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Nové číslo Kuželkářských listů shr-
nuje všechno podstatné kuželkářské 
dění za poslední dva měsíce.
V  předvánočním čase se většinou 
dění na kuželnách trochu zklidní. 
Výjimkou jsou jen tradiční vánoční 
turnaje nebo silvestrovské či novo-
roční koulení, kde většinou ale nejde 
ani tak o výsledek. Klid však nebude 
trvat dlouho a  hned první lednový 
víkend se hrají okresní přebory a ju-
niorská reprezentace se sejde k dal-
šímu kontrolnímu startu.
Na nic čekat nemohou ani v Rokyca-
nech. Počítadlo na webových strán-
kách mistrovství světa, které se tu 
bude konat, nemilosrdně odpočítává 
dny zbývající do zahájení celé akce 
a je to už méně než pět měsíců. Po-
dobně jsou na tom i  v  Přerově, kde 
do únorového Světového poháru 
jednotlivců mužů, žen a juniorů zbý-
vá už méně než sedm týdnů. Oběma 
akcím se proto věnujeme v  tomto 
čísle podrobněji.
Za celou redakci časopisu přeji klid-
né a pohodové Vánoce a úspěšný rok 
2019!

Úvodem

Každé dva roky se sejdou nejlepší světoví kuželkáři, aby 

se utkali o medaile na Světovém poháru jednotlivců 

mužů, žen a v juniorské kategorii. V této sezoně jej 

bude hostit přerovská kuželna.

SP jednotlivců míří 
do Přerova

pokračování na str. 3 

Světový pohár je velmi intenzivní 
soutěží svým formátem podobná 
individuálnímu mistrovství světa. 
Vítěze čekají ve dvou dnech 
minimálně čtyři starty na 
120 hs. Tuto sezonu tak SP 
v  Přerově, kam se velká 
světová akce vrací po pat-
nácti letech, bezpochyby tvoří 
první velký vrchol a předzvěst MS 
v Rokycanech, o jehož přípravě se mů-
žete rovněž dočíst v tomto vydání.
Česko bude letos reprezentovat šestice 
hráčů. Na startu budou dvě juniorky, Na-
tálie Topičová a  Štěpánka Vytisková, ná-
hradnicí je Anna Mašlaňová. Mezi juniory 
byl nominován Jan Bína, náhradníkem je 
Petr Dobeš. Ženskou sestavu tvoří osvěd-
čená dvojice Hana Wiedermannová a Lucie 
Vaverková, náhradnicí je Veronika Petrov. 
A v kategorii mužů bude reprezentovat Jiří 
Veselý, náhradníkem je Milan Svoboda.

PříPravy v Přerově

K  přípravám na SP se vyjádřil viceprezi-
dent ČKA a  předseda TJ Spartak Přerov 
Vladimír Sedláček: „V  rámci pořadatelství 
projde přerovská kuželna v průběhu ledna 
malou rekonstrukcí — dojde ke zkulturnění 
a  zvýšení kapacity sociálních zařízení, vy-
malování kuželny a zejména po technické 
stránce prochází kuželna, i  v  rámci po-
vinné mezinárodní kolaudace, změnami. 
Po loňské výměně rozběžiště dochází nyní 

k  výměně mantinelů v  dopadlišti, 
výměně software a  řídícího po-

čítače, budou nové kuželky 
a koule. Většina účastníků, 
včetně české reprezen-
tace bude mít své zázemí 

v hotelu Jana, kde proběhlo 
i  letošní vyhlášení Kuželkáře 

sezóny. O kvalitu drah, mazání 
a technický dozor se budeme sta-

rat společně s firmou Zako Slovakia.“

Historie sP jednotlivců

Dovolte mi dále ve stručnosti shrnout his-
torii světových pohárů.
Hostitelem vůbec prvního setkání nejlep-
ších světových jednotlivců bylo rakouské 
město Steyr v roce 1989. Vítězi se zde stali 
Jugoslávka Antonia Skafar a  Maďar Béla 
Csany. Druhý ročník se měl odehrát v ně-
meckém Eppelheimu, ale byl z  důvodu 
nízkého zájmu o účast zrušen. Následovaly 
úspěšně ročníky pro české, resp. českoslo-
venské účastníky. Naďa Dobešová v Buda-
pešti 1991 slavila stříbro ve finále a  zlato 
v kombinaci, Jozef Pešta byl ve finále druhý, 
v kombinaci třetí. O rok později v polském 
Tomaszow Mazowiecki už byla Dobešová 
absolutní jedničkou, když ovládla obě sou-
těže. Dvě bronzové medaile v  letech 1993 
a 1994 přidal Zdeněk Gartus.
Úspěšné období českých hráčů mohl  

Štěpán Koblížek
šéfredaktor
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 pokračování ze str. 2

dovršit rok 1995, kdy dostaveníčko hostila 
kuželna v Blansku. Bohužel Ladislav Hetcl 
skončil pátý a  Růžena Smrčková devátá. 
V soutěži hrané na 3×40 hs K.O. systémem 
se ze zlata radovala Ágota Kovácsné-Gram-
psch (HUN) a Albin Juvančič (SLO).
Další cenný kov přinesla až Bratislava 1998, 
kdy se ze stříbra radovala opět Dobešová. 
Po následných hubenějších letech přišel 
rok 2003 a  turnaj ve Skopje, kdy Radek 
Holakovský do posledních hodů bojoval 
o  bronz. Německému reprezentantovi Ti-
movi Hoffmannovi podlehl těsně 2,5:1,5 
(563:547). O  rok později v  Celje stejným 
způsobem svůj start završila Eva Budišová, 
která s  Maďarkou Norou Miklós prohrála 
o pouhé tři kuželky.
Medaile se tedy Česko dočkalo až v  roce 

2013. Zasloužila se o  ní Lucie Vaverková, 
která nejprve dvakrát hladce zvítězila, 
aby v  semifinále svedla velký, ale marný 
boj s pozdější vítězkou Sajko (543:532). Do 
stejné fáze se poté o dva roky později pro-
bojovala Hana Wiedermannová, která ve 
Straubingu suverénním způsobem získala 
zlato.
Světový pohár juniorů se poprvé konal 
v  roce 1999. Jeho hostitelem byl slovinský 
Ankaran. Za Česko startovali Kateřina Vá-
ňová a  Michal Jirouš. Jiroušovi cenný kov 
utekl o  jednu kuželku (931). Na medaili 
si tak musel počkat až do roku 2000, kdy 
v Ersteinu (FRA) vybojoval bronz. Stejně si 
pak vedl i o rok později v Osijeku.
Ročník 2002 přinesl pauzu před silnými po-
háry v letech 2003, 2005 a 2006. V italském 
Brixenu v roce 2003 si Martin Vaněk došel 
pro zlatou medaili, Češi ovládli i  kombi-

naci. Následně v Celje bronz uhrála Lucie 
Vaverková, který zopakovala o  rok později 
v Halleinu (AUT) a který ještě umocnil zlato 
Jana Kotyzy. Vše doplnila bronzová me-
daile z kombinace.
Další dvojnásobný úspěch přinesl turnaj 
v polské Gostyni (2008), kdy Vaverková sla-
vila zlato a  Hana Wiedermannová bronz. 
Navrch k  tomu ještě zlato z  kombinace. 
Čtvrtou a poslední medaili nakonec Vaver-
ková získala v Rijece 2009, kdy jí od obha-
joby zlata dělilo jen vyhrané finále.
Další velký úspěch přišel v  roce 2013. Na 
své předchůdkyně totiž navázala Renáta 
Navrkalová, která v  Zalaegerszegu nene-
chala nikoho na pochybách, kdo je nej-
lepší, a soutěž suverénně ovládla. Při po-
sledním vydání na ni poté navázala Natá-
lie Topičová.
Už za několik týdnů se na druhém SP ko-
naném na českém území dozvíme, zda 
naši reprezentanti v  konkurenci dvanácti 
zemí navážou na své historické úspěchy.

Lukáš Dařílek

SP jednotlivců míří 
do Přerova

Jan Bína

21 let
TJ Lok. Česká Třebová

Hana Wiedermannová

30 let
BBSV Wien (AUT)

Lucie Vaverková

33 let
KK Slovan Rosice

Jiří Veselý

28 let
KSK Union Orth (AUT)

Náhradnicí jsou v juniorské kategorii U23 Anna Mašláňová a Petr Dobeš  
a v kategorii dospělých Veronika Petrov a Milan Svoboda.

Natálie Topičová

21 let
KK Slovan Rosice

Štěpánka Vytisková

19 let
TJ Spartak Pelhřimov

Výkonný výbor ČKA na svém zasedání dne 
27. listopadu projednal přípravu SP jednot-
livců v Přerově, MČR 2018, Aktivu STK a Vá-
nočního turnaje krajských výběrů mládeže. 
Dále se zabýval čerpáním dotací a hospo-
dařením do konce roku 2018. VV ČKA mimo 
jiné schválil udělení I. třídy rozhodčímu 
Karlu Bokovi a  jmenování Naděždy Dobe-
šové a  Miroslava Jelínka asistenty repre-
zentačních trenérů žen a mužů.

Z jednání 
vv ČKa
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Rokycany jsou jedním z  tradičních kužel-
kářských měst v  naší republice a  s  blíží-
cím se termínem začátku uvedených akcí 
začínají žít kuželkami ještě mnohem víc. 
Požádali jsme proto o rozhovor tajemníka 
přípravného výboru, člena SKK Rokycany, 
Bedřicha Varmužu.

