-
talem.

MČr dvojic žen:

Obhájkyně zlata Naďa Dobešová a  Lucie 
Vaverková rovněž nebyly ve startovní lis-
tině hazlovského turnaje. I  mezi ženami 
tak došlo ke střídání stráží.
Z celkem šestnácti dvojic tři překonaly hra-
nici 1100 kuželek a  zaslouženě si tak od-
nesly cenné kovy. Z výhry se radovala dvo-
jice ze Slavie Praha Olga Hejhalová, Vlasta 
Kohoutová díky vyrovnaným výkonům 566 

a 563. Prvenství jim vynesla především nej-
lepší dorážka (405). O  šest kuželek méně 
nahrály stříbrná a bronzová dvojice, o  je-
jichž pořadí musela rozhodnout lepší do-
rážka. Tu měla v poměru 388 ku 375 lepší 
dvojice Blanka Mašková, Kateřina Katzová. 
Připadlo jí tedy stříbro. Bronz získaly Lenka 
Hrdinová se Zuzanou Štěrbovou. Hrdinová 
předvedla nejlepší výkon dne (572).
Druhé zlaté medaile se dvojice Hejhalová, 
Kohoutová dočkala následující den v sou-
těži tandemů. Tři ze čtyř soubojů zvládla 
bez ztráty dráhy. Jen v  semifinále svedla 
těsnou bitvu 13:11 na náhlou smrt s dvojici 
Martina Hrdinová, Aneta Cvejnová, která 
byla první den čtvrtá. Poraženým finalis-
tou byl tandem Hrdinová, Štěrbová, který 
si tak odnesl z MČR druhý cenný kov. Druhý 
bronz získaly Veronika Petrov s  Ivanou  
Kaanovou.

Devátý ročník mistrovství České republiky dvojic vyvrcholil trojicí turnajů  

ve Vracově, Hazlově a na pražském Žižkově.

pokračování na str. 9 

MČr dvojic 2019 — Muži dvojice

Ondřej Topič a Rostislav Gorecký 

Jan Endršt a Daniel Neumann

Milan Svoboda a Michael Kotal

MČr dvojic 2019 — Muži tandeMy

Jan Endršt a Daniel Neumann

Jiří Mikoláš a Michal Kellner

Ondřej Topič a Rostislav Gorecký

Milan Svoboda a Michael Kotal

MČr Dvojic 
zná své vítěze
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MČr sMíšených dvojic:

Další víkend se na Žižkově utkaly dvojice 
smíšené a  ani zde bohužel nestartovali 
obhájci loňských prvenství Olga a  Radek 
Hejhalovi. Uvolněný trůn si dominantním 
výkonem uzmuli Natálie Topičová s  Ja-
nem Bínou výkony 572 a 623 kuželek. Jed-
nalo se zároveň o jedinou šestistovku dne. 
O plných 55 kuželek méně stačilo k  zisku 
stříbro Lence a Petrovi Kohlíčkovým. Dvo-
jici z Nové Boru se dařilo především v pl-
ných. Ty naopak nevyšly nakonec bronzo-
vým Ladislavu Urbanovi a  Lindě Lidman. 
Jejich výkon 1118 kuželek byl postaven na 
lepší dorážce bez chyb. Stejného výkonu 
v dorážce dosáhla i čtvrtá dvojice Marcela 
Jurníčková, Ivan Říha. Od cenného kovu je 
paradoxně dělily jen o  čtyři kuželky horší 
plné. 1114 kuželek nahráli i  nakonec pátí 
Jan Endršt a  Veronika Horková. Přes 1100 
kuželek se ještě přehouply celkově šestí 
Veronika Petrov s Pavlem Vymazalem.
Vítězové prvního dne v tandemové soutěži 
zvládli hladce první dva souboje. V  semi-
finále však těsně podlehli 14:9 na náhlou 
smrt pozdějším vítězům Veronice Horkové 
a  Janovi Endrštovi, který se tak radoval 
z  druhého tandemového zlata. Vítězové 
jen těsně zvládli první kolo. Čtvrtfinále, ale 
hlavně finále však rokycanská dvojice vy-
hrála bez problémů. V posledním souboji 
se střetla s Alenou Dunkovou a Martinem 
Kortanem, kteří se do finále dostali výhrou 
v  pikantním novoborském souboji, když 
porazili Lenku a  Petra Kohlíčkovi. Do No-
vého Boru tak putovala hned dvojice cen-
ných kovů.

