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Česká Třebová 
získala superpohár

Superpohár České kuželkářské asociace je 
pozvánkou na nový ročník a i letos přinesl 
zajímavé výkony a souboje.
O první letošní trofej si to mezi muži roz-
dali úřadující mistři ČR z  Luhačovic na 
půdě nové kuželny v  Otrokovicích. Jejich 
vyzyvateli byli vítězové poháru a  stříbrní 
hráči české tabulky Interligy — tým z Čes-
ké Třebové. Zatímco Třebová nastoupila 
v  plné sestavě a  představila své dvě let-
ní posily Petra Dobeše a Dominika Rumla, 
tým z Luhačovic se musel obejít bez dvou 
opor základní sestavy Radka Polácha a Jiří-
ho Mrlíka. Šanci tak dostali mladí borci Fi-
lip Lekeš s Tomášem Molkem a místo v se-
stavě našel i jindy nehrající kapitán Vlasta 
Červenka, který svým výkonem příjemně 
překvapil.
I vzhledem ke zmíněným sestavám utkání 
ovládli hráči stříbrného celku loňské sezó-
ny, přesto však Luhačovice byly důstojným 
soupeřem. Nejlepší souboj diváci viděli 
hned v  úvodní čtveřici, kam nalosovaná 

domácí Třebová postavila posily Rumla 
s Dobešem. Petr Dobeš se stal skvělým vý-
konem 630 nejlepším hráčem utkání, a zá-
roveň porazil nejlepšího hráče hostí Marti-
na Vaňka (611). Dobře se zapsal i Dominik 
Ruml, který uhrál jistý bod výkonem 584 
proti nejslabšímu hráči hostí Filipu Leke-
šovi (523). V druhé rundě získal čestný bod 
pro Luhačovice Rosťa Gorecký za výkon 
576 kuželek. V závěru pak nastoupila další 
zajímavá dvojice. Honza Bína (629) porazil 
Michala Markuse (585), který se o lepší vý-
kon připravil na třetí dráze. a Pavel Jirou-
šek (578) přehrál luhačovického matadora 
Vlastimila Červenku (542).
Celkový výkon Třebové 3556 i  výkon jejich 
posil je jistě dobrou pozvánku na inter-
ligový ročník. Luhačovice naopak získaly 
větší motivaci do prvního kola Interligy, 
kde odehrály zápas právě na horké půdě 
v České Třebové (7,5 : 0,5).

Tomáš Valík

Úvod sezóny tradičně patří souboji nejlepších  

loňských týmů, totiž národnímu mistru a vítězi  

Pro-Tec Cupu — Poháru ČKA.

Nová sezona se již naplno rozběhla. 
Nejlepší družstva uplynulé sezony 
si dala „předkolo“ v  podobě Super-
poháru. Interliga už má za sebou 
dokonce dvě kola. Stejně jako každý 
rok nám to nedalo a  pokusili jsme 
se analyzovat šance a možnosti jed-
notlivých družstev. Přestupy se to 
hemžilo především u  mužů a  síly 
jednotlivých družstev se tím trochu 
přeskupily.
Rozhovor s  trenérskou stálicí Lu-
bošem Zelenkou přináší zajímavé 
informace a nechává tak trochu na-
hlédnout do zákulisí nejslavnějšího 
českého ženského klubu.
Nechybí ani tradiční pohled na nové 
a rekonstruované kuželny.
Celá sezona je před námi, ale mů-
žeme se těšit na dvě zajímavé akce, 
které se v České republice uskuteční 
v  roce 2019. Tentokrát o  nich přiná-
šíme jen stručné základní informace, 
ale především světovému šampio-
nátu v  Rokycanech se budeme již 
věnovat pravidelně v nadcházejících 
číslech časopisu.

Úvodem

TJ Lok. Česká Třebová 7 : 1 TJ sokoL LuhaČovice

Petr Dobeš 630 3 : 1 611 Martin Vaněk

Dominik Ruml 584 2 : 2 523 Filip Lekeš

Ondřej Topič 571 1 : 3 576 Rostislav Gorecký

Radek Havran 564 2 : 2 559 Tomáš Molek

Pavel Jiroušek 578 3 : 1 542 Vlastimil Červenka

Jan Bína 629 4 : 0 585 Michal Markus

3556 15 : 9 3396

Štěpán Koblížek
šéfredaktor
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Do boje se pustily hráčky KK Slovan Rosi-
ce, které v minulém soutěžním ročníku vy-
hrály 1. kuželkářskou ligu žen a  současně 
také Pro-tec Cup — Pohár ČKA. Proti nim 
se postavilo družstvo žen KK Blansko, které 
v minulém ročníku 1. KLZ bralo stříbro.
Hned v  úvodní části byl k  vidění nejlepší 
výkon zápasu, kterého dosáhla rosická Lu-
cie Vaverková, když shodila 605 kuželek. 
Tímto výkonem zajistila svému družstvu 
první bod. Na druhé straně dobře bojovala 
blanenská Lucie Nevřivová, která porazila 
598 kuželek a vyrovnala tak skóre po prv-
ních čtyřech hráčkách na 1:1.
V  prostřední části nedaly hráčky Slovanu 
Rosice Magda Winterová a Natálie Topičo-
vá svým soupeřkám žádnou šanci a vedení 
si převzaly na svoji stranu. Po druhé rundě 
byl tak stav 3:1 a  64 kuželek k  dobru pro 
tým děvčat z Rosic. 
Šanci zvrátit tento výsledek ve prospěch 
Blanska mohly Zdeňka Ševčíková a Tereza 
Buďová. Zdeňka Ševčíková však svým vý-
konem 537 poražených kuželek podlehla 
dobře hrající Aleně Kantnerové (585). Te-
reze Buďové se podařilo uhrát jeden bod 
pro družstvo, když výkonem 585 porazi-
la Andreu Axmanovou. Tento bodový zisk 
však na celkovém výsledku již nic nezměnil 
a ženy KK Slovan Rosice porazily KK Blan-
sko v Superpoháru 6:2 o 80 kuželek.
Pro rosické hráčky je to již třetí výhra této 
trofeje (2015, 2017 a  2018) a  tímto výsled-
kem vyrovnaly bilanci týmu KK Slavia Pra-
ha. Vítězkám gratulujeme a všem hráčkám 
přejeme úspěšnou sezónu 2018/19.

