
Strana 1Kuželkářské listy 7/2016

7/2016
22. října 2016

Úvodem
„Samé dobré a pří-
znivé zprávy“ — ta-
kové motto bych dal 
tomuto vydání Ku-
želkářských listů.
Ženy Slavie byly úspěšné na Poháru 
NBC. Nutno ale podotknout, že pohá-
rů se zúčastnilo celkem sedm dalších 
našich klubů a ty již tak úspěšné ne-
byly. Tradičně dobrou zprávou je člá-
nek o nových nebo rekonstruovaných 
kuželnách na mnoha místech naší re-
publiky.
Zajímavou informací je zavedení evi-
dence rekordů v disciplíně na 100 
hodů sdružených, včetně rekordů 
družstev. Je to nejrozšířenější disciplí-
na, tak považuji za správné, že i tady 
se budou evidovat rekordy.
A v neposlední řadě stojí za zmínku 
„bezšňůrové automaty“, byť se tomu-
to tématu v novém čísle časopisu ni-
jak nevěnujeme, ale je o něm zmínka 
mimo jiné na webu ČKA. Bude zajíma-
vé sledovat, jakým směrem se budou 
kuželkářské technologie ubírat.

Ženy KK Slavia Praha skončily na druhém místě na Poháru NBC ve Straubingu

Slavia stříbrná na Poháru NBC
Úvodní článek KuLi se vrací k nedáv-
no proběhlým mezinárodním klubo-
vým pohárům, kterým tradičně patří 
přelom září a října kuželkářského ka-
lendáře.

Světový a Evropský pohár se letos ko-
naly již po osmadvacáté, Pohár NBC 
slavil jubilejní patnáctý ročník. Nej-
prve se pojďme podívat na celkový 
přehled výsledků a poté, jak je v Ku-
želkářských listech zvykem, dostanou 
slovo samotní aktéři z řad českých 
klubových zástupců.

Světový Pohár
Klubový pohár se do italského města 
Bolzano vrátil přesně po pěti letech. 
V roce 2011 se z výhry v Evropském 
poháru radoval mužský celek Szegedu 
a ženy Budapešti. Szeged se vrátil na 
místo činu a opět s těmi nejvyššími 
ambicemi. Podobná sestava, která se 
radovala před pěti lety, odehrála i ak-
tuální kvalifikaci a obsadila v ní dru-
hé místo ze 14 startujících. Nejlépe 
si vedl Robert Ernjesi (639). Celkově  
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Szeged uhrál 3691 kuželek. Ještě 
o 65 kuželek lépe zahrál srbský zá-
stupce KK Beograd. V dresu srbského 
mistra se nejvíce vedlo Congoru Ba-
ranjovi (648). Třetí příčku si v kvalifi-
kaci s přehledem zajistil obhájce po-
sledních tří prvenství, německý mistr 
Zerbst. Nejlépe zahrál Axel Schondel-
maier (633). Poslední postupové mís-
to si i přes klopýtnutí Petera Němče-
ka vybojovala slovenská Podbrezová, 
která zahrála 3628 kuželek a jejímž 
nejlepším hráčem byl Vilmos Zavarko 
(643). Český mistr SKK Rokycany ob-
sadil osmé místo (3512) a jen částeč-
ně si splnil cíle, se kterými do Itálie 
cestoval. Ještě o příčku níže skončil 
rakouský šampion Wessely Neunkir-
chen v sestavě se dvěma Čechy. Ra-
dek Holakovský byl nejlepším hráčem 
svého týmu (608), Jiří Němec přidal 
576 kuželek.
V semifinále se nejprve utkal Szeged 
se Zerbstem. Odvěcí rivalové si ani 
tentokrát nedali nic zadarmo. Vy-
rovnaný souboj, kdy první čtveřice 
předvedla nádherné bitvy (663:664, 
675:661), rozhodly dva slabší výko-
ny Maďarů. Němci v nich získali 160 
kuželek k dobru, což rozhodlo o je-
jich výhře 6:2. Nejlépe zahrál Ernjesi 
(675). Druhé semifinále mezi Beogra-
dem a Podbrezovou bylo ještě vyrov-
nanější. Podbrezová nejprve šla do 
vedení 2:0, ale jen o 21 kuželek. Střed 
souboje dopadl smírně na body i na 
kuželky a až do posledního hodu měli 
Srbové o co hrát. Podbrezová si těsný 
náskok nakonec udržela a postoupila 
po výhře 6:2 do finále.
Předkrmem posledního utkání byl 
souboj o třetí místo. Szeged v něm 
opět doplatil na jeden podprůměr-
ný výkon (552), takže srbská cesta 
k bronzu byla poměrně jednoznačná. 
Beograd zvítězil 6:2. V úvodu finále 
Podbrezová držela se Zerbstem krok 

(1:1, -11). V prostřední části hry však 
Němci získali padesát kuželek k dobru 
a závěr si již zkušeně pohlídali. Zerbst 
zvítězil nad Podbrezovou 6:2 a rado-
val se ze čtvrtého prvenství na Světo-
vém poháru v řadě.

Stranou samozřejmě nezůstane ani 
ženská soutěž. Mezi jedenácti účast-
níky nechyběl český mistr Spartak 
Přerov, který obsadil devátou příčku. 
O místo před ním skončila Podbrezo-
vá v sestavě s Nikolou Tatouškovou 
(561). Překvapivě až šesté skončilo 
slovinské Celje (3342), které v posled-
ních letech nechybělo v žádném finá-
le. Postupující čtveřice poměrně s pře-
hledem odskočila všem soupeřům.
Čtvrtá skončila chorvatská Rijeka 
(3407) v sestavě s nejlepší hráčkou 
Anou Jambrovic (582). Rijeka tak 
dostala právo vyzvat v semifinále ví-
těze kvalifikace, německou Victorii 
Bamberg (3478) v čele se Sinou Bei-
sser (602). Toto semifinále mělo jas-
ného favorita a také jasný průběh. 
Bamberg si brzy vytvořil pohodlný 
náskok a až do konce jej navyšoval. 
Výhra 7:1 o 193 kuželek byla oprav-
du přesvědčivá. Nejlépe zahrála Alina 
Dollheimer (623). Druhé místo v kva-
lifikace obsadil maďarský mistr Rako-
shegyi. K 3451 kuželkám nejvíce při-
spěla Anita Safrany (616). O kuželku 
méně zahrála Hana Wiedermannová, 
která naopak k postupu do semifi-
nále dopomohla BBSV Wien (3420). 
Dana Wiedermannová přidala 574 
kuželek. Rakousko-maďarský souboj 
byl opravdovým bojem o finále. Úvod  

pokračování na str. 3

Světový pohár — muži

Finále

Zerbst 3691 6:2 3572 Podbrezová

o třetí místo

Beograd 3714 6:2 3576 Szegedi

Semifinále

Szegedi 3692 2:6 3834 Zerbst

Beograd 3706 2:6 3737 Podbrezová

Kvalifikace

1. SRB KK Beograd 3756

2. HUN Alabardos Szegedi TE 3691

3. GER SKV Rot-Weiß Zerbst 3643

4. SVK ŽP Šport a.s. Podbrezová 3628

8. CZE SKK Rokycany 3487

Kvalifikace se zúčastnilo 14 týmů.

Světový pohár — ženy

Finále

Rakoshegyi 3349 2:6 3496 Bamberg

o třetí místo

Wien 3352 1:7 3451 Rijeka

Semifinále

Rakoshegyi 3411 6:2 3409 Wien

Bamberg 3586 7:1 3393 Rijeka

Kvalifikace

1. GER SKC Victoria Bamberg 3478

2. HUN Rakoshegyi Vasutas SE 3451

3. AUT BBSV Wien 3420

4. CRO KK Mlaka Rijeka 3407

9. CZE TJ Spartak Přerov 3238

Kvalifikace se zúčastnilo 11 týmů.
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byl vyrovnaný. Dana Wiedermanno-
vá těsně prohrála 612:598. Za Wien 
srovnala Dominique Pumpler. Střed 
utkání patřil Maďarkám a stav se zdál 
být rozhodnutý. Rakouský prapor ale 
pozvedla Hana Wiedermannová a srd-
natým výkonem málem vývoj otočila. 
Ze sedmdesáti kuželek k dobru nako-
nec Rakoshegyi zůstaly pouhé dvě, 
které rozhodly o maďarském postupu 
a rakouském zklamání. Hanka Wieder-
mannová zahrála fantastických 626.
Těsná prohra se na týmu BBSV pro-
jevila v boji o třetí místo, kdy hladce 
prohrál 7:1. Hana Wiedermannová 
si připsala 592 kuželek, ale prohru. 
Dana (581) poté získala jediný ra-
kouský bod. Nutno je dodat, že po-
dobně jasné bylo i finále. Bamberg 
vedl v podstatě od prvních hodů 
a nikoho nenechal na pochybách, že 
po několika letech si tentokrát výhru 
připíše on. Bamberg nakonec porazil 
Rakoshegyi 6:2. Příští rok se do Čech 
vrátí světové kuželky, neboť následu-
jící ročník Světového poháru se bude 
konat na českém území, konkrétně 
v Blansku.

