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CHAMPIONS LEAGUE

ÚVODEM

Z DŮVODU EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE BYLY AŽ DO ODVOLÁNÍ
VŠECHNY KUŽELKÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘERUŠENY.

FINAL FOUR

ZRUŠENO

Lukáš Dařílek
šéfredaktor

Druhé kolo Ligy mistryň je odehráno. Finálová
čtyřka si to podle původního plánu měla na závěr
března rozdat v srbském Apatinu o medaile. NBC
však s ohledem na epidemiologickou situace turnaj
zrušilo. Liga mistryň tak zůstane bez vítěze.

První letošní číslo Kuželkářských listů
vychází poněkud opožděně proti
zaběhlým zvyklostem. Chtěl bych
se Vám za to, vážení čtenáři, omluvit. Zpoždění je ovšem způsobeno
vyšší mocí, kterou představuje virus

Střed utkání byl úspěšnější pro domácí

KK SLOVAN ROSICE
ŠK ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ

hráčky. Počítadlo Natálie Topičové se zastavilo na skvělých 594 poražených kuželkách, jež nakonec znamenaly i nejvyšší
nához utkání. Díky tomu porazila svoji sou-

1. zápas — 6:2

peřku Dominiku Jankovičovou o 23. Taktéž

2. zápas — 8:0

Anna Štraufová z domácího týmu výkonem

do Final Four postupují Rosice

557 udolala Janu Poliakovou o 23 kuželek,
a to především díky skvělé třetí dráze se

Pojďme se nyní společně podívat na to, jak

164 poraženými kuželkami. Po čtyřech

se jim dařilo ve druhém kole. V něm při-

hráčkách se tak stav přikláněl na stranu

padl na rosické hráčky tým žen z Podbre-

domácích.

zové. První souboj na ně čekal 25. ledna

Důvěru dotáhnout utkání k vítěznému

na kuželně v Rosicích. Rosické těžily z vý-

konci dostaly Alena Kantnerová s Naděž-

hody z domácích drah a neponechaly nic

dou Dobešovou. Aleně se na první dráze

náhodě. Do boje se pustily s velkou ver-

příliš nedařilo a v úvodu své hry ztratila na

vou již od začátku. Utkání zahájily Nikola

soupeřku Michaelu Ďuricovou hned 40 ku-

Tatoušková společně s Lucií Vaverkovou,

želek. Na druhé a třetí dráze se jí podařilo

soupeřkami jim byly Patrícia Machálková

několik kuželek stáhnout. Bohužel, i přes

a Dominika Skalošová. Nikola zahájila bra-

velké úsilí zvrátit stav hry ve svůj prospěch,

vurně, s první drahou 160 kuželek nedala

nakonec ztratila svůj bod ve prospěch Ďu-

soupeřce šanci. I přes menší zaváhání ve

ricové. Nadě se podařilo zvítězit hned na

třetí třicítce (127) porazila soupeřku na

prvních třech drahách a zajistit další tolik

třech drahách a svému družstvu připsala

potřebný bod. Z výsledku utkání 6:2 se ra-

první cenný bod. Lucie Vaverková však ne-

dovaly domácí hráčky.

ochromující nejen kuželky, ale i naše
životy jako takové.
Texty v Kuželkářských listech jsme
v závislosti na aktuálním vývoji doplnili o informace z posledních dní.
Přesto jsme však původního, především pozitivního ducha vydání ponechali. Rádi bychom, abyste při jejich
čtení alespoň na chvíli zapomněli na
obtíže dnešních dní.
Jak již jistě víte, všechny kuželkářské
soutěže jsou pro tuto chvíli přerušeny, mistrovství světa a Evropy jsou
přeložena na podzim, některé akce
jako Final Four Ligy mistrů jsou dokonce zrušeny. Opatření jsou to sice
drakonická, z mého pohledu však
zcela pochopitelná. Věřím, že těžké
období brzy přejde a že se u kuželek všichni zase brzy setkáme. Do
té doby Vám přeji, aby Vám drželo
zdraví a abyste vše přečkali bez
úhony.
Přeji příjemné počtení a hodně
zdraví!

stačila na lépe hrající Dominiku Skalošovou a výsledkem 547:562 poražených kuže-

K odvetě, která se na Slovensku konala

lek přenechala bod své soupeřce. Po první
dvojici ukazovala tabule skóre 1:1.
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pokračování na str. 3
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FINAL FOUR

ZRUŠENO
pokračování ze str. 2

kuželku. Avšak poslední dráhou se 171 kuželkami si urvala bod a výkonem 617 pora-

Finálovou čtveřici dále tvořily výherce mi-

15. února, dorazily rosické holky ve výborné

žených kuželek proti 567 Dominiky Jankovi-

nulého ročníku SKC Victoria 1947 Bamberg

kondici. I přesto, že si mohly k postupu do

čové navýšila vedení svého družstva o dal-

z Německa a stříbrné družstvo loňského

finálové čtyřky dovolit i prohru 3:5, ani na

ších 50 kuželek. Vynikající první polovinu

ročníku KK Mlaka Rijeka z Chorvatska.

chvíli nezaváhaly a týmu žen z Podbrezové

ještě doplnila Natálie Topičová porazivší

Oběma týmům se podařilo vyhrát oba zá-

udělily nepopulárního kanára. Výsledek

Patrícii Machálkovou v poměru 620:596.

pasy druhého kola. Posledním účastníkem

utkání 0:8 Podbrezová rozhodně nečekala.

V dobře rozehraném utkání pokračovaly

finále měl být C.S. Electromures Targu Mu-

Těžko se ale dalo bojovat proti perfektním

Naďa Dobešová s Alenou Kantnerovou

res z Rumunska. O jeho postupu přes ma-

výkonům Češek. V zápise o utkání zářily

a Annou Štraufovou. Také Dobešová přeťala

ďarský tým ZTE-ZAEV TK Zalaegerszegi roz-

hned čtyři šestistovky na straně rosických

šestistovkovou hranici a výkonem 609 ku-

hodl až lepší poměr získaných drah (27:21)

hráček. Celkový výkon družstva 3611 předčil

želek zdolala velkým rozdílem Michaelu

po dvou výsledcích 6:2.

výkon soupeřek o neuvěřitelných 284 ku-

Ďuricovou (530). I poslední body putovaly

Rosické ženy v loňském ročníku vybojovaly

želek!

na stranu hostujících hráček, a to díky vý-

bronz. Jestli by se jim to podařilo i letos,

Hned v úvodu excelovala Lucka Vaverková,

konům Kantnerové (567:539) a Štraufové

se již bohužel nedozvíme. Letošní ročník

která nedala soupeřce šanci na žádné

(591:557). Výsledek utkání rozhodně nebyl

zůstane nedokočený. Věřme, že současná

z drah a výkonem 609 ji porazila velkým

příjemný pro ženy z Podbrezové, pro tým

situace brzy pomine a nejen kuželkářské

rozdílem 71 kuželek. Skvělou hru předvedla

z Rosic však znamenal vstupenku do fi-

dění se opět vrátí do normálu.

také Nikola Tatoušková, která sice svoji

nálových bojů, které se měly odehrát 28.

druhou a třetí dráhu ztratila o jedinou

a 29. března v srbském Apatinu.

