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INTERLIGA

PODZIM VE ZNAMENÍ

ÚVODEM

BOŘENÍ MÝTŮ

Podzimní část Interligy utekla jako voda, a přestože se
před sezonou v důsledku několika změn v kádrech
čekala větší vyrovnanost soutěže, v boření zažitých
pořádků věřil jen málokdo. Co je tím myšleno?

Lukáš Dařílek
šéfredaktor

Rok 2019 je u konce. Posledních dvaMýtus číslo jedna – Podbrezová nepro-

dokázali přidat další. V podzimní části se

náct měsíců jsme prožili velmi ak-

hrává. Po téměř čtyřiceti interligových ko-

však ani jeden z hráčů k sedmistovkové

tivně od Světového poháru v Přerově,

lech nalezl suverén předchozích ročníků

hranici nepřiblížil. Přestože výkony Jana

přes nabité závěry ligových soutěží

svého přemožitele. Ještě zajímavější je ov-

Bíny (688) a Jovana Čaliče (687) jsou úcty-

až po vrchol roku, světový šampi-

šem fakt, že katem tentokrát nebyl nikdo

hodné, k magické hranici ještě

onát v Rokycanech. Po letní pauze

z velkých konkurentů, ale Jihlava

něco chybělo.

jsme byli svědky mnoha zajímavých

patřící spíše do interligového

A co zajímavého ještě přinesl

výkonů a výsledků na evropské, ale

průměru. Stalo se, a i další

interligový podzim? Přede-

i domácí scéně. Na následujících

těsné výsledky mistra na-

vším

značují, že s odchodem

vždyť

čtyřmi

uplynulému podzimu na všech jevi-

Vilmoše Zavarka ztratil tým

týmy, jež ostatním v tabulce

štích kuželkářského života. Nechybí

určitou auru neporazitel-

značně odskočily a rozdají

tradiční rubriky shrnující průběh In-

si to o interligové

terligy a dalších dlouhodobých sou-

staronová

medaile, se srov-

těží, obsáhlá dvojreportáž z první

posila středoslo-

nalo hned sedm

fáze Ligy mistrů, ale i přehled dění

venského týmu Jo-

družstev.

u našich jižních a západních sou-

van Čalič nemůže

sebe dělí pouhé

nosti.
hrající

Ani

skvěle

prostě tohoto suve-

za

tři

vyrovnanost,

prvními

body.

Ty

od

stranách se naši redaktoři věnují

sedů.

Znamená

Protože je čas Vánoc, připravili jsme

to tak, že už pátý tým má tzv. blíže

si pro Vás jeden drobný dárek. V ak-

k sestupu než k medailovým pozicím,

tuálním vydání startuje první ze sé-

réna zcela nahradit.
Mýtus druhý – české týmy bojují

velkou

pouze o interligový bronz. Ani tento mýtus

to tu ještě v historii Interligy nebylo.

rie odborných článků. V nich se bu-

nemá v této sezoně svoje místo. Druhý ze

Z českého pohledu se půlročním mis-

deme snažit zaměřit především na

slovenských velikánů Trstená se na pod-

trem stalo družstvo Rokycan a v podstatě

technické aspekty naší oblíbené hry.

zim spíše trápil a je zajímavostí, že na oba

tak navazuje na své loňské výsledky, kde

Začínáme tréninkem. Více se dozvíte,

české konkurenty ve vzájemné konfron-

však o český titul přišlo v posledních dvou

když budete pokračovat ve čtení vá-

taci nestačil. Nejdříve hráči České Třebové

kolech. Tentokrát chtějí Západočeši situ-

nočních Kuželkářských listů.

zcela zaskočili favorita v jeho domácím

aci lépe ustát, k čemuž dosud, spíše než

Jménem redakce Vám přeji krásné

prostředí, Rokycany pak následně na zá-

vlastní výsledky, více pomáhají drobná za-

svátky a šťastný nový rok.

padě Čech, a tak slovenskému týmu patří

váhání největšího konkurenta z České Tře-

Ať Vám to padá!

až prozatímní třetí místo.

bové.

Mýtus třetí – v Interlize padají i sedmis-

O pomyslný český bronz prozatím bo-

tovky. Je pravdou, že v minulosti se o 2/3

jují týmy Husovic a Jihlavy. Oba týmy se

všech výkonů nad hranici 700 poražených

však potýkají se značnou nevyrovnaností

kuželek staral jediný hráč, Vilmoš Zavarko.
I tak se však k jeho výkonu vždy v sezoně

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY
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INTERLIGA

PODZIM VE ZNAMENÍ

REPREZENTACE

V PŘÍPRAVĚ NA MS

BOŘENÍ MÝTŮ

Vrcholem sezony 2019–2020 je dvojí světový šampionát, a to individuální mužů
a žen a juniorský (U23). Obě reprezentace
jsou tedy v plných přípravách na tyto vr-

pokračování ze str. 2

ve výkonech. Příkladem může být Jihlava,
která během dvou kol dokázala na jednu

cholné akce.

INTERLIGA 2019/20

Juniorská reprezentace se na začátku pro-

Z

SKÓRE

B

since sešla v rámci přípravného soustře-

67 : 21

20

dění v Otrokovicích. Zde reprezentanti do

1.

ŠK Želez. Podbrezová

11

2.

SKK Rokycany

11 56,5 : 31,5 17

3.

ŠKK Trstená Starek

11 58,5 : 29,5 15

4.

TJ Lok. Česká Třebová

11 47,5 : 40,5 14

5.

TJ Sokol Husovice

11

6.

KK PSJ Jihlava

11 40,5 : 47,5 10

7.

KK Inter Bratislava

11

8.

TJ Slavoj Veľký Šariš

11 38,5 : 49,5

9

9.

KK Tatran Sučany

11

9

lednový víkend v Přerově za účasti dva-

Slavoj. Ten se jako nováček přesvědčuje

10.

TJ Rakovice

11 38,5 : 49,5

7

dubna bude následovat mezistátní utkání

o rozdílu v kvalitě soutěží a je potvrzením,

11.

TJ Sokol Luhačovice

11

32 : 56

7

na Žižkově proti Polsku a poté již samotný

12.

KK Slavoj Praha

11

32 : 56

5

tuálního trenérského štábu.

stranu porazit Podbrezovou a následně
v domácím prostředí prohrát se Šarišem
po výkonu o více než 200 kuželek nižším.
Největším zklamáním soutěže však lze
nazvat výsledky Luhačovic. Po odchodu
Martina Vaňka se tým nedokázal dostat
do formy, a i když o dva body přišel kvůli
administrativní chybě, nebude podzimní
pauza příliš klidným obdobím. Nutno říci,
že to nebyla jediná věc, kdy musela zasahovat STK, což nebývá u tak prestižní soutěže zvykem.
Černého Petra pak z českých účastníků drží

že pouze ve dvou nadprůměrných hráčích
se hrát soutěž typu Interliga nedá.

42 : 46

39 : 49

36 : 52

10

9

23 let pilovali svoje umění ve sprintech
a tandemech. Zároveň s tím si trenéři pomalu ověřují, jaká by byla vhodná nominace právě pro tyto disciplíny. Trenérský
štáb však kromě samotné hry nezanedbává ani mimo herní aspekty. Zaměřuje
se tedy s hráči na fyzickou přípravu a regeneraci pod dohledem fitness trenérky
Petry Poledňákové. Zdravotní stránku poté
pevně do rukou uchopila Barbora Krucká.
Další soustředění se bude konat druhý
nácti zástupců každé kategorie. V polovině

šampionát jako vrchol tříletého cyklu akV polovině prosince proběhl první kon-

I soutěž jednotlivců má nové jméno v čele,
i když družstvo z kterého pochází se ne-

a Kotyza (ten má však pouhé čtyři starty).

trolní start reprezentace mužů, která

mění. Pomyslný trůn převzal od Vilmoše

Co tedy dodat závěrem? Ačkoliv je liga po-

s ohledem na nový trenérský štáb prožívá

Zavarka dosud výborně hrající Daniel

řád stejná, přesto je tato sezona trošku

svůj restart. Žezla se chopil trenérský tan-

Tepša následovaný svým spoluhráčem

jiná a určitě je to ku prospěchu diváků

dem Petr Dobeš st., Martin Sitta, kteří si do

Erikem Kunou. Z českých hráčů dvojici

a fanoušků. Krásné Vánoce všem.

Olomouce pozvali celkem šestnáct hráčů.

z Podbrezové šlape na paty duo Janů Bína

Kamil Bednář

Start se konal v duchu systému nadcházejícího MS. Vykrystalizovala z něj mimo jiné
sedmička hráčů s jistotou účasti na příštím
startu, který bude v únoru hostit Benešov.
Své první setkání bohužel musela zrušit
reprezentace žen, a to z důvodu vysokého
počtu omluvenek.
Světový šampionát se bude konat od 9. do
23. května v polském Tarnowo Podgórne.
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PRVNÍ LIGA ŽEN

VYROVNANÝ

SOUBOJ O TITUL
Na čele tabulky podle očekávání probíhá souboj Rosic a Slavie Praha.
Vzájemný zápas těchto dvou družstev dopadl lépe pro domácí Rosice.

