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Dostává se Vám do rukou nové číslo 
Kuželkářských listů, které je v zásad-
ní míře věnováno reprezentačnímu 
úseku kuželek. V  čele jednotlivých 
reprezentačních výběrů je zbrusu 
nový sextet trenérů, kteří mají za 
úkol sestavit úspěšné výběry pro 
nadcházející světové akce. Jak toho 
chtějí docílit, poodhalí na následu-
jících stranách v  unikátním „šesti-
rozhovoru“. Na něj poté naváže se 
svými myšlenkami a plány předseda 
Trenérsko-metodické komise ČKA Jan 
Kotyza, čímž zkompletuje pohled do 
kuchyně trenérského řemesla.
Po pozitivních myšlenkách a  vizích 
však přijde prostor pro vážnější, 
a  především smutnější část nového 
vydání. Dne 11. února nás opustila le-
genda českých kuželek pan Vladimír 
Tlamka. Jeho osobnost by jistě vyda-
la na romány. Náš časopis bohužel 
takový rozsah neumožňuje, a  proto 
jsme si ve spolupráci s dalšími osob-
nostmi dovolili sepsat alespoň krát-
kou vzpomínku.
Dovolte mi závěrem, abych jménem 
svým i  jménem celé redakce vyjád-
řil upřímnou soustrast rodině pana 
Tlamky a  zároveň projevil úctu jeho 
památce.

Úvodem

pokračování na str. 3 

Smlouvy s  trenéry dorostu byly uzavře-
ny na dva roky (jedno MS), s  juniorskými 
trenéry na tři roky (dvě MS) a  s  trenéry 
dospělých pouze na jeden rok (jedno MS 
jednotlivců).
Přinášíme představení všech trenérů, kte-
rým jsme položili následující otázky:

Proč ses rozhodl Poslat  
Přihlášku do výběrového  

řízení a Proč sis vybral  
tuto kategorii?

Trénování mládeže se věnuji desátým ro-
kem. Posledních pár let jsem pomáhal re-
prezentačním trenérům dorostu, kde jsem 
měl na starost fyzickou přípravu a zároveň 
sbíral zkušenosti. Přihlášení do výběrové-
ho řízení byl další stupeň.

Trénuji děti již 14 let. Za tu dobu jsem zís-
kal dostatek zkušeností. Nakonec, již ko-

lem roku 2007, jsem byl osloven, zda bych 
neměl zájem pracovat s dorostem na úrov-
ni reprezentace. Tehdy se konkurz nedělal. 
V  té době jsem byl zaneprázdněn klubo-
vými a  především pracovními povinnost-
mi. V  současné době je již vše, řekl bych, 
stabilizované, a proto jsem se přihlásil do 
konkurzu. To, že jsem uspěl, je pro mne 
výzva a doufám, že se mi tato práce bude 
dařit. Na klubové úrovni jsem převážně 
pracoval s děvčaty, a snad i proto jsem vo-
lil dorostenky. Navíc si myslím, že děvčata 
jsou cílevědomější a pracovitější než kluci 
v tomto věku.

O  reprezentaci jsem v  posledních letech 
hodně přemýšlel. Příliš jsem se neztotož-
ňoval se systémem, kterým byla vedena. 
Chyběla mi ucelená koncepce, a  tak jsem 
si svou vlastní vytvářel v hlavě. Chuti jsem 
měl dost, ale času a zkušeností zatím málo. 
Po pár letech trénování na LKŠ a v našem 
klubu, jsem tedy začal uvažovat o tom, že 
bych mohl přestat teoretizovat a vyzkoušet 
své nápady v praxi. První podmínkou však 
bylo najít parťáka, ochotného do toho jít 
a zkusit něco změnit. S Honzou jsme toho 
o  reprezentaci měli namluveno spoustu, 

V druhé polovině loňského roku proběhla výběrová 

řízení ve všech kategoriích a byli zvoleni noví 

reprezentační trenéři.

Představujeme 
rePretrenéry

Lukáš Dařílek
šéfredaktor

Stanislav Novák

trenér U18 — dorostenci
Kuželky Jiskra Hazlov
53 let

Tomáš Vít

trenér U18 — dorostenky
KK Kosmonosy
44 let

Tomáš Valík

trenér U23
KK PSJ Jihlava
27 let
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no a když se vrátil do Jihlavy a zjistili jsme, 
že oba máme chuť, a i trochu toho volného 
času, řekli jsme si, že to zkusíme a přihlá-
síme se.
Výběr kategorie pak byl poměrně jednodu-
chý, jelikož máme smělé plány na propoje-
ní reprezentace jako jednoho celku, vybrali 
jsme si juniorskou kategorii, která má pře-
sahy jak k dorostu, tak dospělým. Rovněž 
jsme chtěli zrušit rozdělení junioři/junior-
ky a věnovat se oba celé kategorii U23.

Já doplním, že juniory už jsem chtěl dělat 
před několika lety, ale tenkrát jsem nebyl 
vybrán, protože jsem byl hráčem v mužské 
reprezentaci a očekávaly se ode mne hráč-
ské výkony. U23 bereme nyní za nejdůleži-
tější, protože se zde dá s mladými ještě ro-
zumně pracovat a učit je novým kouskům, 
ale zase nebude trvat dalších 10 let, než 
dorostou v použitelného muže.

Přihlášku jsem se rozhodl poslat hlavně 
proto, že takzvaně dozrála do dospělého 
věku generace medailistů z  MS dorostu 
z  let 2007 v  Košicích a  2009 v  Dettenhei-

mu, kteří v  té době byli mými svěřenci 
jako reprezentačního trenéra dorostu, což 
zároveň dává odpověď na druhou část  
otázky.

Vybral jsem si tuto kategorii, protože tu, 
kterou jsem chtěl (juniorky — pozn. red.), 
jsem nedostal.

Jaké vrcholné akce čekaJí  
danou kategorii během  

období, na které máš  
smlouvu? 

stanislav novák
Bude to Světový pohár dorostu 2018 a Mis-
trovství světa dorostu v roce 2019.

tomáš vít
Mám smlouvu s  ČKA na dvě sezóny. Bě-
hem nich se bude konat mistrovství světa 
a světový pohár.

tomáš valík
Dostali jsme důvěru na tři roky, tedy dvě 
MS. Plán je takový, že v  průběhu tří let 
chceme testovat naši metodiku, připravo-
vat hráče dle naší filozofie a sestavit kon-
kurenceschopný tým pro MS 2020. Letos 
nás tedy čeká MS 2018 v  rumunské Cluji, 
v příští sezóně to bude světový pohár jed-
notlivců a vrcholem naší přípravy bude MS 
2020 v polském Tarnowo Podgorne.

Jan kotyza
Jak už jsme několikrát uvedli, nynější 
MS bereme jako zahřívací, se základním 
kádrem jsme se seznámili během podzimu 
a postupně ho budeme doplňovat na zá-
kladě výkonosti a dalších kritérií.

ladislav musil a Jan výrek
Nejbližší vrcholnou akcí je MS 2018 v Ru-
munsku, kategorie muži, ženy — jednotliv-
ci, které proběhne v termínu 20.—26. 5.

Jaké PříPravné akce  
(mu, ks, Jiné)  

Jsou Plánovány?

stanislav novák a tomáš vít
Dáváme dohromady plán přípravy na pří-
ští sezónu, která bude zakončena mistrov-
stvím světa. Nejbližší naplánovanou akcí je 
v březnu jednodenní soustředění v Pelhři-
mově před světovým pohárem v  Rumun-
sku. V  červnu bude následovat víkendové 
soustředění a  v  srpnu čtyřdenní soustře-
dění, a  tím zahájíme přípravu na MS 2019 
konané v Rokycanech.

tomáš valík
Již v prosinci proběhl přípravný kemp pro 
hráče dorostenecké kategorie, kteří budou 
v nejbližších letech přecházet do juniorské 
kategorie a měli by být základními kameny 
týmu na MS 2020. Na podzim byl uspořá-
dán v Jihlavě otevřený turnaj juniorů, kam 
mohli přijet hráči z  celé republiky a  na 
začátku nového roku pak proběhl kontrol-
ní start juniorů rovněž v  Jihlavě. Nyní nás 
čeká březnové mezistátní utkání ve sloven-

Představujeme 
rePretrenéry

 pokračování ze str. 2

pokračování na str. 4 

Jan Kotyza

trenér U23
KK PSJ Jihlava
34 let

Ladislav Musil

trenér mužů
KK Blansko
57 let

Jan Výrek

trenér žen
TJ Valašské Meziříčí
63 let
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ských Rakovicích a v dubnu pak závěrečný 
kontrolní start, po kterém bude známá no-
minace na MS 2018.
Do budoucna plánujeme přípravu rozšířit 
o další akce, a hlavně v přípravě pokračo-
vat i v nemistrovské roky.