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY
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SPLIT ZASTAVIL

ZAVARKA

Nejprestižnější klubová soutěž mužů má za sebou boje o Final Four.
Čtvrtfinálové souboje nabízely spoustu zajímavých utkání.

pokladů o postupu nejlepšího německého

KK ZAPREŠIĆ
ZALAEGERSZEGI TK

klubu ze Zerbstu nemělo být pochyb, a tak
se i stalo. První utkání hostil Zerbst a výkonem 3908 porazil svého soka 7:1. Rain-

KK NEUMARKT – IMPERIAL LIFE
KK MERTOJAK SPLIT

dorf předvedl solidních 3764 kuželek. Mi1. zápas — 7:1

lan Svoboda zahrál 592 kuželek a Michael

1. zápas — 5:3

2. zápas — 2:6

Kotal 644, bohužel ani jeden na svého

2. zápas — 1:7

do Final Four postupuje Zaprešić

soupeře nestačil. Hráčem utkání se stal

do Final Four postupuje Split

Florian Fritzmann (676). Odvetný zápas byl
Obhájci loňského prvenství ze Zaprešiče

znovu v režii německého mistra, kterému

Nejzajímavější duel odehrál italský Neu-

vyzvali maďarský Zalaegerszegi. Favoritem

se výkon zastavil na 3962 poražených ku-

markt a chorvatský Split. Italové zahájili

tohoto duelu byl chorvatský celek, který to

želkách. Svoboda (615) a Kotal (540). Nej-

utkání výborně, když Vilmoš Zavarko znovu

potvrdil. Můžeme říct, že si postup zajistil

lepším hráčem se stal Igor Kovačič s výko-

pokořil hranici 700 a ukazatel se mu za-

po prvním zápase, kdy své soupeře pora-

nem 681.

stavil na hodnotě 712 kuželek! Bylo z toho

zil 7:1. Výsledek vypadá přesvědčivě, ale

vedení 2:0 o 90 kuželek. V prostřední části

opak byl pravdou. V celkovém součtu vy-

se po slabších výkonech domácích hráčů

hrál chorvatský tým o pouhých 40 kuželek
(3917:3877). Celkem šest hráčů se dostalo
přes hranici 650 kuželek. Nejlepším hrá-

ZENGŐ ALFÖLD SZEGEDI TE
ŠK ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ

čem utkání byl Luka Bolanča s výkonem

podařilo Splitu stav srovnat a bylo z toho
drama až do konce zápasu. Nakonec se
italskému týmu podařilo uhájit výhru 5:3
o 21 kuželek. Kromě Zavarka pěkný výkon

1. zápas — 7:1

předvedl Dimitar Dimitrovski (669) v závěru

dobný průběh. Zaprešič si odvezl výhru 6:2

2. zápas — 5:3

utkání. Všichni se těšili na odvetu a sledo-

o 61 kuželek (3668:3607). Nejlepším hráčem

do Final Four postupuje Szeged

val ji asi každý. Vilmoš Zavarko nastoupil

685. Odvetné utkání v Maďarsku mělo ob-

se stal Bojan Vlakevski (650).

SKV ROT WEISS ZERBST 1999
SKK CHAMBTALKEGLER RAINDORF

znovu v úvodní rundě. Bohužel po průměrVelmi zajímavý souboj se čekal mezi ma-

ném výkonu svůj duel s Hrvojem Marino-

ďarským Szegedem a slovenskou Podbre-

vičem (653) prohrál a Split se ujal vedení

zovou. Na první utkání zajížděla Podbre-

3:0 o 54 kuželek. Takový úvod do utkání

zová do Maďarska. Vstup do zápasu se

domácí tým „nakopl“ a zbytek souboje

slovenskému týmu vůbec nepovedl a již po

naprosto ovládl. Výhra 7:1 o 82 (3677:3595)

první rundě to bylo 2:0 o 107 kuželek pro

posunula Split do finálové čtveřice, kde se

1. zápas — 7:1

Szeged. Slabší výkony ze strany Podbre-

měl utkat s německým mistrem ze Zerbstu.

2. zápas — 8:0

zové předznamenaly drtivou porážku 7:1

V druhém semifinále se měly střetnout

do Final Four postupuje Zerbst

o 175 kuželek (3775:3600). Nejlepším hrá-

Szeged a Zaprešič.

čem byl Norbert Kiss s výkonem 657. OdV dalším čtvrtfinálovém souboji se utkalo

veta na Slovensku již byla jen „formalita“.

Plánované Final four se z rozhodnutí NBC

německé duo Zerbst a Raindorf. Poslední

Szeged znovu vyhrál, a to poměrem 5:3

neuskuteční, a tak Liga mistrů zůstane pro

česká želízka v mužské Lize mistrů (Kotal,

(3750:3721). Hráčem zápasu se stal Tibor

letošek bez vítěze.

Svoboda) byla ve hře. Dle papírových před-

Szél (655).

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY
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INTERLIGA

O TITULU TÉMĚŘ

ROZHODNUTO
Nejvyšší soutěž mužů se jako již tradičně začátkem března dostává
do své poslední fáze, a přestože o titulu je víceméně již rozhodnuto,
nebude o dramatičnost v závěru soutěže nouze.
Zatímco boj o interligové medaile se smr-

Z. Vymazal: Zápas bude

sknul nyní de facto na souboj Rokycan

určitě

a Trstené, jistotu záchrany ještě čtyři kola

naný a pro oba týmy

před koncem soutěže nemá hned devět

velice

týmů. Totéž platí i pro národní medaile,

zisk bodů. Favorizuji

kde i poslední tým tabulky může para-

nás jen pro výhodu do-

doxně stále živit i naději na zisk národ-

mácích drah a doufám, že

ního kovu. V každém zápase jde doslova

více štěstí, bez kterého se těžko vyhrává,

o všechno, a to přispívá k atraktivitě a na-

se bude přiklánět na naši stranu.

velice

INTERLIGA 2019/20

vyrov-

důležitý

pro

sazení hráčů, kteří musí ze sebe dostat to
nejlepší.

Z. Gartus: Očekávám, že
zápas to bude vyrovnaný jako téměř pokaždé. Vyložený favorit

DUEL – TIP REDAKCE

tohoto utkání není. Je

Z

SKÓRE

B

110 : 34

32

1.

ŠK Želez. Podbrezová

18

2.

SKK Rokycany

18 86,5 : 57,5 25

3.

ŠKK Trstená Starek

18 89,5 : 54,5 24

4.

TJ Lok. Česká Třebová

18 72,5 : 71,5 18

5.

TJ Rakovice

18 71,5 : 72,5 18

6.

TJ Sokol Husovice

18

7.

KK PSJ Jihlava

18 63,5 : 80,5 15

8.

TJ Slavoj Veľký Šariš

18 62,5 : 81,5 15

9.

KK Tatran Sučany

18

61 : 83

14

70 : 74

17

Stejně jako na podzim jsme se rozhodli

to sport a je možné, že

vytipovat v rámci jarní části soutěže zají-

to zrovna někomu sedne,

mavý duel, na který bychom rádi upřeli

a tak se vyhrávají vyrovnané zápasy. Moc

10.

KK Slavoj Praha

18

62 : 82

13

pozornost a kde jsme se opor jednotlivých

bych si přál, aby to byl někdo od nás.

11.

TJ Sokol Luhačovice

18

55 : 89

13

12.

KK Inter Bratislava

18

60 : 84

12

týmů zeptali na jejich tip ohledně výsledku
a průběhu.
Tentokrát

^Jak tipujete konečný výslejsme

vybrali

duel

mezi družstvy Sokola Huso-

dek a výkon svého rivala v duelu?

hodně skvělých výkonů, akorát s námi by

vice a Slavoje Praha, který

Z. Vymazal: Bojovat se bude

se

uskuteční

28.

mohl trochu zvolnit.

března

do posledního hodu s vý-

v Brně. Z opor týmů jsme se

sledkem 5:3. „Zdenál“ je stále

^Jak se vám hraje na husovické kuželně?

na názory ohledně vybra-

kvalitní hráč, který nedá ni-

Z. Vymazal: Kuželna je kvalitní a hraji tady

ného duelu zeptali
dvou

komu nic zadarmo.

matadorů

a už víceméně le-

fanklub a kamarády. Hodnotit se sám neZ. Gartus: Konečný

gend českého ku-

výsledek – těsný!

želkářského sportu

Zdendu

Zdeňka

Vymazala

a Zdeňka Gartuse.
^Jaký očekáváte zápas a koho považujete
za favorita utkání a proč?

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY

rád, protože zde v Husovicích máme super
budu, ale dělám, na co mi síly stačí.

Vymazala

Z. Gartus: Husovická kuželna patří mezi

snad neberu ani jako

ty těžší, ale těším se tam na sympatickou

rivala, nebude to jen o nás dvou dů-

partu kluků a plnou tribunu diváků. Ať vy-

chodcích. Moc si ho vážím jako kvalitního

hraje ten nejlepší!

hráče a člověka a obdivuji ho za skvělé výsledky v tomto věku. Přeji Zdeňkovi ještě

pokračování na str. 6
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PRVNÍ LIGA ŽEN

TROCHA HISTORIE

A STATISTIKY

Do konce soutěže zbývají čtyři kola. Co podstatného
se událo v sedmi jarních odehraných kolech? Na obou
pólech tabulky je to jako již tradičně více než napínavé.

