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29. červenec 2015

Úvodem

Kuželkářskou hvězdou bylo letos zvoleno reprezentační družstvo žen

Tečka za letošní sezónou
V sobotu 20. června 2015 byly vyhlášeny výsledky ankety o nejlepší
kuželkáře sezóny 2014/2015. Hlavní
kategorie zcela jasně ovládla dvojice
Hana Wiedermannová a Martin Vaněk.

Vyhlášení kuželkáře sezóny se tentokrát přesunulo do západočeského
města Rokycany. Akce se uskutečnila
v restauraci Na Střelnici a předcházelo jí zasedání Výkonné rady ČKA a
Výkonného výboru ČKA.
První část večera byla věnována vyhlá-

šení nejlepších kuželkářů v mládežnické kategorii. V té nejmladší kategorii
se volil Talent roku. Nikoho určitě
nepřekvapilo, že talenty roku se stali
účastníci letošního Světového poháru
žactva, a to Kateřina Vyhnálková (KK
PSJ Jihlava) a Petr Vaněk (TJ Červený
Kostelec). Mezi jejich největší úspěchy
v letošní sezóně patří vítězství v Poháru mladých nadějí a umístění v rámci
republikového šampionátu.
Další ocenění se předávala v kategorii
pokračování na str. 2
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Skončená
sezona
byla poměrně dlouhá, její závěr přinesl
spoustu akcí a nakonec následovalo
ještě vyhlášení nejlepších kuželkářů,
proto i vydání posledního čísla časopisu se trochu protáhlo.
Na mnoha místech tohoto čísla se
můžete dočíst o úspěších družstva Rokycan, které dlouhodobě výkonnostně rostou. Rosice, které také vícekrát
zmiňujeme, naopak můžeme označit
za jakéhosi skokana roku nebo spíše skokanky roku, ale při pohledu
na složení jejich ženského družstva
se nejedná zas o tak velké překvapení. Z jednotlivců se na více stranách
opakuje jméno Hany Wiedermannové,
které se tento ročník obzvláště vydařil.
Tak vzhůru užít si aktivní letní odpočinek, protože za pár týdnů to celé vypukne znova!

str. 11–12
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Kuželkář sezóny

Tečka za letošní sezónou
pokračování ze str. 1

Junior/Juniorka roku. Tentokrát byl
výběr pro hlasující velmi těžký, s ohledem na úspěšné mistrovství světa
dorostu, ze kterého si každý dovezl
minimálně jednu medaili. Nejlepší
juniorkou uplynulé sezóny se stala
mistryně světa Nikola Portyšová (SKK
Jičín), která v tomto roce zazářila na
šampionátu ve Speichersdorfu, kde
získala dvě zlaté medaile, dále ovládla
domácí pohár dorostu a v neposlední řadě získala bronzovou medaili na
mistrovství republiky. I díky těmto
úspěchům promluvila do umístění
i v otevřené kategorii dospělých, kde
získala třetí místo. V kategorii junior roku zvítězil Jan Bína (SKK Jičín),
který si z mistrovství světa odvezl
bronzovou medaili, ovládl republikový šampionát v obou disciplínách
a rovněž zvítězil i v Českém poháru
dorostu. Třešničkou na dortu je pro
Honzu postup do 1. ligy s družstvem
SKK Jičín.
Druhá místa obsadili Natálie Topičová (TJ Valašské Meziříčí), která byla
taktéž členkou vítězného družstva
z letošního MS, a Michal Pytlík (SKK
Rokycany), který se zúčastnil mistrovství světa v kategorii dospělých. Třetí
místo patří další člence zlatého dorosteneckého týmu ze Speichersdorfu,
Veronice Wohlmuthové (SKK Rokycany), která ke zlatu přidala i bronz

ze soutěže dvojic. Veronika získala
rovněž titul v disciplíně 1×120 hs na
republikovém šampionátu. Třetí místo
v anketě Junior roku získal mistr a vicemistr z mistrovství republiky Martin
Procházka (KK Blansko).
Dříve než přejdeme k hlavní kategorii,
je třeba zmínit i nového člena Síně
slávy. Tím se stal pan Karel Řízek z oddílu SK Děčín, velmi úspěšný rozhodčí
a funkcionář. Jeho kariéru v podstatě
ukončil srpen 2002, kdy „jeho“ kuželnu v Děčíně odnesla velká voda.
Trenérem roku se pro tuto sezónu stal
Jan Výrek (TJ Valašské Meziřící), který se podílel na úspěchu z letošního
světového šampionátu, kde jeho svěřenkyně získaly titul v soutěži družstev, bronzovou medaili ve dvojicích
a zlatou medaili v kombinaci. VV ČKA
se rozhodl udělit ještě jedno speciální
ocenění trenérovi mládeže, za nímž
stojí výborné výsledky na domácím
poli. Titul Trenérská stálice získal Zdeněk Blecha z Dačic, především za svoji
dlouhodobě úspěšnou práci s dorostem.
Ocenění pro nejlepší kuželkářku sezóny 2014/15 získala Hana Wiedermannová, hráčka rakouského celku BBSV
Wien (domácí klub KK Zábřeh) a reprezentantka České republiky. Výčet
pokračování na str. 3

Kuželkář sezóny 2014/15
1. Martin Vaněk
2. Milan Svoboda
3. Zdeněk Vymazal
4. Jan Bína
5. Michal Pytlík
6. Martin Procházka

161
60
52
23
18
11

Kuželkářka sezóny 2014/15
1. Hana Wiedermannová
2. Naděžda Dobešová
3. Nikola Portyšová
4. Dana Wiedermannová
5. Veronika Petrov
6. Natálie Topičová

145
78
38
35
27
24

Junior sezóny 2014/15
1. Jan Bína
2. Michal Pytlík
3. Martin Procházka
4. Petr Hendrych
5. Mojmír Holec
6. Jakub Flek

158
73
49
36
33
17

Juniorka sezóny 2014/15
1. Nikola Portyšová
2. Natálie Topičová
3. Veronika Wohlmuthová
4. Michaela Dvořáková
5. Lucie Nevřivová
6. Nikola Tatoušková

140
106
47
27
24
18

Talent sezóny 2014/15 — chlapci
1. Petr Vaněk
29
2. Jaroslav Soukup
9
3. David Chaloupka
7
Talent sezóny 2014/15 — dívky
1. Kateřina Vyhnálková
2. Barbora Pýchová
3. Eliška Fialová