Pořadatelem celé akce je místní kuželkář-
ský klub sKK rokycany z pověření ČKa?
Ano, ve spolupráci s naším městem.

jak pokračují přípravy a jak velký tým lidí 
se na nich v současnosti podílí?
Tým tvoří šest osob, kuželkářů z  našeho 
klubu, a spolupracujeme s agenturou přes 
reklamu a  média. Tým se rozroste o  dal-
ší pomocníky, které budeme potřebovat 
v průběhu šampionátu. Celkový počet lidí 
bude asi 40—50 pořadatelů.

jaký celkový rozpočet akce má a  jakými 
zdroji budete krýt výdaje?
Rozpočet akce je 4,7 milionu Kč. Krýt akci 
budeme za vstupného, reklam a služeb. Je 
podáno několik žádostí na různé instituce. 
Počítáme s  podporou našeho města, Pl-
zeňského kraje, MŠMT a  dalších partnerů 
MS. Jak velká podpora bude, se dozvíme až 
v  roce 2019. Počítáme s částkou okolo 2,5 
mil.

Podařilo se vám získat podporu města?
Ano, bez podpory města nejde tak velkou 

akci dělat. MS se bude hrát na městském 
zimním stadionu, kde už proběhla rekon-
strukce šaten. Dále se provedou úpravy při 
vstupu na stadion (dlažba, nátěry, elektři-
na a další úpravy stadionu). Máme pravi-
delné schůzky se zástupci města. Technic-
ké věci na stadionu řídí David Wohlmuth,  
ředitel MS.

na webových stránkách rokycany2019.cz 
zatím nabízíte balíčky vstupenek na jed-
notlivá mistrovství a  světový pohár. Bu-
dou k dispozici i vstupenky na jednotlivé 
dny?
Největší zájem je o finálový den družstev, 
proto ty balíčky. Dnes je jich prodáno 120. 
Určitě bude vyprodáno před MS. Velký zá-
jem je u  souseda z  Německa. Jednotlivé 
dny se budou prodávat (15—20 Eur). Ceny 
vstupenek jsou o něco sníženy z poslední-
ho MS družstev.

Plánujete online přenos z Ms a bude pla-
cený nebo zdarma? jednáte také o  tele-
vizním zpravodajství?
Plánujeme přenos z MS, který bude zdar-
ma. Televizní zpravodajství bude zajištěno 
(ČT4, Nova Sport, ZAK a  rozhlasové stani-
ce). Jdeme cestou udělat velkou akci i šou 
pro diváky. Až budou pravidelně reportáže 
v TV, přímé přenosy ze zápasů, turnajů, pak 
partnerům můžeme nabídnout reklamu 
v  našem sportu. Moderní kuželky si musí 
vzít příklad z  jiných sportů, které ještě 

nedávno nikdo nebral vážně (třeba šipky, 
florbal, bojové sporty atd.)

na co se mohou diváci těšit v hale a jejím 
okolí?
Těšit se můžou především na skvělou po-
dívanou a zábavu. Bude postavena hlavní 
tribuna pro 800 diváků, která zajistí fa-
nouškům co nejlepší přehled o  MS. Ne-
bude chybět prodej suvenýrů, sportovních 
doplňků a samozřejmě co nejlepší nabíd-
ka jídla a pití. Připravíme i několik kultur-
ních vložek při MS. Celkový program MS se 
bude ještě vytvářet.

Zůstane část drah z Ms na  kuželně v ro-
kycanech?
Ano, proto děláme MS. Nové dráhy je jeden 
z našich cílů MS. Stávající rokycanské drá-
hy půjdou do Plzně (Sokol Plzeň). Na další 
dráhy máme už zájemce. 

děkuji za rozhovor.
Štěpán Koblížek

Jak už jistě všichni kuželkáři ví, Rokycany budou v květnu příštího roku hostit  

nejdůležitější akce kuželkářské sezóny. Uskuteční se tam světový pohár žactva,  

mistrovství světa dorostu, mistrovství světa družstev mužů a žen  

a premiérově i mistrovství Evropy seniorů nad 60 let.

můžeme Se ZaČít těšit  
do roKycan 

Vstupenky Ms 2019 Rokycany

web: rokycany2019.cz

Balíček vstupenek pro všechny akce 3 750 Kč

Balíček vstupenek pro SP a MS dorostu 1 000 Kč

Balíček vstupenek pro MS žen a mužů 3 000 Kč

Balíček vstupenek pro ME kategorie 60+ 500 Kč

https://rokycany2019.cz
https://rokycany2019.cz
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A  že to nebyl podzim nudný, je patrno 
hned z  několika zajímavých výsledků. Asi 
nikoho nepřekvapí, že suverénním půlmi-
strem je družstvo Podbrezové. Z  pohledu 
českého fanouška pak největší událostí je 
zřejmě znovuobrození Rokycan a nevýraz-
né výkony mistra z Luhačovic.
Že i ti největší favorité nemají nic jisté, se 
mohli přesvědčit hráči Trstené, 
když v  zápase týmů z  opačné-
ho pólu tabulky překvapivě 
nestačili na nadšeně hrající 
bratislavský Inter. I  v  dů-
sledku tohoto zaváhání je 
tak náskok „korunního prin-
ce“ Interligy na třetí 
Rokycany po pod-
zimní části pouze 
dvoubodový. Zá-
padočeši naopak 
prožívají po letním 
posílení kádru očekávaný návrat 
na výsluní. Příchod zkušených Michala Ji-
rouše a Miroslava Šnejdara vnesl do klubu 
svěží vítr a zejména zkušenosti prvně jme-
novaného jsou hodně znát. Podzimní část 
tak rokycanským kazí pouze horší bilance 
(3 výhry, 2 prohry) z domácího prostředí.
Pouhý bod pak ztrácí na čtvrtém místě čer-
ný kůň soutěže z  České Třebové a  vyjma 
bodové ztráty s  Veľkým Šarišem mohou 
být rovněž na východě Čech spokojeni. Po 
dvou horších sezonách o vyšší příčky usi-
lují rovněž hráči ze Šariše a díky pozitivní 
bilanci na drahách českých soupeřů (vítěz-
ství v Jihlavě a Dobřanech, bod z Třebové) 
se drží na dostřel medailovým pozicím.

Mírné zklamání zřejmě prožívají v Luhačo-
vicích. Po loňské úspěšné sezoně koruno-
vané mistrovským titulem družstvo pro-
chází mírným útlumem a vyjma Rostislava 
Goreckého a  Martina Vaňka nepředvádí 
suverénní výkony jako tomu bylo v loňské 
sezoně, a  to zejména na půdě soupeřů. 

I přesto není ztráta zatím nikte-
rak závratná a  je možné, že 
hráči ze Slovácka ještě neřekli 
poslední slovo.
Klidný střed tabulky patří 
družstvům Jihlavy, Interu 
a  Husovic. Zvláště Interu, 
který se pohyboval dlouhou 

dobu u  dna tabulky, 
jako by vítězství 
nad Trstenou do-
dalo ztracené se-
bevědomí a v zá-

věru podzimu se 
díky výhrám dokázal odpoutat od 

sestupových příček.
Na těch se krčí vyjma týmů nováčků z Dob-
řan a  Sučan také překvapivě hráči Mod-
ranky, jimž se nedaří navázat na předchozí 
dvě lepší sezony, kdy dokonce sahali po 
medailových pozicích. V  případě Dobřan 
je situace velmi vážná a pouhé dva body, 
přes některé slibné výkony ukazují na roz-
díl v kvalitě soutěží. To Sučany jsou na tom 
o něco lépe a daří se jim využívat domá-
cího prostředí k bodovému zisku, a i z to-
hoto důvodu přezimují s  náskokem dvou 
bodů nad sestupovými příčkami.
U  jednotlivců je pak patrné mírné zvýše-
ní kvality výkonů. Nelze nezmínit tradičně 

výtečné výkony Vilmoše Zavarka, ale nebyl 
jediný, komu se podařilo překonat magic-
kou hranici 700 poražených kuželek. Mezi 
další hráče, kterým se tento famózní kou-
sek podařil patří mj. Petr Dobeš. Jan Bína 
se pak stal prvním hráčem, který v nádher-
ném souboji dokázal porazit do té doby 
neohroženého krále Interligy Zavarka.
V soutěži jednotlivců žádná změna. V čele 
se opět vyhřívají hráči Podbrezové v  čele 
se stálicemi Vilim Zavarkem a Erikem Ku-
nou. Vynikající podzim má za sebou rovněž 
dvojice z Třebové Jan Bína a Petr Dobeš.

Kamil Bednář

Jako každý rok, tak i letos bylo období nastávajícího adventu předzvěstí  

finiše podzimní části naší nejvyšší soutěže mužů — Interligy. 