Marie Říhová

V sobotu 8. září 2018 přivítala kuželna v Otrokovicích dva ženské týmy,  

které se utkaly o vítězství v Superpoháru ČKA. 

kk sLovan Rosice 6 : 2 kk bLansko

Lucie Vaverková 605 3 : 1 577 Michaela Zajacová

Iva Rosendorfová 567 1 : 3 598 Lucie Nevřivová

Magda Winterová 581 3 : 1 548 Zuzana Musilová

Natálie Topičová 587 4 : 0 553 Lenka Kalová

Alena Kantnerová 585 3 : 1 537 Zdeňka Ševčíková

Andrea Axmanová 553 1 : 3 585 Tereza Buďová

3478 15 : 9 3398
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inTerliga 
vsTupuje do TřeTí sezony

Přestože na přestupovém poli nebylo zas 
tak rušno, loňský ročník je důkazem, že 
i odchod, byť jen jednoho klíčového hráče, 
může v konečném zúčtování hrát velmi vý-
raznou roli. O tom se mohl v loňské sezo-
ně přesvědčit do té doby několikanásobný 
český mistr z Rokycan.
Z  podrobnějšího zkoumání soupisek je 
rovněž potěšující skutečnost, že většina 
klubů Interligy čím dál více dává 
přednost zapracování vlast-
ních nadějných odchovan-
ců, než shánění posil, což 
vede ke snižování kva-
lity v  nižších soutěžích. 
Další drobnou změnou 
v  nastávajícím ročníku 
je úprava pravidel, týka-
jící se například 
startu hráčů 
(náhradníků) 
a  s  tím sou-
visející zave-
dení pojmu 
„hrací týden“. 
Provedeny byly i  další drobné 
úpravy směřující ke sjednocení 
národních pravidel.
Ze soutěžního hlediska by nový ročník 
neměl přinést zas tak něco nového pod 
sluncem. O dominanci Podbrezové se není 
třeba příliš rozepisovat a kádr, jenž zůstal 
prakticky beze změn, bude hledat konku-
renta jen velmi těžko. I druhé místo vypa-
dá na papíře jednoznačně. Hráči Trstené 
mají opět ty nejvyšší ambice, a  to i  přes 

snahu většího zapojení talentovaných od-
chovanců do družstva.
Z  českých týmů by rádi cestu Trstené za 
obhajobou nejvíce chtěly zkomplikovat 
týmy České Třebové a  Luhačovic. Zatímco 
v  Luhačovicích před sezonou řeší spíše 
nepříjemnosti v  podobě zranění, které se 
promítlo v přípravě, v  Třebové po přícho-

du talentovaného Petra Dobeše 
z Třebíče a Dominika Rumla 
z  Hořic by mohla vzrůst 
konkurence a  tým kolem 
čerstvého medailisty z MS 
Jana Bíny by mohl sou-
peře značně potrápit.
O  lepších časech sní 
rovněž v  Jihlavě. Po mi-
nulé sezoně, kdy kádr 

sužovala zra-
nění zkuše-
ných Martina 
Švorby a Vác-
lava Rychta-
říka se zdají 

být opory opět 
k  dispozici. Větší příležitost by 

také mohli dostávat odchovanci.
Drobné změny v  kádru hlásí v  Husovi-
cích (příchod Petra Hendrycha) a v Trnavě 
(ukončení trenérské činnosti Jozefa Kralo-
viče), tedy týmů pohybujících se ve středu 
interligové tabulky a nejinak by tomu mělo 
být i letos.
O zlepšení reputace po loňské nevydařené 
sezoně budou usilovat v Rokycanech, kde 
rozhodně v přestupovém termínu nezahá-

leli. Příchody Michala Jirouše a  Miroslava 
Šnejdara by měly vrátit Západočechy opět 
do boje o příčky nejvyšší.
Značné oslabení kádru hlásí na Interu 
a  zvláště absence opory Jana Jasenského 
v důležitých zápasech může být znát. I zde 
by mělo dostat příležitost se prosadit mlá-
dí. Vyhnout se záchranářským starostem 
by pak chtěli u  „staronových“ nováčků ze 
Sučan, sázející na odchovance a záchrana 
je rovněž prioritou pro Klokany z Dobřan.

Kamil Bednář

Ještě ani nestačilo z kuželen vyprchat teplo akumulované ve zdech  

přes extrémně horké léto a už na pomyslnou kuželkářskou bránu  

opět zaklepal začátek naší nejvyšší soutěže mužů — Interligy.

InterlIga 2018/19

KK Inter Bratislava

TJ Lokomotiva Česká Třebová 

Klokani CB Dobřany 

TJ Sokol Husovice 

KK PSJ Jihlava 

TJ Sokol Luhačovice 

ŠK Modranka 

ŠK Železiarne Podbrezová

SKK Rokycany 

ŠKK Trstená Starek

KK Tatran Sučany 

TJ Slavoj Veľký Šariš
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liga žen 
bez zásadních změn

