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Úvodem
Tak nám začíná další 
sezóna! Léto utek-
lo jako voda, hráči 
a hráčky se jistě dob-
ře připravili a kužel-
ny jsou nablýskány.
Je tu start Interligy. Společná sou-
těž se Slováky se po více než dvace-
ti letech opět vrací a přináší s sebou 
mnoho nového. Důležité, byť ne vždy 
zmíněné, změny doznaly nižší ligové 
soutěže. V nich došlo k velkému okys-
ličení startovního pole, což letos může 
přinést nejen jejich oživení, ale také 
velkou nepředvídatelnost.
Změna za „pět minut dvanáct“ přišla 
z administrativního prostředí. Je jí 
start nového systému online hlášení 
výsledků, který do budoucna ulehčí 
zpracování výsledků. Podrobnosti se 
dozvíte dále v KuLi a webu ČKA.
Závěrem je tedy nutno dodat, že ži-
jeme v turbulentním období plném 
změn. Popřejme si tedy hodně štěstí, 
ať se všechno vydaří. Za redakci KuLi 
také přeji, ať Vám to padá!

Prezident ČKA předává Superpohár vítěznému družstvu žen TJ Spartak Přerov

Superpohár oslavil půltucet
Uplynulý víkend přinesl první vý-
znamnou součást ročníku 2016/17, 
a tou byl již tradiční Superpohár ČKA. 
Souboj vítěze nejvyšší ligové soutěže 
a Pro-Tec Cupu — Poháru ČKA se le-
tos konal již pošesté a tentokrát na 
kuželně KK Orel Ivančice.

Odehrána byla dvě utkání, nejprve 
ženský souboj, na který poté navázal 
mužský. Sluší se nejprve se stručně 
podívat do ženské superpohárové his-
torie. Výraznou stopu v ní zanechala 
především Slavia Praha. Nová Bystřice 

hostila premiérový ročník v roce 2011 
a byla svědkem drtivé výhry Slavie 
nad Sokolem Chýnov. O rok později 
v Přelouči u toho Slavia byla opět. Ve 
vyrovnané bitvě však podlehla ČKD 
Blansku. Třetí ročník se konal v Pra-
ze na Žižkově. Slavia byla opět v akci 
a podruhé slavila, když zdolala TJ Va-
lašské Meziříčí. Čtvrtý ročník se měl 
odehrát na nové kuželně v Lomnici, 
bohužel pohárový vyzyvatel Spartak 
Přerov se zřekl účasti, a tak Slavia  
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Superpohár oslavil půltucet
Superpohár ČKA

pokračování ze str. 1

slavila kontumačně. Loni v Třebíči 
byl slávistickým vyzyvatelem Slovan 
Rosice. Tým, který se již chystal na 
svou prvoligovou premiéru, předvedl 
o něco lepší výkony než ligový mis-
tr, a tak slavil těsné vítězství 5,5:2,5 
(3433:3390). Superpohár v Ivančicích 
přinesl po pěti letech jednu změnu. 
Pro Slavii nebyl předcházející ročník 
vůbec jednoduchý, a tak se ani z ligy, 
ani z Poháru ČKA do tohoto klání ne-
kvalifikovala. Poprvé v historii se tedy 
Superpohár neodehrál ve stylu Slavia 
vs. vyzyvatel. Poprvé se coby mistr 
ligy představil Spartak Přerov a coby 
vítěz PČKA opět Slovan Rosice, který 
v červnu ve finále porazil právě Slavii.

Rosicím kvůli plnění mateřských po-
vinností chyběla Lucie Vaverková, 
Přerov měl všechny svoje opory k dis-
pozici.
Úvodní souboje dopadly nerozhodně, 
když Gabriela Helisová zaskočila Naďu 
Dobešovou výhrou 558:532. Za Rosi-
ce srovnala Magda Winterová, která 
výborným finišem (147:130) zdola-
la Stanislavu Ovšákovou (554:551). 
Drobný náskok si však Přerov vybu-
doval. Ve druhé třetině však o něj 
v podstatě přišel, neboť nová posila 
Rosic Alena Kantnerová zahrála 582 
a získala 50 kuželek k dobru. Přerov 
však srovnal výhrou Moniky Pavelko-
vé. Do poslední části zápasu se tak šlo 
za vyrovnaného stavu. Nejlepší výkon 
utkání v závěru předvedla Natálie To-
pičová (592). Ani to jí však nestačilo 
na bod, když se Kamile Katzerové po-
dařilo uhrát 2,5 dráhy při 583 kužel-
kách. Výhru Přerova poté korunovala 
Kateřina Fajdeková zdoláním Andrey 
Axmanové (577:514).
Přerov celkem zvítězil 6:2 (na kuželky 
3345:3283), získal poprvé Superpo-
hár ČKA a ukázal dobrou formu před 
prvním kolem ligové soutěže.

Po ženách přišli na řadu se svým utká-
ním muži. Nejprve však také krátké 
shrnutí jejich superpohárových bojů. 
Historicky prvním vítězem byla v roce 
2011 Česká Třebová, která v napína-
vé bitvě o šest kuželek předčila Slavoj 
Praha. Další ročník patřil Sokolu Hu-
sovice, který v Přelouči předčil drži-
tele „doublu“ z Náchoda. Tehdejšímu 
ligovému vítězi se podařilo vyhrát až 
v následujícím roce, kdy hladce pře-
hrál PSJ Jihlava. Předloni se poprvé 
kvalifikovaly Rokycany. V Lomnici 
však podlehly mistrovi z Husovic. Loni 
si oba celky zápas zopakovaly, favori-

tem však již byly Rokycany, které br-
něnskému týmu nedaly nejmenší šan-
ci na výhru. Utkání skončilo v poměru 
6:2 (3568:3361).
V uplynulé sezóně Rokycany oslavily 
opět „double“. Ligovou soutěž tedy 
zastupoval druhý celek pořadí, kterým 
byla trochu nečekaně sestava Sokola 
Luhačovice. Dostala tak právo vyzvat 
ligového hegemona před startem no-
vého ročníku.
Úvod byl vyrovnaný. Michal Markus 
využil slabšího výkonu Michala Pytlíka 
a získal pro Luhačovice první bod po 
výhře 602:572. Za Rokycany srovnal  

pokračování na str. 3

Superpohár 2016: společná fotografie žen TJ Spartak Přerov a KK Slovan Rosice

TJ Spartak Přerov — KK Slovan Rosice

Gabriela Helisová 558 2:2 532 Naděžda Dobešová

Stanislava Ovšáková 551 1,5:2,5 554 Magda Winterová

Martina Janyšková 532 1:3 582 Alena Kantnerová

Monika Pavelková 544 2:2 509
Šárka Palková +  
Iva Rosendorfová

Kamila Katzerová 583 2,5:1,5 592 Natálie Topičová

Kateřina Fajdeková 577 3,5:0,5 514 Andrea Axmanová

3345 6:2 3283
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Superpohár ČKA