Jan kotyza
Zvláště fyzická příprava je běh na delší trať. 
Rychle nabrat fyzičku těsně před MS nedě-
lá dobrotu, takže jde hlavně o vybudování 
dlouhodobého návyku. Dnešní mladí mají 
občas problém i  s  kotoulem, takže se na 
akcích budeme více soustředit na pohybo-
vé a vytrvalostní aktivity a kuželky půjdou 
trochu „stranou“.

ladislav musil a Jan výrek
Pro MS 2018 jsou plánovány vzhledem 
k poměrně nabitému termínovému kalen-
dáři dvě přípravné akce, nejprve mezistát-
ní utkání dospělých CZE vs. SVK v termínu 
23.—25. března 2018 a  v  dubnu kontrolní 
start finálních výběrů reprezentantů pro 
MS 2018, pravděpodobně v Blansku v  ter-
mínu 20.—22. dubna 2018.

Jaká budou  
nominační kritéria?

stanislav novák
Výkon, styl, psychika, ochota na sobě pra-
covat.

tomáš vít
Pokud jde o  kritéria, tak u  této věkové 
kategorie je to složitější. Myslím, že není 
možné v  plné šíři uplatnit jako rozhodu-

jící jen výkonnost. Z  praxe vím, že je dů-
ležité umět zvládat krizové situace a umět 
podávat výkony v  důležitých okamžicích. 
Hráč musí být připraven fyzicky, musí zís-
kat zápasové zkušenosti na mezinárodním 
poli, a  především musí svým přístupem 
při plnění kladených požadavků ukázat, že 
má chuť a  zájem být ve výběru. Nakonec 
k  tomu slouží i  příprava, o  které jsme již 
hovořili. A pokud jde o tu výkonnost, tak se 
klidně může stát, že například před koná-
ním MS může některá hráčka, která nebyla 
ve výběru podávat vynikající výkony, a tím 
si i řekne o nominaci. Tím chci říci, že vý-
konnost této věkové kategorie se vyvíjí cel-
kem dynamicky, a  to oběma směry. A po-
kud bych opět využil získanou zkušenost, 
tak si myslím, že u děvčat je to na rozdíl od 
kluků častější.

tomáš valík
Tohle je určitě pro čtenáře a celou kužel-
kářskou veřejnost velice důležitá otázka. 
Nejdou stanovit nějaká přesně měřitelná 
kritéria či výkonnostní tabulky, které kdy-
by hráč splnil, věděl by, že jede na MS. 
Současný stav termínového kalendáře ani 
neumožňuje vytvořit systém nominačních 
turnajů. Snažili jsme se tedy vytyčit a zve-
řejnit některá objektivní kritéria, dle kte-
rých se hráči mohou připravovat, dále však 
zůstává prostor pro cit trenérů. A myslím, 
že je to tak dobře. Naším úkolem je sesta-
vit a připravit tým, nikoliv osm individualit. 
A  proto tedy musíme zohledňovat nejen 
hráčské, sportovní a  výkonnostní aspekty, 
ale i  ty lidské. Z  těch objektivně měřitel-
ných kritérií pak jmenujme dlouhodobou 
i  krátkodobou výkonnost, aktivní přístup 
k monitorovacímu programu, věk, fyzickou 
kondici, zdravotní stav a  další. Všechny 
jsou uvedeny v  našem článku o  koncep-

ci juniorské reprezentace na webových 
stránkách ČKA.

Jan kotyza
Kdyby se dělala nominace na MS dle prů-
měrů a  výkonů, není vlastně ani trenérů 
třeba a na MS by mohli odjet jen nejlepší 
hráči podle průměrů, kteří by si vzájemně 
podrželi při startu ručníky. Jelikož se po-
koušíme s  hráči pracovat i  na stylu a  na 
kontrolních startech místo hraní soutěž-
ních disciplín ladíme drobnosti, jedním 
z  kritérií také je, jak je hráč schopen se 
svým rozběhem pracovat, a to nejen v prů-
běhu sezony, ale i v rámci jednoho startu 
a  také si všímáme, jak nám funguje vzá-
jemná komunikace. Je rozhodně lepší mít 
na MS hráče, který umí komunikovat, dávat 
přesnou zpětnou vazbu, ví o  svém stylu, 
než se snažit koučovat někoho, kdo s koulí 
v  ruce upadne do transu a probudí se až 
na konci prkna po odhodu.

ladislav musil
Základním nominačním kritériem je sa-
mozřejmě kvalitní výkonnost a dlouhodo-
bá forma každého hráče. Dále i psychická 
odolnost a vyrovnanost výkonů při extrém-
ním zatížení, jakým určitě MS je, a v nepo-
slední řadě dobrá fyzická kondice a schop-
nost odehrát v  krátkém časovém období 
více startů na vysoké úrovni. Určitým kri-
tériem výběru bude i reprezentační zkuše-
nost či zkušenost se starty v zahraničí.

Jan výrek
Momentálně jsem vybral hráčky, které jsou 
průměrově nejlepší v  naší lize. Původně 
moje představa byla jiná, ale hráčky, které 
jsem chtěl, jsou v jiném stavu.

děkujeme za odpovědi na naše otázky.

Představujeme 
rePretrenéry

 pokračování ze str. 3
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nabídnu osobní 
zkušenosti a nadšení

Jan kotyza

předseda  
Trenérsko-metodické komise ČKA

kuželkářům asi není potřeba tě předsta-
vovat, spíš jen připomeň, zda je to tvoje 
první působení ve výkonném výboru 
a jeho komisích?
Ve VV mám funkci poprvé, ale už o pár let 
dříve jsem působil pod Lenkou Matyášo-
vou v  TMK s  Robinem Parkanem a  Oldou 
Lauerem. (Také působil jako spolupracov-
ník Mediální a  marketinkové komise ČKA, 
pozn. red.)

mohl bys vyjmenovat hlavní body, kterým 
se budete v rámci tmk v následujícím ob-
dobí věnovat?
Trenéři zůstali odstaveni na slepé koleji 
a o  co více úsilí a nákladů se v poslední 
dekádě věnovalo mládeži, o  to méně se 
udělalo právě pro rozvoj kvalitní trenérské 
základny. Úplně největším úkolem je proto 
rozhýbat trenéry schovávající se na svých 
domácích kuželnách a  případně přitáh-
nout k  trenéřině mladé, a  přitom již zku-
šené hráče, kteří se zapojí do „revitalizace“ 
českých kuželek odspoda, poctivou prací 
nejen s mládeží, ale také se zbytkem oné 
široké kuželkářské veřejnosti.

dočetl jsem se, že jen minimum trenérů je 
mladších 50 let. Jak chcete přilákat mladší 
kuželkáře, často ještě aktivní hráče, aby 
se současně věnovali trénování?
Možností není mnoho, ale aspoň nějaké 
tu jsou. Důležitější je si ale uvědomit, že 
i kdybych vymyslel sebelepší systém, bude 
na nic, pokud nebude osobní zájem od 
hráčů samotných. Takže za sebe nabídnu 
svoje osobní zkušenosti, nadšení, za ČKA 
přihodíme trochu těch financí, bez kterých 
to nepůjde nikdy, uspořádáme pár semi-
nářů, snad se podaří i drobná úprava pra-
videl a pokud nic z toho nepomůže, budu 
se do konce funkčního období alespoň 
modlit s pocitem, že jsem vyzkoušel vše.

máte v  plánu připravit nějakou novou 
ucelenou metodickou pomůcku nebo vy-
užít již vydaných metodik? nebo chcete jít 
cestou například dílčích materiálů a  do-

poručení pro trenéry?
Ucelená publikace by jistě nebyla k zaho-
zení, ale je to tak trochu přežitek. O sportu 
se nemá číst a psát, zvlášť ne ve 21. sto-
letí, kdy hráči nemají čas ani na samotný 
trénink. Je třeba plně využít potenciálu 
vševědoucího internetu. V  tomto se mů-
žeme učit třeba od stolních tenistů nebo 
badmintonu. Na svých stránkách mají vy-
pracovaná instruktážní videa s  výkladem, 
odkazy na další zajímavé weby. Takže dal-
ším postupným cílem bude tvorba rele-
vantních videomateriálů a  pokud zbyde 
trocha energie, rád bych poprosil některé 
zkušené trenéry o nějaký ten malý příspě-
vek třeba do Kuželkářských listů. Myslím, 
že pár aktuálních témat, ke kterým by bylo 
dobré zaujmout nějaký fundovanější po-
stoj, by se našlo.

