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INTERLIGA

NOVÝ ROČNÍK
ZAHÁJEN
O víkendu 10. září 2022 odstartoval nový ročník
nejvyšší kuželkářské česko-slovenské soutěže Interligy.
V něm se nám nově představí dva týmy, na české
straně budeme sledovat výkony hráčů SKK Hořice
a slovenskou stranu doplní tým FTC KO Fiľakovo.

ÚVODEM

Lukáš Dařílek
šéfredaktor

Vážení kuželkářští přátelé,
vítejte na prahu nového ročníku

Naopak oproti minulému soutěžnímu roč-

Neumann, který se vrací zpět do Červeného

s označením 2022–2023. Loni jsem

níku už letos neuvidíme Velký Šariš, který

Kostelce. Tým posílí Radek Hejhal, který se

se těšil, že další ročník již budu za-

Interligu musel opustit. O tom, že to bude

vrací z 1. Bundesligy, a Michal Bučko.

čínat veseleji a daleko optimističtěji.

ročník velmi zajímavý, jistě svědčí změny

Do Rakovic míří Martin Dolnák z ŠK Mod-

Problémy se změnily, ale nejistota

v některých kádrech. Pojďme se na to blíže

ranka. Rakovice jistě budou rády, pokud se

zůstává. Covid doufejme již nebude

podívat.

budou na konci sezóny pohybovat mini-

hlavní téma. Ale to nové, tedy ekono-

Loňského vítěze Interligy – tým ŠK Žele-

málně někde uprostřed tabulky. KK Slavoj

mické problémy, je možné ještě ne-

ziarne Podbrezová opustil cenný hráč Erik

Praha v loňském ročníku těsně unikl baráži,

bezpečnější. Kuželky jimi jsou a jistě

Kuna, který následoval Vilmoše Zavarka

když v posledním utkání remizoval s Jihla-

také nadále budou dotčeny, zejména

do italského KK Neumarkt. Na jeho místo

vou. Ač zůstává složení pražského týmu

s ohledem na zvýšení cen energií.

nově nastoupila mladá generace. I přes tuto

stejné i pro tuto sezónu, snaha bude co

Věřím, že náš sport i toto období

změnu bude však Podbrezová silným hrá-

nejvíce vylepšit umístění z loňského roč-

překoná a že si zdražování nevybere

čem, který se bude snažit o obhajobu titulu.

níku. TJ Lokomotiva Vrútky omladila tým

„oběti“ na českých kuželnách.

Adeptů na výherce titulu či na medailové

o jednoho dorostence. Do týmu se vrací

Avšak nejen starostmi živ je tento

umístění však bude letos rozhodně více.

také Stanislav Kupčok z Galanty. I přes

úvodník. Začátek nového ročníku je

Velkým vyzyvatelem Podbrezové bude

tuto malou obnovu týmu však svoje šance

také příležitostí k prezentaci novinek.

zcela jistě tým ŠKK Trstená Starek, který

vidí zhruba tak na desátou příčku

Náš časopis jednu z nich v posledních

pro letošní ročník výrazně posílil.
Do týmu se totiž z nejvyšší ra-

v celkovém skóre.

dnech uvedl v život. Nějakou dobu

TJ Sokol Brno-Husovice mu-

jsme cítili, že mediální prezentace

kouské soutěže vrátila staro-

sel sehrát baráž s TJ Centropen

Interligy není úplně na takové úrovni,

nová posila Ivan Čech. Troufnu

Dačice. Utkání skončilo lépe

jakou by si zasloužila. Pod vedením

si říci, že z českých zástupců

pro Husovice, čímž se zachrá-

Marušky Říhové proto spouštíme

se budou o přední příčky nej-

nily pro letošní ročník Inter-

projekt sociálních sítí česko-sloven-

více prát asi Valašské Meziříčí,

ligy. Jaké budou výkony v prů-

ské soutěže. Více o něm se dočtete

Jihlava a Rokycany.

běhu sezóny a zda se

na následujících stranách. Věřím, že

Obsazení Valmezu

jim podaří dostat se

tento projekt napomůže nejen medi-

zůstává i pro tuto

na vyšší příčky ča-

álnímu obrazu Interligy, ale i dobrým

sezónu stejné. To Jih-

sem uvidíme. V týmu

vztahům v rámci naší komunity.

lava a Rokycany se za
účelem co nejlepšího umístění snažily svůj kádr obohatit. Jihlavu v nové
sezóně podpoří třetí nejlepší hráč první

KK Tatran Sučany došlo

Ať vám to padá!

k větší obměně hráčů, kdy vypadlo
skoro šest hráčů, kteří nemohou moci
promluvit minimálně do podzimní části.

ligy loňského ročníku – Mojmír Holec z TJ
Centropen Dačice. Rokycany opouští Dan
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NOVÝ ROČNÍK
ZAHÁJEN
pokračování ze str. 2

se Rokycany mohly radovat z prvního vítězství. Jak se zdá, posila v podání Radka

Proto se zřejmě tento tým bude pohybo-

Hejhala se jim vyplatila. Byl to právě on,

vat někde v dolní části tabulky. Těžká práce

kdo v tomto utkání zahrál nejvyšší číslo ve

čeká také nováčky soutěže, SKK Hořice a FTC

výši 669 kuželek.

