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pokračování na str. 3 

Svět se neustále vyvíjí. Můžeme se 
dlouze dohadovat, zda k  lepšímu, 
nebo k horšímu, ale akt vývoje je ne-
zpochybnitelný. Nebýt vývoje, tak by 
se nad Přerovem možná procházel 
mamut, jak se dočtete na následu-
jících stránkách. V  redakci Kuželkář-
ských listů se snažíme vyvíjet také, 
abychom Vám, čtenářům, mohli pra-
videlně přinášet kvalitní a zajímavou 
četbu.
Není tomu dlouho, co jsme inovovali 
naši grafickou podobu. Nyní se sna-
žíme inovovat i  náš obsah. Pro toto 
číslo jsme si pro Vás připravili změnu 
v přístupu k naší možná vůbec nej-
tradičnější rubrice — k  ligovým ko-
mentářům.
Ty byly za těch třináct let doslova 
opěrným bodem našeho časopisu 
s  takřka neměnným formátem. Nyní 
si však pro Vás naši experti připra-
vili hned tři zbrusu nové modely této 
rubriky.
Věříme, že Vás zaujmou a jejich čtení 
Vás bude bavit tak jako nás jejich 
příprava. Budeme také rádi za Vaši 
zpětnou vazbu, který z  nových for-
mátů je Vám nejsympatičtější, pří-
padně co od komentářů očekáváte 
Vy.
Příjemné čtení!

Lukáš Dařílek
šéfredaktor

Úvodem

Ten nejprestižnější z  nich, na který mají 
nárok vítězové nejvyšších soutěží jednotli-
vých států — Světový pohár, se letos konal 
v německém městě nad řekou Rýn — Lud-
wigshafenu.
Pořadatelé šampionátu věnovali prezen-
taci akce na sociálních sítích (Facebook, 
Instagram) až nezvykle mnoho úsilí. Fa-
noušci mohli z  pohodlí domova sledovat 
přímý přenos, pořadatelé si připravili roz-
hovory s  některými hráči a  sociální sítě 
přibližovaly atmosféru z  kuželny na za-
chycených momentkách. XXXI. Světového 
poháru se zúčastnilo celkem 23 týmů — 15 
mužských a 8 ženských.
Českou republiku stejně jako v  minulém 
roce reprezentovaly celky TJ Lokomotiva 
Česká Třebová a KK Slovan Rosice. Za ob-

hajobou titulu zamířil do Ludwigshafenu 
mužský tým KK Zaprešić a ženský tým SKC 
Viktoria Bamberg.

SP muži

Kvalifikační souboje se v  Ludwigshafenu 
odehrávaly od středy 2. října a  jako první 
z  Čechů si kuželnu vyzkoušel Petr Dobeš 
(568). Ještě ve středu se představil Do-
minik Ruml (509) a  Pavel Jiroušek (584). 
Česká Třebová se v polovině kvalifikačních 
bojů nacházela na chvostu tabulky před 
Makedonií a Estonskem.
Druhý kvalifikační den zahájil výkonem 626 
Jan Bína, 579 kuželkami pokračoval Ond-
řej Topič a  jako poslední se snažil pozici 
Třebové vylepšit Radek Havran (629). Česká 
Třebová se s  celkovým výkonem 3495 ku-
želek umístila na celkovém 10. místě a na 
postupovou čtvrtou příčku jim chybělo 119 
kuželek. Jan Bína kuželnu v Ludwigshafenu 
okomentoval jako citlivou a  těžkou i  pro 
velmi zkušené hráče.
Do semifinálových soubojů se na prvním 
místě probojoval německý SKV RW Zerbst 
(3827), za nimi na druhém místě italský 
KK Neumarkt (3729), třetí místo vybojoval 
slovenský tým SK Železiarne Podbrezová 
(3718) a  jako poslední do bojů o medaile 
postoupil maďarský tým Szegedi TE (3614). 
Třináct kuželek chybělo k postupu do se-
mifinále loňskému vítězi KK Zaprešić. Nej-
lepšího výkonu v  kvalifikaci a  nakonec 

V kuželkářských termínových kalendářích je  

začátek října tradičně vyhrazen mezinárodním 

týmovým pohárům.

Světový pohár a 
roSický bronz

s v ě t o v ý  p o h á r
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i  v  celém týdnu dosáhl Slovák Erik Kuna 
výkonem 690 kuželek, čímž vytvořil i nový 
rekord kuželny.
Velké rozdíly mezi prvním a čtvrtým týmem 
kvalifikace se projevily i  ve vzájemném 
utkání, které skončilo jasným vítězstvím 
německého celku, který nad Maďary zví-
tězil 8:0 (3847:3613). Druhé semifinálové 
střetnutí mezi KK Neumarkt a  SK Železi-
arne Podbrezová nemělo tak jasný průběh. 
V  polovině zápasu slovenský tým ztrácel 
jen 32 kuželek. Silnější závěr v podobě vý-
konu Wolfganga Blaase a Vilmoše Zavarka 
však předvedl italský tým a  Erik Kuna na 
druhé straně už s  výsledkem nemohl 
moc udělat. Utkání skončilo v poměru 6:2 
(3691:3558).
Souboj o bronz, který spolu svedlo sloven-
ské a  maďarské družstvo, dopadlo rozdí-
lem pouhých tří kuželek a  těmi šťastněj-
šími se nakonec stali hráči maďarského 

celku Szegedi TE, kteří si na krk mohli 
pověsit bronzové medaile. Slovenští hráči 
ztratili dva souboje velmi těsně, když To-
máš Pašiak prohrál o šest kuželek a Jovan 
Čalič o pouhou kuželku. Nejlepším hráčem 
utkání se stal Norbert Kiss (654) a  velmi 
dobrý výkon předvedl opět Erik Kuna (652).
Souboj o titul nejvyšší mezi italským a ně-
meckým týmem skončil stejně jako boj 
o  bronz v  poměru 6:2 (3677:3653). Velké 
překvapení se událo již na začátku utkání, 
kdy Mathiasi Weberovi stačilo k zisku bodu 
nad Vilmošem Zavarkem (599) 607 kuže-
lek. Utkání o  zlato bylo na vysoké výkony 
chudé, a  tak Wolfgang Blaas s  výsledkem 
654 zůstal osamocen. Zlatou medaili si 
tak po dvouleté pauze opět vybojoval ně-
mecký SKV RW Zerbst.