EvroPSKý Pohár
Evropský pohár je několik posledních 
let trochu popelkou mezi poháry. 
Nemá bohužel takovou prestiž jako 
pohár Světový a na rozdíl od Poháru 

NBC ani hojnou účast, neboť jej hrají 
pouze vicemistři národních soutěží.
Letošní „Evropa“ se konala v srb-
ské Bačce Topole. Na startu mezi 
11 účastníky chyběl český vicemistr 
z Luhačovic. Jeho místo zaujal celek 
SKK Vrchlabí. Nevedl si jako nováček 
v evropských pohárech úplně špatně. 
V kvalifikaci obsadil konečné osmé 
místo s 3356 kuželkami. Nejlépe si 
vedl Michal Rolf (589). Kvalifikace 
však přinesla jedno velké překvapení. 
Německý Bamberg v sestavě s Mírou 
Jelínkem (575) totiž skončil až šestý 
(3512) a do semifinále se nepodíval. 
To si naopak zajistil chorvatský Za-
greb (3534), když vůbec nejlépe (634) 
zahrála hrající téměř šedesátiletá le-
genda Damir Fučkar. Postoupil i ra-
kouský St. Pölten (3561), kde výborně 
zahrál Jan Kotyza (620), nejlépe pak 
Matko Bulka (664). Druhý skončil slo-
vinský Kamnik – 3586, Klemen Mah-
kovic 637. Celou kvalifikaci poměrně 
s přehledem ovládl maďarský Zalae-
gerszegi, který zahrál 3651 kuželek, 
nejlépe Sandor Farkas 635.
V semifinále nejprve Pölten nedal 
mnoho šancí Kamniku a zvítězil 6:2. 
Rakušané od úvodu vedli a udržova-
li Slovince na slušný odstup. Kotyza 
spolu s Buchingerem uhráli 593 kuže-
lek. Na postup Kamniku nestačil ani 
nejlepší výkon (626) Janze Luzana. 
Druhá semifinále skončilo překvape-
ním. Maďaři totiž ani zdaleka nezopa-
kovali své kvalifikační výkony a závěru 
dokonce zahráli „jen“ 519. Naopak 
Zagreb se dokázal mírně zlepšit. To 
znamenalo poměrně pohodlné chor-
vatské vítězství 6:2 a účast ve finále.
V boji o bronz se Zalaegerszegi opět 
vzpamatovalo a zdolalo Kamnik vyrov-
nanějšími výkony 5:3. Finále mezi Pöl-
tenem a Zagrebem poté bylo přehle-
dem celkem jednostranných soubojů. 
Ovšem jen dvakrát se v nich radovali  

pokračování na str. 4

Evropský pohár — muži

Finále

St. Pölten 3392 2:6 3477 Zagreb

o třetí místo

Kamnik 3467 3:5 3549 Zalaegerszegi

Semifinále

Kamnik 3444 2:6 3523 St. Pölten

Zalaegerszegi 3455 3:5 3563 Zagreb

Kvalifikace

1. HUN Zalaegerszegi TK 3651

2. SLO KK Calcit Kamnik 3586

3. AUT BSV Voith St. Pölten 3561

4. CRO KSK Grmoščica Zagreb 3534

8. CZE SKK Vrchlabí 3356

Kvalifikace se zúčastnilo 11 týmů.

Evropský pohár — ženy

Finále

Poreč 3449 5:3 3390 Liedolsheim

o třetí místo

Tarnowo 3204 1:7 3424 St. Pölten

Semifinále

Tarnowo 3133 0:8 3475 Poreč

Liedolsheim 3375 5:3 3331 St. Pölten

Kvalifikace

1. GER  KV Liedolsheim 3348

2. POL KS Tarnowo Podgorne 3334

3. CRO ŽKK Istra Poreč 3269

4. AUT BSV Voith St. Pölten 3265

8. CZE SKK Náchod 3236

Kvalifikace se zúčastnilo 9 týmů.
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Rakušané. To tak znamenalo zisk šesti 
bodů pro Zagreb (3477:3392) a celko-
vé prvenství v Evropském poháru.
Ženských celků se v Bačce Topole 
sešlo pouze devět. Český vicemistr, 
SKK Náchod nebyl daleko od účasti 
v top 4, ale v těsném souboji nakonec 
skončil osmý (3236). Nejlépe zahrála 
v závěru nastupující Aneta Cvejnová 
(583). Postup do semifinále naopak 
pro svůj tým vybojovala skvěle hrají-
cí Renata Navrkalová (590). St. Pöl-
ten (3265) díky tomu skončil čtvrtý. 
O čtyři kuželky více uhrála chorvatská 
Istra Poreč (Marijana Liovič 588). Prv-
ní dva týmy pořadí ostatním poněkud 
odskočily. Polské Tarnowo Podgorne 
porazilo 3334 kuželek, Joanna Filip 
592. Vítězem se stal díky své vyrov-
nanosti německý Leidolsheim (3348) 
s Melanií Zimmermann (587).
V semifinále se nejprve neopakovala 
polská kvalifikační pohádka. Tarnowo 
Podgorne zahrála pouze 3133 kuželek 
a Poreč tak hladce postoupila do fi-
nále (8:0). Rakousko-německý souboj 
byl naopak vyrovnaný až do posled-
ních drah. Na nich bohužel pro Pölten 
rakouská trojice ztratila 67 kuželek. 
Liedolsheim se tak mohl radovat z vý-
hry 5:3 o 34 kuželek.
Pölten si tedy spravil chuť v zápase 
o bronz, kdy Polkám nadělil 7:1 a 220 
kuželek. Renata Navrkalová zahrála 
vynikajících 601. Celá soutěž vyvrcho-
lila nádherným finálovým soubojem. 
Poreč s Liedolsheimem svedly čtyři ne-
vídané bitvy, které rozhodovaly až po-
slední hody. Dva souboje byly o něco 
jasnější, a protože v nich uspěly Chor-
vatky, radovaly nakonec z konečného 
vítězství 5:3.
Další ročník Evropského poháru bude 
hostit německé Hirschau.

Pohár NBC
Benjamínek mezi poháry oslavil letoš-

ním ročníkem konaným v německém 
Straubingu své patnácté narozeniny. 
Tradičně rozsáhlého turnaje se zúčast-
nilo 24 mužských celků, včetně dvou 
českých.
Oba dva týmy, tedy TJ Třebíč a Slavoj 
Praha se v pořadí seřadily hned za se-
bou. Třebíč skončila patnáctá (3445), 
když nejlépe se dařilo Petrovi Dobešo-
vi (620). O čtrnáct kuželek více uhráli 
Pražané, když jejich nejlepšího výsled-
ku dosáhl v úvodu hrající Zdeněk Gar-
tus (653). I Pohár NBC byl svědkem 
kvalifikačního překvapení na úkor 
německého favorita. SKC Staffelstein, 
který neohroženě mířil za postupem, 
totiž do utkání nasadil tři cizince, 
což pravidla nepovolují. Z výsledkové 
listiny tak byl anulován výkon Jaro-
slava Hažvy (616). Staffelstein i přes-
to, že byl v pěti, nakonec neskončil 
na poslední příčce, ale na 23. místě. 
Jiří Vícha (ten plzeňský) zahrál 628. 
Postupovou čtyřku nakonec tvořilo 
maďarské Repcelaki (3707), v jehož 
barvách řádil Levente Kakuk (663). 
Vyrovnané výkony posunuly dále 
i Maribor (3713). Ještě o osm kuželek 
více poté porazil rakouský Orth a. d. 
Donau v sestavě s další českou dvo-
jicí. Michal Kratochvíl zahrál slušných 
597. Jiří Vícha (ten opavský) však za-
hrál vynikajících 650. Jasným vítězem 
kvalifikace byl domácí Schwabsberg. 
Velmi kvalitní a srovnané výkony 
Němcům zajistili 3799 poražených 
kuželek.
První semifinále mezi Orthem a Ma-
riborem nemělo favorita. Přeci jen 
zkušenější slovinský tým však v utká-
ní měl převahu. Tři výkony přes 640 
kuželek nakonec rozhodly. Maribor 
zvítězil 5:3. Orthu nepomohlo ani 638 
Víchy, který zvítězil o 70 kuželek. Kra-
tochvíl přidal 613 ovšem s prohrou. 
Druhé semifinále bylo opravdu parád-
ním představením. Němci byli mírnými  

pokračování na str. 5

Pohár NBC — muži

Finále

Maribor 3767 1:7 3977 Repcelaki

o třetí místo

Orth 3688 2:6 3806 Schwabsberg

Semifinále

Orth 3633 3:5 3704 Maribor

Schwabsberg 3749 1:7 3917 Repcelaki

Kvalifikace

1. GER KC Schwabsberg 3799

2. AUT KSK Union Orth/Donau 3721

3. SLO KK Konstruktor Maribor 3713

4. HUN Repcelaki SE 3707

14. CZE KK Slavoj Praha 3459

15. CZE TJ Třebíč 3445

Kvalifikace se zúčastnilo 24 týmů.

Pohár NBC — ženy

Finále

Praha 3453 2,5:5,5 3504 Schrezheim

o třetí místo

Balaton 3428 3:5 3483 Kranj

Semifinále

Praha 3312 4:4 
13:11

3294 Balaton 

Schrezheim 3442 6:2 3433 Kranj

Kvalifikace

1. GER KC Schrezheim 3438

2. CZE KK Slavia Praha 3422

3. HUN Balatoni Vasas 3410

4. SLO KK Triglav Kranj 3342

11. CZE KK Slovan Rosice 3278

Kvalifikace se zúčastnilo 12 týmů.
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favority. Repcelaki však rozpoutalo 
peklo, na které Schwabsberg neznal 
odpověď. 3917 kuželek odstartovalo 
684 Kakuka. V německých barvách 
se nejvíce dařilo Philippovi Vsetec-
kovi (683), ale jeho kolegové se mu 
nevyrovnali. Repcelaki zvítězilo 7:1 
3917:3749.
Souboji o bronz dominoval Vsetecka. 
686 bylo top výkonem utkání a ne-
stačilo na něj ani 659 Víchy. Bod ra-
kouského týmu neuhrál ani Kratochvíl 
(585), a tak Schwabsberg mohl slavit 
výhru 6:2 3806:3688. Jestliže v semi-
finále Repcelaki rozpoutalo peklo, ve 
finále už to byl hotový armageddon. 
Úvodních 720 Kakuka jasně určilo, 
kdo si odveze prvenství. Když k tomu 
v závěru Zsombor Zapletan přidal 693 
kuželek, fantastický výkon byl na svě-

tě. 3977 kuželek bylo jasně nejlepším 
výkonem celého týdne a na to Mari-
bor neměl odpověď. Repcelaki tak po 
loňském druhém místě mohlo letos 
slavit výhru.
A na samotný závěr našeho dlouhého 
přehledu český veleúspěch. Soutěže 
žen se poprvé v historii zúčastnilo 
spolu s dalšími deseti týmy a Slova-
nem Rosice družstvo Slavia Praha, 
loni v lize „až“ třetí. A výsledek známe 
všichni. Slavia nejprve uhrála druhé 
místo v kvalifikaci, aby pak po těsném 
finálovém souboji obsadila i konečné 
druhé místo. Vynikající výkony předvá-
děla Vladimíra Šťastná, která v kvalifi-
kaci zahrála 586, v semifinále již 601 
a ve finále dokonce 604 kuželek. Více 
se dočtete v osobní zpovědi slávistic-
kého kapitána Luboše Zelenky na dal-
ších stranách Kuželkářských listů. Jen 
pro doplnění ostatních výsledků. Ro-

sice neodehrály špatný turnaj (3278), 
ve vyrovnané konkurenci to však sta-
čilo „jen“ na desáté místo. Nejvíce se 
dařilo Nadě Dobešové (605). Další ro-
sické hráčky ji však bohužel nenapo-
dobily. Do závěrečných bojů se kromě 
Slavie (3422) probojovala ještě slo-
vinská Kranj (3342). Tu do semifinále 
dotáhla zkušená Brigita Strelec (590), 
která svým výkonem zlikvidovala ztrá-
tu na chorvatskou Koprivnicu. Kranj 
v semifinále výrazně potrápila pozděj-
šího vítěze, domácí Schrezheim. Tomu 
při cestě za výhrou nejvíce dopomohly 
vynikající výkony Saskie Barth (639 
a 646). Kranj nakonec skončila třetí, 
když si díky závěrečné výhře prohodi-
la umístění z kvalifikace s maďarským 
celkem Balatoni Vasas.
Příští ročník Poháru NBC se bude ko-
nat na tradičním pohárovém místě, 
tedy v Augsburgu.