KO Fiľakovo, kteří se budou muset poprat

Slovenský souboj mezi týmy TJ Rakovice

s novými kuželnami a pokusit se získat co

a nováčkem soutěže FTC KO Filakovo dopadl

nejvíce bodů.

lépe pro Rakovice. Domácí TJ v utkání zvítězilo poměrem 6:2 o 126 kuželek. Nejvyšším

JAK TO
VŠECHNO ZAČALO?

výkonem v tomto utkání se může pochlubit
Boris Šintál, který nahrál 636 kuželek.

TJ Sokol Brno-Husovice
FTC KO Fiľakovo
SKK Hořice
KK Ježci Jihlava
ŠK Železiarne Podbrezová
KK Slavoj Praha

KDE NÁS
MŮŽETE SLEDOVAT?

V sobotu 10. září 2022 bylo odehráno celkem pět zápasů prvního kola Interligy,
z nichž ve čtyřech případech zůstaly body
na straně domácích týmů. Pouze Podbre-

Veškeré výsledky Interligy najdete na strán-

zová dokázala venku udolat KK Tatran Su-

kách ČKA (www.kuzelky.cz) a také stránkách

čany, když zvítězila v poměru 6:2. Nejvyšší

Interligy (interliga.kuzelky.cz). Naším cílem

nához tohoto utkání ve výši 669 kuželek

však bylo přinášet vám více. Ať už se jedná

předvedl Jan Bína. Na Valmez čekal hned

o důležité a zajímavé informace ze světa

v prvním kole těžký oříšek v podání ŠKK Tr-

Interligy, přehledy nadcházejících utkání

stená Starek. Slovenský celek si utkání po-

a jejich výsledků, rekordy, rozhovory s hráči,

hlídal a nad Valmezem skoroval 6:2. Právě

statistiky apod. Proto jsme pro vás nově

ŠKK Trstená Starek předvedla nejvyšší tý-

připravili facebookovou a instagramovou

mový nához celého kola ve výši 3814 kuže-

stránku Interligy, kde nás můžete pravi-

lek. Nejlepší výkon v tomto utkání předvedl

delně sledovat a všechny

navrátilec na straně domácích Ivan Čech,

tyto informace s námi

kterému chybělo 8 kuželek do sedmistov-

prožívat. Budeme velice

kové hranice.

rádi, když se na obsahu

Ježci z Jihlavy přivítali na své půdě no-

INTERLIGA 2022/23

TJ Rakovice
SKK Rokycany
KK Tatran Sučany
ŠKK Trstená Starek
TJ Valašské Meziříčí
TJ Lokomotíva Vrútky

budete podílet i Vy!

váčka soutěže SKK Hořice. Na duely bylo

Více informací nalez-

utkání nerozhodné, celkových kuželek však

nete v sekci Kuli Aktuality

měla na své straně Jihlava více, a tím si vý-

na webových stránkách

hrou 5:3 o 115 kuželek zajistila první body

ČKA, na FB stránce Inter-

do tabulky. Nejvyšší nához v tomto utkání

liga kuželek a instagra-

představoval výkon 609 kuželek Robina

movém profilu interliga.

Parkana.

kuzelek.

Téměř totožná situace nastala také
v utkání Rokycan s Husovicemi. Hosté

Marie Říhová

dokázali ovládnout tři duely, v závěru jim
však 185 kuželek chybělo na výhru, a tak

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY
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JAK TO VIDÍ TÝMY
Kromě našeho pohledu na nový ročník Interligy nás zajímal také názor jednotlivých
týmů. Proto jsme každému týmu položili čtyři krátké otázky. Jak vidí jejich reálné
šance naleznete v následující anketě. Z důvodu rozsahu jsme vybrali jen některé
z týmů, další naleznete v KuLi aktualitách, na Facebooku a Instagramu.

1. Jak vidíte šance v nadcházejícím ročníku
Interligy?

Neumarkt. Na jeho místo momentálně

obhájit český titul. Jestli se nám podaří

bude nastupovat mladá generace.

potrápit Podbrezovou a Trstenou, bude

2. Čeho byste chtěli dosáhnout?
3. Došlo u vás k nějaké změně v týmu?
4. Jak probíhala příprava na nadcházející
ročník?

to příjemný bonus. Vzhledem ke změ4. Příprava začala už první víkend v sr-

nám ve všech týmech by se nám mohlo

pnu, kdy jsme se sešli v Podbrezové.

podařit s nimi odehrát vyrovnanější zá-

Další víkendy už byly v režii přátelských

pasy.

utkání. Celkem jsme se zúčastnili čtyř

ŠK ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ
Jan Bína
1. I po odchodu Erika Kuny jsou naše šance
vysoké, máme kvalitní tým, což ukážeme

přátelských utkání, jak v Česku, tak na
Slovensku.