InteRlIga 2018/19

Z SKórE B

1. ŠK Želez. Podbrezová 11 76 : 12 22

2. ŠKK Trstená Starek 11 62,5 : 25,5 18

3. SKK rokycany 11 52 : 36 16

4. TJ Lok. Česká Třebová 11 56,5 : 31,5 15

5. TJ Slavoj Veľký Šariš 11 46,5 : 41,5 13

6. TJ Sokol Luhačovice 11 44,5 : 43,5 12

7. KK PSJ Jihlava 11 38 : 50 9

8. KK Inter Bratislava 11 34,5 : 53,5 8

9. TJ Sokol Husovice 11 38 : 50 7

10. KK Tatran Sučany 11 29,5 : 58,5 6

11. ŠK Modranka 11 25 : 63 4

12. Klokani CB Dobřany 11 25 : 63 2

návrat roKycan 
na výSluní



KuželKářsKé listy 8/2018

6p r v n í  l i g a  ž e n

dvě družStva 
v Čele tabulKy

Na čele tabulky letos přezimuje Slavia 
Praha. Ta se rozehrála velice dobře už 
i  „doma“ na Žižkově a  v  posledním kole 
v Přerově zahrály Pražanky famózní výkon 
3517 kuželek. Přece ale jen nakonec klopýt-
ly v dohrávce v Blansku. Vedení před Rosi-
cemi jim tak zajišťuje jen skóre.
Rosice na průběžné stříbrné příčce drží 
dobrou bilanci jediné podzimní prohry 
z  domácího zápasu se Slavií. Rosice díky 
silné a v druhé polovině podzimu už i sta-
bilizované sestavě předvádí vyrovnané 
a  vysoké výkony, díky kterým soupeřkám 
nedávají příliš mnoho šancí. Pořádně za-
brat ale musely Jihomoravanky v Blansku, 
kde výkonem 3397 kuželek porazily domácí, 
ale definitivně o svém vítězství rozhodly až 
poslední dráhou ve druhé polovině zápasu 
hraného na šestidráze.
Blansko ale jinak body doma vůbec ne-
rozdává a  jeho vyrovnaná sestava zatím 
trpělivě čeká v  závětří za vedoucí dvojicí. 
V posledních kolech dala vzpomenout na 
své lepší roky a kvalitní výkony také Lenka 
Kalová.
S odstupem čtyř bodů je na čtvrtém mís-
tě Náchod. Zajímavé je, že se mu z  jede-
nácti podzimních zápasů podařilo čtyřikrát 
remizovat a  jediné dvě prohry utrpěl na 
Slavii a doma s Rosicemi. Družstvo tradič-
ně drží svými výkony především Martina 
Hrdinová.
Zlín v minulém vydání časopisu senzačně 
vedl tabulku, ale pak v  šesti zápasech 
uhrál jen čtyři body a následoval pád do 
středu tabulky. Zajímavostí je, že Zlín na-
sadil do podzimních zápasů celkem deset 

různých hráček a optimální sestavu pořád 
trochu hledá.
Pro podzimní působení Rokycan byl asi 
příznačný listopadový víkendový dvojzá-
pas, kdy nejprve po výborném výkonu zví-
tězily v Přerově a druhý den zahrály o 250 
kuželek méně na Konstruktivě. Ale nutno 
dodat, že ve druhém zápase jim chyběla 
jejich nejlepší hráčka Denisa Pytlíková.
Největším problémem Přerova, který ho 
brzdí v rozletu, je fakt, že doma více body 
rozdává než získává. Jen dvě výhry z šesti 
zápasů jsou špatnou bilancí i přes výborný 
průměr téměř 3300 kuželek.
Konstruktiva utekla ze sestupových příček, 
které dlouho okupovala, až díky tomu, že 
získala pět bodů v posledních třech zápa-
sech a překvapila především výhrou v Du-
chcově.
Na Zábřehu je vidět, že je nováčkem pouze 
papírově a  že prvoligové zkušenosti jeho 
hráčkám nechybí. Tým dlouho procházel 
soutěží odvážně, ale v  posledních třech 
podzimních kolech už nebodoval a dostal 
se blíže k nižším patrům tabulky.
České Budějovice „chytře“ obraly o  body 
všechny své konkurenty z  druhé poloviny 
tabulky, ale pořád to stačí jen na dvoubo-
dový náskok na hranici sestupu.
Trochu nečekaně se na předposlední příč-
ku tabulky dostal Duchcov. Pořád se dá ale 
říct, že „je to o jednom zápase“, což byl pro 
Duchcov v  posledním kole klíčový zápas 
s  Konstruktivou. Prohra je poslala přezi-
movat na 11. místo tabulky. Na nové du-
chcovské kuželně se soupeřkám hraje ve-
lice dobře. Domácí hráčky dokázaly z pěti 

pokusů vyhrát pouze jednou.
Jičín se v oslabené sestavě pere statečně, 
ale vybojoval pouhou jednu výhru a celko-
vě tři body a pokud se nestane nic překva-
pivého, bude pro ně jaro končit smutně.
Jarní část soutěže ale určitě nebude nud-
ná, ať už jde o boje o titul nebo o souboje 
o konec pořadí družstev.
Pořadí jednotlivkyň vede rosická Lucie 
Vaverková s průměrem 588,1 kuželek před 
svojí spoluhráčkou Naďou Dobešovou 
(578,7 kuželek) a slávistkou Olgou Hejhalo-
vou (577,3 kuželek).

Štěpán Koblížek

Museli jsme si počkat až na druhou prosincovou neděli, kdy se odehrál poslední odložený 

zápas naší nejvyšší soutěže žen, abychom měli kompletní podzimní tabulku.

1. klZ 2018/19

ZáP. SKórE BoDy

1. KK Slavia Praha 11 70 : 18 20

2. KK Slovan rosice 11 63 : 25 20

3. KK Blansko 11 54 : 34 16

4. SKK Primátor Náchod 11 51 : 37 14

5. KC Zlín 11 45,5 : 42,5 13

6. SKK rokycany 11 39,5 : 48,5 10

7. TJ Spartak Přerov 11 44 : 44 9

8. KK Konstruktiva Praha 11 37 : 51 8

9. KK Zábřeh 11 38,5 : 49,5 7

10. TJ Lok. Č. Budějovice 11 33 : 55 7

11. TJ Sokol Duchcov 11 26 : 62 5

12. SKK Jičín 11 26,5 : 61,5 3
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šlágr 
v PoSledním Kole

Krásné vyvrcholení celého podzimu přinesl 
šlágr posledního kola, ve kterém se utka-
li dva favorité celé soutěže. Pražský Slavoj 
zajížděl na horkou půdu nováčka z Dačic, 
který se svým kvalitním týmem a  aktuál-
ní formou pomýšlí na příčky nejvyšší. Po 
vyrovnaném úvodu utkání rozhodovala 
druhá runda. Hlavní postavou zápasu se 
stal Zdeněk Gartus, který skvěle načasoval 
formu a  v  nejdůležitějším zápase sezóny 
svým výkonem 647 rozhodl ve prospěch 
hostů. Slavoj se tak s  jednobodovým ná-
skokem dostal na první místo právě před 
domácí Centropen.
Dačice postupovaly sezonou velice dob-
ře. Mrzet je může především ztráta v Čes-
kých Velenicích. Ve skvělé formě se letos 
ukazuje Petr Žahourek, který je společně 
se Zdeňkem Gartusem nejlepším hráčem 
soutěže. Druhým tajným želízkem Dačic je 
Daniel Kovář, který svojí vyrovnaností exce-
luje v druhých rundách.
Na třetím místě jsou po nevydařeném zá-
věru Rosice. Jejich skvělý vstup do sezony 
a výhry s Dačicemi i Slavojem pokazila po-
slední čtyři kola, kdy prohrály v Táboře, Ji-
číně a  doma s  Třebíčí. Pokud chtějí hráči 
Rosic bojovat o vysněnou účast v Interlize, 
musí zapracovat na koncovce klíčových zá-
pasů na jaře, jelikož zavítají na půdu Sla-
voje i Dačic.
České Velenice se po nepřesvědčivém úvo-
du dokázaly zvednout a konečně naplňují 
očekávání. Velenice zvládly klíčové duely 
a právem drží čtvrtou příčku. V úvodu jara 
je navíc čekají čtyři zápasy po sobě na do-

mácí kuželně, a  to bude šance se dotáh-
nout na čelo tabulky.
Parádním závěrem se na pátou příčku 
vyšvihla Třebíč. Důležité body v  Rosicích 
a  Valašském Meziříčí získala Třebíč i  díky 
návratu Václava Rypela. V dobré formě se 
opět představuje Robert Pevný, který drží 
průměr přes 600 kuželek na zápas.
V  klidném středu se s dvanácti body drží 
ogaři z Valašského Meziříčí a s nimi nováč-
ci z Tábora. Těm vyšel skvěle střed podzim-
ní části, který ohraničili prohrami v úvodu 
i  závěru půlsezóny. Přesto je jejich umís-
tění i  výkony na nové kuželně příjemným 
překvapením a  Tábor patří k  zajímavým 
týmům letošního ročníku. V  jednotlivcích 
musím vyzdvihnout výkony Petra Chvala, 
který je na šesté příčce. Hráči Valašského 
Meziříčí vedeni dvojicí Radim Metelka a To-
máš Cabák střídají lepší výkony s horšími. 
Pokud chtějí na jaře postoupit tabulkou 
výš, je potřeba začít vyhrávat na domácích 
drahách, tam už čtyřikrát ztratili. Padavá 
kuželna hostům svědčí a domácí se musí 
posunout na hranici 3500, aby brali body.
Deset bodů bude hranice spokojenosti 
i  v  Hořicích. Slabší závěr připravil Hořice 
o  lepší umístění. Po odchodu Rumla chy-
bí Hořicím jasný tahoun z  první desítky, 
a  tak se musejí spoléhat na vyrovnanost 
týmu. Odchody neprospěly ani Trnovanům. 
Oslabený tým posbíral pouze osm bodů 
a v jarní části bude usilovat o střed tabul-
ky. I přes změnu domácí kuželny posbírali 
všechny své body v Duchcově. Pro záchra-
nu však bude potřeba přidat jednu, dvě 

výhry i na venkovních drahách.
Neklidnou zimu prožijí v  týmech na dně 
tabulky. Jičín se sedmi body ještě drží  
reálné šance na udržení. Pomohli jim 
k  tomu výhry v prvním a posledním kole. 
Především závěrečné dva body proti Rosi-
cím mají cenu zlata. Doslova z hrobníkovy 
lopaty utekli hráči Zábřehu, kteří svých šest 
bodů posbírali v posledních třech kolech, 
a  tím se dostali na předposlední příčku. 
Poslední Duchcov posbíral deset porážek 
v  řadě a  tuto nešťastnou sérii bude chtít 
co nejdříve ukončit. 