Lukáš Dařílek



Strana 6Kuželkářské listy 7/2016

pohár nbC

Slavia pošesté na bedně
Po nevydařeném začátku minulého 
ligového ročníku děvčata Slavie za-
bojovala a v samém závěru získala 
bronzové medaile. Někteří naši příz-
nivci nám pak sdělili, že nám „trvalo“ 
dlouhých 21 let, abychom byli koneč-
ně bronzoví. v tu chvíli to znamenalo, 
že pojedeme poprvé na Pohár NBC.

Účast na tomto turnaji si vybojovali 
i muži Slavoje Praha. Tak bylo jasné, 
že ubytování bude tradičně v jednom 
místě. Atmosféra na obou kuželnách 
nacházejících se v jednom areálu byla 
úžasná. Především i proto, že jsme se 
společně podporovali i s ženami z Ro-
sic a muži z Třebíče. A tak, když druž-
stvo nemělo zrovna na dráze hráče či 
hráčku, přesunulo se fandit jinému 
českému týmu. A to pořádné české 
fandění bylo slyšet, za což bych chtěl 
všem zúčastněným velmi poděkovat.
Před kvalifikací jsem mluvil s Naďou 
Dobešovou. Říkal jsem jí, že mám 
krásný sen. Kdyby finále bylo ryze 
české. Bohužel děvčata z Rosic si ne-
přivezla do kvalifikace svoje výborné 
výkony z domácích soutěží.
Na postup z kvalifikace jsem myslel už 
dávno před odjezdem. Hovořila pro to 
i tradice. Na prvním Světovém pohá-
ru v Budapešti jsme postoupili a bylo 
z toho krásné třetí místo. Jednou jsme 
byli na Evropském poháru v Augsbur-
gu. Rovněž postup z kvalifikace a vyni-
kající druhé místo po krásném souboji 
a těsné porážce s Rumunkami. No a je 
tady první start na Poháru NBC, to by 
v tom byl čert, kdybychom z kvalifika-
ce nepostoupili.
Každý kvalifikační den jsme začínali 
podle rozlosování v první rundě, a to 
od devíti hodin. Vzhledem k přesunu 
z místa bydliště jsme tak museli oba 
dva dny brzy vstávat. Některá děvča-
ta to nesla nelibě, neboť si prý ráda 
i v týdnu přispí. Na první den kvali-
fikace byla určena sestava v pořadí 
Vlastička, Vlaďka a Lucka. Vlastička je 

zvyklá pravidelně chodit první, takže 
žádný problém. Na druhou pozici se 
postavila Vlaďka, která má již velké 
mezinárodní zkušenosti. A teď koho 
dát třetího? V týmu máme nové hráč-
ky Lucku a Ivu. Ač již velmi zkušené, 
jely poprvé na takovouto velkou akci. 
Takže, aby nadýchaly atmosféru, byly 
dány tzv. do vaty. Jelikož Lucka měla 
s sebou malého Martínka, tak šla prv-
ní den, neboť druhý den by musela 
začínat již v devět hodin a nemusela 
by být vzhledem ke svým povinnos-
tem s malým v pohodě.
Sestava na první den se ukázala jako 
dobrý tah. Výsledky 593, 586 a 593 
hovoří za vše. Po prvním dni jsme si 
vytvořili docela slušný náskok. Jenom 
to ve čtvrtek nepokazit. Jako první se 
ve druhý den postavila na start Iva. Ač 
odehrála slušný výkon, přece jenom 
v dorážce (147 a 10 chyb) ta nervo-
zita udělala svoje. Na pátou pozici se 
postavila Kristý, která se od začátku 
ligového ročníku rozjela skvěle. Svo-
jí ligovou formu potvrdila a přidala 
skvělých 591. Poslední pozice měla 
být tzv. údržbová, kde byla připra-
vena bojovnice Helča. Ale nastoupila 
úplně jiná Helča než ji známe. Vůbec 
se jí nedařilo a po 60 hodech (237) 
byla střídána. Již před tímto turna-
jem byla první náhradnicí Šárka. Ač 
rovněž dlouholetá vynikající hráčka, 
tak v poslední době ztratila jistotu. 
Ale tady dokázala pravý opak. Vtrhla 
na dráhu a vystřihla tam bez nervů 
skvělých 294. A už jsme jenom čekali, 
z jaké pozice půjdeme do semifinále. 
Nakonec jsme šli z druhého místa pro-
ti neskutečně uřvaným Maďarkám.
Semifinále se již hrálo na šestidráze. 
V první rundě Vlastička nezopakova-
la výkon z kvalifikace a dala jen 537. 
Šárka soustředěnou hrou přidala 549 
a Iva už uvolněně pěkných 567. Pro-
hrávali jsme 1:2 a o 15 kuželek. Avšak 
na pomocné „fiftýnky“ jsme vedli 7:5. 
Ve druhé rundě Lucka nezopakovala 

výkon z kvalifikace a bylo z toho pou-
ze 508. Skvěle zahrála Vlaďka a výkon 
601 hovoří za vše. Kristý se taky tro-
chu herně trápila, ale 550 je při trá-
pení přijatelné. Celkově bylo utkání 
vyrovnané. Bylo velice dobré, že jsme 
vedli před poslední třicítkou o 54 ku-
želek a hlavně na pomocné „fiftýnky.“ 
Takže šlo o to pouze udržet kuželky. 
A děvčata to zvládla skvěle. Nakonec 
4:4 o 18 kuželek postup do vysněné-
ho finále, i když děvčata porazila jen 
3312 kuželek. Výsledek druhého semi-
finále jsme předpokládali. Ale byla to 
rovněž bitva. Němky sice vyhrály 6:2, 
ale na 3442 pouze o devět kuželek.
A to nám říkalo, že ve finále musíme 
přidat. Na první rundu se připravila 
Vlastička, Vlaďka a Šárka. A děvčata 
Němky svými výkony zaskočila. Vlas-
tička opět potvrdila svoje kvality 586, 
Vlaďka oproti semifinále ještě přidala 
na skvělých 604 a Šárka přidala opět 
soustředěnou hrou 551. Němky byly 
v šoku, neboť prohrávaly 2,5:0,5 o 92 
kuželek. Do druhé rundy šly za tohoto 
stavu Helča, Iva a Kristý. A do svého fi-
nálového startu vtrhly všechny tři opět 
skvěle. Dva pomocné „fiftýny“ a navý-
šení náskoku na 99 kuželek. A pak se 
stalo to, co právě německé výsledky 
dělá. Ta zarputilost, herní suverenita 
atd. Dráhy (158, 161 a 146; 163, 153 
a 160; 144, 171 a 160) nakonec roz-
hodly o naší porážce 2,5:5,5. Děvčata 
dala skvělých 3453 (Helča 592, Iva 
567 a Kristý 553), ale výkon Němek 
3504 by braly i některé zúčastněné 
mužské týmy.
Co dodat závěrem. Skvělé výkony pod-
pořené jako vždy skvělou slávistickou 
partou, a především další úspěch Sla-
vie na mezinárodním poli. Jen taková 
rekapitulace z historie — 19 startů 
v pohárech a 6 umístění na bedně. 
Všem děvčatům, slečnám, paním i ba-
bičkám, které se na těchto výsledcích 
podílely, moc a moc děkuji. Skvělá re-
prezentace Slavie a České republiky.

Luboš Zelenka
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rokycany opět v Lize mistrů
v pondělí 3. října se naše družstvo 
vydalo na cestu do Bolzana. Byli jsme 
početná výprava (7 hráčů, trenér, ve-
doucí družstva a 11 fanoušků).

Ubytovaní jsme byli ve městě Nova Le-
vante v hotelu Kellnerhof. Úterý dopo-
ledne jsme strávili relaxací v horách. 
Odpoledne od 16 hodin nám již začal 
program, za kterým jsme do Bolzana 
přijeli. Pro letošní rok jsme měli za cíl 
umístit se do šestého místa a postou-
pit do Ligy mistrů.
Ve středu nastoupilo naše mládí, do 
kterého jsme vkládali velké naděje. Po 
prvním náhozu, kdy Michal hodil 577, 
jsme se trošku zalekli těžší kuželny, 
nicméně jsme ale výrazně neztráceli 
na přední pozice. Druhý Honza nás 
svou první šedesátkou naladil, to-
čil 321. Po nevydařené druhé půlce 
z toho bylo celkově jen 579. V tuto 
chvíli jsme na dobrou pozici ztráceli 
již více kuželek, ale stále jsme věřili 
naší nové posile Danu Neumannovi. 
Dan svůj nához zvládl velmi dobře 
a porazil 607 kuželek. Opět se nám 
vrátila naděje na naše vysněné umís-
tění v první šestce.

Ve čtvrtek nastoupil čtvrtý hráč v po-
řadí Vojta. Svým náhozem (590) ne-
zklamal. Jako pátý šel hrát Pavel. Ten 
měl obdobně jako Honza dobrou prv-
ní šedesátku, druhé dvě dráhy bohu-
žel také nezvládl a srazil celkem 552 
kuželek. V tento moment se vidina 
šestého místa hodně vzdálila a začali 
jsme se již obávat o samotný postup 
do Ligy mistrů. Vše měl v rukách náš 
nejzkušenější hráč Roman. Roman 
skvělým výkonem 607 kuželek doká-
zal udržet za zády soupeře z Rakous-
ka, a tím zajistil postup do Ligy mistrů 
z konečného osmého místa.
Celkově hodnotíme připravenost Svě-
tového poháru v Bolzanu velmi dobře. 
Kuželna byla skvěle připravená, záze-
mí pro hráče a diváky bylo dle našeho 
názoru perfektní. Cíl jsme splnili na 
50 %, ale i tak jsme spokojeni, protože 
jsme se opět probojovali do Ligy mi-
strů, kde bychom se chtěli dostat do 
druhého kola. Chtěla bych poděkovat 
všem hráčů za předvedené výkony 
a popřát jim hodně štěstí v dalších 
bojích.