O TITULU TÉMĚŘ

ROZHODNUTO
pokračování ze str. 5

Názor redakce:
Jelikož je velmi pravděpodobné, že v daném duelu půjde stále o hodně, bude
zápas velmi nervózní. Hráči budou muset
sáhnout na samé dno svých nejen fyzických, ale především psychických sil. Slavoj
se z podceňovaného outsidera po pod-

Družstva bojující o titul (Rosice a Slavia

avšak jejich vzájemný zápas mnohé napo-

Praha) na jaře neprohrála, takže se dá

věděl. Náchod v Přerově předvedl kvalitní

očekávat, že rozuzlení by mohl přinést je-

výkony, naopak domácí hráčky měly dva

jich vzájemný duel, který se odehraje ve

výpadky, a tak je rozdíl mezi třetí a čtvrtou

dvacátém kole na Žižkově. Těžko hledat

příčkou pětibodový.

favorita tohoto zápasu. Slavia však na jaře

Rokycany, Blansko a nováček z Jihlavy

jeden bod ztratila, a to ve velice zajímavém

soutěž asi již v pohodě dohrají ve středu

domácím zápase. Přerov nastoupil pouze

tabulky. Zatímco pro nováčka je to slušné

s pěti hráčkami, přesto dokázal ve čtyřech

umístění, Blansko tím má našlápnuto

duelech vyhrát, takže i přes prohru o více

na horší zápis do historie klubu, který je

než 500 kuželek si odvezl jeden cenný bod

zvyklý spíše sbírat medailové pozice.

za remízu.

Osmé Valašské Meziříčí má tříbodový pol-

Za bronzem si v klidu kráčí kvalitními vý-

štář, jistotu mu může dodat příští utkání

kony Náchod. Rozhodnuto ještě zcela není,

doma s Konstruktivou. Horká půda začíná

1. KLZ 2019/20
ZÁP.

SKÓRE

BODY

zimu vypracoval na obávaného soupeře,
Husovice drží svůj standard a doma, když
jde o hodně, umějí zahrát. I z tohoto pohledu má o trošku více zkušeností domácí
tým, a tak tip redakce je těsný výsledek 5:3
pro domácí.
Kamil Bednář

OKÉNKO DO

ZAHRANIČÍ

od deváté příčky, kterou drží Zábřeh. Po

Hledáme nového autora

domácí prohře s Jihlavou má ještě stále

či autorku oblíbené

bod k dobru. Důležité bude jeho utkání

rubriky

s Valašským Meziříčím.

zahraničí, která ma-

Zlín má v závěru soutěže poměrně těžký

puje dění (nejenom)

los a musí tajně doufat v body ze zápasů,

českých hráčů a hráček

Okénko

do

1. KK Slovan Rosice

19 119,5 : 32,5

36

2. KK Slavia Praha

18

113 : 31

33

kde nebude asi ani papírovým favoritem.

v

I na jeho těžké domácí kuželně už se to

Články se zveřejňují především na webo-

3. SKK Náchod

18

91 : 53

27

některá družstva naučila a domácích bodů

vých stránkách ČKA a několikrát za sezónu

4. TJ Spartak Přerov

18

76,5 : 67,5

22

tam získává pramálo.

také souhrnně v Kuželkářských listech.

Duchcov je sice na jaře částečně posílený,

Průkopníkem rubriky byl Petr Holý st., který

5. KK PSJ Jihlava

18

75 : 69

17

ale získal jen dva body v sedmi utkáních.

se tomuto tématu věnoval spoustu let. Po

6. KK Blansko

18

68,5 : 75,5

17

Velkou ránou do jeho plánů je porážka na

té, co se rozhodl ukončit svoji dopisovatel-

Konstruktivě, která jej poslala na poslední

skou činnost, převzal štafetový kolík Karel

7. SKK Rokycany

18

64 : 80

17

místo tabulky. Nyní jej čeká utkání v Roky-

Janovský. Poslední dvě sezóny pak Okénko

8. TJ Valašské Meziříčí

18

58,5 : 85,5

12

canech, bohužel pro něj má i jeden ode-

vytváří Martina Janyšková. Tu čeká ra-

hraný zápas navíc.

dostná životní etapa s miminkem, tak opět

9. KK Zábřeh

18

51 : 93

10

Konstruktiva sice podle mého subjektiv-

hledáme někoho, kdo by se chtěl tomuto

10. KC Zlín

18

53 : 91

9

ního názoru na jaře předvádí zlepšené vý-

tématu od nové sezóny věnovat.

kony, ale kromě tří domácích výher jinde

Zajímáte-li se o zahraniční ligové soutěže

11. KK Konstruktiva Praha

18

52 : 92

9

nebodovala. Pražanky mají před sebou

a chtěli byste to zkusit, ozvěte se nám

12. TJ Sokol Duchcov

19

50 : 102

9

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY

zahraničních

soutěžích.

e-mailem na redakce@kuzelky.cz. Všem
pokračování na str. 7

případným zájemcům předem děkujeme.
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PRVNÍ LIGA ŽEN

TROCHA HISTORIE

A STATISTIKY

KONTROLNÍ START

REPREZENTACE
Druhé setkání reprezentačního výběru
pod vedením nové trenérské dvojice Petr
Dobeš st. a Martin Sitta proběhlo 16. února
na kuželně v Benešově. Dvanáctka no-

pokračování ze str. 6

ňovaná prohra o devět kuželek v Rosicích.

minovaných odehrála dva starty, kromě

Někdy se to tak prostě sejde.

Jaroslava Hažvy, jenž zahrál jednou. Dva

ještě dva domácí zápasy, z jejich pohledu

nejlepší výkony předvedl Jan Bína, který

důležité vítězství nad Duchcovem je však

Další zajímavá statistika se týká výsledků

nejprve zahrál 676 a poté přidal 652 kuže-

vrátilo do bezprostřední hry o udržení.

8:0 nebo 0:8. Jak si v posledním zpravodaji

lek. Dvakrát přes 600 se ještě dostali Milan

KLZ všiml skupinář Jaroslav Kupa, Slavia

Blecha a Rostislav Gorecký.

zvítězila „kanárem“ už počtvrté v řadě –

RÁD BYCH SE ZMÍNIL
O NĚKTERÝCH ZAJÍMAVOSTECH

ve Zlíně, doma se Zábřehem, v Duchcově

Tou první jsou dva zápasy z kategorie „Na

set těchto výsledků. Pro srovnání v loňské

kdyby se nehraje“. Stejně jako Slavii při-

sezoně také celkem deset, ale v předcho-

pravil Přerov o body málem i Rosice. Na

zích letech vždy jen pět nebo šest.

KS MUŽŮ V BENEŠOVĚ

a doma proti Rokycanům. Letos bylo v sedmnácti odehraných kolech celkem už de-

první pohled jasný zápas – 5:3 a výhra
o téměř 190 kuželek. Ale při bližším po-

V říjnovém vydání Kuželkářských listů jsem

hledu zjistíme, že 156 kuželek z celkového

psal o výkonech přes hranici 3500 kuželek,

náskoku nahrála Nikola Tatoušková. Třikrát

kterých do té doby bylo v historii pouhých

ovšem těsně vyhrála Přerovanky: o 2, 4 a 13

deset. Na začátku této sezony se to po-

kuželek. A co chybělo k remíze? Jedna je-

vedlo Rosicím (3517) a výkon Slavie ze tře-

diná dráha, protože Zuzana Machalová

tího kola (3578) byl nejvyšší výkon v 1. KLZ

vedla nad Natálií Topičovou po třech dra-

v historii. Uvedené celky se v tomto ohledu

hách 2:1, ale tu poslední prohrála (145:131).