Začněme náš tradiční pohled na 1. kužel-
kářskou ligu žen dvěma největšími novin-
kami. Těmi jsou bezesporu nová družstva 
TJ Lokomotiva České Budějovice a  KK Zá-
břeh.
Úplným nováčkem v první lize je jihočeské 
družstvo, které v 2. KLZ A vybojovalo histo-
rický postup. Pro první ligu však družstvo 
nemá odpovídající kuželnu, město bohu-
žel nepřispěje na rekonstrukci kuželny 
a  družstvo bude na základě dohody hrát 
na kuželně v Nové Bystřici. Hráčky Českých 
Budějovic současně budou doplněny třemi 
hráčkami Nové Bystřice. Určitě to nebude 
lehké hrát i domácí zápasy na „cizí“ kužel-
ně. „Jedinou naší ambicí je, abychom ode-
hrály zápasy se ctí a posbíraly prvoligové 
zkušenosti, protože mladé hráčky v  týmu 
máme, tak doufám, že budoucnost druž-
stvo má,“ dodává Alena Čampulová. Během 
loňské postupové sezony byla nejlepší 
hráčkou družstva Milada Šafránková.
Druhým nováčkem je KK Zábřeh, který se 
do nejvyšší soutěže vrací po dvou letech. 
Tady je naopak zajímavostí, že družstvo 
žen Zábřehu hraje ve stejné sestavě cca 
šest let, poté co nejlepší hráčky odešly za 
vyššími cíli do zahraničí. V postupové se-
zoně byla nejlepší hráčkou Jitka Killarová, 
které zdatně sekundovala Lenka Horňáko-
vá. Cíl je tradiční, jak to u  nováčků bývá: 
„Chtěly bychom se udržet v  lize, a pak se 
uvidí,“ říká Dana Wiedermannová. Sportov-
ní část kuželny zůstala stejná, jak ji ostatní 
družstva znají, změny doznala po rekon-
strukci jen samotná budova kuželny a pro-
story šaten.
Velká změna, jejíž dopad už možná trochu 

naznačilo první kolo, se odehrála v  Du-
chcově, o  jejichž nové kuželně píšeme na 
jiném místě časopisu. Budeme pozorně 
sledovat, jak rychle si duchcovské ženy na 
novou kuželnu zvyknou a  na co to bude 
stačit letos.
Nyní už můžeme vzít další účastnice, ten-
tokrát třeba podle toho, jak velké změny 
jsou na jejich soupiskách oproti loňskému 
ročníku.
Družstvo Náchoda získalo do svých řad 
jičínskou hráčku Nikolu Portyšovou a Ná-
chod tak budeme pravděpodobně vídat 
v horních patrech prvoligové tabulky. Jičínu 
tedy bude jejich loni nejlepší hráčka pa-
trně hodně chybět. Když k tomu připočte-
me absenci dalších dvou hráček z důvodu 
mateřských povinností, je cíl pro letošní 
ročník jasný — podle jejich vlastních slov 
„pokusit se o udržení v soutěži“. Jičín pro-
to hledá řešení formou hostování a z Hořic 
přišla Denisa Kroupová.
Hostováním vylepšily svůj kádr rovněž Ro-
kycany, když přichází Linda Lidman a  Mi-
chaela Rubášová a  pro letošní ročník si 
stanovují smělý cíl — umístění v  nejlepší 
pětce. Uvidíme, jak se jim tento cíl podaří 
plnit. Oproti loňskému ročníku budou po-
třebovat vozit body také z venkovních zá-
pasů.
Přerov neeviduje žádné mimořádné změ-
ny, pouze posilu v  podobě Anny Mašla-
ňové z  Husovic. Lze tedy očekávat, že ta-
hounkami bude především nadále dvojice  
Fajdeková, Machalová. V seznamu hostová-
ní lze ale najít, že družstvo opouští Kamila 
Katzerová. Přesto ale není překvapením, že 
se Přerov bude chtít prát o přední příčky.

„Nic velkého podstatného na novou sezo-
nu se nekoná,“ hlásí rovněž ze Zlína. Druž-
stvo bude doplněno o dvě mladé odcho-
vankyně, dorostenky Míšu Matlachovou 
a  Zuzanu Slovenčíkovou. Zlín bývá někdy 
trochu nevyzpytatelný na tipování koneč-
ného pořadí, ale střed tabulky bude asi 
sázka na jistotu. Samy hráčky doufají, že 
s  novými kuželkami bude jejich kuželna 
padavější než v minulé sezoně a poslední 
příčku v  pořadí padavosti kuželen přene-
chají někomu jinému.
Na závěr našeho pomyslného pořadí druž-
stev podle množství změn a novinek patří 
družstva Konstruktivy, Blanska, Slavie Pra-
ha a Rosic. Konstruktiva beze změn v kádru 
bude asi opět bojovat o záchranu, ale sa-
mozřejmě by ráda hrála spíše klidný střed 
tabulky. Žádné změny nehlásí ani silná se-
stava úřadujících vicemistryň ligy z  Blan-
ska. Slavia Praha posílá do soutěže totožný 
kolektiv jako v  loňském roce a k ambicím 
pro letošní ročník konstatuje trenér Lu-
boš Zelenka: „Když se nám vyhnou během 
sezony úrazy, zranění, nemoci apod., tak 
jsem přesvědčen, že zase budeme usilo-
vat o příčku nejvyšší.“ A na závěr konečně 
mistryně ligy z Rosic, které by pro letošek 
rovněž mohly použít slogan „vítězná se-
stava se nemění“ a předseda klubu Pavel 
Mecerod dodává: „Mistrovský hattrick by 
byl krásný, ale jakékoliv medailové umís-
tění bereme, hlavně v mezinárodních sou-
těžích.“

S využitím informací od jednotlivých 
 družstev připravil Štěpán Koblížek

Na rozdíl od mužské Interligy nebo KLM nedošlo u družstev startujících  

v naší nejvyšší soutěži žen k žádným zásadním přestupům a změnám.  
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na sTarTu 
nové sezony klm