3. Ano. Z týmu odešel zpět do Červeného
Kostelce Dan Neumann a přivedli jsme
dvě posily, Radka Hejhala a Michala

ŠKK TRSTENÁ STAREK
Martin Starek

v průběhu sezóny.

Bučka. Oba mají zkušenosti z reprezentace i ze zahraničních soutěží a věříme,
že jako tým budeme konkurenceschopní
i těm nejlepším.

1. Chceli bychom vyhrat interligu co by bol
2. Určitě bychom chtěli znovu vyhrát In-

pre nas najvacsi uspech.

terligu a slovenskou část ligy. Jako další
naše cíle jsou mezinárodní akce, což je

se připravovala individuálně dle svých
2. To je asi rovnaka otazka ako v bode 1.

úspěch na světovém poháru v Mnichově
a následná Liga mistrů.

časových i fyzických možností. Odehráli
jsme jeden přátelák a jeden společný

3. Prisla k nam staronova posila Ivan Cech,
cim sme sa vyrazne posilnili.

3. Jak už jsem zmiňoval, tak nás opustil
Erik Kuna, který přešel do italského týmu

4. Klasicky jako každý rok. Spousta z nás

turnaj družstev. Výkony v přípravě ale
často nic neznamenají. Až ligová soutěž
ukáže, jak kvalitní přípravu každý absol-

4. Priprava je v plnom prude, mame tre-

voval.

ningy kolkarske aj kondicne. Odohrali
sme priatelske zapasy. Pripravenost na
buducu cezonu vyzera vyborne, uz len
to budeme musiet potvrdit v zapasoch,

TJ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Tomáš Cabák

co myslim, ze sa nam podari.
1. Letošní ročník Interligy bude silný. Týmy

SKK ROKYCANY
Jan Endršt

na vedoucích místech loňského ročníku
posílily o kvalitní hráče a tudíž je vidím
opět na předních místech tabulky. U nás
v týmu žádné změny nestaly. Věřím však,

1. Šance jsou tu vždycky, záleží na momentální formě.

že navážeme na loňský ročník a budeme
se snažit útočit na co nejvyšší umístění
v tabulce.

2. Nebudu skrývat velké ambice. Chtěli bychom být na bedně v Interlize a zároveň

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY
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PRVNÍ LIGA ŽEN

OTAZNÍK U NEJLEPŠÍ
HRÁČKY A ZEMĚTŘESENÍ
V ROKYCANECH
Na začátku nové sezóny vždy z dostupných informací, soupisek a vyjádření
samotných družstev předpovídáme dění v následujícím ročníku.

Úvodem připomínáme zásadní novinku le-

Slavia bude po loňském bronzu podle

první liga je v Rokycanech stále zachovaná.

tošního ročníku, tj. že v soutěži bude hrát

mého názoru toužit po vyšších příčkách.

Ambice vzhledem k okolnostem tedy jasné

pouze 10 družstev. Na sestupovém pravi-

Trenér Luboš Zelenka sice říká, že změnou

– udržení se v soutěži.

dle se nic nemění a sestupují dvě poslední

v kádru je „pouze příchod Lindy Lidman na

Zato Jihlava sestavu nemění. Na Vyso-

družstva.

hostování“, ale jedná se o velkou posilu už

čině zůstává loňská velká posila z Kamenice

tak nabitého kádru Pražanek.

nad Lipou Kamila Jirsová a ambice leží ve

Začněme obhájkyněmi titulu z Rosic.
Trenér Rosic Jaroslav Slabák ve svém sdě-

Role mluvčího Rokycan se ujal Roman

lení napsal, že družstvo žen Rosic bude ve

Pytlík a sdělil nám, že „po nečekaném od-

Také pohled na soupisku Přerova napo-

stejné sestavě, ale jedním dechem dodává,

chodu pěti hráček“ jim zůstaly jen čtyři,

vídá, že kádr se nezměnil, tak uvidíme, jestli

že bude doplněno o Simonu Koutníkovou

a proto „museli sehnat nové hráčky“. Na-

své zkušenosti zúročí posunem v tabulce

a Barboru Janyškovou, které loni startovaly

konec se rozhodli dát šanci mládí, které

směrem vzhůru.

za Rokycany. Na soupisce Rosic najdeme

je příslibem do budoucnosti i případně

Ve Valašském Meziříčí považují minulou

i nejlepší hráčku ročníku 2021/2022 Nikolu

s ohledem budoucí reprezentace. Výsled-

sezonu za neúspěšnou a pro letošek mají

Tatouškovou, i když podle trenéra odešla

kem jednání s rodiči a vedením klubu, kde

dvě „esa v rukávu“, jak doslova píše Barbora

do Itálie (se svým partnerem). Necháme se

jsou hráčky registrované, se nakonec se po-

tedy překvapit, zda Nikola za Rosičky bude

dařilo dát dohromady sedm hráček, takže

středu tabulky.