Superpohár oslavil půltucet
pokračování ze str. 2

Pavel Honsa (555:513). Ani prostřed-
ní část nepřinesla rozuzlení, neboť si 
oba týmy rozdělily po bodu a i poměr 
kuželek byl podobný. Nová posila Ro-
kycan Daniel Neumann porazila To-
máše Molka 599:550. Za Luhačovice 
srovnal Filip Lekeš, který přehrál Ště-
pána Šreibera 594:556. Do závěru si 
Luhačovice nesly drobné manko, které 
ovšem ještě nebylo rozhodující. Roz-
hodnutí však přinesl Jan Endršt, který 
nejen vyrovnal Markusových 602, ale 
týmu kromě bodu dodal odstup 81 

kuželek, neboť jeho soupeř Vlastimil 
Červenka se hrou spíše protrápil. Vý-
hru Rokycan již poté nemohl odvrátit 
ani závěrečný bod Rostislava Gorecké-
ho 597:572 uhraný proti Romanovi 
Pytlíkovi.
Rokycany se podruhé v řadě radují 
z vítězství v Superpoháru ČKA, a to 
v poměru 5:3 (3456:3377). Před star-
tem Interligy se tak dobře nabudily na 
první domácí utkání. Shodou okolnos-
tí bude jejich sokem příští týden opět 
celek Luhačovic.

 Lukáš Dařílek

SKK Rokycany — TJ Sokol Luhačovice

Michal Pytlík 572 2:2 602 Michal Markus

Pavel Honsa 555 2:2 513 Jiří Konečný

Daniel Neumann 599 4:0 550 Tomáš Molek

Štěpán Šreiber 556 1:3 594 Filip Lekeš

Jan Endršt 602 4:0 521 Vlastimil Červenka

Roman Pytlík 572 2:2 597 Rostislav Gorecký

3456 5:3 3377

Superpohár 2016: společná fotografie mužů SKK Rokycany a TJ Sokol Luhačovice

Deset let časopisu
Před deseti lety, 6. září 2006, vyšlo 
první číslo nového kuželkářského ča-
sopisu v elektronické podobě, tehdy 
ještě pod názvem „Zpravodaj ČKA“. 
Od druhého čísla nové periodikum 
získalo definitivní název „Kuželkářské 
listy“.
Do roku 2010 vycházelo po deseti 
číslech ročně, pak se počet ustálil na 
osmi vydáních během kalendářního 
roku.
V této souvislosti připravujeme čás-
tečnou změnu grafické podoby ča-
sopisu, kterou plánujeme představit 
v příštím roce.

Příprava mládeže
Nejlepší hráčky a hráči žákovské kate-
gorie se v druhé polovině srpna sešli 
v Rokycanech na dalším ročníku Kem-
pu talentované mládeže pořádaném 
Komisí mládeže ČKA. 
Dorostenecká reprezentace se v rámci 
přípravy na květnové mistrovství svě-
ta sešla koncem srpna na výcvikovém 
táboře ve Valašském Meziříčí.
Více informací o obou akcích nalezne-
te na webu ČKA – www.kuzelky.cz.

Titulní stránka prvního čísla 
časopisu ze září roku 2006
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InterlIgA mužů

Interliga klepe na dveře
To, co se ještě několik let zpátky zdá-
lo jako bláznivý nápad, je dnes sku-
tečností. Po dvou letech intenzivních 
příprav nás nyní již jen okamžik dělí 
od startu společné česko-slovenské 
soutěže — Interligy. Přesto, že se 
přípravy neobešly bez potíží a memo-
randum bylo podepsáno doslova na 
poslední chvíli, vše se zdá být připra-
veno.

A co si od nově vzniklé Interligy slibují 
účastníci soutěže? Především zvýšení 
atraktivity a výkonnostní růst hráčů. 
Díky zdravé rivalitě mezi oběma země-
mi můžou noví soupeři vnést mnoha 
hráčům novou motivaci do hry. Tato 
nová výzva rovněž přinese narušení 
určitého stereotypu, který v jednotli-
vých ligách už nějaký čas panoval. Pro 
české fanoušky bude určitě velkým 
lákadlem porovnání se špičkovými 
slovenskými kluby a i pro ty slovenské 
bude zpestřením konfrontace s nový-
mi neznámými soupeři. 
V obou ligách však jsou patrné určité 
rozdíly — zatímco česká špička působí 
převážně v zahraničních 
klubech, na Slovensku 
je situace odlišná. A tak 
čeští hráči budou moci 
porovnat svoji výkon-
nost s celou řadou slo-
venských reprezentantů. 
Samostatnou kategorií 
a velkým lákadlem je pak pro české 
týmy a fanoušky střetnutí se sloven-
ským mistrem a jedním z nejlepších 
světových klubů současnosti ŽP Šport 
Podbrezová, v jehož kádru nechybí ně-
kolikanásobný světový šampion V. Za-
varko. Právě tým z Podbrezové patřil 
k hlavním iniciátorům a podporova-
telům vzniku soutěže, a pokud bude 
projekt úspěšný, právě jeho přítom-
nost může špičkovým českým klubům 
pomoci přitáhnout do Interligy kva-
litní hráče z nižších soutěží a možná 
i probudit v širší veřejnosti větší me-

diální zájem.
Přesto, že se soutěž řídí převážně pra-
vidly ISO (NBC), můžeme najít v roz-
pise pár specifik. Jedním je pravidlo, 
které umožňuje start pouze hráčům 
uvedeným na soupisce (zde mohly 
kluby uvést až 15 hráčů). Navíc hráč, 
jenž v daném týdnu odehraje zápas 
v Interlize, nesmí již ten samý týden 
startovat v nižší soutěži. Zajímavým 
oříškem, jenž musel organizační výbor 
před zahájením rozlousknout, byla 
problematika dvojzápasů. Vzhledem 
ke značným vzdálenostem si týmy 
mohly částečně navrhnout úpravu 
rozlosování a až na některé drobné 

nedostatky se vše nakonec podařilo 
sladit ku prospěchu všech, a tak se 
diváci mohou těšit i na netradiční ne-
dělní termíny zápasů. Pro doplnění je 
nutno zmínit, že ze soutěže sestupuje 
nejhorší český a slovenský tým v cel-
kovém pořadí.
A co říci k favoritům? O tom největ-
ším asi není asi pochyb a ani sami 
hráči ŽP Šport Podbrezová si jinou roli 
nepřipouštějí. Kádr nabitý hvězdami 
doznal před letošní sezonou minimál-
ních změn (novou posilou je pouze 

reprezentant P. Nemček přicházející 
z Trstené) si klade pouze ty nejvyšší 
cíle nejen v Interlize, ale také na Svě-
tovém poháru a v Lize mistrů.
Znepříjemnit favoritovi cestu za titu-
lem se budou snažit zejména týmy 
českého mistra z Rokycan a sloven-
ského vicemistra Interu Bratislava. 