V  novém soutěžním ročníku si to týmy 
rozdají o  jednu vstupenku do Interligy, ve 
hře však jsou i dvě místa znamenající se-
stup do ligy druhé, kterým se budou chtít 
všechny kluby vyhnout. Mezi žhavými kan-
didáty na boj o  postup jsou dva nováčci 
a několik zkušených týmů z minulých let.
Hlavní favority pak můžeme hledat v  tý-
mech Slavoje a  Dačic. Slavoj bude chtít 
napravit nepovedený minulý ročník, kdy ho 
slabší výkony stály místo v Interlize. Smut-
nou zprávou pro všechny fanoušky kuželek 
je odchod Antona Stašáka z A týmu Slavo-
je. Legendární ligový hráč zamířil na vlast-
ní žádost do rezervy týmu Slavoje. Anton 
svými výkony v nejvyšších soutěžích bavil 
fanoušky spoustu let, a  nejen tým Slavo-
je mu touto cestou děkuje a přeje mnoho 
štěstí a  radosti z  kuželek. Tým pro zdra-
votní problémy na neurčito opouští i  Jo-
sef Dvořák. Slavoji se však podařilo získat 
skvělé náhrady. Do Slavoje míří překvapení 
letošního MČR mužů František Rusín, kte-
rý si skvělými výkony v průběhu minulého 
ročníku řekl o  pozornost špičkových čes-
kých klubů. Druhá posila zvučného jména 
přichází z  německé Bundesligy. Zkušený 
reprezentant Jaroslav Hažva si z mnohých 
nabídek vybral právě tu pražského Slavoje, 
kde by měl být po boku hvězdného Zdeňka 
Gartuse hlavním tahounem týmu.
Posílený je i  nováček z  druhé ligy. Domů 
z Rakouska se vrací juniorský reprezentant 
Mojmír Holec, který by měl být základním 
stavebním kamenem sestavy Dačic. Kádr 

nabitý zajímavými jmény bude mít v nové 
sezóně jistě jen ty nejvyšší ambice.
K  favoritům musíme počítat i  týmy z  loň-
ských stupňů vítězů, které ovšem v  letní 
pauze provázel podobný osud. Třebíč i Ho-
řice opustil klíčový hráč. Z Třebíče odchází 
do interligové České Třebové Petr Dobeš. 
Stejnou adresu nového působiště zvolil 
i hořický Dominik Ruml. Zatímco v Třebíči 
se rozhodli zalepit díru v sestavě vlastními 
hráči z rezervních týmu, do Hořic přilákaly 
zajímavou posilu. Z  Jičína přichází dlou-
holetá opora Lukáš Vik, který by mě svými 
výkony zacelit mezeru v sestavě. Oba týmy 
však budou pomýšlet na kvalitní výkony, 
které je vynesou do horních pater tabulky. 
Do role černého koně můžeme pasovat 
družstvo Rosic. V  dobře poskládaném 
týmu se dle slov vedoucího družstva do-
plňuje dravé mládí a  letité zkušenosti. 
Rosičtí se museli vypořádat s  ukončením 
kariéry lídra týmu Jirky Axmana mladšího. 
Díky dobré práci s mládeží však mají kam 
sáhnout a z rezervy vytáhli mládežnického 
reprezentanta Jana Meceroda.
Skromnější cíle si dali v  Trnovanech, kde 
chtějí navázat na povedené jaro a  pře-
devším pak si pohlídat vstup do nového 
ročníku. Zvládnout to ovšem budou mu-
set bez dnes již interligového Miroslava 
Šnejdara, který zamířil do Rokycan, i  bez 
Jirky Zemánka, který dlouhé roky tvrdil mu-
ziku v sestavě Trnovan. Nahradit je budou 
chtít ligoví matadoři Zdenda Kandl a  Ro-
man Voráček. Důležitý aspektem výkon-

nosti bude i změna domácí kuželny. Hráči 
Trnovan si pro letošní ročník vybrali jako 
domácí kuželnu nově zrekonstruované 
dráhy v Duchcově a sžití s nimi bude alfou 
omegou úspěchu a neúspěchu.
Na stejných drahách bude samozřejmě 
hrát i  domácí Duchcov, pro který budou 
nové dráhy rovněž výzvou. Šesté místo 
z minulého ročníku je však dobrou vizitkou 
a  motivací do ročníku nového, ve kterém 
se bude muset tým z Duchcova obejít bez 
Michaela Klause a  Jakuba Dařílka. Šanci 
tak dostanou hráči z rezervy i dorostu a na 
poslední chvíli se podařilo uzavřít i  zají-
mavé hostování, když z Aše přišel Jaroslav 
Bulant mladší. Ten dopomohl týmu k dů-
ležitému vítězství nad Hvězdou Trnovany 
v prvním kole.
Po nevydařené loňské sezóně se na dobrý 
vstup do soutěže chtějí zaměřit v Českých 
Velenicích. Tým plný zajímavých jmen se 
potýká s problémem, že půlku sezóny na-
prosto zaspí a  pak dohání, co se dá, aby 
se vyhnul sestupovým starostem. Pokud 
se však Velenicím podaří vstoupit do roč-
níku dobrými výkony, musíme s  nimi po-
čítat v boji o střed tabulky a snad i trochu 
výš. Vstup do soutěže bude o to důležitější, 
jelikož zářijová utkání budou hrát Veleni-
ce pouze venku. Důvodem je rekonstrukce 
zázemí, po které se dostane všem druž-
stvům lepšího komfortu v nových šatnách,  
sprchách i restaurantu.

