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Všechno začalo u primátora
V souvislosti s mistrovstvím světa 
v Brně v příštím roce jsme požádali 
o rozhovor prezidenta ČKA Petra Va-
ňuru, tentokrát však v roli ředitele 
MS 2014.

Zajímaly nás zejména obecné infor-
mace týkající se MS z hlediska přípra-
vy takto rozsáhlé akce. S blížícím se 
termínem se budeme tomuto tématu 
na stránkách KuLi i nadále podrobněji 
věnovat.

Jak se zrodila myšlenka uspořádat 
v Brně mistrovství světa?
Myšlenka se zrodila v lednu 2007 na 
vyhlášení Kuželkáře roku 2006, kdy  
navíc tehdy bylo 70. výročí organi-
zovaných kuželek v České republice. 
Probíhalo to v Brně v hotelu Slovan 
a přítomen byl primátor města Brna. 
Při diskusi na chodbě jsme si vyprávě-
li o kuželkách a jak v roce 1982 bylo  
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Úvodem
Máme za sebou dal-
ší kalendářní rok. 
Nabízí se tedy pro-
stor pro bilancování 
úspěchů i neúspě-
chů a přijetí předsevzetí pro další rok. 
Hodnocení ale zůstane jen v soukro-
mé rovině každého z nás, protože le-
tos nebudou na přelomu roku vyhla-
šovány výsledky kuželkářských anket. 
Na ty si budeme muset počkat až po 
skončení kuželkářského roku a tedy 
celé kuželkářské sezony a nutno při-
znat, že to má taky jistou logiku. Čeká 
nás ještě druhá polovina sezony, která 
může vylepšit to, co se nepovedlo v té 
první.
Za všechny, kdo se na přípravě Kužel-
kářských listů podílí, přeji, aby nový 
rok 2014 byl úspěšný a probíhal v po-
klidu stejně jako uplynulé sváteční 
dny.
Budeme rádi, pokud budeme moci na 
stránkách časopisu přinášet jen dobré 
zprávy a pozitivní informace.
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Mistrovství světa

Všechno začalo u primátora
pokračování ze str. 1

v Brně MS družstev a on řekl: „Víte 
co? Uděláme v Brně společně další 
mistrovství světa v kuželkách.“ Ten-
krát měl představu takovou, že měs-
to Brno postaví novou víceúčelovou 
sportovní halu, jejíž součástí by byla 
i osmidráhová kuželna, která by prá-
vě při MS zahájila provoz a po jejím 
skončení by dráhy i nadále fungova-
ly. Během té doby několika let se to 
ale změnilo, protože nebyly peníze na 
halu, nicméně ta myšlenka už v nás 
zůstala. Vladimír Tlamka podporoval 
na schůzích mezinárodní asociace při-
dělení pořadatelství a asi před dvěma 
lety se tak skutečně stalo. A řekli jsme 
si, že když už MS budeme pořádat, 
tak se pokusíme o všechny věkové ka-
tegorie — dorosteneckou, juniorskou 
i dospělé.

Kdo je vlastně pořadatelem mistrov-
ství světa — ČKA, JmKKS, klub, ně-
kdo jiný…?
Mezinárodní kuželkářská asociace po-
věřila ČKA, a ta následně pověřila Ji-
homoravský krajský kuželkářský svaz. 
Ten ustavil hlavním organizátorem 
mě a já jsem řekl „ano, jdu do toho.“ 
Vybral jsem si spolupracovníky do 
organizačního výboru a společně na 
přípravě MS intenzivně pracujeme již 
několik měsíců.

Lze to nějak srovnat s MS v roce 
1982?
To já asi úplně nedokáži, protože jsem 
s kuželkami začal až po tomto roce. 
Už tehdy jsem však věděl, že se ku-
želkářské MS v brněnském Rondu 
koná. Byla to vůbec první akce, která 
se v tenkrát nově otevřené sportovní 
hale uskutečnila. Nyní je ale samozřej-
mě jiná doba, hrát se bude jinde, jiný 
je i systém… Tenkrát to bylo MS druž-
stev, jednotlivci se ještě nehráli, teď 
to bude v hlavní kategorii mužů a žen 
soutěž jednotlivců a k tomu ještě juni-
orské mistrovství světa a dorostenec-
ký světový pohár. Co je ale asi společ-
né oběma akcím, tak to je kuželkářské 
nadšení organizátorů.

Sbírali pořadatelé inspiraci na jiných 
MS, ať už u nás nebo v cizině? Pro-
tože úrovně pořadatelství bývají růz-
né…
Jakmile jsem se dozvěděl, že máme 
pořadatelství přiděleno, tak jsem vyra-
zil do Košic za panem Mryglotem, což 
byl hlavní organizátor MS v roce 2007. 
Společně jsme si dlouho vykládali a 
dostal jsem od něj spoustu materiá-
lů, což byly takové prvotní informace. 
Od té doby jsem navštívil juniorské 
MS 2012 v německém Bautzenu, MS 
jednotlivců 2012 v polském Leszně a 
MS družstev v maďarském Zalaeger-
szegu v letošním roce. Tam jsem se 
vždy osobně sešel s pořadateli, něko-
lik schůzek jsem měl také s preziden-
tem NBC Siegfriedem Schweikardtem. 
Hodně rad a informací jsem získal od 
Františka Majera, který organizoval 
juniorské MS v Náchodě v roce 2005  
a povídal jsem si i s organizátory juni-
orského MS z roku 1999 v Opavě.

Co všechno je třeba zařídit? Kromě 
haly a kuželny… Co všechno stano-
vuje NBC a co si můžou pořadatelé 
udělat „podle sebe“?
Je toho samozřejmě obrovské množ-

ství. Sportovní hala je v současné 
chvíli již zajištěná a bude to hala 
Vodova v brněnské městské části 
Královo Pole. Dodavatel drah je také 
vybraný a bude jím firma Funk. Neu-
stále probíhají jednání a upřesňování 
všeho potřebného jak právě s doda-
vatelskou firmou, tak s NBC. V lednu 
se chystáme do Německa na osobní 
jednání s panem Funkem a naopak za 
námi do Brna se chystá skupina lidí z 
NBC. Samozřejmě, že co týče sportov-
ní organizace, technického vybavení 
drah apod., tak to je dáno nařízeními 
a technickými předpisy. Naopak po-
kud jde o zázemí a všechno ostatní 
takříkajíc „okolo“, tak máme poměrně 
volnou ruku, jak si mistrovství zorga-
nizovat. Jsou ale samozřejmě určitá 
pravidla, která musíme dodržovat.
Pokud bych měl vyjmenovat všech-
no, co je potřeba zařídit, tak by to 
asi vydalo na samostatné číslo časo-
pisu. Mezi nejdůležitější samozřejmě 
patří finanční pokrytí. V tomto nám 
významně pomohl jak Jihomoravský 
kraj, tak statutární město Brno. Od 
obou představitelů máme zajištěnu 
záštitu — od jihomoravského hejtma-
na Michala Haška a od brněnského 
primátora Romana Onderky. S tím 
jsou samozřejmě spojené i finanční 
dotace. Zdaleka to však nestačí na po-
krytí celé akce, a tak jednáme s různý-
mi firmami o partnerství.
Důležité je samozřejmě veškeré zázemí 
v hale a jejím okolí, aby byla zajištěna 
pořadatelská služba, vstupenky, uby-
tování, parkování, stravování výprav 
i diváků atd. Neméně důležitá je pre-
zentace, to znamená billboardy, pla-
káty, internetové stránky, propagační 
předměty apod. Zajištěn musí byt vý-
sledkový servis ať již přímo v hale, sa-
mozřejmě také na internetu, a rovněž 
poskytování informací do médií. I zde 
jednáme o podpoře. Zatím máme do-
mluvenou spolupráci s Českou televizí 
a s Českým rozhlasem.

Děkuji za rozhovor. -ŠK-

Rozhovor s primátorem Romanem On-
derkou na Kuželkáři roku 2006
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reprezentace

Alpen-Adria-Cup 2013
Ve dnech 29. listopadu až 1. prosince 
2013 proběhl mezinárodní juniorský 
turnaj Alpen-Adria-Cup v Bruck an 
der Mur (Rakousko). Tohoto turnaje 
se zúčastnily reprezentace Rakouska, 
Slovinska, Chorvatska, Itálie a České 
republiky.