činí i nadále. Rosice dosáhly v Náchodě ve

Podobnou situaci můžeme najít i v zápase

14. kole výkonu 3548, Slavia v 17. kole v Du-

Rosice vs. Duchcov, který skončil výhrou

chcově stanovila nový „rekord“ KLZ 3579

o devítku v poměru 5:3 pro Rosice. Tady

a v předehrávce 18. kola doma zahrála

chybělo k remíze pouhých sedm kuželek,

3555.

o které prohrála svoji poslední dráhu Nikol
Plačková v souboji s Lucií Vaverkovou a při

V tabulce jednotlivkyň stojí za pozornost

shodných bodech 2:2 prohrála i na kuželky.

především obrovský rozdíl mezi špičkou

Ale to už prostě ke kuželkám patří.

a dalšími hráčkami v pořadí. Aktuálně je
mezi první Natálií Topičovou (594,5) a na-

1. ST.

2. ST.

CELKEM

1. Jan Bína

676

652

1328

2. Milan Blecha

637

617

1254

3. Rostislav Gorecký

623

624

1247

4. Milan Svoboda

640

590

1230

5. Daniel Braun

633

595

1228

6. Jiří Veselý

620

585

1205

7. Daniel Neumann

585

592

1177

8. Jan Endršt

563

614

1177

9. Filip Dejda

569

596

1165

10. Tomáš Cabák

554

599

1153

11. Michael Kotal

581

558

1139

638

638

12. Jaroslav Hažva

REPREZENTAČNÍ AKCE
V TARNOWO PODGÓRNE
ODLOŽENY

Duchcov má celkově velice zajímavou bi-

příklad sedmou hráčkou v pořadí podle

lanci, když jako jediné družstvo má tři re-

průměrů Zuzanou Machalovou (567,8) roz-

mízy – doma s Blanskem (na kuželky pro-

díl téměř třiceti kuželek. Pak už je pořadí

hra o devět kuželek), ve Zlíne (výhra o tři

přece jen vyrovnanější a v následujících

kuželky) a doma s Konstruktivou (výhra

Na základě rozhodnutí meziná-

třiceti kuželkách je dalších třicet hráček,

o pět kuželek). A v jeho odehraných zá-

rodní kuželkářské asociace NBC se

což je téměř polovina pravidelně hrajících

pasech se to dalšími těsnými výsledky jen

květnová mistrovství světa a Evropy

účastnic první ligy.

odkládají. Prozatím předpokládaný

hemží – prohra o 28 kuželek s Přerovem,

termín uskutečnění je 30. října až

domácí výhra o osm kuželek nad Rosicemi,

14. listopadu. O vývoji situace bu-

remíza na kuželky v Blansku (prohra 5:3),
výhra o 21 kuželek nad Zlínem a už zmi-

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY

deme informovat.
Štěpán Koblížek
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PRVNÍ LIGA MUŽŮ

BOJ NA OBOU

FRONTÁCH
Při pohledu na oba konce tabulky a s přihlédnutím k výsledkům posledních kol můžeme
konstatovat snad pouze to, že se můžeme těšit na každé další kolo. Poněvadž odhadovat
výsledky v 1. KLM začíná být velkou loterií i pro zkušené oko leckterého znalce.

Když tento text původně vznikal, na čele

soupeři. Týmu se tradičně daří především

tabulky sídlili hráči Dačic. Ještě před finali-

venku. Utkání předposledního kola v Rosi-

zací se ale na první příčku dostaly Rosice.

cích může být zásadním v boji o postup do

A nyní jsou tam opět Dačice. Ty totiž sice

Interligy.

zaváhaly na půdě Klokanů, ale minulý ví-

Uplynulé kolo hodně napovědělo, jak by

kend zvládly klíčové domácí utkání proti

to mohlo být u dna tabulky. Dobřany jsou

svému hlavnímu rivalovi. Zásadním v zá-

na jaře třetí nejlepší a naposledy zvládly

pase byl výkon Josef Brtníka (624), který

„zápas o čtyři body“ na půdě Českých Vele-

dal domácím náskok v poražených kužel-

nic, který rozhodl lepší úvod hostů. Klokani

kách, který hosté ve zbytku utkání nesma-

mají o odehraný zápas více, ale na aktu-

zali.

álně předposlední Velenice již šest bodů

Rosice i Dačice na jaře poztrácely již

k dobru. O příčku níž a o bod méně má

spoustu bodů. Rosice například padly

Třebíč. Celek z Vysočiny je v letošní sezóně

s Hořicemi a s Trnovany. Dačice mají na

sběratelem kuriózních výsledků. Na kontě

čele jeden bod náskok, ale ten jim jistotu

1. KLM 2019/20
ZÁP.

SKÓRE

1. TJ Centropen Dačice

18

90 : 54

25

2. KK Slovan Rosice

18

84 : 60

24

3. TJ Lokomotiva Trutnov

19

90 : 62

24

4. KK Zábřeh

18

82 : 62

22

5. KK Vyškov

17

74 : 62

19

6. TJ Valašské Meziříčí

18

75,5 : 68,5

19

7. CB Dobřany Klokani

19

71,5 : 80,5

18

má již pětici remízových utkání či výhru

8. TJ Třebíč

17

68 : 68

17

postupu zatím nedává. Hned v dalším kole

s Trutnovem. Na druhou stranu dokázala

čeká lídra výjezd do Zábřehu a poté těžké

prohrát s obrovským rozdílem například

9. KK Lokomotiva Tábor

18

66 : 78

15

utkání s Hořicemi. Rosice jsou tak stále ve

v Dačicích. Přesto by si Třebíč měla závěr

10. SKK Hořice

18

64,5 : 79,5

15

hře.

sezóny pohlídat a sestupu se vyhnout.

Přelévá se i v pořadí na třetím a čtvrtém

Zásadní utkání v boji o udržení zvládli

11. TJ Lok. České Velenice

18

55,5 : 88,5

12

místě. Nyní jsou na něm opět hráči z Trut-

v 17. kole hráči Tábora, kteří v jihočeském

12. KK Hvězda Trnovany

18

43 : 101

6

nova. Ti mají stejné bodů jako Rosice,

derby doma porazili Velenice. Aktuálně má

avšak odehrané utkání navíc, což je pasuje

nováček soutěže náskok tří bodů na sestu-

zmíněná těsná prohra s Klokany je dostala

do role čekatelů na zaváhání. Porážka ve

povou pozici, avšak těžký los před sebou.

do pozice, kdy již nezáleží jen na jejich vý-

Vyškově do podobné role odsoudila Zá-

Ani v jednom utkání nebude favoritem,

konech. Velenice mají na jaře uhrané jen

břeh, který má bodů 22. V tomto zápase se

přesto však nějaké body bude nejspíše po-

čtyři body. V závěrečných čtyřech kolech

super výkonem 671 blýskl vyškovský Ondřej

třebovat.

jim ani zdvojnásobení tohoto počinu ne-

Ševela.

Po hrozivém podzimu se Hořice nadechly

musí stačit. Nyní je čekají Rosice a Zábřeh.

Na pátém místě je Vyškov, který má utkání

k útoku, který je zatím velice povedený.

Po tomto kole a domácí porážce od Hořic

k dobru, ale přeci jen jsme jej před sezó-

Šest zápasů bez prohry a vítězství v Rosi-

již máme prvního jistého sestupujícího. Do

nou očekávali o něco výše. Mrzet jej mo-

cích hovoří za vše. Hořice vedou jarní ta-

této sezóny šly Trnovany velmi oslabeny.

hou především tři jarní prohry v řadě. Stále

bulku a jsou na vlně. Aktuálně mají stejně

I přes některé zajímavé výkony, mezi které

však může zkomplikovat situaci na čele,

jako Tábor 15 bodů. Jejich los je schůdnější

lze zařadit velmi nečekaná porážka Ro-

neboť na úplný závěr soutěže se doma

než táborský, avšak vzájemný domácí zá-

sic, to prozatím stačilo jen na šest bodů,

utká s Dačicemi. Klidný střed drží hráči Va-

pas s Velenicemi by jejich cestu za záchra-

a tedy minimálně jeden rok ve druhé lize.

lašského Meziříčí. V úvodu uhráli důležité

nou ještě mohl zkomplikovat. Ve velmi

body, nedávno však přišly ztráty s těžšími

svízelné situaci jsou České Velenice. Výše

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY

BODY

Tomáš Valík
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SOUTĚŽE MLÁDEŽE

PŘED BRANAMI FINÁLE
Prestižní mládežnické turnaje mají odehranou turnajovou část a my už
známe jména všech hráčů a hráček, kteří postupují do finálových kol.

