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VaVerkoVá a Bína 
na trůnu

V  kongresových prostorách přerovského 
hotelu Jana se moderování letošního roč-
níku vyhlašování chopila, a nutno doplnit, 
že s  velkých úspěchem, dvojice Ludmila 
Johnová a  Tomáš Valík. Mladí moderátoři 
vnesli do vyhlášení výsledků jednotlivých 
anket svěží vítr a  zanechali velmi dobrý 
dojem.
Prvními oceněními, která byla předána, 
byla již tradičně vyznamenání ČKA a  ČUS 
za reprezentaci České republiky, případně 
za dlouhodobou činnost pro kuželkářské 
hnutí. Plakety letos obdrželi Monika Pavel-
ková, Michael Kotal, Janové Bína a  Endršt 
a Renáta Babická, kteří byli oceněni za své 
reprezentační úspěchy. Ocenění za záslu-
hy obdrželi Jiří Halfar, Petr Kejval, Jiří Radil, 
Karel Janovský, Jan Kotyza, Josef Ledajaks, 
Ladislav Musil a Tomáš Valík. Čestné uzná-
ní České unie sportu obdržel Luboš Ze-
lenka. Zvláštní ocenění ČKA poté obdržela 
dvojice kuželkářů, která na jaře zásadním 

způsobem přispěla k  záchraně života. Ka-
rel Koubek a Jindřich Kadula dne 7. 3. 2018 
při utkání okresního přeboru mezi družst-
vy TJ Blatná a SK Otava Katovice významně 
přispěli k záchraně života Vladimíra Schle-
hubera, kterého oživovali při zástavě srdce. 
Oba ocenění sklidili od přítomných aplaus 
ve stoje.
Po předání úvodních ocenění následovalo 
vyhlášení největších talentů uplynulého 
ročníku. Z rukou Jana Bíny a Nadi Dobešo-
vé si ocenění převzali Ondřej Stránský (SKK 
Vrchlabí) a  Ivana Zrůstková (CB Dobřany), 
ta tedy vzhledem ke své nepřítomnosti 
pouze symbolicky. Oběma vítězům hlavní 
měrou dopomohlo k  výhře v  anketě cel-
kové prvenství v  Poháru mladých nadějí. 
Zrůstková k  tomu navíc přidala stříbrnou 
medaili na republikovém mistrovství žá-
kyň.

pokračování na str. 3 

Konec června již pravidelně patří společenské  

akci vyhlášení nejlepších kuželkářů sezony.  

V té uplynulé se jimi v hlavních kategoriích stali  

Lucie Vaverková a Jan Bína.

Léto je okurkovou sezónou pro znač-
nou část země. Pracovní pozice zejí 
prázdnotou, sporty mají přestáv-
ku, novináři informují o  zácpách na 
chorvatských silnicích. V období čer-
vence a srpna zároveň ustává každo-
denní ruch kuželkářských klání.
Abyste toto „bezčasí“ lépe přečkali, 
připravili jsme pro Vás tradiční letní 
vydání Kuželkářských listů. Nalezne-
te v  něm zejména materiály týkající 
se vyhlášení nejlepších kuželkářů 
sezóny. Mezi nimi vyniká rozhovor 
s  novým členem Síně slávy našeho 
krásného sportu, s  panem Petrem 
Markem. Důležitou novinkou, která 
postihne domácí nejvyšší soutěže, 
je změna v  systému kolaudací. Její 
užitečnost posuďte sami. Další ma-
teriály rekapitulují dění na finálových 
turnajích Pro-Tec Cupu — Poháru ČKA 
a MČR dvojic. Poslední tečkou za svě-
tovými šampionáty jsou nová vydání 
světových žebříčků. Nepřehlédněte 
také informaci o vyhlášení konkurzů 
na nové lodivody české reprezenta-
ce mužů a žen, jejichž činnost bude 
směřovat zejména k  MS 2019, které 
budou hostit Rokycany.
Dovolte mi Vám popřát příjemné 
léto, zdařilou přípravu na novou se-
zónu a od září to opět vypukne…

Úvodem

Lukáš Dařílek
šéfredaktor
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Další vyhlášenou kategorií byl trenér sezó-
ny a trenérská stálice. Oceněni byli Zdeněk 
Jaroš a Luboš Zelenka. Jaroš, bývalý prezi-
dent ČKA, dovedl náchodský dorost k  pr-
venství v  nejvyšší soutěži. Hráči Náchoda 
se navíc pravidelně umísťují mezi nejlep-
šími v PMN. Luboš Zelenka jako trenérská 
stálice již řadu let úspěšně trénuje ženský 
celek Slavie Praha. Dovedl jej k mnoha ti-
tulům v domácí nejvyšší soutěži a i v Evro-
pě s ním slavil mnohé úspěchy. Rozhovor 
s  Lubošem Zelenkou naleznete v  příštím 
čísle Kuželkářských listů. Na řadu přišlo 
i  ocenění bývalých úspěšných reprezen-
tantů. Oceněni byli Vlastimila Cahová, mis-
tryně světa ze soutěže dvojic z  roku 1994, 
a Zdeněk Vymazal, jeden z nejlepších čes-
kých hráčů působících v Interlize.
Po malé vložce, kterou vyplnilo videoshr-
nutí uplynulých mistrovství světa z  Ru-
munska, přišlo na řadu vyhlášení nejlep-
ších juniorů proběhlé sezony. Na bronzo-
vých příčkách se umístili Veronika Horková 
(Kuželky Holýšov), která Česko úspěšně 

reprezentovala na Světovém poháru do-
rostu, kde s  Janem Mecerodem obsadila 
stříbrnou pozici v soutěži smíšených dvo-
jic, a Michael Klaus (TJ Sokol Duchcov), je-
hož hlavním úspěchem jsou dvě zlaté me-
daile z  republikového šampionátu a  také 
kvalitní výkony v 1. KLM. O příčku výš skon-
čil partner Horkové ze Světového poháru 
Mecerod (KK Slovan Rosice). Jeho sezonu 
mimo již zmíněného úspěchu také lemo-
vala účast na MS juniorů a výhra v Českém 
poháru dorostu. Na druhém místě jej za 

juniorky doplnila domácí Monika Pavelko-
vá. Ta nejen že byla součástí bronzového 
přerovského družstva v  1. KLZ, ale hlavní 
úspěch si schovala na MS juniorů. V sou-
těži smíšených tandemů totiž dokázala 
spolu s Michalem Kotalem získat bronzové 
medaile, navíc se podívala i do finálového 
dne mezi nejlepší jednotlivkyně. Nejlepší-
mi juniory roku se poté nepřekvapivě stalo 
duo Natálie Topičová a Jan Bína. Topičová 