Lukáš Dařílek

 pokračování ze str. 8

MČr dvojic 2019 — ženy dvojice

Olga Hejhalová a Vlasta Kohoutová

Blanka Mašková a Kateřina Katzová

Lenka Hrdinová a Zuzana Štěrbová

MČr dvojic 2019 — ženy tandeMy

Olga Hejhalová a Vlasta Kohoutová

Lenka Hrdinová a Zuzana Štěrbová

Aneta Cvejnová a Martina Hrdinová

Veronika Petrov a Ivana Kaanová

MČr dvojic 2019 — sMíšené dvojice

Natálie Topičová a Jan Bína

Lenka Kohlíčková a Petr Kohlíček

Linda Lidman a Ladislav Urban

MČr dvojic 2019 — sMíšené tandeMy

Veronika Horková a Jan Endršt

Alena Dunková a Martin Kortan

Natálie Topičová a Jan Bína

Lenka Kohlíčková a Petr Kohlíček

M i s t r o v s t v í  Č r

MČr Dvojic 
zná své vítěze
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vladiMír a ZdeněK 
ProcháZKovi

bývalí reprezentanti ČR

^Máte za sebou bohatou kariéru ověnče-
nou mnoha úspěchy. Když to ale vezmeme 
po pořádku, kdy jste začínali a  kdo vás 
přivedl ke kuželkám?
Z: Začínali jsme v  patnácti letech, když 
ještě nebyly automaty. Začínali jsme sta-
věním kuželek. Pak jsme si občas hodili 
a nakonec už nás to začalo bavit. Měli jsme 

tříčlenné dorostenecké družstvo a  po-
stupně jsme získali i trošku úspěchy.

V: Musí Vás to bavit, bez toho to nejde. 

Z: Začínali jsme na Borovině na Jiskře, což 
je dnešní BOPO pod trenérem Lojzou Ho-
láněm.

^takže vaše začátky se vážou k  tomu 
o  něco méně známému klubu z  třebíče. 
jak jste se do dnešního tj, tehdy spartaku 
dostali?

Z: Hráli jsme za dorost Boroviny, následně 
v béčku krajský přebor.
 
V: Poté jsme se přesunuli do áčka Boro-
viny.
 
Z: A pak už nás oslovil Spartak, který o nás 
měl zájem, takže nás nakonec ukecali. Do-
stali jsme se postupně do ligy, a nakonec 
i do reprezentace.

^jedna otázka na tělo. hráli jste někdy 
proti sobě? Kdo byl lepší?
Z: Já jsem později hrával za TJ Praga Praha 
s Jardou Antonínem a bratr zůstal v Třebíči.

V: Proti sobě jsme hráli málokdy. Každý 
jsme většinou hráli v  jiné dvojici. Na tré-
ninku to bylo střídavé.

^Řadu let jste hráli v  německu za Ka-
sendorf. jak jste se tam dostali? jaký byl 
tehdy rozdíl mezi českými a  německými 
kuželnami?
V: My jsme tam původně nechtěli, ale 
místní šéf zjistil, že jsme dobří, tak o nás 
moc stál.

Z: Byli jsme tam původně na zkoušku, ale 
povedla se nám. Zajistili nám u  jedné 
místní firmy i práci, takže jsme na rozdíl od 
Jardy Slabáka nedojížděli. Docela se nám 
i dařilo, takže jsme to dotáhli až do druhé 

Během rokycanského MS jsme o rozhovor požádali české kuželkářské legendy, 

dvojčata Vladimíra a Zdeňka Procházkovi, kteří nedávno oslavili sedmdesáté 

narozeniny. Vladimír byl v roce 1984 prvním hráčem, který na MS překonal hranici 

1000 sražených kuželek. I Zdeněk byl dlouholetým reprezentantem.

r o z H o v o r

Bratři Procházkové (Vladimír vlevo, Zdeněk vpravo) na archivní fotografii z roku 1971,  
kdy se ve Viernheimu konalo mezistátní utkání juniorů mezi družstvy NSR a ČSSR.

pokračování na str. 11 

KuželKy nás 
vžDy bavily
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 pokračování ze str. 10

bundesligy. Hrálo se nám tam dobře.

