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Úvodem
Opět rádi přinášíme 
dobré zprávy z me-
zinárodních pohárů. 
O trochu více byly 
letos vidět české 
ženy, ať už přímo v českých klubech 
nebo jako členky zahraničních klubů, 
jak už se stalo v posledních letech tro-
chu pravidlem. Ženám Rosic a Přerova 
proto patří naše gratulace!
Odvahu (nebo možná i finance) na po-
dání přihlášky do nejprestižnější klu-
bové soutěže Ligy mistrů, ale naopak 
nacházejí spíše čeští muži. Po loňské 
konfrontaci Rokycan s Podbrezovou, 
mají letos Západočeši neméně slavné-
ho vyzyvatele, německý Bamberg.
Tradičně jsme při přípravě tohoto čís-
la „bojovali“ se samotnými kluby, kte-
ré se zúčastnily pohárů, o napsání ale-
spoň krátkého příspěvku. Náš úspěch 
byl pouze částečný, ale nevzdáváme 
to ani pro příští roky.
Zajímavě se vyvíjí situace v první ku-
želkářské lize žen, takže o napětí ne-
bude nouze ani po zbytek sezony.

Ženské družstvo KK Slovan Rosice vybojovalo na Poháru NBC bronzové medaile

Ženská družstva mezi elitou
Přelom září a října přinesl českým 
ligovým soutěžím tradiční podzimní 
pauzu, kterou vyplnily mezinárodní 
klubové poháry.

Těch se zúčastnilo celkem sedm čes-
kých zástupců. Vynikající třetí místo 
na Poháru NBC si připsal KK Slovan 
Rosice, čtvrté skončily ženy TJ Spar-
taku Přerov v Evropském poháru. Více 
o těchto velkých úspěších, ale také 
další postřehy od některých účastní-
ků, se dočtete v samostatných člán-
cích, které pro Vás připravili samotní 
aktéři.

Světový Pohár:
Nejprestižnější Světový pohár letos 
hostila kuželna v srbském městě Bač-
ka Topola. Právo startu si mezi muži 
vysloužilo družstvo Rokycan, mezi že-
nami hráčky pražské Slavie. Ta se na-
konec ze soutěže odhlásila, a to kvůli 
nejisté bezpečnostní situaci v Srbsku. 
Česko tedy v soutěži žen zastupovaly 
pouze sestry Wiedermannovy, které 
hájily barvy rakouského mistra BBSV 
Vídeň. Dana předvedla nejlepší kva-
lifikační výkon ze všech hráček, když  
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Ženská družstva mezi elitou
pokračování ze str. 1

porazila 627 kuželek. Ani Haně se ne-
vedlo špatně (581). Jejich týmu však 
chyběla jedna jediná kuželka k postu-
pu do semifinále. Tam naopak nechy-
běli dva tradiční účastníci — slovinské 
Celje a německý Bamberg.
Celje se v semifinále střetlo s chorvat-
ským týmem Mlaka Rijeka. Byť v kvali-
fikaci podalo horší výkon, v semifinále 
Celje jasně dominovalo 7:1, čímž si 
zajistilo účast ve finále. V tom se ale 
překvapivě neutkalo s Bambergem, 
který v semifinále podlehl maďarské-
mu týmu Rakoshegyi Vasutas 5:3. 
Maďarky především využily slabšího 
výkonu německé superstar Siny Bei-
sser (523:582).
Finále tak bylo trochu ochuzeno o tra-
diční souboj. Maďarky se však Celje 
nezalekly a získaly úvodní dva body. 
Poté již ale vládl slovinský tým a po 
zásluze obhájil triumf ve Světovém 
poháru díky výhře 6:2. Třetí skončila 
Rijeka, která v nervy drásajícím sou-
boji přetlačila Bamberg.

V mužské soutěži Česko reprezento-
valy Rokycany. Jedinou šestistovku 
týmu zahrál Vojtěch Špelina (629). 
Zbytek sestavy se pohyboval v rozme-
zí 555 až 589 kuželek, což nemohlo 
stačit na lepší než osmé místo. Postup 
si spolu s týmem Neunkirchenu nevy-
bojoval ani Radek Holakovský, který 
zahrál 594 kuželek, a Wessely skon-
čilo sedmé. Před branami semifinále 
zůstal i tradiční účastník závěrečných 
bojů, maďarský Szeged. Vyrovnané 
výkony nestačily na čtveřici Zaprešič, 
Zerbst, Podbrezová a Bělehrad, kte-
rému nejvíce pomohl výkon Gorana 
Ostojiče (660).
Semifinálové souboje byly velice napí-
navé. Rozhodovaly až závěrečné hody. 
Nejprve Zebrst těsně udolal Podbre-
zovou 5:3, když slovenský mistr v zá-
věru výrazně stahoval náskok Němců. 

Stejným skóre poté porazil Bělehrad 
Zaprešič, a to o pouhé tři kuželky. 
Následné finále již přeci jen jasněji 
opanoval Zerbst, jemuž se podařilo 
obhájit prvenství z posledních dvou 
ročníků. Bronz si díky nejlepšímu vý-
konu turnaje v podání Vilmose Zavar-
ka vybojovala Podbrezová. Jednoznač-
ně nejlepším jednotlivcem byl srbský 
fantom Zavarko, jehož trojici výkonů 
(688, 660, 658) najdeme v první čtve-
řici nejlepších čísel celého turnaje.

EvroPSký Pohár
Evropský pohár hostilo německé měs-
to Straubing. O cestě Spartaku Přerov 
soutěží se dočtete dále. Dalšími čes-
kými zástupkyněmi byly Renáta Na-
vrkalová, která sice zahrála pěkných 
606 kuželek, ale její St. Pölten skončil 
v kvalifikaci těsně pátý o devět kuže-
lek a Nikola Tatoušková, která svými 
593 kuželkami pomohla Podbrezové 
k postupovému čtvrtému místu.
Slovenský celek v semifinále narazil 
na německý Schrezheim. V průběhu 
utkání projevila sestava Podbrezo-
vé nejen dobrou formu, ale i pevné 
nervy, když zvítězila v pěti, většinou 
dosti dramatických, soubojích. Jedna 
výrazná prohra sice znamenala ztrátu 
a celkově nižší počet sražených kuže-
lek, ale to na výhře 5:3 a postupu do 
finále nemohlo nic změnit. Tatouško-
vá se zaskvěla výkonem 646 kuželek. 
Finále poté bylo o dost jednoznačněj-
ší. Podbrezová přejela maďarský celek 
ze Zalaegerszegu 7:1 a po právu si 
odvezla trofej pro vítěze Evropského 
poháru. Vůbec nejlepší individuální 
výkon předvedla v zápase o třetí mís-
to Kamila Katzerová (665).

Mužského turnaje se zúčastnil český 
vicemistr Sokol Husovice. Dva slabší 
výkony mu přisoudily konečné devá-
té místo v kvalifikaci, když na postup  

pokračování na str. 3

Světový pohár — muži

Finále

Zerbst 3668 6:2 3614 Beograd

o třetí místo

Podbrezová 3714 6:2 3591 Zapresic

Semifinále

Zerbst 3631 5:3 3617 Podbrezová

Zapresic 3658 3:5 3661 Beograd

kvalifikace

1. CRO KK Zapresic 3714

2. GER SKV Rot-Weiß Zerbst 3674

3. SVK ŽP Šport a.s. Podbrezová 3674

4. SRB KK Beograd 3668

8. CZE SKK Rokycany 3493

Kvalifikace se zúčastnilo 13 týmů.