SP ženy

Český ženský zástupce se v kvalifikaci po-

týkal s  menší konkurencí než v  minulém 
roce. Do Ludwigshafenu přijelo bojovat 
celkem osm družstev oproti dvanácti, které 
se účastnily minulý rok. Nikdo z  hlavních 
favoritů však nechyběl. 
Kvalifikaci zahájila Nikola Tatoušková, která 
porazila skvělých 611 kuželek. Ve stejný den 
ještě hrála Lucie Vaverková (549) a  Anna 
Štraufová (549). Rosice se po prvním dnu 
nacházely na třetím místě v  kvalifikaci za 
Němkami a Chorvatkami.
Druhý den zahájila Natálie Topičová vý-
konem 576, po ní se představila Andrea 
Axmanová (510) a  poslední hráčkou byla 
Alena Kantnerová s  výkonem 581 kuželek. 
Před Rosice se o  jednu kuželku celkovým 
výkonem 3377 dostaly maďarské hráčky 
a  český tým tak do semifinále postoupil 
ze čtvrté pozice. Páté rozdílem padesáti 
kuželek skončily Rumunky z CS Electromu-
res Romgaz Targu Mures. Spolu s Rosicemi 
a  maďarským Zalaegerszegem postou-

Světový pohár a 
roSický bronz

 pokračování ze str. 2

s v ě t o v ý  p o h á r

Světový pohár — ženy

KK Mlaka Rijeka CRO

SKC Victoria 1947 Bamberg GER

KK Slovan Rosice CZE

Světový pohár — muži

SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 GER

KK Neumarkt — Imperial Life ITA

Szegedi TE HUN

10. TJ Lokomotiva Česká Třebová CZE

pokračování na str. 4 
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pily z  první příčky SKC Victoria Bamberg 
a z druhého místa Chorvatky KK Mlaka Ri-
jeka.
Semifinálové utkání proti Bambergu do-
padlo nekompromisním 0:8 (3272:3595) 
a  rozdílem 323 kuželek, který Němky na-
dělily českým hráčkám. Nejlepší hráč-
kou utkání se stala Ines Maričić výkonem 
627 kuželek. Nejlepšího výkonu na druhé 
straně dosáhla Lucie Vaverková výkonem 
587 kuželek.
Ve druhém semifinálovém utkání si Chor-
vatky, také jednoznačně, poradily se svými 
soupeřkami z  Maďarska, když zvítězily 7:1 
(3653:3320). Chorvatky navíc markantně 
pozvedly svůj výkon oproti kvalifikaci 
(3379) a finále tak slibovalo parádní podí-
vanou. Nejlepšího výkonu utkání dosáhla 
Milana Pavlic výkonem 635 poražených 
kuželek a  vytvořila nový ženských rekord. 
Výkon družstva 3653 se navíc stal novým 
týmovým ženským rekordem na kuželně 
v Ludwigshafenu.
Na rozdíl od utkání proti Bambergu si Ro-
sice od boje o bronz proti Maďarkám jistě 
slibovaly vyrovnanější utkání. Na úvod 
utkání se za Rosice představily Anna Štrau-
fová (552), Natálie Topičová (596) a  Lucie 
Vaverková (530). Výsledkem po první rundě 
byly dva body a náskok 62 kuželek. Rosice 
tak od bronzové medaile dělila jedna další 
výhra a udržení náskoku ve sražených ku-
želkách.
Ve druhé náhozu nastoupila Iva Rosendor-
fová (587), Nikola Tatoušková (533) a Alena 
Kantnerová (561). Bod pro družstvo získala 
Iva. Celkové kuželky zůstaly na straně ro-
sických hráček a společným výkonem 3359 
poražených kuželek si Rosice došly na svě-
tovém poháru až pro bronzovou medaili.

Utkání o  zlato mělo stejné účastníky jako 
v  roce 2018, německý Bamberg a  chor-
vatský tým KK Mlaka Rijeka. A  stejně jako 
minulý rok zlatou medaili nezískal do-
mácí tým. Lepší začátek hry měly Chor-
vatky, které po první rundě vedly 2:1 o 40 
kuželek. Ve druhé rundě získala bod pro 
Němky jen Ines Maričić. Chorvatky dosáhly 
ve finále výkonu 3607 kuželek, když celkem 
čtyři hráčky překonaly hranici 600 kuže-
lek. Němky porazily 3513 kuželek a  přes 
600 kuželek se dokázala přehoupnout jen 
Corinna Kastner (603). Utkání skončilo po-
měrem 6:2. 

Už zbývá jen pogratulovat hráčkám KK Slo-
vanu Rosice za bronzovou medaili a podě-
kovat za reprezentaci českého kuželkář-
ského jména ve světě. Zároveň přejeme 
Rosicím mnoho úspěchů v  nadcházející 
Lize mistrů. Díky umístění na Světovém 
poháru nastoupí rosické ženy až v druhém 
kole. Soupeřkami jim budou  vítězky sou-
boje prvního kola mezi maďarským týmem 
Rákoshegyi VSE a  slovenským družstvem 
ŠK Železiarne Podbrezová.

Martina Janyšková

Světový pohár a 
roSický bronz

 pokračování ze str. 3

s v ě t o v ý  p o h á r

Devatenáctý ročník nejprestižnější klubové 
soutěže bude zahájen zápasy prvního kola 
23. listopadu, odvety budou sehrány 7. pro-
since. Utkání druhého kola se odehrají 
25.  ledna a 15. února 2020.
Závěrečné Final Four bude hostit poslední 
březnový víkend kuželna v srbském Apa-
tinu, kde se turnaj odehrál již v roce 2010.  
V minulém ročníku vítězný pohár mezi že-
nami již potřetí v řadě získal německý SKC 
Victoria Bamberg, mezi muži svou spanilou 
jízdu dotáhl domácí celek ze Zaprešiče.

Program prvního kola s českou účastí:

Liga miStrů

1. kolo Ligy mistrů — ženy

kc schrezheim — bbsv Wien
(hana Wiedermannová, Dana Martinkevič)

kk slovan rosice — družstvo nasazeno do 2. kola

1. kolo Ligy mistrů — muži

Šk železiarne podbrezová — ksv union orth an der Donau
(Jiří veselý, Michal kratochvíl)

skk chambtalkegler raindorf
(Milan svoboda, Michael kotal)

— sk FWt composites neunkirchen
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Z  kvalifikace, kde bojovala šestičlenná 
družstva, postupovaly čtyři týmy s  nej-
vyšším celkovým náhozem do semifinále, 
ve kterém se poté utkalo první družstvo 
z kvalifikace se čtvrtým a druhé se třetím 
o postup do finále.
Mužům z SKK Rokycany se bohužel ve velké 
konkurenci nepodařilo postoupit a  výkon 
3489 pro ně představoval konečné sedmé 
místo. Nejlepšího náhozu dosáhl Michal 
Jirouš, který byl čtyři kuželky pod šestis-
tovkovou hranicí. Na postup Rokycanům 
scházelo 80 kuželek.
To ženám z  SKK Náchod se dařilo lépe. 
V  kvalifikaci společnými silami dosáhly 

na 3301, což pro ně znamenalo třetí místo 
v  pořadí a  postup do semifinále. Nejlépe 
zahrála Nina Brožková (599).
V  semifinále čekal hráčky z  Náchoda 
souboj s  týmem z  Německa SV Pöllwitz. 
V tomto utkání bohužel české hráčky pod-
lehly poměrem 2:6 a  rozdílem 31 kuželek. 
Na body dosáhla Kateřina Majerová (565) 
a Nikola Portyšová (571).
Stále tu však byla naděje na zisk cenného 
kovu v  podobě bronzu. O  něj se děvčata 
utkala s  týmem z Rakouska, konkrétně SK 
FWT Composites Neunkirchen. V  tomto 
boji se bohužel děvčatům z Náchoda příliš 
nedařilo a  svým soupeřkám podlehly 0:8, 

což pro ně znamenalo konečnou čtvrtou 
příčku. Nejlepší výkon náchodských děvčat 
představoval 553 shozených kuželek, na 
který dosáhla Šárka Majerová.
I přesto, že se náchodským ženám nepoda-
řilo vybojovat bronzovou medaili, nemusí 
smutnit a  právem mohou být na čtvrté 
umístění pyšné. Z celkového vítězství v Ev-
ropském poháru se pak radují maďarské 
ženy z  týmu Rákoshegyi VSE a  chorvatští 
muži KK Mertojak Split. Na bronzovém stu-
pínku skončil rakouský tým KSK Union Orth 
an der Donau s českými hráči Jiřím Vese-
lým a Michalem Kratochvílem v sestavě.