Vlasta Endrštová

Bellatex tour — PMN
Již 21. ročník soutěže byl rozehrán 
na kuželnách v Nové Bystřici, Kutné 
hoře, Ivančicích, Kosmonosech, ro-
kycanech a Zábřehu.

Soutěž pokračuje druhým kolem v pá-
tek 28. října. Více informací naleznete 
na webových stránkách soutěže na 
adrese: pmn.kuzelky.cz.

Průběžné bodové pořadí po prvním 
turnaji:

Mladší žákyně
1. Barbora Lokvencová SKK Náchod 24
2. Šárka Švihovcová TJ Fezko Strakonice 21
3. Veronika Krupová TJ Horní Benešov 20
4. Veronika Kábrtová SKK Náchod 19
5. Karolína Filakovská TJ Jiskra N. Bystřice 19
6. Simona Nešpůrková KK Orel Ivančice 19

Starší žákyně
1. Adéla Sklenárová TJ Jiskra Nová Bystřice 27
2. Denisa Chromková SK Baník Ratíškovice 25
3. Helena Mervartová SKK Náchod 23
4. Adriana Svobodová KC Zlín 22
5. Šárka Aujezdská KK Lokomotiva Tábor 20
6. Aneta Dostálová SK Solnice 20

Mladší žáci
1. Vít Kosina TJ Sparta Kutná Hora 23
2. Jan Gintar SKK Náchod 22
3. Jakub Novotný KK Orel Ivančice 22
4. David Holý TJ Lok. České Velenice 21
5. Tomáš Sobotík TJ Sokol Sedlnice 20
6. Dominik Wittwar TJ Jiskra Hazlov 19

Starší žáci
1. Ondřej Černý SKK Hořice 25
2. Tomáš Koplík SK Baník Ratíškovice 24
3. Ondřej Stránský SKK Vrchlabí 22
4. Jakub Fabík TJ Spartak Bílovec 22
5. Martin Šlajer TJ Kuželky Holýšov 22
6. Tomáš Hrubý SK Solnice 21

Liga mistrů 2016—2017
v letošním ročníku kuželkářské 
Champions League bude mít Česká 
republika hned dvojí zastoupení.

V seznamu účastníků na strán-
kách NBC, kteří se přihlásili 
a kvalifikovali díky umístění 
na mezinárodních klubo-
vých pohárech, jsou v muž-
ské části soutěže SKK Roky-
cany a SKK Vrchlabí.
Východočeši se střetnou 
s maďarským Szegedem, který 
obhajuje vítězství v soutěži, a budou 
moci v přímém souboji poměřit síly 
s Robertem Ernjesim, Laszlo Karsaim, 

Norbertem Kissem, Igorem Kovacicem 
a dalšími. Rokycany narazí v prvním 
kole na rakouský BSV Voith. St. Pöl-
ten s Honzou Kotyzou.

Celkem by se mělo předsta-
vit šestnáct družstev mužů 

a dvanáct družstev žen, 
včetně obhájkyň titulu 
BBSV Wien se sestrami 
Wiedermannovými.

První kolo se uskuteční 
26.  listopadu a 10. prosince, 

v lednu a únoru bude odehráno 
druhé kolo a Final Four se letos usku-
teční začátkem dubna ve slovenské 
Podbrezové. -ŠK-
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Přerov nasbíral zkušenosti 
Nová sezóna je již v plném proudu, 
ovšem první říjnový víkend připadl 
mezinárodním soutěžím. Náš tým se 
tentokrát vydal za sluníčkem do Itá-
lie, horského města Bolzano, kde se 
uskutečnil Světový pohár družstev.

Na částečně zrekonstruované osmidrá-
ze se během prvních dvou dnů, kdy 
probíhalo kvalifikační kolo, bojovalo 
o první čtyři místa. V kategorii žen 
se TJ Spartak Přerov střetl s dalšími 
deseti týmy, přeborníky svých zemí. 
Mezi největší favoritky patřily jako 
již tradičně německé kuželkářky, a to 
z oddílu SKC Viktoria 1947 Bamberg, 
které se již po první hráčce posunuly 
společně se Srbkami do čela tabulky.
S téměř dvouhodinovým zpožděním 
přišla konečně řada i na české zástup-
ce. Bohužel první start našemu týmu 
nevyšel. Marťa Janyšková se trápila 
od úvodních hodů, a tak byla nakonec 
54. hodem střídána Zuzkou Machalo-
vou, kdy společnými silami porazily 
konečných 499 kuželek.
Jako druhá byla na dráhu vyslána 
Gabriela Helisová. Výborné výkony, 
které předváděla během prvních čtyř 
ligových zápasů, se jí bohužel zopa-
kovat nepodařilo a s vydřenými 537 
kolky se Přerov posunul před Francii 
na pouhé desáté místo.
Ztráta na zlatou příčku po dvou 
hráčkách vzrostla až na sto kuželek, 
přesto se boj o postupové pozice do 
semifinálových utkání každou ode-
hranou rundou stupňoval víc a víc. 

Stanislava Ovšáková, nastupující jako 
třetí přerovská naděje, se ocitla mezi 
silnou osmičkou. Její soupeřky ji ani 
na moment nenechaly vydechnout, 
ovšem Staňka se snažila z drah vytěžit 
co nejvíce a nakonec si mohla připsat 
hezkých 557 kolků.
Do druhého dne vstupoval Přerov 
z deváté pozice. Výkony hráček měly 
doposud stoupající tendenci, což pla-
tilo i pro další český nához. Monika 
Pavelková si své sokyně během celé 
stodvacítky pečlivě hlídala, ovšem vý-
kony všech byly velmi vyrovnané, pro-
to i přes pěkných 571 mohla šanci na 
postup z kvalifikace přerovská výpra-
va rovnou zavrhnout.
Kateřinu Fajdekovou, další hráčku Pře-
rova, dráhy šidily, kde se dalo. Z hez-
ké ulice jí padalo nespočet lavorů 
včetně dorážky, nepomohlo ani bouř-
livé fandění naší výpravy. Svůj start 
ukončila výkonem 541 a mohla tak 
předat štafetu poslední hráčce Kami-
le Katzerové, která se během náhozu 
rovněž trápila. Výsledek 533 utvrdil 
TJ Spartak Přerov o konečném devá-
tém umístění (3238).
Ačkoliv si náš oddíl postup nezajistil, 
určitě byla účast na Světovém poháru 
pro všechny velmi přínosná, už jen co 
se nových zkušeností týče. Jelikož po 
celou dobu panovalo v horách nádher-
né počasí, završili jsme náš čtyřdenní  
pobyt v Itálii celodenním výletem po 
okolí.

Monika Pavelková

Soutěž zahájila svůj čtvrtý ročník ve 
středu 28. září prvním turnajem na 
šesti kuželnách. Do soutěže se zapo-
jilo 112 hochů a 72 děvčat, z toho 
v Pelhřimově odehrálo svůj první 
start rovných 56 účastníků.

Dorostenkám se nejvíce dařilo v Mis-
tříně, kde Martina Šupálková (SK Ba-
ník Ratíškovice) porazila 570 kuželek. 
Naproti tomu v Plzni padl nejvyšší 
výkon prvního kola mezi dorostenci 
a zasloužil se o něho Jaroslav Bulant 
(TJ Jiskra Hazlov), který zahrál 583 
kuželek.

Průběžné bodové pořadí po prvním 
turnaji:

Dorostenky
   1. Martina Šupálková SK Baník Ratíškovice 39
 2. Petra Dočkalová KK PSJ Jihlava 35
 3. Nina Brožková SKK Náchod 32
 4. Veronika Horková Kuželky Holýšov 30
 5. Barbora Janyšková TJ Sokol Sedlnice 30
 6. Michaela Kouřilová KK Vyškov 29
 7. Adéla Sobotíková TJ Sokol Sedlnice 26
 8. Simona Černušková TJ Silon Sezimovo Ústí 26
 9. Karolína Kovaříková KK Kosmonosy 25
 10. Pavla Čípová TJ Valašské Meziříčí 24
 11. Kristýna Košuličová SK Baník Ratíškovice 20
 12. Adina Klára Kvačová CB Dobřany 20
 13. Barbora Pýchová TJ Jiskra Nová Bystřice 20

Dorostenci
 1. Jaroslav Bulant TJ Jiskra Hazlov 45
 2. Jaroslav Fojtů TJ Zbrojovka Vsetín 41
 3. David Ryzák TJ Lokomotiva Trutnov 36
 4. Jan Mecerod KK Slovan Rosice 35
 5. Martin Bartoš TJ Spartak Přerov 34
 6. Filip Mikuláštík TJ Silon Sezimovo Ústí 32
 7. Dominik Schüller SK Baník Ratíškovice 30
 8. Ondřej Bína TJ Jiskra Hazlov 27
 9. Tomáš Juřík KK Slavičín 26
 10. Tomáš Rysl TJ Spartak Pelhřimov 25
 11. Michal Baudyš TJ Jiskra Nová Bystřice 23
 12. David Urbánek TJ Start Rychnov n. Kn. 23
 13. David Repčík TJ Jiskra Hazlov 22

Web soutěže: cpd.kuzelky.cz.

Český pohár dorostu

KuLi blahopřeje
Petr holý, člen TJ 
Lokomotiva Trutnov, 
dlouholetý předseda 
KSR ČKA a také TMK 
ČKA, reprezentační 
i  klubový trenér, mezinárodní rozhod-
čí a člen Síně slávy ČKA, oslaví v říjnu 
75. narozeniny.

Sdělení redakce
Tradiční výsledkový servis z ligových 
a divizních soutěží se do tohoto vydá-
ní Kuželkářských listů bohužel nevešel 
(vyjma nejvyšších soutěží Interligy, 
1. KLM a 1. KLZ). Všechny informa-
ce naleznete na webových stránkách 
České kuželkářské asociace na adrese: 
www.kuzelky.cz/vysledkovy-servis/

cpd.kuzelky.cz
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Slavoj na poháru NBC
ve dnech 3.—8. října 2016 se usku-
tečnil 15. ročník mezinárodního 
Poháru NBC, který hostil německý 
Straubing. Slavoj se na tuto akci pro-
bojoval díky třetímu místu v nejvyšší 
ligové soutěži.

