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Champions League

Rosice bronzové

Úvodem

v Lize mistryň
Český mistr KK Slovan Rosice podruhé za sebou získal
bronzové medaile v prestižní Lize mistrů, a to díky
závěrečné výhře nad rakouským celkem BBSV Wien.

Štěpán Koblížek
šéfredaktor

Rosice se do letošního ročníku Ligy mis-

ukázaly, že jsou již vyspělým týmem a sou-

U mužů už jsme si zvykli, že občas ví-

trů (LM) probojovaly díky pátému místu

peře zdolaly dvakrát 5:3.

dáme výkony přes 700 kuželek, i když

z podzimního Světového poháru družstev

Aby nebylo maďarských protivníků málo,

před několika lety se to zdálo téměř

(SP), který hostil chorvatský Zaprešič. Ten

tak ve druhém kole se Rosice utkaly s tý-

nemožné.

také dostal na starosti konání závěreč-

mem ZTE-ZAEV TK Zalaegerszegi, toho času

U žen ale nepamatuji, že by někdo

ného Final Four hraného 30. a 31. března.

maďarským šampionem, čtvrtým v pořadí

v minulosti takového výkonu dosá-

Pátá příčka na SP, tedy první nepostupová

na Světovém poháru družstev. Na Rosice

hl, až letos. Poprvé se tahle hranice

do víkendových bojů, však byla pro Ro-

tedy čekal další náročný boj s těžkým so-

otřásla v únoru ve finálovém zápase

sice spíše neúspěchem, neboť obhajovaly

kem. Maďarkám navíc vyšlo první domácí

Světového poháru jednotlivců v Pře-

druhé místo z Blanska 2017. Týmem, který

utkání, které vyhrály 5:3. Pro Rosice to však

rově. Maďarka Anita Mehesz tam za-

český celek předčil, byl BBSV Wien v čele

nebyla špatná pozice do odvety. V polo-

hrála skvělý výkon 690 kuželek. V so-

s Hanou Wiedermannovou a Danou Mar-

vině února to poté na domácích dráhách

botu 20. dubna pak k překonání této

tinkevič. Obě Češky se lvím podílem v po-

potvrdily, vyhrály 6:2 a slavily po roce opět

mety měla ještě blíž Hana Wieder-

době 657, resp. 641 kuželek zasloužily o po-

postup do finálového turnaje Ligy mistrů.

mannová v mezistátním utkání české

stup Rakušanek. Nicméně účast v Cham-

Jak již bylo uvedeno výše, Final Four hos-

reprezentace s výběrem Německa.

pions League si Rosice zajistily.

til Zaprešič, mimo jiné účastník mužského

Po skončení jejího startu na kuželně

turnaje. Spolu s Rosicemi si účastnické

v Dobřanech svítilo na ukazateli 699

Na úvod „schytaly“ velmi těžkého sou-

místo zajistil obhájce posledních dvou pr-

kuželek!

peře v podobě maďarského Rakoshegyi

venství SKC Victoria Bamberg, chorvatská

Pro milovníky statistik připomínám,

VSE. Tomu se podařilo uhrát stříbro na

KK Mlaka Rijeka a rakouské BBSV Wien.

že světový rekord drží Chorvatka Ines

Evropském poháru družstev. Těžko se tedy
v tomto souboji hledal favorit. Rosice však

Maricic, která v roce 2017 zahrála
pokračování na str. 3

v Dettenheimu na mistrovství světa
družstev výkon 678 kuželek.
Snad se bude Hance, a nejenom jí,
dařit i na nadcházejícím MS v Rokycanech.
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Rosice bronzové

v Lize mistryň
pokračování ze str. 2

SKC Victoria 1947 Bamberg
KK Slovan Rosice

čelila mistryni světa Sině Beisser. Mladá

výkony 554 a 560 náskok již vzít nenechaly.

Češka předvedla tři velmi dobré dráhy,

Rosice padly s Bambergem 5:3 (3598:3539)

druhá třicítka ji bohužel nevyšla. Beisser si

a čekal je souboj o bronz.

na ní vypracovala rozhodující vedení a nakonec slavila bod za výhru 628:580. V polovině tedy Bamberg vedl 2:1 o 60 kuželek.
Zvrátit stav měla trojice Alena Kantnerová,

5 : 3 (3598 : 3539)

Anna Štraufová, Andrea Axmanová. Získat

KK Mlaka Rijeka
BBSV Wien

co nejvíce kuželek byl především úkol pro
6 : 2 (3513 : 3481)

Rosice v semifinále čekal Bamberg. Český

duo Kantnerová a Axmanová. Štraufová

tým na úvod vyslal do boje Lucii Vaver-

naopak ve svých 18 letech měla proti svě-

kovou, Natálii Topičovou a Ivu Rosendor-

tové dvojce, Chorvatce Ines Maričič udr-

Druhé semifinále mezi Rijekou a Vídní bylo

fovou. Vaverková čelila naturalizované

žet co nejpřijatelnější stav. Štraufová, po-

podobně napínavé. Postaraly se o to pře-

Němce Ioaně Antal, která zejména v do-

dobně jako Rosendorfová, zahrála tři velmi

devším obě Češky, které jako jediné uhrály

rážce předvedla famózní výkon (262). Va-

dobré dráhy, jen ta druhá třicítka bohužel

body pro BBSV. Martinkevič na úvod za-

verková sice měla o něco málo lepší plné,

ani u ní nevyšla (122). Celkem z toho však

hrála 607 a 48 kuželek na soupeřku. Chor-

ale na bod to nestačilo. Antal zvítězila

bylo kvalitních 554 a prohra o 75 kuželek.

vatky reagovaly výhrami o 32 a 28 kuželek.

657:618. Topičová naopak proti Daniele

Kantnerová s Axmanovou měly obtížný

Ve druhé polovině zahrála Wiederman-

Kicker uspěla v poměru 597:570. Ve vyrov-

úkol. Podařilo se jim ho splnit tak napůl.

nová dokonce 633 a 72 kuželek na sou-

naném souboji byla Topičová vždy o malý

Obě zahrály velmi dobře a zaslouženě zís-

peřku. Její spoluhráčky však zvládly zvítězit

kousek lepší, takže nakonec zvítězila bez

kaly bod. Kantnerová nahrála 589, Axma-

jen v prvních třicítkách. V těch zbývajících

ztráty dráhy. Třetí do party, Rosendorfová,

nová 601 kuželek. Jejich soupeřky si však

se radovaly Chorvatky. Rijeka tak brala výhru 6:2 (3513:3481).