Tomáš Valík

Kdo přezimuje na prvním místě, se dočtete na následujících řádcích naší  

pravidelné rubriky o 1. KLM. Letošní podzim přinesl mnoho překvapivých výsledků,  

jeho rekapitulace pak bude dobrou pozvánkou pro jarní část soutěže.

1. klM 2018/19

ZáP. SKórE BoDy

1. KK Slavoj Praha 11 62 : 26 17

2. TJ Centropen Dačice 11 52 : 36 16

3. KK Slovan rosice 11 59 : 29 15

4. TJ Lok. České Velenice 11 45 : 43 14

5. TJ Třebíč 11 46 : 42 13

6. TJ Valašské Meziříčí 11 45 : 43 12

7. KK Lokomotiva Tábor 11 39,5 : 48,5 12

8. SKK Hořice 11 43,5 : 44,5 10

9. KK Hvězda Trnovany 11 39 : 49 8

10. SKK Jičín 11 34 : 54 7

11. KK Zábřeh 11 34 : 54 6

12. TJ Sokol Duchcov 11 29 : 59 2
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mládí bojuje 
v liZe i v Pohárech

Soutěže mladých kuželkářů a kuželkářek pokračují v kategorii žactva, dorostu  

i juniorů a k vidění je řada velice kvalitních výkonů.

KuželKářsKá liga dorostu

Dorostenecká 1. KLD má úspěšně za sebou 
osm odehraných kol a  pomalu začíná jít 
do tuhého. Ve zbývajících dvou kolech mají 
ještě hráči a  hráčky možnost zabojovat 
o postup do nadstavbové části soutěže.
Skupinu A vedou dva týmy se stejným zis-
kem osmi bodů. Těmi jsou KK Konstruktiva 
Praha a KK Hilton Sezimovo Ústí. Jen o je-
den bod pozadu je tým KK Lokomotiva Tá-
bor. Tabulku průměrů této skupiny dopo-
sud ovládl Jan Novák (KK Hilton Sezimovo 
Ústí) s průměrem 554,7.
To v B skupině je bodový rozdíl markant-
nější. Na první příčce se usídlil SKK Primá-
tor Náchod, o dva body za ním jsou hrá-
či SKK Hořice. Třetí TJ Lokomotiva Trutnov 
ztrácí na druhé Hořice již šest bodů. Nej-
lepší výkony této skupiny předvádí Martin 
Zvoníček (SKK Hořice) s průměrem 574.
Skupině C prozatím vládne TJ Nová Bys-
třice s  dvanácti body. Za nimi se tlačí se 
stejným bodovým ziskem týmy TJ Centro-
pen Dačice a  TJ Spartak Pelhřimov. Hrá-
čem s nejlepším průměrem v této skupině 
je Michal Baudyš z TJ Jiskra Nová Bystřice 
(540,9).
Skupinu D vede tým SKK Primátor Náchod 
B s deseti body, druhou příčku drží TJ Lo-
komotiva Česká Třebová, třetí TJ Horní Be-
nešov. Oproti lídrovi mají jedno, resp. dvě 
utkání k  dobru. Na nejlepší průměr 560,4 
v soutěži této skupiny dosáhl Jakub Sokol 
(TJ Lokomotiva Česká Třebová).
Ve skupině E to bude ještě zajímavé. Téměř 
jistý postup má TJ Sokol Vracov. Druzí jsou 

hráči KC Zlín s devíti body, třetí je TJ Zbro-
jovka Vsetín s osmi body. O postup mohou 
ještě zabojovat hráči TJ Spartak Přerov. 
První příčku v tabulce jednotlivců hájí To-
máš Gaspar z TJ Sokol Vracov (543,9).

PoHár juniorů

V  listopadu a  v  prosinci proběhla druhá 
a  třetí kola Poháru juniorů, ve kterém se 
bojuje o přímý postup na MČR.
Druhé kolo přineslo hned šest výkonů, kte-
ré pokořily šestistovkovou hranici. Nejlep-
ší výkon druhého kola předvedl Jan Bína 
z  Lokomotivy Česká Třebová, když porazil 
649 kuželek. Nejlepší výkon juniorek před-
stavoval 582 bodů, kterého dosáhla Hana 
Beranová z SK Baník Ratíškovice.
Třetí kolo zaznamenalo jeden šestistovko-
vý výsledek, 616 kuželek porazil Michael 
Kotal z TJ Kdyně. Z juniorek si nejlépe vedla 
Tereza Buďová z KK Blansko výkonem 546 
bodů.
A  jak vypadá průběžné pořadí po třech 
odehraných kolech? První místo v  junior-
kách si drží Tereza Buďová (KK Blansko), 
následovaná Natálií Topičovou (KK Slovan 
Rosice) a Barborou Janyškovou (TJ Spartak 
Přerov). V juniorech vede Michael Kotal (TJ 
Sokol Kdyně), v závěsu je Jan Bína (TJ Lo-
komotiva Česká Třebová) a Jaroslav Bulant 
(Kuželky Jiskra Hazlov).
O další body budou junioři a juniorky bo-
jovat 3. února 2019.
Více informací k  dispozici na webových 
stránkách mladez.kuzelky.cz/pj/.

PoHár MladýcH nadějí 
a ČesKý PoHár dorostu

Aktuálně jsou odehrána čtyři kola.

starší žákyně
1. Petra Mertlová ø 271 123 b.
2. Lucie Dlouhá ø 261 92 b.
3. Veronika Kábrtová ø 257 87 b.

starší žáci
1. Vojtěch Šmarda ø 261 96 b.
2. Kryštof Brejtr ø 260 84 b.
3. Milan Fanta ø 246 75 b.

Mladší žákyně
1. Anna Löffelmannová ø 263 99 b.
2. Adéla Dlouhá ø 251 79 b.
3. Karolína Kolářová ø 251 76 b.

Mladší žáci
1. Jan Majer ø 263 93 b.
2. Josef Fišer ø 257 84 b.
3. Jakub Lahuta ø 256 84 b.

V ČPD je na první příčce průběžného po-
řadí Michaela Provazníková z SKK Rokyca-
ny, jen o bod za ní je Barbora Pýchová z TJ 
Jiskra Nová Bystřice a třetí příčku drží Mi-
chaela Kouřilová z KK Vyškov. Mezi chlapci 
dominuje Lukáš Dúška z TJ Slovan Kameni-
ce nad Lipou, následován Petrem Vaňkem 
z  TJ Červený Kostelec a  v  závěsu za nimi 
jsou se stejným bodovým ziskem Jakub 
Sokol z TJ Lokomotiva Česká Třebová a Jan 
Škrampal z TJ Spartak Pelhřimov.

Marie Říhová

https://mladez.kuzelky.cz/pj/
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Na nejzápadnější české šestidráze se letos 
sjelo dvanáct krajských reprezentací, což je 
stejný počet jako loni v Přerově.
Obhájci prvenství z  Jihomoravského kra-
je letos nepatřili do okruhu favoritů, když 
z  vítězné sestavy zůstala pouze Aneta 
Ondovčáková. Jejich místo tak mohli zau-
jmout druzí z roku 2017, reprezentanti kraje 
Jihočeského. I  oni ze tří čtvrtin obměni-
li sestavu. Zůstala Barbora Pýchová (547), 
která výrazně vylepšila své loňské dvanác-
té místo, když skončila druhá mezi doros-
tenkami. Zásadní přínos týmu měla dvojice 
dorostenců Jan Novák a  Jiří Novotný, kteří 
výkony 567, resp. 566 ovládli svoji kategorii 

a výrazně tak přispěli k výhře svého týmu 
(2144). Na druhém místě skončila Vysoči-
na s  2100 kuželkami rovněž se opírající 
o  vynikající dorostence — Jan Škrampal 
(552) a  Lukáš Novák (543). Bronz připadl 
Královéhradeckému kraji, který uhrál jen 
o  kuželku méně. Hlavní oporou byl Denis  
Hofman (563), celkově třetí mezi chlapci.
V  dorostenkách byla nejlepší Barbora 
Bártková (550) z Moravskoslezského kraje, 
druhá skončila Pýchová a bronz získala Ve-
ronika Horková z Plzeňského kraje (542).
Druhá část turnaje patřila sprinterským 
soutěžím. Lukáš Novák v  prvním kole až 
v rozstřelu zdolal Ondřeje Stránského (KH 

kraj). Dále však již byl suverénní a bez ztrá-
ty dalšího setu ve sprintech zvítězil, když 
ve finále porazil Jana Ransdorfa z Ústecké-
ho kraje. 
Soutěž dorostenek prokázala velkou formu 
medailové trojice ze soutěže družstev. Bar-
bora Bártková se rozhodla, že tento ročník 
turnaje bude patřit jí, a tak bez jediné ztrá-
ty zvítězila ve sprintu. Ovládla tak obě dis-
ciplíny. Stříbro si ze sprintu odnesla úvod-
ní den třetí Veronika Horková.
Podrobné výsledky na webových stránkách 
ČKA www.kuzelky.cz.