UDRŽÍ BÍNA S TOPIČOVOU
VEDENÍ AŽ DO KONCE?
Čtyřdráhy na Žižkově a v Jihlavě se staly
2. února dějištěm závěrečných turnajů, ve
kterých měli junioři a juniorky poslední
možnost zabojovat o co nejlepší výsledek
a postup do finálového kola.
Na Žižkově bylo možné vidět hned pět výkonů juniorů, jenž pokořily šestistovkou
hranici. Vítězný, a zároveň nejvyšší výkon
kola, který představoval 645 poražených
kuželek s dorážkou ve výši 249, předvedl
Jan Bína, hráč Lokomotivy Česká Třebová.
Nejvyšší výkon mezi juniorkami zaznamenala dvojice hráček, zástupkyně KK Slovan
Rosice Natálie Topičová a Michaela Matlachová z KC Zlín, která opanovala klání
v Jihlavě. Na jejich světelné tabuli zářil výkon 596 poražených kuželek. Mezi juniory
si v Jihlavě nejvíce bodů do tabulky připsal
Jan Mecerod ze Slovanu Rosice, který porazil rovněž 596 kuželek.
I po posledním turnajovém kole si první
příčky v celkovém pořadí stále drží Jan
Bína s Natálií Topičovou. Jak to dopadne
ve finálovém souboji na kuželně Moravské Slávie Brno se dozvíme, až epidemiologická situace v Česku dovolí uspořádat
závěrečný turnaj.

PMN JDE DO FINIŠE

rostenců a dorostenek průběžného pořadí zamíří za

Poslední dvě turnajová kola byla

finálovými souboji do Olo-

odehrána, a právě ta lehce zamí-

mouce. S ohledem na poza-

chala s pořadím na předních

stavení všech kuželkářských

příčkách soutěže.

soutěží je jejich konání

První

prozatím odloženo na nedorostencích

žákyň si i nadále drží Ve-

zůstává

ronika Kábrtová z SKK Ná-

i po posledních dvou

chod. Jistě ji k tomu dopo-

kolech stav na prvních
dvou

pozicích

mohl nejlepší výkon v pá-

neměnný.

Z prvního místa se 195 body vstupuje do
finále Ondřej Stránský z SKK Vrchlabí, následován Maxem Trunečkou z TJ Prostějov.
K obměně došlo na třetí příčce. I přes nejlepší nához v pátém kole 597 poražených
kuželek se Lukáš Dúška propadl na čtvrtou pozici a jeho místo zaujal Denis Hofman z SKK Náchod. Situace mezi uvedenou
trojicí je velmi zajímavá. Trunečka s Hofmanem mají stejný bodový zisk 163 bodů,
Dúška se řadí za nimi s pouhým jednobodovým rozdílem.
U děvčat si o jednu příčku polepšila Natálie Trochtová z KC Zlín, která vede tabulku
průběžného pořadí dorostenek se 141
body. O čtyři body méně má Michaela Provazníková z SKK Rokycany, trojici nejlepších dorostenek uzavírá Nikola Tobolová
z TJ Sokol Sedlnice se 135 body, která si od

FINALISTI ČPD MÍŘÍ
ZA FINÁLE DO OLOMOUCE
O finálových účastnících 7. ročníku ČPD
je rozhodnuto. Šestnáct nejlepších do-

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY

čtvrtého kola lehce pohoršila.
Podrobné

výsledky

jednotlivých

kol

včetně průběžného pořadí naleznete na
webových stránkách soutěže na adrese:
mladez.kuzelky.cz/cpd.

celkového

pořadí v kategorii starších

určito.
V

příčku

tém kole, který představoval 271 kuželek.
Na druhou příčku se nám posouvá Anna
Löffelmannová z TJ Sokol Kdyně a odsouvá
na třetí pozici Theu Petrů z Chýnova.
Celkové pořadí v kategorii starších žáků
zůstává i po šestém kole stejné. První je
Dominik Wittwar z TJ Jiskra Hazlov, hned
v závěsu náchodští hráči Kryštof Brejtr
a Matěj Poštolka, který předvedl nejvyšší
nához 302 v pátém kole soutěže.
Mladším žákyním vévodí Martina Koplíková
z SK Baník Ratíškovice s 38bodovým náskokem před druhou Natálií Soukupovou
z SKK Jičín. Mezi mladšími žáky se průběžně nejlépe vedlo Josefovi Fišerovi z CB
Dobřany.
O vítězích jednotlivých kategorií rozhodne
finálové kolo, kam postupuje dvanáct nejlepších hráčů a hráček z každé kategorie.
Finále bylo s ohledem na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu prozatím odloženo.
Nový termín bude určen na základě aktuální situace v zemi. Podrobnosti na webu
mladez.kuzelky.cz/pmn.
Marie Říhová
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KDO ZÍSKÁ

Z JEDNÁNÍ

VV ČKA

TITUL?

Výkonný výbor ČKA se na svém zasedání
dne 15. ledna 2020 v Praze zabýval problematikou financování krajských kuželkářských svazů, mimo jiné projednal přípravu

Ligová soutěž dorostu má odehranou
základní část a semifinálová střetnutí, ze
kterých vzešlo osm nejlepších týmů do
finále, aby se utkali o mistrovský titul.

MČR 2020, přípravu zasedání Výkonné rady
ČKA a vyhlášení ankety Kuželkář sezóny.

Nový telefonní kontakt na
generální sekretářku ČKA
Základní část 1. KLD je ukončena. Ve čty-

Ve skupině D nejvíce bodoval tým KC Zlín

řech kategoriích se dohromady utkalo o co

s 22 body, za nimi se umístil tým TJ Spartak

nejlepší umístění celkem třicet týmů. Šanci

Přerov, který získal o dva body méně. Třetí

pokračovat dále však dostaly jen čtyři nej-

příčku obsadil bronzový medailista loň-

lepší týmy z každé kategorie. Ty si to roz-

ského ročníku, kterým je družstvo TJ Sokol

daly v rámci semifinálových kol, která pro-

Vracov a poslední postupovou pozici si za-

běhla ve dnech 7. a 8. března na kuželně ve

jistil tým z Valašského Meziříčí.

Strakonicích a v Šumperku.

Pokud se podíváme na dosavadní nejlepší

Kdo

se

účastnil

semifinále?

Janu Holubovou:

730 103 713

Skupinu

hráče, pak nejvyšší průměrný nához ze

A zcela ovládl tým Kuželky Jiskra Hazlov,

všech kategorií činil 568,5, na který dosáhl

který z dvanácti utkání zvítězil hned v de-

jihlavský hráč Lukáš Novák. Z děvčat se

seti případech a zaslouženě tak postupuje

nejlépe vedlo Tereze Bendové z KK Kosmo-

z první příčky. Jen pouhé dva body za nimi

nosy s průměrným výkonem 558,1.

se umístil tým KK Kosmonosy, další postu-

Semifinále ve Strakonicích se vydařilo Ro-

V návaznosti na nové logo ČKA byl vytvořen

pující místo si vybojovalo družstvo SKK Ro-

kycanům i díky výkonu 604 Michaely Pro-

také nový vizuální styl odznaku rozhod-

kycany. Zajímavá situace nastala v případě

vazníkové. Povedený druhý nához zajistil

čího. Všem rozhodčím doporučujeme po-

čtvrtého a pátého místa, tedy postupující

finále týmu z Poděbrad. Náchod B před-

stupně nahrazovat staré odznaky novými.

a nepostupující příčky. Oba týmy dosáhly

čil A tým a rovněž postupuje. Posledním

Odznak si můžete stáhnout na webu ČKA

na totožné bodové ohodnocení i skóre

šťastným je Česká Třebová, které se povedl

ve formátech PDF či EPS a sami vytisknout.

a o postupu tak rozhodl rozdíl poražených

první nához. V Šumperku se poté radovala

Oba formáty jsou použitelné také pro

kuželek ze vzájemných utkání, který měl

Kamenice nad Lipou díky dvěma druhým

různé technologie tisku na textil.

lepší tým z Poděbrad.

místům v náhozech. Zlín dominoval v prv-

Zároveň žádáme, abyste dodržovali pře-

Strakonické semifinále doplnily čtyři nej-

ním, kde mu výhru přinesla 608 Natálie

depsané rozměry odznaku, které jsou

lepší týmy ze skupiny B. SKK Náchod A za-

Trochtové, Sezimovo Ústí naopak v tom

7,3×10 cm. Za součást odznaku je považo-

váhal pouze ve dvou utkáních a právem

druhém. Díky dvěma čtvrtým příčkách jako

ván rovněž bílý lem.

postoupil z první příčky. Dalšími postupu-

poslední do finále proklouzla PSJ Jihlava.

jícími byly Lokomotiva Česká Třebová, KK

Naopak i přes 632 Tomáše Koplíka v prv-

Zábřeh a Náchod B. Nyní je již jasné, že

ním náhozu zůstal před branami Vracov.

loňský vítěz ligy, SKK Hořice, prvenství ne-

Na to, kdo se stane Mistrem ČR letošního

obhájí, svoji účast končí v základní části na

ročníku si prozatím budeme muset počkat.