V Rokycanech by jim 
k tomu měla pomoci 
i čerstvá posila D. Neu-
mann. Především soubo-
je těchto tří mužstev by 
měly být ozdobou nově 
vzniklé soutěže. První 
z atraktivních soubojů 

je na pořadu hned v prvním kole, kdy 
bratislavský tým zajíždí na horkou 
půdu do Podbrezové.
Z dalších týmů, které mohou pro-
mluvit do bojů o medailové příčky, 
můžeme zařadit družstvo Slavoje Vel-
ký Šariš. Třetí tým loňského ročníku 
slovenské ligy se však bude muset 
mimo jiné popasovat se značnými 
vzdálenostmi, vždyť jen do Roky-
can je to z východu Slovenska téměř 
700 km. Z českých týmů se bude  

pokračování na str. 5

InTeRLIgA 2016/17

Klokani CB Dobřany

TJ Sokol Husovice

KK PSJ Jihlava

TJ Sokol Luhačovice

KK Slavoj Praha

SKK Rokycany

KK Inter Bratislava

ŠK Modranka

ŽP Šport Podbrezová

KK Tatran Sučany

ŠKK Trstená

TJ Slavoj Veľký Šariš
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InterlIgA mužů

Interliga klepe na dveře
pokračování ze str. 4

chtít pokusit o reputaci po ne příliš 
vydařené sezoně tým z brněnských 
Husovic a zabojovat o medailové 
umístění už patří každoročně k cílům 
dalšího ambiciózního týmu — Slavoje, 
tentokrát toho pražského. Ten doplnil 
kádr o L. Janka přicházejícího z Červe-
ného Kostelce. Na úspěšnou loňskou 
sezonu se budou rovněž snažit navá-
zat Luhačovice. Strategie zaměřená na 
omlazení kádru se Moravanům vypla-
tila a hodlají v této strategii pokračo-
vat i v nadcházející sezoně. Nepatrnou 
výhodou mohou být i kratší dojezdové 
vzdálenosti k zápasům, kdy se díky 
své strategické poloze na česko-slo-
venském pomezí nacestují za celou 
sezónu zřejmě ze všech týmů nejmé-
ně.
U dalších týmů pak převládají skrom-
né ambice, ale zvláště v domácím 
prostředí se budou snažit zaskočit 
i ty největší favority a přesvědčit, 
že v Interlize není lehkých soupeřů. 
Z českých týmů se na novou výzvu 
těší v Jihlavě. Družstvo z Vysočiny 
sice před sezonou opustil R. Parkan, 
ale částečně by jej měl nahradit M. 
Švorba — staronová posila přicháze-
jící z Kolína, pracovní povinnosti by 
již neměly tolik limitovat D. Brauna. 
Vyhnout se problémům se záchranou 
se budou snažit Klokani z Dobřan. Ti 
se nominovali až dodatečně po odřek-
nutí soutěže Vrchlabím. D. Junka, od-
cházejícího na zahraniční angažmá, se 

družstvu podařilo nahradit příchodem 
Z. Říhy, a tak by kvalita kádru měla 
zůstat přibližně na stejné úrovni. Ne-
výhodou se pak jeví změna domácí 
kuželny, ale na to jako by si už Kloka-
ni za poslední tři roky zvykli.
Ze slovenských týmů pak zřejmě čer-
ný Petr připadne na jednoho z troji-
ce Tatran Sučany, Modranka Trnava 
či SKK Trstená, ačkoliv jak potvrdily 
předchozí ročníky, dá se očekávat 
spousta vyrovnaných soubojů a o vý-
sledku mohou rozhodnout i maličkosti 
a aktuální rozpoložení týmů.
Samostatnou kategorií, která stojí 
rovněž za zmínku, jsou kuželny. Pro 
české týmy budou slovenské kuželny 
velkou neznámou, ale to platí i na-
opak. Většina kuželen prošla v posled-
ních letech rekonstrukcemi a diváci se 
mohou bezpochyby těšit na výborné 
výkony. Zážitkem pro české týmy pak 
bude start na šestidráhových kužel-
nách v Podbrezové a na Interu, které 
patří k těm nejpadavějším v soutěži. 
Z Podbrezové je možné zápasy do-
konce sledovat na Livestreamu. I na 
českých kuželnách se nezahálelo a re-
konstrukcí prošla například kuželna 
v Luhačovicích. Novinkou i velkou 
neznámou pak i pro české týmy bude 
kuželna v Dobřanech.
A co říci závěrem? Popřejme tomuto 
ambicióznímu projektu úspěšný start 
a věřme, že nezůstane pouze u jediné-
ho ročníku.

Kamil Bednář

Semináře rozhodčích
Obou školení se zúčastnilo celkem 91 
rozhodčích 1. a 2. třídy (53 v Praze 
a 38 v Blansku), 17 rozhodčích absol-
vovalo školení pro získání 2. třídy.

ZávěRy Ze SemInářů
• je možné tolerovat cvičný rozběh 

bez koule v průběhu rozcvičení 
hráče na dráze

• účastníci 1. KLD mají povinnost 
mít na kuželně k dispozici „žákov-
ské koule“

• je nutná větší konkrétnost při uvá-
dění asistentů trenéra na sestavě 
družstva

• upřesněn postup rozhodčího v si-
tuaci, kdy hráč zahájí hru dříve, 
než dá rozhodčí pokyn

• při vyhlašování výsledku hráčů 
na drahách rozhodčím doporuče-
no zmínit i to, kdo získal bod pro 
družstvo

• pokud se hráči včas nevrací „vlast-
ní“ koule a nejedná se o technický 
problém, nemá nárok na zastavení 
časomíry

Lukáš HlavinkaŠestidráhová kuželna ŽP Šport Podbrezová
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první lIgA mužů

První liga v novém kabátě
S příchodem podzimu se hlásí i začá-
tek nové kuželkářské sezóny. Pojďme 
se společně podívat, co nového nás 
v příštím kuželkářském roce čeká 
v I. kuželkářské lize mužů, jak se 
týmy na sezónu připravily a kdo bude 
patřit mezi favority celé soutěže. 