KK Slovan Rosice
BBSV Wien
6 : 2 (3601 : 3568)
Rosice tak ve svém závěrečném utkání LM
mohly BBSV oplatit podzimní zklamání
ze světového poháru. Na úvod tentokráte
k Topičové a Vaverkové postavily Naďu
Dobešovou. Na tu čekal souboj s Martinkevič. Hráčce rakouského celku se nedařilo
tolik jako v semifinále. Přesto nahrála 588
kuželek a Dobešovou přehrála o 37. Bod
naopak získala Vaverková proti Lise Vsepokračování na str. 4
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Rosice bronzové

v Lize mistryň
pokračování ze str. 3

tecka. Jejich souboj rozhodla až poslední
dráha, kterou Vaverková drtivě vyhrála
155:131, celkem pak 636:612. A vzhledem
k tomu, že své střetnutí s Danielou Plamenig vyhrála i Topičová (601:568), vedly v polovině zápasu Rosice 2:1 o 27 kuželek.
Ve druhé části BBSV opět táhla Wiedermannová. Proti ní nastoupila Kantnerová.
Hana zvítězila na všech dráhách, avšak
Alena s ní především v plných držela krok,
takže prohru výrazně limitovala. Bod pro
BBSV Wiedermannová uhrála v poměru
632:604. Zbylé dvě Rosičky, tedy Rosendorfová s Axmanovou, však dokázaly své
souboje vyhrát. Rosendorfová proti Sabrině Kaufmann sehrála vyrovnané utkání.
Rozhodla jej o něco lepší muška české
hráčky v dorážce (212:202, celkem 586:574).
Axmanová proti Daniele Plamenig to měla
obdobně, když si rozhodující rozdíl vybu-

nou bitvu 2,5:1,5 (609:611 na kuželky). Druhý

Final four Ligy mistrů mužů mělo tradiční

dovala lepší dorážkou ve druhé polovině

bod Bambergu přidala Sina Beisser výko-

účastníky v podobě obhájců trofeje SK Že-

startu (229:201) a celkově zvítězila 624:594.

nem 663. Za Rijeku snižovala Milan Pavlič

leziarne Podbrezová, německého SKV Rot

Rosice přehrály BBSV v poměru 6:2

(631:596). Ve druhé polovině dokázala sice

-Weiss Zerbst 1999 a maďarského Szegedi

(3601:3568) a mohly se po roce opět rado-

Mirna Bosak porazit Maričič 620:614, bylo

TE. Pro letošek je doplnil domácí KK Zapre-

vat z bronzové medaile z Ligy mistrů. Na

to však ze strany Rijeky vše.

šič. Došlo tak k opakování Final Four z roku

závěr jen malá zajímavost — BBSV získalo

Bamberg ovládl zbývající souboje, utkání

2017, kde se na Slovensku radovali Němci.

ve dvou zápasech čtyři body a všechny

celkově vyhrál 6:2 (3675:3607) a potřetí

uhrály české sestry.

v řadě zvítězil v Lize mistrů. Jednalo se již
o deváté vítězství v osmnáctileté historii
soutěže.

SKC Victoria 1947 Bamberg
KK Mlaka Rijeka
6 : 2 (3675 : 3607)
Není možné opomenout ani závěrečné finále Bambergu proti Rijece. Klíčovým byl
hned první souboj utkání Antal proti chorvatské Venese Bogdanovič. Ta ztratila těs-

Kuželkářské listy

ŠK Železiarne Podbrezová
Szegedi TE

Liga mistryň 2018/19

5 : 3 (3852 : 3754)

1.

SKC Victoria 1947 Bamberg

V semifinále se Podbrezová utkala se Sze-

2.

KK Mlaka Rijeka

gedem. Každý z celků měl navrch v jedné

3.

KK Slovan Rosice

měl lepší vstup. Daniel Tepša zahrál 652

4.

BBSV Wien

polovině zápasu. Slovenský vítěz Interligy

pokračování na str. 5
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Rosice bronzové

v Lize mistryň
mann dokonce na druhé dráze zahrál 201

nezřekli. Branko Manev porazil těsně Tepšu

(113+88), avšak Zaprešič měl utkání pevně

(639:624) a Branislav Bogdanovič lepším

kuželek. Vilmoš Zavarko jej však ještě vý-

v rukou. Všichni tři domácí nakonec brali

závěrem Bystríka Vadoviče (670:651). Dů-

razně překonal a nahrál 702. Ovládl tak

bod. Hoffmann zvítězil 660:635, avšak padl

ležitý bod pro Podbrezovou uhrál Zavarko

souboj se szegedským Norbertem Kissem

3:1 na dráhy. Zaprešič se radoval z výhry 7:1

proti Mariovi Fridlovi (688:628). Podbrezová

o 71 kuželek. Podbrezová vedla 2:1 o 94 ku-

(3954:3859) a z postupu do finále.

sice prohrávala 2:1, ale měla k dobru 26

pokračování ze str. 4

želek.

kuželek.

Maďaři ve druhé polovině přidali. Janos

Náskok byl fuč po prvních třicítkách druhé

Brancsek (623) i Tibor Szel (650) získali
body, avšak jen v těsných soubojích. Náskok z první půle a bod Tomáše Pašiaka

Szegedi TE
SKV Rot Weiss Zerbst 1999

(646) tak znamenali výhru Podbrezové 5:3
v historii soutěže již šestého.

7 : 1 (3954 : 3859)

Luka Bolanča a Vlakevski měla lepší vstup
do hry. Podobně dopadly i druhé dráhy,
čímž se Zaprešič dostal do vedení. V další

0 : 8 (3617 : 3890)

(3852:3754) a postup do finále Ligy mistrů,

KK Zaprešić
SKV Rot Weiss Zerbst 1999

poloviny. Domácí trojice Uroš Stoklas,

třicítce zazářil především domácí Bolanča,
když nahrál 186. Před závěrem měli Chor-

Zápas o třetí místo byl poněkud jed-

vati k dispozici 56 kuželek. Podbrezová,

nostranným. Szeged se v podstatě ne-

především Peter Němček, se pokusila

zmohl na odpor. Zerbst si bez obtíží dokrá-

o zvrat. Němček zakončil dráhou 185. Erik

čel pro výhru 8:0 3890:3617. Vůbec nejlépe

Kuna 183. Vlakevski s Bolančou však stáh-

zahrál Mathias Weber (668). O tři kuželky

nutí více jak poloviny ztráty nepřipustili.

méně nahráli Boris Benedik a Thomas

Vlakevski s Kunou sice prohrál 679:681,

Schneider.

stejně tak Stoklas s Němčekem (636:662),
avšak výhra Bolanči nad Pašiakem 694:612

Druhý souboj Zerbstu se Zaprešičem byl
jednoznačnější. A to překvapivě ve prospěch domácího celku. Ten si již v první
části vybudoval vedení 2:1 a zhruba sto

přihrála celkové vítězství 5:3 (3946:3918)

ŠK Železiarne Podbrezová
KK Zaprešić

kuželek k dobru. Zazářil hlavně Makedonec Bojan Vlakevski (696), který bude jistě

Zaprešiči. Ten se tak mohl radovat z prvního titulu v Lize mistrů, kterým zároveň
pravděpodobně překazil vítězné loučení
Vilmoše Zavarka se slovenským dresem.

3 : 5 (3918 : 3946)

jedním z tahounů svého celku i v zápase
s Českem na MS v Rokycanech.

Celý víkend nakonec završilo grandiózní

Ve druhé polovině se němečtí hráči sna-

finále. Vzhledem k semifinálovému výkonu

žili náskok domácích smazat. Timo Hoff-

byli mírným favoritem domácí. Své role se

Lukáš Dařílek

Liga mistrů 2018/19

Kuželkářské listy

1.

KK Zaprešić

2.

ŠK Železiarne Podbrezová

3.

SKV Rot Weiss Zerbst 1999

4.