VaVerkoVá a Bína 
na trůnu

 pokračování ze str. 2

k u ž e l k á ř s k é  a n k e t y

AnketA kuželkář sezóny 2017/18

Kuželkář sezóny Jan Bína TJ Lokomotiva Česká Třebová

Kuželkářka sezóny Lucie Vaverková KK Slovan Rosice

Junior sezóny Jan Bína TJ Lokomotiva Česká Třebová

Juniorka sezóny Natálie Topičová KK Slovan Rosice

Talent sezóny — chlapci Ondřej Stránský SKK Vrchlabí

Talent sezóny — dívky Ivana Zrůstková CB Dobřany

Trenér sezóny Zdeněk Jaroš SKK Náchod

Trenérská stálice Luboš Zelenka KK Slavia Praha

Síň slávy Petr Marek SK Sezimovo Ústí

pokračování na str. 4 
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jako jedna z hlavních postav mistrovských 
Rosic uspěla se svým týmem v 1. KLZ, bra-

la stříbro na Světovém poháru družstev, 
bronz v  Lize mistrů a  úspěchem skončila 
i  její účast na republikovém šampionátu, 
kde slavila dvě zlata. Topičová se stala nej-
lepší juniorkou již potřetí. Stejný počet pr-
venství má ve své sbírce i Bína, který jako 
nejlepší Čech v  Interlize dopomohl České 
Třebové ke stříbrným medailím. Jeho hlav-
ní úspěchy však přišly až v  Kluži. Nejprve 
na úvod juniorského šampionátu zahrál 
672 kuželek, což byl nejlepší výkon celého 
týdne, aby pak ve finálovém dni dotáhl své 
snažení ke zlaté medaili z kombinace a ke 
stříbrné v rámci finále. Formu si následně 
přenesl i do MS jednotlivců, kde se nejprve 
suverénním způsobem kvalifikoval mezi 32 
nejlepších, aby si kvalitními výkony došel 
až k bronzovému ocenění a čtvrtému mís-
tu v kombinaci.
Po vyhlášení nejlepších juniorů bylo na 
řadě uvedení další legendy českých kuže-
lek do Síně slávy České kuželkářské aso-
ciace. Letošním laureátem se stal Petr 
Marek. První předseda Komise rozhodčích 
ČKA vedl české sudí až do roku 2001. Zá-

roveň byl dlouholetým mezinárodním 
rozhodčím, podílel se na rozhodování na 
mistrovstvích světa. Hlavním rozhodčí byl 
v  roce 2000 v  polské Poznani. Rozhovor 
s ním naleznete na stranách 12–13.
Na závěr večera došlo k vyhlášení hlavních 
anket, tedy o  nejlepší kuželkáře sezony. 
Třetí místo mezi ženami obsadila Naďa 
Dobešová, která podobně jako Topičová 
byla jednou z  ústředních postav Slovanu 
Rosice při cestě za velkými úspěchy v roč-
níku 2017/18. Dobešová tak potvrdila, že 
nestárne a že je stále jednou z nejlepších 
českých hráček, což také zpečetila dvojitým 
zlatých úspěchem na mistrovství republiky. 
Jejím partnerem na bronzovém stupínku je 
Tomáš Pavlík. Hráč druholigového Slovanu 
Karlovy Vary letos na republice mužů vy-
pálil všem favoritům rybník a díky skvělým 
výkonům získal obě zlaté medaile, tedy jak 
za finále, tak i za kombinaci.
Druhá místa v hlavních anketách obsadila 
úspěšná dvojice z rumunského MS, Rená-
ta Babická a Jan Endršt. Babická, ještě jako 
Navrkalová, spolu s  Endrštem získala zla-
tou medaili v soutěži smíšených tandemů, 
což oběma bohatě vynahradilo nepříliš 
úspěšné klubové sezony.
A pak už došlo k vyhlášení absolutních ví-
tězů. Lucie Vaverková získala již svůj pátý 

titul nejlepší české kuželkářky. Poslední 
prvenství slavila v sezoně 2013/14, předtím 
se ještě v  rámci kuželkáře roku radovala 
v letech 2010, 2008 a 2006. Při rekapitulaci 
jejích výkonů o ní platí to samé jako o To-
pičové a Dobešové. Hráčka Slovanu Rosice 
zářila po celý ročník a ke dvěma medailím 
z MČR (zlato z finále a stříbro z kombinace) 
přidala i úspěšný návrat na světovou scé-
nu, kde jí jen trocha štěstí chyběla k zisku 
některého z  cenných kovů. Nejlepším ku-
želkářem se pak stal Bína, který naopak 
hlavní kategorii ovládl poprvé. Stal se nej-
mladších vítězem ankety od výhry Ondřeje 
Sobčáka z  roku 2002. Podle předpokladů 
jej pak samotní ocenění na závěr večera 
vyhlásili Kuželkářskou hvězdou sezony.

Lukáš Dařílek

VaVerkoVá a Bína 
na trůnu

 pokračování ze str. 3
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Pohár míří do 
České třeBoVé

Final Four bylo letos naplánováno na ví-
kend 2. a 3. června. Probojovali se do něj 
dva zástupci Interligy a dva celky z 1. KLM. 
Jediným týmem, který se zúčastnil i  loň-
ského klání byla Třebíč, která tak potvrdila 
svoji pověst pohárového družstva.
Nejprve si krátce připomeňme cestu všech 
účastníků. Třebíč jako třetí nasazená ne-
měla svoji cestu vůbec snadnou. Již v os-
mifinále ji čekaly silné Dačice, přes které 
přešla díky vyššímu počtu získaných drah. 
Stejným způsobem Třebíč zdolala i  bron-
zový interligový tým z Jihlavy. Semifinálový 

soupeř Třebíče, Česká Třebová, naopak po-
stupoval hladce, když se téměř bez ztráty 
pomocného bodu vypořádal s  Rosicemi 
i Husovicemi.
Druhou dvojici tvořily Rokycany, které si 
úspěchem v  poháru mohly vynahradit 
slabší ligovou sezonu, a  Trnovany. Ty se 
celkem zapotily ve čtvrtfinále, kdy se jim 
do cesty postavilo překvapení letošní roč-
níku. Rokytnice nad Jizerou nastupuje ve 
třetí lize. V  aktuálním roce však její řady 
posílil Michal Jirouš. Jeho výkony jako by 
daly křídla i  zbytku týmu, který se málem 

probojoval mezi nejlepší čtyři celky roční-
ku. Nakonec však přeci jen těsný postup 
(7:5) slavil teplický prvoligový celek. Roky-
cany cestu nadstavbou olemovaly třemi 
výsledky 11:1, když vyřadily Lomnici, Bohu-
šovice, a  především obhájce titulu. Dob-
řany byly nasazenou jedničkou a  na jaře 
oslavily návrat do Interligy. V poháru však 
tvrdě narazily, takže si musely nechat zajít 
na obhajobu prvenství chuť.

