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Úvodník je velmi zajímavý útvar, který 
se dá pojmout provokativním způso-
bem, případně čistě informativním. 
V určitých dobách je velmi působivé 
snažit se šokovat, apelovat, burcovat. 
V čase vánočním je ale vhodné na-
opak trochu zvolnit. I pro bilancování 
je ten správný čas. Přeci jen starý rok 
bude brzy nahrazen novým.

Poslední KuLi v roce 2022 je sa-
mozřejmě do značné míry právě bi-
lanční. Kolegové se na následujících 
stranách pokusili přehledně popsat 
to nejdůležitější z dění v podzimní 
části letošní sezóny. Kromě popisu se 
rovněž snažili vytvořit základní ana-
lýzu stavu jednotlivých soutěží a také 
i o předpověď určitého výhledu na 
jaro. Předpovědi občas vyjdou, zhusta 
ale spíše ne. V případě neúspěchu 
nabídněte prosím redaktorům pocho-
pení nikoli slova opovržení. Predikce 
jsou jimi dělány podle nejlepšího 
vědomí a svědomí, a i ti nejlepší se 
občas „seknou“. Jak predikujete jaro 
vy? Pojďte s kůží na trh na našich so-
ciálních sítích.

Na závěr vám samozřejmě přeji 
příjemné vánoční svátky a úspěšný 
start no nového roku! A příjemné po-
čtení.

ÚVODEM

Českou republiku v Lize mistrů reprezento-
vala rovnou čtyři družstva. Ženy z SKK Ná-
chod, TJ Spartak Přerov, KK Slovan Rosice 
a muži z SKK Rokycany, mužské souboje 
naleznete v samostatném článku.

SKK NÁCHOD

První zmiňované v prvním kole narazily na 
rakouský Neunkirchen. Úvodní utkání pro-
běhlo na rakouské půdě a ženy z Náchoda 
si nevedly vůbec špatně. Po urputném boji 
bohužel podlehly soupeřkám 5:3 o pouhých 
12 kuželek. Zápas rozhodla až poslední do-
rážka domácí Evy Sajko, ve které zdolala 
Anetu Cvejnovou 63:44. Nejlepší domácí 
hráčkou byla Julia Huber (625). Z náchod-
ského celku byla jedinou šestistovkařkou 
právě Cvejnová (613).

Od odvety se tedy očekávalo velké 
drama. Bohužel na domácích drahách ná-
chodské ženy nezopakovaly výkon z prvního 
utkání a podlehly Rakušankám 6:2. Rozho-
dujícím faktorem byla opět vystoupení Hu-
ber (614) a především Sajko, která utkání 
dominovala s výsledkem 668 kuželek. Ani 
výborných 603 Cvejnové tak nemohlo stačit. 
S Ligou mistrů se tedy Náchod loučí.

TJ SPARTAK PŘEROV

Spartak Přerov odjížděl do Německa, kde 
změřil síly s SV Pöllwitz, za který nastupuje 
novopečená mistryně světa z  Estonska 

Anna Muller. Německý tým potvrdil svoji 
kvalitu a výkonem 3740 zaslouženě vyhrál 
7:1. Hned na úvod utkání předvedla nejlepší 
výkon právě Müller (665). Nejlepší hráčka 
Přerova Kateřina Pytlíková výkonem 610 
kuželek nebodovala. Výhru si však připsala 
Šárka Nováková. 574 kuželek na jejím kontě 
bylo sice o 28 kuželek horších než počin 
domácí Pii Köhler, Nováková však dokázala 
zvítězit 3:1 na dráhy, když hned na té první 
prohrála 163:124.

Do odvety tedy tým Přerova vstupoval 
s velkou ztrátou, rozhodně ne však jako 
předem poražený. Druhé utkání bylo velmi 
vyrovnané a nakonec se štěstí přiklonilo na 
stranu Přerova. Spartak dokázal vyhrát 6:2 
(3393:3391). Nejvíce se dařilo Zuzaně Ma-
chalové s 591 kuželkami. Bohužel na postup 
to nestačilo a také Přerov se s Ligou mistrů 
loučí.

KK SLOVAN ROSICE

Jak se říká „to nejlepší na konec“. Třetím 
českým želízkem v ohni byly ženy z KK Slo-
van Rosice, které se utkaly s BBSV Wien. 
Úvodní utkání proběhlo v Rosicích. Domácí 
hráčky potvrdily svoji kvalitu a bez zásad-
ních obtíží vyhrály 6:2. Po první vyrovnané 
dvojici přišel rozhodující úder Rosiček 
v prostřední části zápasu. Natálie Topičová 
top výkonem utkání 636 kuželek získala 68 
kuželek náskoku. Anna Štraufová přidala 

Konec listopadu a začátek prosince tradičně patří 

soubojům v rámci prvního kola Ligy mistrů. Ženské 

části se letos zúčastnila trojice českých celků.