Světový pohár — ženy

Finále

Celje 3528 6:2 3420 Rakoshegyi

o třetí místo

Rijeka 3417 5:3 3414 Bamberg

Semifinále

Rijeka 3431 1:7 3560 Celje

Bamberg 3374 3:5 3449 Rakoshegyi

kvalifikace

1. GER SKC Victoria Bamberg 3501

2. CRO KK Mlaka Rijeka 3430

3.  SLO KK Celje 3401

4. HUN Rakoshegyi Vasutas SE 3368

Kvalifikace se zúčastnilo 9 týmů.
Český zástupce, družstvo KK Slavia 

Praha, se nezúčastnil
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Ženská družstva mezi elitou
pokračování ze str. 2

scházelo sto kuželek. Nejlépe zahrál 
Dušan Ryba (634). I mezi muži obsa-
dil první nepostupové místo rakouský 
St. Pölten (3657), kterému v cestě 
dále nepomohlo ani 602 kuželek Jana 
Kotyzy. Z postupu se naopak radoval 
francouzský Strasbourg (3660) a slo-
vinská Kranj (3664). Ještě o sto pade-
sát, resp. o sto osmdesát kuželek více 
zahráli hráči německého Schwabsber-
gu a rumunské Kluže.
Není tedy překvapením, že se tyto 
týmy utkaly ve finále, když oba po-
měrně hladce ovládly semifinálová 
utkání. Ve vzájemném souboji se 
více dařilo hráčům Kluže, kteří od 
prvních hodů diktovali tempo hry a 
zaslouženě vyhráli 6:2. Třetí skončila 
Kranj. Vůbec nejlepšího výkonu ovšem 
dosáhl Reinhard Gruber z italského 
Sterzingu, který zahrál 698 kuželek 
a pomohl svému týmu k šesté příčce 
v kvalifikaci.

Pohár NBC
Nejmladším, ale nejmasovějším klubo-
vým pohárem je Pohár NBC. V rakous-
kém Ritzingu se sešlo 14 ženských a 
23 mužských celků. Mezi nimi i čtve-
řice zástupců České republiky — KK 
Slovan Rosice, KC Zlín, TJ Třebíč a 
HKK Olomouc. O úspěchu Rosic, no-
váčka na mezinárodní scéně, se do-
čtete dále. Svoji pouť popíší i zástupci 
Třebíče a Olomouce. Ženské soutěže 
se zúčastnila i Eva Wendl (577), jejíž  
Neunkirchen skončil desátý. Lépe na 
tom byl Zlín. Ten i díky nejlepšímu vý-
konu Bohdany Jankových (544) skon-
čil po výsledku 3115 kuželek osmý. 
Postup z kvalifikace si kromě Rosic 
vybojovaly i dva německé týmy Poing 
a Liedolsheim. Ty doplnila chorvatská 
Poreč.
V semifinále se radovaly Liedolsheim, 
který porazil Rosice, a Poreč. Finále 
poté bylo poměrně vyrovnané, roz-

hodlo jej až 611 kuželek Saskie Seitz. 
Ta jediná dokázala překonat hranici 
šesti set kuželek (v semifinále navíc 
614). Z výhry v Poháru NBC se díky 
výhře 5:3 radoval Liedolsheim. Třetí 
skončily po výborném výkonu Rosice.

České mužské celky se umístily upro-
střed startovního pole. Olomouc skon- 
čila 11. (3333), Třebíč o dvě příčky 
níže (3310). Poměrně překvapivě až 
čtvrtý skončil Bamberg i s Miroslavem 
Jelínkem v sestavě (554). Na postup 
to ale stačilo. Ten si dále vybojovali 
Chorvati z Osijeku, Maďaři z Repcelaki 
a Italové z Neumarktu, u nichž je ov-
šem nutno dodat, že hlavními hvězda-
mi jsou Maďaři Gabor Kovacs a Tamas 
Kiss, který předvedl nejlepší výkon 
v kvalifikaci (657).
Semifinále Neumarkt vs. Bamberg 
bylo předčasným finále. Němci v něm 
předvedli o parník lepší výkon než 
v kvalifikaci a těsně zvítězili 6:2. Je-
línek zahrál 608. Finále si poté Bam-
berg zahrál s Repcelaki, které zdolal 
rovněž 6:2. Třetí místo si vybojoval 
Neumarkt i díky nejlepšímu výkon Ko-
vacse (662).

Takové byly letošní klubové poháry. 
Příští rok se klubová elita sejde v Bol-
zanu na Světovém poháru, v Bač-
ce Topole na poháru Evropském a 
Straubing bude hostit Pohár NBC. 
Následující rok 2017 se Světový pohár 
družstev bude konat na české půdě, 
konkrétně v Blansku! V této sezóně 
ještě proběhne navazující Liga mistrů. 
Letos se jí znovu zúčastní Rokycany, 
které po loňském souboji s Podbre-
zovou opět čeká pikantní duel, a to 
s Bambergem.
Závěrem bych ještě rád poděkoval 
družstvům, která spolupracovala na 
přípravě tohoto čísla Kuželkářských 
listů.

Lukáš Dařílek

Evropský pohár — muži

Finále

Schwabsberg 3757 2:6 3887 Cluj

o třetí místo

Kranj 3776 7:1 3602 Strasbourg

Semifinále

Schwabsberg 3739 6:2 3717 Kranj

Cluj 3698 5,5:2,5 3511 Kranj

kvalifikace

1. ROU C.S. CFR Cluj 3847

2. GER KC Schwabsberg 3812

3. SLO KK Triglav Kranj 3664

4. FRA Racing Club Strasbourg 3660

9. CZE TJ Sokol Husovice 3561

Kvalifikace se zúčastnilo 12 týmů.

Evropský pohár — ženy

Finále

Zalaegerszeg 3378 1:7 3447 Podbrezová

o třetí místo

Přerov 3410 3:5 3626 Schrezheim

Semifinále

Přerov 3428 3:5 3501 Zalaegerszeg

Schrezheim 3477 3:5 3476 Podbrezová

kvalifikace

1. GER KC Schrezheim 3479

2. CZE TJ Spartak Přerov 3369

3. HUN ZTE-ZAEV Zalaegerszeg 3367

4. SVK ŽP Šport a.s. Podbrezová 3356

Kvalifikace se zúčastnilo 12 týmů.
Kompletní výsledky jsou k dispozici 

na webech ČKA a NBC.
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rosice získaly bronz!
výhrou v Poháru České kuželkářské 
asociace v loňské sezóně si ženy kk 
Slovan rosice vybojovaly účast na 
prestižním Poháru NBC, který pořádá 
mezinárodní kuželkářská asociace. 
tento turnaj se letos konal na přelo-
mu září a října v rakouském ritzingu, 
nedaleko maďarských hranic.

První den proběhla technická porada 
a večer bylo slavnostní zahájení, na 
kterém byly uvítány všechny výpravy 
z 16 evropských zemí. Poháru se zú-
častnilo 14 ženských a 23 mužských 
družstev. První tři dny byly kvalifikač-
ní, kdy svůj start odehrálo postupně 
šest hráčů/hráček z každého týmu. 
Celkový součet poražených kuželek 
pak určil konečné pořadí v kvalifika-
ci, ze které postoupila čtyři družstva 
s nejvyšším součtem. Ta se následně 
utkala v semifinálových zápasech.
V kvalifikaci jsme předvedly velmi 
vyrovnané výkony, a to nám přines-
lo kýžený úspěch, tedy postup mezi 
nejlepší čtyři! Nejvyšší výkon zahrála 
Natálka Topičová (554), dále výsled-
ku přes 550 dosáhly Naďa Dobešová 
(551) a Lucka Vaverková (553). An-
drea Axmanová nakoulela 533, Magda 
Winterová 528 a Iva Rosendorfová 
513. Celkový součet nás tedy vynesl 
až na krásné druhé místo.
Našimi soupeřkami pro semifinále 
byly hráčky německého KV Liedol-
sheim, které se v kvalifikaci umístily 