Kuželna v Trutnově hostila další ročník finálového turnaje Pro-Tec Cupu Poháru ČKA. 

Novým vládcem pohárové soutěže se stal celek Lokomotivy Česká Třebová.

pokračování na str. 6 
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Pohár míří do 
České třeBoVé
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Semifinále

O  místo ve finále spolu nejprve svedly 
souboj Rokycany a  Trnovany. Daniel Neu-
mann sice uhrál rokycanský bod, za Trno-
vany však drtivou výhrou srovnal Miroslav 
Šnejdar (633:564), čímž dal kromě bodu 
svému týmu i pohodlný náskok do druhé 
poloviny. V ní sice druhý úspěch Rokycan 
přidal Jan Endršt, Roman Pytlík však těsný 
souboj s  Jiřím Zemánkem nezvládl, a  tak 
se z výhry radovaly Trnovany (4:2, o 49 ku-
želek).
Ve druhém semifinále lépe začala Česká 
Třebová. Ondřej Topič s Janem Bínou uhráli 
oba body. Třetí navíc následně přidal Dali-
bor Ksandr. Třebíč tak mohla již jen srovnat 
díky poslednímu souboji. Kamil Nestrojil 
porazil Pavla Jirouška, avšak „pouze“ o  31 
kuželek. Třebové tak zůstalo 22 kuželek 
k dobru, což znamenalo její vítězství 5:1.

O třetí míStO

Druhý den byl nejprve sehrán zápas 

o  bronz. V  tom loňském se Třebíči poda-
řilo zdolat Červený Kostelec a  cenný kov 
uhrát. Tentokráte však jejím soupeřem 
byly Rokycany, kterým v  prvním souboji 
k bodu a velkému náskoku pomohl slabší 
výkon Petra Dobeše proti Pavlovi Honsovi 
(539:596). Robert Pevný sice srovnal, avšak 
to bylo ze strany celku z Vysočiny vše. Jiří 
Mikoláš sice v druhé půlce porazil o  jed-
nu kuželku více než Daniel Neumann, když 
zahrál poslední dráhu 176. Neumann však 
získal první tři dráhy a  bod tak slavil on. 
Poslední souboj poté hladce vyhrál Jan 
Endršt. Rokycany zvítězily 5:1 o 52 kuželek 
a sezónu zakončily s bronzovými medaile-
mi na krku.

finále

Celý ročník vyvrcholil finálovým soubojem 
Třebové s  Trnovany. Třebová na úvod na-
sadila Pavla Jirouška, což se ukázalo jako 
dobré rozhodnutí. Jiroušek dokázal hlad-
ce porazit Milana Stránského (610:560). 
Když jej navíc další výhrou podpořil Vác-
lav Kolář, který v  poměru 578:555 zdolal 
Jiřího Zemánka, byla Třebová na nejlepší 

cestě k pohárovému titulu. Michal Koubek 
sice ve třetím souboji dokázal snížit, když 
545:523 porazil Ondřeje Topiče, ale závě-
rečný souboj nejlepších hráčů definitivně 
potvrdil výhru Třebové. Jan Bína v něm do-
kázal porazit Miroslava Šnejdara 641:585. 
Bína tak celý víkend uzavřel nejlepším 
výkonem víkendu. Hráči České Třebové se 
díky tomu mohli radovat z výhry 5:1, o 107 
kuželek a také ze zisku ušatého poháru pro 
nejlepší tým Pro-Tec Cupu — Poháru ČKA.

Závěr

Nejlepšího výkonu ročníku dosáhl nejlep-
ší kuželkář letošní sezony Jan Bína, který 
v domácím utkání proti Husovicím, po drá-
hách 171, 185, 157 a 188, zahrál 701 kuželek. 
I  další dva nejlepší výkony patří zástupci 
vítězného týmu. Pavel Jiroušek zahrál 664 
na domácích dráhách a  662 na kuželně 
Husovic. 630 a  více kuželek se podaři-
lo uhrát hned ve třiceti případech, z  toho 
pětkrát v  Třebové a  v  Rokytnici, třikrát 
v Ústí nad Labem a v Trutnově.
Čtyři nejlepší týmové výkony předvedla 
Česká Třebová, 2548, 2481 a  2469 kuže-
lek doma, 2460 poté přidala v  Rosicích. 
Z ostatních týmů se nejvíce dařilo Rokyca-
nům v Dobřanech (2460) a doma (2456).

Lukáš Dařílek

 pokračování ze str. 5
Pro-tec cuP 2017/18 — Muži

TJ Lokomotiva Česká Třebová

KK Hvězda Trnovany

SKK Rokycany

4. TJ Třebíč



KuželKářsKé listy 5/2018

7p r o -t e c  c u p  —  p o h á r  Č k a

do ČtVrtice 
Všeho doBrého

Závěrečného turnaje se kromě Rosic ještě 
zúčastnily celky Duchcova, Zlína a Rokycan. 
Rosice se jako hlavní favorit kvalifikovaly 
velmi těsně, když ve čtvrtfinále díky vyšší-
mu počtu vyhraných drah vyřadily Blansko. 
Rosicím se totiž nevyvedlo první utkání 
hrané v Blansku, kde prohrály 5:1. Výborně 
si v  utkání vedla především Zdeňka Šev-
číková (591). V odvetě poté skvěle zahrála 
Lucie Vaverková (632). Ale stav po první 
polovině byl vyrovnaný 1:1. Rosice tak mu-
sely ovládnout druhý nához, aby mohly 
pomýšlet na postup. To se Nadě Dobešo-
vé a  Natálii Topičové povedlo. Obě navíc 
dohromady ztratily jen jednu dráhu, když 

na poslední třicítku Dobešovou vystřídala 
Iva Rosendorfová. Celkem tedy 6:6, ale na 
dráhy 17,5:14,5 a postup Rosic. Naopak Du-
chcov se do Final Four kvalifikoval s pře-
hledem díky hladkým výhrám nad Žižko-
vem a Náchodem.
Rokycany jako další účastník finálového 
víkendu si v  osmifinále poradily s  Hazlo-
vem, aby pak v boji o semifinále přetlačily 
pražskou Slavii, která tím přišla o možnost 
bojovat o pohárovou trofej na domácí ku-
želně. Čtvrtým do party byl ligový nováček 
ze Zlína, který nejprve bez obtíží překonal 
Vsetín. Následně se utkal s Valašským Me-
ziříčím. Tomu se letošní ročník vůbec nevy-

vedl, když po letech opustil nejvyšší ligo-
vou soutěž. V poháru si tak zklamání mohl 
vynahradit. Zlín však byl proti a díky vyš-
šímu počtu vyhraných drah dokázal přes 
regionálního rivala postoupit.