šesté, nepostupující příčce ve skupině B.

Pelhřimovský finálový turnaj je stejně jako

Ve skupině C se nejlépe vedlo týmu KK PSJ

ostatní soutěže pro tuto chvíli odložen na

Jihlava, postupující skupinu doplňují týmy

neurčito. Všem týmům přejeme hodnotné

Kamenice nad Lipou, Lokomotiva České

výkony v boji o cenné kovy.

Velenice a Sezimovo Ústí.

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY
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Lukáš Dařílek

1 /2020

11

POHÁR ČKA

PŘEROV

FAVORITEM?
V právě skončeném víkendu skončilo první kolo nadstavbové části Poháru ČKA. Jemu
a prvním dvěma fázím soutěže žen se budeme věnovat na následujících řádcích.

Pohár ČKA je důležitou součástí každé

Zastavme se nyní u již zmíněného Pře-

Šuterové (579). Naopak Nikol Plačková svůj

sezony a musím se přiznat, že na našich

rova. Po volném losu v úvodu se mu do

souboj zvládla a uhrála třetí bod pro Du-

stránkách se mu nedostává tolik prostoru,

cesty postavil nebezpečný Sokol Husovice.

chcov, který v celkovém součtu porazil o 25

kolik by si zasloužil. Kapacita Kuželkář-

Mladý přerovský tým začínal venku a utr-

kuželek víc (2273:2248). Rozhodnout o po-

ských listů není nafukovací, avšak tento-

žil v Brně poměrně jasnou porážku 5:1

stupu tedy musel součet uhraných drah.

kráte to poháru vynahradíme.

(9,5:6,5). Dobře zahrála Lucie Kelpenčevová

Druhá polovina utkání skončila 4:4 a pro-

(569).

tože v první se dařilo lépe domácím v po-

Doma to však ze strany Spartaku byla jiná

měru 5:3, byl stav opět 9:7. Za vyrovnaného

POHÁR ČKA ŽEN

káva. Barbora Janyšková s Annou Mašlaňo-

stavu tedy musela rozhodnout neoblíbená

vou zahrály přes 560 a uhrály jasné body.

náhlá smrt. Domácí hráčky zvládly napína-

Vzhledem k tomu, že ženy oslavily o ví-

Klíčový souboj spolu svedly Michaela Be-

vou situaci o něco lépe (43:35) a mohly tak

kendu svůj svátek, tak jako malý dárek

ňová s husovickou Markétou Gabrhelovou.

oslavit postup. Nyní je čeká Slavia Praha.

přehled letošního dění zahájíme u nich.

Brněnská hráčka porazila o tři kuželky víc

Do losovacího osudí se letos přihlásilo

(534:531), avšak veškerý náskok uhrála jen

celkem 21 družstev. Na úvod se věnujme

na jedné dráze. Tři zbylé těsným poměrem

rezervě Slovanu Rosice, která svou pouť

ztratila, a tím i celý souboj. Přerov v utkání

zahájila již v prvním kole v Dačicích. Dru-

zvítězil rovněž 5:1, ale na dráhy 10:6. Mohl

Muži právě v průběhu tohoto víkendu do-

holigová sestava venku zvítězila 4:2 i díky

tedy slavit postup díky vyššímu zisku drah

končili první kolo nadstavbové části, tedy

nejlepšímu výkonu Evy Dosedlové (575).

v poměru 16,5:15,5.

kolo, kdy končí většina celků z nižších sou-

POHÁR ČKA MUŽŮ

těží, případně kdy první favorité získávají

Doma si se soupeřem poradila 5:1 a již se
mohla těšit na osmifinále. Z týmu Dačic

Vůbec největší nervák spolu sehrály Sokol

volný čas do zbytku sezóny.

byla v obou utkáních nejlepší Iveta Kabel-

Duchcov a SKK Jičín. Týmu od lesa Řáholce

A zklamaným favoritům se budeme věno-

ková (550, 560).

se povedlo úvodní utkání na domácích

vat nejdříve. Překvapivým zklamaným jsou

Zatímco v prvním kole byly Rosice favori-

drahách. Zvítězil 5:1 (9:7). Duchcov je ale

CB Dobřany. Týmu se letos v 1. KLM příliš

tem, v tom následném již nikoliv. Los jim

doma silným soupeřem, a tak rozhodnuto

nedaří, což je způsobeno mimo jiné i ab-

přisoudil KK Blansko. Lehký outsider se

ani zdaleka nebylo.

sencí hráčů. V pohárové soutěži, kde se

v prvním domácím utkání vybičoval k vyni-

Podobně jako u Přerova se důležitý souboj

hraje ve čtyřech by to však nemělo být

kajícímu výkonu 2297 kuželek, což je zatím

odehrál hned v úvodu. Dana Viková sice Ji-

tolik znát. Los Dobřanům do prvního kola

nejlepší počin ročníku, a favorita porazil

čínu přinesla zisk čtyř kuželek proti Lucii

určil Sokol Kdyně. Druholigový celek má

5:1. Zvláště cenné bylo vítězství Evy Wendl

Vrbatové (551:547). Bohužel pro hosty však

ve svém středu mimo jiné Viktora Pytlíka,

proti Zdeňce Ševčíkové 598:591, kdy Wendl

všechny kuželky uhrála až na poslední

který se však prvního utkání doma nezú-

poslední dráhou 158 otáčela nepříznivý

dráze, kdy bylo o bodu již rozhodnuto po

častnil. Hosté měli dobrý úvod, a i díky

stav. V odvetě hrála za Blansko v podstatě

třech výhrách Vrbatové. Simona Koutní-

nejlepšímu výkonu Martina Pejčocha (602)

ta nejlepší možná sestava, ale nebylo

ková navíc přidala druhý bod a situace se

se ujali vedení 2:0. Silná domácí dvojice

to nic platné. Rosice i díky 597 kuželkám

začala zamotávat. Důležitý bod pro Jičín

David Machálek a Jindřich Dvořák však

Wendl opět zvítězily 5:1 a zaslouženě po-

ve druhé půli uhrála Lenka Vávrová vyni-

karty nesložila. Dvořák zvítězil jednoznačně

stoupily mezi nejlepší osmičku. Nyní je

kajícím výkonem 600 kuželek. Nestačil na

čeká Spartak Přerov.

něj ani nejlepší domácí počin Michaely

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY
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POHÁR ČKA

PŘEROV

FAVORITEM?
pokračování ze str. 11

tězil 5:1. Vynikající výkon předvedl Michal
Pytlík (654). Ve Vyškově poté utkání opano-

586:531 a Machálek těsně přetlačil Lukáše

val dokonce v poměru 6:0, když se k vyni-

Doubravu 588:586. Zápas skončil remízou,

kajícímu Pytlíkovi (643) přidal ještě Jakub

když hosté porazili o sedm kuželek víc. To

Pleban (642). Přerov se tak rovnou zařadil

byl spíše úspěch pro ně, protože na do-

mezi velké favority soutěže. Tuto tezi bude

mácí kuželně jim stačila jakákoli výhra. Ta

moci potvrdit hned v osmifinále, kdy se

však nepřišla. Kdyně se v Dobřanech vybi-

utká s obhájcem prvenství Slavojem Praha.

čovala k vynikajícímu výkonu 2418 kuželek,
nejlépe zahrál Dvořák (618). Domácím na-

Posledním vypadnuvším nasazeným je

dělila nepopulárního kanára a jejich puto-

SKK Jičín. Ten neprožívá zrovna zlaté časy,

vání pohárem ukončila.

takže jeho prohra se Slovanem Kamenice
nad Lipou, kterému se naopak ve druhé

Papírově dle losu se spolu v osmifinále

lize daří velmi dobře, se dala možná tak

měly utkat silné váhy Dobřany a Dačice.

trochu očekávat. Kamenice doma zvítězila

Nakonec se ale střetnou jejich soupeři.

6:0. Venku sice 5:1 zápas ztratila, ale postu-

vaná. Kostelec na úvod překonal Konstruk-

Zmíněnou Kdyni vyzve rezerva SKK Roky-

pový bod uhrál mladý Lukáš Dúška hned

tivu Praha, následně si poradil s TJ Kobylisy

cany. Jejím soupeřem byl Centropen Da-

v úvodní dvojici a zbývající souboje už te-

Praha, které překvapivě překonaly Kuželky

čice, který si s ohledem na letošní výkony

dybyly jen formalitou.