na třetím místě. I přesto, že soupeřky 
mají větší zkušenosti z mezinárodní 
scény, ničeho jsme se nelekly a na-
stupovaly jsme s bojovou náladou. Do 
posledního hodu jsme to nevzdávaly, 
ale soupeřky byly přece jenom silnější 
a výhrou si zajistily postup do finále. 
Na nás tedy čekalo utkání o bronz. 
O tom, s kým se v něm utkáme, roz-
hodlo druhé semifinále, ve kterém se 
střetly hráčky chorvatské Poreče a 
německého Poingu. Úspěšnější byly 
tentokrát Chorvatky, a tak náš soupeř 
pro utkání o třetí místo byl opět z Ně-
mecka.
Další den jsme tedy nastoupily bojo-
vat o bronz a byly jsme odhodlané do 
toho dát všechno. Přece neodjedeme 
s prázdnou, když už jsme se dostaly 
tak daleko! Zápas byl opět velice vy-
rovnaný a bojovalo se do posledního 
hodu. Vzhledem k tomu, že se hrál již 
třetí start během necelého týdne, na 
výkonech některých hráček již byla 
znát únava. Nakonec jsme to zvládly 
na jedničku, zápas skončil naší výhrou 
7:1 a mohly jsme se radovat z bron-
zových medailí a krásných trofejí! Pro 
rosický klub to znamená obrovský 
historický úspěch. Určitě bych ráda 
touto cestou za všechny hráčky po-
děkovala fanouškům a městu Rosice, 
které nás na cestě za tímto úspěchem 
podpořilo.

Lucie Vaverková

Pohár NBC — muži

Finále

Repcelaki 3517 2:6 3598 Bamberg

o třetí místo

Osijek 3445 1:7 3566 Neumarkt

Semifinále

Repcelaki 3468 6:2 3391 Osijek

Neumarkt 3614 3:5 3659 Bamberg

kvalifikace

1. ITA KK Neumarkt Imp. Life 3534

2. HUN Repcelaki SE 3509

3.  CRO KK Osijek 3462

4. GER SKC Victoria Bamberg 3435

11. CZE HKK Olomouc 3333

13. CZE TJ Třebíč 3310

Kvalifikace se zúčastnilo 23 týmů.

Pohár NBC — ženy

Finále

Liedolsheim 3297 5:3 3220 Porec

o třetí místo

Rosice 3191 7:1 3167 Poing

Semifinále

Rosice 3221 2:6 3376 Leidolsheim

Poing 3203 3:5 3259 Porec

kvalifikace

1. GER SKK 98 Poing 3242

2. CZE KK Slovan Rosice 3232

3. GER KV Liedolsheim 3220

4. CRO ZKK Istra Porec 3192

8. CZE KC Zlín 3115

Kvalifikace se zúčastnilo 14 týmů.
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Přerovská cesta Evropským pohárem
Přelom září a října patřil již tradičně 
mezinárodním soutěžím družstev. Na 
Evropský pohár, který se letos konal 
v Německu ve městě Straubing, si 
v předchozí sezóně vybojoval místo 
náš ženský tým tJ Spartak Přerov. 

V kvalifikačním kole, probíhající první 
dva dny, se spolu v kategorii žen stře-
tlo celkem dvanáct družstev. Už od 
samého začátku nám bylo jasné, že 
mezi favority bude patřit především 
německý oddíl KC Schrezheim, jelikož 
si zásluhou Kathrin Lutz mohl na své 
konto hned v úvodu připsat šest set 
bodů. Přerovačky jako první vyslaly 
na dráhu Gabrielu Helisovou, která 
nelenila a předvedla krásných 571. 
V úvodu to tedy stačilo na průběžné 
třetí místo. Boj o postupové pozice 
do semifinálových utkání se každou 
odehranou rundou stupňoval. Jitka 
Szczyrbová společně s Martinou Ja-
nyškovou si však své sokyně ohlídaly, 
když svými náhozy (555 a 562) udrže-
ly svůj manšaft na průběžné bronzové 
příčce.
Přerovačky se zároveň pochlubily no-
váčky. Stanislava Ovšáková s Monikou 
Pavelkovou dokázaly společnými sila-
mi vytěžit z drah rovných 560 kuže-

lek, odsunující sice naši výpravu až 
na čtvrtou pozici, když se do popředí 
o několik kuželek dostal chorvatský 
Zagreb, stále zde ale byla velká nadě-
je na postup, a to v podobě Kateřiny 
Fajdekové a Kamily Katzerové. Na obě 
holky čekal nelehký úkol, jelikož rozdíl 
mezi třetím až osmým umístěním se 
pohyboval v rozmezí třiceti kolků, tak-
že opravdu záleželo na každém hodu. 
Katce, ačkoliv ji chvilkami dráhy pot-
rápily, se podařilo připsat dalších 544 
kuželek. 
Všichni přihlížející by mohli potvrdit, 
že nejnapínavější část celé kvalifikace 
byla poslední runda, kdy se rozhodo-
valo o konečné čtveřici postupujících. 
Jako poslední nastoupila na desku 
Kamila. Ačkoliv se role zadáka zhos-
tila velmi dobře, soupeřky se jen tak 
lehce nevzdávaly a držely se za ní. Bo-
jovnost všech čtyř panovala až do po-
sledních hodů, ovšem více štěstí stá-
lo na naší straně, čímž se přerovská 
kuželkářka od svých protivnic mírně 
vzdálila. Svým výborným číslem 577 
poslala nakonec Přerov až na druhé 
místo, a to při celkovém součtu 3369 
poražených kuželek.
Následující den začala houstnout at-
mosféra. Na rozdíl od kvalifikace se 
semifinálová i finálová klání uskuteč-
nila na šestidráze, na které doposud 
hrály jen mužské týmy, mezi nimiž se 
objevila také výprava Husovic. Přesto-
že kluci na deskách odvedli skvělou 
práci, celkový výkon 3561 jim vysta-
čil jen na hezké deváté místo, čímž se 
jim uzavřela brána vedoucí do bojů 
o medaile. Ačkoliv je již nic ve Strau-
bingu nedrželo, pomohli nám po dobu 
obou utkání svým fanděním podpořit 
naše hráčky.
V semifinále byl soupeřem Přerovaček 
celek ze Zalaegerszegu. Maďarská šes-
tice se ukázala ve stejném pořadí jako 
při kvalifikaci. Po mírném zmatku při 
nástupu zahájila své náhozy první tro-
jice, a to Martina Janyšková, Gabriela 

Helisová a Jitka Szczyrbová. Holky se 
pustily do hry s plnou vervou, bohužel 
Maďarky získaly náskok díky lepší do-
rážce, přestože se Jitce podařilo získat 
první dílčí bod. Během další třicítky 
tomu bylo právě naopak, kdy přerov-
ské kuželkářky srovnaly dráhy na 1:1. 
Holky měly docela slušně našlápnuto 
na zisk bodů, ovšem nejlépe na tom 
byla Gabriela, která si po první šede-
sátce vykoulela neuvěřitelných 333 
kolků. Přestože naše hráčka řádila na 
dráze jako uragán, kdy sázela jednu 
hodovku za druhou, zbylá dvojice Pře-
rova začínala mít se svými sokyněmi 
potíže. Veškerá snaha vyústila pouze 
v jediný bod, o který se zasloužila prá-
vě Gabča vynikajícími 642 kolky.
Do druhé rundy nastoupily Monika 
Pavelková, Kateřina Fajdeková a Kami-
la Katzerová. Maďarské trio se již bě-
hem úvodních třiceti hodů nehodlalo 
jen tak lehce svého náskoku vzdát, a 
tak se snažily ze sebe vydat to nejlep-
ší. Monice soupeřka utekla hned po 
první dráze a po zbytek hry jen úspěš-
ně navyšovala náskok. Katka i Kamča 
bojovaly o body při každém odhozu, 
jejich protivnice se ale taktéž prokazo-
valy jako velmi zkušené hráčky. Závěr 
se vydařil lépe Přerovu, který si mohl 
připsat dvě dílčí výhry. Na celkové ví-
tězství to ale bohužel nestačilo. Těsný 
výsledek 3:5 (3428:3501) tak ujistil 
českou výpravu, že se v následujícím 
dni mohou svést vyrovnanou bitvu 
o třetí místo s německým KC Schre-
zheim, který v napínavém utkání pod-
lehl týmu Podbrezové.
Sobotní zápas byl zahájen v osm ho-
din ráno. Obávaný soupeř začal na 
naši trojici vytvářet nátlak již ze star-
tu. Jediná, která se toho nezalekla, 
byla Staňka Ovšáková, na které oproti 
kvalifikaci nebyla poznat téměř žádná 
nervozita. Ačkoliv padla na skvělou 
soupeřku, dokázala pro Spartak vy- 