Plánujete nějakou větší komunikaci a se-
tkávání s trenéry, kde by mohlo docházet 
k výměně zkušeností a poznatků?
Plány tu jsou. A pak se člověk jednou ráno 
probudí a  zjistí, jak těžké a  trochu zby-
tečné je plánovat. Základním problémem 
jsou termíny. Na začátku ledna proběhl se-
minář trenérů v Jihlavě, na který nepřijela 
spousta lidí, protože se hrály okresy, ČPD 
a  PMN. Další velmi omezená šance bude 
během republik, a pak až před další sezo-
nou, protože dělat seminář v  červenci je 
naprosto zbytečné. Během února proběh-
nou i dvě akce pro trenéry třetích tříd, pak 
tu máme kempy pro talentovanou mládež, 

Jan Kotyza zastává v novém Výkonném výboru ČKA  

funkci předsedy Trenérsko–metodické komise.

r o z h o v o r

pokračování na str. 6 
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nabídnu osobní 
zkušenosti a nadšení

 pokračování ze str. 5

LKŠ. Prostor je prostě velmi omezený, ale 
musíme si s  tím poradit. Třeba se podaří 
získat nějaké místo v  termínovém kalen-
dáři pro příští soutěžní ročník.

rád bych se ale zeptal i  na některé věci 
související s juniorskou reprezentací, pro-
tože jednak mě zaujala vaše koncepce, 
kterou jste s  tomášem valíkem jako tre-
néři juniorů představili, a  jednak by to 
vlastně do budoucna měla být jednotná 
koncepce fungování reprezentace ve 
všech kategoriích. Je to tak?
Tak určitě! Otcem a motorem je Tomáš, já 
mu do toho občas něco přihodím. Potřeby 
změny cítíme již delší dobu díky zkuše-
nostem z  LKŠ a  reprezentace. Když jsme 
si řekli, že do toho půjdeme, tak jsme si 
stanovili dopředu podmínky, za kterých 
to jsme ochotni dělat, a došlo nám, že si 
nelze hrát na svém písečku u juniorů, ale 
je třeba spolupracovat s ostatními kolegy 
trenéry reprezentace a  také změnit ná-
hled dalších lidí, kteří se o kuželky starají. 
Samotná koncepce pak není nic nového, 
světoborného. Spíš jde o  jakýsi návrat 
k něčemu, co už tu kdysi zafungovalo a co 
se teď pokusíme aktualizovat o  poslední 
trendy.

omlouvám se za drzou otázku, ale bude 
to fungovat? bude ochota adeptů repre-
zentace spolupracovat a  věnovat tolik 
času přípravě, všem přípravným akcím, 
i  dalším souvisejícím činnostem, např. 
komunikaci s vámi, vyplňování a posílání 
nejrůznějších informací, apod.?
Teorie je taková, že kdo má denně hodinu 
na zevlování na Facebooku, si těch pět 
minut po příchodu z  tréninku na kuželky 

dodatečně udělá. Praxe ukazuje, že kuželky 
u mladých se sociálními médii prohrávají, 
ale zase nám to pěkně vytřídí zrno od plev 
a na kontrolní start dorazí opravdu ti, kteří 
se chtějí o repre triko porvat a i když sys-
tém není zdaleka ideální, je tu vidět jistý 
posun, proutky se pomalu ohýbají.

najdou se časem i v ostatních kategoriích 
podobně smýšlející trenéři, aby reprezen-
tace fungovala jednotně jako celek, mimo 
jiné i kvůli lepší „průchodnosti“ mezi jed-
notlivými kategoriemi?
Pro mě jedno z velkých překvapení po ná-
stupu do funkcí byl pozitivní přístup ko-
legů, kdy jsme se celkem lehce shodli na 
všem zásadním a  teď už zbývá jen ladit 
detaily, což se zvládne za pochodu. S mým 
prvním působením v TMK se to nedá vůbec 
srovnávat. Tenkrát byl problém po někom 
chtít používat email…

Jak například sháníte odborníka na spor-
tovní psychologii nebo jiné specialisty na 
přípravu sportovců, jejichž znalostí a zku-
šeností chcete využít?
Zatím dost těžko. S  trenéry do fitka pro-
blém není, ale najít někoho, kdo by měl co 
říct k psychologii kuželkáře, to už je takový 
„překladatelský oříšek“. Nakonec možná 
nezbyde nic jiného, než si odborníky vy-
chovat. Stále jsme však na začátku, mož-
nosti na zkoušení máme. Pokud by někdo 
ze čtenářů měl další tip, rádi ho prověříme, 
do MS ještě pár měsíců zbývá.

nemáte už sami s tomášem valíkem am-
bice dostat se do reprezentace mužů 
a nebude to s tím kolidovat nebo se to dá 
případně skloubit?
Osobně jsem s  reprezentací dospělých 
skončil po MS v Brně. Přišly zdravotní pro-

blémy, cítil jsem se „vyreprezentovaný“, 
dostal novou práci a  priority. Teď mě na 
kuželkách baví hlavně ta trenéřina, tak je 
potřeba toho využít a  něco málo tomuto 
sportu vrátit. Až se začnou prodávat ná-
hradní těla, jedno koupím, a pak bych si na 
post náhradníka v družstvech věřil, pokud 
to samé nenapadne třeba Pavla Paliana!

neplánujete ucházet se časem o  funkci 
trenéra u dospělých?
Za Tomáše mluvit nemohu. Můj pocit je 
ten, že na dospělé je času dost. Nejdřív by-
chom měli prokázat správnost našich po-
stojů a  teorií u mladých a nadějných, což 
jsme trenérsky i  my sami, a  pokud se za 
tři roky ukáže, že to má smysl, pak je třeba 
si sednout a popřemýšlet dále. Ale taky se 
klidně může stát, že nás to semele a ještě 
budeme rádi, že si půjdeme na kuželnu 
jen v klidu zatrénovat.

díky za rozhovor.

Štěpán Koblížek

r o z h o v o r
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Ukazuje se, že se Rosice vydaly správ-
nou cestou, když investovaly do ženské-
ho týmu. Během několika let vybudovaly 
silný a  konkurenceschopný tým, který je 
schopný porážet i nejlepší zahraniční týmy. 
V  letošní sezóně tak v  Rosicích slaví dal-
ší úspěch. Po úspěšném tažení světovým 
pohárem se Rosičkám daří i v Lize mistrů. 
Postup do finálového turnaje je odměnou 
nejen pro hráčky Slovanu, ale celou orga-
nizaci. Gratulujeme!