Lukáš Dařílek

Důležitou adventní akcí je tradiční Vánoční turnaj mládeže,  

který tentokrát hostila kuželna pražské Konstruktivy.

vánoČní turnaj 
mládeže

VTM 2018 — krajská družsTVa

1. Jihočeský kraj 2144

2. Kraj Vysočina 2100

3. Královéhradecký kraj 2099

4. Plzeňský kraj 2077

5. Zlínský kraj 2065

6. Moravskoslezský kraj 2053

7. Jihomoravský kraj 2030

8. Středočeský kraj 2015

9. Ústecký kraj 2003

10. olomoucký kraj 1998

11. Karlovarský kraj 1956

12. Hlavní město Praha 1912

M l á D e ž
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KK slovan rosice 
ráKosHegyi vse

1. zápas — 5:3 (14:10) 
2. zápas — 5:3 (12,5:11,5) 

do 2. kola postupují Rosice

Rosičkám los přisoudil maďarské soupeřky 
z Rákoshegyi.
První utkání se odehrálo na domácích dra-
hách jihomoravského celku. V úvodní dvo-
jici vybojovala bod a  43 kuželek zkušená 
Naďa Dobešová (562). Podobný výkon (557) 
Ivy Rosendorfové však na bod nestačil. 

Nejlepší hráčka z Maďarska nahrála skvě-
lých 599. Stav po první rundě 1:1 +1 kuželka 
pro domácí mistryně. Velice vyrovnaná 
druhá dvojice nakonec přinesla radost 
pro hostující hráčky. Natálie Topičová (562) 
smolně prohrála na poměr drah, ačkoliv 
zvítězila o  9 kuželek. Andrea Axmanová 
(576) s do té doby nejlepším výkonem do-
mácích prohrála o  10 kuželek a  i ona tak 
ztratila bod. Před koncovkou stav 1:3 a roz-
díl 0 kuželek.
Poslední runda se však domácím ne-
smírně vydařila. Obě hráčky zahrály skvěle. 
Alena Kantnerová (586) vzala bod o téměř 
50 kuželek. Účet pečetila Lucie Vaverková 
(618) nejlepším náhozem zápasu a  zví-

tězila o  více než 70 kuželek. Rosičkám se 
podařilo otočit vývoj zápasu a  uhrát dů-
ležité domácí vítězství. Výsledek 5:3 však 
do odvety nedával žádnou jistotu, a  tak 
Rosičky musely i v Maďarsku předvést kva-
litní výkon. Jistotu postupu jim dávala re-
míza. Jakákoliv prohra, i 5:3, by byla velice 
riskantní.
Trenér Rosic zvolil pro odvetu stejnou se-
stavu. Úvodní dvojice si role prohodila 
a  bod tentokrát brala mladší Iva (559). 
Naďa i  přes slušný výkon (578) prohrála 
o  20 kuželek s  Andreou Bogoly. V  druhé 
části se však Rosice zaskvěly. Andrea sice 
na bod těsně nedosáhla (552), Natálie 
však skvělým výkonem na první a poslední 
dráze uhrála 612 kuželek a  45 kuželek do 
plusu. Stav 2:2 a +16 pro hosty. Žádný kom-
fortní náskok. Alena prohrává 30 kuželek 
s  nejlepší hráčkou domácích (599). Vedle 
však Lucka vítězí již po třech drahách. Díky 
výpadku soupeřky na třetí dráze, a skvělé 
pomoci od Aleny, si může dovolit poslední 
dráhu i ztratit. Nakonec vítězí na 570 o 26 
kuželek. Celkově Rosice vítězí znovu pomě-
rem 5:3 o 12 kuželek.
Po dvou vítězstvích tak Rosice slaví postup 
do čtvrtfinále. Krásná a  vyrovnaná utkání 
jsou nejlepší pozvánkou na sledování žen 
Slovanu v dalších bojích. My děvčatům gra-
tulujeme a  přejeme hodně štěstí do dal-
šího kola. V něm se utkají znovu s maďar-
ským týmem, tentokrát to bude ZTE-ZAEV 

Odstartoval další ročník nejprestižnější klubové soutěže — Ligy mistrů.  

České barvy měly dvojí zastoupení. Do ženské soutěže nastoupily mistryně z Rosic,  

v mužské kategorii se představili vicemistři z České Třebové. 

roSice ve Čtvrtfinále, 
třebová naKonec ne

pokračování na str. 11 
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TK Zalaegerszegi. První utkání se bude hrát 
na kuželně soupeřek 26. ledna, odveta na 
čtyřdráze v Rosicích 16. února od 13 hodin.

ostatní ZáPasy žen

Vedle nasazených týmů z  Bambergu, Ri-
jeky, BBSV a  Zalaegerszegu do čtvrtfinále 
naše hráčky doprovodí rumunský Targu-
Mures. Ten si celkem bez problému pora-
dil s mladými Slovinkami z Kranje 7:1 a 6:2. 
Nejlepší výkony předváděly maďarské po-
sily Mehesz a Safrany, které v domácím zá-
pase nahrály 619, respektive 601.
Na postup se více nadřely hráčky němec-
kého Poingu, které narazily na několika-
násobné šampionky z let minulých z Celje. 
Němky vytěžily především z vysoké domácí 
výhry 7:1. Omlazenému kádru Celje ně-
mecké dráhy vůbec nesedly a  jasně pro-
hrál o  112 kuželek s  nejlepším výkonem 
Kuncic 542. Za domácí byla nejlepší Eber-
hard 566. Nízká čísla odpovídají těžkým 
drahám. Ani v  odvetě se nepřepisovaly 
rekordy. Nejlepší výkon celého dvojzápasu 
předvedla Kozmus 584, ten sice pomohl 
Slovinkám k vítězství 5:3. Na postup to však 
bylo málo. Slovinky si zavřely cestu hned 
v úvodu odvety. Ten nezvládly a s výkonem 
1012 prohrály 0:2 o  pouhých 34 kuželek. 
Prohru tak lze přičítat i nešťastně zvolené 
taktice v odvetném zápase.
Po dvou vítězstvích se z  postupu radují 
i  v  Schrezheimu. Krásný zápas na půdě 
Podbrezové rozhodl o osudu celého dvoj- 
utkání. Němky vyhrály 5:3 s  výkony Barth 
620 a  Runggatscher 604. Za domácí ve 
stejných duelech Skalošová 601, Duricová 
606. Odveta pak byla záležitostí němec-

kých hráček. Slovenkám se příliš nedařilo 
a  Němky i  díky Schneider (595) jasně vy-
hrály 7:1.

tj loKoMotiva ČesKá třeBová 
KK MertojaK sPlit

1. zápas — 1:7 (8:16), disciplinární řízení 
2. zápas — 3:5 (9:15) 

do 2. kola postupuje Split

Unikátní zápas sehrála Česká Třebová, 

která v  prvním kole zajížděla do chorvat-
ského Splitu. Ani ne tak výkony, jako atmo-
sférou byl první zápas naprosto výjimečný. 
Domácí fanoušci v  hledišti vytvořili do-
slova peklo. Dělbuchy, dýmovnice, hudební 
nástroje, konfety. To všechno provázelo 
zápas Ligy mistrů ve Splitu. Domácím hrá-
čům totiž dorazili fandit fotbaloví fanoušci. 
A v této atmosféře, která několikrát přeru-
šila utkání, kdy se muselo například větrat, 
uklízet dráhy, apod., bylo jistě nesmírně 
složité se soustředit. Přesto si čeští hráči 
zápas pochvalovali a  kvitovali životní ku-
želkářský zážitek.
První bod pro hosty uhrál letos vynikající 
Petr Dobeš (614). Vzrůstající formu potvr-
dil i Dominik Ruml, který po dramatickém 
zápase a  skvělém výkonu podlehl legen-
dárnímu Andreji Kovačovi. Přesto byl Do-
minik (623) nejlepším hráčem hostů. Pří-
liš se nedařilo Honzovi Bínovi (574), jehož 
v  Chorvatsku potkali zdravotní problémy. 

roSice ve Čtvrtfinále, 
třebová naKonec ne

 pokračování ze str. 10

Liga MisTrů — ženy 2. koLo

Bamberg vs. Schrezheim

rijeka vs. Poing

Wien vs. Târgu Mureș

Zalaegerszeg vs. rosice

pokračování na str. 12 

Hlediště na kuželně v chorvatském Splitu v utkání Ligy mistrů (zdroj: Facebook)
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A tak nemohl zopakovat vítězství nad Mari-
novičem z posledního MS. Do druhé rundy 
poměrně vyrovnané utkání definitivně 
ztratili hostující „koncáci“, kterým se zápas 
vůbec nepovedl. Prohra 7:1 byla výzvou pro 
domácí odvetu, ve které chtěli čeští hráči 
minimálně zvítězit.
Druhý bod dvojzápasu si připsal Petr 
Dobeš (627). V  druhé rundě bod přidal 
Kolář (603), kterého podržely především 
skvělé plné (419), a  tak si mohl dovolit 
deset chyb. A  třetí bod přidal Bína (640). 
Slabší prostředek Chorvatů byl perfektní 
příležitostí ke zlomu utkání. V závěru však 
Ondřej Topič zopakoval špatný výkon z prv-
ního zápasu a ztratil 100 kuželek na Totiče. 
Nic nezměnila ani smolná prohra na dráhy 
Pavla Jirouška (622). V celkovém součtu to 
znamenalo prohru 5:3 o 48 kuželek.
Pro nestandardní podmínky prvního 
utkání byl celý souboj předmětem discip-
linárního řízení. To nakonec potvrdilo po-
stup Chorvatů. Podrobnější podmínky však 
prozatím nejsou známy.