Domácí do turnaje nasadili po dvou 
družstvech juniorů a juniorek. Celá 
akce proběhla v hotelu JUFA, kde 
účastníci našli příjemné prostředí 
s citlivou těžkou kuželnou, kde si mu-
seli každou poraženou kuželku zaslou-
žit. Všichni účastníci turnaje se shodli, 
že se nejedná o žádnou „padavku“.
Česká výprava se sešla v pátek v Rosi-
cích na kuželně, odkud se v 15 hodin 
vydala na cestu do Rakouska. Do mís-
ta turnaje jsme přijeli po 19. hodině 
a ubytovali se. Ve 21 hodin proběhla 
technická porada s losem startovního 
pořadí. Dívky si vylosovaly dvojku a 
chlapci trojku.
Turnaj byl slavnostně zahájen v sobo-
tu 30. 11. v 8 hodin. První z našich 
nastoupil Daniel Neumann, který se 
svými 551 body nebyl moc spoko-
jen. To ještě netušil, že tento výkon 
bude patřit mezi ty lepší. Náznak 
byl již v tom, že jsme se ujali vede-
ní. Na druhém postu nastoupil Petr 
Dobeš, který svou juniorskou premié-
ru nezvládl, jak si představoval, když 
zejména v druhé půlce startu začal 
výrazně ztrácet. Výkon 521 však sta-
čil k udržení kontaktu se soupeři. Na 
třetí pozici startoval Rosťa Gorecký, 
který odehrál parádní první šedesát-
ku, ale pak také začal ztrácet. Výkon 
554 však držel náš celek na pěkném 
druhém místě za Slovinskem. V neděl-
ním závěru se ve velmi dobrém světle 
představil Jiří Vícha, který výkonem 
587 dotáhl družstvo do konečného 
vítězství a jen zaváhání v samém zá-
věru jej připravilo o vítězství i v jed-
notlivcích. Jeho individuální stříbro 
však bylo příjemnou tečkou za soutěží 

juniorů. Post náhradníka, který musel 
být neustále připraven, zastal Martin 
Marek. Za odměnu si v sobotu večer 
mohl záludnosti místní kuželny vy-
zkoušet také.
V soutěži juniorek za naše barvy na-
stoupila na prvním postu Renáta Na-
vrkalová a po pěkném výkonu 556 
držela naše šance hodně vysoko. Na 
druhém místě nastoupila do své ju-
niorské premiéry Natálka Topičová. 
Místní těžké dráhy ji však očividně ne-
svědčily, a tak se protrápila k výkonu 
495 bodů. Na třetí pozici začala Lucie 
Nevřivová, které se také nedařilo dle 
její představy, když na šedesátku měla 
246. V tuto chvíli přistoupil trenér na 
střídání a začalo se blýskat na lepší 
časy. Markéta Jandíková začala dota-
hovat ztrátu na soupeřky (278) a ko-
nečný součet našich dvou hráček byl 
524 poražených kuželek. Před neděl-
ním závěrem byla děvčata třetí a Ka-
milu Šmerdovou čekal nelehký úkol, 
alespoň udržet bednu. Ta svůj úkol 
zvládla velmi dobře, když výkonem 
564 byla ze všech juniorek nejlepší a 
družstvo vytáhla na druhé místo. Při 
troše štěstí v závěru to mohlo být i ví-
tězství.
Místní těžké dráhy, kde si hráči i hráč-
ky museli každou kuželku pracně za-
sloužit a kde padaly nepředstavitelné 
figury i opakovaně, všechny účastníky 

turnaje prověřily, zejména po stránce 
vlastní momentální formy a zejména 
psychické odolnosti. Vítězství juni-
orů v soutěži družstev, druhé místo 
Jirky Víchy, šesté Rosti a osmé Dana 
v soutěži jednotlivců a druhé místo 
družstva děvčat, vítězství Kamily a 
třetí místo Renáty lze považovat za 
úspěšné vkročení do juniorské repre-
zentační sezóny, která vyvrcholí na 
MS v Brně.

Petr Dobeš
vedoucí výpravy

Česká juniorská výprava na Alpen-Adria-Cupu v Rakouském Bruck and der Mur

DRužSTVA JuNIoReK

1. Slovinsko 2155

2. Česká republika 2139

3. Chorvatsko 2114

4. Rakousko 1 2033

5. Itálie 2011

6. Rakousko 2 2000

DRužSTVA JuNIoRů

1. Česká republika 2213

2. Rakousko 1 2182

3. Slovinsko 2156

4. Itálie 2156

5. Chorvatsko 2142

6. Rakousko 2 2122
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první liga Mužů

Husovice zvládají roli favorita
Jako již tradičně se jedenáctým ligo-
vým kolem uzavřela podzimní část 
naší nejvyšší soutěže mužů a jak už 
tak bývá zvykem na konci roku, na-
stává čas bilancování a nabírání sil 
do jarní části.

Pohled na tabulku již po podzimu na-
značuje, které družstvo bude v jarní 
části největším favoritem na titul, a 
rovněž která družstva si to s největší 
pravděpodobností rozdají o dvě sestu-
pová místa.
Zatímco v loňské sezoně tým Husovic 
roli favorita nezvládl, letos je situace 
zcela opačná. Zkušené družstvo opa-
novalo suverénním způsobem pod-
zimní část soutěže a hned čtyřbodový 
náskok do jarní části mu dává největší 
šance na zisk premiérového titulu. Na 
druhé pozici se usadilo družstvo Sla-
voje, které překvapivou prohrou s Tře-
bíčí v posledním podzimním kole ztra-
tilo bezprostřední kontakt se svým 
největším rivalem. Na třetí pozici se 
drží druhý brněnský tým z Moravské 
Slávie a je tak zřejmě největším pře-
kvapením soutěže. Stejně tak výtečně 
si vede v dosavadním průběhu druhý 
nováček z Rokycan, kde se vyplatila 
sázka na mladé hráče. Oba nováčci 

těží především z výtečných domácích 
výkonů. Dalším týmem, který se drží 
na dohled medailovým pozicím, je 
družstvo z Luhačovic. To po výborném 
vstupu do soutěže v prostřední části 
ztratilo, aby se v závěru podzimu díky 
výhrám nad oběma nováčky opět vrá-
tilo do bojů o medaile.
V klidném středu pak přezimují týmy 
Valašského Meziříčí, Kovářské a také 
překvapivě Náchoda. Ten přece jen 
v závěru podzimu zabral a dokázal se 
dotáhnout relativně na dohled medai-
lových pozic.
Zmiňovaná překvapivá výhra Třebíče 
nad Slavojem odpoutala tým z Vy-
sočiny ze sestupového pásma, ale i 
tak je bilance tohoto týmu společně 
s družstvy Přerova a Dačic po pod-
zimu velmi nelichotivá. Již teď se dá 
říci, že zřejmě klíčovými zápasy v boji 
o sestup budou právě souboje mezi 
těmito třemi týmy.
V soutěži jednotlivců nad všemi ční 
výkony Zdeňka Gartuse, který táhne 
tým Slavoje a na skvělý výkon z Ná-
choda dokázal v domácím prostředí 
navázat opět vynikajícím výkonem 
673 poražených kuželek. Další kon-
kurenti se na něj dívají ze značného 
odstupu. -KB-

I. KLM 2013/14

1. TJ Sokol Husovice 11 64,5:23,5 19

2. KK Mor. Slávia Brno 11 54:34 15

3. KK Slavoj Praha 11 50:38 14

4. SKK Rokycany 11 54,5:33,5 13

5. TJ Sokol Luhačovice 11 49:39 13

6. TJ Valašské Meziříčí 11 41,5:46,5 12

7. TJ Jiskra Kovářská 12 46:50 12

8. SKK Náchod 11 45:43 11

9. TJ Sokol Kolín 11 45:43 10

10. TJ Třebíč 10 30,5:49,5 6

11. TJ Spartak Přerov 11 20,5:67,5 4

12. TJ Centropen Dačice 11 28:60 3

JeDNoTLIVCI — PRůMĚR

1. Zdeněk Gartus SLJ 618,1 6/6

2. Filip Dejda KOL 597,5 7/7

3. Jiří Mrlík LUH 593,0 6/6

4. Rostislav Gorecký LUH 590,8 6/6

5. Vlastimil Bělíček VAL 590,3 7/7

6. Michal Markus LUH 590,0 6/6

7. Martin Švorba KOL 588,0 5/7

8. Pavel Honsa ROK 587,8 6/6

9. Roman Straka NÁC 585,2 7/7

10. Roman Weiss KOL 582,7 7/7

JeDNoTLIVCI — ZISK BoDů

1. Zdeněk Vymazal HUS 10/11 91 %

2. Jiří Mrlík LUH 10/11 91 %

3. Filip Dejda KOL 9,5/11 86 %

4. Dušan Ryba HUS 9/10 90 %

5. Zdeněk Gartus SLJ 9/11 82 %

6. Jan Endršt ROK 9/11 82 %

7. Martin Kovář NÁC 9/11 82 %

8. Radim Metelka VAL 9/11 82 %

9. Jiří Radil HUS 8,5/11 77 %
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první liga žen

Liga rozhodnutá? Rozhodně ne
To, co se zdálo být v listopadu jako 
zřejmé, nyní už tak jisté není. Řeč je 
o prvním místě 1. ligy žen.