V: V  áčku hrál Zdeněk a  Jarda Slabák, já 
jsem začínal v  béčku, protože hrát tehdy 
mohli jen dva cizinci. Dráhy tam byly lepší 
jak u nás.

Z: Upřímně, byli jsme z kvality kuželen dost 
vyvalení. Ale dneska už se to hodně srov-
nalo. Například v  Pelhřimově je krásná, 
kdežto třeba právě v  Kasendorfu už je to 
staré.

^vzpomínáte někdy na Ms 1982, které 
hostila brněnská hala rondo? co tenkrát 
chybělo k  úspěchu? jaká byla návštěv-
nost?
V: Byli jsme pravda tenkrát čtvrtí na nových 
dráhách. Hrál jsem asi 890 a  vlastně ne-
scházelo mnoho. Tenkrát ale nic moc ne-
dopadalo. Dneska to oproti tomu dost při-
padává. Návštěva byla ale tenkrát výborná, 
diváků bylo velmi mnoho.

^Z  dnešního pohledu Brno vypadá 
jako příprava na veleúspěšná Ms 1984 
v  lublani. Byla z  toho první tisícovka na 
Ms. hodil jste více než tisíc na 200 hodů 
již dříve, vladimíre? Mimochodem, jaké 
máte rekordy?
V: V  Třebíči jsem myslím tisícovku také 
překonal, dráhy byly na Spartaku docela 
lehké. Rekord mám z Německa asi 1015.

Z: Já mám hozeno nejvíc 1032 a pamatuji 
si, že jsem u toho měl plné 666. (smích)

^jaká byla tenkrát v lublani kuželna, že 
se tak zadařilo? jak jsem vám hrálo?
V: Kuželna to byla nová, krásná. Tenkrát mi 

to opravdu vyšlo, měl jsem velkou formu, 
i  když si pamatuji, že jsem se třikrát ne-
trefil. Dokonce si pamatuji, že na dráze č. 
3 jsem hrál levou ulici, což bylo pro mě 
nezvyklé. Zajímavé je, že automaty měly 
místo jen pro tři čísla. Po hře mi tedy sví-
tilo 008, takže tam přidávali jedničku. A asi 
pět let těch 1008 vydrželo jako rekord.

^následně jste reprezentační štafetu 
převzal vy, Zdeňku? na které Ms vzpo-
mínáte nejraději. co vám chybělo k velké 
medaili?
Z: Hodně si pamatuji vůbec moje první 
mistrovství bylo v roce 1970 v  Itálii, v Bol-
zanu. Tenkrát jsme jeli jako národní druž-
stvo vlakem. Oskar Saga byl hlavním tre-
nérem, parta kolem Jardy Antonína. Pak 
se také občas stalo, že jsme na některé 
mistrovství nejeli (například 1978 ve švý-
carském Luzernu, pozn. red.). Rád vzpo-
mínám na rumunskou Mangalii, kde jsme 
myslím byli pátí ve dvojicích. Já myslím, že 
jsem na mistrovstvích hrál dobře, ale že 
bych zvláště vynikal, to ne. Bratrovi se to 
povedlo právě v té Lublani.

V: Třeba Jarda Antonín, několikanásobný 
mistr republiky, býval vynikající hráč, ale 
na šampionátech se mu nikdy moc neda-
řilo.

^s  reprezentací jste se loučil v  Praze 
1996. dají se porovnat kuželny z  80. let 
s  tou z Prahy a  s dnešními? jaký byl pro 
vás přechod na moderní kuželny?
Z: Nám se na těch moderních dráhách 
hrálo dobře. Na těch starších to domácí 
často měli vyběhané, což byla pro nás ne-
výhoda, třeba na Moravské Slávii v  Brně. 
Ale vždy se mi líbily spíš těžké kuželny, kde 
jsem nedostal nic zadarmo. Radši 900 za-

sloužených, než 1020 s pomocí drah.

V: Byť je jasné, že pro diváky je to zajíma-
vější.

^Zajdete si ještě někdy zahrát?
Z: Postupně přišly zdravotní problémy, 
takže jsem končil v roce 2004. Později nás 
lákali do Pelhřimova.

V: Dokonce i dresy pro nás měli připravené.

Z: Ale už jsme si byli jen párkrát hodit. Zku-
sili jsme si i bowling, ale to není hra. To je 
moc snadné.