29
11
7

Trenér sezóny 2014/15
Jan Výrek
TJ Valašské Meziříčí
Trenérská stálice
Zdeněk Blecha TJ Centropen Dačice
Síň slávy
Karel Řízek
Společná fotografie všech přítomných oceněných na slavnostním
vyhlášení výsledků ankety Kuželkář sezóny 2014/15
Kuželkářské listy 5/2015

SK Děčín

Kompletní výsledky na webu ČKA.
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Kuželkář sezóny

Tečka za letošní sezónou
pokračování ze str. 2

jejich letošních úspěchů je skutečně
široký. Na květnovém mistrovství světa v německém Speichersdorfu získala s ženskou reprezentací bronzové
medaile. Stejné umístění vybojovala
také na Světovém poháru jednotlivců
v únoru. Z republikového šampionátu přidala do sbírky dva zlaté kovy
a dvě nejcennější medaile přidala
ještě v MČR dvojic (v ženách se sestrou Danou a ve smíšených dvojicích
s Pavlem Jirouškem). V rakouské lize
pomohla svému týmu BBSV Wien k titulu a stala se rovněž nejlepší hráčkou
celé soutěže dle dosaženého průměru.
Mezi muži zvítězil Martin Vaněk, hráč
HKK Olomouc, odchovanec opavských
kuželek, a rovněž reprezentant ČR.
Martin si prvenství v anketě zajistil
především vítězstvím na mistrovství
České republiky jednotlivců v obou
soutěžích (finále 120 HS, kombinace
2×120 HS). Byl také tahounem Olomouce v první lize mužů, kde se umístil na první pozici dle dosaženého průměru a na třetím místě v zisku bodů.
Významnou měrou se tak podílel na
bronzových medailích svého družstva.
Druhé místo patřilo Nadě Dobešové
(KK Slavia Praha), která byla členkou
úspěšného družstva žen na mistrovství světa a velkou měrou se podílela
na zisku bronzové medaile. V příští
sezóně bude hájit barvy družstva KK
Slovan Rosice, s kterým v uplynulé

sezóně vybojovala postup do 1. kuželkářské ligy žen. Mezi muži se na
druhém místě umístil Milan Svoboda
hrající za německý klub Chambtalkegler Raindorf, účastník letošního světového šampionátu, druhé místo na
mistrovství republiky v kombinaci a
třetí místo v disciplíně 1×120 hs. Třetí místo v kategorii žen získala již zmíněná Nikola Portyšová (SKK Jičín) a
v kategorii mužů Zdeněk Vymazal (TJ
Sokol Husovice), který je sice věkem
již v seniorské kategorii, ale v 1. lize
úspěšně poráží své mladší soupeře.
Svědčí o tom druhé místo v celkovém
průměru 1. KLM (610,3) a taktéž druhé místo v zisku bodů pro družstvo,
kdy za celou sezónu prohrál se svým
soupeřem pouze čtyřikrát. Svou výbornou výkonnost potvrdil na mistrovství republiky seniorů, kde zvítězil
v náhozu na 120 hs (640) a v kombinaci obsadil druhé místo.

H. Wiedermannová přebírá ocenění

Závěr večera byl věnován vyhlášení
Kuželkářské hvězdy a tentokrát i Kuželkářské hvězdičky. Obě tyto kategorie ovládla úspěšná družstva z mistrovství světa, a to reprezentace žen,
které se podařila obhajoba bronzových medailí a kompletní dorostenecká reprezentace, která přivezla z MS
celkem pět medailí, včetně dvou zlatých.
Renáta Navrkalová
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Do Síně slávy ČKA byl uveden
pan Karel Řízek z SK Děčín

Trenérské školení
Srdečně zveme všechny trenéry, především trenéry mládeže a začínající
trenéry 7. srpna 2015 na školení do
Přerova.
Jak jistě víte, v Přerově se bude konat Mezinárodní kemp mládeže NBC,
který povede trenér srbské reprezentace a trenér Podbrezové prof. Miloš
Ponjavič. Rádi využíváme přítomnosti
této trenérské osobnosti v Přerově,
která již poněkolikáté věnuje svůj čas
a zkušenosti trenérům a mládeži jednotlivých národních svazů. Na základě
vzájemné dohody připravujeme jednodenní školení především pro ty z vás,
kteří se jako trenéři věnujete výchově
kuželkářů.
V první části školení vystoupí pan
Zdeněk Teichman, lektor zabývající se
koučinkem vrcholového firemního managementu významných českých i zahraničních firem. Zaměření jeho přednášky bude orientováno na stanovení
sportovních cílů, vedení, komunikaci
a podobně. Po ukončení tohoto bloku
se ujme slova Miloš Ponjavič, který
se s přítomnými podělí o zkušenosti
nabyté dlouholetým studiem a praxí v kuželkářském sportu. V průběhu
obou přednášek bude možné spolupracovat formou dotazů z oblastí, které vás zajímají.
Školení je určeno pro všechny trenéry, především pro trenéry mládeže a
začínající trenéry. Účastnit se mohou
i ostatní, kteří mají zájem se dovědět
o této problematice z úst těch nejpovolanějších.
Srdečně vás zveme do Přerova!
Petr Bína
předseda KM ČKA

Školení trenérů se koná
v pátek 7. srpna 2015 od 13.00
na kuželně v Přerově
a je zdarma!
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Rozhovor

Každý úspěch byl výjimečný
Nejprve bych Ti chtěla pogratulovat
k vítězství v anketě Kuželkářka roku.
V tomto roce jsi neměla, co se týče
úspěchů, žádnou konkurenci, takže
vítězství se dalo celkem očekávat.

ve finále nebylo daleko. Určitě to nebyla jednoduchá kuželna, ale zvládly
jsme to. Jen mě mrzí, že to ve čtvrtfinále nevyšlo i klukům. Chyběl jim
kousek. Jinak si myslím, že to bylo
vydařené mistrovství světa.
Co říkáš zpětně na atmosféru mistrovství?
Atmosféra byla skvělá. Akorát mě
mrzí, že v hale bylo málo míst k sezení. Z tohoto důvodu nás ani nenechali sedět v hledišti, když jsme hráli
dráhy 1—4. Je to ale chyba z pohledu
organizace. Jinak si myslím, že jsme si
tu atmosféru všichni užili. Hlavně závěrečný ceremoniál neměl chybu, tam
jsme si to užili všichni dohromady.