Zábřehu se totiž v posledním podzim-
ním kole podařilo překvapit favorizo-
vanou Slavii, čímž ukončil její sérii 
neporazitelnosti. Pro nezávislého fa-
nouška se tak liga opět stává zajíma-
vou, neboť Pražanky mají již jen bod 
náskoku na Valmez, který v závěru 
podzimu nejprve rozdrtil Zábřeh a pak 
ovládl derby s Přerovem.
Hlavními favority souboje o třetí příč-
ku zůstávají Zlín a Blansko, které v zá-
věru zvládlo severočeský dvojboj a na 
Zlín se mírně dotáhlo. Poslední kola 
se naopak nevyvedla Duchcovu, který 
doma poprvé ztratil bod (se Zlínem) a 
poté utrpěl debakl v Blansku. Tři body 
na Zlín se budou dotahovat těžko.
Ve středu tabulky je nutné zmínit 
Zábřeh, který ze dvou supertěžkých 
zápasů vytěžil jednu důležitou výhru. 
Jaro by tak mohl prožít v relativním 
klidu. Přerov má deset bodů, ale 
z toho šest získal venku. Ze statistik  
je tak více než zřejmé, kde Spartak 
tlačí bota.
Těsně nad propastí poté nalezneme 
Náchod, Jičín a Konstruktivu. Náchod 
je celkem silný doma. Jičín měl po 
šesti kolech nulu, takže osm bodů 
v závěru je vynikajícím počinem. Na-
opak Konstruktiva byla v posledních 

třech utkáních plonková, když pro-
hrála s vedoucí dvojicí a s Jičínem. 
Pražanky mají pro poslední kola vra-
žedný los, takže body budou muset 
uhrát v úvodu jara.
Poslední dvě příčky patří Husovicím a 
Spořicím. Husovicím se žalostně ne-
vede doma, kde již čtyřikrát prohrály. 
Spořice jsou naopak špatné venku, 
kde jako jediný celek ještě neuhrály 
ani bod. Oba celky se budou muset 
výrazně zlepšit, přičemž klíčem k zá-
chraně zřejmě bude vzájemný souboj 
v 16. kole v Brně a poté utkání proti 
Konstruktivě. -LD-

I. KLZ 2013/14

1. KK Slavia Praha 11 62:26 19

2. TJ Valašské Meziříčí 11 58:30 18

3. KC Zlín 11 51:37 15

4. KK Blansko 11 51:37 14

5. TJ Sokol Duchcov 11 42:46 12

6. KK Zábřeh 11 39:49 11

7. TJ Spartak Přerov 11 46:42 10

8. SKK Náchod 11 43:45 9

9. SKK Jičín 11 37,5:50,5 8

10. KK Konstrukt. Praha 11 34,5:53,5 7

11. TJ Sokol Husovice 11 34:54 5

12. TJ Sokol Spořice 11 30:58 4

JeDNoTLIVKYNĚ — PRůMĚR

1. Alena Kantnerová VAL 576,5 6/6

2. Natálie Topičová VAL 575,5 6/6

3. Renata Rybářová SPO 562,9 4/6

4. Naděžda Dobešová SLA 562,7 6/6

5. Kamila Katzerová PŘE 561,6 6/7

6. Vendula Šebková VAL 561,2 6/6

7. Martina Zimáková ZLN 559,9 5/7

8. Michaela Kučerová NÁC 559,1 7/7

JeDNoTLIVKYNĚ — ZISK BoDů

1. Bohdana Jankových ZLN 10/11 91 %

2. Lucie Tauerová SPO 10/11 91 %

3. Alena Kantnerová VAL 9,5/11 86 %

4. Lucie Nevřivová BLA 9/10 90 %

5. Pavlína Procházková HUS 9/11 82 %

6. Jana Holubová PŘE 9/11 82 %

7. Zdeňka Ševčíková BLA 9/11 82 %

8. Naděžda Dobešová SLA 8/9 89 %

Mistrovství ČR 2014
Hrací systém MČR doznal určitých 
změn, které se týkají především kate-
gorie mužů, žen, seniorek a seniorů. 
Cesta do finálových turnajů MČR po-
vede přes krajské přebory jednotlivců 
a dále nově přes semifinálové turna-
je.

Výkonný výbor ČKA schválil postupo-
vé klíče, místa konání zatím v tomto 
okamžiku známa nejsou.
Krajské kuželkářské svazy byly rozdě-
leny do čtyř skupin, uskuteční se tedy 
čtyři semifinálové turnaje. Část míst 
v jednotlivých semifinálových turna-
jích (48 pro muže a seniory a 24 pro 
ženy a seniorky) byla rozdělena rovno-
měrně mezi jednotlivé kraje a druhá 
část míst s přihlédnutím k výsledkům 
na loňském MČR a dále podle velikosti 
členské základny. Z každého semifiná-
lového turnaje pak postupuje na MČR 
osm hráčů a zbylých patnáct míst zís-
kávají pro svůj kraj hráči na 2. až 16. 
místě MČR 2013 v kombinaci. Přímý 
postup na Mistrovství České republiky   
má stejně jako v předchozích letech 
zajištěn obhájce titulu.
Skupinu „A“ tvoří Plzeňský, Karlovar-
ský, Ústecký a Liberecký kraj. Skupi-
na „B“ zahrnuje Prahu, Středočeský 
a Jihočeský kraj. Skupina „C“ bude 
v rámci semifinále představovat kraj 
Vysočina, Jihomoravský a Zlínský kraj. 
A skupina „D“ se bude skládat ze zá-
stupců Královéhradeckého, Pardubic-
kého, Olomouckého a Moravskoslez-
ského kraje.
Novinkou v kategorii dorostu je přímý 
postup na MČR pro nejlepších sedm 
hráčů Bevar Cupu, což je dlouhodobá 
soutěž jednotlivců této věkové katego-
rie.
Nově se letos také uskuteční MČR 
v kategorii tandemů. Tato akce navá-
že na republikové mistrovství dvojic 
a proběhne hned následující den pro 
prvních šestnáct dvojic, které se utkají 
vyřazovacím způsobem.
Podrobnosti naleznete na webu ČKA.
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Mládež

Vánoční turnaj dorostu 2013
o víkendu 14.—15. prosince se v Pře-
rově uskutečnil 14. ročník Vánočního 
turnaje dorosteneckých krajských vý-
běrů.

Turnaje se zúčastnilo celkem 12 druž-
stev, z toho 11 z nich bylo smíšených, 
Zlínský kraj přivezl družstvo děvčat a 
nepřihlásil se Liberecký kraj a Praha.
Sobota patřila soutěži družstev na 
4×120 hs. Na pěkné a organizáto-
ry velmi dobře připravené přerovské 
kuželně byli diváci svědky velice pěk-
ných individuálních výkonů.
Poprvé se na medailových příčkách 
umístilo družstvo Plzeňského kraje, 
které si odvezlo bronzové medaile za 
výkon 2159. Na druhém místě skon-
čilo družstvo Zlínského kraje za výkon 
2178 a odvezlo si stříbrné medaile. 
Vítězem 14. ročníku Vánočního turna-
je krajských výběrů mládeže se stalo 
družstvo z Vysočiny, které si za výkon 
2190 zaslouženě odvezlo zlato. Nej-
lepších výkonů v jednotlivcích dosáhli 
borci z Vysočiny. Z vítězství se rado-
val Jakub Ouhel s celkovým náhozem 
592 kuželek. Druhý skončil Petr Dobeš 
náhozem 585 kuželek. Třetí příčku ob-
sadil Dominik Ruml (Královéhradecký 
kraj) náhozem 581 kuželek. Stejným 
náhozem 581 kuželek se mohl pochlu-
bit Petr Hendrych (Moravskoslezský 
kraj), ale bohužel měl slabší dorážku. 