Marie Říhová

Ve dnech 1.–5. října reprezentovala družstva žen SKK Náchod  

a mužů z SKK Rokycany Českou republiku v rámci Evropského poháru.  

Letošním dějištěm se stala dvanáctidráha v chorvatském Varaždínu.

náchodSké ženy 
na čtvrtém míStě

e v r o p s k ý  p o h á r

evropSký pohár — ženy

Rákoshegyi VSE HUN

SV Pöllwitz GER

SK FWT Comp. Neunkirchen AUT

4. SKK Náchod CZE

evropSký pohár — muži

KK Mertojak Split CRO

SKC Staffelstein GER

KSK Union Orth an der Donau AUT

7. SKK Rokycany CZE
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pokračování na str. 7 

PnBC ženy

Českou republiku reprezentovala v ženské 
kategorii družstva KK Blansko a  SKK Ro-
kycany. Oba celky hrály vyrovnanou partii. 
O  něco lépe nakonec skončily SKK Roky-
cany, které za výkon 3188 braly sedmou 
příčku. KK Blansko skončilo o  místo dál 
výkonem 3149. Nejlepší hráčkou Rokycan 
byla Michaela Provazníková (553). Z  Blan-
ska to byla Eliška Petrů (556). 
Do nejlepší čtyřky se probojovaly dva týmy 
z  Německa (Schrezheim a  Liedolsheim), 
dále slovinský Kamnik a  chorvatský Split, 
který kvalifikaci vyhrál. Nejlepší výkon 
kvalifikace předvedla německá reprezen-
tantka Saskia Seitz (600).
V prvním semifinále na sebe narazila druž-
stva Schreizheimu a  Kamniku. Po první 
várce se vedení ujal německý celek 2:0 
o 41 kuželek. Dá se říci, že tyto první sou-
boje byly zároveň rozhodující. Schrezheim 
si došel pro pohodlnou výhru 6:2 o 97 ku-
želek (3231:3134).
Druhé semifinále Split vs Liedolsheim při-
neslo větší bitvu. Začátek utkání ozdobil 
výkon Chorvatky Gašparović (598), ale ani 
to nestačilo na výhru Splitu. Němky v pro-
střední části utkání svoje soupeřky „pře-
jely“ a o postupujícím do finále bylo roz-
hodnuto. Celkově se radovaly z  výhry 6:2 
(3278:3217).
Zápas o  třetí místo tedy sehrál Split 
a  Kamnik. Slovinský tým po podprůměr-
ném výkonu nemohl čekat úspěch, a tak si 
Chorvatky ze Splitu došly pro zaslouženou 
výhru 6:2 (3210:3108) a  získaly bronzové 
medaile.

Finále se odehrávalo v  německých bar-
vách, takže se čekalo napínavé a  kvalitní 
utkání. Schrezheim se ujal vedení 2:0, ale 
Liedolsheim utkání otočil a  po kvalitním 
výkonu 3356 slaví výhru 6:2 a  zlaté me-
daile. Schreizheim se musel smířit se stří-
brem. Hráčkou finále byla Saskia Sietz z ví-
tězného týmu (601).

PnBC muži

V mužské kategorii jsme měli také dva zá-
stupce — KK Slavoj Praha a  TJ Sokol Hu-
sovice.
Brněnský tým po nadějném začátku, který 
předvedl Dušan Ryba (582), mohl cítit šanci 
na dobré umístění, ale druhému hráči se 
vůbec nedařilo a  po výkonu 473 kuželek 
bylo po nadějích. Na konci se ještě snažil 
něco zachránit Václav Mazur (587), který se 
stal nejlepším hráčem Husovic.
Slavoj předvedl vyrovnané výkony, když 
nejlepšími hráči byli Jaroslav Hažva (590) 
a Michal Koubek (591). V konečném součtu 
skončil na dobrém šestém místě o  pou-
hých 36 kuželek na postupové čtvrté mís-
tem, a  proto ho může mrzet jeden herní 
výpadek (532).
V  zahraničních týmech jsme měli i  české 
zástupce. Za německý Raindorf nastou-
pil Michael Kotal a  Milan Svoboda. Oba 
zahráli solidně a  byli hlavními opo-
rami svého týmu v  souboji o  postup do 
nejlepší čtyřky, Michael (598) a  Milan 
(607). K  Raindorfu se přidal maďarský  

Pořadatelem letošního ročníku Poháru NBC bylo chorvatské město Slavonski Brod. 

Poháru se zúčastnilo 26 mužských a 17 ženských družstev. 

zLaté medaiLe pro 
čeSké krajánky

p o h á r  n b c

pohár nBC — ženy

KV 1996 Liedolsheim GER

KC Schrezheim GER

ŽKK Split CRO

7. SKK Rokycany CZE

11. KK Blansko CZE

pohár nBC — muži

 SKK Chambtalkegler Raindorf GER

Zalaegerszegi TE HUN

Metalac Gornji Milanovac SRB

6. KK Slavoj Praha CZE

16. TJ Sokol Husovice CZE
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Do výběrového řízení na trenéra reprezen-
tačního družstva mužů se přihlásili v řád-
ném termínu Milan Wagner, Petr Dobeš 
(asistent Martin Sitta) a  Radek Hejhal  
(asistent Jaroslav Slabák).

Výkonný výbor ČKA a Komise státní repre-
zentace ČKA vybrala na základě zaslaných 
přihlášek jako trenéra reprezentace mužů 
Petra Dobeše z  TJ Třebíč, 
který si jako asistenta 
zvolil martina Sittu 
z KK Zábřeh.

Nově zvoleni trenéři 
budou jmenováni do 
funkce od 1. listopadu 2019 na dva roky 
s cílem MS družstev 2021. V současné se-
zóně je čeká MS jednotlivců v květnu 2020 
v  Polsku, kde předpokládáme účast 4–5 
hráčů.
Velice si vážím zvýšeného zájmu o  repre-
zentaci České republiky a  děkuji všem 
přihlášeným za zaslání přihlášek. Věřím, 
že adepti, kteří tentokrát neuspěli, na re-
prezentaci nezanevřou a  budou mít o  ni 
zájem, včetně dalších zkušených trenérů 
a hráčů, kteří z důvodu aktivní hráčské ka-
riéry na trenérské žezlo zatím jen pomýš-
lejí.