Nutno dodat, že výsledek 8:0 je poměrně

zastavil u pořadí jednotlivkyň.

krutý vzhledem k tomu, že v pěti případech

Tabulku průměrů jednotlivkyň vede Natá-

nebyl rozdíl mezi domácí a hostující hráč-

lie Topičová s vynikajícím výsledkem přes

kou větší než 18 kuželek. Dlouho ale nás-

604 kuželek. Při svém nejlepším podzim-

kok v tabulce Rosicím nevydržel, protože

ním výkonu 643 kuželek na domácí dráze

zaváhaly hned v dalším kole v Duchcově,

porazila svoji soupeřku o 155 kuželek.

kde prohrály o osm kuželek.

Rovněž Simona Koutníková z Duchcova se

Nejbližším pronásledovatelem této dvo-

může pochlubit velice dobrým průměrem

jice je Náchod, který ale ztrácí už pět bodů,

přes 588 kuželek. Jihlavská Jana Braunová

i když má letos poměrně nabitý kádr.

na třetím místě tabulky potvrzuje svoje

Přerov na čtvrtém místě má zajíma-

kvality a jak se čekalo, táhne svými výkony

vou bilanci osmi bodů z venku a jen pěti

družstvo z Vysočiny.

z domácích utkání. Mě osobně ale zaujal

Pokud se podíváme na hráčky takzvaně

v podzimní části Přerov svým dvojzápasem

pod čarou, tj. hráčky, které nemají dosta-

na Konstruktivě a v Duchcově. Zatímco

tečný počet kuželen, najdeme tam rovněž

v sobotu se všem přerovským hráčkám

několik zajímavostí. Pouze jediný start má

příliš nedařilo a prohrály na výkon 3069.

Markéta Hofmanová z Duchcova, která by

V neděli v Duchcově v téměř totožné se-

jinak asi byla pro duchcovské přínosem.

stavě zahrály výjimečný výkon 3499 pora-

I Lucie Nevřivová z Blanska odehrála málo

žených kuželek. Domácím hráčkám tak ani

startů pro zařazení do žebříčku, podobně

výborný výkon 3471 nestačil a prohrály po-

jako Nikola Tatoušková navrátivší se opět

měrem 6:2.

do sestavy Rosic. Odehrála sice 7 z 11 zá-

Možná nečekaně vysoko je Jihlava na pá-

pasů, ale jen na třech kuželnách z celko-

kuželek. Výtečně zahrála v Duchcově (592)

tém místě tabulky. Ani druhý nováček Va-

vých šesti možných.

a v jednom z domácích zápasů atakovala

lašské Meziříčí si nevede špatně a drží

Pokud jsme u Rosic, zmiňme ještě, že po

šestistovku (597). Nedařilo se jí naopak,

s deseti body po podzimu pěknou sedmou

hodně dlouhé době se v české lize před-

stejně jako celému přerovskému družstvu,

příčku a zatím čtvrtý nejlepší průměr ze

stavila Eva Wendl. Odehrála však pouze

na Konstruktivě (518), jinak si drží dobrou

všech družstev. Naopak nezvyklá je osmá

dva zápasy, jinak startuje za „B“ tým Rosic.

výkonnost.

příčka Blanska, ale po avizovaných změ-

Marně bychom však ve statistikách hle-

Kvalitní výkony podává i Lenka Concepción

nách v kádru to není zase tak velké pře-

dali Naďu Dobešovou, která po úrazu ruky

hostující v Jihlavě, která je momentálně na

kvapení. Od deváté pozice níž už začíná být

nenastoupila k žádnému podzimnímu zá-

32. místě pořadí jednotlivkyň s průměrem

horká půda pro Zlín, Duchcov a Zábřeh. Si-

pasu.

necelých 547 kuželek. Dařilo se jí přede-

tuace Konstruktivy na posledním místě se

Pokud se podíváme, jak hrají posily v no-

vším na nejpadavější kuželně v soutěži na

čtyřbodovou ztrátou na záchranu je hodně

vých týmech, můžeme zmínit například

Žižkově v zápase se Slávii (576). Naopak ve

kritická. Je před námi ale ještě celá jarní

Pavlínu Procházkovou, která po zahranič-

Zlíně na nejméně padavé kuželně zahrála

část soutěže.

ním angažmá v Rakousku přišla na hosto-

podprůměrných 507 kuželek.

1. KLZ 2019/20
ZÁP.

SKÓRE

BODY

1. KK Slavia Praha

12

71 : 25

22

2. KK Slovan Rosice

11

66,5 : 21,5

20

3. SKK Náchod

11

56 : 32

15

4. TJ Spartak Přerov

11

43,5 : 44,5

13

5. KK PSJ Jihlava

11

47 : 41

11

6. SKK Rokycany

11

38 : 50

11

7. TJ Valašské Meziříčí

11

40,5 : 47,5

10

8. KK Blansko

11

42,5 : 45,5

9

9. KC Zlín

11

35 : 53

7

10. TJ Sokol Duchcov

11

33 : 55

7

11. KK Zábřeh

11

34 : 54

6

12. KK Konstruktiva Praha

12

29 : 67

3

vání do Přerova. V tabulce jednotlivkyň jí
Tentokrát bych se pro změnu trochu více

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY

patří aktuálně 29. místo s průměrem 549

pokračování na str. 5
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PRVNÍ LIGA MUŽŮ

CHYSTÁ SE

VYROVNANÝ

BOUŘLIVÉ JARO?

SOUBOJ O TITUL
pokračování ze str. 4

V průběhu podzimu jsme zaznamenali i jeden odchod na hostování. Na pátém místě

Se závěrem roku přichází i pravidelné shrnutí
podzimního snažení účastníků I. KLM,
tentokrát v tradičnějším formátu.

v tabulce jednotlivkyň sice stále figuruje
rokycanská Linda Lidman, ale odehrála
pouze pět zápasů a nyní hostuje v Hazlově,
kterému významně zvyšuje šance na postup mezi českou elitu. Druhá letošní posila Rokycan Štěpánka Vytisková nastou-

Na čele se nám usadily týmy, které sa-

sledky. K jejich smutku však především na

motní hráči v minulém vydání pasovali

domácích drahách. Nicméně Třebíč stále

do rolí favoritů. První místo drží KK Slovan

patří k soupeřům, kteří mohou překvapit

Rosice, který našel přemožitele pouze dva-

i ty největší favority. V těsném závěsu bo-

krát. Obě prohry byly navíc velice těsné. Při

jují hráči Tábora, kteří bodují především

Rosicích stojí i štěstí. Na domácí kuželně

na domácí kuželně. Na 8 bodů se pak po

střídají dobré a slabší výkony v rozpětí 130

tristním úvodu dostali Klokani, kteří měli

kuželek. Zatím však vždy trefili na správ-

závěr sezóny za 5 bodů, a tím se dostali ze

ného soupeře. Po takovémto podzimu Ro-

sestupové pasti. Alespoň prozatím. Stejný

sice jasně ukazují ambice na postup do

počet bodů svítí na kontě Českých Velenic.

Interligy.

Týmu dvou tváří. Stejně jako v minulých

Vyzyvatelem budou Dačice, které mohou

sezónách. Excelentní domácí náhozy stří-

mrzet dvě smolné prohry. Za zmínku však

dají ty průměrné a venku až podprůměrné.

stojí perfektní výkon na domácí kuželně,

Nejméně klidnou zimní přestávku pak bu-

kdy se počítadlo zastavilo na rovných 3700

dou prožívat v Trnovanech a Hořicích. Oba

kuželkách, který odnesli hráči Trnovan.

týmy předvádí průměrné až slabé výkony,

Velice mile se představily celky, které zatím

a to v kvalitním obsazení první ligy na

bojují o třetí příčku. Skvělý úvod sezóny

body častokrát nestačí. Přesto však čtyřbo-

1. KLM 2019/20

měli hráči Zábřehu. Na konci podzimu jim

dová ztráta není pro jaro neřešitelnou há-

ZÁP.

SKÓRE

trochu došel dech, přesto je 15 bodů skvělý

dankou.

základ pro jarní boje. Velkou pozornost si

Mezi jednotlivci je letos opravdu co sledo-

1. KK Slovan Rosice

11

57 : 31

18

zaslouží hráči z Trutnova. V letošní sezóně

vat. Tabulku vede Jiří Zemek, ten však nemá

2. TJ Centropen Dačice

11

55 : 33

16

se do rolí lídrů přesunuli všichni tři juni-

odehrané všechny zápasy. Za nejlepšího

oři, kterým jejich výkony vynesly zařazení

hráče letošního ročníku zatím můžeme po-

3. KK Zábřeh

11

55 : 33

15

do reprezentačních kádrů. S menší ztrátou

važovat Honzu Meceroda, jehož výkony mu

4. TJ Lokomotiva Trutnov

11

55 : 33

14

v tabulce se pohybují týmy Vyškova a Val-

vynesly i první start v reprezentaci mužů.

mezu. Oba celky sice s body nezasahují na

Dále se skvěle představuje Ondřej Ševela,

5. TJ Valašské Meziříčí

11

48,5 : 39,5

13

úplné čelo tabulky, avšak svými výkony vý-

který je těsně pod hranicí šesti set kuže-

6. KK Vyškov

11

47 : 41

13

razně ovlivňují dění na předních příčkách.

lek. Z Dačic je určitě potřeba zmínit Jiřího

Valmez totiž dokázal porazit Dačice, Rosice

Němce s Mojmírem Holcem. Chvála patří

7. TJ Třebíč

11

41 : 47

10

i Zábřeh. Vyškov zase sebral body Dačicím

i Romanu Strakovi, kterého letos tak skvěle

8. KK Lokomotiva Tábor

11

43 : 45

9

v posledním kole.

doplňují Žoudlík, Ryzák a Plšek.