^jak se vám líbí kuželna v rokycanech? 
Myslíte si, že byste na takových kuželnách 
zahráli vyšší čísla? co říkáte dnešním hrá-
čům?
V+Z: Tak to nevíme. (smích)

Z: Možná v  mládí, kdybych měl formu. 
Těch drah bych se ale každopádně ne-
bál a  třeba by to na sedmistovku i  vyšlo. 
Hodně se nám líbí Zavarko. Hraje to sice 
hodně zprava, ale je vidět, že to opravdu 
umí, i když i on hodně těží z  toho, že mu 
to připadává, takže takových 40, 50 kuželek 
má k dobru. Kuželna je ale opravdu pěkná.

^jak tipujete výsledek naší reprezen-
tace?
V: My vlastně nemáme moc přehled o ak-
tuálních hráčích, ale Jarda Slabák nás pře-
mluvil, abychom se jeli podívat.

Z: Bude hodně záležet na momentální 
formě. Ale bez štěstí to nepůjde.

Za rozhovor poděkoval 
Lukáš Dařílek 

r o z H o v o r

KuželKy nás 
vžDy bavily
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registrace 
(registrační řád ČKBF a  

registrační a přestupní řád ČKa)

Úplnou novinkou je to, že byla zrušena 
povinnost mít registrační průkaz. Hráč 
může prokázat svou totožnost jiným prů-
kazem (např. občanským, řidičským, pasem 
apod.). Samozřejmě možnost si nechat 
vystavit registrační průkaz zůstává, průkaz 
bude mít platnost 10 let (mládež 5 let), 
jeho vystavení bude stát 50 Kč, ovšem ne-
opravňuje hráče automaticky k soutěžním 
startům. Pro hráče, kteří reprezentují ČR, 
hrají mezinárodní poháry a  jiné meziná-
rodní soutěže bude průkaz i nadále nutný. 
Podobně pak pro žáky, kteří ještě nemají 
vlastní občanský průkaz. Pro ty, kteří ne-
chtějí ukazovat své osobní doklady, lze do-
poručit, aby si nechali průkaz vystavit.
Ke startu v soutěžích bude hráče opravňo-
vat tak jako dosud úhrada členského pří-
spěvku. Po diskuzi se zástupci klubů a na 
Výkonné radě ČKA byla schválena výše 
členského příspěvku 200 Kč na soutěžní 
ročník, s  tím, že VV ČKA se zavázal vracet 
polovinu této částky zpět krajům. Výběr 
příspěvku bude probíhat prostřednictvím 
mateřských oddílů přes evidenci na webu 
ČKA, případně standardním příkazem dle 
pokynů sekretariátu ČKA. Oddíl uhradí vždy 
celou sumu za všechny hráče najednou, 
a  to před zahájením soutěží. Start hráče, 
který nemá uhrazen členský příspěvek, je 
tak jako dosud neoprávněný a bude anu-
lován, včetně dalších následků.
Hráči s  dosud platným průkazem budou 

mít zaplaceny své členské příspěvky do 
konce platnosti stávajícího registračního 
průkazu. Aby se mohli zapojit do soutěží 
ČKA po skončení platnosti průkazu, musí 
si poprvé zaplatit členské příspěvky v tom 
soutěžním ročníku, ve kterém platnost 
jejich stávajícího registračního průkazu 
končí. Toto přechodné období bude trvat 
čtyři roky.
Registrace hráče se pozastavuje po pěti 
letech, během kterých hráč neuhradil 
členské příspěvky. Uhrazením příspěvku 
v  tomto období se registrace obnovuje 
a hráč může opět startovat.
Zásadní změny prodělal také způsob vý-
počtu odstupného, který se výrazně zjed-

nodušil a  záleží na průměru z  průměrů 
hráče, kterého dosáhl v uplynulém soutěž-
ním ročníku. Zásadní je základní hodnota 
hráče, kterou stanovil VV ČKA pro nadchá-
zející období na 20 000 Kč. V  této souvis-
losti musím znovu apelovat na představi-
tele oddílů, aby s  hráči uzavírali hráčské 
smlouvy a  v  nich se dohodli na podmín-
kách případného přestupu. Tím se přede-
jde řadě možných nedorozumění a ubude 
zlé krve.
Více najdete v  Registračním řádu ČKBF 
a Registračním a přestupním řádu ČKA.