U děvčat se radovala z vítězství Na-
tálie Topičová výkonem 572 kuželek 
(Zlínský kraj), stříbro si odvezla Vero-
nika Wohlmuthová za výkon 563 ku-
želek (Plzeňský kraj) a na třetí příčce 
se umístila Hana Beranová výkonem 
558 kuželek (Jihomoravský kraj).
V neděli proběhla soutěž ve sprintu a 
smíšených tandemech. V soutěži tan-
demů zvítězilo družstvo Jihočeského 
kraje Brtník a Černušková, které po 
napínavém finálovém souboji pora-
zilo dvojici Plzeňského kraje Kotal a 
Wohlmuthová, která si odvezla stříb-
ro. O bronz se dělily poražené semi-
finálové dvojice Bína, Danišová (Krá-
lovéhradecký kraj) a Ouhel, Buďová 
(Vysočina).
Ve sprintu dívek se z vítězství radova-
la favoritka Natálie Topičová (Zlínský 
kraj), která ve finále porazila Lucii Var-
mužovou (Plzeňský kraj). O třetí místo 
se podělily Denisa Čtvrtečková (Králo-
véhradecký kraj) a Hana Beranová (Ji-
homoravský kraj). Nejlepším hráčem 
mezi chlapci se zaslouženě stal Petr 
Dobeš (Vysočina), který ve finále pora-
zil Dominika Rumla (Královéhradecký 
kraj). O bronz se rozdělily Václav Švub 
(Olomoucký kraj) a Petr Hendrych 
(Moravskoslezský kraj).
Po skončení sobotního programu se 
uskutečnila na přerovské kuželně be-
seda trenérů s předsedou Komise mlá-

deže Zdeňkem Jarošem. Velké díky 
patří Spartaku Přerov za organizaci 
turnaje a za prvotřídně připravenou 
kuželnu. Oba víkendové dny proběh-
ly bez jediného problému a ve velice 
přátelské atmosféře k naprosté spoko-
jenosti všech zúčastněných.
Komise mládeže ČKA děkuje všem tre-
nérům mládeže v ČR za jejich oběta-
vou práci a přeje hodně štěstí, zdraví 
a spokojenosti v roce 2014.

David Wohlmuth
Komise mládeže ČKA

PoŘADí KRAJů

1. Vysočina 2190

2. Zlínský 2178

3. Plzeňský 2159

4. Jihomoravský 2149

5. Královéhradecký 2145

6. Olomoucký 2145

7. Moravskoslezský 2142

8. Středočeský 2139

9. Jihočeský 2095

10. Karlovarský 2054

11. Ústecký 2002

12. Pardubický 1988

13. Liberecký —

14. Praha —
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liga Mistrů

odvetné zápasy prvního kola Ligy mi-
strů byly naplánovány na první pro-
sincový víkend.

V kategorii žen se hrála pouze odveta 
v Rijece, kam po domácí prohře 2:6 
přijel rakouský tým ze St. Pöltenu. 
Hned v úvodu uhrály hostující hráčky 
Vsetecka (573:547) a Renata Navr-
kalová (554:553) oba body, ale když 
v prostřední části utkání neuhrál hos-
tující celek žádný a navíc padl o 108 
kuželek, nepomohl ani bod v závěru 
po nejlepším výkonu utkání Bogoly 
(574), a tak po výhře 5:3 (3280:3200) 
s přehledem postupuje chorvatský 
tým. Ve druhém kole se utká v derby 
se Zagreb-Zaboky. Do soutěže vstoupí 
i Valašské Meziříčí, když se utká se 
soupeřem z nejtěžších — německým 
Bambergem.

V mužské části soutěže po domácí 
výhře 5:3 zajížděl do Zalaegerszegu 
tým Neumarktu. Hned úvodní trojice 
domácích předvedla hostům všechny 
výkony přes 600 a ujala se vedení 2:1 
o 116 kuželek. Nejvyšší výkon utkání 
předvedl domácí Feher (632), za hos-
ty byl nejlepší Kiss (629). Ve druhé 
polovině sice získal bod druhý Maďar 
ve službách italského týmu Kovacs 
(604), ale protože ho spoluhráči ne-
podpořili, odváží si Neumarkt prohru 
6:2 (3649:3437) a do dalšího kola tak 
postupuje maďarský tým.
Zadar nadělil Konstruktoru Maribor 
doma kanára, a tak odveta byla spí-
še formalitou. Hned v první polovině 
uhráli těsné výhry nad soupeři Kovač 
(564:551) a zejména Marinovič, když 
v souboji nejlepších hráčů přetlačil 
Kirbiše 603:598. Nutno dodat, že do-
mácí jim pomohli v posledních doráž-
kách (oba 36). Ve druhé půli se utkání 
dohrávalo a Zadar si nakonec došel 
pro těsné vítězství i v odvetě, když vy-
hrál 5:3 (3428:3399). 
Slovenský mistr z Podbrezové si vezl 

do Strasbourgu výhru 7:1. Do úvodu 
hosté nasadili Zavarka, který v souboji 
nejlepších hráčů nedal šanci Schmit-
tovi (688:634), a když se výborným 
výkonem přidal i Vadovič (655), bylo 
o postupu rozhodnuto. Šanci tento-
krát dostali i hráči z B týmu Podbre-
zové (všichni uhráli bod), a tak ale-
spoň čestný bod pro domácí uhrál 
překvapivě Koell nad Ivanem Čechem 
(625:618). S jistotou tak postupuje 
slovenský tým.
Souboj Makpetrolu Skopje s rakous-
kým St. Pöltenem rozehráli lépe do-
mácí. Při stavu 1:1 vedli o 52 kuželek, 
když bod uhráli v nejlepších výkonech 
zápasu Vlakevski a za hosty Vsetecka 
(oba 599). V prostřední části uhrál 
bod pro hosty Honza Kotyza výkonem 
579, jeho spoluhráč sice prohrál, ale 
stáhli náskok na pouhých 35 kuže-
lek. Silný konec hostujícího týmu a 
naopak slabé výkony na straně do-
mácích znamenaly nakonec pohodlné 
vítězství rakouského šampiona 6:2 
(3382:3285).
Chorvatský Zaprešič potřeboval k po-
stupu uhrát v Iasi dva body. První 
získal v úvodní dvojici těsně Funda 
(569:563), ale Milinkovič se musel 
sklonit před nejlepším výkonem do-
mácích v podání Hordilly (568:583). 
Potřebný klid dodal chorvatskému 
týmu výborným výkonem Mance 
(587) a posunul tak hosty do druhé-
ho kola. V závěru ještě utkání ozdobil 
šestistovkou legendární Damir Fuč-
kar a pečetil tak vítězství hostů 5:3 
(3420:3357).
Szeged si dovezl do Sterzingu luxus-
ní výhru 7:1 a ačkoliv hned v úvodu 
podal nejlepší výkon domácích Wei-
sskopf (578), uhráli pro hosty dva 
body pečetící postup Karsai (608) 
a Sel (602). V dalších rundách se 
soupeři vždy rozešli bodově smírně 
1:1 a hosté přidali vždy pár kuželek 
k náskoku, a tak si odvezli výhru 6:2 
(3457:3351).