Vladimír Sedláček
předseda KSR ČKA

petr dobeš 
trenérem mužů

p o h á r  n b c

Zalaegerszeg, slovinský Kamnik a  srbský 
Milanovac. Nejlepším hráčem kvalifikace 
byl Boanta Claudiu s výkonem 645.
Semifinále začal Raindorf s  Kamnikem. 
Německý tým prohrával už 2:0, ale v pro-
střední části nastoupili naši reprezentanti. 
Milanovi se moc nedařilo, ale svého sou-
peře dokázal porazit. Michael (594) si se 
soupeřem hravě poradil. V  koncovce již 
měl navrch německý celek a  zamířil si to 
výhrou 6:2 (3427:3355) přímo do finále.
Druhé semifinále sehrál Zalaegerszeg 
a Milanovac. Po perfektním výkonu (3534) 
si maďarský tým připsal jednoznačnou vý-
hru 7:1 a už se těšil na Raindorf s našimi 
borci v sestavě.
Zápas o třetí místo rozhodl menší výpadek 
jednoho hráče ze slovinského týmu, který 

už nebylo možné dohnat, a tak díky vyrov-
nanějšímu výkonu slavilo bronzovou me-
daili družstvo ze Srbska.
Finále bylo velmi vyrovnané. V první dvo-
jici se představil náš Milan. Spravil si chuť 
z  předešlého dne a  výkonem 617 svého 
soupeře „přejel“ 4:0. Vedle na drahách ho 
podpořil jeho spoluhráč a bylo z toho ve-
dení pro Raindorf 2:0. V  prostřední části 
nastoupil Michael, který smolně prohrál 
o  jednu kuželku. Podobně o  pár kuželek 
prohrál i  jeho kolega a  bylo z  toho zase 
napínavé utkání. Do poslední čtveřice se 
šlo za stavu 2:2 a 42 kuželek pro Raindorf. 
Nakonec se v  poslední dvojici nekonalo 
žádná zásadní drama a německý klub si po 
právu mohl užívat zlaté medaile za výhru 
5:3 (3518:3460).

Jan Bína

zLaté medaiLe pro 
čeSké krajánky

 pokračování ze str. 6

Vítězný tým Poháru NBC 2019 — SKK Chambtalkegler Raindorf (GER)
Milan Svoboda stojící třetí zleva, Michael Kotal sedící první zleva

termínový kalendář  
reprezentace dospělých (muži a ženy)

26. října 2019 Kontrolní start mužů (18)

26.–27. října 2019 Kontrolní start žen (12)

11.–12. ledna 2020 Kontrolní start (8 + 8)

10.–12. dubna 2020 Kontrolní start (8 + 8)

17.–23. května 2020 MS jednotlivců v Polsku
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Superpohár do 
čeSké třebové a roSic

Boje o  cennou trofej se odehrály na ku-
želně v Šumperku, kde proti sobě nastou-
pili vítězové nejvyšší ligové soutěže spolu 
s vítězi Poháru ČKA. 

ženy

Vzhledem k tomu, že děvčata z Rosic v le-
tošním ročníku získala mistrovský titul 
a  zároveň se stala vítězkami Poháru ČKA, 
dostaly šanci zahrát si proti rosickému 
družstvu  ženy z KK Slavia Praha, jenž v li-
gové soutěži obsadily stříbrnou příčku.
Ženské utkání slibovalo hodnotnou po-
dívanou. Ze souboje prvních čtyř hráček 
připsaly oba body svému týmu rosická 
děvčata, když Iva Rosendorfová o  pouhé 
dvě kuželky přehrála Vlastu Kohoutovou 

a  Šárka Marková svým slabším výkonem 
podlehla Anně Štraufové. V  prostřední 
části excelovala na straně Rosic Natálie 
Topičová, když předvedla výkon 619 pora-
žených kuželek, jenž se právoplatně stal 

tím nejlepším z  celého utkání. Na druhé 
straně odvedla skvělou práci Michaela Ku-
čerová a výkonem 592 připsala cenný bod 
ženám ze Slavie. V  poslední části utkání 
došlo k malému zaváhání na straně rosic-
kých žen, když Andrea Axmanová podlehla 
dobře hrající Olze Hejhalové. Lucka Vaver-
ková však neponechala nic náhodě a výko-
nem 590 shozených kuželek porazila Vladi-
míru Malinskou o 42 kuželek.
Celkově tak ženy z Rosic zdolaly slávistický 
výběr poměrem 6:2 a rozdílem 43 kuželek. 
Tím obhajily vítězství v  loňském ročníku 
Superpoháru ČKA.

muži

Odpoledne proběhlo utkání mužů, kde se 
proti sobě střetly týmy Lokomotiva Česká 
Třebová jakožto vítěz ligy a  Slavoj Praha  

V neděli 8. září se konal další ročník kuželkářského Superpoháru, ve kterém,  

stejně jako loni, zvítězila družstva KK Slovan Rosice a TJ Lokomotiva Česká Třebová.

KK Slovan RoSice 6 : 2 KK Slavia PRaha

Iva Rosendorfová 560 2 : 2 558 Vlasta Kohoutová

Anna Štraufová 566 4 : 0 527 Šárka Marková

Natálie Topičová 619 3 : 1 564 Ivana Kaanová

Aneta Ondovčáková 534 1 : 3 592 Michaela Kučerová

Andrea Axmanová 531 1,5 : 2,5 568 Olga Hejhalová

Lucie Vaverková 590 3 : 1 548 Vladimíra Malinská

3400 14,5 : 9,5 3357

pokračování na str. 9 
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jakožto vítěz Poháru ČKA. Stejně jako 
utkání žen i tento souboj přinesl výhru ve 
prospěch ligového vítěze poměrem 6:2.
Začátek utkání byl ve znamení vyrovna-
ného stavu 1:1, když Michal Koubek ze Sla-
voje výkonem 597 porazil Jiřího Hetycha. 
Na druhé straně skvěle hrající Petr Dobeš 
výkonem 637 poražených kuželek připsal 
první bod České Třebové. Prostřední hráči 
získali dva body na stranu České Třebové. 
Další šestistovkovou hranici v  utkání po-

kořil Dominik Ruml 
výkonem 613. Zvrá-

tit utkání se na 
konci ještě sna-
žil Jarda Hažva 
ze Slavoje, který 

výkonem 628 ku-

želek porazil o  96 kuželek Ondru Topiče 
a  získal tak cenný bod pro své družstvo. 
Honza Bína však pečlivě hlídal situaci 
a  výkonem 586 kuželek potvrdil vítězství 
svého týmu.
Muži z TJ Lokomotiva Česká Třebová se tak 

stejně jako ženy z KK Slovan Rosice stali ví-
tězi Superpoháru ČKA 2019 a  obhájili své 
vítězství z loňského ročníku.

Marie Říhová

Superpohár do 
čeSké třebové a roSic

 pokračování ze str. 8
TJ loK. ČeSKá Třebová 6 : 2 KK SlavoJ PRaha

Jiří Hetych 576 2 : 2 597 Michal Koubek

Petr Dobeš 637 4 : 0 544 Petr Pavlík

Dominik Ruml 613 2,5 : 1,5 564 Evžen Valtr

Pavel Jiroušek 569 3 : 1 560 František Rusín

Ondřej Topič 532 1 : 3 628 Jaroslav Hažva

Jan Bína 586 3 : 1 555 Josef Dvořák

3478 15,5 : 8,5 3398
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Přestože Podbrezová opět od počátku vé-
vodí tabulce, tak už první kola naznačila, 
že bez největší hvězdy Vilmoše Zavarka to 
nebude ten neohrožený tým, který drtí své 
soupeře na počkání. Vyvrcholením tohoto 
tvrzení pak byla první prohra v soutěži vů-
bec, kdy slovenský tým nestačil na nad-
šeně hrající domácí Jihlavu.
Ani další z  favoritů, Trstená, neplní papí-
rové předpoklady a s bilancí tří výher a tří 
proher se krčí až v polovině tabulky, a tak 
jediné, co zatím překvapující není, je tan-
dem Rokycany — Česká Třebová, který pro-
zatím naplňuje své nesmělé ambice smě-
řující přinejmenším k českému titulu. Na-
opak zklamání z  výkonů prozatím panuje 
v  Luhačovicích, jež se krčí u  dna tabulky, 
na což nejsou na Slovácku za poslední se-
zony příliš zvyklí.