Díky spolupráci většiny klubů vám přinášíme čerstvý pohled do zákulisí týmů  

nového soutěžního ročníku 1. KLM 2018/19. Na dalších řádcích článku se tak  

můžete dočíst, jakou měly týmy přípravu, kde chtějí bojovat o postup,  

a kde se naopak budou chtít vyhnout sestupovým starostem.

pokračování na str. 7 
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Do první ligy se po několika letech opět 
vrací mužstvo Tábora, které loňskou sezó-
nu prošlo druhou ligu v šesti hráčích. Ani 
pro letošní ročník se Táboru nepodařilo 
příliš rozšířit soupisku. K vleklému zranění 
Petra Bystřického se přidalo zranění Borka 
Jelínka. Vrásky na čele tak alespoň trochu 
zmizely s  příchodem chýnovského Oldři-
cha Roubka. Táborští hráči se vedle zra-
nění budou muset vyrovnat i s novou ku-
želnou. Letitý sadurit nahradily segmenty 
a na jejich zvládnutí bude záviset i úspěch 
týmu. Zkušený jihočeský tým s novou ku-
želnou však bude jistě oživením první ligy.
Na lepší roky by jistě rádi zavzpomínali ve 
Valašském Meziříčí. Kádr plný mladých, ale 
také zkušených hráčů by jistě rád atako-
val horní půlku tabulky. Velkou neznámou 
zůstává i  mužstvo Zábřehu, které zůstává 
ve stejné sestavě a bude doufat v lepší vy-
rovnanost výkonů. I bez Lukáše Vika budou 
chtít udržet ligovou příslušnost v  Jičíně. 
Šanci dostane mladý Jaroslav Soukup, kte-
rého doplní již zkušení ligoví hráči.
Pohled na soupisky i do týmových dotaz-
níků dává najevo, že se můžeme těšit na 
skvělý ročník. V první lize uvidíme spoustu 
skvělých hráčů, jejichž výkony budou láka-
dlem pro všechny fanoušky kuželek a nám 
nezbývá, než všem mužstvům popřát hod-
ně štěstí a poděkovat za spolupráci při vy-
tváření článku.

Za spolupráce týmových vedoucích
Tomáš Valík

na sTarTu 
nové sezóny klm

 pokračování ze str. 6

svěTové kuželky 
opěT v Česku

Světový pohár jednotlivců 
Kategorie U23 a doSpělí

7.–10. února 2019 
Přerov

Světový pohár jednotlivců v  kategoriích 
muži, ženy, junioři a juniorky se uskuteční 
na šestidráhové kuželně v  Přerově, která 
svými parametry splňuje požadavky pro 
pořádání této akce.
Přesný seznam všech účastníků zatím není 
znám, ale byla již provedena nominace 
českých zástupců — Jiří Veselý (muži), Lu-
cie Vaverková (ženy), Jan Bína (junioři) 
a Natálie Topičová (juniorky). V případě, že 
jednotlivé země neobsadí místa, která jsou 
jim vyhrazena, je možné, že Česká republi-
ka bude moci na tuto akci nominovat více 
zástupců.
Hrát se bude v disciplíně 120 hs, systémem 
kvalifikace a vyřazovací část.

Informace poskytl Vladimír Sedláček 
předseda TJ Spartak Přerov 

a předseda KSR ČKA

Sp U14, mS U18 
mS drUžStev, me 60+

7.–30. května 2019 
Rokycany 

Světový pohár žactva (7.–10. 5.), mistrovství 
světa dorostu (10.–18. 5.), mistrovství světa 
družstev mužů a žen (15.–26. 5.) a nově také 
mistrovství Evropy seniorů nad 60 let (27.–
30. 5.) se uskuteční na zimním stadionu 
v  Rokycanech, kde firma Pauly během 14 
dní postaví osm kuželkářských drah. Záro-
veň se bude stavět tribuna s kapacitou 850 
míst a využije se ještě část bočních tribun 
s kapacitou cca 800 míst.
V této fázi přípravy řeší místní pořadatelé 
sponzory, program na slavnostní zahájení, 
reklamní předměty a  průběžně se prová-
dějí rekonstrukce šaten.
Ceny vstupenek zatím nebyly definitivně 
stanoveny. Jejich prodej bude probíhat for-
mou předprodeje na internetu a pak i na 
místě konání akce. Bude možno koupit 
skupinové balíčky se slevou ještě do konce 
tohoto roku.
Po ukončení oficiální části kategorie 60+, 
by mělo navázat ME zrakově postižených 
kuželkářů. Podle informace uvedené v zá-
pise z VV ČKA by se měl jeden z kvalifikač-
ních turnajů ME seniorů nad 60 let usku-
tečnit v České republice (prozatím se uva-
žuje o Blansku).
V  brzké době budou spuštěny webové 
stránky MS Rokycany 2019.

Informace poskytl David Wohlmuth, 
předseda SKK Rokycany

V roce 2019 se na území České republiky budou konat 

hned dvě vrcholné kuželkářské akce.

pohár ČKa 2018/19

Uzávěrka přihlášek družstev do Po-
háru ČKA je 7. 10. 2018. Přihláška 
a rozpis soutěže jsou k dispozici na 
webu ČKA.
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jak můžeš…

lUboš ZelenKa

trenér žen KK Slavia Praha 
získal ocenění Trenérská stálice

na úvod mi dovol ti ještě jednou pogratu-
lovat k ocenění trenérské stálice. Čekal jsi 
takové ocenění? a co pro tebe znamená?
Slavil jsem na kuželně v Rokytnici nad Ji-
zerou svoje šedesátiny ve společnosti 
skvělých kuželkářek a  kuželkářů Slavie 
a  Slavoje. Naše dlouholetá spojitost je 
asi všeobecně známa. Připravili mi takové  
překvapení, že jsem slzu neudržel. A  ne 
jednu slzu. Čekal jsem, že v Přerově něco 
bude. Dostal jsem „Čestné uznání“ od 
České unie sportu a je to pro mě velká po-

cta. Ale když v průběhu celé akce vyhlašo-
vali trenérskou stálici, tak jsem byl v šoku. 
Slzu jsem tentokrát udržel, ale lehké to ne-
bylo. Toto ocenění je pro mě nejvyšší po-
ctou a nesmírně si toho vážím.