Naše cesta na pohár začala v brzkých 
ranních hodinách dne 4. 10., kdy ješ-
tě před odjezdem z účastníků vypad-
la jedna z našich opor Anton Stašák, 
který bohužel onemocněl. Tým tak 
vyrážel se čtveřicí pohárových nováč-
ků s cílem sbírat pohárové zkušenosti 
a pokusit se o postup.
Po příjezdu na místo se naše družstvo 
zaregistrovalo a zahájilo kvalifikaci 24 
družstev startem hned v první rundě 
od 12:30, kde startoval poháry ostří-
lený Zdenda Gartus. Ten do toho vlétl 
po hlavě a hned první dráha 183 nám 
dávala naději na dobrý start v soutěži. 
Jeho parádní představení na kuželně 
bylo ozdobeno překrásným výsledkem 
653, a to byl opravdu parádní rozjezd.
Druhý hrací den se představila hned 
trojice našich hráčů. V 8:00 byl do 
první rundy hracího dne nasazen 
první pohárový nováček David Kuděj. 
Výprava tak odjížděla z ubytování již 
v 6:00, aby se David mohl včas pre-
zentovat u rozhodčích. Na kuželnu 
přijelo celé družstvo dle plánu v 7:00. 
Překvapením nejen pro nás bylo, když 
se celý areál otevřel až v 7:50 (tj. de-
set minut před plánovaným startem) 
a rozhodčí nikde. První z rozhodčích 
dorazil v 8:05 a proběhla velice rychlá 
prezentace všech hráčů. Každopádně 
první runda začala hrát až v 8:30. 
David první dvě dráhy zvládl vcelku 
dobře s výkony kolem 140 na dráhu. 
Bohužel jeho třetí dráha (č. 10) mu 
vůbec nesedla a David jí ukončil s cel-
kovým výsledkem 104 kuželek. Nako-
nec to dotáhl na celkové číslo 527.
Další v pořadí nastupoval taktéž pohá-
rový nováček Evžen Valtr. Ani jemu se 
příliš na této dráze nedařilo a i přes 

dobré plné si nedokázal s dorážkou 
poradit a s celkovým výsledkem 128 
to nebyl dobrý start. Následně Evžen 
zahrál dvě dráhy kolem 150 a měl po 
90 hodech na svém kontě 425 pora-
žených kuželek. Poslední dráhu zvládl 
taky velice dobře a po plných 114 při-
dal 62 dorážky. Bylo z toho nakonec 
v celku dobrých 601.
Posledním z našich hráčů v druhý 
hrací den byl pohárově zkušený Petr 
Pavlík, který nastupoval z dráhy číslo 
5. Slabší první dráha, po které násle-
dovaly dvě dráhy s výkony kolem 150 
a po devadesáti hodech výsledek 425. 
Poslední dráhu zahrál Petr 157 a do-
sáhl tak celkového výsledku 582. Po 
druhém hracím dni byl tak náš celko-
vý výsledek 2363 a postupová čtyřka 
se velmi razantně vzdalovala.
Na poslední hrací den nominoval náš 
vedoucí družstva Igor Búrik další dva 
pohárové nováčky. Od 10:20 nastupo-
val Lukáš Janko a od 15:00 Josef Dvo-
řák. Lukáš bojoval, co mohl, a plné 
vždy odehrál celkem pěkně. Bohužel 
ho zradila stejně jako Davida dorážka, 
kterou celkově zahrál jen 157, a to 
stačilo na celkový výsledek 535 sraže-
ných kuželek.
Pepa jako poslední z družstva nasko-
čil na dráhu číslo 6 a i on bojoval se 
soupeři srdnatě. Byla to v podstatě 
vyrovnaná hra, kdy o lepší výsledek 
než dosažených 561 připravilo Pepu 
jeho 5 újezdů.
Celkové 14. místo v podstatě odpoví-
dalo předvedené hře družstva (až na 
Zdeňka, který byl excelentní). Pro nás 
je celkový výkon 3459 zklamáním, 
před odjezdem si družstvo kladlo jiné 
cíle. Nicméně je potřeba všem podě-
kovat za vzornou reprezentaci oddílu 
a věříme, že načerpané zkušenosti 
především u všech pohárových nováč-
ků přenesou kluci v brzké době do své 
hry a budou na sobě i nadále praco-
vat.

Petr Pavlík

Informace z vv ČKA
Výkonný výbor ČKA na svém zasedání 
dne 7. září mimo jiné schválil rozpis 
Poháru ČKA 2016/17, změny Sportov-
ně technických předpisů, změnu ter-
mínů konání MČR 2017 a novou Eko-
nomickou směrnici č. 3/2016. Dále se 
zabýval přípravou akcí KSR do doby 
konání MS 2017 a schválil školení 
trenérů v termínu konání Vánočního 
turnaje.

Příprava reprezentace
Komise státní reprezentace má v rám-
ci přípravy na mistrovství světa do-
rostu a mistrovství světa družstev 
mužů a žen, které se uskuteční v květ-
nu 2017 v německém Dettenheimu, 
naplánovány tyto akce:

26.–27. listopadu 2016
kontrolní start dorostenecké reprezen-
tace (Olomouc)
12 hráček + 12 hráčů 

26.–27. listopadu 2016
kontrolní start ženské a mužské repre-
zentace (Blansko)
12 hráček + 12 hráčů

25. března 2017
mezistátní utkání (dorost i dospělí) 
CZE–SVK a SVK–CZE
Jedna kategorie odehraje mezistátní 
utkání v ČR a druhá kategorie na Slo-
vensku (místo zatím není upřesněno).

Trenéři dorostenecké reprezentace 
dále využijí ke sledování užšího vý-
běru reprezentantů turnaje Českého 
poháru dorostu s tím, že reprezentan-
tům bude doporučeno, kterých turna-
jů se mají zúčastnit.

www.sportkegel-wm-2017.de
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rosice bojovaly na PNBC
Stejně jako v loňském roce si druž-
stvo žen KK Slovan rosice vybojovalo 
postup na Pohár NBC. Letos se tato 
mezinárodní akce uskutečnila v ně-
meckém Straubingu. Do kvalifikač-
ních bojů zasáhlo 12 družstev žen ze 
šesti zemí a 24 družstvech mužů ze 
čtrnácti zemí Evropy.

Přestože družstvo žen KK Slovan Rosi-
ce bylo letos oslabeno neúčastí Lucky 
Vaverkové (mateřské povinnosti), bo-
jová nálada nechyběla. Hlavně úvod-
ní kvalifikační výkon Nadi Dobešové 
(605) byl pro všechny hráčky velkým 
povzbuzením. Jako druhá nastupova-
la v odpoledním náhozu prvního dne 
Iva Rosendorfová, které ale čtyřdráha 
neukázala příznivou tvář (505). Třetí 
hráčkou prvního dne byla Magda Win-
terová (558), jejíž výkon stále udržo-
val naše naděje na postup mezi nej-

lepší čtyři týmy.
Družstvo šlo do druhého dne z páté 
pozice, ale malé rozdíly mezi jednot-
livými týmy napovídaly, že to nebude 
jednoduché. Výkony našich děvčat 
druhý kvalifikační den bohužel na 
soupeřky nestačily. Natálka Topičová 
(526), Andrea Axmanová (536) a Ale-
na Kantnerová (548) ze sebe vydaly 
maximum, ale trojicím většiny ostat-
ních týmů se náhozy povedly lépe 
a odsunuly naše družstvo až na ko-
nečné 11. místo. Se záludnostmi ku-
želny se úspěšně vypořádalo družstvo 
Slavie Praha a postoupilo do finále, 
kde vybojovalo stříbrné medaile.
Účast mezi evropskou elitou je pro 
družstvo velkou školou, a zároveň od-
měnou za celoroční náročný boj o co 
nejlepší umístění v Poháru ČKA.

Eva Krejčová

Úpravy Sportovně-technických předpisů ČKA
vv ČKA schválil několik relativně ma-
lých úprav StP kuželkářského sportu.

PrAvIDLA
čl. 7 — Upraveny starty seniorů v sou-
těžích jednotlivců – již není možné 
start seniorů znemožnit rozpisem, ale 
vcelku logicky je jim umožněn start 
pouze v jedné kategorii.

čl. 9 — Zavedeno používání koulí 
o průměru 15 cm (tzv. žákovských 
koulí) pro všechny žáky, tedy nově 
i pro starší. Zároveň zakotvena výjim-
ka pro čtrnáctileté žáky pouze pro le-
tošní soutěžní ročník.

SoutěžNí řáD
čl. 7 — Upraven nesoulad s meziná-
rodními pravidly u rozcvičky pro sprint 
a tandem. Rozcvička je k dispozici bě-
hem soutěže vždy, odpadá pouze když 

úplně všichni účastníci v bezprostřed-
ně předchozím kole hráli.

čl. 17 — Upravena dosud ne zcela jas-
ná formulace o dílčích bodech při vy-
hlášení kontumačního výsledku.

čl. 23 — Průběh Sudden Victory („Ná-
hlá smrt“) u tandemů byl sjednocen 
s prováděcími předpisy MS.

řáD roZhoDČíCh
čl. 12 — Jediná drobná změna koneč-
ně i formálně umožňuje představování 
hráče během rozcvičky. Tato praxe se 
už běžně používala zejména během 
soutěží jednotlivců.

SMěrNICE o SChvALováNí A EvI-
DENCI rEKorDů
čl. 1 — VV rozhodl o zavedení eviden-
ce rekordů u nejrozšířenější disciplíny 

u nás – u 100 hs mužů a 6×100 hs 
a 4×100 hs družstev. S tím souvisí od-
povídající „stovkové“ rekordy v kom-
binaci a dvojic mužů. Zavádí se též 
rekordy smíšených dvojic bez věkové-
ho rozlišení. Družstvy se míní v pod-
statě družstvo jakéhokoli složení, tedy 
v průřezu všech věkových katogorií 
(samozřejmě vyjma žáků, u kterých 
se rekordy neevidují) či smíšené. Nové 
rekordy se v souladu s touto směrni-
cí vyhodnotí po skončení soutěžního 
ročníku. Tímto samozřejmě vyzývám 
všechny k tomu, aby své excelentní 
výkony postupem uvedeným v této 
směrnici průběžně ohlašovali.