Start Interligy přinesl velké změny do 
formátu a chodu I. KLM, která v po-
sledních dvou letech značně změni-
la tvář. Hlavní novinkou je ta, že se 
v první lize letos nebude hrát o titul 
Mistra ČR a zbylé medaile a s tím 
spojenou účast v mezinárodních po-
hárech. To vše přešlo do česko-slo-
venské Interligy. Vítěz první ligy mužů 
tedy získá možnost postoupit do této 
mezinárodní soutěže a utkat se s těmi 
nejlepšími týmy z obou zemí. Druhou 
důležitou změnou oproti minulému 
ročníku je ta, že družstva umístěná 
na 11. a 12. místě sestupují do druhé 
ligy. A nyní se pojďme podívat na sa-
motné složení první ligy mužů.
Odchod šesti týmů do Interligy zna-
mená velkou změnu ve složení I. KLM. 
Účastníky si můžeme rozdělit do dvou 
skupin. První šestici tvoří týmy, kte-
ré nepostoupily do Interligy, nebo se 
rozhodly zůstat v první lize, druhou 
skupinu pak tvoří týmy šesti nováčků. 
Mezi velké favority můžeme počítat 
tým SKK Vrchlabí, které v minulém 
ročníku I. KLM bojovalo o medaile do 
posledního kola. Tým Vrchlabí se bude 
tradičně spoléhat na skvělé výkony na 
domácích drahách, ze kterých se bu-

dou hostům vozit body velmi těžko. 
SKK Vrchlabí hraje už několik let v po-
dobné sestavě a tým má už spoustu 
ligových zkušeností. Letos se však 
musí vypořádat s odchodem Zdeňka 
Říhy (Klokani CB Dobřany), kterého se 
pokusí nahradit letní posila Ladislav 
Beránek. Kromě příchodu této posily 
se do A mužstva vrací i Vlado Žiško 
a doplňuje tak zbytek týmu, který už 
zůstal beze změn. 
Zopakovat umístění ve středu tabulky 
se budou snažit hráči TJ Valašského 
Meziříčí, kteří se museli rozloučit hned 
s dvojicí hráčů, a tak jejich hlavním cí-
lem bude zapracování nových hráčů 
a stabilizace výkonnosti. Valaši se pro 
tuto sezónu musí obejít bez Ondřeje 
Topiče (TJ Lokomotiva Česká Třebo-
vá) a Davida Volka. Ztrátu hráčů se 
však povedlo vyřešit návratem Luboše 
Gassmanna a Michala Jurošky. V boji 
o střed tabulky se bude tým z Valaš-
ského Meziříčí spoléhat na kvalitní vý-
kony na domácích dráhách a na své 
nejzkušenější hráče Tomáše Cabáka, 
Dalibora Tučka a Vladimíra Výrka.
Odchody hráčů zasáhly i další prvo-
ligové týmy. S velkou ztrátou se mu-
seli vypořádat v Jičíně. Do německé 
bundesligy zamířil nejlepší jičínský 
hráč a velký talent českých kuželek 
Jan Bína (Aufwärts Donauperle Strau-
bing). S tímto odchodem se změnily 
i cíle na tuto sezónu, kterými jsou 
stabilizace kádru a umístění ve středu 
tabulky. Jako náhradu za Honzu Bínu 
sehnali v Jičíně hned dvojici hráčů. Na 

roční hostování přichází Jan Ringel 
z Vrchlabí a vrací se Pavel Louda.
Bez dvou klíčových opor se musí obe-
jít i v Červeném Kostelci. Do interligo-
vých týmů zamířili Daniel Neumann 
(SKK Rokycany) a Lukáš Janko (KK 
Slavoj Praha). V Kostelci se budou 
snažit využít ligových zkušeností z mi-
nulých let a udržet první ligu i pro pří-
ští rok, v tom jim bude pomáhat nová 
posila Václav Šmída a navrátivší se 
Pavel Novák. Kostelec se v rámci ob-
měny kádru zaměří i na začleňování 
dorostenců, kteří by v budoucnu měli 
tvořit kostru týmu.
Se stejnou sestavou avšak skromný-
mi cíli se na novou sezónu připravili 
i v Olomouci. Klub z Hané se může 
opřít o skvělé výkony dvojice Martin 
Vaněk a Radek Havran. A pokud se 
s formou přidají i další hráči, může 
Olomouc myslet i na vyšší příčky než 
je střed tabulky.
Zlepšit výkony na domácí dráze. To je 
cíl, se kterým vstupují do nové sezóny 
hráči Moravské Slávie Brno, kteří díky 
novým dráhám zažili v minulé sezóně 
doslova bodový šok. Po roce se však 
dráhy ohrály a Moravská Slávia se ur-
čitě bude chtít vyhnout sestupovým 
starostem. V tom jí má pomoci nové 
složení týmu, do kterého se vrací Mi-
lan Klika, Peter Zaťko a Karel Ustohal. 
Brnu se rovněž podařilo získat na 
hostování Petra Hendrycha, který za-
celí místo po odchodu Dalibora Dvor-
níka (TJ Sokol Brno-Husovice).
Mezi nováčky soutěže najdeme veli-
ce zajímavá a ambiciózní družstva. 
Suverénem moravské části druhé ligy 
se stal v minulém roce tým TJ Třebíč, 
který s dobrou formou může pomýš-
let na umístění v horní části tabulky. 
Tým z Vysočiny se rychle sžil s novou 
kuželnou a předvádí na ní výborné 
výkony. Třebíč se přes léto nemusela 
potýkat se ztrátou hráčů, a tak došlo 
pouze k menší změně, kdy Jana Dobe-
še nahradil Martin Myška.

pokračování na str. 7
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První liga v novém kabátě
pokračování ze str. 6