ROSICE VE 
ČTVRTFINÁLE LM

C H A M P I O N S  L E A G U E

pokračování na str. 3 

Lukáš Dařílek
šéfredaktor
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třetí bod ve vyrovnaném souboji s Petrou 
Habert (563:558). Ve vídeňském dresu se 
představila jak Dana Martinkevič, tak i Hana 
Wiedermannová. Martinkevič v prvním sou-
boji podlehla Lucii Vaverkové (596:575). Wie-
dermannové se utkání výkonnostně nevy-
dařilo. Hladce podlehla Aleně Kantnerové 
576:544.

Druhé utkání bylo více vyrovnané 
a hráčky Rosic dokonce prohrály 5:3 o 12 
kuželek. Nicméně díky domácí výhře a cel-
kovém součtu 8:7 postupují do čtvrtfinále 
a  budou čekat na svého dalšího sou-
peře. V utkání nepadla žádná šestistovka. 

Nejblíže jí byla Martinkevič s 597 kuželkami. 
Její výkon tentokráte stačil na bod. Úvodní 
dvojice tak díky její výhře a srovnání ze 
strany Vaverkové skončila poměrem 1:1. 
Další souboje přinášely jen kuželkové roz-
díly. Klíčovým byl tak opět souboj Topičové, 
která pro tým získala druhý bod a s ohle-
dem na zisk setových bodů v podstatě i roz-
hodla o postupu českého mistra. Nejlepší 
hráčkou dvojutkání se stala Topičová díky 
výkonu 636 kuželek z prvního zápasu.

Jako další duel tu máme souboj ma-
ďarského týmu Ipartechnika a polského 
Alfa Vektor. Obě utkání s přehledem vyhrál 
maďarský tým a poměrem 11:5 zaslouženě 

postupuje do dalšího kola. O postupu Ma-
ďarek v podstatě rozhodla druhá polovina 
prvního utkání, v níž Ipartechnika třemi 
šestistovkami Alfa Vektoru zasadila rozho-
dující úder.

Loňské obhájkyně KK Mlaka Rijeka, kte-
rým los nadělil soupeře ze Slovinska (KK 
Caltik Kamnik), neměly sebemenší problém 
postoupit, když obě utkání vyhrály 6:2. Zde 
favoritky naopak určily směr souboje hned 
v úvodní části prvního střetnutí.

Předposlední souboj sehrál německý 
tým SKK 98 Poing se Slovinkami z KK Pro-
teus. Německý favorit remizoval na domácí 

ROSICE VE  
ČTVRTFINÁLE LM

C H A M P I O N S  L E A G U E

Kompletní sestava z utkání Ligy mistrů – KK Slovan Rosice vs. BBSV Wien

pokračování na str. 4 
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půdě. Slovinky využily dvojího zaváhání 
domácích hráček a  díky vyššímu počtu 
sražených kuželek si zajistily remízový stav 
(3217:3194). V odvetném utkání již nenechal 
německý tým nic náhodě a po kvalitním 
výkonu (3484:3311) vyhrál 5:3 a postupuje.

Poslední a asi vůbec nejzajímavější dvo-
jutkání svedly hráčky SKC Victoria Bamberg 
s hráčkami srbského KK Alimenta Beograd. 
První utkání skončilo 4,5:3,5 o pouhých 15 
kuželek pro Bamberg. Klíčovým soubojem 
byla výhra Celiny Zenker nad Dijanou Kor-
manjos (631:584), která domácím přinesla 
více než 50 kuželek k dobru. Nejvyrovnaněj-
ším soubojem pak byla bitva Klary Sedlar 
s hostující Kristinou Ljubenkovič, kdy se obě 
rivalky rozešly smírně 620:620.

Po domluvě obou družstev se druhé 
utkání konalo hned druhý den v Bambergu 
a znovu se jednalo a zajímavý a vyrovnaný 
zápas až do posledních hodů. Štěstí se 
znovu přiklonilo na stranu německého mi-
stra a Bamberg vyhrál 5:3 o 3 kuželky. Ze 
všech vystoupení vyčnívá výkon Jasminy An-
djelkovic, která shodila 662 kuželek. Z jejích 
spoluhráček jí opět nejvíce podpořila Lju-
benkovič (611). Za Bamberg nejlépe zahrály 
Sedlar (635) a Zenker (625).

Čtvrtfinálové boje budou pokračovat 
28. ledna 2023.