pokračování na str. 6

v soutěžních zápasech nastupovat či nikoliv. Soupiska je aktuálně ovšem bez Andrey
Axmannové. Rosice skromně, nebo možná
realisticky, odhadují, že budou společně
s dalšími až šesti družstvy bojovat o medaile.
Soupiska Náchoda sice v oficiálních
vydaných soupiskách první kuželkářské
ligy žen chybí, ale je to pravděpodobně jenom tiskařský šotek. Neznamená to, že by
se družstva Náchoda do nového ročníku
z nějakých důvodů nepřihlásilo. Vedoucí
družstva Aneta Cvejnová totiž z východu
Čech hlásí: „U nás se nezměnilo vůbec nic,
sestava stejná, kuželna také.“ Stříbrné medaile tedy bude obhajovat stejně kvalitní
kádr jako v předchozích letech vedený
především dvojicí Aneta Cvejnová, Martina
Hrdinová.
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PRVNÍ LIGA ŽEN

OTAZNÍK U NEJLEPŠÍ
HRÁČKY A ZEMĚTŘESENÍ
V ROKYCANECH
pokračování ze str. 5

2019 a nyní se vrací zpět. Za SKK Jičín se

1. KLZ 2022/23

s námi o informace podělila Dana Viková.
Bartková, a to Veroniku Horkovou a Micha-

K návratu do ligy doplnila, že již v loňské

elu Provazníkovou. Dvojice mladých repre-

sezóně jejich družstvo posílila Alice Taue-

zentantek na východ Moravy zavítala z týmu

rová, a především Lucie Vrbatová, která

SKK Rokycany. Uvidíme, na jaké umístění to

byla nejlepší hráčkou týmu. Loňský ročník

bude Valaškám stačit. Bude to spíše horní

s družstvem více než úspěšně odehrála

polovina tabulky.

dorostenka Tereza Kroupová z Hořic a le-

Zlín by podle slov Miroslava Málka ne-

tos doplní družstvo další dorostenka, do-

chtěl letos „bojovat zuby nehty o záchranu

mácí odchovankyně Jana Bínová. Poměrně

v první lize“, ale hrát minimálně klidný střed

logicky je pak cílem družstva „pokusit se

tabulky. Na soupisce chybí Martina Zimá-

udržet první ligu i pro příští rok“.

ková a Dita Trochtová, které však budou

Opravdovým nováčkem, který nikdy

v případě potřeby připraveny zaskočit. Na

v historii v této soutěži nestartoval, je druž-

hostování zůstává po loňské úspěšné se-

stvo KK Vyškov. Klub s bohatou tradicí má

zoně Michaela Bagári a ze Vsetína přichází

více než 80 členů a devět družstev ve všech

rovněž Lucie Hanzelová a z Otrokovic Tereza

kategoriích, včetně 1. ligy mužů. Předseda

Divílková, což přinese omlazení týmu.

klubu Bohumír Trávníček říká, že postup

A na závěr tradičně k nováčkům. Jičín

do ligy je odměnou pro družstvo žen, které

se s nejvyšší soutěží žen rozloučil v dubnu

o něj bojovalo neúspěšně po dobu 10 let.

SKK Jičín
KK PSJ Jihlava
SKK Primátor Náchod
KK Slavia Praha
TJ Spartak Přerov
SKK Rokycany
KK Slovan Rosice
TJ Valašské Meziříčí
KK Vyškov
KC Zlín

Nechystají proto žádné velké změny v jeho
složení. Sehraný tým doplní talentovaná Michaela Varmužová ze Sokola Mistřín a po
mateřské dovolené se vracející Zuzana
Holcová (Musilová) z KK Blansko. Vzhledem
k tomu by se tak mohly naplnit nejen ambice „zahrát si a užít si první ligu“, ale i soutěž udržet, i když to už by podle předsedy
klubu bylo „něco navíc“. Vyškovskou kuželnu jsme z dřívějších let znali jako velmi
padavou, což by po rekonstrukci zadní části
hracího prostoru mohlo snad opět platit.
Štěpán Koblížek
(s využitím informací od družstev)
Nováček ženské ligy KK Vyškov

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY
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PRVNÍ LIGA MUŽŮ

KDO SI DOJDE
PRO TRIUMF?
Vítejte v nové kuželkářské sezoně, letošní skladba týmů dává příslib
ještě větší vyrovnanosti 1. KLM, než tomu bylo v loňském roce, kdy
se o vítězství i o záchranu bojovalo až do posledních kol.

Začneme netradičně od nováčků, jimiž jsou

když zamířil do spřáteleného interligového

Zdeňka Ransdorfa. Na druhou stranu se

KK SDS Sadská a TJ Spartak Přerov.

týmu z Jihlavy. Nicméně dačické áčko vyu-

chtějí oprostit od výpadků v případě, že jim

Kuželkáři ze Sadské hrají domácí utkání

žilo široké základny klubu a posílilo o Petra

lídr bude chybět, a i v takových situacích

na složitých drahách kuželny v Přelouči. Pro

Vojtíška, Zdeňka Pospíchala, Dušana Rodka

sbírat body.