Hanuš Slavík
Předseda STK ČKA

(Všechny dokumenty v aktualizované 
podobě jsou k dispozici na webu ČKA)
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interliga Mužů

Interliga se stala realitou
Druhý zářijový víkend se konečně 
fanoušci a hráči dočkali startu nové 
společné česko-slovenské soutěže – 
Interligy, do které se nominovalo šest 
nejlepších družstev z každé účastnic-
ké země.

A o tom, že se jednalo o hodně ost-
rý start, nebylo vůbec pochyb, vždyť 
se hned na úvod utkaly nejlepší týmy 
z jednotlivých zemí. Svou suverenitu 
prokázala Podbrezová, která nedala 
Interu sebemenší šanci. To v soubo-
ji českého mistra s Luhačovicemi se 
odehrál o trošku vyrovnanější duel, 
avšak i zde s očekávaným bodovým 
ziskem pro českého mistra z Rokycan.
Suverenitu slovenského mistra pod-
trhuje fakt, že hned ve čtyřech du-
elech zvítězil výsledkem 8:0 a vévodí 
suverénně i všem statistikám soutěže. 
Fenomenální jsou rovněž výsledky V. 
Zavarka, jenž dosud hned čtyřikrát 
překonal hranici 700 poražených ku-
želek. Pro české kluby se jedná vždy 
o velkou událost a je již jasné, že na 
většině se budou v této sezoně přepi-
sovat jak rekordy družstva, tak jednot-
livců.
To namazaný stroj českého mistra se 
zadrhnul hned v druhém zápase, kde 
český mistr nestačil překvapivě na 
mladý tým z Jihlavy. Alespoň částeč-
ně si pak Západočeši spravili náladu, 
když v novém rekordu kuželny (3700) 
doma deklasovali družstvo ze Šariše. 
V duelu mistrů s Podbrezovou však 
neměli sebemenší šanci a rekord se 
opět posunul o dalších 65 kuželek.
Druhé a třetí místo v neúplné tabulce 
tak prozatím patří slovenským týmům 
Interu a Trstené.  Zatímco Inter zavá-
hal pouze na půdě Podbrezové, Trs-
tená nečekaně rozdávala body hned 
ve svém prvním domácím utkání, kdy 
hostila Dobřany. Od té doby se jí daří 
zejména na venkovních kuželnách, 
kde tým táhne především bývalá hvěz-
da Podbrezovové a slovenské repre-

zentace Ivan Čech.
Z českých týmů si asi lepší start do 
soutěže nemohli přát v Jihlavě. Mla-
dý tým pravidelně sbírá body doma 
a drží krok s horní polovinou tabulky. 
Dalším týmem, který má prozatím vy-
rovnanou bilanci, je družstvo ze Ša-
riše, i když nezvládnutý domácí duel 
s Modrankou může nejvýchodnější 
tým soutěže mrzet. Zatím značně ne-
vyrovnané výsledky pak předvádí Hu-
sovice a Slavoj.
V dolní polovině tabulky je pak převa-
ha týmů z Česka. Pouze 2 body z do-
savadního účinkování vytěžily týmy 
Luhačovic, Sučan a Dobřan. Ty sice 
zahájily sezonu překvapivým vítěz-
stvím v Trstené, ale na tento výkon již 
nenavázaly a krčí se tak u dna tabul-
ky. Naopak Luhačovice mají odehrané 
pouze 4 zápasy a nutno říci, že ne 
zrovna s lehkými soupeři a zde se dá 
očekávat zlepšení.
V soutěži jednotlivců pak dle očeká-
vání dominují hráči Podbrezové, jimž 
patří první tři příčky. Za suverénním 
V. Zavarkem o jehož výkonech již byla 
zmínka, je na druhém místě D. Tepsa. 
Trojici doplňuje M. Tomka. Z ostatních 
týmů je pak prozatím v závěsu duo 
z Trstené I. Čech a M. Koleják. Z čes-
kých hráčů se pak v úvodu Interligy 
nejvíce dařilo R. Pytlíkovi z Rokycan 
a Z. Vymazalovi z Husovic, kteří uzaví-
rají první desítku průběžného pořadí.

Kamil Bednář

INtErLIGA 2016/17

PořADí DružStEv

1. ŽP Šport Podbrezová 7 51:5 14

2. KK Inter Bratislava 5 26:14 8

3. ŠKK Trstená Starek 5 28:12 7

4. SKK Rokycany 6 26:22 7

5. KK PSJ Jihlava 6 26:22 7

6. TJ Slavoj Veľký Šariš 6 27:21 6

7. ŠK Modranka 5 16:24 4

8. TJ Sokol Husovice 5 11:29 4

9. KK Slavoj Praha 6 18:30 3

10. TJ Sokol Luhačovice 4 10:22 2

11. KK Tatran Sučany 6 14:34 2

12. Klokani CB Dobřany 5 11:29 2

INtErLIGA 2016/17

PořADí JEDNotLIvCů

1. Vilmoš Zavarko POD 699,3 5/5

2. Daniel Tepša POD 647,3 5/5

3. Ivan Čech TRS 626,0 4/4

4. Marek Zajko INT 624,6 4/4

5. Milan Tomka POD 624,5 5/5

6. Zdeněk Vymazal HUS 617,1 3/3

7. Roman Pytlík ROK 616,9 3/4

INtErLIGA 2016/17

ZISK BoDů Pro DružStvo

1. Vilmoš Zavarko POD 7/7 27,5/28

2. Daniel Tepša POD 7/7 21,5/28

3. Milan Tomka POD 7/7 17,5/28

4. Bystrik Vadovič POD 6/7 19/28

5. Peter Nemček POD 6/7 16/28

6. Ivan Čech TRS 5/5 16/20
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první liga žen

Přerov při obhajobě klopýtá
Situace v první kuželkářské lize žen 
se vyvíjí poměrně zajímavě. v prv-
ní polovině tabulky je šest družstev 
srovnáno v pouhých dvou bodech, 
takže se situace bude měnit každým 
kolem. v popředí tabulky se drží 
družstva, u kterých se to dalo před-
pokládat.

Slavia začala dvěma výhrami na ven-
kovních drahách, ale pak trochu pře-
kvapivě ztratila oba body doma s Du-
chcovem. Další výhra venku a doma je 
však poslala do čela tabulky. Jen o pár 
setových bodů jsou na druhém místě 
Rosice, které mají na svém kontě jed-
nu domácí porážku z přetěžkého utká-
ní s Přerovem. Duchcov na bronzové 
příčce plní roli černého koně soutěže 
a svými kvalitními výkony ho táhne 
duo Simona Koutníková a Lenka Cha-
lupová. Mrzet ho může prohraný zá-
pas v Jičíně, kde neměl náhradnici za 
zraněnou hráčku a i přesto do posled-
ních hodů sahal po remíze. Přerovu 
se obhajoba titulu nedaří úplně pod-
le jeho představ. Hned v prvním kole 
přišla domácí ztráta bodu s Jičínem 
a v pátém kole prohra v Rokycanech, 
kde se ale asi tak jednoduše body sbí-
rat nebudou nikomu. I proto najdeme 
Rokycany na pátém místě průběžného 
pořadí a nenaplňují se tak prognózy 
o tom, že budou patřit k outsiderům 
letošního ročníku. První polovinu ta-
bulky uzavírají hráčky Husovic, které 
ale mohly být ještě mnohem výše ne-
být těsné porážky doma s Blanskem 
v pátém kole.
V klidném středu tabulky najdeme 
Valašské Meziříčí, což odpovídá jejich 
poměrně nevyrovnaným výkonům. 
V Blansku to letos zase hodně padá, 
takže se domácí musí hodně snažit, 
aby naplno bodovaly, což se jim v do-
savadním průběhu soutěže podařilo 
jen jednou ze tří pokusů. Náchod jako 
úřadující vicemistr, který vloni získal 
doma celých dvacet bodů a pouze jed-

nou prohrál, letos v obou dosavadních 
domácích zápasech vyšel naprázdno. 
Reputaci tak zachraňují Východočeš-
ky čtyřmi body z venkovních zápasů 
a krčí se na devátém místě tabulky, 
což lze označit za velké překvapení. 
Jičín měl jako nováček soutěže na 
úvod nesmírně těžký los, a proto tři 
získané body nemusí být tak velkým 
varováním, jak by se mohlo na první 
pohled zdát.
Hovořit po pěti kolech o boji o záchra-
nu, je asi ještě brzo, ale přesto jsou už 
nyní poslední dvě místa tabulky psá-
na červeným písmem. Konstruktiva 
Praha zatím dokázala bodovat pouze 
v domácím prostředí v souboji s druž-
stvem Rokycan, což lze považovat za 
maximum vzhledem k předváděným 
výkonům. Pro Českou Třebovou byla 
poměrně klíčová těsná prohra s Hu-
sovicemi v říjnové dohrávce druhého 
kola, stejně jako domácí prohra o šest 
kuželek s Valašským Meziříčím.
Z dvaadvaceti kol je před námi ještě 
celých sedmnáct, tak uvidíme, jak se 
situace v tabulce bude dále vyvíjet. 
Nejzajímavější budou z tohoto po-
hledu pravděpodobně duely Přerova 
s Duchcovem první listopadovou so-
botu, Slavie s Rosicemi v následují-
cím týdnu a v posledním podzimním 
kole bude jistě šlágrem souboj Slavie 
s Přerovem.
Na čele pořadí jednotlivkyň je Marké-
ta Jandíková (průměr 584 kuželek), 
která zahrála výborný výkon 623 
kuželek v Duchcově. Za ní najdeme 
Naďu Dobešovou (579) a Simonou 
Koutníkovou (578,4). Stoprocentní 
úspěšnost ve statistice zisku bodů 
pro družstvo má zatím čtveřice hráček 
(Z. Musilová, V. Šťastná, L. Chalupová, 
A. Cvejnová). Z individuálních výkonů 
stojí za zmínku tři šestistovky Terezie 
Krákorové ve všech třech domácích 
zápasech na rokycanské kuželně.