Jan Bína

ROSICE VE  
ČTVRTFINÁLE LM

C H A M P I O N S  L E A G U E

ČTVRTFINÁLE LIGY MISTRŮ — ŽENY

SK FWT Composites Neunkirchen (AUT) — KK Slovan Rosice (CZE)

SKK 98 Poing (GER) — SKC Victoria 1947 Bamberg (GER)

KK Mlaka Rijeka (CRO) — SV Pollwitz (GER)

ŽKK Istra Poreč (CRO) — Ipartechnika Győr SE (HUN)

Tým Náchoda změřil síly s rakouským Neunkirchenem

Společné foto hráček Přerova a Pöllwitzu
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ROKYCANY NESTAČILY  
NA ZADAR

C H A M P I O N S  L E A G U E

Los v tomto ročníku proti sobě postavil dva 
celky z čela chorvatské ligové tabulky KK 
Zaprešič a KK Mertojak Split. Vedoucí Za-
prešič v domácím utkání podlehl Splitu 2:6 
(3728:3792) na setové body těsně 11,5:12,5. 
Nejlepším hráčem utkání byl Ivan Totić 672 
(KK Mertojak Split). Odvetné utkání bylo 
velmi vyrovnané. O vítězství a postupu roz-
hodovali až poslední hráči. Nakonec o osm 
kuželek zvítězil Split a  zpečetil tak svůj 
postup do čtvrtfinále. Výsledek utkání 5:3 
(3720:3712). Nejlepším hráčem Alen Kujun-
džič 650 (KK Zaprešič).

Utkání v italském Neumarktu, kam zaví-
tal rakouský tým z Neunkirchenu, bylo pod 
taktovkou domácích. Italové získali celkem 
3915 kuželek, Rakušané 3756. Utkání skon-
čilo 6:2. Nejlepším hráčem byl Vilmoš Za-
varko díky 702 kuželkám. Zavarkovi skvěle 
sekundovali Erik Kuna 670 a Tamáš Kiss 665. 
Nejlepší hráč Neunkirchenu Lukas Huber 
porazil 649 kuželek. I utkání v Rakousku 
skončilo 2:6, bylo ale vyrovnanější než 
v  Itálii. Neunkirchen podlehl Neumarktu 
3750:3860. Nejlepší výkon utkání předvedl 
Erik Kuna – 684 kuželek.

Německý Raindorf v sestavě s Milanem 
Svobodou a  Michaelem Kotalem zavítal 
v prvním termínu do maďarského Zalae-
gerszegu. Milan Svoboda (644) a Michael 
Kotal spolu s Janem Sandlerem (584) při-
spěli svými výkony k  výhře svého druž-
stva a Raindorf tak odjížděl s výhrou 6:2 
(3758:3645) a dobrou výchozí pozicí k domá-
címu utkání. Raindorf v Maďarsku získal 15 
setových bodů. Doma tak potřeboval uhrát 

minimálně 9,5 bodu. K tomu ale nakonec 
nedošlo. Raindorf získal 7,5 bodu a celkově 
prohrál 1:7 (3601:3687). Michael Kotal střídal 
spoluhráče Schmida 35. hodem. Velmi se 
mu povedla druhá šedesátka (340) celkem 
ale porazili 595 kuželek a podlehli Zoltánu 
Feherovi. Milan Svoboda svého soupeře 
rovněž neporazil, když nahrál 623 kuželek, 
Attila Nemes o 4 více. Nejlepším hráčem 
utkání se stal Levente Kakuk 637. Zalaeger-
szeg postoupil mezi nejlepší osmičku.

Stejně jako loni proti sobě los postavil 
KSK Union Orth/Donau a KK Beograd. V do-
mácím utkání Orth vyhrál 5:3 (3937:3863) 
14,5:9,5 a oba týmy předvedly mnoho výbor-
ných výkonů, když polovina hráčů překonala 
650 kuželek. Nejlepším se blýsknul Matthias 
Zatschkowitsch 682. Jan Mecerod porazil 647 
kuželek a Michal Kratochvíl 638 kuželek. 
Utkání v Bělehradě bylo jistě nervydrásající. 
Orth nakonec dokázal zvítězit 5:3 o pouhé 
dvě kuželky 3693:3691. KK Beograd vybojoval 
13,5 a Orth 10,5 setových bodů. Poslední dva 
rozhodující setové body vybojovali hráči 
Orthu až na posledních drahách. Nejlepšího 
výkonu dosáhl Zatschkowitsch 669 kuželek. 
Michal Kratochvíl porazil 583 a Jan Mecerod 
608 kuželek.

Držitel titulu Ligy mistrů ze sezóny 
2021/22 SK Železiarne Podbrezová hostil své 
soupeře z Interligy Trstenou. Trstená zažívá 
zlaté časy – v Evropském poháru se tento 
tým probojoval mezi čtyři nejlepší a v po-
lovině interligové sezóny vede tabulku bez 
ztráty bodu. Začátek zápasu v Podbrezové 
se odvíjel lépe pro domácí. Po první rundě 

vedli 2:1 s náskokem 18 kuželek. Jan Bína 
přispěl 615 kuželkami a Jiří Veselý 613 ku-
želkami. Pro Trstenou získal bod Mikolaj 
Konopka výkonem 636 kuželek, když pora-
zil Veselého. Ve druhé části utkání se karta 
obrátila a setové body přibývaly hlavně na 
kontě Trstené. Bystrik Vadovič ještě dokázal 
bodovat pro Podbrezovou nejlepším výko-
nem utkání 644 kuželek, když porazil Pe-
tera Šibala 640. Jen se ztrátou půl setového 
bodu pak dokončili utkání Michal Szulc 611 
a Martin Kozák 620, když porazili Andreje 