pro většinu kuželkářů jsi znám především 
svou trenérskou činností, ale zároveň na-
stupuješ v divizi aS za Slavii praha. Kdy jsi 
s hraním začal a kdo tě ke kuželkám při-
vedl? co považuješ za svůj největší hráč-
ský úspěch?
Začínal jsem v  Rapidu Praha na podzim 
v  roce 1974. V  domě ve Strašnicích, kde 
jsem bydlel, mě zastavil pan Staněk. Řekl: 
„co děláš za sport, vole“. Já na to „jen tak 
někde ve škole fotbal, basket“. A on „budeš 
hrát kuželky“. A  už je hraji 44 let. Z  toho 

domu hrálo kuželky za Rapid Praha dalších 
šest kluků.
Dorostenecký mistr Prahy, postup Slavie 
Praha do ligy. A  asi největší MČR seniorů 
ve Vyškově. Teď nevím 5. nebo 6. místo. 
Tenkrát se poprvé hrálo sobota a neděle. 
Po sobotě jsem byl třetí.

jaké jsou počátky tvojí trenérské kariéry 
a co tě k trénování přivedlo? máš nějaký 
vzor?
Nevzpomínám, asi to vyplynulo hned ze 
začátku úspěchů celého družstva žen. 
Tam byl takový skvělý systém. Hráčky jsou 
od toho, aby hrály. To ostatní, doprava,  
sestava atd., je na jiných. Takže ony hrály 
a  další 3–4 se starali. A  vzor? Za ta léta 
asi všude po kouscích. Každý má něco, co 
dokáže i  nepřímo předat. A  jde i  o  členy 
družstev. Přístup, motivace, zodpovědnost, 
a především pevná parta.

první úspěchy se Slavií slavil Karel cypro. 
co sis od něj jako jeho nástupce vzal?
Karel byl před tím trenérem ligového druž-
stva, v  kterém jsem byl. Dokázal naladit 
dlouho před zápasem. Objevit slabiny sou-
peře. Pochválit i vynadat a rozebrat detaily.

Řadíš se mezi klidné trenéry, nebo spíš 
temperamentnější?
No. Já jsem klidný i v soukromém a pracov-
ním životě. Ono se to střádá a střádá. Pak 
si to musíme vyřešit. Je známý můj výkřik 
„Jak můžeš…“ — ujet třeba na levého sed-
láka. Jinak celou dobu v klidu za ta léta, jen 

Přinášíme rozhovor s Lubošem Zelenkou, který letos získal ocenění trenérská stálice 

za svou dlouholetou úspěšnou činnost trenéra žen KK Slavia Praha.

pokračování na str. 9 
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jak můžeš…
 pokračování ze str. 8

jsme si někdy taky v klidu řekli. Ale všichni 
kolektivně — každý má svůj postoj a názor.

někteří trenéři dávají hře volnější průběh, 
naopak druhá skupina je spíše aktivní 
a  snaží se hráčky více usměrňovat. ja-
kým způsobem „koučuješ“ během utkání? 
a jak během tréninku?
U nás je to stále celé roky jinak. Převážná 
většina hráček dojíždí každý týden. Trénují 
na domovských kuželnách. Takže je vidím 
až v sobotu. Ale my jsme vždy byli kolek-
tiv a tým. Byly a jsou ve Slavii hráčky, které 
umí, mají něco za sebou. A  taky před se-
bou. A  ony si kolikrát samy řeknou, koho 
chtějí mít za sebou. A  to respektuji. Pak 
se to třeba vrátí zpět, ale i ta změna vždy 
kolektivu výrazně pomůže. Ale důležitá je 
i příprava taktická. Studie soupeřek, jejich 
současná výkonnost, naše současná vý-
konnost jednotlivých hráček. Nasazení do 
jednotlivých pozic do utkání je podle mě 
dost důležité. A  tady si myslím, že tu pří-
pravu pravidelně mám.

pod rukama ti prošlo velké množství hrá-
ček, včetně českých legend. Která z  nich 
na tebe udělala nejhlubší dojem, ať již 
kvalitou svých výkonů, přístupem ke hře 
či vystupováním na plánech i mimo ně?
To se neodvážím říct. Nechci tuto otázku 
rozebírat. Prostě vždy skvělá parta. 
I hráčka, která má nižší výkony, dokáže na-
opak i  jiným hráčkám svým postojem vý-
kony zvýšit.

Se Slavií si kromě mnoha titulů uspěl i na 
mezinárodní scéně. Který z úspěchů pova-
žuješ za nejdůležitější? můžeš dát k  lep-
šímu nějakou humornou historku „z natá-
čení“?

První úspěch Slavie byl v Budapešti — třetí 
místo. O  nás nikdo z  těch týmů, co tam 
byly, vůbec neuvažoval. Další rok Augsburg, 
tam už nás respektovali — druhé místo. 
A pak vrchol všeho. Opět Augsburg a místo 
první. Neskutečný zážitek na stupních ví-
tězů. Vlajka, hymna. Navíc Šárka Marková 
nejlepší hráčka. A hlavně, bylo pouze šest 
hráček, bez náhradnice. Tak to byl vrchol 
toho úspěchu. (Jedná se o Světové poháry 
družstev v letech 1996–1998, pozn. red.)
Humorná historka? Mraky. Ale asi toto. Do 
Budapešti jsme ohledně šetření denně 
dojížděli ze Slovenska. Prostě náročné pro 
všechny. Slovenky bydlely vedle kuželny. 
Totálně propadly. Trenér tehdy prohlásil 
„Všetko majú a nehrajú“.

mohl by ses krátce zmínit o  letošní se-
zóně, kdy to dlouho vypadalo na napínavý 
souboj o  titul, ale nakonec to nevyšlo? 
a co chystáš na ročník nadcházející?
Jaro — zlomená žebra, embolie, pořezaná 
ruka, občas další nemoci. Prostě na jaře se 
toho sešlo moc. I přes takzvaný neúspěch 
holkám děkuji.

Slavia nyní hraje svoje domácí zápasy na 
kuželně na žižkově, která přeci jen není 
tak nedobytnou pevností jako bývala ku-
želna v  edenu. jak to s  ní vypadá? bude 
Slavia někdy v brzké době zase hrát ve vr-
šovicích?
To je právě ten hlavní problém výsledků 
Slavie. Kdo hraje 22 zápasů na cizí kuželně? 
I přes to jsme tam dokázali dva tituly vy-
bojovat. Domácí pevnost je předpokladem 
úspěchu. Již tři roky jsme podávali žádost 
o grant — bez úspěchu. V Praze je to tro-
chu složitější. A nechtěl bych to rozebírat. 
Ale bude podán další, věřím v to, že se to 
jednou podaří.