ostatní ZáPasy Mužů

Většina zápasů prvního kola měla jasný 
průběh a  vítězná družstva bodovala 
v  obou duelech. Nejsnazší cestu měl ně-
mecký velkoklub Zerbst, který ztratil v sou-
boji s bosenskou Kakanji pouhých 10 drah. 
To Jihoevropanům stačilo na jediný setový 
bod. Do skvělé formy se po delší době 
dostal německý Fabian Seitz. Celkově byl 
nejlepším hráčem dvojzápasu s výkony 661 
a 654 kuželek.
Podobně hladký postup vybojovali i hráči 
Beogradu. A  odnesli to opět hráči Bosny 

a Hercegoviny, tentokrát tým z Banja Luky. 
Nejlepším hráčem dvojutkání byl Congor 
Baranj výkony 644 a  655. Srbský veterán 
Miličevič dokázal v  Banja Luce nakoulet 
skvělých 687 kuželek. Čest hráčů Bosny za-
chránil Djordje Pastar, který „odkanároval“ 
druhé utkání.
Dvě vítězství a cenný postup si připsal slo-
vinský Maribor, který dokázal vyřadit na-
bitý kádr Repcelaki SE. Těsná domácí vý-
hra o tři kuželky Slovince namotivovala, že 
dokázali vyhrát i  odvetné utkání. Slovinci 
v  závěru prvního duelu otočili 67 kuželek 
a zvítězili 6:2. A skvělý závěr jim vyhrál i od-
vetné utkání, tam Slovinci otočili dokonce 
85 kuželek a zvítězili 5:3. Nejvyššího výkonu 
dosáhl Kakuk 644.
Krásné zápasy i  individuální výkony byly 
k vidění v duelu Podbrezové a Orthu. Pro 
české fanoušky velice atraktivní souboj 
interligového mistra a  českých legionářů 
ve službách rakouského medailisty. Raku-
šanům se na drahách Podbrezové povedl 
vstup do utkání a  vedli 2:1 o  108 kuželek, 
když třetí bod ztratil Rathmayer o  pou-
hou kuželku s  Tomkou. Závěr však pat-
řil Podbrezové, která i  se Zavarkem (681) 
otočila výsledek zápasu. Dobře zahrál Jiří 
Vícha (636), Michal Kratochvíl se na konci 
spíše trápil a  výkonem 572 se podepsal 
pod smolnou prohru. Pro odvetu oba týmy 
využili výměnu hráčů, a tak jsme byli svěd-
kem kuriózního případu, kdy se celá druhá 
runda proměnila. V  úvodu se blýskl Za-
varko výkonem 712. Padavost kuželny po-
tvrdil a nejlepšímu hráči světa se vyrovnal 
skvělým výkonem Jirka Vícha (708). Bohu-
žel ani odveta se Michalovi nepovedla dle 
jeho představ, když slabým výkonem ztra-
til hned v  úvodu důležitý bod a  Orth tak 
znovu prohrál těsně 5:3.
Alespoň bod za domácí remízu si připsal 

Partizan Beograd, který na drahách Zapre-
šiče dostal 7:1 o 200 kuželek a ze soutěže 
vypadl. Na domácích drahách nepřekona-
telný Brano Bogdanovič (682) se při odvetě 
podhodil o téměř 130 kuželek (555).
O  nejzajímavější souboje se postaraly 
maďarské týmy. Szeged těsně vyřadil Ne-
umarkt. V  prvním zápase vyhráli Italové 
nejtěsnějším rozdílem 3:5 o  pouhých 5 
kuželek (3696:3691). Doma tak museli Ma-
ďaři přidat, což se jim podařilo a  vyhráli 
6:2 (3751:3620). Zápas se prakticky rozhodl 
ve druhé rundě, kde domácí vyhráli o 127 
kuželek. Jasně nejlepším hráčem byl Ma-
ďar ve službách italského týmu Tamas 
Kiss, který se po operaci kolene vrátil ve 
skvělé formě (649, 673). Z postupu se rado-
val i další tým z Maďarska — Zalaegerszegi. 
Ten vyřadil německý Bamberg po výhře 6:2 
a  prohře 3:5. Pověstně složitá maďarská 
kuželna nedá spát ani německým hráčům. 
Německý tým přijel do Maďarska v poně-
kud improvizované sestavě, bez několika 
opor (Fritzmann, Kunze, Lupu, Wittke), a to 
se mu stalo osudné. Doma totiž po skvě-
lém výkonu neuhrál víc, než pět bodů. 
Bambergu se povedl vstup do utkání, kdy 
vedl 3:0, další setový bod však nepřidal. 
Utkání bylo korunované skvělým výkonem 
Wilkeho (709).

Tomáš Valík

roSice ve Čtvrtfinále, 
třebová naKonec ne

 pokračování ze str. 11
Liga MisTrů — Muži 2. koLo

Podbrezová vs. Maribor

Zaprešić vs. Beograd

Zerbst vs. Split

Szeged vs. Zalaegerszeg
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2. klM a