kk slovan rosice 
šk Železiarne Podbrezová

1. zápas — 6:2, 2. zápas — 8:0 
do Final Four postupují Rosice

Úvodní střet čtvrtfinálového klání se ode-
hrál na rosických drahách. Domácím hráč-
kám se povedl vstup do utkání, když braly 
oba body a  122 kuželek k  dobru. O  to se 
ve velké míře zasloužila Lucka Vaverková, 
která dosáhla suverénně nejvyššího náho-

zu 610 kuželek. Rosice pro tuto sezónu po-
řídily nové koule, se kterými se ne všechny 
hráčky dokázaly srovnat. Ve střední části 
utkání si tak první bod připsaly i hostující 
hráčky z  Podbrezové. Náskok v  kuželkách 
se však ztenčil jen nepatrně. V  závěrečné 
dvojici se hráčky opět rozcházely smírně 
1:1. Dobře zahrála Alena Kantnerová (564), 
která pojistila výhru domácího Slovanu. Ví-
tězství 6:2 bylo skvělou výchozí pozicí pro 
odvetné utkání. K  němu došlo třetí úno-
rovou neděli a  mělo hladší průběh, než 
se očekávalo. Hráčky Rosic nastoupily do 
zápasu ve skvělé formě a  hned v  úvodu 
utkání získaly tři body, které jim zaručovaly 
postup do vytouženého semifinále. V  zá-
věru utkání tak mohlo dojít ke dvojitému 
střídání, aby všechny hráčky okusily atmo-
sféru velkého zápasu. Střídající své kolegy-
ně skvěle zastoupily a  dotáhly své duely 
k vítěznému konci. Slovan tak mohl slavit 
hladké vítězství 8:0. Nejlepší hráčkou čtvrt-
finále se stala Lucka Vaverková, která i na 
venkovních drahách pokořila hranici šesti 
set (617), rovných šest set nakoulela i Nikča 
Tatoušková, několikaletá opora týmu Žele-

záren Podbrezová. Děvčatům z Rosic, rea-
lizačnímu týmu i  celé organizaci Slovanu 
Rosice gratulujeme k  historickému úspě-
chu.

skc victoria 1947 bamberg 
kk triglav kranJ

1. zápas — 7:1, 2. zápas — 7:1 
do Final Four postupuje Bamberg

Hladký průběh v  podobě dvojitého vítěz-
ství 7:1 mělo německo-slovinské čtvrtfinále.
V  úvodním utkání se o  vítězi rozhodlo 
prakticky v první rundě. Sina Beisser skvě-
lým výkonem 631 brala bod a 150 kuželek 
a  tento náskok se v  druhé rundě téměř 
zdvojnásobil. Celkem čtyři výkony přes šest 
set na straně domácích nedávaly hostují-
címu celku příliš šancí na úspěch. Jediný 
bod pro slovinské hráčky vybojovala Nusa 
Bajzelj výkonem 595.

rosice ve 
Final Four!

pokračování na str. 8 

Rosické ženy se stávají týmem nejvyšší světové úrovně.  

A nutno podotknout, že zcela zaslouženě.
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Podobně razantní vstup do zápasu zo-
pakovaly německé hráčky i  ve Slovinsku. 
Hned v  úvodu utkání vyhrály oba duely 
a rozhodly o postupu. V klidu hrající Něm-
ky pak dovedly zápas k hladkému vítězství 
o  více než 230 kuželek. Nejlepší hráčkou 
odvety byla domácí Brigitte Strelec, která 
si připsala i jediný bod domácích.

bbsv Wien 
c.s. electr. romgaz târgu mureș

1. zápas — 2:6, 2. zápas — 3:5 
do Final Four postupuje Târgu Mureș

Obhájkyně stříbrných medailí z  Vídně se 
s Ligou mistrů loučí již ve čtvrtfinále. Hráč-
ky rakouského BBSV bez sester Wieder-
mannových nedokázaly zvítězit ani v  jed-
nom utkání a mohou se soustředit již pou-
ze na národní soutěž.
Na kuželky poměrně vyrovnané první utká-
ní ztratily Rakušanky hned v  úvodu, kdy 
prohrály všechny čtyři dvojice. Naději na 
úspěch tak vykřesaly až v poslední rundě 
hrající hráčky, které dokázaly připsat důle-

žité dva body.
Ani vstup do odvety nevyšel hráčkám BBSV 
dobře. Sice připsaly jeden bod, ale rovněž 
ztrátu 65 kuželek, kterou se jim do konce 
utkání nepodařilo smazat. A tak i přes dal-
ší dva dílčí body, se musely smířit s proh-
rou 5:3 a koncem ve čtvrtfinále. Z postupu 
se tak radují rumunské hráčky.

rákoshegyi vasutas se 
keglJaški klub celJe

1. zápas — 3:5, 2. zápas — 1:7 
do Final Four postupuje Celje

I přes prohru Triglavu budou mít slovinské 
kuželky zastoupení ve finálovém turnaji. 
Postup slaví hráčky Celje.
Těm se podařilo zvítězit v úvodním utkání 
na horké maďarské půdě a  tento úspěch, 
v  ještě lepším poměru, přidaly i  z  drah 
domácích. Slovinky braly dva body hned 
v úvodní trojhře. V závěru sice stejným po-
měrem prohrály, avšak skvělý výkon Nady 
Savic (600) stačil k udržení náskoku z úvo-
du.
Do domácí odvety si tedy přivážely výhru 
5:3 a stačila jim i remíza. Slovinky však ne-

ponechaly nic náhodě a zvítězily jasně 7:1. 
Na čísla chudší zápas vyšperkovala krás-
ným výkonem Anja Kozmus (594).

muži

skv rot Weiss zerbst 1999 
sk FWt comPosites neunkirchen

1. zápas — 7:1, 2. zápas — 7:1 
do Final Four postupuje Zerbst

Obhájce titulu, německý Zerbst, nepone-
chal nic náhodě a  zvítězil obou zápasech 
naprosto shodným poměrem 7:1 (17:7). Ra-
kouskému klubu nepomohly ani hvězdné 
srbské posily Vlajkov a Simijonovic.
V úvodním utkání se blýskl v první rundě 
hrající Weber (664), který společně s Poin-
tingerem bral oba body a téměř sto kuže-
lek náskoku. Dominance červeno-bílých se 
potvrdila i v druhé rundě. V závěru výsle-
dek korigoval skvěle hrající Vlajkov (677).
V odvetě Zerbstu stačilo brát dva pomoc-
né body. První získal hned v úvodu. Druhý 
však Milos Simijonovic ubránil skvělým vý-
konem 691. V druhé rundě však Němci roz-
hodli, když brali oba body. Za zmínku však 

 pokračování ze str. 7

semifinále lm — ženy

Bamberg vs. Celje

31. 3. 2018 od 9.00

Rosice vs. Târgu Mureș

31. 3. 2018 od 11.30

l i g a  M i s t r ů

rosice ve 
Final Four!

pokračování na str. 9 
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stojí vynikající výsledek Thomase Schnei-
dera 671. V  rozhodnutém zápasu přidali 
hosté ještě 120 kuželek v poslední rundě. 
Diváci se však jistě nenudili, jelikož moh-
li sledovat skvělý souboj Vlajkov (640) vs. 
Hoffmann (665).

zalaegerszegi tk 
kc schWabsberg

1. zápas — 6:2 (14,5:9,5), 
2. zápas — 2:6 (8:16) 

do Final Four postupuje Schwabsberg

Asi nejpřekvapivější výsledek se zrodil 
v německo-maďarském duelu. Úřadující ví-
tězové světového poháru z Maďarska pod-
lehli bundesligovému Schwabsbergu. 
Úvodní domácí zápas vyšel Maďarům dle 
představ 6:2 (14,5:9,5). Hostující hráči se 
prali s těžkou maďarskou kuželnou a jedi-
ný Damir Cekovic přelezl hranici šesti set 
(602). Domácí naopak pokořili šestistovku 
hned čtyřikrát, a tak dva body pro Němce 
byly ještě šťastné.
Pokud chtěli hráči Schwabsbergu pomýš-
let na postup, nesměli zaváhat a  muse-
li vstoupit do odvetného utkání co nej-
razantněji. To se jim povedlo dokonale. 
V úvodu brali oba body a třetí přidali hned 
v  druhé dvojici. Jediný Zoltán Fehér kori-
goval za hosty výkonem 646. O  vítězi du-
elu se tak rozhodovalo v  závěru druhého 
utkání. Rozdílovým hráčem se v závěru stal 
Manuel Lallinger, který nahrál 631 kuželek 
a  bral všechny čtyři dráhy. Mladý Němec 
tak rozhodl o senzačním postupu němec-
kého týmu.