Česká Lípa. V nadstavbě se Kostelec střetl

jistě dělal zálusk na účast v závěrečném

v regionálním derby se Startem Rychnov

turnaji. Souboj s Rokycany se do značné

Bohužel v soutěži letos nepokračuje žádné

nad Kněžnou. Tomu se velmi vydařil loňský

míry rozhodl hned v úvodním utkání. Do-

zásadní překvapení, které by navzdory

ročník, a tak byl nasazeným týmem. Koste-

mácí třetiligová sestava posílená Vojtě-

papírovým předpokladům vyřazovalo jed-

lec na těžké domácí kuželně vyválčil výhru.

chem Špelinou přejela favorita 6:0. Dva

noho favorita za druhým. Už do samotné

Zaskvěl se zejména Pavel Novák výkonem

souboje sice byly těsné, ale šťastnější

nadstavby se dostaly jen tři týmy, které ne-

575 kuželek. Rychnovu pomohly dvě těsné

v nich byli domácí.

mají ligovou příslušnost.

výhry otce a syna Urbánkových z druhé

Dačice mohly v odvetě věřit v zázrak, ale

KK Svitavy například v prvním kole vylou-

poloviny střetnutí. Rychnov je doma velice

naděje byla zhasnuta hned v první dvojici,

pily Červený Kostelec a ukončily poháro-

silný, což potvrdil výkonem 2377, a přede-

kdy Pavel Honsa v těsných soubojích pora-

vou cestu jejich „A“ týmu a to i přesto, že

vším výhrou 5:1. Kostelec díky Novákovi

zil 3,5:0,5 Karla Nováka a definitivně potvr-

nejprve doma pouze remizovaly. Venku

uhrál bod, ale k druhému ho nepustily

dil postup Rokycan. Ty vyhrály i v odvetě,

však navzdory předpokladům zvítězily 5:1.

kvalitní výkony domácích. Roman Kindl na

a to 4:2.

Přes Zálabák Smiřice se dostaly až do prv-

úvod zvládl vyrovnaný souboj s hostujícím

ního kola nadstavby, kde nad jejich síly byl

Petrem Vaňkem, druhá polovina již byla

Svou pouť pohárem ukončily ještě dva

Slavoj Praha.

jednoznačnější.

nasazené celky, byť v jejich případech už

Mimo ligu je už již několik let SK Solnice.

Cestu od prvního kola základní části tedy

o taková překvapení nešlo.

Letos se však přes Sokol Kolín a rezervu

absolvovaly jen tři výše uvedení postu-

Vyškov měl celkem smůlu na los. Jako na-

Náchoda podívala do elitní společnosti.

pující, Přerov začínal v kole druhém, když

sazenému se mu totiž postavil do cesty

Její pouť ukončila PSJ Jihlava, avšak Solnice

v něm nekompromisně vyřadil silný KC

Spartak Přerov, tedy lídr druhé ligy, který

vždy vyhrála alespoň jeden souboj.

Zlín. Osmifinálové boje jsou stejně jako

navíc s Vyškovem vloni prohrál dostihy

Nejblíže postupu byl TJ Červený Kostelec

ostatní soutěže prozatím přerušeny.

o postup do 1. KLM. Přerovu se nyní po-

„B“, který však nebyl typickým neligovým

vedla dokonalá odveta. Doma Spartak zví-

účastníkem, jeho sestava byla kombino-

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY
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ME SENIORŮ

KVALIFIKACE ME 60+

BLAHOPŘEJEME
K JUBILEÍM

V Č. TŘEBOVÉ

Zdeněk Jaroš, člen SKK
Náchod, bývalý prezident České kuželkářské asociace a bý-

Po loňské premiéře se bude letos konat již druhé
mistrovství Evropy seniorů. Jeho dějištěm by mělo
být v první polovině listopadu Tarnowo-Podgórne.

valý předseda Komise
mládeže

ČKA

oslavil

v lednu 70. narozeniny.
Hana Pluhařová, dlou-

Stejně jako loni se na závěrečný turnaj

podobě: ČKA uhradí postupujícím účastní-

kvalifikují hráčky a hráči, kteří úspěšně

kům základní startovné a všem postupují-

projdou sítem kvalifikačních turnajů. Jeden

cím uhradí společné cestovné maximálně

z nich se bude konat u nás v České Tře-

dvěma osobními vozy. Podrobnosti o kva-

bové.

lifikaci jsou k dispozici v rozpisu na webo-

Podle podmínek, které stanovilo NBC, si

vých stránkách ČKA.

účastníci hradí veškeré náklady spojené

Všem startujícím přejeme příjemný spor-

s kvalifikací a s účastí na závěrečném tur-

tovní zážitek a radost z dosaženého vý-

naji. Výkonný výbor ČKA schválil podporu

sledku.

holetá

sekretářka

České

kuželkářské

asociace

oslavila

v lednu významné životní jubileum.
Jaromír Hendrych, člen
TJ

Horní

Benešov,

dlouholetý předseda
Moravskoslezského

pro hráčky a hráče z řad ČKA, kteří se kvalifikují na závěrečný turnaj, v následující

KKS a bývalý repre-

Jiří Jančálek

zentační trenér mužů,
oslavil v lednu šedesátiny.
František Majer, člen
SKK Náchod, bývalý
reprezentační

tre-

nér ČR a předseda
Trenérsko-metodické
komise

ČKA

oslavil

v únoru 60. narozeniny.

MČR NEREGISTROVANÝCH 2020

SMUTEČNÍ
OZNÁMENÍ

V květnu, pokud to bude možné, proběhne

Finále pro 24 nejlepších celků, které po-

pod novým vedením soutěže 14. ročník

stoupí z kvalifikací, se letos odehraje na

S lítostí oznamujeme,

MČR neregistrovaných kuželkářů. Zatím

kuželně v Hořicích ve dnech 30.–31. května.

že nás navždy opus-

probíhají přípravy na jeho průběh.

Veškeré další aktualizované informace na-

til

Jen informativně – kvalifikační místa jsou

leznete na webových stránkách na adrese:

Moravskoslezského

Praha-Žižkov, Luhačovice, Jihlava a prav-

kuzelkynere.mozello.cz

kuželkářského

svazu

ského Meziříčí, pan Slavoj

lifikace měly odehrát 9. nebo 16. května,

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY

předseda

a bývalý člen TJ Valaš-

děpodobně Rýmařov, přičemž by se kvabudeme upřesňovat.

první

Pavel Frait a Milan Koblasa

Kotačka. Čest jeho památce.
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ROZHOVOR

CÍLEM JE SPRAVEDLIVÁ

NOMINACE

Na podzim minulého roku se reprezentace mužů ujala nová dvojice
lodivodů. U příležitosti přípravy na MS v Polsku jsme vyzpovídali
hlavního trenéra Petra Dobeše st. a jeho asistenta Martina Sittu.

PETR DOBEŠ ST.
reprezentační trenér mužů

^Tvým asistentem je Martin Sitta. Z ja-

při nominaci. Mohl bys svůj přístup k no-

kého důvodu sis vybral zrovna jeho a jak

minacím popsat blíže? Co je pro tebe zá-

máte rozdělenou činnost?

sadní kritérium, případně co naopak je

Oslovil jsem více kandidátů, ale nakonec

spíše podružné?

jsem se domluvil s Martinem. Chtěl jsem

V úvodním dopise kandidátům reprezen-

někoho, kdo je mladší než já, má zkuše-

tace jsem je seznámil, že polovinu jmenují

nosti s reprezentací a dokáže stmelovat

trenéři a polovina si to uhraje na KS. Na

kolektiv. Mladšího proto, aby byl perspek-

webových stránkách NBC jsem našel, že

tivní pro reprezentaci i do budoucna. Mar-

máme pro MS v Polsku pro muže pět míst.

tina znám dlouhá léta, zažil jsem jej i na

S Martinem jsme se následně shodli, že

MS jako reprezentanta. Tehdy mne zaujal

bychom v rámci možností chtěli nominaci

svou skromností a obrovskou chutí do

udělat na základě výsledků na kontrolních

kuželek. Při našich setkáních jsem nabyl

startech. Jen v mimořádné situaci bychom

dojmu, že máme podobné názory. Aktivně

nominovali hráče, o kterém bychom byli

na všem spolupracujeme a hledáme spo-

přesvědčeni, že jeho dlouhodobá výkon-

lečná řešení. Pokud by se nám to nedařilo,

nost je předpokladem k úspěšnému ab-

měl bych jako trenér poslední slovo. Dou-

solvování MS.

fám však, že k této situaci nedojde.
^Jakým způsobem jsi s hráči v kontaktu?