Odstartoval další ročník Ligy mistrů v kuželkách – nástavbové soutěže pro 

úspěšné účastníky mezinárodních pohárů. První kolo proběhlo 26. 11. a odvety 

pak 10. 12. Pojďme se podívat, kdo v soutěži pokračuje dál a kdo nikoli. 

pokračování na str. 6 

Úspěšné české duo Kratochvíl, Mecerod
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Balca spolu s Kristianem Sojakem (550) 
a Tomáše Pašiaka spolu s Erikem Gallem 
(565). Podbrezová podlehla 3:5 (3629:3723) 
8,5:15,5.

Utkání v Trstené bylo vyrovnanější co do 
celkového výsledku i setových bodů. Trstená 
potřebovala pro postup získat devět seto-
vých bodů. V první rundě svedl boj Mikolaj 
Konopka a Jan Bína. Honza i přes vyšší ná-
hoz podlehl na setové body 1:3 678:663. Va-
dovič porazil Ivana Čecha 629:627. Ve střední 
části získali oba body domácí. Michal Szulc 
porazil Nemčeka 661:626, Kozák Galla spolu 
s  Pašiakem 589:568. Po čtyřech hráčích 
měla Trstená na kontě osm setových bodů. 
Již po první třicítce bylo dílo dokonáno, oba 
hráči Trstené získali bod. Celkově pak Juris spolu se Starkem (591) podlehli Veselému 

se Sojákem (604). Šibal se Štefančíkem po-
razili Balca 579:570. Trstená domácí utkání 
vyhrála 6:2 (3710:3675) 12,5:11,5 a senzačně 
tak vyřazuje Podbrezovou v prvním kole Ligy 
mistrů.

I Zerbstu přiřadil los soupeře z ligové 
soutěže. Byl jím VfB Hallbergmoos, druhý 
celek německé tabulky. Na padavé kuželně 
v Zerbstu dosáhli dva hráči na výkony přes 
700 kuželek. První předvedl Mario Nüsslein 
(703), který porazil Marcuse Gerdaua (691). 
Překonal ho Timo Hoffmann (722), když 
porazil Bogdana Tudorie (650). Tým Hall-
bergmoos si stanovil nový týmový rekord 
v hodnotě 3969 kuželek. Zerbst přišel o 3 tý-
mové body. Hallbergmoos odjížděl s výsled-
kem 3:5 (3969:4080) 9:15. Odvetné utkání 
skončilo 2:6, tedy výhrou Zerbstu ačkoli 
na setové body bylo vyrovnáno 12:12. Hall-
bergmoos prohrál o 71 kuželek 3718:3789. 
Nejlepší výkon předvedl domácí Mario 
Nüsslein 684 kuželek. Nováček v Lize mistrů 
Hallbergmoos se tedy loučí v prvním kole.

SKK ROKYCANY

Jediný český celek v Lize mistrů SKK Roky-
cany zavítal v prvním termínu do Zadaru, 
aby změřil síly se třetím celkem chorvatské 
tabulky. Favoritem utkání byl jistě domácí 
Zadar. První hráči utkání Congor Baranj 
a Radovan Vlajkov udělili Čechům lekci 
v podobě výhry 2:0 o 170 kuželek. Baranj 
porazil Špelinu 654:559 a Vlajkov Michala 
Jirouše 642:567. Věřte nebo ne, byly to po-
slední body, které hráči Zadaru získali. Pak 
už se utkání neslo v duchu stahování ztráty 
Rokycan. Šnejdar porazil Uzelace 652:586. 
Hejhal porazil Marinoviče 639:621. Endršt 
pak Božičeviće 605:582 a Bučko Bakrana 
638:624. Počítadlo se zastavilo na číslech 
3709:3660. Rokycany remizovaly v Zadaru 4:4 
(12,5:11,5) a na domácí utkání si odvezly pří-
jemnou výchozí pozici. Domácí utkání zahá-
jili Jan Endršt a Radek Hejhal. Endršt pod-
lehl Marinovičovi 581:646, který předvedl 

ROKYCANY NESTAČILY  
NA ZADAR

C H A M P I O N S  L E A G U E

Radost Jana Bíny pokračování na str. 7 

Rokycany v chorvatském Zadaru
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nejlepší výkon utkání. Hejhal porazil Boži-
čeviće 634:613. Dále už šly body jen na konto 
Chorvatů. Utkání v Rokycanech skončilo pro 
domácí prohrou 1:7 (3627:3708) 10:14.