Hana Wiedermannová
reprezentantka ČR
hráčka BBSV Wien (AUT)
V této sezóně se Ti podařilo uspět
vlastně v každé soutěži, které ses
účastnila. Který úspěch řadíš nejvýše?
Děkuji za gratulaci. Já ani nevím, který úspěch je pro mě nejcennější, je to
těžké. Každý byl něčím zajímavý nebo
výjimečný.
Řekla bys, že to pro Tebe byla nejúspěšnější sezóna v dosavadní kariéře?
Byla i nebyla. V rámci umístění na
mistrovství republiky určitě, protože
tolik medailí jsem ještě nezískala. Za
to musím poděkovat především své
sestře a příteli, kteří se na tom také
podíleli.

Teď když sezóna skončila, kam se
chystáš v létě?
V létě se chystáme na dovolenou
k moři konkrétně do Itálie — odpočinek musí být. Jinak záleží, na tom,
co se naskytne, určitě budou nějaké
akce.
Máš nějaké speciální přípravy před
sezónou?
Přípravy nemám speciální. Zajdu si na
trénink, pojedeme na pár turnajů jako
každé léto a zahrajeme si přátelské
utkání BBSV proti České Třebové.
S jakým cílem budeš vstupovat do

ročníku 2015/2016?
Cíl pro příští sezónu — zajímavá otázka. Na to těžko odpovím, protože jsem
nad tím ještě nepřemýšlela. (smích)
Co Tě vlastně příští rok čeká?
Čeká mě sezóna v rakouské lize, Světový pohár družstev a určitě obhajoba
titulu na mistrovství republiky a dál
se uvidí podle výsledků.
V Rakousku patříš, jak v jednotlivcích, tak i s družstvem BBSV mezi
nejlepší, jak bys zhodnotila tamní
soutěž?
Soutěž v Česku je podle mého názoru
pořád stejná. Nijak se nemění a medaile mají každoročně podobné týmy.
Myslím si, že česká liga je oproti té
rakouské lehčí, ale přece jen už tady
nějaký rok nehraji, takže nemohu objektivně posoudit.
Poslední otázka: Můžeme od tebe
očekávat změnu týmu? Ať už v rámci
Rakouska nebo i jiných zemí.
Změna týmu? To nevím. Žádná nabídka nedorazila, ale i kdyby dorazila,
tak by se asi nic nezměnilo, v BBSV
se mám dobře. Navíc v příští sezóně
BBSV posílí o nové mladé hráčky, takže se naše družstvo celkově omladí.
Děkuji a přeji v příští sezóně hodně
úspěchů!
Renáta Navrkalová

Jak bys zhodnotila uplynulé MS, kde
se podařilo obhájit bronzové medaile?
Skvěle. Obhájily jsme medaili, a to si
myslím, bylo důležité, i když k účasti
Kuželkářské listy 5/2015
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Pro-Tec Cup

Západočeský double
Rokycanským kuželkářům se v závěru
května podařilo parádně zakončit sezónu. V Hazlově totiž zvítězili v ProTec Cupu — Poháru ČKA a získali svůj
první double, když před tím ovládli
také ligovou soutěž.

Do závěrečné finálové čtyřky se kromě Rokycan probojoval stříbrný tým
z ligy, Sokol Husovice, dále čtvrtý Slavoj Praha a trochu překvapivě i druholigová TJ Třebíč. Té se poměrně
nečekaně podařilo ve čtvrtfinále zdolat bronzového ligistu HKK Olomouc.
V semifinále se poté střetla s Rokycany. Utkání dal ráz hlavně výsledek
Michala Pytlíka, který 640 kuželkami
nahrál pro svůj tým poměrně velký náskok, který ve druhé polovině utkání
mohl v klidu udržovat. Hráči Třebíče
hráli velice vyrovnaně, všichni se vešli
do 14 kuželek, ale Rokycany přesto
v pohodě zvítězily 5:1 a postoupily do
finále.
Druhé semifinálové utkání bylo ještě
vyrovnanější. Lépe do něj vstoupila
dvojice husovických hráčů. Hráči Slavoje se ale postupně zahřívali. První
polovina nakonec dopadla smírně
1:1 a plus šest kuželek pro Pražany.
Druhá část tedy začínala prakticky od
nuly. Husovice se dostaly do vedení
díky výborné dráze (177) Zdeňka Vy-

mazala. Za Slavoj kontroval Evžen Valtr (166). Před posledními dráhami to
bylo o jednu kuželku ve prospěch ligových vicemistrů. Ti v závěru o něco
lépe ustáli tíhu situace. Uhráli těsně
oba body, a tím ovládli i celé utkání.
Husovice zvítězily 5:1, 2298:2284 a
postoupily do finále.
Druhý den se nejprve hrál zápas o třetí místo. Zklamaní semifinalisté předvedli zápas dvou rozdílných polovin.
Nejprve se dařilo Třebíči. Kamil Nestrojil dokázal zvrátit nepříznivý průběh souboje a o sedm kuželek zvítězil.
Jiří Mikoláš naopak se soupeřem neměl příliš problémů a hladce zvítězil
587:552. Pražané se ovšem nevzdali.
Stanislav Březina získal obě dráhy
z první šedesátky třetího souboje a
i Petr Pavlík těsně vedl. Místo Březiny
odehrál druhou polovinu Valtr, který
nejprve vynikající dráhou (171) získal více než 20 kuželek, ovšem závěr
se mu opět nepovedl, když prohrál
122:161. Pražané se i přesto radovali
ze dvou bodů ze soubojů. Výhru 4:2 a
tím pádem třetí místo si však větším
počtem sražených kuželek v poměru
2330:2291 zajistila Třebíč.
Následovalo velké finále. To ligové
bylo vyrovnané a o výhře v něm rozhodovaly maličkosti. Podobně tomu bylo

Společné foto finalistů Pro-Tec Cupu — Poháru ČKA mužů na kuželně v Hazlově
Kuželkářské listy 5/2015

Pohár ČKA 2014/15 — muži
1.

SKK Rokycany

2.

TJ Sokol Husovice

3.

TJ Třebíč

4.