Německý vicemistr z Bambergu 
si odvezl z Beogradu prohru 5:3 
(11,5:12,5), což mu dávalo do odve-
ty velmi slušné šance. Bamberg není 
zvyklý na domácích drahách prohrá-
vat, proto se čekalo, že srbský tým 
přehraje. V první půli zahrál za do-
mácí výborně Rohotin a uhrál bod na 
Sokace (621:591). Baranj kontroval 
nejlepším výkonem hostí a přehrál 
Heislera (625:596). Ve třetím souboji 
získal bod silným závěrem (na posled-
ní dráze 159:143) Tepsa nad Seitzem 
(603:600) a stav byl 1:2 (+2 kuželky) 
pro Beograd. Hostům stačilo k postu-
pu získat dva body, nebo udržet ku-
želky. To druhé sfouknul famózním 
výkonem 657 domácí Wagner a pora-
zil Antala o 74 kuželek. Oba zbývající 
duely byly o poznání zajímavější. Lupu 
v domácím dresu trochu překvapivě 
přenechal bod soupeři již po třech dra-
hách, když na té třetí sehráli soupeři 
drama (103+36 ku 104+35), bod tak 
bral hostující Ostojič. Poslední duel 
domácí Hess prohrál až v posledním 
setu (125:155) a bod bral Simijonovic 
(572:595). To znamenalo remízu v ce-
lém utkání 4:4 a asi trochu nečekaný 
postup mladého srbského týmu.
Německý mistr a vítěz světového po-
háru ze Zerbstu odehrál obě utkání 
již v listopadu a pohodlně postou-
pil do druhého kola. V něm se utká 
s maďarským Zalaegerszegem. Druhý 
zástupce Maďarska se utká s rakous-
kým St. Pöltenem s Honzou Kotyzou. 
Chorvatské týmy Zaprešič a Zadar 
se poměří s Beogradem, respektive 
s Podbrezovou.

Stanislav Partl

Valašské Meziříčí čeká Bamberg
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ligové zrcadlo

2. KLM „A“
 1. SKK Vrchlabí  11 59,0:29,0 19
 2. KK PSJ Jihlava  11 60,5:27,5 17
 3. KK SDS Sadská  11 54,5:33,5 16
 4. KK Hvězda Trnovany  11 54,0:34,0 14
 5. SKK Jičín  11 45,5:42,5 12
 6. TJ Lok. České Velenice  11 41,0:47,0 12
 7. KK Lokomotiva Tábor  11 36,5:51,5 8
 8. TJ Sokol Duchcov  11 36,0:52,0 8
 9. SK Uhelné sklady Praha  11 36,0:52,0 8
 10. Vltavan Loučovice  11 40,0:48,0 6
 11. TJ Sokol Benešov  11 34,5:53,5 6
 12. KK Konstruktiva Praha  11 30,5:57,5 6

2. KLM „B“
 1. HKK Olomouc  11 62,0:26,0 19
 2. KK Vyškov  11 61,5:26,5 19
 3. SKK Hořice  11 48,0:40,0 14
 4. TJ Sokol Vracov  11 45,0:43,0 13
 5. KK Zábřeh  11 43,0:45,0 12
 6. KK Slovan Rosice  11 46,0:42,0 11
 7. KK Blansko  11 45,5:42,5 10
 8. TJ Červený Kostelec  11 43,0:45,0 10
 9. KK Hagemann Opava  11 38,0:50,0 8
 10. TJ Prostějov  11 37,5:50,5 8
 11. TJ Lok. Česká Třebová  11 29,5:58,5 4
 12. TJ Horní Benešov  11 29,0:59,0 4

3. KLM „A“
 1. SK Škoda VS Plzeň  11 55,5:32,5 16
 2. TJ VTŽ Chomutov  11 53,5:34,5 16
 3. TJ Sokol Kdyně  11 51,0:37,0 15
 4. SKK Rokycany B 11 56,0:32,0 14
 5. TJ Blatná  11 45,5:42,5 14
 6. TJ Jiskra Hazlov  11 48,0:40,0 13
 7. TJ Lokomotiva Cheb  11 41,5:46,5 12
 8. TJ Slovan Karlovy Vary  11 40,0:48,0 10
 9. TJ Kovohutě Příbram  11 38,5:49,5 8
 10. SKK Karlovy Vary  11 36,0:52,0 7
 11. TJ Sokol Spořice  11 33,5:54,5 4
 12. KK Konstruktiva Praha B 11 29,0:59,0 3

3. KLM „B“
 1. SKK Bohušovice  11 59,0:29,0 19
 2. TJ Sparta Kutná Hora  11 52,0:36,0 15
 3. TJ Dynamo Liberec  11 51,5:36,5 14
 4. KK Kosmonosy  11 49,5:38,5 14
 5. TJ Lok. Ústí nad Labem  11 47,0:41,0 12
 6. TJ Start Rychnov n. Kn.  11 47,0:41,0 11
 7. SK PLASTON Šluknov   11 48,0:40,0 10
 8. SKK Náchod B 11 37,0:51,0 10
 9. Spartak Rokytnice n. Jiz.  11 37,0:51,0 10
 10. TJ Sokol Rybník  11 39,0:49,0 9
 11. TJ Lokomotiva Trutnov  11 36,0:52,0 8
 12. SKK Jičín B 11 25,0:63,0 0

3. KLM „C“
 1. TJ Spartak Přerov B 11 52,0:36,0 14
 2. KK Zábřeh B 11 50,0:38,0 13
 3. SK Slavičín  11 49,0:39,0 13
 4. SKK Ostrava  11 48,0:40,0 13
 5. TJ Unie Hlubina  11 48,0:40,0 12
 6. HKK Olomouc B 11 45,5:42,5 12
 7. TJ Sokol Bohumín  11 44,0:44,0 11
 8. KK Šumperk  11 42,0:46,0 11
 9. Sokol Přemyslovice  11 41,5:46,5 11
 10. TJ Tatran Litovel  11 43,0:45,0 9
 11. TJ Krnov  11 40,0:48,0 8
 12. TJ Sokol Michálkovice   11 25,0:63,0 5

3. KLM „D“
 1. TJ Sokol Husovice B 11 57,5:30,5 18
 2. TJ Slovan Kamenice n. L.  11 60,0:28,0 17
 3. SK Baník Ratíškovice  11 58,0:30,0 16
 4. SK Kuželky Dubňany  11 49,5:38,5 14
 5. TJ Centropen Dačice B 11 47,5:40,5 14
 6. TJ Sokol Mistřín  11 38,0:50,0 10
 7. TJ BOPO Třebíč  11 44,5:43,5 9
 8. KK Blansko B 11 35,0:53,0 8
 9. KK MS Brno B 11 40,5:47,5 7
 10. KC Zlín  11 34,5:53,5 7
 11. TJ Podlužan Prušánky   11 32,0:56,0 7
 12. CHJK Jihlava  11 31,0:57,0 5

2. KLZ „A“
 1. SK Žižkov Praha  9 42,5:29,5 14
 2. SKK Rokycany  9 43,0:29,0 12
 3. TJ Biž. Jablonec n. Nisou  9 40,5:31,5 11
 4. SKK Jičín B 9 34,0:38,0 10
 5. TJ Sokol Chýnov  9 34,0:38,0 9
 6. TJ Sokol Kolín  9 35,0:37,0 8
 7. TJ Lok. České Budějovice  9 33,0:39,0 8
 8. TJ Sparta Kutná Hora  9 31,0:41,0 8
 9. TJ Lok. Ústí nad Labem  9 38,5:33,5 6
 10. TJ Neratovice  9 28,5:43,5 4

2. KLZ „B“
 1. TJ Lok. Česká Třebová 10 61,5:18,5 17
 2. KK Vyškov 10 51,0:29,0 15
 3. TJ Centropen Dačice 10 45,0:35,0 14
 4. MS Brno 10 44,0:36,0 12
 5. KK Slovan Rosice 10 43,0:37,0 12
 6. HKK Olomouc 10 46,0:34,0 10
 7. TJ Sokol Vracov 10 42,0:38,0 10
 8. TJ Spartak Pelhřimov 10 38,0:42,0 9
 9. TJ Sokol Luhačovice 10 27,5:52,5 6
 10. KK PSJ Jihlava 10 21,0:59,0 3
 11. KK Zábřeh B 10 21,0:59,0 2

3. KLZ „B“
 1. KK Šumperk 10 39,0:21,0 14
 2. TJ Nové Město na Moravě 10 38,0:22,0 13
 3. HKK Olomouc B 10 33,0:27,0 12
 4. KK Vyškov B 10 27,0:33,0 9
 5. TJ Jiskra Otrokovice 10 26,0:34,0 9
 6. TJ Nový Jičín 10 17,0:43,0 3

Ligové tabulky připravil 
Zdeněk Zahrádka

Světový žebříček
V polovině prosince vydalo NBC ak-
tualizovaný světový žebříček hráčů a 
hráček.