Posledním duelem bylo utkání mezi 
maďarským Szegedem a německým TSV 
Breitengüßbachem. Němcům se vstup do 
soutěže nevydařil a v Maďarsku dokázali 
získat jen jeden týmový bod, který vybojo-
val Christopher Wittke porážkou Zsombora 

Zapletana 612:607. Nejlepší výkon předvedl 
Karoly Kozma 626 kuželek. Utkání skončilo 
7:1 (3637:3466) 17:7. Odvetné utkání v Ně-
mecku bylo o dost vyrovnanější a skončilo 
poměrem 4:4. To však domácím k obratu 
nestačilo. Nejlepší výkon utkání předvedl 
Zapletan (672). Celkem domácí nahráli 3809 
kuželek, soupeři o 19 méně. Postupujícím 
celkem je maďarský Szeged. 

Do čtvrtfinále postupuje osm mužských 
celků.

Martina Janyšková

ROKYCANY NESTAČILY  
NA ZADAR

C H A M P I O N S  L E A G U E

ČTVRTFINÁLE LIGY MISTRŮ — MUŽI

KK Neumarkt (ITA) — SKV Rot Weiß Zerbst (GER)

KSK Orth an der Donau (AUT) — Zengő Alföld Szegedi TE (HUN)

KK Mertojak Split (CRO) — Zalaegerszegi TK (HUN)

KK Zadar (CRO) — ŠKK Trstená Starek(SVK)

Radek Hejhal v přípravě na hod

KULI  
BLAHOPŘEJE

Karel Janovský, bývalý tvůrce Okénka do za-
hraničí, rozhodčí a člen SK Kuželky Přelouč 
oslavil v prosinci 80. narozeniny.

Milan Jakoubek, bývalý 
předseda Komise roz-
hodčích ČKA, předseda TJ 

Elektrárny Kadaň, Komise 
rozhodčích a Trenérsko-meto-

dické komise Ústeckého KKS, oslavil v listo-
padu 65. narozeniny.

Vladimír Sedláček, vice-
prezident České kuželkář-
ské asociace, předseda 
Komise státní reprezen-
tace ČKA a předseda kužel-
kářského oddílu TJ Spartak Přerov, oslaví 
v lednu 60. narozeniny.

Jiří Miláček, předseda Středočeského kraj-
ského kuželkářského svazu a oddílu KK Jiří 
Poděbrady oslaví poslední den roku 2022 
jubilejní 50. narozeniny.

Z JEDNÁNÍ  
VV ČKA

Výkonný výbor České kuželkářské asociace 
na svém jednání ve středu 14. prosince pro-
jednal přípravu mistrovství republiky pro 
rok 2023. VV mimo jiné určil počet startu-
jících a vybral místa konání jednotlivých 
akcí. VV vzal na vědomí průběh vyúčtování 
příspěvků krajských svazů.

VV také schválil parametry ankety Ku-
želkář roku 2022 a  zabýval se přípravou 
české účasti na Světový pohár jednotlivců 
2023, který se bude konat v chorvatské Ri-
jece.
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Když se podrobněji podíváme na tabulku, 
můžeme vidět celkem velký bodový rozdíl 
mezi prvním a posledním týmem. Tabulku 
vede Trstená s 22 body, poslední je Filakovo 
se 3 body. Velmi zřídka se stává, že by v nej-
vyšších soutěžích docházelo k tak velkému 
bodovému odskoku. Teoreticky můžeme 
říci, že letošní ročník má 2-3 slabší týmy. 
Na české straně zaostávají Hořice, které 
mají na svém kontě teprve 4 body. Hořice 
mají těžkou pozici. Jako nováček se musí 
vyrovnávat s novými kuželnami a těžkými 
soupeři. Navíc mají nově zrekonstruovanou 
kuželnu, se kterou neměly tolik času se sžít 
a detailně ji poznat, což je připravilo o vý-
hodu domácích drah. Nejen že tak Hořice 
svádí marné boje venku, ale velmi těžké je 
pro ně získat body i doma, protože sou-
peřům se na zdejších nových drahách daří 
(hned dva rekordy padly v této podzimní 

části – Rokycany 3827 a Podbrezová 3829 
kuželek). Navíc Hořicím chybí tzv. tažný kůň, 
který by svými výkony hnal ostatní vpřed. 
Ano, mají sice Davida Urbánka, který byl 
v loňské sezóně druhým nejlepším hráčem 
I. KLM s průměrem 607,29. V Interlize mu 
však náleží až 30. příčka s průměrem 600 
kuželek. Zde můžeme názorně vidět, jak 
velká konkurence v Interlize je a jak velký 
rozdíl ve výkonech je mezi I. KLM a Inter-
ligou.

Na slovenské straně je v podobné situ-
aci Filakovo, které je momentálně na po-
slední pozici v tabulce se 3 body. Filakovo 
svůj první bod získalo díky situaci, že Ro-
kycany musely odehrát utkání pouze v pěti 
hráčích. I přesto Rokycanům chyběla jediná 
kuželka, aby z  Filakova odjely s  oběma 
body. Jedinou výhru získalo Filakovo v po-
sledním kole nad Vrútkami, když předvedlo 

svůj nejvyšší výkon 3599 kuželek. Také Fila-
kovo má svého nejlepšího hráče až na 37. 
pozici, je jím Patrik Flachbart s průměrem 
590,9 kuželek.