pokračování na str. 6Ženy TJ Spartaku Přerov na EP 2015
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Přerovská cesta Evropským pohárem
pokračování ze str. 5

koulet první výhru. Gabči se oproti 
předešlému dni naopak podařilo vyrá-
žet si jen samé středy, čehož Němka 
využila a ujala se vedení. Schrezheim 
si připsal i další bod, a to velmi suve-
rénním vítězstvím nad Martinou Ja-
nyškovou, trápící se celé dvě třicítky, 
a tedy po půlce střídanou Jitkou Szc-
zyrbovou.
Druhá půlka sestavy nezaznamenala 
od předchozího dne žádné změny. Bě-
hem prvních plných a dorážky ale os-
tře narazily, když celá trojice nezískala 
žádnou dráhu. Holky se ale nevzdáva-
ly a pokračovaly ve svých soubojích 
s plnou vervou. Monice, která padla 
na Kathrin Lutz, hrající předešlý den 
výborných 650 kuželek, se vydařilo po 
druhé dráze dostat se před soupeřku. 
Pranice mezi touto dvojicí však pokra-
čovala po zbytek jejich náhozu, kdy 
obě skončily lehce pod hranicí šes-
tistovky. Z dráhy nakonec odcházela 
s nepořízenou německá reprezentant-
ka.
Nad Kateřinou Fajdekovou, startující 
z páté pozice, si protivnice začínala 
získávat náskok již během plných. Ač-
koliv se Katka snažila sebevíc, desky 
ji pro tentokrát nechtěly poslouchat a 
šidily, kde se dalo. Němka jí tak uš-
tědřila nehezkou porážku o necelých 
padesát kuželek.
Naproti tomu Kamila upoutala pozor-
nost většiny diváků v hledišti, ne-li do-
konce i občasné pohledy samotných 
hráček na dráhách. Po půlce 317 a 
stavu souboje s Bader 0:2, začala hrát 
jako utržená z řetězu. Z neustále opa-
kující se levé ulice nepadlo méně než 
8 a její číslo rapidně narůstalo. Devas-
tujícími 81 body do dorážky si zajistila 
dostatečné vedení, které během zbylé 
třicítky navýšila o další dvacet kolků. 
Neuvěřitelných 665 poražených kuže-
lek, kterými se Kamči podařilo vytvořit 
si nový „osobák“, ale taky překonat 

stávající český rekord, nakonec na vy-
soký náskok Německa bohužel nesta-
čilo. Přerovačky tak prohrávají i sou-
boj s Němkami, a to 3:5 s rozdílem 
dvě sta šestnácti kolků (3410:3626). 
Přesto ale může naše výprava oslavo-
vat krásné čtvrté místo.
Po ukončení finále mužů si všechny 
týmy, které se dostaly přes kvalifikační 
kolo, nastoupily na dráhy a vyhlašová-
ní výsledků mohlo začít. Ovšem mezi 
organizátory panoval značný zmatek. 
Většina diváků ani nezaznamenala, že 
by slavnostní ceremoniál začal. Došlo 
pouze k předání diplomů kapitánům 
všech družstev a taky předání medailí, 
které často neposlušně upadávaly ze 
stuh a rozkutálely se kolem.
Další trable se objevily při spuštění 
slovenské národní hymny, kdy se po-
řadatelé dvakrát strefili do jiné písně. 
Nakonec si vítězky z Podbrezové za-
zpívaly „Nad Tatrou sa blýská“ samy. 
Ochuzeno o problémy nebylo ani Ru-
munsko. Tentokrát však organizátoři 
nespustili špatnou hymnu, nýbrž za-
pomněli vyvěsit jejich národní vlajku. 
Problém pomohl vyřešit jeden z ru-
munských fanoušků v hledišti, který 
vyzdvihl svou vlajku nad hlavu.
Na závěr proběhlo focení vítězů, ředi-
tel soutěže poděkoval kuželně Strau-
bing za skvělou organizaci celého 
Evropského poháru a všichni se s mír-
ným úsměvem na tváři konečně vydali 
směrem domů.

Kateřina Fajdeková

Bellatex tour — PMN
Pondělí 28. září 2015 bylo tradičně 
využito k první sérii turnajů 20. roč-
níku soutěže nadějí kuželkářského 
sportu.

Více než 250 mladých kuželkářů 
bojovalo o první body na turnajích 
v Kosmonosích, Kostelci nad Černými 
Lesy, Nové Bystřici, Kroměříži, Roky-
canech a Zábřehu. Všem výkonům 
vévodí Denis Hofman, který v Kosmo-
nosích porazil 306 kuželek. Soutěž 
pokračuje dalším kolem ve středu 
28. října.
Více informací naleznete na webu: 
pmn.kuzelky.cz.

Mladší žákyně
vítězky turnajů 1. kola:
KY Dlouhá Lucie KK Kosmonosy 241
KC Kašparová Martina TJ Sparta Kutná Hora 188
NB Švihovcová Šárka TJ Fezko Strakonice 251
KM Svobodová Adriana KC Zlín 237
RO Zrůstková Ivana CB Dobřany 229
ZB Krupová Veronika TJ Horní Benešov 237

Starší žákyně
vítězky turnajů 1. kola:
KY  Bajerová Barbora SKK Náchod  222
KC Benešová Nikol Sokol Kostelec n. Č. L. 235
NB Pýchová Barbora TJ Jiskra N. Bystřice  271
KM Fialová Eliška SK Baník Ratíškovice 238
RO Provazníková Michaela CB Dobřany  262
ZB Janssenová Alexandra KK Blansko  219

Mladší žáci
vítězové turnajů 1. kola:
KY Fiebinger Šimon TJ Lok. Trutnov 244
KC Bulíček Vojtěch TJ Sparta Kutná Hora 243
NB Gubi Robin TJ Lok. České Velenice 244
KM Stareček David TJ VOKD Poruba 254
RO Kočárník Matěj TJ Jiskra Hazlov 258
ZB Bártek Daniel TJ Horní Benešov 262

pokračování na str. 7



Strana 7Kuželkářské listy 7/2015

pohár NbC

olomouc těsně za desítkou
hrát evropský pohár není žádná sran-
da. Nemyslím teď ani samotnou hru, 
ale řadu administrativních formalit, 
často hraničících s až nepochopitel-
nou byrokracií.