šk Železiarne Podbrezová 
kk zaPrešić

1. zápas — 5:3, 2. zápas — 5:3 
do Final Four postupuje Podbrezová

Dobrou formu předvedl interligový zá-
stupce z  Podbrezové, když dokázal vyhrát 
doma, ale i na drahách silného Zaprešiče.
V úvodním utkání, a repríze loňského sou-
boje o  třetí místo, na slovenské půdě se 
domácím povedl dokonalý obrat. Po úvod-
ní trojici prohrávali už 3:0 o  více než sto 
kuželek. Velkou zásluhu na tom měl hostu-
jící Branko Manev (684). V závěru však hos-
tům došel dech a domácí měli navrch. Ne-
jen že brali všechny tři body, ale dokázali 
otočit více než dvě stě kuželek! A  nutno 
dodat, že nejen zásluhou Vilmose Zavarka 
(689). Stejnou měrou se podílel i Erik Kuna 
(691) a Milan Tomka (654). Těsný výsledek 
však sliboval velké drama v odvetě.
Hostující Podbrezová přijela s velmi ofen-
zivní sestavou a nasadila svého nejlepšího 
hráče na nejlepšího hráče domácích. Duel 
Manev (658) — Zavarko (680) byl jednou 
z  ozdob utkání. Na vedlejších drahách se 
však odehrával ještě napínavější souboj. 
Daniel Tepša zvítězil na 636 o pouhou jed-
nu kuželku. Podbrezová tak vkročila do zá-
pasu skvěle. A i díky střídání a dávce štěstí 
mohli hostující slavit již po druhé rundě, 
jelikož dokázali zvítězit v  obou duelech, 
i když opět velice těsně. Skvělé utkání v zá-
věru vyšperkoval souboj Kuna (678) — Bo-
lanča (661). Jediný komu utkání nesedlo, 
byl slovenský reprezentant Peter Nemček 
(552). Jeho výpadek a výrazná prohra měly 
za následek kuriózní výsledek, kdy Podbre-
zová vyhrála 5:3, ale prohrála na kuželky.

alabárdos-szegedi te 
skc victoria 1947 bamberg

1. zápas — 5:3, 2. zápas — 4:4 
do Final Four postupuje Szeged

Další vyrovnaný souboj mezi Bamber-
gem a Szegedem nakonec vyzněl šťastněji 
pro maďarský tým, který dokázal zvítězit 
v úvodním zápase 5:3 o 103 kuželek. Hvěz-
dou utkání by Norbert Kiss (657). Hosté 
drželi krok ve většině utkání. Rozdílovým  
duelem byla hra v druhé rundě, kdy střídaný  
Wittke podlehl svému soupeři o  90 kuže-
lek. Vyrovnanost však slibovala zajímavou 
odvetu.
A  k  té skutečně došlo. Domácí vlétli do 
utkání jako podzim do Krušnohoří a hned 
po první části vedli 2:1 o přibližně 40 ku-
želek. V  závěru měli fanoušci jedinečnou 
podívanou. Nejhorší výkon z  šesti hráčů 
předvedl Fritzmann (627), který podlehl 
Čaličovi. Klíčový bod uhrál Marton Janos 
(631), který i přes prohru o 12 kuželek bral 
bod lepším poměrem drah. Rozhodujícím 
hráčem celého čtvrtfinále se však ukázal 
hvězdný Norbert Kiss (668), který porazil 
skvěle hrajícího Craciuna (642).

Tomáš Valík

 pokračování ze str. 8

l i g a  M i s t r ů

rosice ve 
Final Four!

semifinále lm — muži

Zerbst vs. Szeged

31. 3. 2018 od 14.00

Schwabsberg vs. Podbrezová

31. 3. 2018 od 16.30
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Zatímco o  titulu mistra u  našich východ-
ních sousedů je téměř rozhodnuto, v „čes-
ké části“ je již nyní jasné, že po třech le-
tech se mistrovský titul přesune z Rokycan 
do jiného města. Nejblíže k  tomu mají 
týmy nováčka z České Třebové a Luhačovic. 
Šanci stále neztrácí Jihlava, ale již 
se musí spoléhat na zaváhání 
svých konkurentů. V boji o se-
stup se zdá býti také rozhod-
nuto, tentokrát pro změnu 
na „české straně“, kde vše 
nasvědčuje tomu, že dny 
Slavoje Praha v Interlize jsou 
sečteny.
Ačkoliv pohled na 
neúplnou tabulku 
ještě dává teo-
retickou šanci na 
interligový titul Trstené, fakta jsou 
však neúprosná. Právě souboj dvou 
největších konkurentů opět demonstroval 
rozdíl mezi Podbrezovou a zbytkem „star-
tovního pole“. Po další překvapivé ztrátě 
oravského celku v  domácím prostředí se 
Spišskou Novou Vsí hrající o záchranu mo-
hou v Podbrezové opět pomalu připravo-
vat šampaňské. Těšit tak Trstenou mohou 
alespoň výkony jedné z mála posil na pře-
stupovém trhu Michala Szulce.
Již s  větším odstupem pak probíhá sou-
boj o  třetí příčku, potažmo o  titul mistra 
ČR. Lepší výchozí pozici před závěrečnými 
koly má prozatím Česká Třebová, ale pro 
Luhačovice mohou hovořit zkušenosti z let 
minulých, kdy rovněž tým bojoval do po-
sledních kol o  příčky nejvyšší. Když už se 

zdálo, že si ambiciózní nováček může vy-
tvořit mírný náskok, přišlo utkání na Šariši, 
kde překvapivě přenechává body domácím 
v boji o záchranu a nevyužívá tak zaváhání 
Luhačovic na domácí půdě s Trstenou.

O  titulu tak může hodně napově-
dět právě souboj těchto rivalů 
na počátku března, kde výho-
du domácího prostředí bude 
mít moravský celek.
Zatímco na Slovensku se 
zdá být souboj o třetí příč-
ku rozhodnutý a  Modran-
ka může dohrávat sezonu 

v klidu, to na čes-
ké straně Jihlava 
v  klidu rozhodně 
býti nemůže. Hu-
sovice, jež neza-

čaly sezonu zrovna nejlépe se 
po dobrém závěru podzimu a kva-

litních výkonech v  jarní části ocitly těsně 
za bronzovou pozicí a  na svého konku-
renta ztrácejí již jen pouhý bod. Pro vývoj 
tohoto soupeření bude důležité, jakým 
způsobem se Jihlava vypořádá na počátku 
března s rolí mírného favorita ve dvojutká-
ní na Slovensku. V případě neúspěchu klu-
bu z Vysočiny v těchto duelech vyznívá los 
papírově lépe pro Husovice, ale jak se již 
několikrát potvrdilo, zdání může klamat.
Na opačném pólu tabulky se rovněž si-
tuace vyjasňuje. Slavoj sice ještě zbraně 
úplně nesložil, ale ztráta na Rokycany se 
zdá být již nedostižitelná. Západočechům 
tak k  jistotě záchrany stačí zvládnout ná-
sledující dvojzápas se Šarišem a Spišskou 

Novou Vsí, kde bude v domácím prostředí 
velkým favoritem. Na Slovensku to vypa-
dá na souboj do posledních kol a v klidu 
nemůžou být hned tři družstva. Nepatrně 
lepší pozici má při pohledu na tabulku no-
váček ze Spišské Nové Vsi, jenž má dva zá-
pasy k dobru. Inter se po zlepšených výko-
nech v domácím prostředí krčí těsně nad 
propastí, a  tak „černý Petr“ připadá mo-
mentálně na klub ze Šariše, kterému však 
sebevědomí mohla zvednout překvapivá 
výhra nad Českou Třebovou, a i zkušenosti 
několikanásobných slovenských medailis-
tů mohou být na jejich straně.

Kamil Bednář

Oproti minulým ročníkům vstoupila, tentokrát bez větších změn v kádrech, do své druhé 

poloviny naše nejvyšší soutěž mužů — Interliga. Jak bývá obvyklé, s blížícím se jarem 

začíná také přihořívat v boji o medailová umístění a nejinak je tomu i letos.