zvýšení konkurenceschopnosti v soutěži

a Karla Nováka z rezervních mužstev. Podle

Kuželkáři z Českých Velenic sází na

doplní tým na hostování dva odchovanci

slov kapitána Jiřího Němce je ale nejdůle-

zkušenosti a dlouhodobě fungující chemii

přeloučských kuželek Petr Miláček a Da-

žitější si sezónu užít jako tým a odehrát ve

v kabině, proto naskočí do soutěže v ne-

vid Sukdolák, kteří již v minulosti v Sadské

zdraví, pokud se to povede, výsledky budou

změněné sestavě a opět se pokusí usilovat

hostovali. Naopak dlouholetá opora Václav

následovat.

o postavení v první pětce. Změnou projde

Schejbal by podle zákulisních informací

V Duchcově by na loňský bronzový

pouze kuželna, kde se plánuje kompletní

měl být k dispozici pouze pro první utkání.

úspěch rádi navázali, drží se ale nohama

rekonstrukce u kuželek (kříže, boky, kuželky,

I přes tuto absenci chce mužstvo usilovat

na zemi a za úspěch budou na konci pova-

šňůry). Mezi silné stránky by měla patřit vy-

o umístění ve středu tabulky, ke kterému by

žovat umístění ve středu tabulky. Do béčka

rovnanost hráčů bez výrazného lídra.

měla vézt pro soupeře obtížně čitelná ku-

odchází Miloš Civín a nahrazuje ho nadějný

Zábřeh se bude muset letos obejít bez

želna a vyrovnanost týmu. Zajímavostí je, že

účastník jugendcampu v Otočaci David Ho-

dlouholeté opory týmu, matadora Josefa

v minulém ročníku všichni hráči dosáhli vý-

rák. Spoléhat se duchcovští budou i letos

konu přes 600 poražených kuželek. Stejnou

na nejlepšího hráče ligy za minulý ročník,

pokračování na str. 8

statistikou se loni mohly pochlubit základní
sestavy pouze čtyři týmy první ligy – Hořice,
Dačice, Zábřeh, Dobřany.
TJ Spartak Přerov se drží rčení, že vítězná sestava se nemění a vstupuje do
soutěže v nezměněném složení. Přerovští
budou usilovat stejně jako Sadská o postavení ve středu tabulky, k němu by je měl
dovést především požitek ze hry, týmový
duch a výsledkový lídr Michal Pytlík. Spokojenost ale v Přerově bude panovat i při
setrvání v soutěži. Překážkou mohou být
nevyrovnané výkony v domácím prostředí,
kde v minulosti toto družstvo ztrácelo více
bodů než venku.
Dalším týmem, jenž by měl navzdory výraznému oslabení okupovat přední příčky
tabulky, jsou Dačice. V úvodu přestupového okna totiž tým opustil jeho nejlepší
hráč uplynulého ročníku, Mojmír Holec,
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PRVNÍ LIGA MUŽŮ

KDO SI DOJDE
PRO TRIUMF?
pokračování ze str. 7

Slovani z Rosic stále pracují na gene-

1. KLM 2022/23

rační obměně kádru, do ústraní se stáhne
Sitty, který v A týmu končí a nahradit by ho

dlouholetý člen áčka Jiří Axman a na plá-

měl Jiří Michálek z B týmu, zbytek družstva

nech bychom ho měli vidět sporadicky. Pro

zůstává nezměněn. Částečně obměněný

lodivoda rosické družiny Adama Palka je klí-

mančaft prožil vydařenou přípravu, a proto

čové stavět na odchovancích (7 z 8 hráčů),

je cílem i se zmíněnou změnou v základní

proto i letos dostávají šanci junioři Václav

sestavě obhájit umístění z poslední sezóny

Špička a Kamil Hlavizňa. Zpět do týmu se po

(5. místo). Klíčem k naplnění cílů by měla

vleklém zranění vrací Michal Hrdlička. Pri-

být stabilita výkonů, pevné zdraví a zisk

mární je pro Rosice setrvání v soutěži, míří

co nejvíce bodů v domácím, takřka nedo-

však za poklidným středem tabulky. O jejich

bytném prostředí, nově snad se zvýšenou

konečném postavení by měla rozhodovat

padavostí.

úspěšnost bodového zisku na domácích

Týmem, který loni uzavíral první polovinu tabulky, tedy se umístil na šesté příčce,

drahách. „Kdo nevyhrává doma, nepatří do
první ligy,“ tvrdí Adam Palko.

je Vyškov. Toto umístění by ve Vyškově ve-

Ačkoliv i ve ValMezu by chtěli cílit na

lice rádi zopakovali. Pomoci by jim k tomu

střed tabulky, ke kterému by jim měl po-

měla rekonstrukce prostoru u kuželek. Proti

moci nově příchozí Ivan Říha. Otázkou je,

naopak mohou být četné absence. Pro zra-

zda bude pro Valachy reálné cíl naplnit.

nění se do bojů první ligy nezapojí hned tři

V minulém ročníku totiž bojovali o záchranu

pravidelně nastupující hráči (Čuřík, Rychlov-

až do předposledního kola, letos by navíc

ský, Trávníček). Aby vyškovští vůbec dali do-

mělo být omezené nastupování interligo-

hromady šestici hráčů pro 1. KLM, doplnili je

vých hráčů v nižších soutěžích, což by v ko-

dva béčkaři (Robert Mondřík, Filip Kordula).

nečném důsledku taktéž mohlo sehrát roli.