Szegedi TE
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Interliga

Český titul pro

Českou Třebovou
Společný Česko-Slovenský projekt naší nejvyšší soutěže mužů, Interligy, má za sebou
další vydařený ročník. Ten uplynulý se nesl ve znamení marného hledání přemožitele
Podbrezové, návratu Rokycan na výsluní a historického titulu pro Českou Třebovou.
Že slovenský šampion z Podbrezové ne-

Dobešem hlavní strůjcem historického

drah než u zmiňovaných konkurentů ho

bude mít s obhajobou titulu žádné větší

úspěchu východočeského týmu. I když se

o lepší umístění nejspíš připravila.

problémy, se již tradičně počítalo, ale pře-

ještě v polovině jarní části zdálo, že k titu-

Klidný závěr soutěže si mohli užít ve Veľkém

ce jen bylo otázkou, zda-li se v případě vý-

lu českého mistra míří znovuzrozený a po-

Šariši i v Brně-Husovicích. Ty překvapily

konu některého týmu z popředí tabulky na

sílený tým z Rokycan, druhá polovina jara

výhrou v České Třebové a vyhnuly se tak

hranici možností v konstelaci se „špatným

a zejména herní výpadek Rokycan (přede-

možným komplikacím v závěru soutěže.

dnem“ hegemona soutěže nepřiblížil zisku

vším tři prohry v řadě) převážil pomyslný

I na východě Slovenska budou se sezo-

byť jen jediného bodu ve vzájemném due-

jazýček vah na stranu Východočechů. Vý-

nou spíše spokojeni a obhajoba bronzové

lu. I když se tomu tak ani tuto sezonu ne-

hra Rokycan v posledním kole v Třebové

medaile byla splněným cílem. K tomu mu

stalo, přece jen jeden z mýtů Interligy padl.

tak neměla již na zisk titulu vliv, přesto

pomohla i zcela nevydařená druhá půle

Tím lze označit neporazitelnost nejlepšího

zachránila pro Západočechy cenné druhé

jara v podání Sučan. Nováček vstoupil do

hráče soutěže Vilmoše Zavarka, když nad

místo před dotírajícím obhájcem z Luha-

jara nadějně, a dokonce se „východňárům“

jeho síly byl v hodnotném duelu hned na

čovic. I ten usiloval o titul do posledních

přiblížil na rozdíl pouhého bodu. Sedm

úvod soutěže českotřebovský Jan Bína.

kol, ale dvě remízy v samém závěru a cel-

Právě on byl spolu s další posilou Petrem

kově mnohem horší bilance z venkovních

pokračování na str. 7

Muži TJ Lokomotiva Česká Třebová — mistři ČR 2018/19
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Český titul pro

Českou Třebovou
moše Zavarka na pomyslných stupních ví-

pokračování ze str. 7

tězů doplnili spoluhráči Erik Kuna a Daniel
proher v řadě však vzalo týmu ze středu

Tepša. Hned v závěsu pak skončili nejlepší

Slovenska veškeré naděje, i tak byl cíl zá-

čeští hráči v pořadí Rostislav Gorecký a Jan

chrany splněn a sympatický tým bez vel-

Bína.

kých hvězd si zahraje Interligu i v příští se-

Interliga 2018/19

Kamil Bednář

zóně.
To velmi dramaticky se oproti všem předpokladům vyvinula situace na opačném
pólu tabulky. Ještě v polovině jara se zdál
osud Modranky a Dobřan zpečetěn, ale oba
týmy předvedly v druhé půli obdivuhodné
vzkříšení, a tak se o sestupujících muselo
rozhodnout až v samém závěru v přímých
duelech s Jihlavou potažmo Interem Bratislava. Oba týmy však svou záchranou misi
na půdě soupeřů nedokázaly dotáhnout
do úspěšného závěru, a tak budou muset
na duely s nejlepšími týmy z Česka a Slovenska minimálně na rok zapomenout.
V soutěži jednotlivců rovněž nedošlo
k žádnému překvapení. Suverénního Vil-

Skóre

B

148 : 28

44

118,5 : 57,5

35

107 : 69

29

1.

ŠK Želez. Podbrezová

2.

ŠKK Trstená Starek

3.

TJ Lok. Česká Třebová

4.

SKK Rokycany

101,5 : 74,5

29

5.

TJ Sokol Luhačovice

100,5 : 75,5

28

6.

TJ Slavoj Veľký Šariš

79 : 97

20

7.

TJ Sokol Husovice

79 : 97

16

8.

KK Inter Bratislava

66 : 110

14

9.

KK Tatran Sučany

63 : 113

14

68,5 : 107,5

13

10.

KK PSJ Jihlava

C 11.

ŠK Modranka

62 : 114

12

C 12.

Klokani CB Dobřany

63 : 113

10

Muži ŠK Železiarne Podbrezová — vítězové Interligy 2018/19
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První liga žen

Rosice znovu

obhájily titul
Závěr první kuželkářské ligy žen v boji o titul nepřinesl žádný zásadní zvrat.
Dramatičtější situace byla na opačném konci tabulky.

Rosice — hattrick. Co víc k tomu dodat?

nová, pátá hráčka pořadí jednotlivkyň.

Jihomoravanky zvládly druhou polovinu

Zábřeh — „skokan“ sezóny. Tým obsa-

jara bez ztráty bodu, s poměrně velkým

dil jako nenápadný nováček celkové páté

přehledem, a to rozhodlo. Čtyři hráčky

místo, i když po podzimní části soutěže se

jsou v první šestce pořadí jednotlivkyň.

krčil a strachoval na devátém místě. Jeho

„Skokankou“ letošní sezóny se zdá být Iva

1. KLZ 2018/19
Skóre

Body

1. KK Slovan Rosice

130 : 46

40

domácí výkony šly postupně nahoru, tak

2. KK Slavia Praha

130 : 46

38

Rosendorfová na šestém místě žebříčku

uvidíme, jak se mu bude dařit příští rok.

jednotlivkyň s průměrem přes 561, i když

Rokycany — klidný střed tabulky. Při po-

3. KK Blansko

111,5 : 64,5

35

i v předchozích dvou ročnících patřila tato

hledu do statistik a tabulek Rokycany

4. SKK Primátor Náchod

109 : 67

30

hráčka do nejlepší desítky, jen byla „pod

v žádném ze sledovaných parametrů ne-

čarou“, neboť neměla odehrán dostatečný

vyčnívají, všechno v průměru. Denisa Pyt-

5. KK Zábřeh

79,5 : 96,5

18

počet kuželen.

líková uzavírá nejlepší desítku pořadí jed-

6. SKK Rokycany

77,5 : 98,5

18

Slavia — marný boj. Od roku 2015 čeká

notlivkyň s průměrem přes 550 kuželek.

pražský tým na dvacátý titul a bude čekat

Přerov — domácí nejistota. Spartak na do-

7. TJ Spartak Přerov

81,5 : 94,5

17

i nadále. Slavia ztratila překvapivě bod re-

mácí, nejpadavější kuželně soutěže, musí

8. KC Zlín

77,5 : 98,5

17

mízou v Jičíně a pak i v těžkém domácím

přidat. Přerovské hráčky uhrály doma pou-

zápase s Blanskem. V rámci celkového

hých sedm bodů, což není mnoho.

9. TJ Sokol Duchcov

71,5 : 104,5

17

ohlédnutí za bojem o titul připomínám,

Zlín — jarní únava. Zlíňanky se asi trochu

65 : 111

12

že vzájemné souboje s Rosicemi na pod-

ukolébaly slušným postavením na pátém

zim Slavia venku vyhrála a na jaře doma

místě podzimní tabulky a na jaře pora-

C 11. SKK Jičín

64 : 112

11

prohrála. Tahounem týmu byla především

zily pouze oba sestupující celky a kon-

C 12. TJ Lok. České Budějovice

59 : 117

11

Olga Hejhalová (4. místo v tabulce jednot-

čily sezonu sedmi prohrami v řadě. Nej-

livkyň) a Helena Gruszková (7. místo).

lepší hráčku družstva Bohdanu Jankových

Blansko — bronzová jistota. Blansko hrálo

najdeme na devátém místě.

a uhrál osm bodů, ale velmi špatný pod-

roli třetího vzadu. Blanenskému týmu se

Duchcov — jarní probuzení. Duchcov po

zim už to nemohlo vyrovnat. Naděje, která

letos dařilo proti Slavii (výhra a remíza),

tragickém pětibodovém podzimu přidal na

Jičínu svitla výhrou v předposledním kole,

ale proti Rosicím ztratilo oba zápasy a pře-

jaře 12 bodů a stoupal postupně tabulkou

zhasla v posledním kole v Rosicích.

kvapivé byly v letošní sezoně i ztráty za

až k jasné prvoligové záchraně. Způsobeno

České Budějovice — zpět do druhé ligy.

remízu proti Jičínu a Konstruktivě. Nejlep-

to bylo asi především sžíváním se s no-

Pouhé čtyři jarní bodíky a jediné vítězství

šími hráčkami Blanska v této sezoně byly

vými domácími drahami. Duchcov z nich

19. ledna nad pražskou Konstruktivou zna-

Zdeňka Ševčíková a Lucie Nevřivová.

vytěžil pouhých osm bodů na rozdíl od de-

mená loučení tohoto nováčka s nejvyšší

Náchod — bramborový rok. Východočešky

víti, které přivezl z venku.

soutěží.

nasbíraly 30 bodů, což je slušný počin.