Po téměř roční diskuzi schválil VV ČKA novelu předpisů. Tomuto kroku ještě předcházela 

zásadní novela Registračního řádu ČKBF, schválená prezidiem ČKBF, která byla zásadní 

pro část změn v kuželkářských předpisech. V tomto článku zmíním hlavní změny. 

pokračování na str. 13 

sportovně-technicKé 
přeDpisy
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Zrušení souPisKy Pro PotŘeBy 
ČKa u interligových družstev

Toto bylo docela kontroverzní téma a  VV 
ČKA nemohl dlouho dospět k  závěru. Dů-
vodem tohoto kroku byla zejména sku-
tečnost, že tato soupiska rozhodně ne-
plnila svůj účel. Tato úprava se promítla 
do několika ustanovení STP a  důležité je 
zejména zrušení odstavců 5 a 6 čl. 16 Pra-
videl. Starty hráčů v  Interlize se nebudou 
nijak počítat a omezovat. Dlužno dodat, že 
jsme si jednoznačně vědomi, že tento krok 
bude řadou ligových, ale i neligových od-
dílů přijímán hodně nelibě. Proto VV roz-
hodl, že toto zrušení bude v jakémsi testo-
vacím režimu a jeho případný dopad bude 
po roce důkladně vyhodnocen, a  to jak 
z hlediska našich soutěží, tak samozřejmě 
i z hlediska interligových družstev.

ZMěny v Pravidlech

Další změny v Pravidlech už jsou víceméně 
drobné. Pro žáky byla ustavena možnost 
(nikoliv povinnost) hrát své soutěže koulí 

o průměru 14 cm (tato koule dosud nebyla 
u nás „uzákoněna“) a podobně dorosten-
cům koulí o průměru 15 cm.
V čl. 15 Hostování byl upraven text tak, aby 
bylo zcela jasné, že dorostenec může zá-
roveň hostovat pro soutěže dospělých do 
jednoho oddílu a pro soutěže dorostu do 
jiného oddílu.
Žactvo může nově absolvovat 160 hodů za 
den. Výsledkem je sprint na MČR se nyní 
může hrát na obvyklých 2×20 hs.
Formální úpravy byly provedeny o  povin-
ností družstev (čl. 35–37). Zásadní změna 
je sejmutí povinnosti zajistit ubytování 
soupeři a  rozhodčímu z  domácího druž-
stva. Tato praxe se ovšem v  dnešní době 
již v podstatě nepoužívá, takže to je pouze 
přizpůsobení předpisů realitě.

ZMěny v soutěžníM Řádu

Zde jsou změny relativně malé. Ruší se tzv. 
Výměna či Technické střídání v nejvyšších 
soutěžích, neboť NBC již tento, z  našeho 
pohledu nepříliš povedený postup, již 
striktně nevyžaduje.
Při střídání je nově možné zastavit čas, op-
timálně na všech drahách.

Zavádějí se v souladu s NBC střídací karty, 
jejichž vzor je v novele STP v příloze (č. 14).
Mění se počítání žlutých karet ve sprintu 
a v tandemu.
Zásadní změna je, že rozhazování „Sudden 
Victory“ v tandemu je nově na 4 hody, což 
je jistě přece jen o něco spravedlivější.

ZávěreM

VV ČKA je jasné, že zejména zůsob regis-
trace bude provázen spoustou dohadů 
a  nejasností. Proto Vás prosíme o  trpě-
livost. V  tuto chvíli úhrada za hráče, kte-
rým vyprší platnost průkazu vysloveně ne-
hoří a  je potřeba ji provést cca do konce 
prázdnin. Hráči, kteří si budou chtít nechat 
vystavit registrační průkaz, samozřejmě 
mohou o  vystavení požádat již teď. To 
s  úhradou členských příspěvků tak úplně 
nesouvisí, ale samozřejmě je možné to 
učinit najednou.
V případě jakýchkoli nejasností se můžete 
samozřejmě na nás obrátit.

Hanuš Slavík
Předseda STK ČKA

 pokračování ze str. 12

sportovně-technicKé 
přeDpisy

Upozorňujeme, že od 1. července 2019 nelze zasílat žádosti na „prodloužení registrace“ klasickou poštou.