Semifinále

První souboj svedly Rosice s  Duchcovem. 
Tři ze čtyř soubojů byly velmi vyrovnané 
a  rozhodovala v  nich doslova každá ku-
želka. Ten čtvrtý však v  poměru 599:517 

„Proč měnit osvědčené?“ Jako by si řekly hráčky Rosic a počtvrté v řadě ovládly ženského 

pavouka Pro-Tec Cupu, jehož vyvrcholení 2. a 3. 6. hostila kuželna na pražském Žižkově.

pokračování na str. 8 
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p r o -t e c  c u p  —  p o h á r  Č k a

drtivě ovládla Natálie Topičová. Rosicím 
tak dala v  podstatě nedostižný náskok. 
V  těch zbylých uhrála bod pro Duchcov 
Adéla Kolaříková těsnou výhrou nad Lucií 
Vaverkovou. Naopak Andrea Axmanová bo-
dovala ve prospěch Rosic. Poslední souboj 
Simony Koutníkové s Alenou Kantnerovou 
byl v  první polovině velmi vyrovnaný. Na 
třetí dráze se drtivě radovala Kantnerová 
a zdálo se být jasno. Koutníková na závěr 
předvedla výborný výkon, ztrátu v podsta-
tě smazala. V  její neprospěch však nako-

nec rozhodly pouhé dvě kuželky. I díky této 
výhře se tak z postupu radoval favorit (5:1, 
o 85 kuželek).
Druhé semifinále Rokycany vs. Zlín odstar-
tovala remíza. Veronika Horková s  Kristý-
nou Zimákovou sehrály vyrovnaný souboj. 
Většinu času měla mírně navrch Horková. 
Závěr však patřil Zimákové. Obě dámy si 
tak rozdělily po půl bodu. Druhý souboj již 
dopadl dobře pro Rokycany. Terezie Krá-
korová začala proti Martině Ančicové lépe. 
V dalším průběhu se sice více dařilo zlín-
ské hráčce, závěr však opět patřil Krákoro-
vé, která vyhrála v poměru 538:536. Do dru-

hé poloviny si Rokycany tedy přinesly titěr-
ný náskok. Zlínské duo Martina Zimáková 
– Bohdana Jankových ve svých startech za-
hrálo shodně 513 kuželek. A jak se k tomu 
postavily hráčky Rokycan? Daniele Pochy-
lové se nedařilo, byla střídána Michaelou 
Provazníkovou, ale ani ta se příliš nechytla. 
Výsledek 461 a hladká prohra. Vše však pro 
Rokycany zachránila Denisa Pytlíková, kte-
rá díky nejlepšímu výkonu utkání 598 zís-
kala rozhodujících 85 kuželek. Rokycany se 
tak radovaly z  těsné výhry 4,5:1,5 o 35 ku-

 pokračování ze str. 7

pokračování na str. 9 
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Všeho doBrého

p r o -t e c  c u p  —  p o h á r  Č k a

želek a měly tak jistotu zlepšení bronzové 
pozice z minulého ročníku.

O třetí míStO

Souboj o  třetí místo, Zlín vs. Duchcov. 
Úvodní bod pro Zlín získala Hana Stehlí-
ková, která porazila Adélu Kolaříkovou 
(516:496). To však bylo ze strany morav-
ského celku vše. Zbylé souboje už ovládl 
Duchcov. Nejprve se radovala Růžena Svo-
bodová jasně 561:481. Podobně hladce zví-
tězila i Simona Koutníková (579:538). Vyrov-
naný souboj spolu nakonec svedly Barbo-
ra Ambrová a  Bohdana Jankových. Po sto 
dvaceti hodech se z  výhry 545:540 mohla 
radovat Ambrová, čímž potvrdila výhru Du-
chcova 5:1.

finále

Na závěr spolu Rosice s Rokycany sehrály 
finálovou bitvu. První souboj sehrály Naďa 
Dobešová s  Denisou Pytlíkovou. Rokycan-
ská hráčka získala první dráhu. Dobešová 
však drtivě kontrovala na druhé (173:135). 
Na zbylých dvou se dámy přetahovaly 
o  každou kuželku. V  obou případech se 
však radovala hráčka Rokycan. Získala tedy 

díky třem vyhraným dráhám bod, avšak na 
sražené kuželky prohrála 559:587. Srovnání 
přinesl souboj na sousedních dráhách, kdy 
Natálie Topičová vyrovnanějšími výkony na 
jednotlivých třicítkách zdolala v  poměru 
580:540 Veroniku Horkovou. Druhá polovi-
na finále již byla zcela v  režii Rosic. Lucie 
Vaverková si poradila s Terezií Krákorovou 
601:542 a  Alena Kantnerová s  Michaelou 
Provazníkovou 585:552. Rosice tak utkání 
ovládly v  poměru 5:1 a  radují ze čtvrtého 
pohárového prvenství v  řadě. Rokycany 
končí stříbrné, avšak smutnit nemusí, ne-
boť s mladým kádrem se dostaly až téměř 
na vrchol.

Závěr

Nejlepšího výkonu ročníku dosáhla Lucie 
Vaverková z  Rosic na domácích dráhách 
v  souboji s  Blanskem, když porazila 632 
kuželek. Hranici 600 kuželek pokořilo ještě 
sedm dalších výkonů. Jediná Vaverková se 
radovala dvakrát. Dvou výkonů bylo dosa-
ženo ve Vyškově.
Nejlepší týmový výkon předvedly Rosice, 
a to právě v závěrečném finále (2353). Více 
jak 2300 kuželek ještě nahrály Rokycany, 
Slavia Praha, Valašské Meziříčí a Blansko.

Lukáš Dařílek

 pokračování ze str. 8
Pro-tec cuP 2017/18 — ženy

KK Slovan Rosice

SKK Rokycany

TJ Sokol Duchcov

4. KC Zlín

v sobotu 9. června se v Českých velenicích 
konal další ročník turnaje věnovaného 
mladším žákům a žákyním.

Nejlepší mladší žáci a  žákyně zakončili 
tuto sezónu v sobotu 9. června na čtyřdrá-
hové kuželně v Českých Velenicích, kde se 
mezi sebou již tradičně utkaly krajské vý-
běry. K vidění byla spousta hezkých výko-
nů, které velmi často přesahovaly hranici 
270 kuželek.
V  napínavém souboji letos zvítězil Jiho-
český kraj s  celkovým výkonem 1110 po-
ražených kuželek, druhé místo si odvezl 
Královéhradecký kraj, který docílil 1076 ku-
želek a na třetím místě se umístil Plzeňský 
kraj s 1072 kuželkami. Nejvyššího výsledku, 
skvělých 306 poražených kuželek, docílily 
shodně Thea Petrů a Veronika Kábrtová.
V  soutěži tandemů zvítězilo duo Petrů + 
Mikeš z  Jihočeského kraje, které ve finá-
le porazilo dvojici z  Vysočiny Malenová + 
Straka. Bronz si z  Velenic odvezly dvojice 
Plzeňského kraje Löffelmannová + Benda 
a Jihomoravského kraje Nováková + Koneč-
ný.
Ještě jednou děkuji pořadatelům z Českých 
Velenic za skvělou organizaci a  zvládnutý 
průběh turnaje, dík patří také firmě Mag-
na Cartech, díky které si hráči mohli odvézt 
krásné poháry. A  velké poděkování patří 
trenérům a rodičům, kteří své svěřence na 
turnaj přivezli a věnovali jim svůj čas.