Konstruktiva — nakonec záchrana. Z tro-

Nejvyšší výkony soutěže zahrály Natálie To-

Slabší chvíle si vybraly v závěru sezony,

jice družstev bojujících o záchranu zvládla

pičová 661 a Lucie Vaverková 651 v Přerově.

když prohrály dvě kola před koncem doma

Konstruktiva poslední kolo nejlépe. Bylo

Nejlepší výkon družstev 3523 patří Rosicím

s Duchcovem a hned kolo na to i se Sla-

to ale teprve její druhé jarní vítězství, na

z téhož zápasu v Přerově a podobně hezky

vií. Náchod v sezoně prostřídal 20 hráček,

které čekala od poloviny února.

(3517) zahrála v Přerově i Slavia.

z nichž jednoznačně vyčnívá Martina Hrdi-

Jičín — sestup. Jičín sice na jaře zabral

Kuželkářské listy

10. KK Konstruktiva Praha

Štěpán Koblížek
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První liga mužů

Tam

A zase zpět
Rozhodnuto. Závěrečné kolo vyřešilo poslední otazníky a my se společně můžeme
podívat, jak dopadl další ročník I. KLM. Zatímco o sestupujících bylo jasno už několik kol,
o vítězi se rozhodlo ve vzájemném souboji mezi dvěma nejlepšími celky.

Nadpis článku odkazuje na skutečnost, že

bodů. Dačice mohou mrzet především ven-

stejně jako v minulém soutěžním ročníku

kovní ztráty. Doma prohrály pouze se Sla-

i letos se z vítězství raduje tým, který do

vojem, ale slabé výkony v Táboře, Rosicích

I. KLM sestoupil z Interligy. Tak jako minu-

či Zábřehu je stály postup. Na rozdíl od

lý rok Klokani z Dobřan, i letos se pražský

Slavoje se Dačice spoléhaly na vyrovna-

Slavoj po roce vrací mezi šestku nejlepších

nost celého týmu. Z celkových 35 šestisto-

týmů, která bojuje v československé inter-

vek jich 12 obstaral nejlepší hráč týmu Petr

lize. A aby paralel nebylo málo, tak Slavoj

Žahourek (celkový průměr 583), který prožil

opět znovu po roce vystřídají právě dob-

1. KLM 2018/19
Skóre

118 : 58

34

2. TJ Centropen Dačice

113,5 : 62,5

34

3. KK Slovan Rosice

108,5 : 67,5

29

životní sezónu, o zbytek se rovným dílem

4. TJ Lok. České Velenice

94,5 : 81,5

28

řanští Klokani.

postaralo dalších šest hráčů.

Slavoj zakončil sezonu prohrou s jeho

V úvodu sezóny se o nejvyšší příčku chtěli

5. TJ Třebíč

84 : 92

22

největším konkurentem z Dačic. Jihočeský

ucházet i hráči Rosic. Špatný závěr podzi-

6. KK Zábřeh

86,5 : 89,5

21

celek Slavoji oplatil domácí porážku z po-

mu je však odsoudil k roli pozorovatele.

sledního podzimního kola, čímž se bodově

Slabinou Rosic v letošním roce byla nevy-

7. SKK Hořice

84 : 92

20

dotáhl na vedoucí tým z Prahy, ztrátu v se-

rovnanost. Po skvělých výkonech a jasných

8. TJ Valašské Meziříčí

82 : 94

20

tových bodech však dotáhnout nedokázal.

vítězstvích přicházel útlum v podobě veli-

Slavoj exceloval především na venkovních

ce slabých výkonů. To se nejvíce projevilo

9. KK Hvězda Trnovany

84 : 92

19

kuželnách, ztratil pouze v Rosicích a ve Va-

na venkovních kuželnách. Poměrně mladý

10. KK Lokomotiva Tábor

73,5 : 102,5

18

lašském Meziříčí. Valaši jsou také jediným

tým na domácí kuželně dominoval a ztratil

týmem, který Pražané v průběhu sezóny

jediný zápas s Třebíčí. Venku se však hráči

72 : 104

12

nedokázali porazit. Na domácí kuželně na

často trápili a k pěti prohrám přidali ještě

55,5 : 120,5

7

Žižkově přidal Slavoj ke dvěma prohrám

tři remízy. Další možnou slabinou Rosice je

ještě dvě remízy a celkově obsadil třetí

absence špičkového hráče. Hráči jsou veli-

místo v tabulce doma. Po celou sezónu se

ce vyrovnaní. Šestice hráčů se vešla do 10

ucházet o vyšší příčky, bude třeba zlepšit

Slavoj spoléhal na dva nejlepší hráče celé

kuželek průměru (561 až 571). To je skvělý

hru na venkovních kuželnách. Nejlepším

soutěže — Jaroslava Hažvu a Zdeňka Gar-

základ pro budování týmu, na postup to

hráčem týmu pro tuto sezónu byl Zdeněk

tuse. Jejich absolutní dominanci v týmu

však nestačí. Pokud by se Rosicím nepo-

Dvořák (průměr 578).

podtrhává i statistika šestistovek. Z celko-

dařilo posílit hráčem s průměrem kolem

Naopak velice špatnou koncovkou se se

vých 33, na které hráči Slavoje dosáhli, jich

590, bude potřeba doufat, že mladí hráči

soutěží rozloučili v Třebíči. V posledních

mají 29 na svědomí právě Hažva (14) s Gar-

naplní svůj potenciál a na tuto hranici se

pěti kolech uhrála Třebíč pouhý bod za

tusem (15). Pokud chce Slavoj v Interlize

posunou.

remízu doma s Rosicemi. V závěru sezóny

konkurovat ostatním týmům, bude potře-

Díky dobré koncovce se na čtvrté mís-

se silně projevila absence hráčů a ztráta

ba, aby zbytek týmu podpořil tuto dvojici

to tabulky dostaly České Velenice. Hráči

formy klíčových postav týmu. I přes tuto

častěji.

posbírali 28 bodů. Lepší bilanci si drželi na

ztrátu formy si Robert Pevný udržel pozici

Smolné druhé místo si nakonec připisují

domácí kuželně, kde ztratili jen třikrát. Pře-

nejlepšího hráče a uhájil průměr nad 590.

hráči Centropenu Dačice. Těm na vítězství

devším však doma předváděli daleko vyšší

v soutěži chybělo pouhých pět pomocných

výkony. Pokud se má tým v příštích letech

Kuželkářské listy

B 1. KK Slavoj Praha

Body

C 11. TJ Sokol Duchcov
C 12. SKK Jičín

pokračování na str. 10
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První liga mužů