Od uvedeného data vstoupila v platnost novela Registračního a přestupního řádu ČKA. Podle novely RPŘ se již nejedná o pro-
dloužení registrace, ale o zaplacení členského příspěvku. Jediný možný způsob podání žádosti lze najít ve dvou článcích, které 
byly na toto téma zveřejněny na našem webu (Novela Sportovně-technických předpisů a Novela Registračního a přestupního 
řádu). Další informace můžete také najít na webu ve formě „Otázek a odpovědí“, které budeme průběžně aktualizovat. Klasic-
kou poštou lze na sekretariát ČKA zasílat pouze žádosti o registraci nových členů a změnu oddílové příslušnosti stávajících 
členů. Vyřízení obou těchto žádostí není zpoplatněno.
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Výkonný výbor ČKA schválil po měsících příprav nové moderní logo  

České kuželkářské asociace. K dispozici pro další použití je na  

webu ČKA, a to včetně logomanuálu, jak s logem zacházet.

S  naší kuželkářskou organizací je 25 let 
spojeno logo, které původně bylo vytvo-
řeno ještě pro ČMKS, od roku 2001 upra-
veno pro potřebu nástupnické organizace, 
tedy ČKA. Logo bylo poplatné své době, 
avšak již přestalo splňovat některé po-
žadavky současnosti. Je jasné, že po tak 
dlouhé době se s  ním řada našich členů 
bude těžko loučit, avšak věříme, že i  to 
nové si kuželkářská veřejnost brzy vezme 
za své. Rozhodně je na místě vyslovit po-
děkování autorovi, kterým byl pan Lubomír 
Hanel, bývalý člen TJ Sokol Praha-Vršovice, 
který již bohužel není mezi námi, letos 
v červnu by se dožil 90 let.

Nové logo má moderní po-
dobu. Došlo především 
ke zjednodušení grafiky 
a  k  přesnému definování 
barevnosti pomocí vzor-
níku Pantone, čímž by měla 
být zaručena co největší jed-
notnost barevného provedení 
v různých situacích a na různých 
materiálech.
V  novém logu můžeme 
vidět kouli narážející 
do kuželek, které se po 
nárazu kácí k zemi. Dy-
namika pohybu je zvý-
razněna třemi pruhy vlevo 
od koule a použitím písma ve 
zkratce ČKA v  kurzívě. Nápa-
dité je propojení modrého 
háčku v písmenu Č s červenou 
koulí, kdy tyto tedy kromě svých 
funkcí plní společně symboliku české 
vlajky.
Nové logo se bude aktualizovat v  rámci 
používání postupně. Nejjednodušší bude 
samozřejmě jeho změna v  digitálním 
světě. V dalších případech, jako jsou různé 
tištěné materiály, propagační předměty, 
medaile apod., bude nahrazování probíhat 
postupně. Logo bylo vypracováno i  v  ně-
kolika variantách, které se budou moci 
využívat dle potřeby (základní, vertikální  
s  textem, horizontální, kruhová atd.) 
Ukázky použití lze nalézt ve zmiňovaném 
logomanuálu, který je k dispozici na webu 
ČKA. Zároveň se změnou loga bude po-
stupně docházet i ke sjednocování celko-

vého vizuálního stylu ČKA.
V  této souvislosti je potřeba zmínit nové 
vlajky ČKA, které si kluby prostřednictvím 
sekretariátu objednávaly, a  které budou 
vytvořeny již s  novým logem. Pokud ještě 
některé kluby, které v  první výzvě zájem 
neprojevily, chtějí novou vlajku České ku-
želkářské asociace s  novým logem, mají 
čas do 18. srpna napsat e-mailem na ad-
resu vlajky@kuzelky.cz. Vlajky budou vy-
robeny v  rozměru 100×150  cm a  cena se 
bude odvíjet od počtu objednávek v  roz-
mezí 230—320 Kč bez DPH za kus. Následně 
se zadá výroba a  v  září se budou vlajky 
distribuovat do klubů.