Pro vedoucího Tomáše Procházku tak bude

Podle zveřejněných soupisek by týmy

hlavním úspěchem odehrání celé soutěže

z Třebíče a Dobřan měly zasáhnout do dění

bez dalších zranění.

v 1. KLM v nezměněných sestavách. Pokud

Možný mírný ústup ze slávy může po-

u nich už k žádným změnám nedojde, jsou

stihnout Lokomotivu z Trutnova. Tým totiž

pro mě spolu s výše zmíněnými dvěma týmy

definitivně opustil v posledních sezónách

nešťastnými kandidáty na boje o záchranu.

stále se zlepšující Marek Plšek. Nahradit

Po rozhovorech se zástupci týmu je

by ho měl jeho vrstevník z trutnovské re-

v mých očích soutěž bez výrazného kan-

zervy Petr Kotek. I přes značné oslabení si

didáta na vítězství, proto si aktuálně star-

v Trutnově stále kladou vysoké cíle. „Rádi

tující ročník rozhodně nenechte ujít. Uvi-

bychom se účastnili dění v horní polovině

díme, kdo se nakonec bude radovat a kdo

tabulky,“ zní z úst vedoucího Kamila Fiebin-

smutnit.

TJ Lokomotiva České Velenice
TJ Centropen Dačice
CB Dobřany Klokani
TJ Sokol Duchcov
TJ Spartak Přerov
KK Slovan Rosice
KK SDS Sadská
TJ Lokomotiva Trutnov
TJ Třebíč
TJ Valašské Meziříčí B
KK Vyškov
KK Zábřeh

gera. K tomu je má dovézt kombinace dravého mládí (Kotek, Ryzák, Stránský, Žoudlík)

Vít Jírovec

a zkušeností (Bartoníček, Fiebinger, Straka).
Nad výkonností zbylých týmů pro mě
svítí pomyslný otazník, proto byl jejich
stručný popis ponechán až na závěr.
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KUŽELNY

LETNÍ REKONSTRUKCE
KUŽELEN
Kluby se snažily během léta vylepšit nejen své kádry, ale také kuželny.
S opravami jako by se roztrhl pytel, ty nejzásadnější z nich se vám nyní
pokusíme přiblížit v našem tradičním každoročním přehledu.

SLAVOJ PLZEŇ
Kompletní změnou prošla kuželna plzeňského Slavoje. Po dvou a půl měsících prací
zde i díky finanční podpoře města a Plzeňského kraje sadurit nahradily červené
segmentové desky Pauly, přičemž instalace
nových drah byla v režii firmy ZAKO.

Průběh rekonstrukce v Hořicích

HOŘICE

i slavnostní otevření, jež proběhlo 3. září
přátelským utkáním s Jičínem. Velký podíl

V Hořicích začali s rekonstrukcí, kterou fi-

práce totiž odvedli sami hráči, zejména při

nančně kompletně pokrylo město, teprve

demontáži starých drah. O instalaci nových

na konci července, ale kuželna je na start

zařízení se následně postarala firma JaR DI-

sezóny již připravena. Za sebou má dokonce

GITAL.
„Začali jsme o tom přemýšlet již před
třemi roky, po dvaceti letech byla kuželna
už trochu za zenitem, navíc jsme měli problémy s kolaudací, elektronikou a také se
nám složitě sháněly náhradní díly. Ty jsme
většinou objednávali z Německa a nebylo
jednoduché je k nám dostat. Navíc tím, že
s áčko postoupilo do interligy, jsme potřebovali vyšší kolaudaci, na kterou bychom
se starou kuželnou již nedosáhli,“ říká předseda oddílu Jiří Baier.

Zrekonstruovaná čtyřdráhová kuželna Slavoje Plzeň

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY
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KUŽELNY

LETNÍ REKONSTRUKCE
KUŽELEN
pokračování ze str. 9

SOKOL BRNO IV
Nyní se postupně přesuneme na Moravu,
kde se letos modernizovalo možná i o něco
více než v Čechách. Na brněnském Sokole
prakticky nezůstalo nic při starém. První
fáze rekonstrukce začala už na začátku
dubna, kdy bylo potřeba udělat různé
menší úpravy jako například vymalovat
a také rozebrat stávají dráhy, aby mohly
být následně převezeny ty z Husovic, které
byly po necelých třech týdnech práce firmy
Pro-Tec připraveny na baráž o interligu mezi
Husovicemi a Dačicemi společně s novým
hledištěm.