A tak jsme třeba museli před začát-
kem sladit oblečení (včetně ponožek), 
zajistit státní vlajku (o rozměrech 
alespoň 200 cm) nebo odevzdat fota 
dresů, v nichž budeme nastupovat, 
pro jistotu v provedení „dres zakasaný 
do trenýrek“ a „dres přes trenýrky“, 
protože dle kuloárních informací by 
i toto mohl být u některých rakous-
kých sudích problém. Nakonec se vše 
zvládlo, a tak jsme se po příjezdu mu-
seli vyrovnat pouze s jazykovou barié-
rou, protože jinak než německy jsme 
se s nikým z pořadatelů nedomluvili. 
Nakonec jsme snad všechno zvládli, 
protože hrát nás nechali.
Sportovní areál, jehož součástí je 
i kuželna, je opravdu k vesnici, jakou 
Ritzing je (odhaduji pár stovek oby-
vatel), více než luxusní a skoro jako 
pěst na oko (kolem pole, příjezd i po 
polňačce). Najdete tady halu na ma-
lou kopanou s tribunami pro pár sto-
vek diváků, tenisové kurty, fitcentrum, 
venkovní areál s fotbalovým hřištěm 

pro pár tisícovek diváků nebo multi-
funkční hřiště. Osmidráhová kuželna 
(automaty FUNK) je barevně provede-
ná jako ta naše olomoucká. Hlediště 
je ale na patro. Spodní část propojena 
s restaurací; galerie je cca pro 150 di-
váků.
Pohár NBC je opravdu mega akce za 
účasti 24 družstev mužů (nakonec 
pouze 23, protože bosenský Medjur 
nedorazil) a 14 družstev žen. A tak 
jen kvalifikace se hraje 3 dny od rána 
(první náhozy začínají už v 8.00 hod.) 
až do večera (poslední dle rozpisu 
v 18.30 hod.). Mužská a ženská druž-
stva se nepravidelně střídají tak, aby 
průběžně měla družstva odehrána 
stejný počet náhozů. Na to, kolik je tu 
družstev a z kolika států, je organiza-
ce bezproblémová a pěkně to odsýpá.
Místní kuželna díky své obtížnosti a 
nepadavosti stírala, až na malé vý-
jimky (Maďar Tamas Kiss z italského 
Neumarktu nebo Chorvat Mario Lio-
vic z Osijeku) rozdíly. O záludnostech 
místních drah se v kvalifikaci mohli 
přesvědčit třeba i favorité z Bambergu 
nebo elitní světový hráč Levente Ka-
kuk. A tak jsme cítili šanci na slušný 
výsledek, za něž bychom považovali 
umístění do 10. místa. Bohužel někte-
ří z nás zůstali za svými možnostmi. 
A tak z toho bylo nakonec 11. místo. 
Vyloženě propadák to nebyl, ale ani 
žádná velká sláva. A tak nás mohly tě-
šit alespoň dílčí úspěchy: nechali jsme 
za sebou mužstva např. ze Slovenska, 
Slovinska, Rakouska, Makedonie, Srb-
ska, Rumunska nebo Polska. A byli 
jsme družstvem s nejnižším počtem 
chyb – pouhé 3.
Turnaj byl pro nás hlavně odměnou 
za úspěšnou premiérovou prvoligo-
vou sezónu. Pro většinu to byla prv-
ní zkušenost s mezinárodní scénou a 
obrovský zážitek, který jsme si myslím 
všichni užili.

Radek Havran

Bellatex tour — PMN
pokračování ze str. 6

Starší žáci
vítězové turnajů 1. kola:
KY Hofman Denis SKK Náchod 306
KC Matějček Patrik Sokol Kostelec n. Č. L. 216
NB Škrampal Jan TJ Spartak Pelhřimov 269
KM Schüller Dominik SK Baník Ratíškovice 238
RO Repčík David TJ Jiskra Hazlov 269
ZB Kohutek Ondřej TJ Sokol Bohumín 253

První kolo nového ročníku Bevar tour 
je již za námi. Uskutečnilo se 28. září  
2015 na kuželnách v České třebové, 
Jablonci nad Nisou, Mistříně, Pelhři-
mově, Plzni a valašském Meziříčí.

První série turnajů se zúčastnilo 97 
dorostenců a 69 dorostenek. Jen pro 
zajímavost je to o 36 nadějných kužel-
kářů více než v roce 2013.
Podrobné výsledky najdete na webo-
vých stránkách soutěže na adrese 
cpd.kuzelky.cz.
 -RN-

Dorostenky
vítězky turnajů 1. kola:
ČT Morávková Marie SKK Jičín  580
JN Kovaříková Karolína KK Kosmonosy  520
MI Miškeříková Martina TJ Sokol Mistřín  558
PE Dvořáková Michaela TJ Sokol Chýnov  566
PL Kvačová K. Kateřina CB Dobřany  538
VM Topičová Natálie KK Slovan Rosice  571

Dorostenci
vítězové turnajů 1. kola:
ČT Kováčik Martin SKK Náchod  616
JN Zahálka Tomáš TJ Lok. Ústí n. Labem 555
MI Volf Milan TJ Sokol Šanov  551 
PE Kosina Vojtěch TJ Sparta Kutná Hora 516
PL Kotal Michael TJ Havlovice  564
VM Juřík Tomáš KK Slavičín  547

Český pohár dorostu zahájen

HKK Olomouc na Poháru NBC 2015
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třebíč se neztratila
Na přelomu září a října se výprava tJ 
třebíč zúčastnila 14. ročníku Poháru 
NBC, který tentokráte hostila rakous-
ká osmidráha v ritzingu.

Po pondělním podvečerním slavnost-
ním zahájení se v úterý ráno naplno 
rozběhly kvalifikační náhozy, za tře-
bíčské se jako první představil Robert 
Pevný. Úvod zvládl skvěle, ovšem am-
bice na pěkný výsledek nakonec zha-
tila náročná kuželna a přemíra snahy 
(523). Jiří Mikoláš měl odpoledne více 
světlých okamžiků, ale i on okusil zá-
ludnost ritzingských drah (546).
Bratři Dobešové tak měli v noci o čem 
snít. Honza Dobeš zkusil štěstí hned 
ve středu brzo ráno a obstojně bojo-
val, z průměru však nevybočil (542). 
Po obědě vyzval kuželnu na souboj 
Petr Dobeš ml., pral se statečně a drá-
hy ho odměnily slušným číslem (566).

Průběžné 15. místo měli ve čtvrtek vy-
lepšit Kamil Nestrojil a Václav Rypel. 
Kamil v plných hledal a v dorážce na-
cházel, celkem posrážel 564 kuželek. 
Václav uplatnil své bohaté zkušenos-
ti a až poslední dráha ho připravila 
o číslo, jímž by se mohl rovnat s těmi 
nejlepšími (569).

Výsledné 13. místo přibližně vystihuje 
aktuální kvalitu třebíčských v porov-
nání se špičkovými evropskými družst-
vy. Naopak k elitě můžeme řadit úro-
veň fandění, kterou jsme ještě bohatě 
využili k podpoře sympatického týmu 
rosických děvčat při jejich jízdě za 
bronzovou medailí.

Robert Pevný

Družstvo mužů TJ Třebíč se umístilo na Poháru NBC na 13. místě
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Sezónu zahájil nejlépe mistr
Je to již více než měsíc, co odstarto-
val další ročník naší nejvyšší soutěže 
mužů a přestože na nějaké hodnoce-
ní je ještě brzy, už první kola přinesla 
několik zajímavých výsledků, které 
mohou ledacos napovědět o formě 
a ambicích jednotlivých týmů přinej-
menším pro podzimní část soutěže.

Nejlépe se vstup do soutěže vydařil 
obhájci titulu z Rokycan. Úřadujícího 
mistra pak můžou těšit výhry nad svý-
mi největšími konkurenty Slavojem a 
především Husovicemi. Souboj dvou 
největších rivalů vyzněl až překvapivě 
jednoznačně pro Západočechy, když 
výkon hostů zůstal zdaleka za očeká-
váním. Výborný start do sezony pro-
žívají také v Luhačovicích, kde před 
sezonou vsadili na omlazení kádru. 
Překvapením lze pak označit jejich 
výhru na půdě ambiciózní Olomouce, 
kde si určitě start do sezony předsta-
vovali úplně jinak. Ve šlágru druhého 
kola zde dokázaly zvítězit i prozatím 
třetí Husovice, jež se drží v těsném 
závěsu za vedoucí dvojicí a nyní musí 
trpělivě čekat na jakékoliv zaváhání 
vedoucích celků. 