Štěpán Koblížek

1. KLZ 2016/17

PořADí DružStEv

1. KK Slavia Praha 5 25:15 8

2. KK Slovan Rosice 5 25:15 8

3. TJ Sokol Duchcov 5 26:14 7

4. TJ Spartak Přerov 5 24:16 7

5. SKK Rokycany 5 22:18 6

6. TJ Sokol Husovice 5 22:18 6

7. TJ Valašské Meziříčí 5 17:23 5

8. KK Blansko 5 21:19 4

9. SKK Primátor Náchod 5 19:21 4

10. SKK Jičín 5 17:23 3

11. KK Konstruktiva Praha 5 13:27 2

12. TJ Lok. Č. Třebová 5 9:31 0

1. KLZ 2016/17

PořADí JEDNotLIvKyň

1. Markéta Jandíková VAL 584,0 2/3

2. Naděžda Dobešová ROS 579,0 3/3

3. Simona Koutníková DUC 578,4 4/4

4. Lenka Chalupová DUC 574,6 4/4

5. Kristýna Juráková SLA 573,5 4/4

6. Zuzana Musilová BLA 569,6 3/3

7. Natálie Topičová ROS 569,4 3/3

1. KLZ 2016/17

ZISK BoDů Pro DružStvo

1. Zuzana Musilová BLA 5/5 15/20

2. Vladimíra Šťastná SLA 5/5 14,5/20

3. Lenka Chalupová DUC 5/5 13/20

4. Aneta Cvejnová NÁC 4/4 14,5/16

5. Terezie Krákorová ROK 4/5 15/20

6. Natálie Topičová ROS 4/5 14/20
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první liga Mužů

Překvapivé výkony nováčků
První liga má za sebou už pět ode-
hraných kol a my se můžeme podívat, 
jak to v ligové tabulce zatím vypadá. 
vstup do nové sezóny se jednoznač-
ně lépe povedl všem nováčkům.

Na stupních vítězů zatím panuje bo-
dová shoda, všechny tři týmy mají na 
svém kontě jednu porážku a čtyři ví-
tězství, a tak první místo patří, díky 
většímu počtu vyhraných drah, týmu 
z Vrchlabí. Tým s loňským čtvrtým 
místem patřil už před sezónou k nej-
větším favoritům soutěže a svými vý-
kony zatím potvrzuje předpoklad, že 
bude bojovat o nejvyšší příčky i letos. 
Na druhé místo se dostal tým České 
Třebové, který před sezónou dobře 
posílil kádr a patřil k favoritům z řad 
nováčků. Třebová se opírá o vysoké 
výkony na extrémně padavé domácí 
kuželně, kde výkony nad 3700 jsou 
téměř pravidlem. O jedinou prohru 
Třebové se v dramatickém utkání 
postaralo právě družstvo Vrchlabí na 
domácích drahách. Posledním týmem, 
který uzavírá trojici nejlepších, je Olo-
mouc. Hráči z Hané se opět mohou 
opřít o dobré výkon dvojice Vaněk 
a Havran. Jedinou prohru zazname-
nali hráči Olomouce na domácích 
drahách. K jejich smůle to však bylo 
s jejich přímým konkurentem v boji 
o špici tabulky s Českou Třebovou.
Střed ligové tabulky patří výhradně 
nováčkům, kteří obsadili místa od 
čtvrtého do osmého. Domácí nepo-
razitelnost zatím drží v Trnovanech 
a díky ní si připsali šest bodů, což je 
řadí na průběžné čtvrté místo. K vět-
šímu úspěchu však bude potřeba 
přidat body i z venkovních kuželen. 
Špatný vstup do sezony prožili v Tře-
bíči. Dvě prohry na úvod, zvláště pak 
domácí ztráta s Brnem, určitě neby-
ly v plánech týmu z Vysočiny. Třebíč 
se však dokázala otřepat a v dalších 
třech kolech už nezaváhala a připsa-
la si důležité body z venkovních drah 

v Hořicích a Valašském Meziříčí. Tře-
tím týmem s šesti body jsou Rosice, 
které si hned v prvním kole připsali 
veledůležité body při domácím utkání 
s Vrchlabím, a tak mohu být v Rosi-
cích s úvodem sezóny velmi spokoje-
ní. Dobrý start do ligy v podobě pěti 
bodů zaznamenali v Hořicích. Tým 
sice často nepřekračuje hranici 3400 
kuželek, ale dokáže vyhrávat napína-
vá utkání díky týmové vyrovnanosti. 
Zatím nejhorší z nováčků, ale stále na 
výborném osmém místě, je tým z Čes-
kých Velenic.
Se startem sezóny nemohou být spo-
kojeni ani v jednom z posledních čtyř 
klubů. Pouhé tři body mají na kontě 
hráči Valašského Meziříčí, kteří určitě 
pomýšlí na lepší umístění, než je de-
váté místo. Další nevydařené sezóně 
se budou chtít vyhnout i na Moravské 
Slávii, která se stále nedokázala vypo-
řádat s domácí kuželnou a jediné dva 
body získala v Třebíči. Pokud se však 
chtějí vyhnout sestupovým starostem, 
musí výrazně zlepšit projev na domá-
cích drahách a začít vyhrávat klíčové 
duely. Jedinou výhru ze čtvrtého kola, 
právě nad Brnem, si připsali hráči 
z Kostelce. Tým oslabený odchodem 
opor (Neumann a Janko) bude mít asi 
větší problémy, než se před ligou zdá-
lo. S odchodem Honzy Bíny se v Jičí-
ně zatím nedokázali vypořádat a po 
pěti ligových kolech stále čekají na 
první vítězství. Jediná domácí remíza 
ze čtvrtého kola je špatnou vizitkou.
Pořadí jednotlivců vede Ondřej Topič 
s průměrem 623,6, má ale za sebou 
tři nejvíce padavé kuželny. Na druhém 
místě se čtyřmi odehranými kuželna-
mi a všemi výkony přes 600 je třebíč-
ský Kamil Nestrojil s průměrem 621,8 
a tuto dvojici doplňuje další hráč Čes-
ké Třebové Václav Kolář s průměrem 
617,6. Celkem deset hráčů ještě drží 
průměr přes 600 kuželek.

Tomáš Valík

1. KLM 2016/17

PořADí DružStEv

1. SKK Svijany Vrchlabí 5 28:12 8

2. TJ Lok. Česká Třebová 5 28:12 8

3. HKK Olomouc 5 26:14 8

4. KK Hvězda Trnovany 5 24:16 6

5. TJ Třebíč 5 23:17 6

6. KK Slovan Rosice 5 20:20 6

7. SKK Hořice 5 20:20 5

8. TJ Lok. České Velenice 5 18:22 5

9. TJ Valašské Meziříčí 5 17:23 3

10. KK Mor. Slávia Brno 5 14:26 2

11. TJ Červený Kostelec 5 11:29 2

12. SKK Jičín 5 11:29 1

1. KLM 2016/17

PořADí JEDNotLIvCů

1. Ondřej Topič ČTŘ 623,6 3/3

2. Kamil Nestrojil TŘE 621,8 4/4

3. Václav Kolář ČTŘ 617,6 3/3

4. Petr Dobeš TŘE 610,9 4/4

5. Pavel Jiroušek ČTŘ 610,1 3/3

6. Michal Koubek TRN 609,9 3/3

7. Martin Vaněk OLO 605,4 3/3

1. KLM 2016/17

ZISK BoDů Pro DružStvo

1. Martin Vaněk OLO 5/5 17,5/20

2. Petr Dobeš TŘE 5/5 15/20

Michal Koubek TRN 5/5 15/20

4. Ondřej Topič ČTŘ 5/5 13,5/20

5. Jan Vařák ROS 5/5 13/20

6. Vojtěch Tulka HOŘ 5/5 12,5/20
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Kuželny

Kuželny v novém hávu
Letní přestávky mezi sezónami bý-
vají vyplňovány nejen usilovným 
tréninkem a honbou za dokonalou 
přípravou, ale rovněž i vylepšováním 
domácích drah, automatů, rozběžišť 
či zázemí. Jeden z tradičních pod-
zimních pohledů KuLi tak míří i tímto 
směrem.

Vzhledem k lehce protáhlému tvaru 
naší země je dobré exkurs po letních 
úpravách začít od západu a posouvat 
se na východ.

První na řadě jsou tedy Karlovy vary, 
respektive kuželna klubu SKK hra-
jícího třetí ligu. Místní trápí přede-
vším majetkové poměry, kdy město 
je pouze vlastníkem budovy a nikoli 
pozemku. To způsobovalo nepříliš vel-
kou ochotu investovat do aktuálního 
vybavení, což mělo za následek zhor-
šování technického stavu. Kuželkáři 
se nakonec rozhodli jednat a starý 
sadurit nahradili segmentovými drá-
hami, které jsou přenositelné. Během 
srpna tedy provedli jejich instalaci 
v hodnotě zhruba jeden milión korun. 
Kromě samotných drah změn dozna-
ly i prkna, dopadiště, kříže, sběhy či 
podavače koulí, naopak automaty Vo-
llmer zůstaly. Hracím materiálem nyní 
budou koule Winner a kuželky Winner 
Hurricane s dřevěným jádrem.

O malý fous východněji se nachází 
Dobřany. V šestitisícovém městě na-
lezneme hned dvě kuželny, přičemž 
na té mladší, čtyřdráhové se letos hra-
je Interliga. Letní rekonstrukcí ovšem 
prošla dvoudráha místního TJ. Účast-
ník Přeboru Plzeňského kraje provedl 
kompletní výměnu stavěčů značky 
Smith a předních světelných panelů, 
a rovněž instaloval novou elektroniku 
propojenou s počítačem. Dráhy zůsta-
ly saduritové a kuželky jsou značky 
Syndur.

Nyní se přesouváme na dvojí zastave-
ní do Ústeckého kraje. Lázeňské město 
teplice má ve svém nitru dvě kuželny. 
Drobné opravy se dočkala dvoudráha 
Hvězdy Trnovany. Ta ovšem byla vy-
nucená, neboť do kuželny se doslova 
„zabodl“ strom. Rozsáhlou plánova-
nou rekonstrukcí v hodnotě zhruba 
milion korun ovšem prošla čtyřdráha 
na Letné. Obměnou prošlo rozběžiště, 
dráhy i dopadiště. Došlo k výstavbě 
nové části hlediště a proběhly i první 
práce na rekonstrukci zázemí a soci-
álního zařízení kuželny, přičemž další 
fáze přinese dokončení zázemí a kom-
pletní nezávislost na sousední budově 
sokolovny. Automaty jsou značky J&R 
Digital, dráhy pak Pauly a konečně ku-
želky Hurricane.