O klidný střed, avšak ne ještě úplně bez

Dosavadní průběh sezón jako i individu-

9. CB Dobřany Klokani

11

37 : 51

8

sestupových starostí se perou hned čtyři

ální výkony nám slibují velice zajímavou

10. TJ Lok. České Velenice

11

35,5 : 52,5

8

týmy. Nejlépe na tom jsou v Třebíči. Hráči

jarní bitvu.

11. SKK Hořice

11

28 : 60

4

12. KK Hvězda Trnovany

11

26 : 62

4

z Vysočiny letos kralují v remízách. Během
11 zápasů nasbírali už čtyři nerozhodné vý-

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY

Tomáš Valík

pila dokonce pouze ke třem zápasům a od
čtvrtého kola už se v sestavě neobjevila.
Pomyslnou „skokankou“ v tabulce je Vladimíra Malinská, které patří 8. místo, zatímco na konci loňské sezony jí (ještě pod
příjmením Šťastná) patřilo až 36. místo.
Naopak loni šestou hráčku Ivu Rosendorfovou z Rosic nalezneme zatím pouze mezi
hráčkami pod čarou, protože letos nemá
odehrán dostatečný počet kuželen pro zařazení do žebříčku.
Štěpán Koblížek

BODY
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KDO PŮJDE DÁL

V LIZE MISTRYŇ?
23. listopad 2019 se do dějin zapsal jako den úvodního kola turnajů
v pořadí již devatenáctého ročníku Ligy mistryň 2019/20.

Ve čtyřech vzájemných utkáních se proti

Podbrezové versus Rakoshegyi VSE z Ma-

sobě postavilo celkem osm týmů žen. Dvě

ďarska. Vítěz souboje totiž určil soupeře

zastoupení zde našly země Německa a Ra-

pro rosické ženy do druhého kola. Pojďme

kouska, po jednom týmu pak Rumunsko,

se na jejich souboj podívat blíže.

Slovensko, Srbsko a Maďarsko. I Česká re-

Výhodu do odvety si s sebou nesly hráčky

publika má v letošním ročníku svého zá-

z ŠK Železiarne Podbrezová, když porazily

stupce, je jím družstvo žen z Rosic, které

na domácí půdě soupeřky 7:1. Vstup do

se Ligy mistryň účastní již potřetí za sebou.

utkání vyšel pro oba týmy nerozhodně 1:1.

Vzhledem k tomu, že v loňském ročníku

Maďarská hráčka porazila soupeřku ze Slo-

obsadily „Rosičky“ bronzovou příčku, byly

venska jen o pouhé tři kuželky, na druhé

do letošního ročníku nasazeny a my je uvi-

straně se více dařilo Dominice Jankovičové,

díme až ve druhém kole.

která tak urvala první důležitý bod pro

A jak vypadalo první vyřazovací kolo?

Podbrezovou.

V prvních utkáních vytěžila výhodu zná-

Prostřední část utkání zcela patřila maďar-

mého prostředí všechna domácí družstva.

skému týmu, když Csongrádi společně se

Do odvetných utkání tak získala výhodu

Sajermann, zdá se, lehce přehrály své sou-

v podobě dvou cenných bodů. Na nejlepší

peřky. V poslední rundě sice Michaela Ďu-

výkon ze všech čtyřech utkáních, který

ričová porazila o deset kuželek více jak její

představoval 620 poražených kuželek, do-

soupeřka, se ziskem dílčích bodů na dráhy

sáhla Italka Laura Runggatscher z němec-

1,5:2,5 však svůj bod přenechala soupeřce

kého týmu KC Schrezheim. Jen o bod méně

z Maďarska. Na straně Maďarek však zavá-

předvedla srbská hráčka z Alimenta Novi

hala Andrea Bogoly a byla střídána. Výko-

Sad Hermina Lukac. Další dva náhozy přes

nem 581 poražených kuželek toho využila

šestistovkovou hranici pak zaznamenaly

domácí Vladimíra Vávrová a získala pro

Michaela Ďuricová z ŠK Železiarne Podbre-

Podbezovou druhý postupový bod.

zová (615) a Eva Sajko z SK FWT – Composi-

Utkání skončilo výsledkem 6:2 pro tým

tes Neunkirchen (609).

Rakoshegyi VSE z Maďarska. Vzhledem ke

Jen čtrnáct dní poté, tj. 7. prosince pro-

skóre z prvního vzájemného utkání právo

běhla odvetná utkání a hrálo se opravdu

na postup do druhého kola dostaly ženy

chtěly pomýšlet na postup do druhého

o hodně. Týmy, které v součtu z obou zá-

z ŠK Železiarne Podbrezová, kde se utkají

kola, potřebovaly vyhrát minimálně 6:2 se

pasů získaly více bodů, zapsaly postup

s českým týmem KK Slovan Rosice o po-

ziskem alespoň 14,5 dílčích bodů.

dále do druhého kola, kde si to rozdají

stup do semifinále.

A to se jim málem podařilo. Úvod utkání

s nasazenými týmy o místo v semifinále.

Dramatická situace nastala pro týmy Ali-

přinesl zisk dvou bodů na stranu rakous-

V odvetných utkáních bodovala tři domácí

menta Novi Sad ze Srbska a SK FWT – Com-

kých hráček. Perfektní výkon předvedla Eva

družstva, pouze tým rumunských žen do-

posites Neunkirchen z Rakouska.

Sajko, které se podařilo shodit 602 kuže-

kázal dovézt svůj tým k vítězství na cizí

První utkání dopadlo lépe pro domácí, Ali-

lek a porazit svou soupeřku o více jak sto

půdě. Z pohledu České republiky nás nej-

menta Novi Sad zvítězila na domácích dra-

více zajímalo utkání žen z ŠK Železiarne

hách v poměru 6:2. Pokud jejich soupeřky

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY

LIGA MISTRŮ — ŽENY 2. KOLO
Bamberg

vs.

Neunkirchen

Rijeka

vs.

Wien

Rosice

vs.

Podbrezová

Zalaegerszeg

vs.

Târgu Mureș

pokračování na str. 7
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RAINDORF POSTUP,

ORTH KONEC

KDO PŮJDE DÁL

V LIZE MISTRYŇ?
pokračování ze str. 6

kuželek. V prostřední části si body ženy

V průběhu dvou podzimních sobot 23. listopadu
a 7. prosince bylo odehráno první kolo Ligy mistrů.

rozdělily rovnoměrně, celkové skóre po
čtyřech hráčkách tak bylo 3:1 (10:6) pro rakouský tým.
K tomu, aby rakouské hráčky mohly pomýšlet na postup do dalšího kola, byla

Většina soubojů prvního kola měla jasný
průběh. V prvních zápasech se nejlépe
prezentoval chorvatský Zaprešič, když si
doma poradil s maďarským týmem Repcelaki přehledně 8:0 a s fantastickým týmovým výkonem 4015! Nejlepším hráčem
utkání se stal Luka Bolanča, kterému se
počítadlo zastavilo na 699. Dá se říct, že

LIGA MISTRŮ — MUŽI 2. KOLO

potřeba výhra alespoň jedné z nich, zisk
pěti dílčích bodů a udržení kuželek v plu-

Zaprešić

vs.

Zalaegerszeg

sovém stavu. Monika Nguyen svou roli spl-

Zerbst

vs.

Raindorf

potřebný bod. Bohužel Monika Lengauer

Neumarkt

vs.

Split

Szeged

vs.

Podbrezová

nila a svou hrou zajistila pro své družstvo
smolně ztratila svou první dráhu o pouhou kuželku. Na druhé dráze skóre vyrovnala. Bohužel pro ni i v druhé půli hry se
jí nedaří získat dílčí body, které tak sbírá

odvetný zápas byl jen formalitou, a i v něm

soupeřka. A tak i přesto, že celkový výkon

si Zaprešič připsal další výhru 6,5:1,5 a po
zásluze postoupil do dalšího kola.

První utkání v Podbrezové souboje mezi

byl vyšší o dvě kuželky než výkon soupeřky,

Další jasné utkání se hrálo v Zerbstu, kam

vítězem Interligy a rakouským Orthem sli-

bod pro družstvo a tří dílčí body získala

zajížděla Trstená. Slovenský tým v první

bovalo napínavý zápas, ale opak byl prav-

srbská hráčka.

rundě držel krok, ale domácí měli ve všem

dou. Tento zápas by určitě atraktivní pro

Vzhledem k tomu, že výsledek utkání 6:2

navrch a zaslouženě vyhráli 8:0 o 232 kuže-

české fanoušky, jelikož v rakouském týmu

s pomocnými body 14:10 byl totožný s vý-

lek. Nejlepším hráčem se stala nová posila

máme dva naše reprezentanty Michala

sledkem úvodní části prvního kola, o po-

německého týmu Igor Kovačič, který docílil

Kratochvíla (606) a Jiřího Veselého (576).

stupu do druhého kola muselo být roz-

výkonu 685 kuželek. Odveta na Slovensku

Hostům z rakouského Orthu se na dra-

hodnuto pomocí „náhlé smrti“. V něm

slibovala vysoké výkony, protože kuželna

hách vůbec nedařilo, a tak utkání skončilo

měla větší štěstí rakouská děvčata (37:33),

v Trstené patří mezi nejlepší. Domácím se

jasnou výhrou Podbrezové 7:1 (3793:3592),

která si tak zajistila postup mezi nejlepší

podařilo uhrát dva body, ale i přesto druhé

kdy jediný bod pro hosty uhrál Matthias

osmičku kontinentu, kde své síly poměří

utkání také skončilo výhrou Zerbstu. Vyni-

Zatschkowitsch s výkonem 659 kuželek.

s vítězkami minulého ročníku, ženami

kající „skalp“ si připsal Lukáš Juris, který

Jako nejlepší hráč utkání byl vyhlášen Erik

z SKC Victoria 1947 Bamberg.

dokázal porazit srbského reprezentanta
Kovačiče (655:647).

pokračování na str. 8

Dalšími postupujícími týmy kromě Podbrezové a Neunkirchenu se staly týmy CS
Electromures Romgaz Targu Mures z Rumunska a BBSV Wien z Rakouska. Boje
o semifinále tyto týmy proti nasazeným
celkům čekají v dvojzápasech ve dnech
25. ledna a 15. února 2020.
Podrobné výsledky jednotlivých zápasů
naleznete na webových stránkách NBC.
Ženám z Rosic přejeme hodně štěstí v boji
o Final Four.