KK Slavoj Praha

i ve finále poháru. Nejprve proti sobě
nastoupili matadoři obou celků — Pavel Honsa a Zdeněk Vymazal. Honsa
začal drtivě, ale postupně vadl. Vymazal naopak po pomalejším rozjezdu
stabilizoval své výkony a postupně
ztrátu z úvodu smazal, aby nakonec
v poměru 576:574 slavil první bod. Za
Rokycany se tedy musela vytáhnout
jejich hlavní opora Michal Pytlík, aby
v souboji s Jiřím Axmanem alespoň
srovnal. Pytlík o své výhře 608:600
rozhodl až v poslední třicítce. Druhá
část utkání poté byla v režii ligového
mistra. Jak Vojtěch Špelina, tak Roman Pytlík totiž vyhráli první tři dráhy
a získali body. Rozhodli tak o výhře
svého týmu 5:1, 2315:2276 a hlavně
o zisku „doublu“, tedy ligového i pohárového vítězství. Západočeský celek
tak prožívá mimořádně úspěšné období, které potvrdily i místní ženy svým
postupem mezi ligovou elitu.
Závěrem ještě drobné zhodnocení ročníku z hlediska předvedených výkonů.
Výkonnostně nejlepším hráčem celého
ročníku je dozajista Michal Pytlík, jehož jméno mezi nejvyššími výkony figuruje na prvním a třetím místě (678,
658). Výsledek 661 poté zahrál Miroslav Milan (MS Brno „A“). Celkem třiadvacetkrát bylo shozeno 630 a více
kuželek (loni třináctkrát). Šestistovek
padlo více než sto. Nejlepším týmovým výkonem se pyšní TJ Valašské
Meziříčí (2510), loňské maximum bylo
o 62 kuželek slabší. Čtrnáctkrát navíc
padla hranice 2400 kuželek (loni jen
čtyřikrát). Jak vidno, i v Česku jsou
kuželny čím dál tím padavější.
Lukáš Dařílek
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Pro-Tec Cup

Finále úspěšných
Závěrečné utkání ženské klubové
sezony přineslo souboj dvou celků,
které si ve svých ligových soutěžích
své cíle dozajista naplnily. Jejich vzájemný souboj však skončil mírným
překvapením.
Ale popořádku. Do nejlepší čtyřky
ženského pavouka Pro-Tec Cupu —
Poháru ČKA se kromě Slavie Praha,
Slovanu Rosice, o nichž již byla výše
řeč, probojovaly ještě KC Zlín a Sokol
Duchcov, tedy další nadprůměrné prvoligové celky.
Nejprve se Slavia střetla s bronzovým
týmem z ligy, se Zlínem. Z konečného
výsledku se utkání může jevit jako naprosto jednoznačné. Ve skutečnosti se
jednalo o velké drama, které rozhodlo
možná štěstí, možná více zkušeností
favorita, tedy Pražanek. Že se jednalo
o opravdovou bitvu, můžete posoudit
sami. První souboj Šťastná vs. Zimáková vyhrála slávistka o čtyři kuželky,
druhý ovládla Jana Račková lepší poslední dráhou o osm. Třetí dokonce
skončil jednokuželkovým rozdílem ve
prospěch Blanky Mizerové. Jen závěrečný souboj byl poněkud jednoznačnější, když si Kristýna Strouhalová po
slabším úvodu připsala výhru o 23
kuželek. Slavie zvítězila 6:0, což vzhledem k průběhu utkání bylo vůči zlínským hráčkám opravdu kruté.
Duchcov poté vyzval Rosice. Ty si na

jaře vybojovaly právo účasti v první
lize a svoji příslušnost chtěly potvrdit
i při pohárovém Final Four. První dva
souboje nabídly obdivuhodné drama.
Nikol Plačková nejprve Duchcovu získala první bod, když odolala náporu mistryně světa Lucie Vaverkové
a zvítězila 560:559. I druhá hráčka
Duchcova Ivana Březinová porazila
o jednu kuželku více než soupeřka. Iva
Rosendorfová však vyhrála na třech
dráhách a z bodu se tak radovala ona.
Druhé dvojice poté v bitvě pokračovaly. Před posledními dráhami byl stav
v podstatě vyrovnaný. Závěrečné dráhy však ovládlo zkušené rosické duo
Axmanová a Dobešová. Prvně jmenovaná vyhrála poslední dráhu o šest.
Na kuželky byl stav srovnaný, rosická
hráčka však získala bod díky třem dílčím bodům. Dobešové se podařilo zvítězit o 23 kuželek a i ona slavila těsný
bod. Rosice zvítězily 5:1.
Zápas o bronz byl v režii Duchcova.
První bod sice uhrál Zlín, ovšem zbytek utkání byl Duchcov lepším týmem.
Zadařilo se zejména Simoně Koutníkové, která si po semifinálové těsné prohře s Axmanovou spravila chuť. Jejích
584 bylo nejlepším výkonem utkání.
Duchcov zvítězil 5:1 a získal pohárový
bronz.
Po bronzové předehře přišlo velké finále. Slavia se do Rosic v úvodu řádně

Společná fotografie čtyř nejlepších ženských družstev Pro-Tec Cupu 2014/15
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Pohár ČKA 2014/15 — ženy
1.

KK Slovan Rosice

2.

KK Slavia Praha

3.

TJ Sokol Duchcov

4.

KC Zlín

zakousla. Vlasta Kohoutová zahrála
nejvyšší výkon celého finálového víkendu (609) a uhrála 78 kuželek pro
svůj tým. Dobrým výkonem ji sice doprovodila Jana Račková, ovšem jejích
575 na výhru nestačilo. Lucie Vaverková zahrála ještě o 24 víc a srovnala.
Přesto šla Slavia do druhé poloviny se
slušným náskokem. Ještě po prvních
šedesátkách měly Pražanky k dobru 50 kuželek. Zbytek již však patřil
Rosicím. Podobně jako v semifinále
dvojice Dobešová a Axmanová zvládla
konec utkání na výbornou. Dohromady zvládly nahrát 55 kuželek k dobru
a i oba body. Na poslední chvíli tak
zajistily Rosicím výhru 5:1, a především prvenství v Pro-Tec Cupu. Celek
z jihu Moravy tak zakončil vydařenou
sezonu, kterou korunoval postup mezi
klubovou elitu a právě výhrou v pohárové soutěži. Tu bude na podzim potvrzovat na Poháru NBC.
Na závěr celého ročníku ještě trochu
statistiky. Loni byly zahrány všeho
všudy dvě šestistovky. Letos bájná
hranice padla hned sedmkrát. Nejvíce zahrála Lucie Vaverková (615)
v Blansku, na stejné kuželně přidala
Lucie Řehánková z SK Žižkov 613.
V Rokycanech poté Terezie Krákorová
porazila 611 kuželek. Týmové výkony
však byly trochu překvapivě nižší než
ty loňské, kdy byla dvakrát překonána hranice 2300 kuželek. Letošním
maximem je 2278 kuželek Rosic, které zahrály v Blansku. Přes 2250 ještě
zahrál Žižkov v Blansku (2261) a Rokycany doma (2256). Nejlepší výkony
týmů tak kopírují nejlepší individuální
výkony.
Lukáš Dařílek
Strana 6