Podobné cíle budou mít i v České 
Třebové, kde získali posilu v osobě 
Ondřeje Topiče. V cestě za nejvyššími 
místy budou určitě spoléhat na výko-
ny medailisty z posledního mistrovství 
světa Pavla Jirouška, kterého doplňují 
zkušení hráči jako Hetych, Podzimek 
nebo Kolář.
Poslední družstvo, které postoupilo 
z moravské části druhé ligy je KK Slo-
van Rosice. V Rosicích se budou sna-
žit navázat na kvalitní výkony, které 
podávali v druhé lize, a v tom se jim 
bude snažit pomoc i nová akvizice — 
z Valtic získaný Jan Vařák. Pro Rosi-
ce bude první liga novou zkušeností, 
a tak by se měly zaměřit především 
na souboje na domácích dráhách.
Z české skupiny druhé ligy postoupil 
z prvního místa mladý a velmi nadějný 

tým TJ Loko České Velenice. Pro klub 
z Velenic jde o historický úspěch, kte-
rého dosáhl po deseti letech ve dru-
hé lize. Mladý tým proto bude chtít 
především nasát atmosféru první ligy, 
přesto svou kvalitou a potenciálem 
bude patřit mezi černé koně soutěže, 
a to i díky tomu, že přichází do nové-
ho ročníku s nezměněným kádrem.
Dalším družstvem, které se probojo-
valo z české skupiny, je KK Hvězda 
Trnovany. Oproti Českým Velenicím 
patří tým Hvězdy k těm zkušeněj-
ším, a v tom také bude jejich největší 
zbraň. Osa týmu spolu hraje už něko-
lik let a pro letošní sezónu došlo ke 
dvěma změnám. Radka Kandla a Ro-
mana Voráčka nahradí pro letošní 
rok Zdeněk Kandl a ze zahraničního 
angažmá se vracející Josef Šálek. Tr-
novany se do první ligy podívají po 
dlouhých letech bojů v druhé lize, kde 

jim postup utíkal vždy o pár bodů, 
i proto je hlavním cílem udržení sou-
těže. Přesto tým ze severu Čech má 
kvalitu kádru a zkušenosti na to, hrát 
střed tabulky.
Posledním týmem, který uzavírá dva-
náctku prvoligových družstev, je SKK 
Hořice. I v Hořicích slavili historický 
postup do první ligy. A odpovídat 
tomu bude i cíl v sezóně, kterým by 
měla být klidná záchrana v soutěži. 
Hořice patří k těm týmům, které přes 
léto nemuseli řešit ztrátu hráčů a bu-
dou se tak v letošní sezóně spoléhat 
na stejný tým jako v postupovém roč-
níku. Hořicím sice chybí jedna výrazná 
postava, která by tým táhla, o to vy-
rovnanější však je celý její kádr, který 
předvádí na skvělé domácí kuželně 
výborné výkony. A to, jak už se něko-
likrát ukázalo, je hlavní cesta k úspě-
chu.

Tomáš Valík
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Prognóza před startem
Před začátkem každého ročníku se 
tradičně zamýšlíme nad tím, kdo 
bude pravděpodobně favoritem sou-
těže a komu naopak budou patřit 
spíše spodní patra tabulky. většina 
družstev má také sama určitý cíl, s ja-
kým do ročníku vstupuje, ale až sa-
motný průběh sezóny ukáže, jak moc 
se naše předpovědi a cíle družstev 
shodují s realitou.

BOJ O TITUL
Podle všech předpokladů se dá očeká-
vat souboj o titul mezi čtveřicí druž-
stev.
Loňský šampion z Přerova bude i letos 
největším kandidátem na titul. Se-
stava nedoznala téměř žádné změny 
a sami si dávají jednoznačný cíl, kte-
rým je obhajoba titulu.
Do poslední chvíle bojoval vloni 
o první příčku také Náchod a ani na 
východě Čech nedošlo k žádným per-
sonálním změnám, takže to bude opět 
velmi silný tým.
I pražská Slavia si dává ty nejvyšší 
cíle a chce se vrátit zpět na výsluní 
a získat dvacátý titul, ale určitě to ne-
budou mít jednoduché. Kádr opouští 
dokonce hned tři velká jména — Jana 
Račková, Blanka Mizerová a Růžena 
Smrčková. Nahradit by je měly nové 
posily Lucie Tauerová a Ivana Kaano-
vá.

Posledním adeptem, kterého tipujeme 
na boj o stupínek nejvyšší, jsou Rosi-
ce. Soupiska je bez Lucky Vaverkové, 
ale svítí na ní jméno Aleny Kantnero-
vé, která už se předvedla výborným 
výkonem v Superpoháru minulou so-
botu. Že by další comeback této hráč-
ky? Rosice loni ve svém premiérovém 
ročníku v první lize nezvládly roli vel-
kého favorita celé soutěže, tak uvidí-
me, jak se jim povede letos.

STřeD TABULKy
V klidném středu tabulky se prav-
děpodobně bude pohybovat trojice 
družstev — Duchcov, Valašské Meziříčí 
a Blansko. Nenápadnému Duchcovu 
loni nakonec jen těsně unikla medaile, 
tak uvidíme, co předvede letos a urči-
tě bude trápit všechny favority. Blan-
sko poté, co si zvyklo na nové dráhy, 
už na jaře bylo mnohem lepší než 
na podzim. Takže může být i černým 
koněm celé soutěže. Valašské Meziříčí 
si samo dává za cíl držet klidný střed 
tabulky, i když v sestavě by měla chy-
bět Lucie Šťastná.

BOJ O ZáChRAnU
Je těžké někomu hned na začátku 
soutěže přisoudit roli outsidera a boj 
o záchranu, ale papírové předpoklady 
a vyjádření samotných klubů nebo zá-
kulisní informace tomu nasvědčují.

Na soupisce Konstruktivy chybí do-
konce dvě nejlepší hráčky loňského 
ročníku, a to Veronika Petrov (přestup 
do zahraničí) a Jana Čiháková. Sou-
časně se však na soupisce objevuje po 
delší pauze dvojnásobná mistryně svě-
ta Lenka Nová. Uvidíme, zda to bude 
stačit na víc než, v posledních letech 
tradiční, druhou polovinu tabulky, re-
spektive boj o záchranu.
Nejmladší tým v lize má Česká Třebo-
vá, ale podle vlastních slov vedoucí 
družstva budou chtít hlavně důstojně 
odehrát sezonu. Bude to asi hodně 
těžké s ohledem na velké oslabení 
týmu.
Ambice Rokycan také spočívají pouze 
v udržení soutěže po odchodu Veroni-
ky Wohlmuthové a Lindy Lidman, kte-
rou by měly nahradit Kateřina Fürsto-
vá a hostující Lenka Findejsová.
Do první ligy se po roce vrací Huso-
vice, kterým se podařil přestup Elišky 
Kubáčkové. Žádné velké ambice ale 
podle vyjádření vedoucího družstva 
nemají. Možná jim jejich přístup, hrát 
pro radost a nedělat si hlavu z případ-
ných proher, přinese úspěch. Těžit asi 
budou hodně z domácí kuželny.
Ani v případě Jičína se nedá mluvit 
o tom, že jsou nováčkem. Loňskou se-
zonu ve druhé lize proletěly bez ztráty 
jediného bodu a jsou zase zpět. Tým 
pro první ligu sestavili v Jičíně z hrá-
ček družstva žen A i B a s dvěma hos-
tujícími hráčkami (Míšou Kučerovou 
a Evou Kammelovou). První ligu chtějí 
hlavně udržet.