Přesněji řečeno došlo k zásadní změ-
ně při sestavování žebříčku, když se 
nově bude započítávat pouze MS, 

mezinárodní poháry družstev a finále 
Ligy mistrů. Všichni tak mají zatím za-
počítány maximálně dvě akce konané 
v letošním roce. 
Ženskému žebříčku vévodí Slovinka 
Barbara Fidel, která posbírala 2400 
bodů. Nejlepší českou hráčkou je na 
21. místě Lucie Vaverková, která má 

na kontě 1055 bodů.
V mužích je pak nejlepší Paul Ciprian 
Rohotin z Rumunska (2450), nejvýše 
hodnoceným Čechem je na 65. místě 
Martin Kovář, který získal 340 bodů 
z říjnového Světového poháru druž-
stev.
Podrobnosti naleznete na webu ČKA.
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divizní soutěže

Východočeská divize
Jestli je někde vyrovnaná špička ta-
bulky, tak je to ve Východočeské divi-
zi. Kvarteto týmů získalo dvacet bodů 
a jaro slibuje pěkné drama. V tabulce 
pak následuje klidný střed a od desáté 
pozice níže se bude bojovat o udržení 
v soutěži, když nejhůře je na tom trio 
Solnice, Dobruška, Náchod C. Mezi 
jednotlivci stále vede Tomáš Strejc 
z Hradce Králové.

 1. KK Vysoké Mýto 13 149:59 20 
 2. SKP Kuželky Hr. Králové 13 144:64 20 
 3. SKK Třebechovice pod Or. 13 130:78 20 
 4. TJ Tesla Pardubice 13 127:81 20 
 5. SK Kuželky Přelouč 13 110:98 16 
 6. SKK Hořice B 13 122:86 14 
 7. TJ Lokomotiva Trutnov B 13 104:104 14 
 8. TJ Červený Kostelec B 13 99:109 14 
 9. SKK Hořice C 13 102:106 12 
 10. TJ Start Rychnov n. Kn. B 13 86:122 9 
 11. SK SC Svitavy-Lány 13 84:124 8 
 12. SK Solnice 13 62:146 6 
 13. KK Dobruška 13 76:132 5 
 14. SKK Náchod C 13 61:147 4 

Divize AS
Čelo tabulky se příliš nemění, jed-
nobodové rozestupy zůstávají. Vel-
mi zamotaná situace je na opačném 
pólu tabulky, kde rozdíl mezi poslední 
Spartou Praha a devátou Slavií Praha 
je jediný bod. Nejlepší v průměrech 
je Ludmila Holubová z Konstruktivy 
(452,4).

 1. TJ Sokol Benešov B 13 67,5:36,5 20
 2. TJ Bohemia Poděbrady 13 62,5:41,5 19
 3. TJ Sokol Tehovec 13 60,5:43,5 18
 4. TJ Neratovice 13 62,5:41,5 16
 5. KK Konstruktiva Praha C 13 57,5:46,5 14
 6. TJ AŠ Mladá Boleslav B 13 50,5:53,5 14
 7. TJ Sokol Brandýs nad L. 13 53,0:51,0 13
 8. KK Kosmonosy B 13 47,5:56,5 11
 9. KK Slavia Praha 13 46,0:58,0 10
 10. TJ Sokol Kolín B 13 44,5:59,5 10
 11. TJ Sokol Praha-Vršovice 13 44,5:59,5 10
 12. TJ Sparta Kutná Hora C 13 46,0:58,0 9
 13. TJ Astra Zahradní Město 13 44,5:59,5 9
 14. AC Sparta Praha 13 41,0:63,0 9

Severočeská divize
Čelo tabulky stále drží Louny s již 
dvoubodovým náskokem, ale ješ-
tě šestý Nový Bor ztrácí pouhé čty-
ři body. Ze šesté pozice na druhou 
poskočila Česká Lípa, poslední stále 
zůstává Duchcov B. Závěr tabulky je 
také velmi vyrovnaný, desátá Kadaň 
má na posledního náskok pouhých 
dvou bodů. Čelo mezi jednotlivci drží 
Daniela Žďárková z Nového Boru.

 1. TJ KK Louny 13 62,0:42,0 18 
 2. TJ Narex Česká Lípa 13 60,5:43,5 16 
 3. Sokol Ústí nad Labem 13 58,5:45,5 16 
 4. KK Hvězda Trnovany B 13 58,0:46,0 16 
 5. TJ Kovostroj Děčín 13 61,0:43,0 14 
 6. TJ Jiskra Nový Bor 13 56,5:47,5 14 
 7. TJ Glaverbel Czech Teplice 13 53,0:51,0 13 
 8. TJ Doksy 13 50,0:54,0 13 
 9. TJ Sokol Údlice 13 48,0:56,0 12 
 10. TJ Elektrárny Kadaň 13 50,5:53,5 11 
 11. KO Česká Kamenice 13 40,0:64,0 11 
 12. TJ Bižuterie Jablonec n. N. 13 38,5:65,5 10 
 13. OK Mikulášovice 13 48,0:56,0 9 
 14. TJ Sokol Duchcov B 13 43,5:60,5 9 

Divize Jih
České Budějovice v posledním pod-
zimním kole porazily doma béčko PSJ 
Jihlavy a získaly na čele dvoubodový 
náskok. Další týmy na lídra ztrácí již 
čtyři body. Z předposlední pozice se 
posunul Pelhřimov, naopak k Včelnici 
se přidalo béčko Nové Bystřice. Mezi 
jednotlivci vede Jan Ševela z Jihlavy.

 1. TJ Lok. České Budějovice 13 68,5:35,5 19
 2. KK PSJ Jihlava B 13 61,0:43,0 17
 3. KK Slavoj Žirovnice 13 58,5:45,5 15
 4. TJ Nové Město na Moravě 13 56,5:47,5 15
 5. TJ Start Jihlava 13 53,5:50,5 15
 6. TJ Sokol Chotoviny 13 53,5:50,5 14
 7. TJ Sokol Slavonice 13 50,0:54,0 13
 8. TJ Centropen Dačice D 13 51,0:53,0 12
 9. TJ Třebíč B 13 51,0:53,0 12
 10. TJ Slovan Jindř. Hradec 13 50,0:54,0 12
 11. TJ Jiskra Nová Bystřice A 13 49,0:55,0 11
 12. TJ Spartak Pelhřimov 13 45,5:58,5 10
 13. TJ Jiskra Nová Bystřice B 13 42,0:62,0 9
 14. TJ Nová Včelnice 13 38,0:66,0 8

Severomoravská divize
Odry se opět vrátily na první pozici 
před Rýmařov, v těsném závěsu jsou 
však Chvalíkovice. Ostatní týmy již 
mají odstup. Z poslední příčky se po-
sunulo céčko Opavy. Mezi jednotlivci 
je nejlepší Michal Klich z Horního Be-
nešova (453,5).

 1. TJ Odry 13 136:72 20
 2. TJ Jiskra Rýmařov 13 128:80 20
 3. TJ Sokol Chvalíkovice 13 134:74 19
 4. SKK Jeseník 13 120:88 16
 5. TJ Prostějov B 13 112:96 16
 6. TJ Horní Benešov B 13 114:94 14
 7. TJ Sokol Sedlnice 13 108:100 13
 8. KK Hagemann Opava B 13 100:108 11
 9. KK Hranice  13 99:109 11
 10. Sokol Přemyslovice B 13 99:109 11
 11. KK Minerva Opava 13 84:124 10
 12. KK Lipník nad Bečvou 13 84:124 8
 13. KK Hagemann Opava C 13 72:136 7
 14. SKK Ostrava B 13 66:142 6

Jihomoravská divize
Velmi vyrovnané čelo tabulky slibuje 
do jarní části velké drama. První tři 
celky mezi sebou dělí pouhých 1,5 se-
tového bodu. Ze sestupových pozic se 
vymanil Vyškov a Rosice, naopak dolů 
se posunuly Ratíškovice a Vsetín. Ale 
i zde jsou rozdíly velmi malé až na po-
slední Šanov. Nejlepším mezi stodva-
cítkáři je Jaroslav Mošať z Ivančic.