Tam

A zase zpět
pokračování ze str. 9

Pokud by však chtěli pomýšlet výše, budou

zimu, kdy tým patřil k největším překvape-

muset přilákat posily. Pro letošní rok byl

ním ligy, se hráčům Tábora vůbec nevyvedl

Velice příjemným překvapením jara se sta-

nejlepší Martin Hažva (průměr 572).

závěr soutěže. Šest proher z posledních

lo mužstvo Zábřehu. Po tragickém vstupu

Přesným opakem je tým „ogarů“ z Valaš-

sedmi zápasů přidělalo vrásky na čele fa-

do podzimní i jarní části soutěže před-

ského Meziříčí, který má v sestavě hvězdné

nouškům tohoto celku. Naštěstí si v Táboře

vedlo skvělou koncovku a zvítězilo sedm-

duo Cabák a Metelka (průměr 585, respek-

na podzim nahráli dostatečný náskok, aby

krát v řadě. Především pak porážka Dačic

tive 592), chybí jim však vyrovnanost. Tým

se vyhnuli sestupovým starostem. Přesto

se ukázala jako klíčová pro vývoj celé ligy.

tak několikrát ztratil vítězství jen o pár ku-

je pro nováčka předposlední místo v jarní

Tým ohrožený sestupem se tak rázem ocitl

želek. Přesto je v týmu potenciál na vyšší

tabulce varováním pro příští sezónu. Nej-

v klidném středu na krásném šestém mís-

příčky, věříme, že i medailové.

lepším hráčem byl Petr Chval (průměr 576),

tě. Pokud si na tuto formu v Zábřehu příští

Trnovany před sezónou avizovaly oslabe-

kterému se povedl především podzim.

rok vzpomenou dříve, jistě je nečeká stejný

ní a boj o střed tabulky, a tak se i stalo.

Na špatný první polovinu sezóny doplati-

boj o záchranu. K nejlepšímu hráči Martinu

S devátým místem a 19 body asi může být

li v Duchcově. Na jaře se hráčům už přeci

Sittovi (průměr 582) se na jaře přidal skvě-

spokojenost. Hvězda ztrácela především

jen nějaké body sbírat dařilo, především

le hrající Marek Ollinger (průměr 577).

na venkovních kuželnách, kde se projevi-

na domácí kuželně, kde uhráli deset bodů

Tradiční tým ze středu tabulky jsou Hoři-

la nižší kvalita týmu než v minulých letech.

z celkových dvanácti. Pouhé dva body

ce. Chlapci z Hořic obsadili sedmé místo

Pozitivem je naopak sžití se s novou kužel-

z podzimu však Duchcovské namířily do

a v průběhu roku předváděli jejich tradiční

nou v Duchcově, kde se Hvězdě dařilo lépe

boje o záchranu, která nakonec nebyla

hru. Vyrovnaný tým bez výrazných hvězd

než domácímu Duchcovu. Nejlepším hrá-

úspěšná. Nejlepším hráčem, který však ne-

dokázal potrápit favority a naopak občas

čem se stal Martin Koubek (průměr 590).

objel všechny kuželny, je Zdeněk Ransdorf

ztratit zápas s týmem z nižších pater. S tak-

Že sezóna skončila, mohou být rádi v Tá-

(průměr 591).

to složeným týmem by pro Hořice neměl

boře. Jako nováčci udrželi soutěž a mají

Hrůzyplné jaro prožili v Jičíně. Věříme, že

být problém dlouhodobě držet první ligu.

důvod k oslavám. Po skvělém úvodu pod-

konec sezóny byl pro kluky z Jičína vysvobozením, jelikož se jim nepodařilo uhrát
ani jediný bod od 1. prosince. To tým samozřejmě poslalo do druhé ligy. Tam se
jim snad bude dařit více a budou usilovat
o návrat do I. KLM. Nejlepším hráčem Jičína
se stal Jirka Drábek (průměr 571).
Rozuzlení I. KLM 2018/19 tedy známe. Zbývá
tak doplnit jména postupujících. Z Moravy
se do ligy podívá staronový účastník z Vyškova, který disponuje kvalitním a zkušeným kádrem. Z Čech se do první ligy poprvé podívá Lokomotiva Trutnov, které se
podařilo poskládat velice zkušený tým, doplněný o dravé mládí. A my se těšíme, jak
se oběma nováčkům bude v příštím roce
dařit, a věříme, že oba mají potřebnou
kvalitu na udržení i nějaký ten úspěch.

Muži KK Slavoj Praha — vítězové 1. KLM 2018/19

Kuželkářské listy

Tomáš Valík

2/201 9

11

Zahraniční soutěže

České medaile

v Rakousku i Německu
Sezóna 2018—2019 u našich jižních a západních sousedů je nenávratně pryč. Pojďme si
proto zrekapitulovat celoroční úsilí českých hráček a hráčů v dresech zahraničních týmů.

Rakousko
Rakouská nejvyšší soutěž mužů vyvrcholila
6. dubna devátým kolem. Šlágrem posledního kola se stalo utkání mezi prvním SK
FWT-Composites Neunkirchen a druhým
KSK Union Orth an der Donau. Výsledek
utkání měl na vzhled tabulky už jen kosmetický vliv, protože již jedno kolo před
koncem bylo jasné, že tým okolo prvního
muže tabulky jednotlivců Lukase Hubera
(634,4), se stane letošním vítězem.
Tým z Neunkirchenu v jarní části sezóny
ztratil jen dva body za prohru na kuželně
v St. Pöltenu. KSK Union Orth an der Donau prohrál na jaře jen proti Neunkirchenu a o jeden bod je připravil i nový tým
Milana Blechy, KSV Wien.
Družstvo Orth an der Donau tedy obhájilo stříbrnou příčku z minulé sezóny, když
ztratilo celkem čtyři body na první místo.
Nejlepším hráčem tohoto družstva se stal
Jiří Veselý, který se s průměrem 631,5 umístil na druhém místě tabulky jednotlivců.
Druhý český hráč působící v tomto týmu,
Michal Kratochvíl, skončil s průměrem
579,2 na 34. místě.
Ani pozice týmu KSV Wien nedoznala po
jarní části žádných změn. Milan Blecha

Kuželkářské listy

se tedy raduje z bronzové medaile a jistě

Se stříbrnou medailí ukončila své půso-

i z desáté pozice v průměru jednotlivců

bení v týmu SK FWT-Composites Neunkir-

(607,3).

chen Eva Wendl. Nejlepší hráčkou týmu

Bez medaile se bude muset pro tuto se-

i Superligy se stala Evina spoluhráčka, Eva

zónu obejít loňský mistr Rakouska, St. Pöl-

Sajko (594,6). Eva Wendl se s průměrem

ten. Ten udělal na jaře kus práce a ze

555,4 umístila na 14. místě.

sedmé pozice v půlce sezóny se probojoval

Po roční pauze si medailový ceremoniál

až na čtvrté místo. Ke dvěma podzimním

mohly vychutnat i hráčky St. Pöltenu, které

výhrám přidal sedm jarních a ještě bod za

se umístily na třetí příčce se ztrátou čtyř

remízu. Stal se také jediným týmem, který

bodů na Neunkirchen a náskokem sedmi

v této sezóně porazil Neunkirchen. Filip

bodů na čtvrtý celek ASKÖ KSC Schnee-

Dejda se stal druhým nejlepším hráčem

gattern. Renáta Babická (588,5) za tým

svého týmu a s průměrem 604,9 mu patří

odehrála na jaře tři utkání a v tabulce jed-

celkové 12. místo.

notlivců se umístila na druhém místě.