Slavnostní otevření zrekonstruované kuželny v Horním Benešově

HORNÍ BENEŠOV

Jančálka, starosty města Pavla Königa, Jiřího
Daněčka z JaR DIGITAL, Českého rozhlasu či

Nedlouho po baráži započala druhá
fáze, a to kompletní úprava zázemí. Díky

Nového úboru se dočkala po 17 letech i ku-

regionální televize Polar. V následném přá-

dotaci, kterou dostala tělovýchovná jed-

želna v Horním Benešově. Rekonstrukce, je-

telském utkání pokřtil kuželnu při vítěz-

nota od města Brna, se mohla zrekonstru-

jíž součástí je také kompletně nová vzdu-

ství nad hostujícím HKK Olomouc prvním

ovat například klubovna, toalety či šatny,

chotechnika, trvala přibližně jeden měsíc

výkonem nad hranici šesti set bodů (614)

jejichž počet se podařilo navýšit ze dvou

a město Horní Benešov na ni přispělo část-

domácí Kamil Kubeša.

na tři, a dále také nově zateplené stropy se

kou kolem tři a půl milionů korun.

vzduchotechnikou.

Slavnostní otevření zažila kuželna v sobotu 10. září za účasti prezidenta ČKA Jiřího

pokračování na str. 11

Zrekonstruovaná čtyřdráhová kuželna Sokol Brno IV
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LETNÍ REKONSTRUKCE
KUŽELEN
pokračování ze str. 10

ODRY
Nové sezóny se již nemohou dočkat také
v Odrách. Poslední ročník totiž museli strávit v azylu ve Valašském Meziříčí. Město tím
ovšem dostalo prostor a čas na vybudování
nové multifunkční budovy. Povedená stavba
celkově za bezmála 40 milionů korun nabízí
prostor pro stolní tenis nebo badminton,
ale hlavně vůbec první čtyřdráhu na Novojičínsku. Slavnostního otevření se kuželna,
jejíž kompletní stavbu měla na starost firma

Nová kuželna v Odrách

ZAKO, dočkala 5. září. Součástí byl mimo
jiné i přátelský zápas, k němuž si domácí
pozvali Valašské Meziříčí a hostující Michal

jenže veškeré finanční náklady musela

radost z nového rozběžiště od firmy ZAKO.

Markus stanovil výkonem 676 kuželek nový

uhradit pouze tamní tělovýchovná jednota,

V Ústí nad Labem na tamním Sokole zase

rekord kuželny, který se bude překonávat

takže nakonec zvolili levnější variantu. Po-

modrý sadurit nahradil dřívější šedivý, bo-

jen velice složitě.

ložili nový modrý sadurit a obnovou prošel

nusem tam jsou nové kuželky, náhozová

také hrací prostor, dopadliště, sběhy koulí

prkna i koule. A abychom naši prohlídku

Samozřejmě proběhla také spousta díl-

či osvětlení. S vervou se do toho také pus-

zakončili stylově v hlavním městě, nová

čích rekonstrukcí. Do práce se po minulé

tili například ve Vyškově. Pro novou sezónu

náhozová prkna mají třeba i na pražské

sezóně pustili i na Lokomotivě v Českých

nainstalovali nové kuželky, kříže, náhozová

Konstruktivě.

Budějovicích. I zde by rádi uvítali desky,

prkna a mantinely. V Třebíči pro změnu mají

Jaroslav Zahrádka

KLUBOVÉ POHÁRY
První říjnový týden bude ve znamení tradič-

Reportáž k finále naleznete v KuLi vydání

ních klubových pohárů.

2/2021.

Jubilejní 20. ročník letos oslaví „nejmladší bratříček“, tedy Pohár NBC. Soutěž,

Již 33. ročník Světového poháru druž-

Světový pohár bude sehrán na drahách

které se zúčastní hned 39 týmů letos hostí

stev bude hostit Mnichov. Přihlášeno je

1–10 mnichovského komplexu. Na drahách

rumunská Kluž. Mezi čtrnácti ženskými celky

dvacet týmů, z toho sedm ženských. Česko

11–18 se bude zároveň konat 33. ročník Ev-

nechybí KK Jihlava a Spartak Přerov. V muž-

budou reprezentovat mistři ligy Slovan Ro-

ropského poháru. Soutěže pro vicemistry by

ské soutěži se také můžeme těšit na KK

sice a SKK Rokycany. Minulý ročník, hraný

se mělo zúčastnit celkem 21 týmů, ženských

Jihlavu a Sokol Husovice. Posledními vítězi

v Chorvatsku v Otočaci, ovládli v mužské

je z toho osm. Ve startovním poli nechybí

v Lorschi se stali Maďarky z Ipartechniky

části němečtí šampioni ze Zerbstu. Ženské

ženy SKK Náchod a muži TJ Valašské Me-

Györ a muži z Raindorfu v sestavě s českou

finále vyhrála Mlaka Rijeka, když v napína-

ziříčí. V posledním ročníku zvítězila mezi

dvojicí Kotal, Svoboda.

vém souboji zdolala právě české šampionky.

ženami Istra Poreč, mezi muži KK Zaprešič.