Soutěž se bude se hrát na stejných 
kuželnách jako vloni, resp. jičínskou 
a husovickou kuželnu znají hráčky 
z předloňska, takže se žádná revolu-
ce v tomto směru nekoná. Z informací 
od klubů nevyplynuly žádné zásadní 
informace, jen na několika z nich dali 
nové kuželky. Tak ať to ženám na nich 
hezky padá!

Štěpán Koblížek
(Zpracováno na základě informací  

od jednotlivých družstev.)
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Prognózy ligových soutěží
Jedním z již tradičních zářijových 
článků je i drobná prognóza vývo-
je ostatních ligových soutěží. Tu se 
s větší či menší přesností snažíme 
vytvářet na základě spolupráce s jed-
notlivými skupináři.

Vznik Interligy nadělal velký zmatek 
právě ve druhých a třetích ligách, kte-
ré prošly celkem slušnou obměnou. 
Prognózy tedy letos mohou být oprav-
dovým věštěním z koule. Pusťme se 
do toho!

Českou skupinu druhé ligy mužů na 
jaře opustilo úspěšně trio České Ve-
lenice, Trnovany a Hořice, sestup po-
tkal Loučovice. Nahradily je Rychnov 
nad Kněžnou, Slovan Karlovy Vary, 
Kosmonosy a Kdyně. Hlavními favority 
na postup budou loni jen těsně neú-
spěšní Tábor a Duchcov, zadařit by se 
po mnoha marných pokusech mohlo 
týmu ze Sadské. Naopak Kolín osla-
bený o Martina Švorbu do postupo-
vých bojů zřejmě nezasáhne. Černým 
koněm by naopak mohl být nováček 
ze Kdyně v sestavě s Viktorem Pytlí-
kem. Zbylí účastníci budou spíše hrát 
o udržení, přičemž pád letos čeká dvě 
nejhůře postavená družstva.
Moravskou druhou ligu loni suverén-
ně ovládla Třebíč, která se tak vrátila 
do první ligy. Doprovodil ji nováček 
z České Třebové, který dal dohromady 
velmi silný tým a postoupil podruhé 
za sebou. Letos to může klidně být do 
třetice. Třetí příčku na jaře vybojovaly 
Rosice, které se konečně dočkaly po-
stupu. Z ligy sestoupilo MS Brno „B“. 
Kdo se loni opět postupu nedočkal, 
byl Vyškov. Elitní účastník soutěže již 
několik let marně buší na bránu prv-
ní ligy, tak možná se dočká letos při 
poměrně významně obměněné sesta-
vě. Uspět budou chtít i Dačice. Minulý 
ročník po letech trápení konečně vy-
šel i Opavě, ta však přišla o nejlepší-
ho hráče Petra Hendrycha, takže na 

postup to zřejmě nebude. Jen těsně 
se na jaře zachránil Horní Benešov 
a nic lehkého ho zřejmě nečeká ani 
letos. Starosti budou pravděpodobně 
mít i všichni nováčci, druhá polovina 
minulé sezóny rovněž vůbec nevyšla 
Blansku a Husovicím „B“, což by je 
mohlo poznamenat i pro tuto sezónu.
V „A“ skupině třetí ligy se na jaře 
z výhry radovala Kdyně. Za ní se dlou-
ho tísnil celý houf adeptů na druhé 
místo, aby se nakonec radoval karlo-
varský Slovan. Hned za ním skončil 
druhý celek z lázeňského města, SKK. 
Ten se letos může těšit z rekonstruo-
vaných drah, což bývá vzhledem k po-
stupovým ambicím celků občas dosti 
zrádné. O úspěch jistě budou bojovat 
na jaře velmi silné Dobřany. Navázat 
na dobré roky bude chtít i Příbram. 
Důležité slovo bude jistě mít i „nová-
ček“ z Loučovic. Vltavanu nevyšel loň-
ský rok a připsal si sestup. Pro tuto 
sezónu se ovšem do jeho sestavy po 
letech strávených v Rakousku vrací 
Miroslav Pešadík. Ten by Jihočechům 
mohl opět pomoci k postupu. Posílen 
o Karla Valeše je i Chomutov. Zájemců 
o postup je tedy dost. Zbývající celky 
se budou spíše zachraňovat, byť i ony 
mohou do bojů o přední příčky zasáh-
nout.
„B“ skupina měla loni jasného hege-
mona v podobě celku Kosmonos. Do 
druhé ligy jej nakonec doprovodil 

Rychnov, který na jaře přetlačil nováč-
ky z České Lípy a Tehovce. Oba celky 
tak ve své druhé sezóně budou jistě 
chtít svá snažení dotáhnout do úspěš-
ného konce. Česká Lípa posílila o zku-
šeného Josefa Rubanického. Trutnov 
byl loni kvůli zpackanému podzimu až 
šestý. Letos ovšem na nové kuželně 
a v sestavě s velezkušeným Romanem 
Strakou může myslet ještě výš. Do 
bojů o postup poté může zasáhnout 
tradičně poměrně silné Ústí nad La-
bem, které ovšem musí omezit výpad-
ky. Do ligy se vrací dvojice pražských 
celků, Konstruktiva „B“ a Vršovice. 
Spolu s dalším nováčkem, Hvězdou 
Trnovany „B“ budou spíše hrát o zá-
chranu, to samé pravděpodobně čeká 
i Rokytnici nad Jizerou.
Třetí ligu skupinu „C“ pro sebe v se-
zóně 2015–2016 po zásluze uhrály 
Chvalíkovice. Do druhé ligy je dopro-
vodila Hlubina, která těsně předčila 
rezervu Olomouce. Hanáci by tedy 
měli být hlavními adepty na postup, 
když by se jim podařilo napodobit vy-
dařené jaro. Větší zapojení Vlastimila 
Bělíčka by mělo do bojů o postup za-
pojit Vsetín, silný by měl být i Zábřeh 
„B“. Přesun ze skupiny „B“, resp. „D“ 
by mohl pomoci Náchodu a Prostějo-
vu v souboji o postup do druhé ligy. 
Těžký boj o záchranu budou naopak 
opět postupovat Přemyslovice, podob-
ně na tom budou nováčci z Rychnova  

pokračování na str. 10
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Prognózy ligových soutěží
pokračování ze str. 9

nad Kněžnou a Oder.
Závěrečnou skupinu „D“ minulý rok 
ovládlo duo Dubňany — Kamenice nad 
Lipou. Zbylé týmy měly oproti nim vý-
raznou ztrátu. Přerov soutěž začínal 
s výrazným odečtem, a tak by letos do 
postupových bojů rozhodně měl pro-
mluvit. Nevýhodou pro něj může být 
ligový návrat „B“ týmu, který tak „A“ 
týmu nebude moci vypomoci. Zlín byl 
loni překvapivě třetí, a tak musí být 
i jeho cíle těmi nejvyššími. Postupové 
boje se zřejmě nevyhnou ani Prušán-
kám. Neznámou bude MS Brno „B“, 
které by se jako sestupující z druhé 
ligy mělo mezi favority zařadit, ovšem 
bude se muset oproti minulé sezóně 
výrazně zlepšit. Ratíškovice se na jaře 
zachránily doslova s odřenýma ušima. 
K lepšímu ročníku jim letos může do-
pomoci nová kuželna. Hrát o ligovou 
příslušnost budou zřejmě i ve Slavo-
nicích, Přerově a Husovicích, které do 
ligy dostaly svůj „C“ tým.