Poslední z námi sledovaných týmů, KSK

Tým KSV Wien si oproti minulé sezóně

Austria Krems, se umístil na osmém místě,

o jedno místo v tabulce polepšil a končí na

když v jarní části sezóny získal pět bodů. Na

šestém místě. Tahounkami družstva jsou

rozdíl od minulé sezóny se Krems s jisto-

Veronika Petrov (575,2), celkově třetí, a Pav-

tou udržel v soutěži. Ondřej Sobčák (595,3)

lína Procházková (551,7), celkově osmnáctá

i David Machala (594,6) patří dlouhodobě

v tabulce průměrů. Na sedmém místě

k nejlepším hráčům družstva a v tabulce

skončil tým ASKÖ Steyer Sportkegeln, za

jednotlivců jim patří 15. a 16. příčka.

který své první zkušenosti v zahraničí sbírala Denisa Pavlíková. Ta se s průměrem

To v ženské Superlize se odehrávalo drama

524,8 umístila na 58. pozici.

až do posledního kola. Titul mistryň Rakouska mohly získat jak ženy z Neunkirchenu, tak tým BBSV Wien. Před posledním
kolem byl ve vedení Neunkirchen a to o jeden bod.
V posledním kole se tyto celky střetly
a hráčky BBSV si po skvělém výkonu pověsily na krk opět zlaté medaile. Tým Vídně
prohrál v této sezóně jen dvakrát a to se
svými dvěma největšími rivaly Neunkir-

Německo

chenem a St. Pöltenem. Hana Wiedermannová se s průměrem 573,6 umístila na šes-

Již před měsícem skončila Bundesliga

tém místě a její sestra Dana Martinkevič
(571,3) na sedmém.

pokračování na str. 12
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Mládež

Mládežnické
soutěže

České medaile

v Rakousku
i Německu
pokračování ze str. 11

Dlouhodobé soutěže mládežnických družstev
i jednotlivců mají za sebou další ročník.

v Německu. Pro české hráče byla úspěšná
a čtyři celkem z šesti účastníků si se svými
týmy vybojovali medaile.
Již 14. mistrovský titul získal SKV Rot-Weiß
Zerbst 1999. Tento tým ztratil dva body jen

Kuželkářská liga dorostu

hodlo o celkovém pořadí 23. ročníku PMN
v jednotlivých kategoriích.

Nejvyšší ligová soutěž dorostu má za se-

Vítězkou kategorie mladších žákyň se stala

bou své finále, ve kterém si to o doroste-

Anna Löffelmanová (TJ Sokol Kdyně) s dva-

necký titul rozdalo celkem osm družstev.

cetibodovým náskokem před druhou Zuza-

Nejúspěšnějším týmem se stalo družstvo

nou Tranovou (TJ Lokomotiva České Vele-

SKK Hořice, které se stalo dorosteneckým

nice), bronz bere Nikola Bartoníčková z SK

mistrem pro ročník 2018/2019. Stříbrnou

Solnice. V kategorii mladších žáků zvítězil

medaili vybojovalo družstvo z Pelhřimova,

Tomáš Květoň (SK Baník Ratíškovice), stří-

bronz putuje do Vracova.

bro putuje do CB Dobřany zásluhou Josefa
Fišera. Stejný bodový zisk, ale horší dorážka znamenala bronz pro Davida Kože-

Pohár mladých nadějí

luha (TJ Lokomotiva České Velenice).

Je dobojováno, finále hrané 10. března roz-

pokračování na str. 13

v podzimní části sezóny. Jarní soutěží pak
tým Zerbstu prošel bez jediné ztráty, i když
to někdy bylo velmi těsné.
Na paty Zerbstu šlapal hlavně SKC Staffelstein v sestavě se dvěma Čechy. Staffelstein prohrál v jarní části, stejně tak
jako na podzim, jen se Zerbstem a to
pouze o 13 kuželek. Stálými hráči celkově
druhého celku byli Radek Hejhal (622) na
devátém místě v hodnocení jednotlivců
a 21. Miroslav Jelínek (620,2).
Další dvojice Čechů, Milan Svoboda (629,7)
a Michael Kotal (595,5) hrající za SKK
Raindorf, převzala z rukou viceprezidenta
německé kuželkářské asociace bronzové
medaile. Milan Svoboda se z českých hráčů
umístil nejvýše, na šesté pozici. Michael
Kotal na 36. místě.
V nejvyšší německé soutěži působili v této
sezóně ještě dva čeští hráči — Robin Parkan za TSV Breitengüßbach a Milan Wagner za FEB Amberg. Prvně jmenovaný tým
si proti loňské sezóně polepšil v tabulce
o jedno místo a umístil se na místě pátém. Robin Parkan (617,4) odehrál v sezóně kvůli zranění jen 13 utkání a umístil
se na 28. místě v tabulce jednotlivců. FEB
Amberg ukončil sezónu na osmé příčce,
pouze jeden bod od možného ohrožení
sestupem. Milan Wagner se s průměrem
592,1 umístil na 46. místě.
Odvěký rival Zerbstu, tým SKC Victoria
Bamberg, se letos musel smířit až s šestým místem.

Dorostenci SKK Hořice — mistři ČR 2018/19

Kuželkářské listy

Martina Janyšková
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Mládež

Mládežnické
soutěže

Smuteční
oznámení
S velkým zármutkem oznamujeme, že
v pondělí 11. 3. 2019 ve věku 78 let zemřel
po dlouhé nemoci pan
Ivo Blaževič. V jeho

hou a třetí příčku. Stříbrné umístění si tak

pokračování ze str. 12

připisuje na svoje konto Lukáš Dúška (TJ
Kategorii starších žákyň ovládla Petra

Slovan Kamenice nad Lipou), bronz bere

Metrlová (TJ Jiskra Nová Bystřice), která

Lukáš Novák (TJ Start Jihlava).

současně předvedla i nejlepší výkon fi-

Kompletní výsledky naleznete na webu

nálového kola. S dvacetibodovou ztrátou

mladez.kuzelky.cz/cpd.

osobě

nám

odešel

bývalý reprezentační
hráč i trenér a především velký kamarád.
Na mistrovství světa v Linci v roce 1968 vybojoval ve dvojici s Mirkem
Kočárkem titul mistra světa. Při vyhlašo-

se na stříbrnou příčku řadí Tereza Křížová

vání ankety Kuželkář století se umístil na

(TJ Centropen Dačice), následována Lucií

pohár juniorů

šestém místě. Jako poslední reprezen-

Šmarda (KK Orel Ivančice). Na druhém

Kuželna SK Žižkov se stala dějištěm finálo-

1992 v Bratislavě družstvo mužů. K funkci

místě skončil Kryštof Brejtr (SKK Náchod),

vého kola druhého ročníku Poháru juniorů,

který předvedl nejlepší výkon ve finálovém

které proběhlo 17. března. A k vidění byly

souboji. Bronzovou příčku obsadil Franti-

opravdu kvalitní souboje. Hned pět juni-

šek Adamů (TJ Červený Kostelec).

orů předvedlo výkon, který překročil šesti-

Kompletní výsledky naleznete na webu

stovkovou

mladez.kuzelky.cz/pmn.

který pro tento den činil 639 poražených

Dlouhou (KK Kosmonosy). Prvenství v ka-

tační trenér Československa vedl v roce

tegorii starších žáků vybojoval Vojtěch

hranici.