MČR dvojic

Souboj dvojic i generací
Skončil pátý ročník mistrovství České
republiky dvojic, do jehož finálového turnaje se měly možnost dvojice
kvalifikovat na celkem 18 turnajích
v průběhu roku.

Mistrovství České republiky dvojic
mělo v letošním roce opět jednu novinku. Nejprve se během prvního
červnového víkendu odehrály tradičně
soutěže mužů (Liberec) a žen (Teplice)
a o týden později poprvé i soutěž smíšených dvojic (Rokycany). Pro všechny
tři akce bylo společné, že v sobotu se
konala soutěž dvojic na 2×120 hodů
a v neděli potom soutěž tandemů.
Celkově se tak hrálo o šest sad medailí. Přihlášku k účasti v letošním ročníku podalo celkem 63 dvojic mužů, 30
dvojic žen a 67 smíšených dvojic.
Soutěž žen
Ženy hrály na nepříliš padavé kuželně v Teplicích. Vysokou kvalitu a
prestiž soutěže ale dokazuje, že se
představila hned šestice bronzových
medailistek z MS ve Speichersdorfu.
Rozpis počítal původně s celkem 20
páry, ale ani letos nebylo startovní
pole kompletní a finále se zúčastnilo
pouze 16 dvojic z důvodu odřeknutí
účasti některých hráček. Letos ve finálovém turnaji žádné rekordní výkony

nepadaly a bronzovou medaili si rosická dvojice Eva Wendl a Eva Dosedlová zajistily výkonem 1108 kuželek
(583+525). Východočešky Martina Hrdinová (SKK Jičín) a Aneta Cvejnová
(SKK Náchod) zahrály o šest kuželek
lépe a braly tak stříbro (576+538).
Soutěž jako by byla ušitá na míru pro
sestry Wiedermannovy (KK Zábřeh),
které opět potvrdily svoji dominanci
v této disciplíně a s velkým náskokem
si celkovým výkonem 1161 kuželek
(Hana 568, Dana 593) připsaly na své
konto další titul a obhájily tak loňské
prvenství, když předvedly první a čtvrtý nejlepší výkon dne.
Všech 16 dvojic postupovalo do nedělní vyřazovací soutěže tandemů. V této
disciplíně nebývá nouze o překvapení,
proto se nelze divit, že do semifinálových bojů o medaile postoupila pouze
jediná dvojice sobotních medailistek.
Sestry Wiedermanovy vypadly už ve
čtvrtfinále. Zlato vybojovalo po dvou
těsných rozstřelech v prvních dvou
kolech duo kolínských hráček Michaela Moravcová a Zuzana Holcmanová. Jana Takáčová (TJ Sokol Chýnov)
s Ditou Kotorovou (TJ Sokol Benešov)
jako poražené finalistky braly stříbro. Souboj o třetí místo lépe zvládly
a bronzové medaile si odvezly Anna
Mašlaňová a Monika Pavelková z TJ

Medailistky z mistrovství České republiky dvojic žen 2015 na 2×120 hs
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Medailistky z MČR dvojic v tandemech
MČR dvojic: ženy — 2×120 HS
1.

Dana Wiedermannová
Hana Wiedermannová

1161

2.

Aneta Cvejnová
Martina Hrdinová

1114

3.

Eva Dosedlová
Eva Wendl

1108

MČR dvojic: ženy — tandemy
1. Z. Holcmanová + M. Moravcová
2. D. Kotorová + J. Takáčová
3. A. Mašlaňová + M. Pavelková
Kelč, které přehrály rodinnou dvojici
Linda Utikalová a Karoline Utikalová
z TJ Jiskra Hazlov.
Soutěž mužů
Muži svoje letošní mistrovství odehráli
ve Sport Parku Liberec. I tady se představila více než polovina reprezentačního kádru z mistrovství světa. Dá se
říct, že na medailových pozicích se
umístily samé známé tváře, které už
tradičně bodují na MČR dvojic. Ale nebylo to zadarmo, na medaili bylo třeba na 2×120 hodů výrazně překonat
hranici 1200 kuželek.
Podařilo se to vítězům předchozích
dvou ročníků Radku Hejhalovi (SKK
Podbořany) s Michalem Jiroušem
(SKK Náchod), když zahráli 602 a 625
a celkem 1227 kuželek. Ještě o něco
pokračování na str. 8
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MČR dvojic