1. TJ Lokomotiva Trutnov 10 52 : 28 16

2. KK SDS Sadská 11 58 : 30 16

3. TJ Slovan Karlovy Vary 11 54,5 : 33,5 16

4. TJ Červený Kostelec 11 53 : 35 15

5. TJ Start rychnov nad Kn. 11 54 : 34 13

6. Vltavan Loučovice 11 47 : 41 13

7. SKK Bohušovice 11 43,5 : 44,5 12

8. TJ Sokol Kdyně 11 39 : 49 9

9. KK Kosmonosy 11 39 : 49 8

10. TJ Kuželky Česká Lípa 11 29 : 59 6

11. TJ Lomnice 10 25 : 55 4

12. SKK Vrchlabí 11 26 : 62 2

2. klM B

1. KK Vyškov 11 55 : 33 15

2. HKK olomouc 11 48 : 40 14

3. KK Blansko 11 51 : 37 13

4. TJ Spartak Přerov 11 51 : 37 12

5. TJ Sokol Husovice B 11 46 : 42 12

6. SKK Dubňany 11 42 : 46 12

7. TJ Sokol Vracov 11 42,5 : 45,5 11

8. KK Moravská Slávia Brno 11 41,5 : 46,5 10

9. TJ Zbrojovka Vsetín 11 41 : 47 10

10. TJ Sokol Chvalíkovice 11 38,5 : 49,5 8

11. TJ Unie Hlubina 11 35 : 53 8

12. TJ Slovan Kamenice n. L. 11 36,5 : 51,5 7

2. klZ a

1. KK PSJ Jihlava 10 60,5 : 19,5 20

2. TJ Spartak Pelhřimov 10 56 : 24 17

3. SKK Primátor Náchod B 10 56 : 24 16

4. KK Jiří Poděbrady 10 41 : 39 11

5. SK Žižkov Praha 10 44,5 : 35,5 10

6. TJ Sparta Kutná Hora 10 37 : 43 10

7. TJ Lokomotiva Ústí n. L. 10 38,5 : 41,5 8

8. TJ Biž. Jablonec nad N. 10 37 : 43 8

9. Kuželky Jiskra Hazlov 10 27 : 53 5

10. TJ Neratovice 10 21 : 59 3

11. TJ Sokol Chýnov 10 21,5 : 58,5 2

3. klM a

1. Kuželky Aš 11 57 : 31 18

2. SKK rokycany B 11 49 : 39 14

3. TJ Kovohutě Příbram 11 45,5 : 42,5 13

4. TJ Lokomotiva Ústí n. L. 11 50 : 38 12

5. KK Hvězda Trnovany B 11 46 : 42 12

6. SKK Podbořany 11 46 : 42 12

7. SK Škoda VS Plzeň 11 43 : 45 12

8. Kuželky Jiskra Hazlov 11 42 : 46 12

9. TJ Elektrárny Kadaň 10 37 : 43 8

10. TJ Teplice Letná 10 39,5 : 40,5 7

11. CB Dobřany B 11 35 : 53 6

12. TJ Blatná 11 30 : 58 4

3. klM B

1. TJ Sokol Tehovec 11 61 : 27 19

2. SKK Hořice B 11 59 : 29 18

3. TJ Dynamo Liberec 11 58 : 30 17

4. SK Žižkov Praha 11 45 : 43 14

5. TJ Tesla Pardubice 11 45,5 : 42,5 12

6. SKK Primátor Náchod 11 45 : 43 12

7. Spartak rokytnice n. Jiz. 11 46 : 42 10

8. TJ Sokol Kolín 11 40 : 48 9

9. TJ Sokol Benešov 11 37 : 51 8

10. KK Jiří Poděbrady 11 34,5 : 53,5 6

11. TJ Sparta Kutná Hora 11 34 : 54 6

12. TJ Sokol Praha-Vršovice 11 23 : 65 1

3. klM c

1. TJ Horní Benešov 11 64 : 24 20

2. KK Jiskra rýmařov 11 52 : 36 16

3. TJ Prostějov 11 52 : 36 14

4. TJ opava 11 51 : 37 14

5. TJ odry 11 49 : 39 14

6. TJ Tatran Litovel 11 43 : 45 12

7. TJ Sokol Machová 11 43,5 : 44,5 11

8. TJ Sokol Bohumín 11 42,5 : 45,5 10

9. KK Zábřeh B 11 39 : 49 8

10. KK Šumperk A 11 38 : 50 6

11. Sokol Přemyslovice 11 33 : 55 5

12. KK Šumperk B 11 21 : 67 2

3. klM D

1. KC Zlín 11 64 : 24 21

2. SK Podlužan Prušánky 11 56 : 32 16

3. TJ Sokol Slavonice 11 50 : 38 13

4. KK Slavoj Žirovnice 11 47,5 : 40,5 13

5. TJ Sokol Mistřín 11 48 : 40 12

6. TJ Lok. České Budějovice 11 48 : 40 12

7. TJ Sokol Šanov 11 46 : 42 12

8. TJ Centropen Dačice B 11 45 : 43 11

9. TJ Start Jihlava 11 32 : 56 6

10. TJ Sokol Husovice C 11 31 : 57 6

11. SK Baník ratiškovice 11 30,5 : 57,5 6

12. KK réna Ivančice 11 30 : 58 4

2. klZ B

1. TJ Valašské Meziříčí 10 57,5 : 22,5 18

2. KK Slovan rosice B 10 54 : 26 16

3. KK Vyškov 10 48 : 32 14

4. TJ Sokol Husovice 10 43 : 37 12

5. HKK olomouc 10 40,5 : 39,5 10

6. TJ Sokol Luhačovice 10 39 : 41 9

7. KK Šumperk 10 35 : 45 8

8. SK Baník ratiškovice 10 35 : 45 7

9. KK Moravská Slávia Brno 10 34 : 46 7

10. TJ Jiskra otrokovice 10 28 : 52 5

11. KK Blansko B 10 26 : 54 4

Karel Bok, předseda STK Plzeňského kraje, 
člen STK Interligy a rozhodčí I. třídy oslavil 
v prosinci 60. narozeniny.

blahoPřejeme

Dne 2. prosince uběhl rok od úmrtí pana 
Miloslava Zemana, předsedy SK Skalice 
u  České Lípy a  dlouholetého kolaudátora 
kuželen, ve věku nedožitých 86 let. Věnujte 
mu prosím vzpomínku. Rodina a  členové 
klubu SK Skalice u České Lípy

vZPomínKa
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diviZe as

 1.  KK Konstruktiva Praha A  71,5 : 32,5 22 
 2.  SK Meteor Praha 65 : 39 18 
 3.  KK Slavia Praha 65 : 39 18 
 4.  KK Konstruktiva Praha B 65 : 39  17 
 5.  TJ Sokol Benešov B 52 : 52 15 
 6.  TJ AŠ Mladá Boleslav 56 : 48 14 
 7.  TJ Neratovice 54,5 : 49,5 14 
 8.  PSK Union Praha 49,5 : 54,5 13 
 9.  TJ Praga Praha 46 : 58 11 
 10. KK Slavoj Praha B 47 : 57 10 
 11. TJ Sokol Brandýs nad Labem 41 : 63 8 
 12. SC olympia radotín 41 : 63 8 
 13. TJ Sparta Kutná Hora B 38 : 66 7 
 14. KK Jiří Poděbrady B 36,5 : 67,5 7

severoČesKá diviZe

 1.  TJ Jiskra Nový Bor 53 : 27 17 
 2.  TJ VTŽ Chomutov 51 : 29 14 
 3.  TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou 51 : 29 13 
 4.  TJ Doksy 47,5 : 32,5 13 
 5.  SKK Bohušovice B 46,5 : 33,5 13 
 6.  SK Skalice 45 : 35 12 
 7.  SK Plaston Šluknov 35 : 45 8 
 8.  TJ Kovostroj Děčín 34 : 46 8 
 9.  TJ KK Louny 33,5 : 46,5 6 
 10. TJ Dynamo Liberec B 31 : 49 6 
 11. SK Děčín 12,5 : 67,5 0 

ZáPadoČesKá diviZe

 1. TJ Lokomotiva Cheb A 108 : 68 16 
 2. Kuželky Hazlov B 96 : 80 15 
 3. TJ Lokomotiva Cheb B 109 : 67 14 
 4. TJ Slavoj Plzeň 103 : 73 14 
 5. TJ Baník Stříbro 88 : 88 12 
 6. TJ Dobřany 80 : 96 11 
 7. SKK Karlovy Vary 83 : 93 10 
 8. TJ Sokol Útvina 79 : 97 10 
 9. TJ Havlovice 84 : 92 9 
 10. TJ Lomnice B 84 : 92 8 
 11. TJ Jáchymov 73 : 103 7 
 12. Kuželky Holýšov 69 : 107 6

výcHodoČesKá diviZe

 1.  SKK Jičín B 134 : 74 20 
 2.  TJ Červený Kostelec B 122 : 86 19 
 3.  TJ Nová Paka 117 : 91 16 
 4.  SK Solnice 113 : 95 16 
 5.  TJ Dvůr Králové nad Labem 115 : 93 15 
 6.  Spartak rokytnice nad Jiz. B 115 : 93 15 
 7.  KK Vysoké Mýto 122 : 86 14 
 8.  KK Zálabák Smiřice 90 : 118 13 
 9.  KK Dobruška 100 : 108 12 
 10. TJ Start rychnov nad Kn. B 102 : 106 11 
 11. SKK České Meziříčí 76 : 132 9 
 12. TJ Lokomotiva Trutnov B 88 : 120 8 
 13. SKK Třebechovice pod orebem 79 : 129 8 
 14. TJ Jiskra Hylváty 83 : 125 6

diviZe jiH

 1. TJ Sokol Chotoviny 57 : 31 17 
 2. TJ Centropen Dačice D 49,5 : 30,5 14 
 3. KK PSJ Jihlava B 51,5 : 36,5 14 
 4. TJ Sokol Soběnov 42,5 : 37,5 13 
 5. TJ Jiskra Nová Bystřice 46,5 : 41,5 10 
 6. TJ Slovan Jindřichův Hradec 43 : 45 10 
 7. TJ Spartak Pelhřimov 37 : 43 8 
 8. TJ Nová Včelnice 37 : 43 8 
 9. TJ BoPo Třebíč 35 : 45 8 
 10. TJ Sokol Nové Hrady 31 : 49 8 
 11. KK Lokomotiva Tábor B 40 : 48 8 
 12. TJ Sokol Častrov 34 : 54 8

severoMoravsKá diviZe

 1. TJ Sokol Michálkovice 58 : 30 16 
 2. SKK Jeseník 56,5 : 31,5 14 
 3. SKK ostrava 54,5 : 33,5 14 
 4. HKK olomouc B 45 : 43 14 
 5. TJ Horní Benešov B 44 : 44 14 
 6. TJ odry B 46 : 42 13 
 7. TJ Spartak Přerov B 47 : 41 12 
 8. TJ Sokol Bohumín B 43 : 45 10 
 9. TJ Sokol Sedlnice 43 : 45 8 
 10. KK Jiskra rýmařov B 38,5 : 49,5 8 
 10. KK Minerva opava 29,5 : 58,5 5 
 12. TJ opava B 23 : 65 4

jiHoMoravsKá diviZe

 1.  TJ Lokomotiva Valtice 75,5 : 28,5 22 
 2.  KK Vyškov B 62 : 42 21 
 3.  KK Jiskra Čejkovice 67 : 37 20 
 4.  TJ Jiskra otrokovice 64,5 : 39,5 18 
 5.  TJ Sokol Mistřín B 62,5 : 41,5 16 
 6.  KC Zlín B 54 : 50 14 
 7.  KK Slovan rosice B 51,5 : 52,5 14 
 8.  TJ Sokol Luhačovice B 53,5 : 50,5 13 
 9.  SKK Dubňany B 49,5 : 54,5 12 
 10. SK Baník ratíškovice B 48 : 56 12 
 11. KK Moravská Slávia Brno B 47 : 57 10 
 12. KK orel Telnice 38,5 : 65,5 4 
 13. TJ Slavia Kroměříž 28,5 : 75,5 4 
 14. KK orel Ivančice 26 : 78 2

D i v i z n í  s o u t ě ž e

Jarní světový šampionát v Rokycanech na-
bídne jednu významnou novinku — bude 
se konat první mistrovství Evropy kategorie 
seniorů nad 60 let.
Toto mistrovství je otevřené všem, kteří se 
na něj kvalifikují skrze některý z kvalifikač-
ních turnajů. Těch je celkem šest pro kate-
gorii seniorů a  stejný počet pro kategorii 
seniorek. Jeden z turnajů bude hostit také 
kuželna v Blansku, a  to ve dnech 27. pro-
since až 6. ledna. Účastnit se ho mohou 
všichni senioři a  seniorky, kteří v  letošní 
sezoně dosáhnou 60 let věku.
Kvalifikační turnaj je termínově spojen 
s  tradičním Memoriálem Josefa Habřiny. 
Start tak lze spojit s účastí na tomto tur-
naji, není to však podmínkou. Do Rokycan 
postupují z každého kvalifikačního turnaje 
čtyři nejlepší senioři a čtyři nejlepší seni-
orky. Otevírá se tu tak poměrně zajímavá 
možnost pro ty, kteří chtějí na vlastní kůži 
zažít akci světového formátu i  ve zralém 
kuželkářském věku.
Více informací naleznete na webu ČKA 
a rovněž na internetových stránkách pořa-
datele (kuzelkyblansko.webnode.cz).