Sučany už před začátkem soutěže avi-
zovaly, že své šance vidí někde ve spodní 
části tabulky, aktuálně jsou desáté. Bohu-
žel u nich došlo k tomu, že většina sestavy 
loňského ročníku vypadla a musela být 

TRSTENÁ BEZ  
ZTRÁTY BODU

I N T E R L I G A  M U Ž Ů

Poslední čtyři zápasy druhého prosincového víkendu definitivně zavřely bránu 

za podzimní částí Interligy. Na následujících řádcích zhodnotíme její průběh.

Nástup při zápasu Interligy – Trstená vs. Vrútky

INTERLIGA 2022/23

Z SKÓRE B

1. ŠKK Trstená Starek 11 64,5 : 23,5 22

2. ŠK Želez. Podbrezová 11 62 : 26 18

3. SKK Rokycany 11 55,5 : 32,5 15

4. KK Ježci Jihlava 11 50 : 38 13

5. TJ Valašské Meziříčí 11 50 : 38 13

6. TJ Rakovice 11 46 : 42 11

7. KK Slavoj Praha 11 43 : 45 10

8. TJ Lokomotíva Vrútky 11 39 : 49 9

9. TJ Sokol Brno-Husovice 11 36 : 52 9

10. KK Tatran Sučany 11 29 : 59 5

11. SKK Hořice 11 25 : 63 4

12. FTC KO Fiľakovo 11 28 : 60 3

pokračování na str. 9 
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TRSTENÁ BEZ  
ZTRÁTY BODU

I N T E R L I G A  M U Ž Ů

 pokračování ze str. 8

nahrazena. Momentálně Sučany nemají ani 
stabilní sestavu. I přesto jsou s pěti body 
ve slovenské tabulce před posledním Fila-
kovem. Uvidíme, zda zvládnou minimálně 
tuto pozici obhájit a splnit si tak 
své přání pro letošní sezónu, a to 
zůstat v Interlize. 

Pro někoho možná pře-
kvapivě tabulku vede Trstená, 
která od začátku soutěže cel-
kem přesvědčivě bere výhru za 
výhrou. Její působení 
v tomto roce je zcela 
bez ztráty kytičky, 
a tak jí zásluhou pa-
tří první příčka s pl-
ným počtem 22 bodů. Trstená za-
hájila ročník kvalitním náhozem 3814 
kuželek proti Valašskému Meziříčí, v násle-
dujícím kole si pak bez problému poradila 
s loňským vítězem Interligy Podbrezovou, 
což pro ni bylo jistě velkou motivací. Ztráta 
bodu jí nejvíce hrozila v utkání se Slavo-
jem Praha, které skončilo těsným výsled-
kem 4,5:3,5. Prakticky jediná kuželka dělila 
Trstenou od remízy. Trstená letos posílila 
o ikonu kuželkářského sportu Ivana Čecha, 
který však zatím spíše zůstává za očekává-
ním. Hlavním tahounem je Mikolaj Konopka 
(4., 637,2).

V  závěsu za Trstenou je s  18 body 
Podbrezová. Ta své body ztratila ve pro-
spěch Trstené a  Valašského Meziříčí. 
Podbrezová se musela vyrovnat s odcho-
dem Erika Kuny. Zdá se, jako by odchod 
Kuny vyvolal tlak na Jana Bínu, který, ač 
momentálně druhý nejlepší hráč Interligy 
s průměrem 640,7, lehce zaostává za vý-
kony z minulého ročníku. Trápení sedlo na 
Tomáše Pašiaka, kterému se v této sezóně 

zatím moc nedaří. Podbrezová však letos 
dala šanci také mladší generaci a vypadá 
to, že sázka se jim vyplácí. Andrej Balco do-
kázal, že se před ním musí mít ostatní na 
pozoru. Za pochvalu jistě stojí téměř sed-

mistovkový výkon v Hořicích, kde mu 
padlo 694 kuželek. Podbrezová je 
velký bojovník, můžeme si být 
tak jisti, že snahu obhájit loňský 
titul jen tak nevzdá.

Na bronzové příčce a zá-
roveň první v  české tabulce 
jsou Rokycany s 15 body. Ro-

kycany hodně těží 
z  domácích utkání, 
ve kterých doposud 
nenašly přemožitele. 

Z venku přivezly body 
z Hořic, kde sehrály kvalitní utkání 

s rekordním náhozem 3827 kuželek. 
Štěstí jim nepřálo ve Filakovu. Důležitá 
utkání proti největším českým rivalům Va-
lašskému Meziříčí a Jihlavě však zvládly ve 
svůj prospěch. Uvidíme, zda se jim to po-
daří i v jarní části na venkovních drahách. 

Nejlepším hráčem týmu je v celkovém po-
řadí šestý Radek Hejhal s průměrem 635,8 
kuželek. Zmínit se musíme také o Michalovi 
Bučkovi, který letos zažívá jednu ze svých 
nejlepších sezón. 