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY

Lukáš Dařílek

6/2022

12

PŘESTUPY A HOSTOVÁNÍ

ZAJÍMAVÉ
PŘESTUPY
Po roční pauze se do zářijového KuLi vrací oblíbená rubrika přinášející zajímavé
letní přesuny hráčského materiálu. Letošní léto bylo jako vždy bohaté.
PŘESTUPY ZAHRANIČNÍCH HRÁČŮ
Uros Jaglicic

(SRB)

Ana Bacan-Schneider
Janze Luzan
Erik Kuna

Makpetrol Skopje
(CRO)

(SLO)
(SVK)

Ines Maricic

(CRO)

Radovan Vlajkov
Uros Stoklas
Ivan Čech

(SRB)
(SLO)

(SVK)

SKK 98 Poing
KK Triglav Kranj

(MKD)

(GER)
(SLO)

Æ

KK Zapresic

(CRO)

Æ

KK Zagreb

Æ

SK FWT Composites Neunkirchen

(CRO)

SK Železiarne Podbrezová

(SVK)

Æ

KK Neumarkt – Imperial Life

SKC Victoria 1947 Bamberg

(GER)

Æ

KK Mlaka Rijeka

Æ

KK Zadar

(CRO)

Æ

KK Radlje

(SLO)

Æ

SKK Trstená Starek

Æ

SKK Rokycany

Æ

SKK Chamer Rittern

VfB Hallbergmoos-Gaoldach e. V.
KK Zapresic

(GER)

(CRO)

SKC Kleinwarasdorf

(AUT)

(AUT)

(ITA)

(CRO)

(SVK)

MEZINÁRODNÍ PŘESTUPY
Radek Hejhal

SKC Victoria 1947 Bamberg

Petr Hrubý

Grun Weiss Micheldorf

Jiří Mikoláš

TJ Třebíč

Æ

KSV Mistelbach

Jan Vařák

TJ Lokomotiva Valtice

Æ

KSK Austria Krems

Milan Wagner

FEB Amberg

Æ

SKK Rokycany

(GER)

(GER)
(AUT)

(GER)

(AUT)
(AUT)

pokračování na str. 13

KULI
BLAHOPŘEJE
Petr Smejkal, bývalý reprezentační trenér
žen a člen TJ Třebíč, oslavil v srpnu kulaté
80. narozeniny.
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PŘESTUPY A HOSTOVÁNÍ

ZAJÍMAVÉ
PŘESTUPY

Z JEDNÁNÍ
VV ČKA
Výkonný výbor ČKA na svém jednání dne
23. 8. 2022 projednal hospodaření ČKA pro
zbytek roku 2022 s ohledem na výsledek
dotačního řízení NSA. Dále zahájil přípravu
materiálů na Výkonnou radu ČKA konanou

PŘESTUPY V RÁMCI ČR

28. 9. 2022. Výkonný výbor se rovněž zabýval

Michal Bučko

TJ Elektrárny Kadaň

Æ

SKK Rokycany

Mojmír Holec

TJ Centropen Dačice

Æ

KK Jihlava

Barbora Janyšková

TJ Spartak Přerov

Æ

KK Slovan Rosice

Filip Kordula

TJ Sokol Vracov

Æ

KK Vyškov

Simona Koutníková

TJ Sokol Duchcov

Æ

KK Slovan Rosice

Adam Mísař

TJ Lok. Česká Třebová

Æ

KK Zábřeh

přípravou nového ročníku soutěží. V neposlední řadě rovněž schválil novou směrnici
pro uznávání rekordů ČR.

VÝKONNÁ
RADA ČKA
Výkonná rada České kuželkářské asociace
se uskuteční ve čtvrtek 28. září 2022 od
12.00 hodin v Rosicích v hotelu Harmonie
resort, Cukrovar 1230, 665 01 Rosice.

HOSTOVÁNÍ V ČR
Veronika Horková

SKK Rokycany

Æ

TJ Valašské Meziříčí

Linda Lidman

SKK Rokycany

Æ

KK Slavia Praha

Daniel Neumann

SKK Rokycany

Æ

TJ Červený Kostelec

Michaela Provazníková

SKK Rokycany

Æ

TJ Valašské Meziříčí

Karoline Utikalová

Kuželky Jiskra Hazlov

Æ

SKK Rokycany

Petr Vaněk

TJ Červený Kostelec
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28. 9.

Výkonná rada ČKA (Rosice)

9.–12. 2.

SP jednotlivců (Rijeka)

4.–8. 10.

Světový pohár (Mnichov)
Evropský pohár (Mnichov)
Pohár NBC (Kluž)

1. 4.

finále Ligy mistrů (Graz)

1.–2. 4.

Turnaj čtyř U14/U18

26. 11. a 10. 12.

první kolo Ligy mistrů

29. 4. / 6. 5. / 13. 5.

finále MČR jednotlivců

14. 1.

mistrovství jednotlivců
(okresy)

14.–28. 5.

Štěpán Koblížek

28. 1.

mistrovství jednotlivců
(kraje)

MS družstva, MS U18,
SP U14 (Varaždin)

10. 6.

finále Poháru ČKA

Jaroslav Zahrádka

28. 1. a 18. 2.

druhé kolo Ligy mistrů

17. 6. / 24. 6.

finále MČR dvojic
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