Zatímco čelo soutěže už začíná poma-
linku získávat zřetelnější obrysy, střed 
tabulky je tradičně značně vyrovna-
ný. Sympaticky lze hodnotit vstup do 
soutěže u obou nováčků. Přes prohru 
v prvním kole, kde sehrála roli nejspíše 
nervozita a možná i přemotivovanost, 
další dvě výhry potvrdily předsezonní 
prognózy, že se z Jičína budou body 
vozit těžko i těm největším favoritům. 
O tom se ostatně stihl přesvědčit už 
i Slavoj, který by chtěl po hubenějších 
letech opět více promlouvat do soubo-
jů o medaile. Ačkoliv vstup do soutěže 
Pražanům nevyšel, dvě povinné výhry 
po pohárové přestávce je snad nala-
dily na vítěznou vlnu a co víc, opět 
se mohou spolehnout na svoji ikonu, 
nestárnoucího Zdeňka Gartuse. Zcela 
opačně než Slavoj vstoupili do sezony 
Klokani ze Stříbra. Po dvou výtečných 
výkonech přišel mírný útlum, který na 
body již nestačil.
Po třech prohrách v úvodu měli hrá-
či Vrchlabí v domácím duelu s Mo-
ravskou Slávií takzvaně nůž na krku. 
Možná právě tato skutečnost vyburco-
vala domácí k výtečnému výkonu přes 
3700 poražených kuželek a umožnila 
se odpoutat ode dna tabulky. Tam 
se dle dosud předvedených výkonů 
nejspíš na delší dobu usadil tým MS 
Brno a nejvíce k tomu kromě několika 
změn v kádru přispěla rekonstrukce 
domácích drah. Na výkony přes 3700 
poražených kuželek, které nebyly na 
starých saduritových drahách až tak 
neobvyklé, budou muset v Brně na 
dlouhou dobu zřejmě zapomenout. 
V soutěži jednotlivců se v čele proza-
tím usadila stará známá dvojice z let 
minulých. Nestárnoucí Zdeňkové Gar-
tus a Vymazal. Naopak mírně za oče-
káváním jsou dosud výkony loňského 
suveréna Martina Vaňka, což může 
jít ruku v ruce s dosud nevýraznými 
výkony Olomouce (bez Martina Sitty 
hostujícího už v Zábřehu).

-KB-

I. kLM 2015/16

1. SKK Rokycany 4 23:9 8

2. TJ Sokol Luhačovice 4 23:9 8

3. TJ Sokol Husovice 4 21:11 6

4. KK Slavoj Praha 4 17:15 4

5. SKK Jičín 4 16:16 4

6. TJ Valašské Meziříčí 4 16:16 4

7. TJ B. Stříbro Klokani 4 14,5:17,5 4

8. KK PSJ Jihlava 4 14:18 4

9. HKK Olomouc 4 15:17 2

10. SKK Vrchlabí 4 14,5:17,5 2

11. TJ Červený Kostelec 4 13:19 2

12. KK Mor. Slávia Brno 4 5:27 0

valná hromada ČkBF
v sobotu 17. 10. 2015 se v Praze na 
Strahově sešla mimořádná valná hro-
mada České kuželkářské a bowlingo-
vé federace.

Hlavním úkolem a cílem bylo schválit 
nové stanovy, které splňují požadavky 
nového občanského zákoníku (NOZ) 
a umožní zápis ČKBF do spolkového 
rejstříku. Prezident ČKBF podal struč-
ný komentář k předloženému návrhu 
textu stanov a po krátké diskuzi byl 
návrh jednomyslně přijat. Vedení 
ČKBF jej nyní musí předložit přísluš-
nému rejstříkovému soudu.
V nových stanovách jsou Česká ku-
želkářská asociace a Česká bowlingo-
vá asociace definovány jako pobočné 
spolky s právní subjektivitou. Rovněž 
krajské kuželkářské svazy budou mít 
statut pobočných spolků ČKBF s vlast-
ní právní osobností. Výkonné výbory 
ČKA i ČBA budou po valné hromadě 
ČKBF aktualizovat své statuty a další 
dokumentaci takovým způsobem, aby 
byla v souladu s NOZ a s novelizova-
ným zněním stanov ČKBF. V novém 
Statutu ČKA budou přesně specifiko-
vány podmínky existence krajských 
kuželkářských svazů. Právě ustavení 
krajských svazů bude důležitý úkol 
pro vedoucí činovníky ČKBF a ČKA na 
všech úrovních pro další období.

Hanuš Slavík
prezident ČKBF

Informace z vv ČkA
Výkonný výbor ČKA na svém zasedání 
dne 26. 8. 2015 schválil úpravy STP 
týkající se mimo jiné počtu náhrad-
nických startů a startu hráče bez re-
gistračního průkazu, schválil nomina-
ci hráčů na KS v Olomouci ve dnech 
25.—27. 9. 2015 a udělení kvalifikace 
„Rozhodčí I. třídy“ Ladislavu Hetclovi. 
VV ČKA  se dále zabýval školeními roz-
hodčích II. třídy, školením kolaudáto-
rů a trenérů mládeže.
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prvNí liga žEN

rosice prozatím suverénní
Ligový ročník se již naplno rozběhl a 
již od začátku není o překvapení nou-
ze. Mezi ta podstatná patří přede-
vším bodové ztráty loňského mistra 
ze Slavie Praha. 

V čele soutěže je o jeden bod Náchod, 
který má však o zápas navíc. Zatím 
neprohrál, bod ztratil za remízu ve 
Valašském Meziříčí. Druhé jsou Rosi-
ce s plným bodovým ziskem. Naplňují 
se tak předsezónní prognózy, kdy byly 
Rosice pasovány do role favorita. Po-

sledním jejich skalpem byla pražská 
Slavie, která tak špatný vstup do se-
zóny asi dlouho nepamatuje. Na kontě 
má pouze bod za remízu s Konstrukti-
vou a v tuto chvíli se nachází až na sa-
motném chvostu. Jedinou výhru a to 
právě na půdě Slavie si připsal nová-
ček soutěže z Rokycan, který se zatím 
v první lize rozkoukává, ale rozhodně 
se svými výkony neřadí do role outsi-
dera. Třetím v pořadí je Přerov, který 
zaváhal pouze v prvním kole a to prá-
vě se zmíněným Náchodem. Nutno ale 
podotknout, že těžká utkání mají hol-
ky stále před sebou.
V úvodu jsem zmínila předsezónní 
prognózy, v kterých jsem trošku pod-
cenila holky z Valašského Meziříčí. 
I bez velkých opor minulých sezón, 
si v úvodu soutěže připsaly důleži-
té vítězství s pražskou Slavii, remízu 
s Náchodem a po čtyřech kolech jim 
patří čtvrtá příčka. Vyrovnaný je zatím 
střed tabulky, čtyři body na svém kon-
tě mají celky České Třebové, Blanska a 
Zlína. Naopak bodově ztrácí Duchcov, 
který nezažívá povedený vstup do se-
zóny. V úvodu soutěže dokázaly holky 
porazit pouze Blansko a v tabulce jim 
patří devátá příčka, kterou hájí pouze 
díky lepšímu bodovému skóre před 
desátým Zábřehem.