Ludmila Johnová

Jarní turnaJ 
mladšího žactVa
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Finále 
mČr dVoJic

mČr DvOJiC mUŽŮ 

Letos byly v  mužském finálovém turnaji 
na kuželně ve Valašském Meziříčí k  vidě-
ní vysoké výkony, a proto cesta k úspěchu 
vedla jen přes velkou vyrovnanost obou 
členů dvojice. Absolutně nejvyššími výkony 
se prezentovali Radek Hejhal (646), David 
Machala (640), Jan Endršt (640) a  Luděk 
Rychlovský (632), ale poslední dva jmeno-
vaní zůstali se svým výkonem ve dvojici 
osamoceni a jejich páry tak obsadily až 6., 
resp. 12 místo.
První dvě dvojice měly poměrně velký ná-
skok téměř 50 kuželek před zbytkem star-
tovního pole. Zlato si odvezli Radek Hejhal 
(SKK Podbořany/SKK Raindorf) a  Michal 
Jirouš (SKK Náchod) za výkon 1266 ku-
želek a  stříbro získali Martin Vaněk (HKK 
Olomouc) a  David Machala (SK Podlužan 
Prušánky/KSK Austria Krems) s výsledkem 
1255 kuželek.
Za první dvojkou v pořadí byla naopak tla-
čenice, kde bylo ve 12 kuželkách srovnáno 
hned šest dvojic. Na medaili z  nich ale 
mohla dosáhnout jen jedna. O bronzu pro 
dvojici Martin Vrbata (Kuželky Aš), Jiří Se-
merád (SKK Bohušovice) rozhodla při stej-
ném celkovém výkonu lepší dorážka.
V neděli si po čtyřech vítězstvích 2:0 došli 
sobotní vítězové Hejhal, Jirouš suverénně 
pro druhý titul. Naopak další dva sobot-
ní medailisté vypadli hned v  prvním kole 
vyřazovacích bojů na náhlou smrt. Tuto 
„disciplínu“ neboli rozstřel naopak dvakrát 
dobře zvládla dvojice Miloslav Vik (SK Ura-

gan Milovice), Lukáš Vik (SKK Jičín), která si 
tím zajistila bronzové medaile, stejně jako 
dvojice Jan Endršt, Daniel Neumann (oba 
SKK Rokycany), která tímto způsobem po-
stoupila ze čtvrtfinále i ze semifinále, kde 
podlehla pozdějším vítězům 2:0.
Dvojice Hejhal, Jirouš tak úspěšně obhájila 
loňské dvojité vítězství, resp. v soutěži tan-
demů zvítězili již potřetí v řadě.

mČr DvOJiC Žen

Ženy odehrály své MČR dvojic na kuželně 
ve Vracově. Do sbírky letošních úspěchů 
Slovanu Rosice přidala další titul dvojice 
Lucie Vaverková, Naďa Dobešová, když zví-
tězila s  náskokem téměř 30 kuželek (cel-
kem 1198). Podobný náskok měla i stříbrná 
dvojice Veronika Petrov (KK Konstruktiva 
Praha/KSV Wien), Ivana Kaanová (KK Sla-
via Praha), která si tak zopakovala loňské 
umístění (celkem 1169). Z bronzu se rado-
valy Nikol Plačková, Simona Koutníková 
z TJ Sokol Duchcov (celkem 1137). Nejlepší 

individuální výkony předvedly v  sobotní 
soutěži reprezentantky Lucie Vaverková 
(635) a Veronika Petrov (619), což byly záro-
veň i jedné dvě šestistovky.
V neděli se na prvních dvou místech ob-
jevila jiná jména než v  sobotu. Pro titul 
si přes trojí úspěšně zvládnutou „náhlou 
smrt“ došla dvojice Zuzana Machalová (TJ 
Spartak Přerov), Romana Valová (KK Jiskra 
Rýmařov), které postupovaly ze sobotní 
soutěže dvojic až z 10. místa.

mČr SmíŠenÝCH DvOJiC 

Mezi dvaceti startujícími dvojicemi v  pro-
stějovském finále napočítáme jen podle 
shodného příjmení hned sedm „rodin-
ných“ dvojic.
Nejvyšší výkon v  sobotu dosáhla dvojice 
Radek Hejhal (SKK Podbořany/SKK Rain-
dorf), Olga Hejhalová (KK Slavia Praha), 
celkem 1195 kuželek. Na druhém místě 

Tradiční poslední sportovní tečkou za letošní sezonou bylo Mistrovství České republiky 

dvojic. Pořadatelství se letos ujali TJ Valašské Meziříčí (muži), TJ Sokol Vracov (ženy) 

a TJ Prostějov (smíšené dvojice). Vyvrcholil tak již osmý ročník soutěže.

MČR dvojic 2018 — nejlepší mužské dvojice (vlevo) a tandemy (vpravo)

pokračování na str. 11 
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Finále 
mČr dVoJic

skončili Ladislav Urban (SKK Karlovy Vary), 
Linda Lidman (Kuželky Jiskra Hazlov), cel-
kem 1181 kuželek. Třetí místo obsadili Mar-
tin Vrbata a  Lucie Tauerová (oba Kuželky 
Aš). Byla šestkrát pokořena hranice 600 
kuželek, vždy mužským členem dvojice. 
Mezi ženami zaznamenala nejvyšší výkon 
Olga Hejhalová (584), příliš za ní nezaosta-
ly ani Naďa Dobešová (582) a Veronika Pe-
trov (579), jejichž dvojice se umístily na 6., 
resp. 4. místě pořadí. Z papírových favoritů 
se příliš nedařilo Natálii Topičové (starto-
vala s  Janem Bínou) a  Romanu Pytlíkovi 
(ve dvojici s Denisou Pytlíkovou).
V nedělní soutěži smíšených tandemů zví-
tězila třebíčská dvojice Jiří Mikoláš (TJ Tře-
bíč), Marie Ježková (BOPO Třebíč). V sobotu 
se jim tolik nedařilo, když obsadili až 12. 
místo, ale v  neděli si vše vynahradili. Ze 
čtvrtfinále postoupili přes náhlou smrt, 
v  semifinále si poradili s  dvojicí Hejhal, 
Hejhalová 2:0 a  ve finále opět na náhlou 
smrt (14:12) porazili smíšenou třebíčsko
-rosickou dvojici Dobeš, Dobešová. Bron-

zové medaile si odváží dvojice Urban, Lid-
man a Olga Hejhalová s Radkem Hejhalem, 
který tak během devíti dnů získal celkem 

tři tituly mistra ČR a jednu bronzovou me-
daili.