Utkání Orth vs. Podbrezová řídila česká rozhodčí Alžběta Harcová (zdroj: Facebook)

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY

Marie Říhová
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pokračování ze str. 7

PÁR OTÁZEK

PRO ZAVARKA
Jan Bína po prvním odehraném kole Ligy
mistrů vyzpovídal Vilmoše Zavarka, světovou jedničku dle pořadí NBC.

s přehledem pohlídali a zvítězili 7:1. Nejlepším hráčem byl opět Zavarko (696).

Kuna (668). Odvetný zápas jen korigoval

Nejtěsnější souboj proběhl mezi maďar-

celkový výsledek a po výhře domácích 5:3

ským Szegedi a KK Beograd ze Srbska. První

se do dalšího kola podívá Podbrezová. Za

utkání v Maďarsku ovládli domácí a výhrou

zmínku stojí výkon Zatschkowitsche, kte-

5:3 si udělali lepší výchozí pozici do odvety.

rému k celkovému součtu 697 pomohli fa-

Nejlépe zahrál Norbert Kiss, který porazil

mózní plné 450!

670 kuželek. Zápas v Srbsku skončil remí-

^Jak se cítíš v novém týmu? Jsi spoko-

Domácí výhru si zajistili i hráči Splitu, kteří

zou, kde o stavu utkání rozhodlo pouhých

jený?

na svých drahách přivítali srbský Partizan

7 kuželek. Maďarský celek sice prohrával

Cítím se dobře, začátek byl trošku těžší,

Beograd. Hned od prvních hráčů se domácí

3:1, ale v průběhu posledního náhozu si

asi kvůli jazyku. Všechno bylo nové a byla

ujali vedení a svým standardním výkonem

vybudoval náskok 52 kuželek, se kterým

to pro mě velká změna. Zatím jsem velmi

3655 si došli pro hladké vítězství 7:1 o 203

vstupoval do poslední třicítky. Domácí

spokojený.

kuželek. Nejlepším hráčem se stal chorvat-

dvojice porazila 339 kuželek v závěrečných

ský reprezentant Nikola Muše (645). Ještě

60 hodech, stahovali jen co jim síly stačily,

^Jaké máte s týmem cíle v Lize mistrů?

jednoznačněji skončil zápas v Srbsku, kde

avšak 7 kuželek dotáhnout již nedokázali.

Cílem v Lize mistrů je kvalifikovat se do Fi-

vyhrál Split 8:0 bez sebemenších pro-

Srbští hráči mohou právem smutnit, pro-

nal Four a potom to celé vyhrát.

blémů a zamířil si to rovnou do čtvrtfinále.

tože těchto 7 kuželek je dělilo od postupu

Nejlepším hráčem se stal opět Muše (674).

do čtvrtfinále. Nejlepším hráčem druhého

^Jak probíhalo utkání se Schwabsber-

Jedinou domácí prohru si připsali hráči

zápasu byl domácí Kličarič (656).

gem? Byl to těžký zápas?

z rumunské Kluže, kteří doma podlehli

Jako poslední duel zmíníme německý

Nebylo to jednoduché. U nás doma hráli

hráčům z maďarského Zalaegerszegi 7:1.

Raindorf s českými hráči (Michael Kotal

velmi dobře a trošku nás překvapili. Čekali

Po vyrovnaném výkonu hostů to jinak ani

a Milan Svoboda), který na svých drahách

jsme, že u nich to bude velký zápas, ale

skončit nemohlo. Odveta skončila ob-

přivítal tým z Rakouska Neunkirchen. Celé

nakonec docela lehká výhra 7:1.

dobně jako první setkání. Zalaegerszegi

utkání bylo vyrovnané, kde oba naši hráči

vyhrálo 7:1 a za zmínku z tohoto střetnutí

zaznamenali výborné výkony. Svoboda

^V dalším kole budete hrát s chorvat-

stojí jen výkon 676, Attily Nemese.

(647) ale bohužel prohrál s Radovanem

ským Splitem, budete mít nějakou speci-

Mnohem těžší a vyrovnanější utkání ode-

Vlajkovem (662). Kotal naopak (624:588)

ální taktiku?

hrál italský celek Neumarkt, kde od letoš-

uhrál důležitý bod. Po vyrovnaném utkání

Nemáme žádnou taktiku, připravíme se

ního roku působí Vilmoš Zavarko. V první

se mohli radovat hráči z německého týmu,

stejně jak na Schwabsberg. Víme, že jsou

části zápasu nastoupil již zmíněný Zavarko

kteří zápas nakonec vyhráli 5:3 o 52 kuže-

velmi dobré družstvo, hrají dobře a mají

a celou kuželnu ohromil svým výkonem

lek. Odveta byla zase napínavá a hrálo se

kvalitní hráče. Budeme se snažit odehrát

708! I přes tento výborný výkon se hosté

o každou kuželku. Nejlepším hráčem se

dobrý zápas.

z německého Schwabsbergu ujali vedení

stal domácí Huber s výkonem 670. Našim

3:1 a pomýšleli na výhru. To vše jim pře-

hráčům se nedařilo jako v prvním utkání,

^Těšíš se na známé fanoušky ze Splitu?

kazil také výborně hrající Kiss, který docílil

ale oba bodovali, což bylo základem pro

Ve Splitu jsem ještě nehrál, ale viděl jsem,

k výkonu 675 a nahrál potřebné kuželky.

úspěch jejich týmu. V napínavé koncovce

že tam mají dobrý fanklub.

Poslední italský bod zaznamenal Armin

hráči Raindorfu zápas opět dokázali vyhrát

Těším se na ten zápas.

Egger, který v závěru zdolal hostujícího

a po další výhře 5:3 zaslouženě postoupili

Tima Brachtela 611:606. Zápas tedy skončil

do další kola, kde se mohou těšit na své

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspě-

výhrou domácího týmu 5:3 (3747:3702). Na

soupeře z německého Zerbstu.

chů.

drahách Schwabsbergu si Italové již vše

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY

Jan Bína

Jan Bína
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ZAHRANIČÍ

OKÉNKO DO

ZAHRANIČÍ
Tradiční pohled na výkony českých krajánků
v nejvyšší rakouských a německých soutěžích.

hráče nastupující za Orth an der Donau.

a KSK Austria Krems. Za první jmenovaný

Další český hráč hrající za KSK Union, Mi-

tým hraje beze změny Hana Wiederman-

chal Kratochvíl, se s průměrem 580,4 na-

nová (592,2), které patří celkové druhé

chází na 37. místě tabulky jednotlivců.

místo v tabulce jednotlivkyň. Spolu s ní za

Doslova na paty šlape Orthu třetí BSV

vídeňský tým nastupuje i její sestra Dana

Voith St. Pölten. Za ten již několik let hraje

Martinkevič (577,3), které patří čtvrtá po-

Filip Dejda. St. Pölten stejně jako Orth dva-

zice. První místo drží s průměrem 608,3

krát prohrál a má tak stejný počet bodů

Slovinka Eva Sajko hrající za klub SK FWT-

v tabulce. Rozdíl je pouze ve skóre. Filip je

-Composites Neunkirchen. BBSV Wien se

RAKOUSKO

s průměrem 601 na 19. místě tabulky jed-

po polovině sezóny drží na prvním místě,

notlivců.

které také obhajuje. Jedinou porážku jim

V uplynulé sezóně 2018/2019 oblékalo dres

Ve druhé polovině tabulky družstev se na

zatím přichystal pouze celkově druhý ce-

nějakého klubu rakouské nejvyšší soutěže

šesté příčce s osmi body za čtyři vyhraná

lek SK FWT-Composites Neunkirchen. Tento

celkem šest českých mužů, kteří bojovali

utkání nachází tým KSV Wien, jehož dres

klub po konci minulé sezóny po mnoha

za čtyři týmy. Současný ročník 2019/2020

obléká Milan Blecha. Milan se s průmě-

letech opustila česká hráčka Eva Wendl.

dostál jedné změny a k těmto šesti hrá-

rem 605,7 kuželek pohybuje na 14. příčce

Neunkirchen má stejně bodů v tabulce

čům se připojil Petr Hrubý, který nastupuje

tabulky a je tak nejlepším hráčem svého

jako první BBSV, jedinou porážku utrpěl

za tým Grün-Weiss-Micheldorf. V Superlize

družstva.

tým hned v prvním kole proti KSV Wien.

tak letos figuruje sedm českých hráčů.