Souboj dvojic i generací
pokračování ze str. 7

lépe si vedli Mirek Jelínek (TJ Sokol
Údlice), který jen o kuželku nepřekonal šestistovku, s Honzou Kotyzou (KK
PSJ Jihlava), který ho doplnil nejlepším výkonem dne 640 (celkem 1239
kuželek). Tato dvojice si zopakovala
předloňské stříbrné umístění. Nejvyšší
výkon (1255 kuželek) předvedla rodinná dvojice z SKK Rokycany — Roman
Pytlík (625) a Michal Pytlík (630),
kteří tím přidali další úspěch do bohatého letošního výčtu úspěchů rokycanského klubu. Opět slavila úspěch
vyrovnanost obou hráčů dvojice, což
se některým naopak vůbec nepovedlo
a k vidění byly rozdíly ve dvojici 70
i 80 kuželek.
Mužského turnaje se zúčastnil plný
počet 20 dvojic, ale nedělní tandemy
byly vypsány jen pro nejlepších 16.
K titulu se přes osmifinále, čtvrtfinálový rozstřel, semifinále a finále probila
dvojice Radek Hejhal, Michal Jirouš.
Stříbrné medaile si z Liberce odvezli
kolínští Filip Dejda a Jan Pelák. Souboj o bronz zvládli úspěšněji vítězové
sobotní soutěže Roman Pytlík s Michalem Pytlíkem, když porazili Kotyzu
s Jelínkem.
Soutěž smíšených dvojic
O týden později už Rokycany hostily historicky první ročník finálového
turnaje smíšených dvojic. Pro všech
dvacet zúčastněných dvojic to byla
poslední šance získat některou z medailí nebo dokonce mistrovský titul
končícího kuželkářského ročníku.
Zdaleka neplatilo, že vyšší výkon ve
dvojici patřil vždy muži. Druhý nejlepší výkon celého dne (641 kuželek)
zahrála Hana Wiedermannová a spolu
s kvalitním výkonem (588 kuželek)
svého spoluhráče a reprezentačního
kolegy Pavla Jirouška (TJ Lokomotiva Česká Třebová) získali za 1229
kuželek první místo. Velmi vyrovnaKuželkářské listy 5/2015

né výkony předvedla dvojice Michal
Kratochvíl z MS Brno (609 kuželek) a
Gabriela Helisová z TJ Spartak Přerov
(601 kuželek) a patří jim stříbro (celkem 1210 kuželek). O dvacet kuželek
méně a bronz patří i přes velmi rozdílné výkony kolínské dvojici Filip Dejda
(659 kuželek) a Zdeňka Dejdová (531
kuželek).
Nedělní soutěž smíšených tandemů
přinesla jiné hrdiny, když Wiedermannová s Jirouškem i Dejdová s Dejdou
vypadli hned v prvním kole. Pouze
Helisová s Kratochvílem prokázali své
kvality i v této „rychlé soutěži“ a především pevné nervy, když v prvním
kole, v semifinále i finále byly úspěšní v rozstřelu právem zvaném „náhlá
smrt“. K sobotnímu stříbru tak přidali
v neděli zlato. Jejich finálovými vyzyvateli, kteří nakonec získali stříbro,
byla dvojice dorosteneckých reprezentantů jičínský Jan Bína a zástupkyně
Valašského Meziříčí Natálie Topičová.
I to je specifikum této soutěže, kde na
sebe mohou narazit hráči různých věkových kategorií nebo i generací, jak
napovídá pohled do startovní listiny.
pokračování na str. 9

MČR dvojic: muži — 2×120 HS
1.

Michal Pytlík
Roman Pytlík

1255

2.

Miroslav Jelínek
Jan Kotyza

1239

3.

Radek Hejhal
Michal Jirouš

1227

MČR dvojic: muži — tandemy
1. R. Hejhal + M. Jirouš
2. F. Dejda + J. Pelák
3. M. Pytlík + R. Pytlík
MČR dvojic: smíšené — 2×120 HS
1.

Hana Wiedermannová
Pavel Jiroušek

1229

2.

Gabriela Helisová
Michal Kratochvíl

1210

3.

Zdeňka Dejdová
Filip Dejda

1190

MČR dvojic: smíšené — tandemy
1. G. Helisová + M. Kratochvíl
2. N. Topičová + J. Bína
3. L. Péli + F. Péli

Nejlepší tři smíšené páry z mistrovství ČR dvojic 2015 na 2×120 hs
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Interliga

Interliga na obzoru
Po dlouhých debatách, jakým způsobem zatraktivnit naši nejvyšší soutěž
mužů, byla v minulé sezoně rozpracována a následně i schválena varianta
společné ligové soutěže se sousedním Slovenskem — interligy.
Vývoj celé změny je patrný ze zápisů
Výkonného výboru ČKA, kde můžete
sledovat evoluci od prvotního nápadu,
přes schválení aktivem prvoligových
družstev až po souhlas mezinárodní
asociace NBC a práci na rozpisu soutěže.
Interliga by měla odstartovat sezónou 2016—2017. Z každé země se jí
zúčastní šest nejlepších celků domácí nejvyšší soutěže. Rozpis ligových
soutěží pro tento rok dále stanoví,
že nikdo z první ligy nebude sestupovat, naopak na postup se budou moci
těšit tři nejlepší týmy z lig druhých.

Kuželkářské listy 5/2015

Z nich se sice sestupovat bude, ale
pouze poslední tým dlouhodobé tabulky. Pyramidový efekt dopadá i na
třetí ligy a divize, kde si postup zajistí
dva nejlepší celky.
Pozor! Zároveň ale existuje i možnost,
že se plán interligy nestihne připravit
a soutěž bude odložena. V takovém
případě by fungoval klasický postupový a sestupový systém.
Z tohoto pohledu může dojít k poměrně významnému překreslení ligové
kuželkářské mapy. Od dalších sezón
také budou k vidění prestižní utkání
českých nejlepších celků s těmi slovenskými. Zápasy Interu Bratislava, a
především KK ŽP Podbrezová budou
jistě svátkem na všech českých kuželnách. Doufejme, že v konkurenci s těmito obry nebudou české celky hrát
druhé housle.
Lukáš Dařílek

Souboj dvojic i generací
pokračování ze str. 8
Na třetím místě se umístili zástupci
bohumínských kuželek Fridrich Péli a
Lada Péli, kteří v souboji o bronz přehráli tradiční turnajové „matadory“
Blanku Mizerovou se Standou Březinou.
Štěpán Koblížek

Nejlepší smíšené páry
z MČR dvojic v soutěži tandemů
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Neregistrovaní