DueL — TiP reDakCe

V  této rubrice se Vám redakce bude vždy 
snažit vytipovat zajímavý duel Interligy, 
který se uskuteční v  následujícím měsíci, 
a poptat se opor jednotlivých týmů na je-
jich tip a  průběh zápasu. Každému hráči 
pokládáme čtyři otázky, které se vážou 
k danému zápasu.
Tentokrát jsme si pro čtenáře vybrali duel 
mezi KK PSJ Jihlava a TJ Lokomotiva Česká 
Třebová a  zeptali se opor obou týmů — 
Tomáše Valíka za domácí a Honzy Bíny za 
hosty, jaké očekávají utkání z  jejich po-
hledu.

kk PSJ JihLava 
TJ LokomoTiva ČeSká TřeBová

16. listopadu od 13.30 hod.

^Jaký očekáváte zápas a  kdo si myslíte, 
že je větším favoritem a proč?

Tomáš: Po loňské po-
rážce máme klukům 
z  Třebové co vracet. 
Důležitý je pro nás 

začátek zápasu, kdy 
potřebujeme nutně bo-

dovat a  udržet Petra Dobeše, který před-
pokládám, že půjde první. Pokud se nám 
to povede, věřím, že se zápas bude rozho-
dovat až v poslední lajně, kde čekám nasa-
zení Honzy. My samozřejmě vstupujeme do  
každého domácího zápasu s  cílem plně 
bodovat, těžší kuželna je naší výhodou. 
Kluci z Třebové ji však již dobře znají, a po-
kud myslí na titul, je jejich povinností být 
favoritem každého zápasu.  

Honza: V  Jihlavě se 
nám velmi daří, ale 
i  přes to očekávám 
vyrovnaný duel, který 

se bude rozhodovat do 
posledních hodů. Samo-

zřejmě Jihlava potřebuje každý bod, takže 
si myslím, že se bez boje nevzdá. I  tak 
bude favoritem Třebová.

^Patříte mezi opory svých týmů, jak tipu-
jete výkon svého rivala v tomto duelu?
Tomáš: Honza se v  Jihlavě naučil hrát 
skvěle. Jeho poslední výkony patřily k  se-
zónním maximům na naší kuželně. Pokud 
se vyvaruje výpadku na poslední dráze, 
očekávám výkon 620+.
Honza: Tomáš to doma umí a tipuji ho na 
612.

^váš tip na konečný výsledek a  počet 
sražených kuželek?
Tomáš: Chceme vyhrát. Bude ale potřeba 
výkon na naší horní hranici. Proto věřím ve 
výsledek 5:3 (3580:3550).
Honza: Tipuji konečný výsledek 3:5 
(3560:3620) pro Třebovou.

^koho tipujete na nejlepšího hráče zá-
pasu a odhadněte jeho výkon na drahách 
v Jihlavě?
Tomáš: Věřím, že z  domácích se prosadí 
Dan Braun, který by mohl dělat 620. Za 
hosty věřím Honzovi a Peťovi Dobešovi na 
podobně kvalitní výkony. Oběma tipuji 625.
Honza: Věřím Petrovi Dobešovi a tipuji vý-
kon 646 poražených kuželek.

názor redakce: Jihlava už několikrát pro-
kázala, že na těžší soupeře se dokáže lépe 
motivovat než na ty relativně slabší. Přes-
tože se zde hostům daří, o výsledku budou 
rozhodovat maličkosti. Pokud se hráči Jih-
lavy přiblíží výkonu proti Podbrezové, zví-
tězí v nejtěsnějším poměru 5:3.
Děkuji za odpovědi a uvidíme, kdo byl ve 
svém tipu blíže realitě.

Kamil Bednář

Podzimní část naší nejvyšší soutěže mužů je již v plném proudu a rozhodně nelze hovořit 

o jejím poklidném průběhu, pokud bereme v potaz předsezonní předpovědi.

poSLední výjimečná 
fazona je u konce

i n t e r l i g a
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čeLo tabuLky 
bez překvapení

Odehráno bylo zatím pět kol, i když nekom-
pletních z  důvodu odložení dvou utkání. 
Slavia i  Rosice letos působí opravdu sil-
ným dojmem a prezentují se velice kvalit-
ními výkony svých velmi nabitých kádrů.
Z odehraných zápasů stojí za zmínku na-
příklad zápas Slavie v  Zábřehu, kde po 
dvou třetinách byl stav 2:2 a jen 12 kuželek 
pro Slavii (nakonec 6:2 o 72 kuželek). I Ro-
sice musely v  Blansku zabojovat v  druhé 
půlce zápasu (hráno na šestidráze), když 

prohrávaly na body 2:1 a  vedly o  jedinou 
kuželku (nakonec výhra 5:3 o  57 kuželek). 
Rosice zatím táhne především skvělá 
forma Natálie Topičové.
V  tabulce třetí Zlín má pět bodů z  těžké 
domácí kuželny a  výhru z  Rokycan. Ve 
spodních patrech tabulky najdeme trochu 
překvapivě tříbodové Blansko s třemi pro-
hrami po pěti zápasech, což je stejný počet 
porážek, jako měly blanenské hráčky na 
konci loňské sezony. Všechno je ale rela-

tivní, takže pro Jihlavu jako nováčka jsou 
tři body zatím velice dobrý počin. Jana 
Braunová je jasnou jedničkou svého týmu. 
Druhý nováček z Valašského Meziříčí zahrál 
dvakrát dobře doma a byly z toho dvě vý-
hry ze čtyř odehraných zápasů. Na sestu-
pových pozicích je aktuálně Zábřeh, který 
má pouze dva body z  domácího zápasu 
s  poslední Konstruktivou, která na své 
první body stále čeká.

V rámci inovace zpracování informací o první lize žen přinášíme pouze  

stručnější souhrn uplynulých událostí a k tomu nově „Téma tohoto čísla“.

nejLepší týmové výkony

Jak napovídá pohled do historických sta-
tistik, výkony přes hranici 3500 kuželek ne-
jsou v ženské lize zas tak časté, respektive 
najdeme jich pouhých deset. Zajímavé je, 
že pětkrát se takto kvalitním výkonem pre-
zentovala Slavia a pětkrát Rosice.
Půjdeme-li zpět proti proudu času, zjis-
tíme, že v loňské sezoně tuto hranici pře-
konala obě družstva jedenkrát (Slavia 3517, 
Rosice 3523), a to vždy na domácí kuželně. 
Hned třikrát se to podařilo Rosičkám v se-
zoně 2017/2018, naopak vždy na venkov-
ních drahách (v  Přerově 3505, v  Rokyca-
nech 3557 a  ve Valašském Meziříčí 3527). 
Další takto úspěšný zápis najdeme až v se-
zóně 2014/2015, kdy Slavia hodila na ku-