Nejlepšího

náhozu,

kuželek, dosáhl Jan Bína (TJ Lokomotiva
Česká Třebová) a právě on se stal celkovým

Český pohár dorostu

reprezentačního trenéra se vrátil i v éře
samostatné České republiky. Spolu s Jardou Slabákem dovedli na MS v roce 2008
v Dettenheimu družstvo mužů ke čtvrtému
místu.
Za svůj přínos kuželkářskému sportu u nás
byl v roce 2010 uveden do Síně slávy ČKA.
Čest jeho památce.

vítězem letošního ročníku s úctyhodným
průměrem 638 kuželek a velkým náskokem

Neděle 17. března byla dnem finále ČPD,

před druhým Michaelem Kotalem (TJ Sokol

kterého se ujala kuželna v Olomouci. Právě

Kdyně). Na třetí příčku v celkovém pořadí

v tento den mělo 20 nejlepších

dosáhl David Urbánek (TJ Start Rych-

Zápis do

rejstříku

nov nad Kněžnou).

Nejpozději do konce měsíce dubna jste

savadního ročníku poslední

Mezi juniorkami se vítězství poda-

měli posílat vyplněné .csv dokumenty na

šanci zabojovat o co nejlepší

řilo obhájit Natálii Topičové (KK Slo-

adresu gdpr@ckbf.cz. Termín pro zapsání

dorostenek a dorostenců do-

van Rosice), která ve finálovém

do rejstříku je do 30. 6. 2019, ale musíme

Ve finále se nejlépe vedlo

kole předvedla druhý nej-

mít rezervu na možné opravy. Pro komuni-

Anetě

celkové umístění.
(KK

lepší výkon 572 poražených

kaci s oddíly jsem používal emailové adre-

Orel Ivančice), která pora-

kuželek (finálovou vítězkou

sy z webové kuželkářské stránky www.ku-

zila 545 kuželek a právem

se stala Pavla Čípová s výko-

zelky.cz/kluby/. Je pravděpodobné, že tyto

se stala vítězkou již šestého

nem 584 bodů). Na druhém

adresy nejsou aktuální, tak se k některým

Ondovčákové

místě v turnaji se umístila

z Vás dokumenty vůbec nedostaly. Mohlo

nou příčku ovládla Barbora Pýchová (TJ

Hana Beranová (SK Baník Ratíškovice), jen

se i stát, že jste dokumenty v .csv soubo-

Jiskra Nová Bystřice) a bronzovou příčku

o tři body méně měla Tereza Buďová (KK

ru neotevřeli, tak je možné komunikovat

Anna Štraufová (KK Slovan Rosice).

Blansko), což pro ni představovalo bronzo-

i přes Excel soubory.

Mezi dorostenci exceloval ve finálovém

vou medaili.

V obou případech mě kontaktujte na adre-

souboji Jan Škrampal (TJ Spartak Pelhři-

Kompletní výsledky finálového kola a cel-

su gdpr@ckbf.cz. Ostatním, kteří již splnili,

mov). Jeho výkon 592 poražených kuželek

kové pořadí naleznete na webové adrese

moc děkuji.

mu pomohl k zisku zlata v celkovém pořadí

mladez.kuzelky.cz/pj.

ročníku této soutěže. Stříbr-

letošního ročníku. Jen tři body dělily dru-

Kuželkářské listy

Marie Říhová

Jaromír Šula
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Už za pár dní začne

mS v Rokycanech
Bude to velká událost. Naposledy zavítala světová kuželkářská špička do Česka v roce
2014, na což jistě pravý kuželkářský nadšenec vzpomíná v dobrém. Podobně jako tehdy
v Brně, tak i město Rokycany a místní klub mají před sebou nelehký organizační úkol.
Přípravy jsou samozřejmě v plném proudu,

nech mohou těšit nejenom na skvělé spor-

oficiální zahájení MS a o den později za-

upravuje se zimní stadion, kde šampionát

tovce z celého světa, ale také na opravdu

čnou hlavní kategorie družstev mužů i žen.

proběhne, přilehlé plochy a v dohledné

velkou diváckou podporu. Organizátoři od-

Finále pak bude v neděli 26. 5., kdy bude-

době se začnou stavět dráhy a tribuna

hadují, že na finálový víkend dorazí až 1200

me znát týmové mistry světa. Tím ale akce

s kapacitou přes 800 míst k sezení. To vše

diváků denně, což jistě vytvoří důstojnou

v Rokycanech nekončí, hned 27. 5. zahájí

v těsné spolupráci s radnicí a tamním sta-

atmosféru. A určitě se bude na co dívat.

první ME 60+ a „poslední zvonění“ zazní

rostou Václavem Kočím.

Hodí se jistě připomenout, že od 7. do 31. 5.

31. 5., kdy bude vše oficiálně ukončeno.

Akce to bude opravdu velká. Dosavadní

se postupně v Rokycanech představí kate-

Teď jsme ale teprve na začátku, takže se

prodej vstupenek naznačuje velký zájem

gorie v rámci SP U14 a poté bude na pro-

těšíme, že se společně na šampionátu se-

příznivců tohoto sportu, a tak se v Rokyca-

gramu MS U18. Ve středu 15. 5. proběhne

tkáme i s vámi.

Kuželkářské listy

Petr Bürger
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Ligové zrcadlo

2. KLM A
B 1. TJ Lokomotiva Trutnov

2. KLM B
116 : 60

36

113,5 : 62,5

33

106,5 : 53,5

33

110 : 66

34

2. TJ Spartak Přerov

111 : 65

29

2. SKK Primátor Náchod B

107 : 53

* 29

115,5 : 60,5

32

3. KK Blansko

103,5 : 72,5

27

3. TJ Spartak Pelhřimov

95 : 65

27

4. TJ Start Rychnov nad Kn.

109 : 67

27

4. TJ Zbrojovka Vsetín

95 : 81

27

4. SK Žižkov Praha

97 : 63

25

5. Vltavan Loučovice

95 : 81

24

5. SKK Dubňany

85 : 91

22

5. Kuželky Jiskra Hazlov

80 : 80

20

6. TJ Červený Kostelec

86,5 : 89,5

23

6. KK Moravská Slávia Brno

81 : 95

22

6. KK Jiří Poděbrady

74 : 86

17

7. SKK Bohušovice

90,5 : 85,5

22

7. HKK Olomouc

83,5 : 92,5

21

7. TJ Lokomotiva Ústí nad L.

74,5 : 85,5

16

8. TJ Sokol Kdyně

75 : 101

17

8. TJ Slovan Kamenice n. Lip.

88,5 : 87,5

19

8. TJ Sparta Kutná Hora

64 : 96

15

9. KK Kosmonosy

74 : 102

16

9. TJ Sokol Husovice B

80 : 96

19

9. TJ Bižut. Jablonec nad N.

64 : 96

14

68 : 108

14

78,5 : 97,5

18

10. TJ Sokol Chýnov

67 : 93

13

64,5 : 111,5

13

74,5 : 101,5

16

11. TJ Neratovice

51 : 109

9

52 : 124

6

62 : 114

11

* Družstvu Náchod B jsou v tabulce odečteny 2 body.