MČR neregistrovaných 2015
Vyhlášením výsledků dne 31. května
2015 skončil 9. ročník Mistrovství
České republiky neregistrovaných kuželkářů.
Celkově se ve čtyřech kvalifikačních
místech (Blansko, Jičín, Olomouc, Plzeň) zúčastnilo 70 družstev a 30 postoupilo do samotného finále, které se
konalo v Přerově.
Ve finálových bojích si kuželkáři doslova užívali atmosféru, která by laikovi připadala, že jsou všichni členové
jednoho týmu. Fandili všichni a fandili všem. Samozřejmě bylo poznat,
kdo ke komu patří, ale hlasité uznání a potlesk provázel každý vydařený
hod nejen spoluhráče, ale i soupeře.
A v tomto nebývalém prostředí se
zrodili dvě třístovky Tondy Příhody
z ČD UZLU Přerova a Jardy Šindeláře
z KILLERS Šanov. Oba svými výkony
vydatnou měrou pomohli svým družstvům k účasti v samotném finále.
Osmnáct družstev, opět v bouřlivé
atmosféře, se utkalo nejen o místo
na bedně, ale i čest reprezentovat na
mezinárodním klání dvou nejlepších
družstev z České republiky a dvou
ze Slovenska. Nejlépe se vypořádali
s nástrahami kuželny kluci z Krákoráku Náchod, kteří nakonec zvítězili
součtem 2180 shozených kuželek.
Sčítali se oba dny. Parádní výkon 299
Ládi Obručníka pomohl přerovské nemocnici k druhému místu celkového
pořadí. Tato dvě družstva tedy pojedou na šestý ročník Mezinárodního
mistrovství neregistrovaných, které se
bude podle neoficiálních zdrojů konat
někdy v říjnu v Sučanech. Na třetím
místě skončili Brněnské želvy z Rosic
před Vsetíňáky z Restaurace Prádelna
a Basketem z Hořic.
V jednotlivcích byl nejlepší Petr Trudič
ml. — Krákoráci Náchod se součtem
obou dní 584 shozených kuželek. Na
druhém místě skončili již zmiňovaní Jaroslav Šindelář — Killers Šanov
Kuželkářské listy 5/2015

(571) před Ladislavem Obručníkem —
Nemocnice Přerov (569), Antonínem
Příhodou — ČD UZEL Přerov (564) a
Viktorem Brožkem ml. — Krákoráci
Náchod.
Jako koordinátor akce bych rád poděkoval všem aktérům za nebývalou
diváckou kulisu, která oba dny provázela. Velký dík zaslouží moji spolupracovníci: správce kuželny Roman
Goldemund, neúnavný zapisovatel
Honza Barašík, ředitel sekce Petr Šístek, paní Bohunka Fajdeková, která se
starala o výborný bufet a neposledně
Petr Šístek ml., který rozchodil informační tabuli a přispěl k možnosti
brzkého vyhlášení výsledků. Nesmím
zapomenout na organizátory kvalifikačních míst v Plzni, Jičíně, Blansku
a Olomouci.
Z celého mistrovství jsem měl opravdu dobrý dojem a sám se již těším na
další, tentokráte jubilejní desátý ročník.
František Hnilica

Pořadí družstev
Družstvo

Celkem

1. Náchod Krákoráci

2180

2. Přerov — Nemocnice

2135

3. Rosice — Brněnské želvy

2132

4. Vsetín Restaurace Prádelna

2127

5. Hořice Basket

2125

6. Slavonice KC Karda

2110

7. Přerov ČD Uzel

2104

8. Česká Třebová — H Komplet

2100

9. Kvasiny Škoda A

2096

10. Dolní Lhota — KKZP

2095

Ve finále hrálo celkem 30 družstev.

Jednotlivci
Jméno

Družstvo

1. P. Trudič ml. Náchod Krákoráci

584

2. J. Šindelář

Šanov Killers

571

3. L. Obručník

Přerov — Nemocnice

569

4. A. Příhoda

Přerov ČD Uzel

564

Vítězné družstvo devátého ročníku MČR neregistrovaných
Krákoráci Náchod a František Hnilica (vlevo)
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Světový žebříček NBC

MS zrakově postižených

Májový pohár žáků

Po odehrání mistrovství světa družstev byl zaktualizován světový žebříček hráček a hráčů.
Na webu NBC existují nyní dvě verze.
Jedna, která obsahuje i MS družstev
2013 v maďarském Zalaegerszegu a
jedna bez. My v našem přehledu přinášíme tu kompletnější variantu včetně MS 2013. Žebříček tedy obsahuje
body získané za výkony na mistrovstvích světa 2013—2015, finále Ligy
mistrů 2014, 2015 a body získané za
výkony na klubových pohárech (Světový pohár, Evropský pohár a Pohár
NBC) v letech 2013 a 2014.
Nejvýše postavenou českou ženou je
Hana Wiedermannová na 14. pozici,
která tak o jednu příčku přeskočila
Lucii Vaverkovou. Celkem má Česká
republika v nejlepší stovce šestnáct
hráček. Mezi muži je pak stále nejlepší
český hráč Jan Kotyza na 40. místě,
těsně následovaný Radkem Hejhalem
(44.). V mužském žebříčku máme
v elitní stovce pouze pět zástupců.

Družstvo žen ve složení Daniela Hladíková (Sokol Brno
IV), Anna Paulusová (SK Michálkovice
ZPS) a Ivana Vlachová
(Sokol Brno IV) za vydatné pomoci
trenérů Jaroslava Komárka a Zdeňka Pauluse vybojovalo na Mistrovství
světa zrakově postižených, které se
konalo ve dnech 24.–31. května 2015
v Rakovicích na Slovensku, v soutěži
týmů vynikající druhé místo. V soutěži jednotlivkyň pak Česká republika
získala zásluhou Daniely Hladíkové
(Sokol Brno IV — trenér Jaroslav Komárek) dvě stříbrné medaile (finále a
kombinace).
Václav Webr

V polovině května se uskutečnil tradiční Májový pohár krajských výběrů
žáků. Tentokrát si vítězství odvezli zástupci Jihomoravského kraje, když jen
horší dorážkou při shodném celkovém
výkonu obsadilo druhé místo družstvo
kraje Vysočina. Výběr Moravskoslezského kraje se umístil na třetím místě.
Druhý den doplnila celou akci soutěž
tandemů, v níž zvítězila dvojice Dúška
a Dočkalová (kraj Vysočina), a vyřazovací soutěž ve sprintu, kde se z prvenství radoval Ladislav Hetcl (Středočeský kraj). Kompletní výsledky jsou
k dispozici na webu ČKA.