želně v  České Třebové 3518 a  o  rok dříve 
3507 doma v Edenu. 
Pro nejstarší výkon se musíme vrátit o ne-
celých 13 let zpátky. Byl to tehdy téměř 
neuvěřitelný počin Slavie v  Přerově v  11. 
kole, kdy slávistky vytvořily nový rekord ČR 
(3556). Přerov sice byl v té době nejpada-
vější kuželnou KLZ, ale průměrný výkon 
družstva tam činil 3268 kuželek. Jen pro 
ilustraci zmiňme, že hráčky v nejlepší desí-
tce pořadí jednotlivkyň měly tehdy průměr 
od 559 do 535 kuželek. Pro připomenutí 
historie citujme ze zpravodaje soutěže od 
jejího vedoucího Jindřicha Svobody: „Ab-
solutní rekord kuželny (v Přerově — pozn. 
autora) vydržel mužům Slavoje jen tři ho-

diny a překonaly ho ženy Slavie. Je to vý-
kon v  českých kuželkách nevídaný. Je té-
měř o 150 vyšší než platný rekord ČR… Tři 
šestistovky v jednom ženském utkání, to tu 
ještě nebylo.“ Na tomto rekordním výkonu 
se podílely hráčky Slavie takto — Marková 
592, Pavlíková 563, Kučerová 594, Mizerová 
613, Bendová 590, Smrčková 604.
Pokud jsou tedy statistiky správné, tak le-
tošní výkon Slavie 3578 je nejvyšším výko-
nem v I. KLZ v historii. Uvidíme, zda a kdy 
se někomu podaří tento „rekord“ opět ata-
kovat a zda bude v ženské lize překonána 
i hranice 3600 kuželek.

Štěpán Koblížek

Hned v prvním kole předvedly Rosice na domácí kuželně vynikající výkon 3517. 

Symbolicky hozenou rukavici zvedla Slavia ve třetím kole na domácí kuželně,  

když porazila 3578 kuželek. 
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kam Skáčou 
kLokani?

O  své dojmy z  prvních kol, cílech svých 
klubů, ale rovněž o  největších překva-
peních s  námi promluvily tři významné 
osobnosti a tváře první ligy mužů — Lukáš 
Doubrava (Klokani Dobřany), Mojmír Holec 
(Centropen Dačice) a Jan Mecerod (Slovan 
Rosice). 
Po úvodních kolech je jasná hlavní otázka 
letošního podzimu. Co se stalo s Klokany? 
Tým, který byl mnohými odborníky paso-
ván na aspiranta na vítězství v  lize a po-
stup do Interligy, se potácí se třemi body 
nad hranicí pásma sestupu. Klokanům 
se nedaří ani doma, ani venku. Podzimní 
trápení nakonec vyústilo až v  „kanára“ 
v Táboře. Pro redakci je forma Klokanů jas-
ným tématem číslo jedna. Jak to vidí hráči 
týmů, co k  tomu říkají samotní Klokani 
a  objevil se snad nový favorit? Čtěte po-
střehy hráčů!

Jan meCeroD 
kk SLovan roSiCe

Překvapení
Největším překvapením pro mě, ale vě-
řím, že i  pro další kuželkáře, jsou výkony 
Klokanů z Dobřan. Nehrají v plné sestavě, 
což se odráží na výkonech, které je ne-
mohou vynést do nejvyšší soutěže. Mezi 

jednotlivci mě pak mile překvapily vysoké 
náhozy. Zatím nejlepším je Zdeněk Dvořák, 
který porazil 676 kuželek a  překonal tak 
Lukáše Doubravu s 672 kuželkami.

Průběh sezóny ve vašem týmu
Myslím, že mi dají mí spoluhráči za pravdu, 
když řeknu, že nás mrzí menší zaváhání 
v  Trutnově. V  druhém kole jsme podlehli 
Trutnovu 5:3 o  tři kuželky kvůli školácké 
chybě — nevzali jsme si pauzu na ošetření, 
a  to nás stálo dva hody, když vypršel čas. 
Ale dokázali jsme se přes tuto skutečnost 
přenést a hrajeme dál, máme teď zase vel-
kou motivaci. Naším cílem i přáním je po-
stup do Interligy. S kluky věříme, že by se 
nám to mohlo podařit, když nepodceníme 
žádný zápas a budeme makat každým ho-
dem.

Favorité
Jako největší favority soutěže vnímám Da-
čice, které minulý rok jako nováčci doká-
zaly obsadit druhé místo. Dalším velice 
silným týmem bude určitě i výrazně posí-
lený Vyškov. Ale nejen tyto dva, mohl bych 
jmenovat i  další… Například České Vele-
nice, Valašské Meziříčí, také Zábřeh má teď 
dobrou formu, hlavně bratři Sittové.
Mezi jednotlivci bude zajímavá bitva. Ve-
lice se teď daří dačickému Mojmíru Hol-
covi, ale nesmím zapomenout také na 
stále dobře hrajícího Radima Metelku a už 
vůbec ne na Ondřeje Ševelu.

klíčový duel
Klíčovým je pro nás každý zápas. S  nej-

větším respektem jsme zatím vstupovali 
do prvního utkání v  Dobřanech. Ale není 
slabého soupeře, tudíž každý zápas bude 
velmi těžký.

moJmír hoLeC 
TJ CenTroPen DaČiCe

Překvapení
Liga zatím probíhá dle očekávání. Překva-
pením jsou špatně hrající Dobřany, které 
budou mít plné ruce práce s udržením ligy. 
V  dobrém světle se ukazují oba nováčci, 
kteří významnou měrou přispívají ke zlep-
šující se úrovni první ligy.

Průběh sezóny ve vašem týmu
Náš cíl zůstává neměnný. Po loňském ne-
vydařeném pokusu o postup mezi elitu se 
letos pokusíme o  reparát. Se vstupem do 
sezóny jsme spokojení. Jedinou kaňkou na 
kráse je zbytečná domácí porážka s Valaš-
ským Meziříčím. Tam nám nevyšel úvod 
utkání a  do konce jsme to již nedokázali 
dohnat. Naopak si ceníme vítězství na 
těžké kuželně v Táboře. Ve výborném světle 
se představuje Jiří Němec. Hráč, který 
měl sbírat prvoligové zkušenosti, se stal  

Pro aktuální číslo časopisu připravila redakce netradiční pojetí ligových  

komentářů. K této akci se samozřejmě připojila i naše rubrika o první lize mužů.  

Přinášíme článek seskládaný z postřehů samotných aktérů první ligy.

pokračování na str. 13 

p r v n í  l i g a  M u ž ů
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plnohodnotným hráčem sestavy. (smích)

Favorité
K  favoritům řadíme Zábřeh, který navázal 
na skvělé výkony z  jara. Pokud tým nepo-
stihne pokles formy, může reálně pomýšlet 
na postup do Interligy. Mezi další aspiranty 
na vítězství v  soutěži patří Rosice, které 
v Honzovi Mecerodovi našli hvězdu mezi-
národních rozměrů. 
Z  jednotlivců musím znovu vyzdvihnout 
Honzu Meceroda a  výborně hraje Ondra 
Ševela.

klíčový duel
Nejvíce soustředění upínáme k  zápasům 
v Rosicích a ve Vyškově.