Favorité 
uPevnili Pozice

InterlIga 2017/18

Z SkóRe B

1. ŠK Želez. Podbrezová 14 99,5 : 12,5 28

2. Škk Trstená Starek 16 82,5 : 45,5 27

3. TJ Lok. Česká Třebová 15 67,5 : 52,5 21

4. TJ Sokol Luhačovice 16 79,5 : 48,5 20

5. Šk Modranka 16 70 : 58 17

6. kk PSJ Jihlava 15 58,5 : 61,5 16

7. TJ Sokol Husovice 16 61 : 67 15

8. kk Inter Bratislava 16 50,5 : 77,5 10

9. Skk Rokycany 14 42 : 70 9

10. TJ Tatran Sp. Nová Ves 14 42 : 70 8

11. TJ Slavoj Veľký Šariš 16 41 : 87 8

12. kk Slavoj Praha 16 42 : 86 5
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Navzdory tomu je poměrně jasná situace 
na čele tabulky, kde mají Rosice šestibo-
dový náskok na pražskou Slavii a  k  tomu 
ještě k dobru odložený zápas v Duchcově. 
Nutno ale podotknout, že Rosice zatím 
v  jarní části soutěže odehrály pouze dva 
zápasy s posledními dvěma družstvy v ta-
bulce a  zápas v  Blansku. Těžší zápasy je 
v boji o titul ještě čekají.
Pražská Slavia dělá, co může, ale její ztráta 
narůstá. Může za to především překvapivá 
remíza doma s Valašským Meziříčím a pře-
devším čerstvá prohra v Jičíně. Mnohé ur-
čitě napoví nebo možná i definitivně roz-
hodne devatenácté kolo, kdy Slavia hostí 
Rosice.
Blansko neopouští bronzovou příčku a na-
opak svou pozici ještě trochu upevnilo. Na 
čtvrtém místě čekají Rokycany, které zatím 
neokusily na domácí kuželně v osmi zápa-
sech hořkost porážky, ale venku slavily za-
tím jedinou výhru v Jičíně. Na pátém místě 
najdeme Přerov, který na jaře naplno bo-
doval pouze v prvním zápase ve Valašském 
Meziříčí a  začíná podobně rozpačitě jako 
v  podzimní části. Absence Katky Fajdeko-
vé je hodně znát na výkonech v domácím 
prostředí, kde naposledy Spartak ztratil 
oba body se Žižkovem.
Naopak úspěšné jaro zažívají v  Náchodě 
a mohlo být ještě veselejší nebýt domácí 
prohry se Slavií, nutno dodat, že po sla-
bém výkonu. Výrazným tahounem družstva 
je především Martina Hrdinová, které pa-
tří třetí příčka v  pořadí jednotlivců podle 

průměru i podle získaných bodů. Zlín drží 
svůj klidný střed tabulky a  jako nováček 
soutěže se asi letos vyhne problémům se 
záchranou. Duchcov zatím stačil na jaře 
odehrát dva zápasy a oba prohrál, ale díky 
velké porci bodů získaných na podzim ne-
musí nijak panikařit. Na obhajobu loňské-
ho bronzu to ale letos nevypadá.
Nejnapínavější situace je tak na konci ta-
bulky, a to hned pro čtveřici družstev. Jičín 
získal velice cenné a  důležité body, když 
v domácím zápase trochu překvapivě pře-
hrál Slavii Praha. Valašské Meziříčí na jaře 
dvakrát remizovalo, a  především zvládlo 
klíčový zápas se Žižkovem, kterému nadě-
lilo dokonce „kanára“. Jedenáctou, a  tedy 
sestupovou příčku tak nyní drží Konstruk-
tiva, která na jaře uhrála pouze body proti 
Žižkovu a  následně si připsala tři prohry, 
i  když ta v Náchodě byla o pouhé tři ku-
želky. Žižkov svůj boj o záchranu ještě ne-
vzdává a díky vítězstvím v Přerově a doma 
s  družstvem Rokycan není ještě v  úplně 
beznadějné situaci. I pro tahle družstva ale 
platí, že mají odehrána různý počet zápa-
sů, takže hodnocení je trochu zkreslené. 
Jičín teprve čekají zápasy se všemi konku-
renty v boji o záchranu a v těchto duelech 
se asi bude rozhodovat, stejně jako hned 
v  příštím kole v  zápase mezi Valašským 
Meziříčím a Konstruktivou.
Co se týče výkonu jednotlivců, zdá se, jako 
by to na jaře přestalo padat. Žádná vysoká 
čísla jsme nezaznamenali a jen čtyřikrát se 
hráčkám podařilo překonat hranici šesti 

set kuželek. Nejlepší dosavadní jarní výkon 
tak má hodnotu 614 kuželek a zahrála ho 
Martina Hrdinová ve Valašském Meziříčí.
Pořadí jednotlivkyň vede Natálie Topičo-
vá z Rosic s průměrem téměř 590 kuželek 
před svou oddílovou kolegyní Lucií Vaver-
kovou. O vedení v  žebříčku zisku bodů se 
Natálie Topičová dělí s  Olgou Hejhalovou 
ze Slavie Praha, když obě vyhrály 13 ze 14 
svých utkání.

Štěpán Koblížek

Komentář k naší nejvyšší soutěži žen nemůžeme začít jinak než konstatováním, že situace 

v tabulce je značně nepřehledná. Na vině jsou odložená utkání kvůli nemocem a naopak 

některá předehraná utkání. Například Duchcov má odehráno pouze 13 zápasů, kdežto 

Valašské Meziříčí a Žižkov už 17 utkání.

tlačenice 
na konci tabulky

1. KlZ 2017/18

ZáP. SkóRe Body

1. kk Slovan Rosice 14 82 : 30 27

2. kk Slavia Praha 15 74 : 46 21

3. kk Blansko 15 74 : 46 20

4. Skk Rokycany 16 65,5 : 62,5 18

5. TJ Spartak Přerov 14 64 : 48 17

6. Skk Náchod 16 68,5 : 59,5 17

7. kC Zlín 16 68 : 60 17

8. TJ Sokol duchcov 13 53 : 51 13

9. SKK Jičín 16 49,5 : 78,5 10

10. TJ Valašské Meziříčí 17 55 : 81 10

11. kk konstruktiva Praha 15 46 : 74 8

12. SK Žižkov Praha 17 36,5 : 99,5 6
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První místo tabulky si dvanáctou výhrou 
v řadě upevnili hráči z Dobřan, kteří vedou 
první ligu o pět bodů. Klokani ke skvělým 
výkonům doma (průměr 3630) přidávají 
i kvalitní hru venku, kde pravidelně sbíra-
jí body. V  Dobřanech své výkony staví na 
vyrovnanosti týmu — hned čtyři hráči drží 
průměr nad 580, nejlepší z  nich je pak 
Vlasta Zeman mladší, který si na jaře při-
psal i rekordních 686 kuželek.
Zbytečné ztráty provází největšího konku-
renta Dobřan — TJ Třebíč. Ta v posledním 
kole neudržela náskok v kuželkách a pouze 
remizovala v Hořicích. I přesto však Třebíč 
zůstává na dostřel a  ztrátu může již brzy 
zmírnit, jelikož disponuje utkáním k dobru. 
I přes problémy v sestavě a zranění hráčů 
se může spolehnout na Kamila Nestrojila, 
který se na jaře potkal se skvělou formou 
a dosáhl maximálního náhozu 678. Výkon-
nostně nahoru jde i Petr Dobeš, který v Ji-
číně dosáhl na číslo 657.
Třetí místo stále drží hráči Hořic, kteří jsou 
nejpříjemnějším překvapením letošního 
ročníku. Hořičtí doma nepouštějí body 
a na venkovních drahách si drží vyrovna-
nou bilanci. Propastnou ztrátu devíti bodů 
se jim nejspíše stáhnout nepodaří, ale 
udržet třetí místo je jistě v  jejich silách. 
Hlavní oporou je junior Dominik Ruml 
s průměrem 595 kuželek.
Skvělá jarní forma katapultovala hráče Ro-
sic na čtvrté místo tabulky. Rosičtí zaváhali 
pouze jednou a dostali se na rozdíl jediné-
ho bodu k „medailovým“ příčkám. V důleži-
tém souboji se Zábřehem dokázali dohnat 
ztrátu kuželek z první rundy a dojít si pro 