Nyní se podíváme na zoubek ženským 
druhým ligám. Ty jsou ochráněné od 
sestupových starostí, takže o to spíše 
se mohou soustředit na ty postupové. 
Posledním ročníkem české druhé ligy 
proletěl jako nůž máslem celek SKK 
Jičín „B“, který neztratil ani jeden bod 
a jen 27 pomocných. Myslím, že tako-
vý počin je v ligové historii naprosto 
jedinečný. Jičín se tak po právu vrátil 
do nejvyšší soutěže. A letos se může 
historie opakovat. Druhý jičínský ce-
lek, tedy „A“ byl totiž loni druhý, 
takže jeho ambice by měly směřovat 
k postupu. Rozšířit pražskou prvoligo-
vou enklávu však také bude chtít po-
sílený SK Žižkov, který získal Blanku 
Mizerovou ze Slavie. Silný je tradičně 
i Chýnov a své si jistě řekne i rezer-
va Náchoda. Důležitým faktorem jsou 
rovněž sestupující celky z první ligy, 
kteří jsou letos oba z Moravy, tudíž 

česká liga nedostala nový ambiciózní 
celek.
V moravské skupině se radovaly Hu-
sovice, což celkem znamenalo návrat 
obou sestoupivších celků z ročníku 
2014—2015 zpět do první ligy. Hu-
sovice svedly s ostatními vyrovnaněj-
ší bitvu. Z druhé pozice na Brňanky 
nejvíc dotíral tradičně silný celek Vy-
škova. Ten se již řadu let pohybuje 
na hraně postupu. Letos by se to sice 
mladému, ale již zkušenému týmu 
mohlo podařit, ovšem z první ligy 
přišly silné soupeřky. A to především 
Zlín, který jeden ročník první ligy sla-
vil medaili, aby následující sestoupil. 
Zlínu se podařilo udržet hlavní opo-
ru v podobě Martiny Zimákové, a tak 
bude jistě myslet na rychlý návrat. 
O ten by se měl pokoušet i Zábřeh, 
který loni završil léta postupného 
ústupu ze slávy sestupem. Své by do 
souboje o postup mělo říct i trio loni 
poměrně úspěšných týmů — HKK Olo-
mouc, Nová Bystřice a MS Brno, které 
jistě na příčku nejvyšší také pomýšlejí.

Prognóza byla vyřčena. Na začátku 
dubna budeme všichni moudřejší 
v tom, jak to letos dopadne.

Lukáš Dařílek

Již sedmnácté léto v Jihlavě
v srpnu proběhl v Jihlavě již sedm-
náctý ročník Letní kuželkářské školy. 
A byl to rekordní ročník.

Od vzniku myšlenky Letní kuželkářské 
školy (LKŠ) uběhlo už 17 let a za tu 
dobu jsme byly svědky spousty změn, 
vzkvétání ale i úpadku této akce. Od 
posledního přerodu uběhly 4 roky, 
během kterých se formovala nová 
koncepce a podoba LKŠ, aby nakonec 
vznikl současný model – pětidenní 
kurz pro dospělé a sedmidenní kurz 
pro děti.
A letošní ročník se stal rekordním co 
do počtu účastníků. V obou kurzech 
byla během roku navyšována kapaci-
ta, a i přesto se na řadu zájemců už 
nedostalo. Do Jihlavy se letos přijelo 
připravit na nadcházející sezónu 24 
dospělých a 28 dětí všech výkonnost-
ních kategorií od amatérských hráčů 
po mistryni světa – Nikolu Portyšovou. 
V Jihlavě účastníci absolvují jak 
praktické tréninky, tak i teoretickou 
průpravu ke kuželkářskému sportu. 
Dětský kurz je navíc doplněn o vol-
nočasový program a všesportovní 
průpravu. Vše o této akci najdete na 
webových stránkách www.kkpsj.cz
Tým Letní kuželkářské školy by touto 
cestou rád poděkoval všem účastní-
kům.

Letní kuželkářské škola 2016 v Jihlavě
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přeStupy

PřeSTUPy v ČR

Ladislav Beránek SPK Kuželky Hradec Králové Æ SKK Vrchlabí

Lukáš Janko TJ Červený Kostelec Æ KK Slavoj Praha

Ivana Kaanová TJ Spartak Chrastava Æ KK Slavia Praha

eliška Kubáčková KC Zlín Æ TJ Sokol Husovice

Daniel neumann TJ Červený Kostelec Æ SKK Rokycany

Libor Pekárek KK Slavičín Æ TJ Sokol Luhačovice

Jana Račková KK Slavia Praha Æ KK PSJ Jihlava

Zdeněk říha SKK Vrchlabí Æ Klokani CB Dobřany

Růžena Smrčková KK Slavia Praha Æ KK Šumperk

Renata Šimůnková SKK Vrchlabí Æ SKK Náchod

martin Švorba TJ Sokol Kolín Æ KK PSJ Jihlava

Lucie Tauerová TJ Sokol Spořice Æ KK Slavia Praha

Ondřej Topič TJ Valašské Meziříčí Æ TJ Lokomotiva Česká Třebová

návRATy Ze ZAhRAnIČÍ

Olga hejhalová  SG Walhalla Regensburg Æ KK Zábřeh

Dalibor Lang  KSV Raiba Mistelbach Æ TJ Třebíč

miroslav Pešadík  SPG SKH-Post SV 1036 Wien Æ TJ Vlatavan JIP Loučovice

Josef Šálek  SKC Goldener Anker Kasendorf Æ KK Hvězda Trnovany

ODChODy DO ZAhRAnIČÍ

Jan Bína SKK Jičín Æ  Aufwärts Donauperle Straubing

David Junek TJ Baník Stříbro Æ  FEB Amberg

veronika Petrov KK Konstruktiva Praha Æ  KSV Wien

Robin Parkan KK PSJ Jihlava Æ  TSV Breitengűssbach

mojmír holec TJ Centropen Dačice Æ  SPG SKH-Post SV 1036 Wien

Zajímavé hráčské přesuny
První a většinou jedinou informací, 
která před začátkem soutěže napoví-
dá o síle daného družstva, je soupis-
ka. Z ní lze vyčíst pravděpodobnou 
sestavu a zjistit, zda došlo k nějakým 
změnám v kádru.
Přinášíme přehled nejzajímavějších 
přestupů, včetně těch mezinárod-
ních. K přestupům je třeba dodat, 