-RN-

I. kLZ 2015/16

1. SKK Náchod 5 27:13 9

2. KK Slovan Rosice 4 30:2 8

3. TJ Spartak Přerov 4 18:14 6

4. TJ Valašské Meziříčí 4 15,5:16,5 5

5. TJ Lok. Česká Třebová 4 17:15 4

6. KK Blansko 4 15:17 4

7. KC Zlín 5 16:24 4

8. KK Konstrukt. Praha 4 13:19 3

9. TJ Sokol Duchcov 4 15:17 2

10. KK Zábřeh 4 13:19 2

11. SKK Rokycany 4 10:22 2

12. KK Slavia Praha 4 10,5:21,5 1

1. kLD „A“
 1. TJ Jiskra Hazlov 3 10:2 6
 2. KK Kosmonosy 3 8:4 4
 3. TJ Lok. Ústí nad Labem 3 7:5 3
 4. SKK Rokycany 3 5:7 2
 5. CB Dobřany 3 4:8 2
 6. KK Jiří Poděbrady 3 2:10 1

1. kLD „B“
 1. TJ Lokomotiva Trutnov 7 17:11 10
 2. SKK Jičín 6 17,5:6,5 9
 3. SKK Hořice 6 13,5:10,5 8
 4. SKK Náchod A 7 15:13 8
 5. TJ Červený Kostelec 6 14:10 6
 6. TJ Start Rychnov nad Kn. 6 13:11 6
 7. SKK Vrchlabí 6 13:11 6
 8. TJ Tesla Pardubice 6 6:18 2
 9. SKK Náchod B 6 3:21 1

1. kLD „C“
 1. TJ Spartak Pelhřimov 7 22:6 13
 2. TJ Slovan Kamenice n. L. 6 16,5:7,5 9
 3. KK PSJ Jihlava 6 16:8 9
 4. TJ Silon Sezimovo Ústí 6 14:10 7
 5. TJ Lok. České Budějovice 7 15:13 7
 6. KK PSJ Jihlava B 6 9:15 5
 7. TJ Centropen Dačice 6 10:14 4
 8. KK Lokomotiva Tábor 6 5:19 2
 9. TJ Sokol Chotoviny 6 4,5:19,5 0

1. kLD „D“
 1. KC Zlín 4 12,5:3,5 8
 2. TJ Lokomotiva Valtice 4 10,5:5,5 6
 3. TJ Spartak Přerov 4 9:7 6
 4. TJ Zbrojovka Vsetín 4 9:7 4
 5. KK Blansko 4 8:8 4
 6. TJ Valašské Meziříčí 4 6:10 3
 7. KK Slovan Rosice 4 5:11 1
 8. SKK Dubňany 4 4:12 0

Informace z divizí
Přehled divizních soutěží a jejich ta-
bulky se bohužel do tohoto čísla Ku-
želkářských listů nevešly. Pro zájemce 
jsou k dispozici na webu České kužel-
kářské asociace v sekci Výsledkový 
servis — Divizní soutěže. 

Mezinárodní kuželky na křižovatce
Pokračují snahy zařadit „kuželkářský 
sport“ na olympijské hry, ale týká se 
to bohužel především bowlingu. Na 
mezinárodní scéně současně probíhají 
určité změny, od kterých se odvíjí, zda 
kuželky a bowling budou společně dál 
existovat pod jednou střechou, což 
může být prospěšné pro obě odvětví. 
Pokud by partnerství kuželek a bow-
lingu skončilo, hrozilo by, že kuželky 
vypadnou ze struktury MOV. Na té 
mezinárodní úrovni by to až tak bo-

lestivé nebylo, ale s vysokou pravdě-
podobností by se to promítlo i na naši 
národní úroveň. Pokud by kuželky ne-
patřily mezi sporty sdružené v ČOV, 
výrazně by se to promítlo do výše do-
tací. O budoucím vývoji situace bude-
me informovat.

Jiří Jančálek
viceprezident NBC

Celý článek je publikován na webo-
vých stránkách ČKA.
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ligové zrCadlo

2. kLM „A“
 1. KK Lokomotiva Tábor 4 23:9 8
 2. TJ Dynamo Liberec 4 23:9 8
 3. KK SDS Sadská 4 19,5:12,5 6
 4. KK Hvězda Trnovany 4 15,5:16,5 5
 5. TJ Lok. České Velenice 4 18:14 4
 6. SKK Hořice 4 17:15 4
 7. SKK Bohušovice 4 16:16 4
 8. TJ Sokol Duchcov 4 14:18 3
 9. SKK Rokycany B 4 14:18 2
 10. TJ Sokol Kolín 4 13:19 2
 11. KK Konstruktiva Praha 4 13:19 2
 12. Vltavan Loučovice 4 6:26 0

2. kLM „B“
 1. TJ Třebíč 4 24,5:7,5 7
 2. KK Blansko 4 21:11 6
 3. TJ Lok. Česká Třebová 4 19:13 6
 4. TJ Centropen Dačice 4 20:12 5
 5. KK Slovan Rosice 4 19:13 5
 6. KK Vyškov 4 17,5:14,5 4
 7. TJ Sokol Vracov 4 17:15 4
 8. TJ Opava 4 15,5:16,5 4
 9. KK Zábřeh 4 14,5:17,5 3
 10. TJ Sokol Husovice B 4 11:21 2
 11. TJ Horní Benešov 4 11:21 2
 12. KK Mor. Slávia Brno B 4 2:30 0

3. kLM „A“
 1. TJ Slovan Karlovy Vary 4 23:9 6
 2. TJ Sokol Kdyně 4 22:10 6
 3. SKK Karlovy Vary 4 22:10 6
 4. TJ Lok. Ústí nad Labem 4 21:11 6
 5. TJ Kovohutě Příbram 4 19,5:12,5 6
 6. TJ Glaverbel Czech Teplice 4 15:17 5
 7. CB Dobřany 4 16:16 4
 8. TJ Jiskra Hazlov 4 15,5:16,5 4
 9. TJ VTŽ Chomutov 4 13:19 3
 10. SK Škoda VS Plzeň 4 11,5:20,5 2
 11. TJ Baník Stříbro B 4 7:25 0
 12. TJ Blatná 4 6,5:25,5 0

3. kLM „B“
 1. KK Kosmonosy 4 27:5 8
 2. SKK Náchod 4 21,5:10,5 8
 3. TJ Narex Česká Lípa 4 21:11 6
 4. TJ Tesla Pardubice 4 18:14 6
 5. TJ Sokol Benešov 4 16:16 4
 6. TJ Sokol Tehovec 4 15,5:16,5 4
 7. TJ Spartak Rokytnice n. J. 4 15:17 4
 8. SK Plaston Šluknov 4 15:17 2
 9. TJ Sparta Kutná Hora 4 13:19 2
 10. TJ Lokomotiva Trutnov 4 12:20 2
 11. TJ Start Rychnov nad Kn. 4 10:22 1
 12. SK Žižkov Praha 4 8:24 1

3. kLM „C“
 1. KK Zábřeh B 4 22:10 7
 2. HKK Olomouc B 4 23:9 6
 3. TJ Sokol Chvalíkovice 4 22:10 6
 4. TJ Jiskra Rýmařov 4 18:14 6
 5. TJ Tatran Litovel 4 18:14 5
 6. TJ Sokol Bohumín 4 17:15 4
 7. TJ Unie Hlubina 4 15:17 4
 8. TJ Zbrojovka Vsetín 4 14:18 3
 9. TJ Sokol Sedlnice 4 13:19 3
 10. TJ Sokol Rybník 4 13:19 2
 11. KK Šumperk 4 9:23 2
 12. Sokol Přemyslovice 4 8:24 0

3. kLM „D“
 1. KC Zlín 4 20:12 6
 2. SKK Dubňany 4 17:15 6
 3. TJ Spartak Přerov 4 20:12 4
 4. SK Baník Ratíškovice 4 18:14 4
 5. TJ Podlužan Prušánky 4 17,5:14,5 4
 6. TJ Slovan Kamenice n. L. 4 17:15 4
 7. TJ Sokol Mistřín 4 17:15 4
 8. TJ Prostějov 4 16:16 4
 9. TJ BOPO Třebíč 4 16:16 4
 10. TJ Lokomotiva Valtice 4 15:17 4
 11. TJ Sokol Slavonice 4 14,5:17,5 4
 12. TJ Centropen Dačice B 4 4:28 0