2. TJ Slovan Karlovy Vary
3. KK SDS Sadská

10. TJ Lomnice
C 11. TJ Kuželky Česká Lípa
C 12. SKK Vrchlabí

B 1. KK Vyškov

2. KLZ A

10. TJ Sokol Vracov
C 11. TJ Sokol Chvalíkovice
C 12. TJ Unie Hlubina

3. KLM A
B 1. Kuželky Aš

B 1. KK PSJ Jihlava

3. KLM B

2. KLZ B

113 : 63

34

B 1. TJ Sokol Tehovec

126 : 50

39

2. TJ Lokomotiva Ústí nad L.

106 : 70

28

2. SKK Náchod

107,5 : 68,5

30

3. CB Dobřany B

92 : 84

25

3. SKK Hořice B

101,5 : 74,5

4. SKK Rokycany B

92 : 84

24

4. TJ Dynamo Liberec

5. SK Škoda VS Plzeň

88 : 88

23

6. TJ Kovohutě Příbram

87 : 89

7. Kuželky Jiskra Hazlov
8. TJ Teplice Letná

117,5 : 42,5

36

2. KK Vyškov

104 : 56

31

29

3. KK Slovan Rosice B

101 : 59

28

97 : 79

27

4. TJ Sokol Luhačovice

86 : 74

22

5. SK Žižkov Praha

89,5 : 86,5

26

5. HKK Olomouc

79,5 : 80,5

20

23

6. TJ Tesla Pardubice

94,5 : 81,5

25

6. SK Baník Ratíškovice

73 : 87

17

81,5 : 94,5

22

7. TJ Sokol Benešov

84 : 92

19

7. KK Šumperk

71 : 89

16

91,5 : 84,5

21

8. TJ Sokol Kolín

79,5 : 96,5

19

8. TJ Sokol Husovice

69 : 91

16

87 : 89

21

9. Spartak Rokytnice nad Jiz.

83 : 93

18

9. KK Blansko B

66 : 94

14

85 : 91

19

10. KK Jiří Poděbrady

76 : 100

15

10. KK Moravská Slávia Brno

64 : 96

13

C 11. SKK Podbořany

84 : 92

19

C 11. TJ Sparta Kutná Hora

72 : 104

14

11. TJ Jiskra Otrokovice

49 : 111

7

C 12. TJ Blatná

49 : 127

5

45,5 : 130,5

3

9. KK Hvězda Trnovany B
10. TJ Elektrárny Kadaň

C 12. TJ Sokol Praha-Vršovice

3. KLM C
B 1. TJ Horní Benešov

Májový turnaj

3. KLM D
111,5 : 64,5

36

110 : 66

35

2. KK Slavoj Žirovnice

3. TJ Prostějov

101,5 : 74,5

28

3. SK Podlužan Prušánky

4. TJ Odry

95,5 : 80,5

26

4. TJ Lok. České Budějovice

5. TJ Tatran Litovel

92 : 84

23

5. TJ Centropen Dačice B

6. TJ Sokol Bohumín

91,5 : 84,5

22

6. TJ Sokol Slavonice

7. TJ Opava

91 : 85

22

8. TJ Sokol Machová

74 : 102

9. Sokol Přemyslovice

Žactva

131 : 45

40

110,5 : 65,5

33

Letošní ročník Májového turnaje žactva se

114 : 62

32

uskuteční o víkendu 18.–19. května v Pel-

92,5 : 83,5

23

hřimově.

87 : 89

22

Každý krajský kuželkářský svaz může při-

87,5 : 88,5

21

7. TJ Sokol Šanov

85 : 91

20

17

8. TJ Start Jihlava

82 : 94

20

svazy mohou svá družstva přihlašovat do

81,5 : 94,5

16

9. TJ Sokol Husovice C

71,5 : 104,5

18

neděle 5. května, do přihlášky uvedou po-

69 : 107

15

10. TJ Sokol Mistřín

71,5 : 104,5

13

C 11. KK Šumperk A

77,5 : 98,5

14

C 11. KK Réna Ivančice

65 : 111

12

C 12. KK Šumperk B

61 : 115

10

C 12. SK Baník Ratíškovice

58,5 : 117,5

10

2. KK Jiskra Rýmařov

10. KK Zábřeh B

Kuželkářské listy

B 1. KC Zlín

B 1. TJ Valašské Meziříčí

hlásit do soutěže jedno čtyřčlenné družstvo žáků. V sestavě družstva musí být
uvedena minimálně jedna žákyně. Krajské

žadavek na počet míst na ubytování (zajišťuje se přednostně pro členy družstev
v počtu 4+1), na adresy kovarova-hana@
seznam.cz a ludmila.johnova@kuzelky.cz.
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Divizní soutěže

Divize AS

Východočeská divize

Jihomoravská divize

B 1. KK Konstruktiva Praha A

153,5 : 54,5

46

B 1. SKK Jičín B

260 : 156

35

B 1. TJ Lokomotiva Valtice

142,5 : 65,5

42

		 2. KK Slavia Praha

120,5 : 87,5

33

		 2. KK Dobruška

250 : 166

33

2. KK Jiskra Čejkovice

137 : 71

42

		 3. KK Slavoj Praha B

110 : 98

28

		 3. KK Zálabák Smiřice

217 : 199

32

B 3. KK Vyškov B

137 : 71

41

		 4. SK Meteor Praha

109,5 : 98,5

28

		 4. KK Vysoké Mýto

264 : 152

31

		 4. TJ Jiskra Otrokovice

120 : 88

32

		 5. TJ Neratovice
		 6. KK Konstruktiva Praha B

107 : 101

28

		 5. TJ Červený Kostelec B

218 : 198

30

		 5. TJ Sokol Mistřín B

123 : 85

31

112,5 : 95,5

27

		 6. Spartak Rokytnice nad Jiz. B 211 : 205

26

		 6. KC Zlín B

104 : 104

27

		 7. TJ Praga Praha

107 : 101

27

		 7. TJ Nová Paka

197 : 219

26

		 7. TJ Sokol Luhačovice B

		 8. TJ Sokol Benešov B

97 : 111

26

		 8. TJ Start Rychnov nad Kn. B

207 : 209

25

		 8. SKK Dubňany B

		 9. TJ AŠ Mladá Boleslav

104 : 104

25

		 9. SK Solnice

191 : 225

24

		 9. KK Slovan Rosice B

		 10. TJ Sokol Brandýs nad Labem

96 : 112

24

		 10. TJ Dvůr Králové nad Labem

197 : 219

23

		 10. SK Baník Ratíškovice B

92,5 : 115,5

22

		 11. SKK Třebechovice p. Orebem 185 : 231

23

C11. KK Orel Telnice

87 : 121

20

		 12. TJ Jiskra Hylváty

186 : 230

20

C12. KK Moravská Slávia Brno B

C13. SC Olympia Radotín

88 : 120

18

		 13. TJ Lokomotiva Trutnov B

173 : 243

18

C14. KK Jiří Poděbrady B

71,5 : 136,5

12

C14. SKK České Meziříčí

156 : 260

18

		 11. PSK Union Praha
C12. TJ Sparta Kutná Hora B

Západočeská divize

102,5 : 105,5

23

97 : 111

23

91,5 : 116,5

23

89 : 119

20

91,5 : 116,5

18

88 : 120

18

C13. TJ Slavia Kroměříž

76,5 : 131,5

16

C14. KK Orel Ivančice

56,5 : 151,5

8

B Postup do vyšší soutěže.

Divize JIH

C Sestup do nižší soutěže.
B Postup v případě vítězství v baráži SMD + JMD.

B 1. TJ Lokomotiva Cheb A

2. Kuželky Hazlov B
		 3. TJ Slavoj Plzeň

228 : 124

32

179 : 173

26

193 : 159

25

B 1. TJ Centropen Dačice D

2. KK PSJ Jihlava B

108 : 68

31

108,5 : 67,5

29

		 3. TJ Sokol Chotoviny

94 : 82

27

		 4. TJ Dobřany

176 : 176

25

		 4. TJ Sokol Soběnov

90,5 : 85,5

25
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B 1. TJ Jiskra Nový Bor

2. SKK Bohušovice B
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Severomoravská divize
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B 1. TJ Spartak Přerov B

C Sestup podle výsledku baráže SMD + JMD.
(První zápas baráže SMD + JMD skončil vítězstvím
Vyškova na drahách Horního Benešova 1,5:6,5.)
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