^První otázka nemůže směrovat nikam

^MS jednotlivců se blíží, mužský výběr

jinam než k motivaci. Proč ses rozhodl

má za sebou část přípravy. Dá se v této

přihlásit do výběrového řízení na post re-

fázi již hovořit o základech nominace? Do

prezentačního trenéra mužů?

jakého data musí být nominace uzavřená?

Do výběrového řízení jsem se přihlásil, je-

Bohužel nemáme více času s ohledem

likož jsem byl osloven, zda bych do toho

k našemu jmenování v listopadu loňského

nešel. V tu dobu jsem o této funkci vůbec

roku. Proto jsme oslovili 22 hráčů a 19 jich

nepřemýšlel. Vzal jsem si čas na rozmyš-

potvrdilo chuť se o nominaci na MS jed-

lenou a diskutoval o této věci s lidmi, kte-

notlivců poprat. Prvního KS v Olomouci se

rých si vážím a kterým důvěřuji. Tito mě

nakonec zúčastnilo 15 hráčů a v Benešově

přesvědčovali, abych se přihlásil. Nakonec

12. Dá se tedy říci, že v tuto chvíli před

rozhodlo, že mezi kandidáty na reprezen-

KS v Poděbradech je základ ustanoven

tační dres, jsou i hráči, se kterými jsem

v počtu 14 hráčů. Nominaci chceme uza-

pracoval v dorostu. Vždy jsem jim vštěpo-

vřít na kontrolním startu ve dnech 10. až

val, že není to nejdůležitější, kolik medailí

12. dubna v Šumperku.

pokračování na str. 15

z MS dorostu dovezeme, ale kolik se jich
v budoucnu prosadí do dospělé reprezen-

^Po soustředění v Olomouci jsi nazna-

tace. Nyní mám šanci být u toho.

čil, jakým způsobem budeš postupovat
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CÍLEM JE SPRAVEDLIVÁ

NOMINACE

pokračování ze str. 14

očekávání ze strany vedení svazu?

utvořit co nejsilnější kompaktní družstvo.

Ze strany vedení ČKA mi nejsou žádná
Navštěvuješ kupříkladu utkání nebo sle-

očekávání známa. Určitě by ale chtěli hro-

^Plánuješ pro přípravu na MS družstev

duješ videa?

madu medailí. Já mám dva hlavní cíle.

jiný přístup a třeba i odlišná nominační

Bedlivě sleduji a vyhodnocuji výkony hráčů

Prvním je pokud možno spravedlivá nomi-

kritéria než pro MS jednotlivců?

i s ohledem na další MS družstev v roce

nace nejlepších hráčů. Druhým je vytvořit

Příprava na MS družstev bude odlišná

2021. S hráči jsem v písemném kontaktu

nominovaným hráčům takové podmínky,

a nominační kritéria také. Vzhledem k ča-

přes e-maily, popř. telefon. Videa nesleduji.

aby co nejlépe reprezentovali naši zemi

sovým možnostem jsme tuto otázku s Mar-

Některá utkání Interligy a první ligy jsem

a s uspokojením se vraceli domů.

tinem ještě neřešili. Nejdéle do května

osobně navštívil. Hráče první ligy sleduje

zpracujeme náš záměr.

Martin, který tuto soutěž hraje. Bohužel,

^Smlouvu máš i na MS družstev 2021, dá

ani při kontrolních startech nemáme moc

se při tvorbě kádru pro příští rok vycházet

^V předchozích letech jsi působil u re-

času na diskuze s hráči, jelikož s ohledem

z letošní přípravy, nebo po MS jednotlivců

prezentace dorostenecké. Mohl bys po-

na nedostatek termínů je máme jedno-

budeš de facto začínat od začátku vzhle-

psat odlišnosti mezi prací u mladých

denní v neděli. O to více bedlivě sledujeme

dem k odlišnostem jednotlivých šampio-

a dospělých?

jejich hru a psychickou odolnost. Z tohoto

nátů?

Těch odlišností je mnoho. Myslím, že tato

důvodu o pořadí a další nominaci po KS

Už při úvodním dopisu reprezentantům

otázka je tak na celý článek a ne zrovna

v Olomouci rozhodovaly získané body za

jsem jim psal, že příprava na MS jednot-

krátký.

jednotlivé dráhy a až následně výkony.

livců je i přípravou na MS družstev. Neznamená to však, že je širší kádr uzavřen. Např.

^Reprezentace dospělých stojí na vr-

^Jaké přípravné akce ještě výběr čekají?

Radek Hejhal odmítl účast na přípravě pro

cholu pyramidy. Plánuješ užší kooperaci

Ještě nás čekají dva kontrolní starty:

MS jednotlivců, ale jsme domluveni, že

s ostatními trenéry? A to ať už v rovině

29. března v Poděbradech (12 hráčů) a zá-

před zahájením přípravy pro MS družstev

personální, tak i v rovině taktické či tech-

věrečný v Šumperku (8 hráčů).

se budeme kontaktovat. Obdobná situace

nické.

je u Petra Hendrycha. Doufám, že se objeví

Ano, reprezentace dospělých je vrcholem

^Stanovil sis nějaké cíle pro nadcháze-

i další hráči, kteří si svou výkonností řek-

pyramidy. Bohužel zde v minulosti kvalitní

jící světový šampionát? Jsou dána nějaká

nou o zařazení do přípravy, abychom mohli

spolupráce a návaznost mezi jednotlivými
věkovými kategoriemi moc nefungovala.
S Martinem jsme ve funkci tři měsíce, a to
je málo. I tak jsme v kontaktu s trenéry juniorů a předáváme si zkušenosti. Myslím
si, že by tady měl být nějaký šéftrenér reprezentace jako celku, který by tuto kooperaci řídil, tak jak to mají v některých jiných
zemích. Je třeba se i více věnovat výchově
trenérů, nemáme zrovna velký výběr lidí,
kteří by se této problematice chtěli věnovat.
^Děkuji ti za odpovědi.
Lukáš Dařílek

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY

1 /2020

16

ROZHOVOR

PETR MÁ V SOBĚ ODDANOST

PRO KUŽELKY

Na podzim minulého roku se reprezentace mužů ujala nová dvojice
lodivodů. U příležitosti přípravy na MS v Polsku jsme vyzpovídali
hlavního trenéra Petra Dobeše st. a jeho asistenta Martina Sittu.

že je tvoje „přidaná hodnota“ pro tuto

maximálního výkonu. Doufám, že nebude

funkci?

těchto rad potřeba a kluci ze sebe přiro-

Role asistenta trenéra v mužské kategorii

zeně vydají na co mají.

je omezená. Pracuješ s nejlepšími kuželkáři České republiky. Rozhodně je nemu-

^Máš nějaký osobní cíl, kterého bys jako

síš učit hrát, stravovat, připravovat se na

asistent chtěl dosáhnout?

zápasy. Každý hráč má svůj rituál, který

Jakákoliv „placka“ u jakéhokoliv muže,

mu pomáhá se připravit na každé utkání.

který nastoupí v jakékoliv soutěži na MS.

Role asistenta je velice omezená. Pro-

Osobně! Nedostat infarkt až bude některý

běhli pouze dvě jednodenní soustředění,

z našich kluků nastupovat ve finále MS

takže se cítím být takovým pozorovatelem

jednotlivců.

schopností, zapálenosti a touhy se poprat
o místo na MS.

^Také ti děkuji.

Přidanou hodnotu své osoby vnímám ve

MARTIN SITTA
asistent reprezentačního trenéra mužů
^Většina otázek se týká společné práce
realizačního týmu, avšak základní otázka
zůstává totožná. Proč ses rozhodl přidat
do projektu Petra Dobeše jako jeho asistent?
S Petrem se známe dlouhá léta. Je to člověk se stejným zapálením pro kuželkářský

Lukáš Dařílek

schopnosti tmelit kolektiv. Myslím si, že
dokážu odhadnout současné rozpoložení
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