Česká ženská reprezentace, i  díky hráč-
kám Slavie, dlouhodobě patří mezi světo-
vou špičku. nelákalo tě někdy zkusit post 
reprezentačního trenéra?
To tady bylo. Jednou se hledal trenér. To se 
hrálo ještě na 100 hs. Přihlásil jsem se. Vy-
pracoval jsem podrobnou studii, jak vybrat 
hráčky, jak postupovat, jak je nasazovat do 
zápasů. Detaily by se sem nevešly. Ale buď 
to byla špatná studie, nebo jsem se neho-
dil. Ale ve Slavii to funguje již dlouho.

Za léta trénování jsi nasbíral řadu po-
znatků. nechystáš se je „hodit“ na papír 
a předat něco ze svého know-how dalším 
generacím? vychováváš si případné ná-
stupce?
Dokud budu s touto skvělou partou stále, 
tak přece nejde nic dávat na papír. A ná-
stupce? Zatím není. A pokud mě holky bu-
dou chtít vyhodit, tak ho budu hledat. 

ať se daří. moc děkuji!

Rozhovor připravil
Lukáš Dařílek

Maskot žen KK Slavia Praha
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Přinášíme přehled nejzajímavějších přestupů a hostování.

zajímavé hráČské 
přesTupy

pŘeStUpy v Čr

Petr Dobeš TJ Třebíč Æ TJ Lokomotiva Česká Třebová

Anna Mašláňová TJ Kelč Æ TJ Spartak Přerov

Dominik Ruml SKK Hořice Æ TJ Lokomotiva Česká Třebová

Lukáš Vik SKK Jičín Æ SKK Hořice

hoStování v Čr

Jaroslav Hažva SKK Náchod Æ KK Slavoj Praha

Petr Hendrych TJ Opava Æ TJ Sokol Husovice

Michal Jirouš SKK Náchod Æ SKK Rokycany

Denisa Kroupová SKK Hořice Æ SKK Jičín

Linda Lidman Kuželky Jiskra Hazlov Æ SKK Rokycany

Nikola Portyšová SKK Jičín Æ SKK Náchod

František Rusín TJ Astra Zahradní Město Æ KK Slavoj Praha

Miroslav Šnejdar ASK Lovosice Æ SKK Rokycany

návraty Ze ZahraniČí

Mojmír Holec SPG SKH-Post SV 1036 Æ TJ Centropen Dačice

Ivan Žaloudík SKC Kasendorf Æ SKK Karlovy Vary

odchody do ZahraniČí

Lenka Hanušová TJ Sokol Husovice Æ KSV Wien

Michael Klaus TJ Sokol Duchcov Æ KSK Sparkasse Jenbach

Jiří Kudláček TJ Sokol Luhačovice Æ KSC Wehr-Oflingen

Denisa Pavlíková TJ Spartak Trhové Sviny Æ ASKÖ Steyr Sportkegler

Miloš Stloukal TJ Nové Město na Moravě Æ KV Auersthal

Štěpán Šreiber SKK Rokycany Æ FAF Hirschau

VV ČKA schválil po rozsáhlé veřejné i inter-
ní diskuzi úpravy Sportovně-technických 
předpisů. Oproti loňsku jsou změny roz-
sáhlejší a týkají se Pravidel kuželkářského 
sportu, Soutěžního řádu i  Řádu rozhod-
čích.

Z provedených úprav:

•	 Definice a  vymezení Interligy v  našich 
předpisech

•	 Posun věkové hranice pro seniory nad 
60 let (v souladu s mezinárodními před-
pisy)

•	 Start v  soutěžích jednotlivců pouze ve 
své věkové kategorii

•	 Umožnění hostování ve dvou oddílech 
během jednoho soutěžního ročníku

•	 Zrušení pasů ke koulím – výrazné zjed-
nodušení používání vlastních koulí

•	 Úpravy startů náhradníka ve vztahu k In-
terlize

Sportovně technické předpisy s  vyznače-
nými změnami jsou k  dispozici na webo-
vých stránkách České kuželkářské asociace 
(www.kuzelky.cz, článek z 20. 8. 2018).

Hanuš Slavík
předseda STK ČKA

Úpravy sTp

Světový pohár
1.–6. října 2018 Zapresic, CRO 

Ž: KK Slovan Rosice
M: TJ Lokomotiva Česká Třebová

evropSKý pohár
2.–6. října 2018 Sarajevo, BIH 

Ž: KK Blansko
M: KK PSJ Jihlava

pohár nbc
1.–6. října 2018 Apatin, SRB 

Ž: SKK Rokycany, TJ Spartak Přerov
M: KK Hvězda Trnovany, TJ Sokol Husovice

https://www.kuzelky.cz
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pokračování na str. 12 

Dvě zásadní rekonstrukce proběhly na ku-
želnách dvou prvoligových účastníků, kteří 
rekonstrukci prováděli i s ohledem na po-
vinnost segmentových drah. 

tábor

Nováček 1. KLM, který se do soutěže vrátil 
po několika letech ve druhé lize, provedl 
ve spolupráci s Městem Tábor zásadní re-
konstrukci kuželny. Ta probíhala od května 
do srpna, přičemž mnoho podstatných 
činností prováděli sami kuželkáři. Rekon-
strukce se nakonec zhruba o  dva týdny 
prodloužila z  důvodu zpoždění pokládky 
lina kolem drah a rozběžiště, což bylo „pro 
nás, natěšené kuželkáře, velké utrpení mít 
skoro hotovou kuželnu a nezahrát si,“ po-
pisuje závěr rekonstrukce předseda klubu 