Lukáš DouBrava 
CB DoBřany kLokani

Průběh sezóny ve vašem týmu
Vstup do sezóny je hodně těžký. Po loň-
ském sestupu z  Interligy nám z  osobních 
důvodů chybí Vlasta Zeman mladší. Nej-
lepšího hráče družstva je velice těžké na-
hradit. Když se k tomu přidá špatná forma 
dvou, tří hráčů, je hned zaděláno na pro-
blém. Na zápasy jezdíme v šesti, a  tak se 
první liga hrát nedá. A to nám ještě často 
pomáhají hráči z B týmu. Že budeme mít 
složitou situaci, jsme si potvrdili hned  
v Trnovanech, kde jsme na poslední chvíli 

zachraňovali remízu. Přesto se rozhodně 
nevzdáváme, a  chceme bojovat o  každý 
bod až do konce soutěže. Žádný rozpad 
není na pořadu dne. 

Favorité
K favoritům řadím Vyškov a černým koněm 
budou hráči z Českých Velenic.

klíčový duel
Pro nás už je momentálně klíčový každý 
další zápas.

Závěr

Po rozhovorech s hráči je kromě postavení 
Klokanů jasným highlightem forma Ond-
řeje Ševely. Nováček v první lize a někdejší 
juniorský mistr republiky dokazuje své 
kvality a vévodí tabulce jednotlivců. Skvě-
lou výkonnost potvrzují junioři Mecerod 
s  Holcem, kromě známých tváři bych pak 
za redakci rád vyzvedl i trutnovský tandem 
Žoudlík a  Ryzák. Jejich výkony jim vynesli 
i pozvánku do reprezentace. Závěrem dě-
kuji všem klukům za skvělou spolupráci.

Tomáš Valík

kam Skáčou 
kLokani?

 pokračování ze str. 12

55. narozeniny oslaví 
prezident České ku-
želkářské a bowlin-
gové federace, člen  
TJ Lomnice hanuš 

Slavík, který zároveň 
působí jako dlouholetý 

předseda STK ČKA a předseda Karlovar-
ského KKS.

Významné životní jubi-
leum, padesáté na-
rozeniny, slaví prezi-
dent České bowlin-
gové asociace karel 
vopička.

65. narozeniny v listo-
padu oslaví Jiří John 
dlouholetý funkci-
onář ČKA, předseda 

Matriční komise ČKA, 
předseda Pardubického 

KKS a organizátor PMN.

55. narozeniny slaví reprezentační trenér 
dorostu a dlouholetý hráč oddílu Kuželky 
Jiskra Hazlov Stanislav novák.

Dne 12. listopadu oslaví Jaroslav Pleticha 
st., člen KK Konstruktiva Praha, dlouholetý 
funkcionář Pražského KKS životní jubileum, 
sedmdesáté narozeniny.

bLahopřejeme 
k jubiLeím

PoZvánka na Seminář — výživa ve SPorTu

ČKA a ČBA si Vás dovoluje pozvat na seminář „Výživa jako cesta k profesionálnímu 
výkonu“, který se bude konat 20. října od 16 hodin na Strahově. Registrace nutná.
Seminář zaměřený na výživu sportovců povede Mgr. Jan Caha (Fitness Institut) a 
pokryje problematiku výživy před/při/po sportovním výkonu i mimo něj, vliv výživy 
na výkon sportovce, problematiku sportovních doplňků atd.
Seminář se bude konat v Aule ČUS (Zátopkova 100/2, Praha 6) v neděli 20. října od 
16 hodin (předpokládaný konec v 17.30–18.00). Registrace na webu ČBA.
Těšíme se na viděnou!

https://www.czechbowling.cz/rezervace/seminar-vyziva-jako-cesta-k-profesionalnimu-vykonu-191020
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hana konířová

členka Síně slávy ČKA

^Dovolte mi na úvod vám ještě jednou 
pogratulovat k uvedení do Síně slávy Čka. 
Co pro vás znamená být jednou z 36 nej-
větších osobností českých kuželek?
Síň slávy pro mne znamená obrovskou po-
ctu, kterou si snad ani nezasloužím. Připo-
mnělo mi to báječné kamarády z dob mi-
nulých.

^v  rozhovorech se čtenářům snažíme 
osobnosti přibližovat především z  po-
hledu jejich kariéry. Proto se nemohu 
nezeptat, pamatujete, kdy jste poprvé 

držela kouli v ruce? kdo vás ke kuželkám 
přivedl?
Jak psala Božena Němcová. „Dávno, dávno 
již tomu.“ Ale vím docela jistě, že mne při-
vedla zvědavost, co se tam, na té kolínské 
kuželně, vlastně děje!

^na začátku 60. let bylo družstvo doros-
tenek Lokomotivy kolín hned pětkrát po 
sobě mistrem republiky. vy jste v  roce 
1964 ovládla individuální šampionát. Co 
stálo za úspěšným kolínským obdobím? 
kdo tehdy v týmu působil jako trenér?
Co za úspěchy kolínských dorostenek stálo 
nevím, ale asi nás to bavilo víc než ostatní. 
Trenérem byl pan Oldřich Lauer starší 
a byl opravdu fajn.

^Podobně dominantní byl i ženský celek 
ve druhé polovině desetiletí. Titul získal 
ještě v roce 1974. Co přispělo k ústupu ze 
slávy?
Nic netrvá věčně. Tenkrát jsme byly také 
ženy a mámy. Kuželky nás neživily, možná 
někdo chyběl. A  i  v  kuželkách platí pravi-
dlo: „jednou jsi dole, jednou nahoře.“

^Další léta jste hrála za Přerov, který byl 
řadu let největším soupeřem kolína. Z ja-
kého důvodu jste tenkrát přestoupila? 
nebyla to v té době pikantní změna?
S  manželem, který kuželky hrál velice 
dobře a  Přerov ho potřeboval určitě víc 
než mne, jsme odešli na Moravu, protože 
nám dokázala nabídnout to, co Kolín ne-
mohl. Všichni to chápali a rozhodně se na 
nás nehněvali.

^Ligovou kariéru jste již ukončila. hrajete 
ještě někdy?
Dnes již ne. Bolí mě za ta léta celé tělo. 
Myslím, že jsem skončila včas.

^nyní bych se chtěl zeptat na vaší repre-
zentační kariéru. Startů v národním dresu 
jste měla celou hromadu. vzpomenete si 
na ten vůbec první? a poslední?
Dostat se do národní výběru bylo trochu 
složitější, protože bylo z čeho vybírat. Čes-
koslovensko bylo nabité, dobrých hráčů 
a hráček bylo dost.

^hned na svém prvním mS v  Linzi jste 

V pořadí 36. členkou Síně slávy ČKA se stala mistryně světa ze soutěže jednotlivkyň 

z roku 1974, mnohonásobná československá reprezentantka a vítězka ligová soutěže 

paní Hana Konířová, kterou jsme požádali o rozhovor.

r o z h o v o r

pokračování na str. 15 

nechtějte úSpěch 
za každou cenu
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 pokračování ze str. 14

oslavila první cenný kov. Jak jste první mS 
prožívala? Jak velká změna to byla oproti 
soubojům v rámci republiky?
U  zahraničních výjezdů se mi vybaví, jak 
jsme byli vyjukaní. Ale vždy jsme byli dobrá 
parta a opravdu nás to bavilo.