celkem jasné vítězství 7:1.
Tabulkou nahoru postupují i  hráči Val-
mezu, kteří se otřepali z mizerného vstu-
pu do sezóny a  od vyšších příček je dělí 
jen zbytečné ztráty na domácí kuželně. Na 
venkovních drahách uhrálo Valašské Mezi-
říčí již devět bodů a patří jim v této tabulce 
třetí místo.
Po nepovedeném podzimu se zvedají hráči 
Hvězdy Trnovany, kteří si v pěti kolech při-
pisují osm bodů, což je pouze o bod méně, 
než získali v podzimní části soutěže. Udr-
ží-li formu z  úvodu jara, mohou pomýš-
let i na vyšší příčky a souboj o třetí místo 
bude velice zajímavý.
Klidný střed tabulky drží hráči Duchcova, 
kteří střídají dobré a špatné výkony. V po-
sledním kole si však připsali důležité vítěz-
ství nad hráči z Českých Velenic, podpoře-
né hned třemi šestistovkami.
Postupný propad tabulkou zažívají hráči 
Zábřehu, kterým se povedl vstup do sezó-
ny. Po podzimním čtvrtém místě jsou nyní 
až na osmé pozici se ztrátou pěti bodů na 
třetí Rosice. Ani nejlepší hráč první ligy, dle 
tabulky jednotlivců, nedokáže tým dovést 
k častějším výhrám. Martin Sitta však drží 
skvělý průměr 605 kuželek.
Na první jarní vítězství stále čekají hráči 
Jičína, jejichž náskok na sestupové příčky 
se ztenčil jen na pět bodů. To není kritic-
ká situace, ale nepřipíší-li si jičínští hráči 
brzy body, mohou mít v závěru sezóny ješ-
tě starosti.
Mírné zlepšení zaznamenali hráči Českých 
Velenic. Desáté místo a  bod náskoku na 
sestupové příčky je však obrovské zkla-

mání oproti předsezónním prognózám. Na 
druhou stranu se Velenice dokázaly od-
poutat ode dna tabulky a pomalu stoupají. 
Nejlepším hráčem je na pátém místě Zde-
něk Dvořák s průměrem 594 kuželek.
Vedle Velenic se o  zachování ligové pří-
slušnosti budou strachovat i  ve Vrchlabí 
a Olomouci. Olomouc na jarní body čeká, 
Vrchlabí už dva připsalo. Klíčové tak budou 
souboje se sousedy z tabulky. Rozhodovat 
může až poslední kolo, kdy Vrchlabí přivítá 
České Velenice.

Tomáš Valík

Dobřanští Klokani vlétli do jarní části sezóny ve velkém stylu a v šesti utkáních 

neztratili ani bod. Úvodní jarní kola se však podepsala i na dalších místech tabulky, 

kde došlo ke změnám pořadí, na které se společně podíváme.

jarní útok 
klokanů z dobřan

1. KlM 2017/18

ZáP. SkóRe Body

1. CB Dobřany Klokani 17 97 : 39 30

2. TJ Třebíč 16 83 : 45 25

3. SKK Hořice 16 74 : 54 21

4. kk Slovan Rosice 16 73 : 55 20

5. TJ Valašské Meziříčí 16 67 : 61 20

6. KK Hvězda Trnovany 16 69 : 59 17

7. TJ Sokol duchcov 16 68 : 60 16

8. KK Zábřeh 17 64 : 72 16

9. SKK Jičín 16 56,5 : 71,5 11

10. TJ Lok. České Velenice 16 72 : 86 7

11. Skk Vrchlabí 16 42,5 : 85,5 6

12. Hkk olomouc 16 40 : 88 5
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blahoPřejeme 
k jubileu

vladimír sedláček, vi-
ceprezident České 
kuželkářské asocia-
ce, předseda Komise 
státní reprezentace 
ČKA a  předseda kužel-
kářského oddílu TJ Spartak 
Přerov, oslavil v lednu 55. narozeniny.

čtvrťáci na kuželně

Oddíl kuželek TJ Třebíč, ve spolupráci 
s DDM Třebíč uspořádal druhý ročník tur-
naje v  kuželkách pro žáky 4. tříd základ-
ních škol. Turnaje se zúčastnilo 280 žáků 
(dvanáct tříd z pěti škol). Ve finále jednot-
livců nastoupilo 72 žáků, kteří odehráli 30 
hodů do plných. V soutěži tříd zvítězila 4.B 
ze ZŠ Benešova a  v  jednotlivcích zvítězili 
Josef Vrbka a Vendula Bobková ze ZŠ Hor-
ka-Domky.

Petr Dobeš st.

z Jednání vv čka

Výkonný výbor České kuželkářské 
asociace na svém zasedání dne 23. 
ledna 2018 v  Praze projednal pří-
pravu zasedání Výkonné rady ČKA, 
přípravu Mistrovství ČR 2018 a pro-
blematiku státních dotací pro rok 
2018. Zabýval se přípravou akcí Ko-
mise státní reprezentace ČKA a Ko-
mise mládeže ČKA na první pololetí 
2018. Schválil rozpisy a místa koná-
ní MČR 2018 všech kategorií a finále 
Pro-Tec Cupu — Poháru ČKA, slože-
ní výpravy České republiky na obě 
mezistátní utkání se Slovenskem 
a ustanovení inventarizační komise 
pro provedení inventur účtů a ma-
jetku.
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mládežnická 
liga a Poháry

Již jen finálová klání dělí mládežnické dlouhodobé soutěže jednotlivců od vrcholu.

český Pohár dorostu

Základní část soutěže je odehrána. Mezi 
dorostenkami šest sérií kvalifikačních tur-
najů nejlépe zvládla Barbora Švédová (Sla-
voj Žirovnice), která je v čele se 139 body 
(průměr 545). Švédové nejvíce pomohla 
šestistovka z Českých Velenic ze čtvrté sé-
rie. Jen o čtyři body méně (průměr 552) má 
Barbora Bártková (TJ Horní Benešov), které 
vyšel poslední start ve Valašském Meziříčí 
(584). Více jak sto bodů dosáhla ještě další 
pětice hráček, takže super výkon některé 
z nich ještě může s pořadím zamíchat.
Základní část dorostenců nakonec ovládl 
asi největší favorit na výhru Jan Mecerod 
(Slovan Rosice). Mecerod po celou sezonu 
předváděl nejvyrovnanější výkony, které 
mu vynesly 172 bodů (průměr 574). Závě-
rečné dva starty nevyšly aktuálně druhé-
mu v  pořadí Martinovi Dolákovi (Zbrojov-
ka Vsetín), nyní ztrácí na čelo osm bodů 
(průměr 553). O  dalších pět bodů zpět je 
Jakub Čopák (PSJ Jihlava) s průměrem 560 
kuželek.
Vítězové 5. ročníku ČPD v obou kategoriích 
budou známi 18. března.

Web soutěže: cpd.kuzelky.cz.

Pohár mladých naděJí

I soutěž žactva má za sebou základní část, 
přičemž vyvrcholení přijde o týden dřív než 
ČPD, tedy 11. března.
Nejvyrovnanější souboj o  první místo 
zřejmě svedou mladší žákyně, kde je prv-
ní trojice vměstnána do tří bodů. Naopak 
Ivana Zrůstková by si snad již výhru ve 
starších žákyních neměla nechat proklouz-
nout. Dobrý náskok má i Ondřej Stránský 
mezi staršími žáky, naopak Tomáš Benda 
v mladší kategorii má náskok titěrný.

Průběžné pořadí Pmn:

starší žákyně
1. Ivana Zrůstková 253 114 b.
2. Nikola Tobolová 253 98 b.
3. Barbora Lokvencová 254 95 b.

starší žáci
1. Ondřej Stránský 263 118 b.
2. Jakub Fabík 259 104 b.
3. Martin Hanuš 254 94 b.

mladší žákyně
1. Anna Löffelmannová 274 129 b.
2. Thea Petrů 266 129 b.
3. Veronika Kábrtová 269 126 b.

mladší žáci
1. Tomáš Benda 266 113 b.
2. Dominik Wittwar 261 112 b.
3. Kryštof Brejtr 253 106 b.