Petr Streubel

Původní loga Českomoravského 
kuželkářského svazu a České  

kuželkářské asociace

ČKa Má 
nové logo
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blahopřejeMe 
K jubileíM

jiří jančálek v  červenci 
oslavil 65. narozeniny. 
Prezident ČKA, dlou-
holetý přední funkci-
onář ČKA i ČKBF, člen 
KK Meteor Praha, dr-
žitel Zlaté plakety ČKA „Za 
zásluhy“.
V předních funkcích nejvyšších orgánů ku-
želkářského sportu je aktivní již od roku 
1988, kdy byl zvolen ještě do federálního 
Výboru svazu kuželek. Po rozdělení organi-
zace se věnoval práci pro českou kuželkář-
skou organizaci především jako předseda 
Sportovně-technické komise. V  roce 2005 
byl poprvé zvolen prezidentem České ku-
želkářské asociace, kterým je opět od roku 
2017. V  současné době je i  prvním vice-
prezidentem mezinárodní asociace NBC/
WNBA. 

jan výrek v  srpnu 
oslaví 65. narozeniny. 
Trenér ženské repre-
zentace, bývalý tre-
nér reprezentace do-
rostenek, trenér a  člen 
oddílu TJ Valašské Meziříčí.

zaseDání 
vv ČKa 

Výkonný výbor ČKA na svých zasedáních ve 
dnech 2. května a 21. června 2019 schválil 
novelu Sportovně-technických předpisů 
ČKA a novelu Registračního a přestupního 
řádu ČKA, projednal přípravu a hodnocení 
SP U14, MS U18 a  MS družstev v  Rokyca-
nech, projednal přípravu Výkonné rady ČKA 
a  slavnostního vyhlášení ankety Kuželkář 
sezóny, zabýval se přípravou termínového 
kalendáře na sezónu 2019/20 a strukturou 
dorosteneckých soutěží. Schváleno bylo 
nové logo ČKA (viz str. 14).

podpora 
MláDeže

ČKA vyhlašuje výzvu „Podpora mladých 
kuželkářů“ na podporu sportování dětí 
a  mládeže do dovršení juniorského věku 
prostřednictvím krajských kuželkářských 
svazů a kuželkářských oddílů a tělovýchov-
ných jednot.
Příspěvek je určen pro potřeby tělový-
chovné a sportovní činnosti a péči o děti 
a  mládež do dovršení juniorského věku 
(cestovné, startovné, ubytování, stravování 
související s  plněním věcného zaměření 
výzvy, zdravotní, technické a  servisní za-
bezpečení, nemateriální náklady [služby], 
nájemné prostor pro zabezpečení spor-
tovní přípravy mládeže), nákup sportov-
ního materiálu a  materiální zabezpečení 
mládeže, výrobu metodického materiálu.
Termín pro podání žádostí je 9. srpna 2019. 
Více informací naleznete na webu ČKA.

pořaDatelství 
poháru juniorů

Komise mládeže ČKA se obrací na oddíly 
s  výzvou pro pořadatelství jednotlivých 
turnajů stále populárnějšího Poháru juni-
orů. Jedná se o tyto termíny:

•	 1. turnaj — neděle 29. 9. 2019
•	 2. turnaj — pondělí 28. 10. 2019
•	 3. turnaj — neděle 17. 11. 2019
•	 4. turnaj — neděle 2. 2. 2020
•	 Finále — neděle 15. 3. 2020

Podmínky: alespoň čtyřdráha a  segmen-
tové dráhy. Oficiální rozpis soutěže vyjde 
brzy, oproti minulému se nepředpokládají 
zásadnější úpravy. Prosíme zájemce o po-
řádání turnaje, aby kontaktovali Renatu Ši-
můnkovou na adrese renata.simunkova@
kuzelky.cz a v e-mailu uvedli také prefero-
vaný termín, a to do 18. 8. 2019. Kompletní 
informace na webu ČKA.

p e l - M e l

superpohár 
poDeváté

Již devátý ročník Superpoháru ČKA se 
uskuteční 8. září 2019. Hostitelem bude 
nově zrekonstruovaná kuželna v  Šum-
perku.
V  souboji o  první titul ročníku 2019–2020 
se utkají vítězové ligových soutěží s  nej-
lepším týmem z Poháru ČKA. Mezi muži se 
utkají TJ Lokomotiva Česká Třebová a  KK 
Slavoj Praha, mezi ženami vítězky obou 
soutěží KK Slovan Rosice s druhým celkem 
ligové tabulky KK Slavia Praha.
V roce 2018 se v Otrokovicích radovali muži 
České Třebové a  ženy Rosic, kteří se tak 
odrazili k zisku ligových primátů.
V  historickém hodnocení družstev Slavia 
Praha a Rosice zvítězily třikrát, letošní vítěz 
se tak čtvrtým ziskem Superpoháru osa-
mostatní na čele. V mužích drží prvenství 
Rokycany (tři vítězství), šanci dohnat je 
bude mít Česká Třebová, která trofej zís-
kala dvakrát, dvě vítězství na kontě mají 
rovněž brněnské Husovice. Slavoj Praha se 
Superpoháru zúčastnil zatím jen jednou 
hned v  prvním ročníku, kde však odešel 
poražen právě jejich letošním soupeřem 
z České Třebové.