^Celkem šestkrát jste byla členkou týmu 
na mS, z toho dvakrát jste byly druhé. Co 
chybělo ke zlatu? na jaké pozici v sestavě 
se vám hrálo nejlépe?
Dnes říkám, že štěstí. Sestavy určovali tre-
néři, nikdo si nevybíral. A upřímně řečeno, 
při kvalitě hráčů to bylo skoro jedno.

^Další otázku bych měl k  mS 1974 
v  eppelheimu. Byl to velmi těsný souboj 
s rumunkou Petrescu a švédkou Forslung. 
Dnes by švédský reprezentant bojující 
o zlato byl poměrně zjevením. Jaké to bylo 
tenkrát?
Myslím, že jsem tenkrát byla ve správný 
čas na správném místě. Stejně tak Švédka. 
Víte, můžete být vynikající hráč, ale bez 
trošky toho štěstí se vám vyhrát nepodaří 
a  mně se tenkrát zadařilo. Takové štěstí 
třeba nikdy neměla Maruška Švorbová. Té 
jsem vždycky zlato moc přála.

^Traduje se, že nakonec stříbrná ru-

munka Petrescu nebyla mezi ostatními 
hráči příliš oblíbená a  fandili tedy spíše 
vám. Bylo to tak?
O souboji samotném vlastně mohu říct jen 
jedno. Fandění jsem nevnímala, jen jsem 
dnes přesvědčená, že špičkových hráček 
tam bylo moc, včetně právě Marušky Švor-
bové.

^vaším posledním šampionátem bylo 
Brno 1982. Jaké to bylo hrát před plnou 
halou rondo?
MS v Brně bylo krásné. Bylo to doma. Já vě-
děla, že naposled. Nervozita fuč. Jen jsem 
si to užívala.

^Zápasy a šampionáty jsou samozřejmě 
vážnou věcí, ale přeci jen legrace musí 
být. mohla byste se čtenáři podělit o ně-
jakou úsměvnou historku?
Vybavím si dvě věci, které se vážou k  MS 
v Eppelheimu, které dnes mohou působit 
úsměvně, i když tenkrát nám moc do smí-
chu nebylo.
Závěr mistrovství byl poměrně hektický, 
na vše se spěchalo, takže když hráli naši 
hymnu, tak zazněla jen česká část a nikoli 
slovenská. Tenkrát mě to celkem rozčílilo, 
ale možná Němci už tehdy tušili, že jednou 
se Československo rozdělí.
Druhá věc se nám přihodila na cestě 
zpátky, kdy celníci nechtěli pustit do Čech 

vítězný pohár, protože nebyl proclený. Vše 
se podařilo vyřešit až přímluvou přítom-
ného vedení svazu.

^Dnes jdou technologie hodně kupředu 
a  dosahují se stále vyšší výkony. Jak se 
vám vývoj kuželek líbí?
Kdyby nebyl vývoj techniky, a  i  vývoj jako 
takový, možná že by nad Přerovem prochá-
zel mamut. Je dobře, že vše jde dopředu, 
jen se to nesmí přehánět.

^Co byste vzkázala začínajícím kuželká-
řům, kteří by se chtěli dostat na vrchol?
Teď se Vám asi budu zdát nostalgická. Ale 
mladým se dá jen doporučit: radujte se ze 
života, studujte, neztrácejte dobré přátele 
a úspěch nechtějte za každou cenu!
A  ještě malou poznámku na závěr. Kdyby 
můj manžel nebyl takový, jaký je i dodnes, 
nikdy by nebyly ani kuželky, ani medaile!

Za rozhovor poděkoval 
Lukáš Dařílek

nechtějte úSpěch 
za každou cenu

Hana Konířová na MS 1982 v Brně

r o z h o v o r

Cenné kovy z mS

1974 eppelheim (ger) jednotlivkyně (3×100 hs, výkon 1268)

1968 linz (aut) družstva (6×100 hs — 2483, výkon 382)

1982 brno (cze) družstva (6×100 hs — 2475, výkon 401)

1980 Mangalia (rou) dvojice s evou králíkovou (2×100 hs — 872, výkon 422)
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M l á D e ž

Soutěže mLádeže 
v nové Sezóně

Neděle 29. září byla dnem zahájení hned tří 

prestižních turnajů mládeže — Poháru mladých 

nadějí, Českého poháru dorostu a Poháru juniorů.

24. ROČNíK 
POHáRU MLADýCH NADěJí

Celkem šest kuželen hostilo úvodní kolo 
prestižního turnaje Poháru mladých na-
dějí, kam se sjela početná skupina starších 
a mladších žáků a žákyň, aby v novém roč-
níku zabojovala o co nejlepší umístění. 
Starší kategorii ovládli zástupci 
oddílu SKK Náchod Veronika 
Kábrtová náhozem 276 po-
ražených kuželek a  Kryš-
tof Brejtr výkonem 282. 
V  mladší kategorii domi-
novala Anna Folprechtová 
z KK Kosmonosy, které se 
podařilo shodit 278 kuže-
lek, a  Radek Duhai z  Ku-
želky Aš, jenž zůstal sedm 
kuželek pod třístovkovou 
hranicí.

7. ROČNíK 
ČESKéHO POHáRU DOROSTU

První kolo sedmého ročníku Českého po-
háru dorostu přineslo vskutku krásné vý-
kony. Z  děvčat se nejlépe dařilo Heleně 
Mervartové z SKK Náchod, která předvedla 
výkon 585 poražených kuželek. Na druhém 
a třetím místě skončila děvčata se stejným 
náhozem 567 a dosáhla na něj Nikola To-
bolová z  TJ Sokol Sedlnice a  Eliška Bouč-
ková z SKK Náchod.
Z  dorostenců hned dva hráči překročili 
šestistovkovou hranici. Do turnaje nejlépe 

vstoupil Petr Bakaj z TJ Sokol Šanov výko-
nem 634, druhým pokořitelem se stal Max 
Trunečka z TJ Prostějov, který porazil 604.

3. roČník 
Poháru Juniorů

669 — tak přesně toto číslo svítilo 
na displeji po skončení hry rosické 
hráčky Natálie Topičové v úvodním 
kole třetího ročníku Poháru juni-

orů. Plné 413, a především vyni-
kající dorážka 256 právem 

znamenaly nejlepší výkon 
úvodního kola, který padl 
na kuželně ve Valašském 
Meziříčí. Skvěle také hrála 
Michaela Bagári z  týmu 
Zbrojovka Vsetín, jejíž vý-

kon se ustálil na 613. Stejný výkon, a  zá-
roveň nejlepší v  řadách juniorů předvedl 
Ondřej Olšák z  KK Moravská Slavila Brno. 
O  deset méně, tedy 603 kuželek, shodil 
Ondřej Ruml z  Lokomotivy Česká Třebová 
na vrchlabské kuželně.

Druhá kola turnajů se odehrají 28. října 
a my přejeme všem účastníkům hodnotné 
výkony, a  hlavně velkou radost ze hry. 
Kompletní výsledky naleznete na webu 
mladez.kuzelky.cz.

Marie Říhová

Termín pro podání přihlášek do letošního 
ročníku Poháru České kuželkářské asoci-
ace byl prodloužen do 20. října 2019.
Ke dni 13. 10. bylo evidováno 66 mužských 
a 19 ženských týmů.
Více informací naleznete na webových 
stránkách ČKA www.kuzelky.cz.

přihLášky 
do poháru čka

https://mladez.kuzelky.cz
https://www.kuzelky.cz