Web soutěže: pmn.kuzelky.cz.

kuŽelkářská liga dorostu

KLD má před sebou závěr základních sku-
pin a stále není zcela jasno o všech postu-
pujících.
Toto však neplatí o  skupině A. V  ní byly 
nejlepším týmem Poděbrady, které však 
o  svou suverenitu přišly administrativní 
chybou. Postup i  přesto uhájí. Do semifi-
nále je doprovodí a  vítězem skupiny se 
stane jeden ze tří „H“ týmů, tedy obhájce 
prvenství z Hazlova, Holýšov a Hořice.
Skupina B má do konce ještě dvě utkání, 
takže postupová čtyřka jistá není. Zce-
la jistě v  ní však nebude chybět Vysoké 
Mýto, které je již jistým vítězem skupiny. 
Druhý je Náchod, ale ještě jej může pře-
skočit Červený Kostelec. Ten však mís-
to mezi semifinalisty jisté nemá, jelikož 
s 18 body má pouze dva body k dobru na 
čtvrtý Horní Benešov a pátý Rychnov nad  
Kněžnou.
Skupině C před závěrem dominuje tro-
jice celků v  čele s  téměř jistým vítězem 
z Nové Bystřice. O dva body méně nasbí-
ral Pelhřimov, třetím do party jsou Dačice. 
Poslední místečko pravděpodobně obsa-
dí jeden z  dvojice PSJ Jihlava a  Sezimovo  
Ústí.
V poslední skupině D je na čele Vracov. Má 
dva body k dobru na Rosice a Zlín. Na čtvr-
tém místě je Vsetín. Všechny celky již mají 
jistý postup, takže v  závěru již půjde jen 
o  pořadí. Jednotlivcům suverénně vévodí 
Jan Mecerod z Rosic (559,9). Je tak zároveň 
nejlepším hráčem napříč skupinami.
V následujících dvou víkendech se budou 
dohrávat skupiny a 24. března budou ná-
sledovat první semifinále.
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Na následujících řádcích bychom rádi vy-
jádřili úctu jeho památce. Proto jsme po-
žádali některé z  jeho blízkých spolupra-
covníků a přátel o pár slov o  tom, co pro 
ně konkrétně Vladimír Tlamka představo-
val, jak ovlivnil nejen jejich kuželkářský ži-
vot a co si jako první vybaví při vzpomínce 
na jeho osobu.

Jiří Jančálek

prezident ČKA, viceprezident NBC

S Láďou jsem se blíže poznal před více jak 
30 lety, když jsme spolu pracovali v  teh-
dejším předsednictvu Československého 

kuželkářského sva-
zu. I  když jsme se ne 
pokaždé a  ve všem 
shodli, považoval 
jsem ho vždy za vý-
borného funkcionáře. 
Uměl oslovit lidi a  získat je 
pro svoji věc. Dokázal se obklopit lidmi, se 
kterými se mu dobře pracovalo — a jim se 
dobře pracovalo s ním. Pokud bylo třeba, 
vždy si uměl udělat pro kuželky čas.
Rád vzpomínám, jak jsme se s  Láďou 
a Zdeňkem Jarošem sešli u Jirky Johna na 
chatě. Celý den jsme řešili, jak transfor-
movat Českomoravský kuželkářský svaz 
do podoby, kterou známe dnes. S tím byla 
spojena i práce na nových stanovách. Pře-
stávku jsme si udělali jen na oběd a první 
skleničku něčeho ostřejšího jsme si dali, 
když jsme měli hotovo. Ale to už byl ve-
čer. Zábava pak plynula, došlo i  na karty 
a Láďa se předvedl i jako dobrý společník.
Mrzí mne, že už se s  Láďou nikdy nepo-
tkám. Ale naštěstí mám v paměti uchová-
nu na něj celou řadu historek, většinou 
veselých.

Petr vaňura

bývalý prezident ČKA, viceprezident WNBA

Vladimír Tlamka zcela 
zásadním způsobem 
ovlivnil můj kužel-
kářský funkcionář-
ský život. Měli jsme 

podobnou životní filosofii a  z  toho vyplý-
vající shodné názory na řešení kuželkář-
ských problémů. Velmi často jsem se sním 
radil a  naslouchal. Bude mi velmi chybět 
a budu na něho vzpomínat s úctou a lás-
kou. Čest jeho památce.

zdeněk Jaroš

bývalý prezident ČKA

V  roce 1998 mě Láďa 
oslovil, zda bych měl 
zájem pracovat teh-
dy ve VV ČMKS. Jeho 
nabídku jsem přijal. 
Nastala úzká spoluprá-
ce a on se pro mě stal ta-
kovým „kuželkářským tátou“. Myslím, že to 
plně vystihuje náš dvacetiletý vztah.
V  prvé řadě si vybavím blízkého přítele 
a  kamaráda, který byl vždy ochoten po-
moci. Vybavím si dobrého společníka, kte-
rý nezkazil žádnou srandu, a  k  životu pa-
tří i  to, že si vybavím i  výbornou slivovici 
a meruňkovici.

Petr holý st.

bývalý předseda Komise státní repre- 
zentace ČKA a bývalý reprezentační trenér

S  panem Tlamkou jsme se poznali již při 

V neděli 11. února 2018 postihla celé kuželkářské hnutí smutná zpráva o skonu  

pana Vladimíra Tlamky, bývalého předsedy ČMKS, ČKBF, viceprezidenta WNBA,  

velkého kuželkáře a vynikajícího člověka.

vzPomínka na 
vladimíra tlamku

v z p o M í n á M e

pokračování na str. 16 
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vzPomínka na 
vladimíra tlamku

 pokračování ze str. 15

ligových utkáních Bos-
kovic a  Trutnova ně-
kdy kolem roku 1965. 
Od roku 1990 byly 
naše životy „spojeny“ 
fukcionařením v  kužel-
kářském sportu, a  to hod-
ně pevně. Vládi jsem si vždy vážil pro jeho 
přehled a řídící schopnosti. K našemu přá-
telství přispělo i  to, že jsme stejný ročník 
a  i  to, že jsme společně uspořádali osla-
vu našich 60. narozenin, a právě tam jsem 
se přesvědčil, co jeho jméno znamená — 
oslavy se účastnili čelní funkcionáři naší 
tělovýchovy i mezinárodní federace NBC.
Absolvovali jsme spolu více než deset mis-
trovství světa v rolích vedení našich výprav 
a nespočet dalších mezinárodních událos-
tí a jméno Tlamka nám vždy a všude „ote-
víralo dveře“. Na Vláďu nikdy nezapomenu 
nejen jako na vynikajícího funkcionáře, ale 
i jako bezvadného kamaráda.

Petr dobeš st.

bývalý viceprezident ČKA  
a bývalý reprezentační trenér

Vláďa býval na dráze 
těžký soupeř a  vítěz-
ství nad ním nebo 
jeho družstvem, bylo 
vždy velkým úspě-
chem. Měl jsem tu čest 
si s  ním zahrát i  v  jeho 
družstvu, když Boskovice postoupily do 
2. ligy. Oslovil mne v době, kdy se mi vůbec 
nedařilo, ale on mi věřil a  moc pomohl. 
Stál i na prahu mé funkcionářské činnosti, 
když jsem si od něj převzal mnoho užiteč-
ných zkušeností. Říká se, že každý člověk je 
nahraditelný. Vláďa ne!
Vždy si vybavím kamaráda, kterého byla 
radost potkávat a člověka, který si svůj ži-
vot skutečně plně prožil.

Zármutek nad smrtí Vladimíra Tlamky ne-

vyjadřují jen zástupci 
české kuželkářské 
obce. Tato událost 
zasáhla celý kužel-
kářský svět. Ať už svě-
tové organizace WNBA 
a NBC, případně rakouský 
kuželkářský svaz ústy svého prezidenta 
Ludwiga Kocsise vyjadřují svůj zármutek. 
Dovolte krátký úryvek:
„My všichni jsme opět zchudli o  věrného 
muže, dlouholetého funkcionáře. Kuželkář-
ský sport ztratil v osobě Vladimíra Tlamky 
člověka a  podporovatele s  velkou osobní 
vášní, spojenou s velkým úsilím v tom, co 
dal svému milovanému sportu.“

Myslíme, že k tomu není již co dodat…

v z p o M í n á M e

Tři prezidenti po svém zvolení v roce 2001 – zleva: Zdeněk Jaroš (prezident ČKA),
Vladimír Tlamka (prezident ČKBF), Michal Zvěřina (prezident ČBA)