 1. TJ Lokomotiva Valtice 13 62,5:41,5 18
 2. SKK Dubňany B 13 61,5:42,5 18
 3. KC Réna Ivančice  13 61,0:43,0 18
 4. TJ Sokol Brno Husovice C 13 58,5:45,5 17
 5. TJ Sokol Brno IV  13 58,0:46,0 15
 6. TJ Sokol Machová  13 60,0:44,0 14
 7. TJ Sokol Luhačovice B 13 55,5:48,5 13
 8. KK Jiskra Čejkovice  13 51,0:53,0 13
 9. TJ Valašské Meziříčí B 13 50,5:53,5 12
 10. KK Vyškov B 13 45,0:59,0 10
 11. KK Slovan Rosice B 13 43,0:61,0 10
 12. TJ Zbrojovka Vsetín  13 43,0:61,0 9
 13. SK Baník Ratíškovice B 13 41,0:63,0 9
 14. TJ Sokol Šanov  13 37,5:66,5 6

pokračování na str. 10
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pohár ČKa

Ve druhém letošním shrnutí průběž-
ných výsledků Poháru ČKA hraného 
pod hlavičkou sponzorské firmy Pro-
Tec se blíže podíváme na utkání dru-
hého kola základní části mužského 
pavouka, ale i na dílčí výsledky kola 
třetího. u žen v podstatě nastal zimní 
spánek.

K prvnímu prosinci totiž skončilo prv-
ní kolo ženské části soutěže a nyní až 
do března mají družstva čas na sehrá-
ní osmifinále. V rámci kola prvního 
došlo k jednomu napínavému souboji. 
Již v minulém čísle jsme informovali o 
tom, že Dačice překvapivě snadno 5:1 
prohrály v Teplé a v domácím utkání 
se ještě na postup pořádně nadřou. 
V odvetě se hráčky Dačic do soupeřek 
pustily vskutku zostra a první dvojice 
dovolila hráčkám Teplé uhrát jen jed-
nu dráhu. Pro jistotu postupu stačilo 

domácím uhrát oba zbývající souboje. 
Hostující Miroslava Poláčková ovšem 
zabojovala, a byť o jednu porazila 
méně kuželek, na dráhy svůj souboj 
2,5:1,5 vyhrála. Druhý souboj vyhrá-
ly domácí hráčky, které se v polovině 
prostřídaly, a to rovněž těsně 2,5:1,5. 
Střídající Veronika Zábranská rozhod-
la až poslední dráhou (154). A ta byla 
v konečném součtu do značné míry 
rozhodující. Dačice totiž dovolily Tep-
lé uhrát jeden bod a klíčem k postupu 
byly tedy uhrané dráhy. Dačice venku 
získaly šest, Teplá jen pět, a tak byl 
o jednu dráhu úspěšnější jihočeský 
celek. V osmifinále ho čeká souboj se 
Spartakem Přerov.

Nyní již k mužům a jejich druhému 
kolu. To letos poměrně překvapivě  

 pokračování na str. 11

Pro-Tec Cup se blíží nadstavbě pokračování ze str. 9

Západočeská divize
Vedoucí duo si vypracovalo již čtyřbo-
dový náskok a asi si to v jarní části 
rozdá o postup. Naopak Lomnice na 
posledním místě ztrácí již dva body. 
Klidné vánoční svátky však nebudou 
mít ani v Holýšově, Chebu a Plzni. 
Petr Jedlička z Hazlova drží vedení 
mezi jednotlivci s průměrem 467 ku-
želek.

 1. TJ Jiskra Hazlov B 11 124:52 18 
 2. Cinema Bowling Dobřany 11 113:63 18 
 3. SKK Rokycany C 11 102:74 14 
 4. TJ Jiskra Šabina 11 96:80 14 
 5. TJ Jiskra Hazlov C 11 88:88 12 
 6. TJ Jáchymov 11 86:90 12 
 7. TJ Baník Stříbro 11 94:82 11 
 8. TJ Sokol Útvina 11 86:90 10 
 9. Sokol Plzeň V 11 78:98 7 
 10. TJ Lokomotiva Cheb B 11 67:109 6 
 11. Kuželky Holýšov 11 60:116 6 
 12. TJ Lomnice 11 62:114 4
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pokračování ze str. 10

nepřineslo žádnou náhlou smrt, a do-
konce jen jeden výsledek byl rozhod-
nut jen díky lepšímu poměru drah. 
Byl jím souboj hráčů Újezdu svatého 
Kříže s ligovou Škodou Plzeň.
Hráči Újezdu doma dokázali porazit 
favorita 5:1, když jediný bod hostí 
získal Jiří Baloun nejlepším výkonem 
utkání (575). Zvítězil o více než osm-
desát kuželek a málem svým ziskem 
dovedl utkání k remíze. Újezd však 
deset kuželek k dobru udržel, a tedy 
i výhru v dílčím utkání. Plzeňská 
odveta se hrála podle takřka opač-
ným not. Tři souboje výrazně vyhráli 
domácí, jen jeden Oldřicha Kučery 
s újezdským Miroslavem Pivoňkou byl 
vyrovnaný. Kučera vedl 1:0. Pivoňka 
se však na druhé, resp. na třetí dráze 
zlepšil a uhrál je pro sebe. Měl do zá-
věru třináct kuželek k dobru. Ať se Ku-
čera snažil sebevíc, vše už dotáhnout 
nestačil. Újezd tak získal bod. Po hří-
chu to však od hostí bylo v podstatě 
vše. Uhráli v Plzni jen tři dráhy, a to 
na domácí nemohlo stačit. Škodovka 
je tak ve třetím předkole, kde jí čeká 
souboj s rezervou TJ Lomnice.
Ve druhém předkole se zrodilo i něko-
lik velmi překvapivých výsledků, a to 
na úkor vysoko postavených celků. Ze 
hry venku jsou již tři účastníci 2. KLM 
„B“.
Pouť letošním ročníkem poháru již 
ukončil Červený Kostelec. Ten se stře-
tl s předním týmem Východočeské 
divize, s Hradcem Králové. Hradečtí 
začínali na domácích plánech a s fa-
voritem neměli slitování. Zvláště se 
zaskvěla druhá domácí dvojka Tomáš 
Strejc, Petr Víšek. Víšek v napínavé bi-
tvě udolal Jana Adamů 575:571 a bý-
valý dorostenecký reprezentant Strejc 
nejlepším výkonem zápasu (591) ne-
dal naději Pavlovi Novákovi. Hradečtí 
si tak do odvety vezli věno v podobě 
výhry 5:1. Kostelec doma bohužel pro 

něj nezačal dobře. A postaral se o to 
opět Strejc, který proti Ondřejovi Mr-
kosovi na první šedesátce získal drob-
ný náskok, a ten v druhé půlce těsně 
udržel (536:532). Pro jistotu postupu 
museli hosté získat ještě jeden sou-
boj. Tohoto úkolu se zhostil Jaroslav 
Němeček, který proti Lukášovi Janko-
vi začal prachbídně (113:124). Poté 
o kuželku vyhrál a dalších sedm získal 
na dráze třetí. Před třicítkou poslední 
již ztrácel jen tři kuželky. V napína-
vém finiši jich uhrál sedm a díky vý-
hře 501:497 získal pro Hradec Králové 
druhý bod, a tedy i postup do třetího 
kola základní části. V něm právě Hra-
dec čelí dalšímu účastníkovi druhé 
ligy. Sokol Benešov si však na rozdíl 
od Kostelce věděl s dráhami ve vý-
chodočeské metropoli rady a dokázal 
zde zvítězit 4:2, když nejlépe zahrál 
již v úvodu utkání Jiří Franěk (575). 
Hradec Králové má tedy do odvety 
výrazně složitější postavení než v kole 
předchozím.
Ze hry venku jsou i Hořice. Ty v derby 
čelily Jičínu „B“ a začínaly na vlast-
ních plánech. Úvod patřil domácím, 
kteří ovládli oba souboje. Radek Krou-
pa navíc v nejlepším výsledku utkání 
(589). V druhé části hry však byla 
situace diametrálně odlišná. Nejprve 
získal bod pro hosty Agaton Plaňanský 
(i díky slabšímu výsledku domácího 
hráče 534:490) a poté druhý úspěch 
Jičína zaznamenal Jaroslav Kříž, který 
odolal tlaku Miroslava Nálevky. Ho-
řice sice dokázaly zvítězit, ale pouze 
4:2, což Jičínu dávalo slušnou pozici 
do odvety. V ní Martin Mazáček neú-
spěšně atakoval šestistovku (599), ale 
i přesto nedal nejmenší naději hostují-
cí Kroupovi na zisk bodu. Navíc v dru-
hém souboji opět uspěl Jaroslav Kříž. 
Nad Hořicemi tak visela povinnost 
získat oba poslední souboje. Jaromír 
Šklíba i Luděk Horák museli vyhrát 
a začali skvěle, když oba své první 
dvě dráhy uhráli. To ale bylo z jejich 