Štěpán Koblížek

 pokračování ze str. 10

MČr dvojic 2018 — ženy dvojice

Naděžda Dobešová + Lucie Vaverková

Ivana Kaanová + Veronika Petrov

Nikol Plačková + Simona Koutníková

MČr dvojic 2018 — ženy tAndeMy

Romana Valová + Zuzana Machalová

Lenka Wognitschová + Zuzana Štěrbová

Naděžda Dobešová + Lucie Vaverková

Nikol Plačková + Simona Koutníková

MČr dvojic 2018 — sMíšené dvojice

Olga Hejhalová + Radek Hejhal

Linda Lidman + Ladislav Urban

Lucie Tauerová + Martin Vrbata

MČr dvojic 2018 — sMíšené tAndeMy

Marie Ježková + Jiří Mikoláš

Naděžda Dobešová + Petr Dobeš ml.

Olga Hejhalová + Radek Hejhal

Linda Lidman + Ladislav Urban

MČr dvojic 2018 — Muži dvojice

Radek Hejhal + Michal Jirouš

Martin Vaněk + David Machala

Martin Vrbata + Jiří Semerád

MČr dvojic 2018 — Muži tAndeMy

Radek Hejhal + Michal Jirouš

Jan Endršt + Daniel Neumann

Miloslav Vik + Lukáš Vik

Milan Svoboda + Michael Kotal

M i s t r o v s t v í  Č e s k é  r e p u b l i k y

MČR dvojic 2018 — nejlepší ženské dvojice (nahoře vlevo) a tandemy (nahoře vpravo) 
a nejlepší smíšené dvojice (dole vlevo) a tandemy (dole vpravo).
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rozhodČí musí umět 
Být neutrální

Petr marek

nový člen Síně Slávy ČKA

Dovolte mi na úvod, abych vám ještě jed-
nou pogratuloval k uvedení do Síně slávy 
českých kuželek a  také k  životnímu jubi-
leu. Pro začátek obligátní otázka. Co pro 
vás znamená takové ocenění a čekal jste 
jej?
Ocenění jsem rozhodně nečekal. Velmi mě 
to překvapilo a velmi si jej vážím. Nečekal 
jsem, že bych se dostal do společnosti bý-
valých kuželkářských hvězd a  velmi za to 
děkuji.

mladší ročníky už vás asi příliš nepama-
tují v  aktivní roli, takže pro připomenutí 
uvedu, že jste byl dlouholetým meziná-
rodním rozhodčím, který „pískal“ na ně-
kolika mS. krom toho jste také dlouho 
vedl českou komisi rozhodčích. kolika mS 
jste se jako rozhodčí zúčastnil a v kterých 
letech?
Zúčastnil jsem se devíti MS, a  to v  letech 
1992—2001.

mohl byste zavzpomínat na své kužel-
kářské začátky? kdy jste začal hrát, kdy 
soudcovat a kdo vás vlastně ke kuželkám 
přivedl?

Začal jsem hrát v roce 1975 v oddíle Spar-
tak Sezimovo Ústí. V roce 1980 jsem začal, 
jak říkáte, soudcovat. Za to, že jsem vůbec 
ke kuželkám přišel můžu děkovat panu 
Stanislavovi Willmannovi.

v  úvodní řeči na slavnostním večeru ku-
želkáře sezóny prezident Čka Jiří Jančálek 
uvedl jako vašeho kuželkářského „tátu“ 
dalšího z členů Síně slávy pana Stanislava 
Willmanna. Jak na něj vzpomínáte a v čem 
vám nejvíce pomohl?
Vzpomínám na něj velmi rád. Pomáhal mi 
v začátcích rozhodcovské činnosti. Později 
jsem po něm převzal pozici předsedy Ko-
mise rozhodčích.

rozhodčím jste byl řadu let. Byl jste 
mírný, nebo spíše ras? musel jste někdy 
nějakého hráče z drah přímo vyhodit?
Zastával jsem názor, že je nutné se  
s  každým domluvit. Výjimku tvoří utkání 
v Ratíškovicích, které mělo dohru u Disci-
plinární komise. Ale nikdy nenastal takový 
problém, abych se musel projevit jako ras, 
a  tím pádem jsem žádného hráče nikdy 
vyhodit nemusel. Žlutých karet jsem ale 
rozdal nespočetně (smích).

Co byste poradil vašim nástupcům do 
začátku kariéry? a jak byste případně na-
lákal nové zájemce o post rozhodčích do 
vašich řad?
Co bych poradil? Rozhodčí se nesmí na  

V pořadí 35. členem Síně slávy ČKA se stal bývalý dlouholetý mezinárodní rozhodčí 

a předseda Komise rozhodčích Petr Marek, který u příležitosti svého uvedení mezi 

legendy českých kuželek poskytl redakci Kuželkářských listů rozhovor.

pokračování na str. 13 
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rozhodČí musí umět 
Být neutrální

 pokračování ze str. 12

kuželně předvádět, ale hráči musí cítit, kdo 
je pánem na dráhách, a mít k němu určitý 
respekt. Musí mít dobrý vztah ke kuželkám 
a  vyznat se v  nich, laik by toto dělat ne-
mohl. A  jak bych je nalákal? Není to běh 
na jednoduchou trať. Zájemci musí mít vy-
trvalost a musí se umět vypořádat s proh-
rou. Zároveň musí umět být neutrální.

Přiznám se, že jsem se snažil zjistit nějaké 
zajímavé historky o vás a jeden nejmeno-
vaný pamětník mi poradil, abych se zeptal 
na dvě historky spojené s mS, která se ko-
nala na českém území. První se týká ško-
lení rozhodčích před pražským mS v roce 
1996, druhá pak samotného mS v  Opavě 
v  roce 1999 a  konkrétně vaší obuvi. mů-
žete čtenářům přiblížit, k  čemu tenkrát 
došlo?
Přijel jsem do Opavy a zjistil jsem, ze mám 
dvě stejné pravé botasky, a  tím pádem 
jsem MS musel odřídit ve vypůjčených 
botách. Velmi rád na toto MS vzpomínám.