Z poloviny tabulky se teď přesouváme k je-

Barvy týmu KSV Wien hájí v tomto roce

Po celkem devíti odehraných kolech pod-

jímu chvostu, na kterém jsou v této chvíli

Veronika Petrov a talentovaná Barbora Pý-

zimní části Superligy si nejlépe vede tým

dvě družstva s českými zástupci. Na de-

chová. Pavlína Procházková klub opustila.

SK FWT-Composites Neunkirchen. Ten při-

vátém, předposledním místě se nachází

KSV Wien drží třetí příčku tabulky se dvěma

šel pouze o dva body v utkání proti BSV

družstvo KSK Austria Krems, které dokázalo

prohrami a jednou remízou. V tabulce jed-

Voith St. Pölten. Nejlepší hráč Neunkir-

zvítězit pouze jednou a má tak dva body.

notlivců patří Veronice Petrov šesté místo

chenu, Slovinec Janže Lužan, se v po-

Dva jeho čeští hráči David Machala (599,9)

(567) a Barboře patnáctá příčka (555,6).

řadí jednotlivců nachází na sedmé příčce

a Ondřej Sobčák (590,1) se nacházejí na 23.

Posledním týmem, za který hraje Češka, je

s průměrem 627,8.

respektive 29. místě. Ve svém družstvu jsou

tým KSK Austria Krems. Ten se do Superligy

První příčky pořadí jednotlivců okupují

tak jasnými tahouny. Na posledním místě

po roční pauze vrátil. Jitka Šimková, která

hráči celkově druhého týmu soutěže – KSK

tabulky se s jednou remízou a jedním bo-

za tým startuje, je nejlepší hráčkou týmu

Union Orth an der Donau. Tento celek utr-

dem nachází nováček letošního ročníku

a celkově jí patří 14. místo (555,8). Krems se

pěl celkem dvě porážky. Ve třetím kole pro-

Grün-Weiss-Micheldorf, do kterého pře-

nachází na posledním, devátém místě ta-

hrál na kuželně KV Schwaz, v sedmém kole

stoupil Petr Hrubý. Petrovi s průměrem 541

bulky se dvěma body. Všechny Češky v ra-

pak při střetu v Neunkirchenu. Nejlepším

kuželek patří 68. příčka.

kouské Superlize tak patří mezi nejlepších

hráčem druhého celku, a zároveň i celé

patnáct hráček..

soutěže je vynikající Matthias Zatschkowit-

Nejvyšší soutěž žen zaznamenala o něco

sch (661,6). Na druhém místě pořadí jed-

více změn, co se složení týmů týče. Pět

notlivců se nachází Jiří Veselý (647,6).

českých hráček nastupuje za celkem tři

V nejlepší pětce najdeme ještě další dva

superligové týmy – BBSV Wien, KSV Wien

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY

pokračování na str. 10
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KUŽELKÁŘSKÁ

MLÁDEŽ

PŘÍPRAVA REPREZENTACE
DOROSTU V PLNÉM PROUDU
Ve dnech 25.–27. října se sjela dorostenecká reprezentace na víkendové soustředění do Vyškova. Jak už to bývá, hlavní náplní programu byly kromě pohybových her
také kompenzační a regenerační cvičení.
Víkendové soustředění pak v neděli zakončil kontrolní start na 120 hodů. V něm se
nejlépe z děvčat dařilo Kristýně Blechové
z TJ Sokol Šanov (544) a Anně Večeřové z TJ
Lokomotiva České Velenice (543). Výkon
573 poražených kuželek představoval nejlepší počin z chlapců Zahrál jej aktuálně
vedoucí hráč ČPD Ondřej Stránský z SKK
Vrchlabí.

OKÉNKO DO

ZAHRANIČÍ
pokračování ze str. 9

běžné druhé místo řadí Thea Petrů z TJ Sokol Chýnov.
Starší žáky momentálně vede Dominik
Wittwar z TJ Jiskra Hazlov se 115 body, následován Kryštofem Brejtrem s 89 body
a Dominikem Tvrdým z KK PSJ Jihlava se 72

NĚMECKO

body. Bodové rozdíly mezi třetí a desátou
příčkou jsou velmi těsné, hráči jsou srov-

Stejně jako minulý ročník i letos startuje

náni v deseti bodech.

v německé nejvyšší soutěži celkem šest

V kategorii mladších žákyň dominuje Mar-

českých hráčů hrajících za čtyři kluby.

tina Koplíková z SK Baník Ratíškovice, (111

Přesto k nějakým změnám došlo. Radek

bodů) v kategorii mladších žáků si prů-

Hejhal a Miroslav Jelínek hrající minulý

běžné prvenství drží Radek Duhai z Kuželky

rok za tým SKC Staffelstein se rozdělili

Aš (108 bodů).

a v tomto roce bojuje Radek za Victorii

Podrobné výsledky jednotlivých kol včetně

Bamberg a Miroslav doplnil Robina Par-

celkového průběžného pořadí naleznete

kana v týmu TSV Breitengüβbach.

na webu mladez.kuzelky.cz/pmn/. Pátá sé-

Ani v tomto roce nedošlo na první příčce

rie turnajů je naplánována na druhý led-

tabulky ke změně a bez ztráty bodu se zde

nový víkend.

nachází tým Rot-Weiβ Zerbst. Ten v letošním roce posílil srbský hráč Igor Kovačič.
Druhé místo, avšak se ztrátou pěti bodů,

POHÁR MLADÝCH NADĚJÍ
DVĚ KOLA PŘED FINÁLE
V pořadí již 24. ročník PMN se přehoupl do
druhé půle. Ještě dvě kola mají šanci starší
a mladší žáci a žákyně zabojovat o postup
do finálových bojů. A jak vypadá průběžné
pořadí jednotlivých kategorií?
Starším žákyním průběžně vévodí náchodská hráčka Veronika Kábrtová, které se
velmi dařilo v České Třebové. Výkon 291
poražených kuželek představoval nejlepší
výkon čtvrtého kola v kategorii starších
žákyň. Se ztrátou 39 bodů se pak na prů-

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY

VE ČTVRTÉM KOLE ČESKÉHO POHÁRU
DOROSTU PADLO PĚT ŠESTISTOVEK

drží SKC Staffelstein. Jeden bod za nimi

Český pohár dorostu má za sebou již čtvrté

notlivců nachází na 11. místě a je druhým

kolo turnajů, které se odehrály 8. prosince

nejlepším hráčem svého týmu. Jen o něco

na šesti místech Česka. Jednalo se o kolo

horší skóre posunulo TSV Breitengüβbach

velmi kvalitní, hned pět hráčů a hráček

na příčku čtvrtou. Robin Parkan (613,7)

překonalo hranici 600 poražených kuželek.

a Miroslav Jelínek (613,3) se v tabulce drží

Nejvíce bodů tohoto kola si na svoje konto

za sebou na 35. a 36. místě. V minulém

připsal Jiří Benda (TJ Sokol Zahořany) vý-

ročníku bronzový tým SKK Raindorf se po

konem 610. Mezi dorostenkami zazářila

polovině soutěže nachází na šesté příčce

Kamila Jirsová (TJ Slovan Kamenice nad Li-

se ztrátou 11 bodů na první Zerbst. Milan

pou), která shodila 608 kuželek a výrazným

Svoboda je s průměrem 618 kuželek dru-

rozdílem získala prvenství čtvrtého kola.

hým nejlepším českým hráčem a patří mu

A jak vypadá situace na předních příčkách

32. příčka. Jeho parťák Michael Kotal (611,2)

v průběžném hodnocení? Na první místo

je 37. Ještě dva body a dvě příčky za Rain-

se v průběžném pořadí posouvá Nikola

dorfem se nachází poslední z týmů, za

Tobolová (TJ Sokol Sedlnice) se 129 body

který startuje nějaký český hráč. Je jím na

a průměrem 559 kuželek. Především díky

osmém místě FEB Amberg a za něj hrající

perfektnímu výsledku ve druhém a třetím

Milan Wagner se s průměrem 591,3 nachází

se na třetím místě nachází Victoria Bamberg. Radek Hejhal (641,6) se v tabulce jed-

na 58. místě.
pokračování na str. 11

Martina Janyšková
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VÁNOČNÍ TURNAJ

MLÁDEŽE

MLÁDEŽ

Víkend 14. a 15. prosince 2019 tradičně patřil Vánočnímu turnaji mládeže. Letošní
dění se odehrálo na šestidráze ve Vracově,
kam se sjelo celkem 13 družstev.

stavilo na 602. Ještě více se dařilo junior-

Jak už to bývá, sobota byla věnována sou-

kám, jmenovitě Natálii Topičové ze Slovanu

těži družstev, neděle pak patřila soubojům

kole se na druhou příčku vyšvihla se stej-

Rosice a Michaele Matlachové z KC Zlín,

ve sprintu.

ným bodovým skóre zlínská hráčka Natá-

které shodně dosáhly na 612 kuželek. Lépe

Jihočeskému týmu se nepodařilo obhá-

lie Trochtová. Trojici doplňuje se ztrátou 27

dohazovala Michaela, její dorážka činila

jit prvenství z loňského ročníku a s výko-

bodů Tereza Nováková z KK Kosmonosy.