Jihlava a Valašské Meziříčí jsou se stej-
ným bodovým ziskem třinácti bodů seřa-
zeny na 4. a 5. místě tabulky. Jihlava doma 
získala osm bodů v šesti utkáních, body 
sklidila ale také na venkovních kuželnách, 
kde se jí letos poštěstilo sehrát několik re-
míz. Ta poslední se Slavojem jí sice bude asi 
trochu mrzet. V duelech byla karta štěstěny 
na její straně. V závěru jí však chybělo deset 
kuželek v celkovém náhozu. Valmez útočí 
více doma, když z pěti utkání pouze v jed-
nom remizoval. Venku se mu podařilo do-
vézt body z Filakova a Husovic. Důležité bylo 
rovněž vítězství proti Podbrezové. Bolest-
nou ztrátu zaznamenal v utkání se Slavo-
jem, které skončilo o pouhých šest kuželek 
ve prospěch pražského týmu. Vyrovnanější 
výkon jsme od nich čekali také ve střetnutí 

Rekordní výkon Rokycan v Hořicích

pokračování na str. 10 
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s Rokycany. 
Rakovice zažívají letos výbornou sezónu. 

S jedenácti body se řadí přesně do středu 
tabulky, ve slovenské tabulce jsou na bron-
zové pozici se ztrátou sedmi bodů na dru-
hou Podbrezovou. Dalo by se říci, že se jim 
daří plnit své předsevzetí ze začátku sezóny, 
tedy „plavat v klidných vodách“.

A daří se také pražskému Slavoji, který 
je momentálně na sedmé pozici za Rako-
vicemi. Slavoj hodně těží ze svého „koně“, 
aktuální jedničky Interligy Jaroslava Hažvy 
s průměrem 641,8 kuželek, který dokáže ne-
čekané zvraty v závěrečných částech utkání. 
Vzpomeňme např. na utkání s Valmezem, 
ve kterém zásluhou 664 kuželek nahrál na 
svého soupeře 96 kuželek, nebo nedávné 
utkání proti Jihlavě, kde na konto domácích 
připsal do plusu 78 kolků. 

A zbývají nám poslední dva týmy, které 
se s devíti body seřadily na osmou a devá-
tou příčku. Vrútkám se doma celkem daří, 
kromě jedné remizy a jedné prohry všechna 
ostatní domácí utkání pro ně skončila ví-
tězně. Zato venku se trápí, když se jim do-
posud nepodařilo ukořistit žádný bod, a to 
ani proti slabším soupeřům jako jsou Ho-
řice či Filakovo. 

Husovice si do nové sezóny nedávaly 
příliš vysoké cíle. Zásadním pro ně bylo 
udržet se i nadále v  Interlize. To se jim 
prozatím daří. Za sebou mají ještě Hořice 
se čtyřmi body. Zlepšení přišlo také v do-
mácích zápasech. V loňské sezóně doma 
proti českým zástupcům získaly pouze je-
den bod. V té letošní doma proti českým 
týmům Brňané posbírali již čtyři. Husovice 
mají na rozdíl od Hořic Petra Hendrycha, 
který je velkou oporou týmu, a tak budou 
mít pozici pro setrvání v Interlize o něco 
snadnější než český nováček soutěže.

Marie Říhová

Velikost:
35-37 (S)
38-41 (M)
42-45 (L)

46-48 (XL)

Antibakteriální ponožky

PONOŽKY
NA KUŽELKY

se stříbrným vláknem
Stříbrné vlákno je viditelné pouhým
okem, bakterie zabíjí permanentně,
tedy i přes noc, když necháte ponožky
v botách
Ponožky zabraňují zápachu, chrání před
infekcemi i plísněmi
Jsou vyrobné z funkčního mikrovlákna

MIRO GLOVES s.r.o., Borová 275, 56982
Borová u Poličky, www.silvernite.cz

Jsou desinfekčně předeprané, lze je
prát v pračce na 60°C a sušit v sušičce

Stříbrné vlákno je viditelné pouhým
okem, bakterie zabíjí permanentně,
tedy i přes noc, když necháte ponožky
v botách

www.silvernite.cz

 pokračování ze str. 9

TRSTENÁ BEZ  
ZTRÁTY BODU
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Rosice po podzimu právem vedou tabulku 
s náskokem čtyř bodů před tradičním riva-
lem Slavií Praha a překvapením letošního 
podzimu Valašským Meziříčím.

Slavia svůj klíčový zápas podzimu v Ro-
sicích po relativně vyrovnaném průběhu 
prohrála, ale nebylo to zase tak velké pře-
kvapení. Nečekalo se naopak její domácí 
zaváhání s  Valašským Meziříčím. Slavia 
v tomto předehrávaném nedělním utkání 
zahrála o téměř 250 kuželek méně oproti 
svému sobotnímu výkonu a zisk bodů tak 
soupeřkám hodně usnadnila (3317:3336). Jak 
jsme před sezonou předpovídali, je Linda 
Lidman výraznou posilou Pražanek, zvláště 
při absenci Olgy Hejhalové.