vrcholem vaší kariéry rozhodčích bylo 
bezesporu mS v Poznani v roce 2000, kde 
se nastala velmi kuriózní situace, tedy 
dělba bronzové medaile, a  to od „zele-
ného stolu“. Co se stalo a jak jste situaci 
vyřešil?
Viníkem celého konfliktu byl rozhodčí sho-
dou okolností ze Slovenska, jehož jméno 
nechci uvádět, možná ještě rozhodčího 
dělá (smích). V závěru Slovák hodil devítku, 
ale rozsvítilo se osm. Vzhledem k  tomu, 
že jsem byl hlavní rozhodčí, který sedí na 
straně, jsem se musel zeptat rozhodčího 
na dráhách, co vlastně padlo. Slováci rekla-
movali devět a rozhodčí na dráze mi nebyl 
schopen říci, co vlastně padlo. Jedna ku-

želka rozhodovala o medaili. Situaci jsem 
vyřešil tak, že jsem rozhodl podle toho, co 
svítilo na panelu, a tedy, že padlo osm. To 
samozřejmě pobouřilo přítomné slovenské 
reprezentanty, kteří podali protest, málem 
to vedlo až k „revoluci“ (smích).

v dalších letech jste mezinárodní kuželky 
opustil. Hrajete nebo pískáte ještě na klu-
bové úrovni? nebo aspoň chodíte „kibico-
vat“ vaše nástupce?
V současné době již nehraji a v rámci mož-
ností vypomáhám při dorostenecké lize 
a  krajském přeboru. Samozřejmě se rád 
dojedu podívat i  na táborskou kuželnu, 
kde se setkám se starými známými. Po 
ukončení rozhodcovské kariéry jsem se vě-
noval vnučce, která s kuželkami začínala. 

Děkuji za váš čas a  přeji vám mnoho 
zdraví a sil do dalších let.

Rozhovor připravil 
Lukáš Dařílek

Česká kuželkářská asociace vypisuje vý-
běrové řízení na pozici trenér reprezenta-
ce mužů a žen.

POŽaDavky:

•	 kvalifikace trenéra kuželkářského sportu 
I. nebo II. třídy

•	 znalost kuželkářského prostředí v  ČR 
i zahraničí

•	 trenérská praxe a zkušenosti s přípravou 
dospělých hráčů

•	 organizační schopnosti, znalost práce 
s výpočetní technikou

•	 alespoň pasivní znalost německého 
(popř. anglického) jazyka

•	 řidičský průkaz skupiny B
•	 trestní bezúhonnost

PřeDPOkláDaná PraCOvní náPlň:

•	 příprava termínového kalendáře repre-
zentace a příprava jednotlivých akcí

•	 vyhledávání adeptů státní reprezentace
•	 zpracování návrhu nominačních kritérií
•	 příprava návrhu širšího a užšího výběru 

reprezentantů
•	 koordinace činnosti osobních trenérů 

reprezentantů
•	 spolupráce s  reprezentačními trenéry 

v ostatních věkových kategoriích
•	 účast na reprezentačních akcích a vede-

ní hráčů v jejich průběhu
•	 dohled na mistrovské soutěže jednotliv-

ců a družstev

Zájemci zasílají své nabídky elektronickou 
poštou na adresu kuzelky@cuscz.cz nej-
později do 31. srpna 2018.

naBíDka OBSaHUJe:

•	 strukturovaný životopis s  důrazem na 
činnost v kuželkářském prostředí

Vladimír Sedláček

VýBěroVé řízení 
rePrezentace

Petr Marek na MS 1994 v Ludwigshafenu
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semináře 
technických PracoVníků

meZinárODní Seminář, BrnO

V  termínu 13.–15. dubna se v  Brně sešli 
techničtí pracovníci — kolaudátoři z něko-
lika zemí, včetně České republiky. Zastou-
pení mělo třeba Polsko, Slovensko, Ru-
munsko a  další. Za ČR se zúčastnil Pavel 
Mecerod a Petr Kohlíček.
V pátek, po úvodním slovu předsedy Tech-
nické komise WNBA Siegfrieda Schwei-
kardta, se slova ujal Milan Baričević, hlav-
ní a  v  podstatě jediný kolaudátor WNBA, 
a následoval blok teoretického školení.
V sobotu pak školení pokračovalo praktic-
kými ukázkami postupů kolaudace na jed-
né z brněnských kuželen, v Židenicích. Při 
praktických ukázkách probíhala i  diskuze 
k  jednotlivým postupům, měřením, mate-
riálům…
Po náročném sobotním praktickém pro-
gramu se pak v  neděli, již jen v  zaseda-
cí místnosti, dostalo na nové informace 
ohledně mezinárodního schvalování kuže-
len — kolaudací.
Novinkou je, že kuželny na kterých se hraje 
nejvyšší soutěž členských svazů a kuželny 
pro další soutěže NBC, musí mít kolaudaci 
WNBA provedenou vyškoleným mezinárod-
ním technickým pracovníkem — kolaudá-
torem. U nás se to tedy týká kuželen, kde 
se hraje Interliga mužů a 1. KLZ a kuželen, 
kde se hrají soutěže NBC. Prezídium NBC 
rozhodlo, že k  vymáhání této podmínky 
bude přistoupeno od soutěžního ročníku 
2019/2020.
Po konzultaci s NBC rozhodl VV ČKA, že oba 
naši proškolení kolaudátoři WNBA mohou 

svoji činnost vykonávat již nyní. Pokud tedy 
některá kuželna potřebuje pro následují-
cí soutěžní ročník nové osvědčení a  patří 
mezi kuželny, které by měly mít meziná-
rodní kolaudaci, je možné ji provést již le-
tos. Pokud by se tak nestalo, stejně by ji za 
rok bylo nutné udělat. Žádné přechodné 
období nebude existovat.

Seminář Čr, JiHlava

V  návaznosti na mezinárodní seminář, se 
pak v sobotu 19. května v Jihlavě uskutečnil 
seminář technických pracovníků — kolau-
dátorů z celé ČR. Kromě samotného setká-
ní měl seminář kolaudátorů několik cílů.