Druhou renovovanou kuželnou na Ús-
tecku je dvoudráha v Mikulášovicích. 
Tradiční klub ze šluknovského výběžku 
neměl v posledních letech na růžích 
ustláno. Kuželna se místním doslova 
rozpadala před očima. Mistrovské zá-
pasy byly Mikulášovice nakonec kvůli 
technickému stavu nuceny hrát v ne-
dalekém Šluknově. Definitivní azyl na-
konec kuželkáři našli v saském městě 
Sebnitz, přičemž měli zájem místní 
kuželnu uvádět jako svou domácí pro 
utkání Severočeské divize. K realizaci 
nakonec nedošlo, naopak se začala 
upravovat stará kuželna v Mikulkách, 
jak se přezdívá Mikulášovicím. I díky 
finanční pomoci Ústeckého kraje (350 
tis. Kč) a spolupráci s městem a spo-
lečností SIOPS spol. s r. o. se poda-
řilo výrazně zlepšit technický stav 
samotné budovy (kanalizace, kotelna, 
rozvody, izolace), zrekonstruovalo 
se zázemí včetně kuchyně a osvět-
lení a samozřejmě došlo k vylepšení  

pokračování na str. 15Kuželna TJ Teplice Letná

Kuželna SKK Karlovy Vary

Kuželna OK Mikulášovice
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Kuželny v novém hávu
pokračování ze str. 14

herního materiálu. Starý, výrazně zá-
platovaný sadurit nahradily segmen-
tové dráhy od společnosti Sächsische 
Kegelbahnen GmbH, byly zakoupeny 
zánovní automaty Spellman a kuželky 
Tornado Plus KeBo. Celkové náklady 
se zastavily těsně pod hranicí jednoho 
milionu korun. Do další fáze obnovy 
kuželkáři opětovně obdrželi příspěvek 
od Ústeckého kraje, a to ve výši 200 
tisíc korun, který bude použit na nové 
světelné panely, aby stará kuličková 
počítadla mohla konečně odejít na 
zasloužený odpočinek. Kuželna v Mi-
kulášovicích se tedy vrátila ke svému 
dřívějšímu lesku, věřme, že se do ní 
brzy vrátí i mistrovské soutěže.

Nyní přeskočíme na jih Moravy, do 
města ratíškovice, kde došlo ke změ-
ně totálního charakteru. Jak popisuje 
předseda místního Baníku Viktor Vý-
leta „Stará budova kuželny, která pat-
řila obci Ratíškovice, musela ustoupit 
stavbě Spolkového domu, jehož sou-
částí je i naše nová kuželna. Vzhle-
dem k velmi omezenému prostoru, na 
kterém se nová stavba realizovala, se 
hlavní autoři stavby Ing. arch. Havlí-
ček a Ing. Dobeš, uchýlili k velmi neob-
vyklému dispozičnímu řešení kuželny. 
Původní deset let stará technologie 

byla v objemu cca 75% vyměněna za 
novou a instalována do nové stavby.“ 
Demolice staré kuželny začala v létě 
2015, na ní navázala stavba budovy 
nové a konečně v srpnu 2016 došlo 
k instalaci technologií kuželny. Nákla-
dy na výstavbu dosáhly přibližně 45 
milionů korun, investice do technolo-
gie kuželny činila zhruba 1,1 milionu 
korun. Stavba samotná se neobešla 
bez některých komplikací a zdržení. 
„Poděkování za realizaci nové kuželny 
patří především investorovi celé akce 
– obci Ratíškovice. Dále pak dodava-
teli stavby, společnosti Pozimos a.s., 
dodavateli technologie kuželny J&R 
Digital s.r.o. a také společnosti GAMA 
OCEL, spol. s r. o., za sponzorování ně-
kterých komponentů kuželny,“ pokra-
čuje ještě předseda oddílu. Kuželkáři 
se tak v Ratíškovicích mohou těšit na 
automaty Schmid, segmentové dráhy 
J&R a kuželky Syndur Top.

Pouť po rekonstruovaných kuželnách 
zakončíme v malé obci ležící neda-
leko Otrokovic. Machová disponuje 
kuželnou od roku 1976. Za dobu své 
existence prošla několika rekonstruk-
cemi, ale její technický stav postupně 
přestal vyhovovat kvalitativním po-
žadavkům, Proto se místní kuželkáři 
aktivně zasadili u vlastníka kuželny 
– obce o zisk prostředků na prove-

dení rekonstrukce. To se po letech 
vyjednávání a přemlouvání nakonec 
povedlo a na konci května se mohlo 
začít. V první „demontační“ fázi přišlo 
na řadu odstrojení toho starého, např. 
automatických stavěčů, mantinelů, 
vraceče koulí a stěny s počítadly. Dále 
byly položeny segmentové dráhy, a to 
na původní saduritové. Nakonec byla 
instalována nová počítadla, kompletní 
vraceč koulí, ovládací pult a náhozo-
vé desky. Díky finanční pomoci spo-
lečnosti Elins plus s. r. o. došlo k re-
konstrukci osvětlení. Svépomocí poté 
klub ještě provedl vymalování hlediště 
a novou dlažbu chodby. „Celkové ná-
klady obecního úřadu na rekonstrukci 
drah byly ve výši 850 000 Kč,“ přibli-
žuje předseda oddílu Bohuslav Husek, 
který dále doplňuje: „Velice si vážím 
toho, že i v tak malé obci se uvolnili 
nemalé finanční prostředky na rekon-
strukci kuželny.“ Technologie, která je 
nyní v Machová instalována, je stejná 
jako na kuželně v Ratíškovicích, tedy 
automaty Schmid, segmentové dráhy 
J&R Digital a kuželky Syndur Top.

Více se do dnešního drobného exkur-
zu nevešlo. Ale významné změny pro-
bíhaly i jinde. V Trutnově se například 
těší z nové čtyřdráhy, v Zahořanech, 
Kroměříži a Bílovci z nových technolo-
gií a ve Šluknově z upraveného hrací-
ho prostoru. Drobnější úpravy a vylep-
šení poté jistě probíhala po celé zemi, 
tak snad se nám všem bude hrát zase 
o něco lépe.
 Lukáš Dařílek

Kuželna TJ Sokol Machová

Kuželna SK Baník Ratíškovice
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předStavujeMe

Představujeme účastníky Interligy
rozhodli jsme se připravit krátké 
představení slovenských účastníků 
Interligy, protože ne všichni čeští 
kuželkáři asi detailně znají slovenské 
kluby v nově vzniklé soutěži. Dnes 
nabízíme první díl z tohoto seriálu.

ŠK Modranka trnava

Kuželkářský klub ŠK Modranka Trnava 
lze zařadit k těm „mladším“ klubům 
(vznik se datuje do roku 1973), přesto 
však určitě k těm nejúspěšnějším. Po 
prvních několika letech, kdy družstvo 
hrálo své zápasy v azylu v Pobedimi 
a později v Piešťanech, se v roce 1980 
podařilo v areálu Zdraví v Modran-
ce dobudovat a otevřít zcela novou 
čtyřdráhovou kuželnu, což odstarto-
valo rozvoj a výkonnostní růst oddílu.
V té době oddíl tvořily dvě družstva 
mužů a jedno družstvo žen, které pat-
řily ke špičce v regionu.  Zlomem pak 
byl rok 1987, kdy došlo k přesunu ně-
kolika hráčů ze Slavoje Trnava a zača-
lo se rovněž výrazně pracovat na poli 
trenérsko-metodickém.
Od počátku 90. let patřilo družstvo 
mužů k absolutní československé 
špičce, což podtrhlo ziskem mis-
trovského titulu v sezoně 1991/92. 
Úspěchy pokračovaly i po rozdělení 
republiky a vrcholem byl zisk titulu 
v sezoně 1994/95. Kromě toho druž-
stvo získalo několik druhých míst, což 
umožnilo startovat a poměřovat síly 
v nejvyšších světových i evropských 

soutěžích. Dobrá metodicko-trenérská 
práce se promítla i v účasti B družstva 
v nejvyšší slovenské lize SKL.
Nejvýraznější postavou klubu byl be-
zesporu Jozef Križ, který se stal ně-
kolikanásobným mistrem Slovenska 

a v roce 1988 i mistrem ČSSR. Byl 
mnohanásobným reprezentantem 
ČSSR, ČSFR a posléze i Slovenska 
a zúčastnil se několika světových šam-
pionátů, kde byl vždy oporou repre-
zentace. Z úspěchů lze zmínit např. 
šesté místo na MS 1988 v jednotliv-
cích či čtvrté místo v soutěži družstev.
K československé a  slovenské špičce 
pak patřili i další hráči, kteří repre-
zentovali svoji zemi a to: Ján Székely, 
Štefan Púchly, Jozef Kupčák, Viliam 
Mikulík či Karol Vido. Z trenérů pak 
nelze opomenout J. Kráľoviče, J. Wie-
sengangera či L. Čapíka, kteří měli 
rovněž na úspěších značný podíl.
S postupným zhoršováním ekonomic-
ké situace na přelomu tisíciletí došlo 
k redukci týmů a k odchodu někte-
rých opor do ekonomicky silnějších 
klubů — zejména rodícího se fenomé-
nu Podbrezové (B. Vadovič, E. Kuna, 
M. Kozák, P. Nemček). O návrat na 
výsluní se tak zasloužili především 
mladší hráči, což svědčí o výborné 
práci s mládeží. Kromě již zmiňova-
ných odchovanců lze rovněž zmínit 
reprezentanty a medailisty z MSR 
M. Schmidla, M. Miklosoviče, M. Do-
biše či D. Šulka. V dorosteneckých 
kategoriích pak v roce 2015 získala 

na MS titul Mistryně světa ve sprintu 
Dominika Jankovičová.
Z klubu v minulosti vzešlo i několik 
výrazných funkcionářských osobností, 
z nichž nelze nezmínit např. L. Repta 
či J. Slámy, kteří v minulosti zastávali 
post prezidentů SKoZ. Další výraznou 
osobností byl J. Kralovič zastávající 
funkce sekretáře SKoZ a trenéra repre-
zentace 1991 až 2016.
V současnosti k oporám týmu v Inter-
lize patří zejména D. Pažitný, D. Bielik 
a družstvo se spoléhá na vyrovnanost 
a soudržnost bez výrazných osobnos-
tí. 
Kuželna v Modrance prošla od roku 
1980 několika rekonstrukcemi v le-
tech 1998, 2006 a 2014. Dnes za-
bezpečují provoz ASK firmy Vollmer. 
Dráhy mají plastový povrch, modré 
barvy. Hlediště je uzpůsobeno pro cca 
60 osob.

S využitím podkladů od Jozefa Kralo-
viče zpracoval Kamil Bednář