KoMise 
rozhoDČích

Na základě četných dotazů sdělujeme, že 
semináře ligových rozhodčích bude z  dů-
vodu dřívějšího začátku ligových soutěží 
pravděpodobně nutné uspořádat již o  ví-
kendu 31. srpna a 1. září 2019.
Zároveň od nadcházející sezony počítáme 
s plnou elektronizací evidence rozhodčích. 
Obnovené průkazy rozhodčích tedy proza-
tím nejsou vydávány. Žádosti evidujeme 
a prosíme o trpělivost.
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tiráž

s v ě t o v ý  ž e b ř í Č e k

Na trůn světové jedničky se v ženách opět 
vrátila Chorvatka Ines Maričić, která v Ro-
kycanech táhla chorvatskou ženskou re-
prezentaci k světovému zlatu a překonala 
vlastní světový rekord. U  mužů ke změně 
nedošlo a  stále neochvějně s  velkým bo-
dovým náskokem vládne Srb Vilmoš Za-
varko.
V  elitní světové desítce nalezneme také 
dvě české hráčky a  jednoho hráče. Na 
skvělé třetí místo se vyšvihla Lucie Vaver-
ková, na osmé pozici je Hana Wiederman-
nová. Nejlepší z českých hráčů je Jan Bína, 
který se oproti předchozímu vydání žeb-

říčku polepšil o  jeden stupínek a  nyní je 
na osmém místě.

-PS-

Po skončení reprezentačních akcí v Rokycanech 

aktualizovala mezinárodní kuželkářská asociace NBC 

světový žebříček hráčů a hráček.

Ženy

1. Ines Maričić HRV 6 390

2. Anita Mehesz HUN 6 340

3. Lucie Vaverková CZE 5 280

4. Sina Beißer DEU 5 200

5. Mirna Bosak HRV 4 485

8. Hana Wiedermannová CZE 3 725

12. Dana Martinkevič CZE 2 590

13. Alena Kantnerová CZE 2 570

23. Renáta Babická CZE 1 650

24. Olga Hejhalová CZE 1 625

32. Nikola Tatoušková CZE 1 450

37. Natálie Topičová CZE 1 290

61. Jana Braunová CZE 850

MuŽi

1. Vilmoš Zavarko SRB 8 750

2. Igor Kovačić SRB 4 670

3. Timo Hoffmann DEU 4 185

4. Philipp Vsetecka AUT 4 175

5. Bojan Vlakevski MKD 3 700

8. Jan Bína CZE 3 095

13. Jiří Veselý CZE 2 715

32. Milan Svoboda CZE 1 750

52. Filip Dejda CZE 1 105

59. Jan Endršt CZE 955

77. Radek Hejhal CZE 700

Aktuální stav k 26. 5. 2019. Celkem je 
hodnoceno 301 hráček a 302 hráčů.

Lucie Vaverková a Jan Bína

světový 
žebříČeK nbc

naďa Dobešová 
ČlenKou síně 

slávy nbc
Během MS v Rokycanech byla Naďa Dobe-
šová uvedena do Síně slávy NBC a zařadila 
se tím mezi největší legendy kuželkář-
ského sportu.
Na návrh ČKA tzv. nominační komise NBC 
a  posléze samotné prezídium světové fe-
derace ocenilo úspěchy české Kuželkářky 
století. Ze všech jejích úspěchů jmenujme 
15 cenných kovů ze světových šampionátů, 
včetně šesti těch nejcennějších. Zásadním 
pro uvedení do síně byl také morální pro-
fil a  další nesporné kvality aktuální asis-
tentky trenéra ženského reprezentace.
Kromě toho NBC zároveň vyznamenala, pro 
jejich dlouholetý přínos světovým kužel-
kám, Petra Holého st. a Luďka Keprta.

mailto:redakce%40kuzelky.cz
https://www.kuzelky.cz