skvělých 237 kuželek.

nem 2218 kuželek skončil na nepopulární

Vedoucí úvodního kola Petr Bakaj se v ak-

Po třech kolech vede Jan Bína (TJ Lokomo-

bramborové příčce. Zlato v tomto roce

tuálním pořadí propadl až na čtvrtou po-

tiva Česká Třebová) se 75 body a průmě-

bralo družstvo Plzeňského kraje, když se

zici. Jeho místo obsadil Ondřej Stránský

rem 602. Se stejným průměrem a velkým

jim podařilo dosáhnout celkového výkonu

z SKK Vrchlabí s průměrem 585 poražených

bodovým náskokem před ostatními kraluje

2257 kuželek. O devět kuželek méně (2248)

kuželek a 180 body. Druhou příčku se ztrá-

nejvyšší příčce pořadí juniorek Natálie To-

nahrál tým z Vysočiny a bronz mohlo sla-

tou 34 bodů na prvního si stále drží pro-

pičová.

vit družstvo Královéhradeckého kraje výko-

stějovský hráč Max Trunečka, který skvěle

Podrobné výsledky jednotlivých kol včetně

nem 2225 kuželek.

zvládl poslední kolo a výkon 601 poraže-

celkového průběžného pořadí naleznete

V jednotlivcích se nejlépe dařilo Tomáši

ných kuželek ho i nadále drží na předních

na webu mladez.kuzelky.cz/pj/. Poslední

Koplíkovi (Jihomoravský kraj), jehož výkon

pozicích. Bronzová příčka patří Lukášovi

střetnutí proběhnou 2. února 2020 v Praze

se zastavil pět kuželek za šestistovkovou

Dúškovi z TJ Slovan Kamenice nad Lipou

na Žižkově a na kuželně PSJ Jihlava.

hranicí. Pouhá kuželka k magické šestis-

pokračování ze str. 10

tovce sházela nejlépe hrající Elišce Bouč-

(143 bodů, 569).
Podrobné výsledky jednotlivých kol včetně

Marie Říhová

Vítězkou nedělních sprintů se stala zá-

celkového průběžného pořadí naleznete

stupkyně Hlavního města Prahy Tereza

na adrese mladez.kuzelky.cz/cpd/.
Další série turnajů bude odehrána, stejně
jako Pohár mladých nadějí, druhý lednový
víkend 2020.

TOPIČOVÁ A BÍNA VEDOU POHÁR
JUNIORŮ S PRŮMĚREM 602
Dne 17. listopadu proběhlo již třetí, a zároveň předposlední kolo Poháru juniorů.
Celkem 46 juniorů a juniorek bojovalo na
kuželnách v Poděbradech a Otrokovicích
o co nejvyšší body, které jim pomohou dostat se do finálového kola třetího ročníku
soutěže. Kdo se turnajů zúčastnil, měl to
štěstí pokochat se opravdu kvalitními výkony.
Z juniorů se ve třetím kole nejlépe vedlo
Davidovi Matlachovi z KC Zlín, který shodil
608 kuželek. Šestistovkovou hranici pokořil
také Michael Kotal, jehož počítadlo se za-

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY

kové z Královéhradeckého kraje.

Bendová, která ve finále porazila Andreu

VTM 2019 — KRAJSKÁ DRUŽSTVA
1. Plzeňský kraj

2257

2. Kraj Vysočina

2248

3. Královéhradecký kraj

2225

4. Jihočeský kraj

2218

5. Hlavní město Praha

2203

6. Středočeský kraj

2147

7. Jihomoravský kraj

2145

8. Moravskoslezský kraj

2135

9. Olomoucký kraj

2132

10. Zlínský kraj

2125

11. Pardubický kraj

2030

12. Ústecký kraj

1993

13. Karlovarský kraj

1964

Ječmenovou (Karlovarský kraj). Mezi dorostenci se ze zlata radoval David Repčík
(Karlovarský kraj) a na stříbrném stupínku
skončil Tomáš Koplík (Jihomoravský kraj).
Marie Říhová
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LIGOVÉ ZRCADLO

2. KLM A

2. KLM B

2. KLZ A

1. KK SDS Sadská

11

71 : 17

22

1. TJ Spartak Přerov

11

61 : 27

19

1. SKK Náchod B

9

45 : 27

12

2. TJ Slovan Karlovy Vary

11

52 : 36

17

2. KK Blansko

11

54,5 : 33,5

17

2. Kuželky Jiskra Hazlov

9

42 : 30

12

3. TJ Sokol Duchcov

11

51 : 37

15

3. HKK Olomouc

11

54 : 34

16

3. TJ Lok. České Budějovice

9

40 : 32

11

4. KK Kosmonosy

11

51 : 37

14

4. TJ Slovan Kamenice n. L.

11

46,5 : 41,5

14

4. TJ Biž. Jablonec n. N.

9

40 : 32

11

5. TJ Červený Kostelec

11

49 : 39

14

5. KC Zlín

11

48,5 : 39,5

12

5. SKK Jičín

9

36 : 36

11

6. SKK Bohušovice

11

42 : 46

10

6. TJ Zbrojovka Vsetín

11

45 : 43

12

6. SK Žižkov Praha

9

44 : 28

10

7. Kuželky Aš

11

37 : 51

9

7. KK Moravská Slávia Brno

11

43 : 45

12

7. TJ Sparta Kutná Hora

9

39 : 33

8

8. TJ Sokol Tehovec

11

40 : 48

8

8. TJ Start Rychnov n. Kn.

11

48 : 40

10

8. TJ Lokomotiva Ústí n. L.

9

31 : 41

8

9. TJ Sokol Kdyně

11

36 : 52

8

9. TJ Sokol Vracov

11

35 : 53

8

9. KK Jiří Poděbrady

9

27 : 45

5

10. TJ Lomnice

11

39 : 49

7

10. TJ Sokol Husovice B

11

36 : 52

6

9

16 : 56

2

11. Vltavan Loučovice

11

30 : 58

4

11. TJ Horní Benešov

11

30 : 58

3

12. SKK Jičín

11

30 : 58

4

12. SKK Dubňany

11

26,5 : 61,5

3

3. KLM A

10. TJ Sokol Chýnov

3. KLM B

2. KLZ B

1. Kuželky Jiskra Hazlov

11

63 : 25

18

1. KK Konstruktiva Praha

11

59,5 : 28,5

18

1. KK Vyškov

9

46 : 26

14

2. TJ Lokomotiva Ústí n. L.

11

57 : 31

16

2. TJ Dynamo Liberec

11

62 : 26

17

2. KK Slovan Rosice B

9

43,5 : 28,5

14

3. TJ Kovohutě Příbram

11

47,5 : 40,5

14

3. SKK Náchod

11

56 : 32

15

3. KK Moravská Slávia Brno

10

47 : 33

12

4. TJ Elektrárny Kadaň

11

49 : 39

12

4. TJ Sokol Benešov

11

51 : 37

14

4. TJ Sokol Husovice

10

45 : 35

12

5. CB Dobřany B

11

47 : 41

12

5. TJ Kuželky Česká Lípa

11

46,5 : 41,5

14

5. TJ Sokol Luhačovice

9

30 : 42

6

6. SK Žižkov Praha

11

37 : 51

11

6. TJ Sokol Kolín

11

47 : 41

12

6. TJ Jiskra Otrokovice

9

24 : 48

4

7. SK Škoda VS Plzeň

11

46 : 42

10

7. TJ Tesla Pardubice

11

46,5 : 41,5

11

7. KK Šumperk

10

28,5 : 51,5

4

8. SKK Rokycany B

11

40 : 48

10

8. Spartak Rokytnice n. Jiz.

11

39 : 49

10

9. SKK Bohušovice B

11

38 : 50

8

9. SKK Hořice B

11

39,5 : 48,5

7

10. TJ Teplice Letná

11

34,5 : 53,5

8

10. SKK Vrchlabí SPVR

11

31 : 57

6

11. SKK Podbořany

11

36 : 52

7

11. KK Jiří Poděbrady

11

26 : 62

4

12. TJ Slavoj Plzeň

11

33 : 55

6

12. SKK Jičín B

11

24 : 64

4

3. KLM C

Z JEDNÁNÍ

VV ČKA

Výkonný výbor ČKA na svém zasedání dne

3. KLM D

27. listopadu projednal přípravu MČR jed-

1. TJ Unie Hlubina

11

59 : 29

16

1. SK Podlužan Prušánky

11

58 : 30

16

notlivců 2020 a akce KSR po MS 2020. Dále

2. Sokol Přemyslovice

11

53 : 35

15

2. TJ Centropen Dačice C

11

47 : 41

14

se zabýval čerpáním dotací a hospodaře-

3. TJ Sokol Chvalíkovice

11

53 : 35

14

3. KK Slavoj Žirovnice

11

47 : 41

12

ním do konce roku 2020. VV ČKA jmenoval

4. KK Jiskra Rýmařov

11

52 : 36

14

4. TJ Centropen Dačice B

11

47 : 41

12

5. TJ Horní Benešov B

11

52 : 36

14

5. TJ Sokol Mistřín

11

45 : 43

12

6. TJ Odry

11

47 : 41

13

6. TJ Sokol Šanov

11

48 : 40

11

7. TJ Tatran Litovel

11

43,5 : 44,5

10

7. TJ Lokomotiva Valtice

11

46 : 42

11

8. TJ Opava

11

41 : 47

10

8. TJ Lok. České Budějovice

11

44 : 44

11

9. TJ Prostějov

11

32,5 : 55,5

7

9. TJ Sokol Slavonice

11

43 : 45

10

10. KK Zábřeh B

11

32 : 56

7

10. TJ Start Jihlava

11

39 : 49

10

11. TJ Spartak Přerov B

11

32 : 56

6

11. TJ Sokol Husovice C

11

35 : 53

8

12. TJ Sokol Bohumín

11

31 : 57

6

12. TJ Sokol Machová

11

29 : 59

5

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY

Petra Dobeše do funkce reprezentačního
trenéra mužů a Martina Sittu do funkce
asistenta reprezentačního trenéra.
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DIVIZNÍ SOUTĚŽE