Světový žebříček žen

1. Sina Beisser

GER

7375

2. Barbara Fidel

SLO

6825

3. Anita Mehesz

HUN

5975

13. H. Wiedermannová

CZE

3810

14. Lucie Vaverková

CZE

3555

30. Renáta Navrkalová

CZE

2195

Světový žebříček mužů

1. Vilmos Zavarko

SRB

7565

2. Tamas Kiss

HUN

6525

3. Levente Kakuk

HUN

6340

40. Jan Kotyza

CZE

1690

44. Radek Hejhal

CZE

1510

60. Miroslav Jelínek

CZE

1080

Pořadí žebříčků je k 23. 5. Celkem je
hodnoceno 322 hráček a 327 hráčů.
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Stříbrné družstvo (zleva):
Zdeněk Paulus, Anna Paulusová,
Daniela Hladíková, Ivana Vlachová
a Jaroslav Komárek

Baráž o třetí ligu
O postup do třetí kuželkářské ligy
mužů se v barážovém dvojutkání
střetla družstva KC Zlín z druhého
místa tabulky Jihomoravské divize a
TJ Horní Benešov B jako čtvrté družstvo Severomoravské divize, neboť
týmy na druhém a třetím místě účast
v baráži odmítly.
V prvním zápase ve Zlíně před početnou návštěvou 55 diváků zvítězili
domácí hladce 7:1 (3298:3087). V odvetě na severu Moravy vzdorovali hornobenešovští také jen v první dvojici
a pak už Zlín dovedl i druhý zápas do
vítězného konce 6:2 (3261:3163).
Tento výsledek tedy znamená postup
Zlína do 3. ligy a setrvání divizní příslušnosti Vyškova B.

České akademické hry 2015

Aktualizace rozhodčích

Uzávěrka přihlášek pro 14. ročník soutěže, který se uskuteční v Olomouci, je
31. srpna 2015. Přihlašuje se tradičně přes tělovýchovná
pracoviště jednotlivých vysokých škol.
Soutěž v kuželkách se
uskuteční 9. září.
Další informace jsou
k dispozici na webu
www.ceskeakademickehry.cz.

Z důvodu potřeby plošné aktualizace
databáze žádáme všechny ligové rozhodčí o vyplnění evidenčního listu.
Vyplněný evidenční list prosím zašlete
na e-mailovou adresu lukas.hlavinka@
kuzelky.cz, a to nejpozději do 31. července 2015. Rozhodčí, kteří tak neučiní, nebudou moci být v nadcházející sezoně nasazováni na mistrovská
utkání. Evidenční list je k dispozici na
webu ČKA.
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Magna Cartech Cup

Z jednání VV ČKA

Valná hromada ČKBF

Komise mládeže ČKA ve spolupráci
s kuželkářským oddílem TJ Lokomotiva České Velenice připravuje nový
turnaj čtyřčlenných družstev žáků a
žákyň krajských výběrů.
Předpokládaný termín prvního ročníku tohoto turnaje je 12.–13. září
2015. Každý krajský kuželkářský svaz
by mohl přihlásit jedno čtyřčlenné
družstvo žáků a žákyň. Další podrobnosti včetně rozpisu připravuje Komise mládeže ČKA a budou k dispozici
na webu ČKA. Ředitelem turnaje je
pan Miloš Navrkal, proto se na něj
můžete obrátit s případnými dotazy a
také s předběžnými potvrzeními účasti (milosnavrkal@seznam.cz).

Výkonný výbor ČKA na svém zasedání
dne 19. 6. 2015 projednal přípravu
Valné hromady ČKBF a Kuželkářské
ligy 2015/16. Zabýval se přípravou
termínového kalendáře pro sezonu
2015/16, PMN, ČPD a přípravou akcí
na druhé pololetí 2015. Zrušil semifinále MČR v kategorii žen, mimo jiné
schválil dvě třetí místa na mistrovstvích České republiky v soutěžích
sprint a tandem a nové rekordy ČR.

Valná hromada České kuželkářské
a bowlingové federace se uskuteční v sobotu 17. října 2015 od 10.00
hodin v Praze v aule budovy České
unie sportu. Důvodem svolání je přijmutí nutných úprav stanov souvisejících s novým občanským zákoníkem
(transformace občanských sdružení
na spolky). Více informací v pozvánce
na webu ČKA.

Nový prezident WNBA
Na konferenci WNBA, která se konala
v době i místě konání MS, tedy v květnu v německém Speichersdorfu, byl zvolen nový prezident
WNBA. Jednomyslně
byl zvolen kandidát
NBC, německý kuželkářský funkcionář
foto: DKBC.de
pan Thomas Berk.

Pohárové soutěže NBC
V úvodu sezóny se tradičně konají mezinárodní pohárové soutěže nejlepších
celků uplynulého soutěžního ročníku.
Letošní rok se uskuteční Světový pohár družstev v srbském městě Bačka
Topola, Evropský pohár družstev v německém Straubingu a Pohár NBC v rakouském Ritzingu. Světový a Evropský
pohár startují 29. září, Pohár NBC
ještě o jeden den dříve. Všechny tři
soutěže pak skončí finálovými zápasy
v sobotu 3. října. I Česká republika
bude mít tradiční zastoupení nejlepšími družstvy z uplynulého ročníku.
Světový pohár
29. 9. — 3. 10.

Bačka Topola

Síň slávy NBC

Muži ČR:

SKK Rokycany

Prvním členem nově založené Síně
slávy NBC se stal Bela Csányi z Maďarska. Byl do ní slavnostně uveden před
finálovými zápasy mistrovství světa
družstev ve Speichersdorfu.

Ženy ČR:

KK Slavia Praha

Evropský pohár
29. 9. — 3. 10.

Straubing

Muži ČR:

TJ Sokol Husovice

Ženy ČR:

TJ Spartak Přerov
pohár NBC

28. 9. — 3. 10.

Zleva: S. Schweikardt (prezident NBC),
T. Berk (prezident WNBA) a B. Csányi
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Ritzing

Muži ČR:

TJ Třebíč
HKK Olomouc

Ženy ČR:

KK Slovan Rosice
KC Zlín

KuLi blahopřeje
Petr GLAC, člen KO Jiskra Ústí nad
Orlicí, dlouholetý člen STK, oslavil životní jubileum 65 let.
Svatopluk Hopjan, člen HKK Olomouc, bývalý předseda OlKKS, nyní
TK OlKKS, oslavil 70. narozeniny.

Smuteční oznámení
Dne 7. 7. 2015 nás navždy opustila
paní Anna Káňová. Čest její památce!
Kuželkářský oddíl TJ Unie Hlubina.

Databáze klubů a kuželen
Žádáme o pravidelnou kontrolu a aktualizaci údajů klubů a kuželen uvedených v databázi na webu ČKA.
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