2. kLZ „A“
 1. SKK Jičín B 3 22:2 6
 2. TJ Biž. Jablonec nad N. 4 17:15 5
 3. TJ Sokol Chýnov 4 17:15 5
 4. SKK Jičín A 3 16:8 4
 5. SKK Náchod B 3 14:10 4
 6. SK Žižkov Praha 3 13:11 4
 7. TJ Sparta Kutná Hora 4 16:16 4
 8. TJ Neratovice 4 15:17 3
 9. TJ Lok. České Budějovice 4 13:19 3
 10. TJ Lok. Ústí nad Labem 4 7:25 2
 11. TJ Sokol Kolín 4 10:22 0

2. kLZ „B“
 1. TJ Jiskra Nová Bystřice 3 17:7 5
 2. KK Moravská Slávia Brno 2 13:3 4
 3. TJ Sokol Husovice 2 11:5 3
 4. KK Vyškov A 2 10:6 3
 5. TJ Spartak Pelhřimov 2 8:8 2
 6. HKK Olomouc 2 6:10 2
 7. TJ Sokol Vracov 2 5,5:10,5 2
 8. TJ Sokol Luhačovice 3 10,5:13,5 1
 9. KK PSJ Jihlava 2 5:11 0
 10. KK Vyškov B 2 2:14 0

reprezentace U23
První kontrolní start juniorské repre-
zentace se konal koncem září v Olo-
mouci. Byla tak zahájena příprava 
na mistrovství světa v této kategorii, 
které se uskuteční v květnu 2016 
v chorvatském Novigradu. Akce se 
zúčastnilo 12 juniorů a 12 juniorek a 

během tří dnů sehráli tři stodvacítky. 
Mezi juniorkami byla nejlepší Klára 
Pekařová (1688 kuželek), mezi juniory 
Petr Dobeš (1771 kuželek). Podrobné 
výsledky najdete na webu ČKA. 
Další kontrolní start juniorské repre-
zentace je plánován na 27.—29. listo-
padu 2015.

kuLi blahopřeje
Miroslav Polášek, dlouholetý funkcio-
nář a bývalý předseda KC Zlín, oslaví 
v říjnu 65. narozeniny.

Ladislav Musil, člen 
Trenérsko-metodické 
komise ČKA, předse-
da Komise mládeže 
Jihomoravského KKS 
a bývalý reprezen-
tační trenér, oslavil 
v říjnu 55. narozeniny.

Daniela Žďárková, 
členka Síně slávy 
ČKA, dvojnásobná 
mistryně světa, člen-
ka TJ Jiskra Nový 
Bor, oslaví v listopa-
du významné životní 
jubileum.
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rozhovor

Mládeži se musíme věnovat
ve výkonném výboru ČkA došlo před 
časem ke změně na pozici předsedy 
komise mládeže, když Zdeňka Jaroše 
vystřídal Petr Bína. Nového předsedu 
jsme požádali o krátký rozhovor.

Petr Bína
předseda Komise mládeže

Nejprve poprosím o pár informací 
o vás, protože většina kuželkářů zná 
asi spíše vašeho jmenovce Jana Bínu 
z Jičína.
Pocházím z Pelhřimova, aktivně hraji 
za oddíl TJ Spartak Pelhřimov a s mlá-
deží přicházím do styku více než pět 
let. Nikdy jsem nebyl hlavním trené-
rem u nás, za veškeré úspěchy, které 
máme, vděčíme mému otci a Kamilu 
Vaňkovi. Já jsem měl vždy spíše na 
starost akce pořádané pro mládež 
v našem oddíle.

v čele komise mládeže jste vystřídal 
Zdeňka Jaroše. Co k tomu vedlo?
Zdeněk má spoustu práce s mládeží 
ve svém oddíle, jeho tréninkový plán 
je velice náročný a vzhledem k jeho 
obětavosti se snažil najít za sebe 
vhodnou náhradu, která nebude chtít 
zahodit jeho dosavadní práci. Na za-
čátku funkčního období Výkonného 
výboru slíbil, že s touto funkcí pomů-
že a časem za sebe najde náhradu.

Jaké vás čekají v nejbližší době akce 
a jaký máte plán do konce vašeho 
„funkčního období“?
V nejbližší době nás čeká v Blansku 
Vánoční turnaj. Jedná se o tradiční ví-
kendovou akci, kterou KM ČKA pořádá 
již dlouhodobě. Spolu s mými kolegy 
v komisi se budeme snažit tento tur-
naj udělat zase něčím „jiným“, změnili 
jsme kuželnu i hlavního pořadatele a 
doufám, že nám to přinese nějakou 
inovaci. Samozřejmě se budeme sna-
žit udržet dosavadní prestiž, kterou si 
vybudoval z předchozích ročníků.
KM se dále bude věnovat běžným 
akcím, které doposud vždy pořádala. 
Navíc nám přibyl turnaj v Českých 
Velenicích a právo rozdělení skupin 
v I. KLD. Já osobně stále načerpávám 
nové informace a chtěl bych pomoci 
všem oddílům, kteří mají zájem s ku-
želkářskou mládeží pracovat.

Jaký je váš názor na ideální věk, kdy 
by mládež měla začít s kuželkami? Je 
to téma věčných diskusí… 
Toto je pouze můj osobní názor a ur-
čitě se ani v KM neshodneme (smích). 
Když jsem chodil já od malička na ku-
želnu se svým dědou, říkal mi, že dříve 
než mi bude 10—12 let, nesmím začít, 
jinak si zničím páteř. Postupem času, 
a se vší úctou a respektem k němu, 
jsem zjistil, že tento názor už dávno 
neplatí. Díky novějším technologiím, 
vyšší dostupnosti menších a lehčích 
koulí a inovacím v rámci fyzické pří-
pravy mimo kuželnu se může začít 
mnohem dříve. Nicméně je potřeba, 
aby se hráči někdo intenzivně věno-
val, udržoval stále jeho ideální styl, 
podporoval ho psychicky a i v těžkém 
období puberty ho dokázal natolik za-
ujmout, aby u kuželek zůstal.

Podařilo se vám už načerpat, třeba 
na mezinárodním kempu v Přero-
vě, nějaké zkušenosti, jak s mládeží 
pracují v zahraničí? Nebo myslíte, že 

české kuželky jsou něčím specifické a 
měli bychom si jít spíše svou cestou a 
inspirovat se jen částečně?
Co jsem se dozvěděl je, že práce v za-
hraničí s mládeží je podobná jako 
u nás — plná chyb. Musím říct, že 
i u nás už se najdou oddíly, které po-
chopily, že je opravdu potřeba dbát 
na fyzickou přípravu mimo kuželnu, 
že rozcvičky jsou důležité, ale stejně 
důležitý je i strečink po hře a že tre-
nér nemůže nechat chodit hráče jed-
nou nohou doleva a druhou doprava. 
Ale toto je spíše otázka na trenérsko
-metodickou činnost. Nicméně, když 
už jste narazil na kemp v Přerově pod 
taktovkou asi nejlepšího trenéra kuže-
lek Miloše Ponjaviće, musím podotk-
nout, že byl velice přínosný jak pro 
hráče tak pro trenéry, kteří se zúčast-
nili dobrovolné přednášky pro trenéry. 
Děti na tomto kempu poznaly, co je 
to být sportovcem, jak by se měl spor-
tovec chovat, co je to disciplína, zod-
povědnost a samostatnost. Ti, kteří si 
z Přerova něco odnesli, z toho budou 
čerpat určitě ještě dalších několik let.

Děkuji za rozhovor! -ŠK-