že v některých případech nepřinášejí 
oproti předchozímu ročníku zas tak 
zásadní změnu, protože daná hráčka 
nebo hráč již v příslušném klubu hrál 
v rámci hostování. Aktuálně je již nyní 
povoleno pro tento ročník již téměř 
130 hostování, což má v některých 
případech taky zásadní dopad na vý-
konnost konkrétního družstva.

Za největší přestupovou „bombu“ 
můžeme označit přestup jihlavského 
Robina Parkana, třetího hráče loňské-
ho pořadí jednotlivců naší nejvyšší 
soutěže mužů. Z početného seznamu 
hostování je nejzajímavější přesun dr-
žitelky všech posledních devatenácti 
slávistických titulů Blanky Mizerové 
do Sokola Žižkov.



Strana 12Kuželkářské listy 6/2016

vydavatel: Česká kuželkářská asociace

Adresa: Zátopkova 100/2, PS 40

 160 17, Praha 6

Tel., fax: +420 242 429 228

e-mail:  redakce@kuzelky.cz

Web:  www.kuzelky.cz

Kolektiv autorů tohoto čísla: 

Šéfredaktor:  Lukáš Dařílek

Redakční rada:  Naďa Dobešová

  Jana Holubová

  Štěpán Koblížek

Spolupracovníci: Kamil Bednář

  Lukáš Hlavinka

  Jaromír Šula

  Tomáš Valík

Sazba a grafika: Petr Streubel

KUŽeLKářSKÉ LISTy ISSn 2464-5796

ZprAcování výSledKů

Pohárové soutěže mládeže
Bellatex Tour (Pohár mladých nadějí)
1. turnaj — 28. 9. 2016
KK Orel Ivančice 
KK Zábřeh 
KK Kosmonosy
SKK Rokycany
TJ Jiskra Nová Bystřice
TJ Sparta Kutná Hora

Webové stránky soutěže najdete na 
adrese pmn.kuzelky.cz.

Český pohár dorostu
1. turnaj — 28. 9. 2016
TJ Spartak Přerov
TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou
TJ Slavoj Plzeň
TJ Sokol Mistřín
SK Kuželky Přelouč
TJ Spartak Pelhřimov 

Webové stránky soutěže najdete na 
adrese cpd.kuzelky.cz.

KuLi blahopřeje
václav vlček, člen SK SIGMA Olo-
mouc, předseda Olomouckého kraj-
ského kuželkářského svazu, oslaví 
v září 80. narozeniny.

novinka ve výsledcích
Tento rok zavádíme novinku v ode-
sílání a zpracování výsledků. Pře-
cházíme na online formuláře na in-
ternetové stránce. Tímto se zbavíme 
dlouhého zapisování a zpracování 
výsledků do budoucích let, kdy hned 
po zadání i dílčích údajů z utkání, se 
vše načte do statistik soutěže, které 
uvidíte na internetových stránkách.

V podzimní části soutěžního ročníku 
2016–2017 se budou zápisy vyplňo-
vat dvakrát. Poprvé v on-line podobě 
vysledky.kolky.sk/admin (podmínkou 
je založení soutěže skupinářem, re-
gistrací jak vedoucího soutěže, tak 
zástupcem klubu, viz níže) a podruhé 
na dobře známém formuláři „zápis 
z utkání“. Bude se provádět z důvo-
du zavedení nového online programu, 
a posílat vedoucím soutěže, jako v mi-
nulých letech. Děkujeme za pochope-
ní.

návOD:
Přejděte na webové stránky:
vysledky.kolky.sk/admin

Zástupce klubu napíše svoje jméno, 
kdo má klubový kuželkářský mail, 
doporučuji ho zadat, bude ho časem 
používat celý oddíl i v nižších soutě-
žích. Heslo pamatovat, budete ho po-

třebovat, společně s Vámi zadaným 
mailem, pro přihlášení do programu. 
Zadejte i svůj klub, který najdete 
v seznamu a dole zaškrtněte políčko 
„Výsledky“ a klik na „Registrovat“. Až 
vám administrátor povolí přístup, při-
hlaste se a návod najdete v programu 
v levém sloupci „Main menu“ v sekci 
„Pokyny“.

vedoucí soutěže v pravém sloupečku 
do kolonky „celé jméno“ zadají zkrat-
ku svojí soutěže např. 1. KLM (ti co 
mají více soutěží se registrují jen jed-
nou). Dále napište svůj mail a dvakrát 
heslo, kterým se budete přihlašovat 
vlevo do programu. Další kolonku mů-
žete nechat „bez klubu“ nebo zadat 
svůj klub, naposledy označte možnost 
„Vedoucí soutěže“ a „Registrovat“. Po 
ověřovacím mailu a přijetí administrá-
torem do programu se přihlaste a po-
stupujte dle videonávodu na adrese 
youtu.be/8286j4salcg. Další informa-
ce k videu najdete na zvláštním for-
muláři na webu ČKA.

Jestli tomu nebudete rozumět, klidně 
pište, v neodkladném případě volejte.

Jaromír Šula
jaromir.sula@gmail.com

604 435 710

TeRmÍnOvý KALenDář

sobota 10. září 2016 1. kolo Interligy, KLM, KLZ

sobota 17. září 2016 2. kolo Interligy, KLM, KLZ

neděle 18. září 2016 1. kolo KLD

sobota 24. září 2016 3. kolo Interligy, KLM, KLZ

neděle 25. září 2016 2. kolo KLD

středa 28. září 2016 1. turnaje PMN a ČPD

sobota 1. října 2016 4. kolo Interligy, KLM, KLZ

KLM — kuželkářská liga mužů, KLZ — kuželkářská liga žen, KLD — kuželkářská liga dorostu, 
PMN — Bellatex Tour (Pohár mladých nadějí), ČPD — Český pohár dorostu

pmn.kuzelky.cz
cpd.kuzelky.cz
vysledky.kolky.sk/admin
vysledky.kolky.sk/admin
https://youtu.be/8286j4salcg