DIVIZE AS
1. KK Konstruktiva Praha B

VÝCHODOČESKÁ DIVIZE

JIHOMORAVSKÁ DIVIZE

72,5 : 31,5

23

1. KK Dobruška

156 : 52

24

1. KK Vyškov B

75 : 29

21

62 : 42

18

2. TJ Červený Kostelec B

122 : 86

18

2. KK Jiskra Čejkovice

66 : 38

18

3. TJ Sokol Praha-Vršovice

58,5 : 45,5

17

3. KK Zálabák Smiřice

128 : 80

16

3. KK Réna Ivančice

57 : 47

18

4. AC Sparta Praha

59,5 : 44,5

16

4. TJ Start Rychnov nad Kněžnou B 120 : 88

15

4. SK Baník Ratíškovice A

57 : 47

16

2. TJ Sparta Kutná Hora

5. SK Meteor Praha

57 : 47

16

5. Spartak Rokytnice nad Jizerou B 103 : 105

14

5. KK Slovan Rosice B

58 : 46

15

6. KK Slavoj Praha B

53,5 : 50,5

13

6. SKK Třebechovice pod Orebem

98 : 110

14

6. TJ Sokol Mistřín B

58 : 46

14

7. TJ Sokol Benešov B

50,5 : 53,5

13

7. TJ Nová Paka

106 : 102

13

7. TJ Jiskra Otrokovice

58 : 46

14

47 : 57

12

8. TJ Jiskra Hylváty

102 : 106

13

8. KK Vyškov C

54,5 : 49,5

14

9. KK Vysoké Mýto

9. KK Blansko B

50,5 : 53,5

12

43 : 61

11

8. PSK Union Praha

54,5 : 49,5

11

10. TJ Praga Praha

9. TJ Sokol Brandýs nad Labem

51 : 53

10

116 : 92

12

10. SKK Vrchlabí SPVR B

85 : 123

12

11. KK Slavia Praha

44 : 60

12. TJ AŠ Mladá Boleslav

42 : 62

10

11. TJ Dvůr Králové nad Labem

90 : 118

11

10

12. SKK Náchod B

83 : 125

9

13. KK Vlašim

42 : 62

9

14. TJ Neratovice

34 : 70

4

13. TJ Lokomotiva Trutnov B

77 : 131

6

14. SK Solnice

70 : 138

6

SEVEROČESKÁ DIVIZE

DIVIZE JIH

1. TJ Sokol Údlice

61,5 : 26,5

20

1. KK PSJ Jihlava B

2. TJ Jiskra Nový Bor

57,5 : 30,5

17

2. Sokol Častrov

3. TJ VTŽ Chomutov

57,5 : 30,5

17

3. TJ Nová Včelnice

4. SK Skalice

50 : 38

14

4. TJ Jiskra Nová Bystřice

5. TJ KK Louny

50 : 38

13

5. TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí

6. TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou 44,5 : 43,5

13

7. TJ Doksy

44 : 44

8. SK Plaston Šluknov

18

63 : 25

17

45,5 : 42,5

12

45 : 43

12

43,5 : 44,5

12

6. TJ Blatná

43 : 45

12

11

7. TJ Sokol Soběnov

48 : 40

11

39 : 49

10

8. KK Lokomotiva Tábor B

42,5 : 45,5

11

40,5 : 47,5

9

41 : 47

9

10. TJ Dynamo Liberec B

35 : 53

4

10. TJ Nové Město na Moravě

40,5 : 47,5

8

11. TJ Kovostroj Děčín

28 : 60

4

11. TJ Spartak Pelhřimov

33,5 : 54,5

6

20,5 : 67,5

0

12. TJ Slovan Jindřichův Hradec

20 : 68

4

12. SK Děčín

9. TJ Sokol Chotoviny

11. KC Zlín B

41 : 63

8

12. SK Baník Ratíškovice B

35 : 69

8

13. SKK Dubňany B

37,5 : 66,5

7

14. TJ Sokol Luhačovice B

37,5 : 66,5

6

PETR VAŇURA
62,5 : 25,5

9. TJ Lokomotiva Liberec

10. TJ Bojkovice Krons

POZVÁNKA K DISKUSI
Vážení přátelé kuželek, oslovuji vás jako
vicepresident WNBA a zároveň předseda
Technické komise WNBA.
Podle našeho názoru nastal čas na úpravu
technických předpisů. Zejména v jejich
zjednodušení a také, abychom umožnili výrobcům a dodavatelům materiálů
a technologií snáze uvádět na trh výrobky.
Bohužel minulá technická komise nám nebyla ochotna předat žádné materiály, a tak
jsme museli kompletně celé předpisy přepisovat a obrázky dělat znovu. Proběhlo

ZÁPADOČESKÁ DIVIZE

mnoho jednání na úrovni nové technické

SEVEROMORAVSKÁ DIVIZE

komise a mnoho separátních jednání s výrobci a dodavateli technologií. Na leden

1. TJ Lokomotiva Cheb B

108 : 68

14

1. TJ Sokol Michálkovice

2. Kuželky Jiskra Hazlov B

100 : 76

14

2. SKK Ostrava

3. SKK Karlovy Vary

99 : 77

14

3. SKK Jeseník

4. TJ Sokol Útvina

94 : 82

13

4. KK Šumperk

5. TJ Havlovice

100 : 76

12

5. HKK Olomouc B

19

bude připraven ucelený materiál pro sekce

55 : 33

16

Classic a Schere, kde by na presidiu WNBA

49 : 39

14

mělo dojít ke schválení.

48,5 : 39,5

13

Protože vím, že se mezi námi pohybuje

45 : 43

12

spousta šikovných lidí s progresivními ná-

60 : 28

6. Kuželky Holýšov B

88 : 88

12

6. KK Minerva Opava

44 : 44

12

zory, tak proto otevírám diskusní fórum

7. TJ Baník Stříbro

81 : 95

12

7. TJ Sokol Bohumín B

50 : 38

11

a třeba nás společně ještě něco napadne.

8. TJ Lokomotiva Cheb A

84 : 92

11

8. TJ VOKD Poruba

44 : 44

10

Za roky, které jste strávili na kuželnách,

9. TJ Dobřany

84 : 92

8

9. TJ Odry B

39 : 49

10

máte určitě poznatky, které by mohly být

10. Kuželky Holýšov A

81 : 95

8

10. TJ Sokol Sedlnice

11. TJ Jáchymov

70 : 106

8

11. TJ Opava B

12. TJ Slovan Karlovy Vary B

67 : 109

6

12. TJ Sokol Mohelnice

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY

36 : 52

7

přínosem. Předem děkuji za příspěvky.

34,5 : 53,5

6

Kuželkářská diskuse je na webových strán-

23 : 65

2

kách vanura.cz/kuzelkarska-diskuse/.
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TRÉNINK

TAK KOLIK

DNESKA DÁME?
Redakce časopisu Kuželkářské listy si pro své čtenáře připravila novou rubriku. V této sekci
bychom se chtěli věnovat odborným tématům z kuželkářského prostředí. Prostor vyjádřit
své názory tak dostanou osobnosti ze všech odvětví kuželkářského sportu počínaje
samotnými hráči, přes trenéry, funkcionáře, rozhodčí či technické pracovníky.
V úvodní sérii článků jsme se rozhodli pro

A) Jakým způsobem provádíte letní pří-

této doby se snažím sportovat, abych byla

téma, které trápí již celé generace kužel-

pravu? Kolik času věnujete přípravě mimo

v kondici. Jezdím na kole, chodím cvičit,

kářů a které nastiňuje název článku. Jak

kuželnu a kolik samotnému tréninku?

plavat a občas běhat, což se snažím dě-

a kolik vlastně trénovat?

lat i po celý rok. Samotný trénink pro mě

Na otázky spojené s tréninkem jsme se

B) Jak máte rozvrženy tréninkové jednotky

začíná začátkem srpna, první tréninky jsou

společně s Lukášem Dařílkem a Janem

před sezonou? Na co konkrétně se zamě-

cca 60–90 hodů, pak postupně zvyšuji. Za-

Bínou zeptali šesti hráčů a hráček napříč

řujete? Kolik hodů zhruba trénujete?