Hlavními cíli však bylo seznámení se s no-
vinkami ohledně kolaudací, Technických 
předpisů WNBA a  sjednocení následných 
postupů při kolaudacích. Semináře se zú-
častnilo čtrnáct kolaudátorů z  celkového 
počtu patnácti.
Po teoretickém úvodu semináře následo-
vala i  praktická část, při které docházelo 
k  užitečným diskuzím. Názory jednotli-
vých kolaudátorů vhodně doplňoval jeden 
z  dodavatelů kuželkářských technologií 
pan Daněček, zase trochu z  jiného úhlu  
pohledu.
Na konec semináře pak byly účastní-
kům rozdány nové průkazy technických  

V brněnských Židenicích se v dubnu uskutečnil mezinárodní seminář technických 

pracovníků — kolaudátorů, na který následně v květnu v Jihlavě navázal seminář český.

pokračování na str. 15 

t e c h n i c k á  k o M i s e
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technických 
PracoVníků

pracovníků.
Ze semináře vzešlo několik úkolů, jak na 
předsedu Technické komise ČKA, tak na 
samotné kolaudátory.
Největší důraz je kladen na důsledné pro-
vádění měření a  zapisování do aktualizo-
vaného kolaudačního zápisu a  následné 
administrativy. S  tím souvisí i pomoc klu-
bům ohledně aktualizace databáze klubů 
a  kuželen. Povinnost oddílů, aktualizovat 
údaje o  jejich klubu a  kuželně není vždy 
dodržována, a tak aktualizace údajů bude 
podmínkou k vydání Technického osvědče-
ní pro kuželnu.
Jak již je napsáno výše, kolaudátoři se bu-

dou snažit pomoci s  vyplněním, ale bu-
dou požadovat informace před termínem 
kolaudace a  nebo v  jejím průběhu a  až 
následně poté vydají osvědčení. Věřte, že 
aktuální údaje jsou pro ČKA velmi důležité 
a proto prosíme o spolupráci.
Aktualizovaný seznam kolaudátorů a  for-
mulář pro evidenci klubů a kuželen najde-
te na stránkách ČKA.
Z pozice, předsedy TK ČKA, děkuji všem zú-
častněným za aktivní přístup a  čas, který 
věnovali semináři a  věnují samotným ko-
laudacím. Děkuji také zástupcům PSJ Jih-
lava za spolupráci při přípravě a průběhu 
semináře.

Pavel Mecerod
předseda TK ČKA

 pokračování ze str. 14

t e c h n i c k á  k o M i s e

techniČtí PrAcovníci WnBA Pro Českou rePuBliku

Pavel Mecerod pavel.mecerod@kuzelky.cz 724 040 499

Petr Kohlíček petr.kohlicek@kuzelky.cz 775 262 728

Dne 30. června skončila platnost průkazu 
36 rozhodčím 1. a 2. třídy. Prosíme, zkontro-
lujte si platnost svého průkazu a v případě 
potřeby si co nejdříve požádejte o vydání 
nového. 

Výměna Průkazů 
rozhodČích

Ve dnech 8.–12. srpna a  12.–18. srpna se 
v  Jihlavě uskuteční již 19. ročník Letní ku-
želkářské školy. LKŠ 2018 nabízí již tradičně 
jeden kurz pro dospělé a  jeden kurz pro 
děti. Účastníci se mohou těšit na nové 
trenérské tváře, zajímavé hosty i  novou 
strukturu tréninků. Inovací prošel zejmé-
na dětský kurz, který vedle kuželkářských 
tréninků a  všesportovní přípravy nabídne 
i celotýdenní motivační program plný her, 
soutěží a  úkolů. Podrobnosti najdete na 
webových stránkách lks5.webnode.cz

letní kuželkářská 
škola 2018

Ve dnech 5.–11. srpna bude v Přerově uspo-
řádán pod záštitou prezídia NBC a ČKA me-
zinárodní „Jugendcamp“ dětí ve věku 15–16 
let. Kempu se účastní 42 hráčů z šesti člen-
ských států NBC pod vedením trenérů Mi-
loše Ponjaviče a Ondreje Kyselici.
Současně v  Přerově proběhne ve dnech 
8.–9. srpna zasedání Komise mládeže NBC.

mezinárodní 
kemP mládeže

V červenci oslavil 55. narozeniny Petr Kej-
val, vedoucí divize JIH a bývalý člen Discip-
linární komise ČKA.

BlahoPřeJeme 
k JuBileu
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tiráž

V Brně probíhal ve dnech 17.–22. června již 
17. ročník Českých akademických her. Do 
bojů o akademické sportovní tituly se za-
pojili také kuželkáři. Hrálo se na kuželně 
TJ Sokol Husovice.
V mužích zlatou medaili a titul Akademický 
mistr ČR získal Jan Endršt z UJEP Ústí nad 
Labem, který jako jediný dokázal překonat 
šestistovku (620). Stříbro vybojoval Dalibor 
Vinklar z JAMU Brno (583) a bronzový skon-
čil Petr John z VFU Brno (559).
Mezi ženami se z prvenství radovala Anna 
Mašláňová z MENDELU Brno, která zvítězi-
la výkonem 529 poražených kuželek, dru-
há skončila Petra Šustková z UTB Zlín (523) 
a bronzovou medaili získala Monika Pavel-
ková z MU Brno (517).

České 
akademické hry

s v ě t o v ý  ž e b ř í Č e k

Na čele žebříčků nenastala žádná změna 
a i nadále je nejlepší Chorvatka Ines Mari-
čić a Srb Vilmoš Zavarko. Z českých hráček 
je stále nejvýše hodnocena Hana Wieder-
mannová, těsně následována Renátou Ba-
bickou (Navrkalovou) a  Lucií Vaverkovou. 
V  první stovce je bodováno celkem dva-
náct českých zástupkyň.
Nejvýše postaveným českým hráčem je Jiří 

Veselý na 17. místě a  hned za něj se po-
sunul trojnásobný medailista z  Kluže Jan 
Bína. Celkem se do první stovky dostalo 
sedm českých zástupců.
V  tabulkách je uvedeno prvních pět hrá-
ček/hráčů a následně čeští zástupci v prv-
ní stovce. Kompletní žebříčky na webech 
ČKA a NBC.

-PS-

Po reprezentačních akcích v Rumunsku byl 

aktualizován světový žebříček hráček a hráčů.

sVětoVý 
žeBříČek nBc

ženy

1. Ines Maričić CRO 7 190

2. Sina Beißer GER 6 275

3. Anita Mehesz HUN 4 940

4. Ana Jambrović CRO 4 765

5. Corinna Kastner GER 4 625

8. Hana Wiedermannová CZE 3 445

9. Renáta Babická CZE 3 225

10. Lucie Vaverková CZE 3 075

13. Dana Wiedermannová CZE 2 650

16. Nikola Tatoušková CZE 2 450

18. Alena Kantnerová CZE 2 305

37. Naděžda Dobešová CZE 1 385

47. Olga Hejhalová CZE 1 025

84. Vladimíra Šťastná CZE 605

94. Veronika Petrov CZE 525

97. Zuzana Musilová CZE 500

99. Natálie Topičová CZE 490

Muži

1. Vilmoš Zavarko SRB 8 750

2. Igor Kovačić SRB 5 030

3. Philipp Vsetecka AUT 4 725

4. Robert Ernjesi SRB 4 315

5. Axel Schondelmaier GER 4 150

17. Jiří Veselý CZE 2 380

18. Jan Bína CZE 2 360

49. Miroslav Jelínek CZE 1 070

59. Jan Endršt CZE 910

72. Radek Hejhal CZE 750

92. Filip Dejda CZE 540

95. Jan Kotyza CZE 525

Hana Wiedermannová a Jiří Veselý
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