Lukáš Hlavinka

me Seniorů 60+

http://kuzelkyblansko.webnode.cz
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raKousKo

V  soutěžním ročníku 2017/2018 se nejvyš-
ší rakouské soutěže účastnilo celkem šest 
týmů, jejichž součástí byli hráči z  České 
republiky. Tým SPG SKH/Post SV 1036 se-
stoupil a oba čeští hráči klub opustili. Tým 
Kleinwarasdorfu opustil Radek Holakovský 
a v současném ročníku Superligy tak figu-
rují čtyři týmy s celkem šesti českými hráči 
ve svých řadách.
Podzimním mistrem Rakouska se stal ce-
lek SK FWT-Composites Neunkirchen, je-
hož dres obléká Lukas Huber (1. v pořadí 
jednotlivců 634,0), Slovinec Janze Luzan 
(6. místo 625,4) nebo Srb Radovan Vlajkov 
(7. místo 620,2). O  jediný bod je připravil 
průběžně druhý celek KSK Union Orth an 
der Donau, který ztrácí celkem tři body za 
dvě remízy a  jednu prohru. Největší opo-
rou týmu nad Dunajem je Matthias Za-
tschkowitsch (2. místo 631,4) a  nejlepší 
z  Čechů Jirka Veselý (3. místo 627,6). Dru-
hému českému zástupci v týmu Orthu Mi-
chalu Kratochvílovi patří s průměrem 580,9 
32. příčka.
Milan Blecha přestoupil z  Postu SV 1036 
do týmu KSV Wien, který v současné chví-

li drží bronzovou příčku se ztrátou dvou 
bodů na druhý Orth. Milan patří k oporám 
týmu a s průměrem 599,1 mu patří 15. mís-
to v pořadí jednotlivců.
Ve druhé polovině tabulky se prozatím po-
hybují další dva týmy s českými hráči. Jsou 
jimi loňský obhájce mistrovského titulu 
BSV Voith St. Pölten a KSK Austria Krems. 
St. Pöltenu, za který hraje Filip Dejda, se 
letos příliš nedaří a  se dvěma výhrami, 
dvěma remízami a pěti prohranými zápa-
sy drží zatím se šesti body sedmé místo. 
Český hráč ale patří k nejlepším ze svého 
týmu a s průměrem 612,3 se drží na desá-
tém místě pořadí jednotlivců, hned za tý-
movým kolegou Chorvatem Matko Bulkou 
(613,8). Filip je druhý nejlepší z Čechů. 
Na osmém místě se se stejným bodovým 
ziskem jako St. Pölten pohybuje družstvo 
KSK Austria Krems. David Machala i Ondřej 
Sobčák svou práci v  týmu Austrie Krems 
odvádějí dobře a  jsou nejlepšími hrá-
či družstva. Jejich průměr je o 40 kuželek 
vyšší než průměr jejich dalšího nejlepšího 
spoluhráče. V tabulce jednotlivců se pohy-
bují na pozici 13 Ondřej (603,0) a 14 David 
(602,9). St. Pölten i Krems dělí dva body od 
sestupových příček.

I  když ženský tým Austrie Krems minulou 
sezónu nejvyšší soutěž opustil a  s  ním 
i  hráčka Vendula Šebestová, v  soutěžním 
ročníku 2018/2019 hraje nejvyšší soutěž 
rovněž pět družstev, za které každou sobo-
tu bojuje sedm statečných hráček z České 
republiky.
V ženské Superlize došlo v posledním kole 

ke změně v čele tabulky. Tým SK FWT-Com-
posites Neunkirchen porazil celek BBSV 
Wien a  vystřídal jej tak na první příčce. 
Nejlepší hráčkou Neunkirchenu je Slovin-
ka Eva Sajko s průměrem 586,3. Celkově ji 
v pořadí jednotlivců patří druhá příčka. Za 
Neunkirchen nastupuje Eva Wendl (553,8), 
které patří celkové 18. místo.
Za BBSV Wien po jarní pauze opět star-
tují sestry Hana Wiedermannová a  Dana 
Martinkevič. Ve svém družstvu opět kra-
lují a  v  žebříčku jednotlivců Haně patří 
pátá pozice (573,1) a Daně jedenácé místo 
(565,2). Na paty BBSV Wien šlape tým BSV 
Voith St. Pölten, který žene kupředu Češka 
Renáta Babická. St. Pölten ztrácí na dru-
hou pozici jen jeden bod. Renáta vévodí 
celkovému žebříčku jednotlivců s  průmě-
rem 595,9.
Za tým ASKÖ STEYR Sportkegeln, který v ta-
bulce zaujímá šestou pozici, hraje letošní 
nováček v  zahraničí Denisa Pavlíková. Té 
patří třetí nejlepší průměr ve svém druž-
stvu a celkově se s průměrem 534,6 nachá-
zí na 43. místě. Stejně jako na konci loňské 
sezóny se na sedmém místě nachází tým 
Veroniky Petrov a Pavlíny Procházkové, KSV 
Wien. Veronika (572,3) s Pavlínou (543,9) si 
drží velmi podobné průměry jako minulou 
sezónu a patří jim 7. a 27. příčka. Sestupem 
není ohroženo ani jedno družstvo s český-
mi hráčkami.

Podzimní část sezóny u našich jižních a západních sousedů je za námi.  

To si říká o krátkou rekapitulaci úspěchů našich krajanů působících v zahraničí.

ČeSKý PodZim 
v ZahraniČí

pokračování na str. 16 
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z a h r a n i Č n í  s o u t ě ž e

něMecKo

V německé nejvyšší soutěži můžeme letos 
najít čtyři družstva, za která startuje cel-
kem šest českých mužů.
Letos je, možná víc než kdy jindy, ohrožena 
dlouholetá dominance týmu SKV Rot Weiβ 
Zerbst. Jejím největším rivalem se zdá být 
tým SKC Staffelstein, za který letos, stej-
ně jako loni, hraje Miroslav Jelínek a nově 
také Radek Hejhal. Jiří Vícha a  Jaroslav 
Hažva tým opustili. Staffelstein má po 11 
utkáních stejně jako Zerbst 20 bodů. Oba 
týmy prohrály jen jedno utkání a o pořadí 
v tomto okamžiku rozhoduje skóre. Radek 
Hejhal si s průměrem 631,7 vede z  Čechů 
nejlépe a nachází se na pátém místě v po-
řadí jednotlivců. Miroslavu Jelínkovi (619,1) 
patří 21. příčka. Na třetím místě tabulky se 
nachází další tým, za který startují české 

tváře. Je jím loňský „bramborový“ Chamb-
talkegler Raindorf. Po odchodu Radka Hej-
hala v  týmu zůstal Milan Svoboda (632,0) 
a Michael Kotal (594,6). Oběma hráčům se 
daří a Milan, na sedmém místě celkově, je 
nejlepším hráčem týmu. Michaelovi patří 
32. pozice. 
S větším odstupem šesti bodů na bronzo-
vou příčku se na průběžném čtvrtém mís-
tě nachází TSV Breitengüßbach, za který 
startuje Robin Parkan. Ten kvůli zdravot-
ním komplikacím odehrál jen sedm utká-
ní a s průměrem 614,3 se pohybuje na 35. 
pozici. Posledním českým hráčem, hrajícím 
v bundeslize, je Milan Wagner (591,3). Ten 
pravidelně nastupuje za FEB Amberg, kte-
rému s osmi body patří sedmé místo. 
Ani v  tomto ročníku nestartuje v  nejvyš-
ší lize žen žádná Češka. První místo opět 
drží hráčky týmu Victorie Bamberg. Ty s ná-
skokem dvou bodů vedou nad nováčkem 
v soutěži, týmem SV Pöllwitz. A byly to prá-
vě hráčky Pöllwitzu, kterým se v  bundes-
lize, po více než čtyřech letech, podařilo 
uštědřit porážku hvězdnému týmu Victorie 
Bamberg. Na třetím místě je tým KC Schre-
zheim.

Martina Janyšková

ČeSKý PodZim 
v ZahraniČí

 pokračování ze str. 15

Ve dnech 2.—4. listopadu odjela reprezen-
tace dorostu U18 na soustředění do pol-
ského Tarnowo Podgórne.
Po sobotním úvodním ceremoniálu pro-
běhla neoficiální utkání, kterých se zúčast-
nilo všech sedm hráčů a sedm hráček čes-
ké reprezentace. I přesto, že v obou utkání 
v součtu zvítězilo polské družstvo, přineslo 
toto utkání cenné zkušenosti pro hráče 
a hráčky, obzvláště pro ty, které se v repre-
zentačním dresu teprve zabydlují.
Neděle pak patřila tandemům. V  nich se 
nejlépe z  našeho družstva vedlo týmu 
Aneta Ondovčáková s  Františkem Hejnou, 
kteří došli až do finále a v něm pak porazili 
polský tým až v Sudden Victory.

rePreZentace u18 
v PolSKu

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