čínám tréninkem do plných, pak přidávám

generacemi. Koho toto téma zaujme, může

dorážku a figury.

se v dalších dvou číslech dočíst, jak to vidí

C) Jak často trénujete v průběhu sezony?

reprezentační trenéři a jak trénují hvězdy

Jak máte tréninky rozvrženy a jakou prefe-

B – Můj trénink před sezónou a v sezóně

zahraničních kuželek.

rujete jejich délku?

se nijak zvlášť neliší. Možná jen více hraji

A jak trénujete vy? Napište nám e-mailem

do plných, abych se rozehrála. Trénink

na redakce@kuzelky.cz, případně na face-

dvakrát až třikrát týdně, plus jezdím na 2–5

bookový profil ČKA. Redakce časopisu ráda

NATÁLIE TOPIČOVÁ
KK SLOVAN ROSICE

uvítá veškeré podněty k tématu, nejzajímavější z nich zveřejníme v dalším čísle

turnajů. Trénuji 130–150 hodů.
C – Trénuji dvakrát týdně. Pokud hrajeme

časopisu. Stejně tak nám můžete psát ná-

A – Po skončení sezóny

měty na témata, kterými bychom se měli

si dávám letní pauzu

pouze jednou, jelikož mě často trápí ně-

zabývat v budoucnu, případně kterého od-

od hraní, aby si tělo

jaké zranění. Snažím se to vykompenzovat

borníka oslovit.

chvíli

odpočinulo,

plaváním, cvičením nebo během. Začínám

Vybraných hráčů jsme se ptali na následu-

většinou to vychází na

cvičných 15 hodů, 30 hodů do plných, 30

jící otázky:

měsíc a půl. Ale i během

hodů do dorážky, 30 hodů figury (např.

o víkendu v sobotu i v neděli, jdu v týdnu

„šavle“, dvojičky nebo jednotlivé kuželky)
a nakonec si dávám klasickou třicítku.

ROSTISLAV GORECKÝ,
TJ SOKOL LUHAČOVICE
A – Letní přípravu na
kuželně na novou sezónu začínám většinou v půlce července.
Do té doby a i během
pokračování na str. 15

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY
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TRÉNINK

TAK KOLIK

DNESKA DÁME?
pokračování ze str. 14

B – Tréninkové jednotky před sezónou –

základní pohyb, rovný rozběh a plynulost,

začátek měsícem srpna postupným při-

když se do toho tak nějak začnu formo-

tréninků se připravuji individuálně doplň-

dáváním hodů. Začínám na 30–50 hodech

vat, tak přichází fáze „kontrola silové hry“

kovými sporty jako je především jízda na

do plných, postupným přidáváním hodů

a pak samozřejmě přesnost hodů. Když to

kole, plavání, občas i fotbal či nohejbal.

končím na cca 120–150 hodech, nejprve do

začne fungovat, začnu přidávat i přemýš-

Rozhodně trávím více času mimo kuželnu

plných, pak postupně přidávám dorážku,

lení do hry a snažím se to dát dohromady

než na ní.

případně jednotlivé figury, pokud si v nich

do těch čtyř kroků. Pak už nastává ta „tré-

nejsem jistá. O tréninku zásadně nehraji

ninková fáze“, a ta se protahuje na trénink

B – Během letní přípravy se snažím cho-

(netrénuji) disciplínu, kterou hraji během

o délce 1,5 až 3 hodiny. To je někdy třeba

dit aspoň dvakrát, ideálně třikrát za tý-

zápasů. O trénincích se zaměřuji na tech-

i 400 hodů, ale to je teď málokdy, protože

den na trénink, aby tam byla aspoň jeden

niku hodů a snažím se odstraňovat chyby,

čekáme rodinku a poslední dva roky jsem

den pauza. Snažím se více zaměřit na styl,

které dělám.

makal hlavně na domečku, co opravuji,

hlavně vyladit rozběh. Během hry se sna-

takže čas vážně nebyl. Za poslední dva

žím hrát hlavně do plných. Na každém tré-

C – V průběhu sezóny trénuji jednou týdně,

měsíce jsem byl na tréninku jen třikrát,

ninku házím aspoň 150 hodů.

většinou v úterý cca 1,5 hodiny. Trénuji na

a to pouze na 150–200 hodů, v každém

každé dráze 20 hodů do plných a 20 hodů

byla 120, takže spíše trénink na setrvač-

C – V průběhu sezóny mám tréninky dva-

dorážky a na konci si dám disciplínu 15 do

nost, než na nějakou práci do hry.

krát týdně, kdy jeden z toho je větší porce

plných a 15 dorážky.

hodů (cca 160–180) a ten druhý je menší

C – Jak jsem se zmínil, teď moc času ne-

(cca 60–90). Na těchto trénincích se sna-

bylo, ale když je, snažím se dostat alespoň

žím zapracovat na tom, co mi zrovna nešlo

FILIP DEJDA
BSV VOITH ST. PÖLTEN

(plné/dorážka – figury) nebo pokud byly
chyby v mém rozběhu, tak se zaměřím na

A – V létě se má chvíli od-

něj.

MARTINA HRDINOVÁ
SKK NÁCHOD

dvakrát týdně na trénink, jednou to vyjde
skoro vždy. Rozvrh tréninku je dán problematikou v zápasech, takže někdy jdu
na trénink a hraji třeba 50 hodů do jedné

počívat, aby se člověk

ulice, 50 do druhé, pak si tam dám malé

zase mohl těšit na se-

ulice a zkouším si různé figury. Pak si zku-

zonu. Jinak tu a tam

sím třeba šedesátku a podle toho, jak pra-

nějaký

cuje má hlava během hry, tak se odvíjí dál

ten

turnaj,

či trénink proběhne.

A – Letní příprava pro

trénink. Protože trénuji spíše o samotě, tak

Volno se snažím trávit

mne

měsíci

si musím pomoct sám a tzn. že mám s se-

s rodinou a kámošema, s těma se vždycky

květen až červen, dle

bou kameru a koukám se, zda opravdu cí-

dá jezdit na kole nebo vyřádit v jiných

počasí. Během letní

tím ty chyby správně, nebo jsem „mimoň“.

sportech typu box, běh, plavání a grilování.

přípravy se věnuji vět-

Nemá smysl házet tolik hodů, ale tím, že

(smích)

nemám tolik času trénovat, tak si to as-

začíná

šinou jízdě na kole, nordic
walking nebo plavání, snažím se jednou

B – Tréninkové jednotky, to je těžké, záleží

až dvakrát týdně dle pracovních možností

na aktuální únavě materiálu (těla) vět-

a volného času. Hraní kuželek během

šinou zkusím tu stovečku, respektive 120,

června a července – zásadně nehraji, mám

ale když cítím nohy už třeba po šedesátce,

herní pauzu. Trénink – na začátku sezóny

tak klidně jedu pryč a zkusím to zase až za

dvakrát týdně, během roku jedenkrát

dva až tři dny, dokud si tělo nezvykne na

týdně.

tréninkový režim. Zaměření je hlavně na

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY

poň vynahrazuji takhle. Je důležité, aby byl
ke kuželkám doplňkový pohyb, je to jednostranný sport a je potřeba to podpořit.

pokračování na str. 16
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TRÉNINK

TAK KOLIK

DNESKA DÁME?
pokračování ze str. 15

RŮŽENA SMRČKOVÁ
KK ŠUMPERK
A – Po skončení sezony
se věnuji pouze fyzické
kondici

(kolo,

pla-

pocitu ze hry. Více času věnuji jiným spor-

Posilování – prvních 14 dní systémový, pak

tům, které mně stále umožňují hrát ku-

zbytek do konce srpna kruhový trénink,

želky.

který trvá jednu hodinu.
B – V srpnu zapojím do přípravy kuželky.

ZDENĚK GARTUS
KK SLAVOJ PRAHA

První čtyři až pět tréninků pouze lehce
120–150 hs, pak připojím figury, ale počet
hodů je stejný.

vání, turistika), a to

A – Moje letní příprava

v červnu a červenci.

spočívá hlavně formou

V srpnu začínám s tré-

C – Od září už zahajuji stereotypní tré-

dvouměsíční

fyzické

ninky na kuželně.

ninky. Trénuji úterky a čtvrtky, kde úterky

přípravy – v červenci

před 120hs hraji 30 hodů figury. Čtvrtek je

a srpnu střídám jízdu

už volnější 120 hs. V hrací sezóně díky fy-

na kole, plavání a po-

dávky. Až koncem srpna se dostávám

zické přípravě nechci fyzičku ztratit a hrací

silování tak, abych během

k běžnému tréninku. Zaměřuji se hlavně

týden mám rozvržený takto: sobota – zá-

těch dvou měsíců nevynechal žádný den!

na svoje tělo, aby vydrželo odehrát další

pas, neděle – lehká fyzická příprava, pon-

Za mlada jsem hodně běhal, ale po ope-

sezonu. Na začátku odtrénuji 40 hodů a na

dělí – plavání, úterý – trénink 30+120 hodů,

raci s kolenem ho musím šetřit.

každém dalším tréninku postupně přidá-

středa – sauna, čtvrtek – trénink 120 hs,

Jízda na kole – jezdím co nejvíc kopce –

vám, až se dostanu k soutěžní disciplíně.

pátek je volný – odpočinkový, cestovní den.

Velký Javorník, Soláň, Lysá hora, Vsacký

Odtrénuji zhruba 100–150 hodů.

Cáb a jiné kopečky v okolí nejčastěji Velká

B – Před sezonou začínám trénovat menší

C – Vzhledem k mému věku trénuji na kuželně jednou týdně a délka závisí na mém

Lhota, Hlavačky, Díly atd.

TIRÁŽ

Plavání – střídám prsa a kraul 30–45 min.
ve vyšším tempu.
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