strany vše. Ale zatímco Šklíba náskok 
udržel a vybojoval bod, Horák souboj 
s Vladimírem Řehákem prohrál. Hoři-
ce zápas ztratily 5:1, celkem 9:7. Z po-
stupu se tak radovala rezerva Jičína, 
která ve třetím kole čelí hráčům Ústí 
nad Orlicí. První utkání vyhráli Ústečtí 
5:1.
Do třetice překvapení, byť přeci jen 
o něco menší. Slovan Rosice sehrál 
svůj souboj v rámci druhého kola s KK 
Blansko „B“. Blansko doma drtivě zví-
tězilo 6:0, když překvapivě ani nejlep-
ší z hostí nezahrál tolik, co „čulibrk“ 
domácích. Díky výkonu 2316 poraže-
ných kuželek Blansko vyhrálo o téměř 
200 kuželek a Rosicím dovolilo uhrát 
jen čtyři dráhy. Za takovéhoto stavu 
se odveta hraje těžce. A o svém po-
stupu Blansko rozhodlo hned v první 
dvojici, kdy Roman Flek těsně porazil 
Jaromíra Šulu a ukončil tak působení 
domácích v poháru. Rosice sice získa-
ly tři souboje a celé utkání 5:1, ale ne-
bylo jim to v zásadě k ničemu. Blan-
sko ve třetím kole čeká bitva o postup 
se Zlínem.
Ze zápasů třetího kola je prozatím jen 
několik rozehraných. Výborně si vede 
favorizovaná Česká Třebová, která 
porazila Konstruktivu „B“ na její ku-
želně 6:0. Stejným výsledkem se pak 
radovalo áčko pražského celku, které 
vyhrálo v Ústí nad Labem. Naopak Va-
lašské Meziříčí „B“ doma nedalo šanci 
Krnovu a má také namířeno do nad-
stavby. Zápasy třetího kola se musejí 
odehrát do 19. ledna. Týmy tedy čeká 
ještě docela kvapík, aby vše stačily 
splnit.
Nejlepší výkony soutěže patří mezi 
ženami rokycanským hráčkám, které 
zahrály v Hazlově 2153 a doma do-
konce 2167. Nejvíce se v Hazlově daři-
lo Terezii Krákorové (571). Mezi muži 
padlo již dvanáct šestistovek. Tu nej-
hodnotnější zahrál na domácích dra-
hách blanenský Ondřej Němec (647) a 
týmově pak nejvíce zazářilo MS Brno 
„B“ výkonem 2363 kuželek.

Lukáš Dařílek

Pro-Tec Cup se blíží nadstavbě
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zahraniČní soutěže

Smuteční oznámení
Ve věku 39 let zemřel dlouholetý hráč 
KK Hagemann Opava a bývalý junior-
ský reprezentant České republiky Ra-
dim Marek. Byl členem družstva juni-
orů, které v roce 1995 na mistrovství 
světa v Hunedoaře (ROM) získalo stří-
brné medaile, a nositelem bronzové 
Plakety ČKA za reprezentaci. Celkem 
měl na svém kontě 25 reprezentač-
ních startů. Čest jeho památce!

Karol Ivanko (US Praha) byl za svůj 
významný a výjimečný přínos k rozvo-
ji sportu oceněn Čestným odznakem 
České unie sportu.

Karol Ivanko převzal ocenění z rukou 
Jiřího Jančálka

KuLi blahopřeje

Kromě českých soutěží mají i ty za-
hraniční za sebou podzimní polovinu 
ročníku, a tak jako každoročně nastá-
vá čas na malé shrnutí, především 
výkonů českých reprezentantů a re-
prezentantek.

NĚMeCKo:
Ze sestavy českého týmu, který se 
představil na posledním MS v Ma-
ďarsku, hraje v německých soutěžích 
pouze Miroslav Jelínek a nově také 
Jaroslav Hažva. Oba hráči nastupují 
v druholigovém SKC Staffelstein, kte-
rý je pro Čechy „zemí zaslíbenou“. 
Staffelstein aktuálně okupuje druhou 
příčku tabulky a naši hráči si vedou 
velmi dobře. Podle německého pořa-
dí je Hažva na třetím místě soutěže 
(615,83), Jelínek je šestý (602,50). 
Podle českého počítání by pak oba 
hráči tabulkám dokonce vévodili.
Kromě této dvojice je nutné zmínit 
ještě další dvě české ekipy. Jedna táh-
ne Aufwärts Donauperle Straubing. 
Město s českým názvem Štrubina hra-
je v nejvyšší německé soutěži na 120 
hs. Podle německého pořadí jsou tři 
čeští lídři družstva v nejlepší třicítce. 
Radek Hejhal je 17. (603,17), Robin 
Parkan 23. (596,5) a Jiří Němec 26. 
(595,33). Bavorský celek je pátý z je-
denácti týmů. Druhá ekipa se nachází 
ve Walldorfu. Tvoří ji bratři Pytlíko-
vé, kteří zde hrají německou ligu na 
200 hs. Walldorf je díky jejich výko-
nům rovněž na pátém místě. Roman 
Pytlík je mezi jednotlivci na pátém 
místě (1023,8) a Viktor na dvanáctém 
(1003,0).

RAKouSKo:
Další čeští reprezentanti hrají v Ra-
kousku. Z účastnic MS v Maďarsku 
září trio Renáta Navrkalová, Lucie Va-
verková a Hana Wiedermannová. Po-
slední jmenovaná je podle rakouských 
tabulek druhou nejlepší hráčkou su-
perligy s 592,89 kuželkami na zápas. 

Její BBSV Wien je díky jejím výkonům 
a výkonům starší sestry Dany (šes-
tá v pořadí s průměrem 580,56) na 
druhé příčce tabulky a může myslet 
na titul. Lucie Vaverková je v tabulce 
jednotlivkyň na 21. pozici (553,33). 
V rámci družstva KSV Wiener Linien je 
druhou nejlepší hráčkou, když nejlépe 
hraje Nikola Tatoušková (desátá s prů-
měrem 570,33). Klub Wiener Linien je 
v desetičlenné tabulce sedmý. Renáta 
Navrkalová se svým celkem BSV Voith 
St. Pölten obhajuje mistrovský titul. 
Nyní je v tabulce pátý a na prvenství 
to letos nevypadá. Navrkalová navzdo-
ry tomu nehraje vůbec špatně, pohří-
chu však jsou s Maďarkou Andreou 
Bogoly jediné. Nyní je na osmé příčce 
tabulky jednotlivkyň s 571,22 kužel-
kami na zápas.
I v rakouské první lize mužů nalez-
neme trojici českých reprezentantů. 
Nejlépe si vede Jan Kotyza, který, 
podobně jako Navrkalová, obhajuje 
se St. Pöltenem titul. Zatím je toto  
družstvo bez ztráty bodu na prvním 
místě a samotný Kotyza je druhý 
mezi jednotlivci (615,78). Miroslav 
Pešadík je sedmý (601,6), když jeho 
Lambachu patří pátá příčka. Pešadíka 
v týmu ještě doplňuje jedenáctý Petr 
Hrubý (594,33). Martin Vaněk se před 
sezónou přesunul z Austrie Krems do 
KSV Mistelbach. Společně s Pavlem 
Jirouškem jsou nejlepšími hráči týmu, 
který je v tabulce čtvrtý a mocně do-
tírá na nejlepší trojici. Vaněk je mezi 
jednotlivci na 26. místě (579,11) a Ji-
roušek osmnáctý (581,78). Posledním 
českým hráčem v první rakouské lize 
je Radek Holakovský. Jeho SK Wessely 
Dämmtechnik Neunkirchen je jediným 
týmem, který trošku prohání St. Pöl-
ten, když na něj z druhé příčky ztrácí 
dva body. Holakovský je se svým prů-
měrem 607,11 pátý hráčem ligy.

Lukáš Dařílek 
s přispěním Petra Holého st.

Čeští reprezentanti v zahraničí