David Kášek. Nejdůležitější změnou bylo 
položení nových segmentových drah, a  to 
společností Pro-Tec Kegelsport. Zároveň 
došlo k  výměně rozběžiště, zateplení ku-
želny, výměně topení, oken a  osvětlení. 
Původní zůstaly ASK Besko a  elektronika 
s totalizátory, jejichž výměna je vizí do bu-
doucna. Náklady celé akce byly zhruba 1,2 
mil. Kč, když částkou kolem 100 tisíc při-
spěl samotný klub, zbytek uhradilo Město 
Tábor. Nový ročník tedy táborští kuželkáři 
odehrají na ASK Besko, dráhách Pro-Tec, 
kuželkách Vollmer Tornado Plus a  s  kou-
lemi Aramith. „Rád bych touto cestou po-
děkoval Městu Tábor a  společnosti TZMT 
a dále Petrovi Bystřickému a Borkovi Jelín-
kovi, bez nich by to asi ještě dnes nebylo 
hotové a  měli bychom pouze hezké seg-
menty a jinak nic,“ uzavírá povídání o letní 
akci předseda klubu David Kášek.

dUchcov

Zásadní proměnou prošla také kuželna 
již tradičního účastníka 1. KLZ a od minu-
lého ročníku také účastníka 1. KLM, Sokola 
Duchcov. Ten byl jako velmi těžká saduri-
tová kuželna obávaný mezi soupeři. Letní 
rekonstrukcí se naopak zařadil mezi nej-
modernější v  republice. Výměna ASK pro-
běhla již před dvěma lety (Schmid K800). 
Zbývající část herního prostoru přišla na 
řadu po dlouhých jednáních mezi květ-
nem a  srpnem letos. Dodavatelem tech-
nologií byla společnost J&R Digital. Nové 
dráhy mají tloušťku 12 mm a  výrobcem 
je společnost Pauly. Od stejného výrobce 
jsou i  nové kříže. Specialitou duchcovské 
kuželny je poté zobrazovací technologie 
pomocí televizních obrazovek. Touto tech-
nologií na území ČR prozatím disponovala 
pouze kuželna ve Vracově. Mimo herní pro-
stor dostalo novou tvář i  zázemí kuželny. 
Proměnou prošla kantýna i šatny, kde byly 
vyměněny obklady a  sanitární zařízení. 
„Do budoucna bychom určitě chtěli využít 
kuželnu k pořádání MČR a i akcí pro mlá-
dež,“ představuje budoucí plány předseda 
oddílu Jan Endršt. „Rád bych poděkoval 
všem členům, kteří se podíleli na pracích,“ 
pokračuje Endršt, „a také sponzorům, jme-
novitě Město Duchcov, Ústecký kraj, Česká 
obec sokolská a Severočeské doly a. s., ale 
největší díky patří mamce, se kterou jsem 
se pustil do celé akce“ závěrem ještě dopl-
ňuje předseda oddílu.

Jednou z pravidelných zářijových rubrik je přehled rekonstrukcí na českých  

a moravských kuželnách. Ani letošek nebude výjimkou.

v nové sezóně 
na novém

Zrekonstruovaná čtyřdráhová kuželna v Táboře
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Tiráž

k u ž e l n y

Nejen na dvou výše uvedených kuželnách 
došlo k letním změnám. Nové kuželny mají 
od letoška k  dispozici i  v  Otrokovicích, 
kde se konal letošní Superpohár, a  práce 
finišují i  v  Kamenici nad Lipou. Zásadní 
proměnou prošla i  kuželna v  České Lípě 
a nové segmentové dráhy si již vychutná-
vají na kuželně Orel Ivančice. Podobně je 
na tom i dvoudráha v Blíževedlech. Opra-
vou drah prošla kuželna v Aši.

Lukáš Dařílek a Štěpán Koblížek  
s přispěním Pavla Meceroda

předsedy TK ČKA

v nové sezóně 
na novém

 pokračování ze str. 11

Zrekonstruovaná čtyřdráhová kuželna v Duchcově

noví  
repreTrenéři

Na pozice reprezentačních trenérů do-
spělé kategorie se do výběrového řízení 
přihlásili čtyři kandidáti. Šlo o  zkušené 
trenéry, kteří mají s vedením reprezentace 
v různých kategoriích bohaté zkušenosti.
Na základě předložených přihlášek, kon-
cepce a  úspěchu na MS 2018 rozhodl VV 
ČKA, že prodlouží smlouvu s trenéry Janem 
Výrkem (TJ Valašské Meziříčí) a Ladislavem 
Musilem (KK Blansko).
Dalšími kandidáty, kteří zaslali přihlášky, 
byli Jaroslav Slabák a  Luděk Keprt. Děku-
ji všem čtyřem kandidátům za ochotu být 
součástí tohoto nelehkého úkolu a  přeji 
staronovým trenérům úspěchy a podporu 
zejména od kandidátů reprezentace na MS 
2019 v Rokycanech. Čeká je nelehká práce.

Vladimír Sedláček 
předseda KSR

Výkonný výbor ČKA na svém zasedání dne 
11. září 2018 projednal přípravu sezóny 
2018/2019 a akce Komise státní reprezen-
tace a Komise mládeže. Mimo jiné schvá-
lil per rollam novelu STP s  platností od 
1.  července 2018, kategorie a  postupové 
klíče pro MČR jednotlivců 2019, rozpis Po-
háru ČKA, Ekonomickou směrnici a Směr-
nici č. 2/2018 o kvalifikačních třídách a evi-
denci rozhodčích.

z jednání 
vv Čka

KonKUrS na poŘadatelSví

VV ČKA vyhlašuje konkurz na po-
řadatelství finálových turnajů MČR 
jednotlivců, dvojic a  finále PČKA 
v roce 2019. Podrobnosti jsou k dis-
pozici na webu ČKA.

mailto:redakce%40kuzelky.cz
https://www.kuzelky.cz