Valašské Meziříčí za celou loňskou se-
zonu získalo jen deset bodů a bylo dva 
body od sestupu. Letos má v sestavě osm 
kvalitních hráček, včetně Veroniky Horkové 
a Michaely Provazníkové, a získalo už čtr-
náct bodů v první polovině soutěže. Málo-
kdo asi čekal, že v osmém kole budou hrát 

Rosice o první místo právě s Valašským Me-
ziříčím. Drama se nekonalo, ale přesto se 
zápas díky dosaženému výkonu Rosic (3730 
kuželek) zapíše do historie.

Přímá aktérka utkání Barbora Janyšková 
na tento zápas vzpomíná takto: „V osmém 
kole jsme se utkaly s holkama z TJ Valaš-
ského Meziříčí. Věděly jsme, že zápas to 
bude těžký a že bude rozhodovat hlava. 
Byly jsme však odhodlané tento zápas vy-
hrát, a tak se taky stalo a my si splnily další 
cíl, a to 37 stovek. Atmosféra v týmu byla 
během celého zápasu skvělá a myslím, že 
můžu mluvit za všechny, když řeknu, že jsme 
si zápas moc užily.”

Také Jihlavě se daří nad očekávání 
dobře. Za vedoucí trojicí však už má určitý 
odstup a vypadá to, že soutěž odehraje 
v klidném středu tabulky.

Náchod jsme asi všichni čekali trochu 
výš než na pátém místě tabulky (se zápa-
sem k dobru). A nebýt těsné výhry o dvě 
kuželky ve Zlíně, mohlo být ještě hůř. 

Východočešky nedokázaly bodovat se žád-
ným ze silnějších družstev, která jsou nyní 
před nimi v tabulce. Ale uvidíme, soutěž je 
teprve v polovině.

Zlín si drží svůj klidný střed i díky tra-
diční opoře Bohdaně Jankových a dobře 
hrající posile Michaele Bagári.

Vyškov pod sebe v  tabulce dostal 
všechna tři družstva, se kterými se mu po-
dařilo naplno bodovat – Přerov, Jičín a Ro-
kycany. Jako nováčci soutěže tak mohou 
přezimovat relativně v klidu.

Přerov se herně trochu potácí přede-
vším doma, což je už trochu tradicí. Ze čtyř 
zápasů vyhrál jediný a v posledních pěti 

TŘICET SEDM TŘICET

P R V N Í  L I G A  Ž E N

Celkem 3730 kuželek porazily hráčky Rosic v utkání 8. kola ve Valašském 

Meziříčí. Nejlepší možný začátek pro souhrn podzimní 1. KLZ.

Z utkání 1. KLZ – KK Vyškov vs. SKK Rokycany pokračování na str. 12 

1. KLZ 2022/23

Z SKÓRE B

1. KK Slovan Rosice 9 61 : 11 18

2. KK Slavia Praha 9 52 : 20 14

3. TJ Valašské Meziříčí 9 41,5 : 30,5 14

4. KK Jihlava 9 39,5 : 32,5 11

5. SKK Primátor Náchod 8 32 : 32 9

6. KC Zlín 9 37 : 35 8

7. KK Vyškov 9 31 : 41 6

8. TJ Spartak Přerov 9 25 : 47 6

9. SKK Jičín 8 10,5 : 53,5 1

10. SKK Rokycany 9 22,5 : 49,5 1

M L Á D E Ž
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Kometou sezóny je zatím bezesporu Sad-
ská, která jakožto nováček zásluhou lepšího 
skóre přezimuje na čele. To asi před sezó-
nou čekal málokdo. Tým Sadské se spoléhá 
především na zisk bodů v domácím pro-
středí, kde prohrál zatím jen s Vyškovem 
těsně o 10 kuželek. Kromě toho si hráči Sad-
ské připsali cenná vítězství i venku, přesněji 
v Zábřehu a ve vypjatém utkání posledního 
kola podzimní části na horké půdě Lokomo-
tivy Trutnov. Od devátého kola, kdy se vrátil 
do kádru Václav Schejbal, nováček soutěže 
nenalezl přemožitele.

Stříbrná pozice se shodným počtem 
patnácti získaných bodů patři Duchcovu. 
Sokol je jediným týmem, který letos doká-
zal pokořit 3600 poražených kuželek. Tato 
hranice byla překonána v domácím zápasu 
šestého kola proti Třebíči. Ve zmíněném 
utkání jsme také byli svědky výkonu z říše 
snů, o  který se postarala hlavní opora 
družstva Zdeněk Ransdorf. Jeho počítadlo 
se zastavilo na magických 707 kuželkách. 
Zdeněk se tak stal sedmým Čechem, jenž 
pokořil metu 700 kuželek. Gratulujeme. Ale 
že Duchcov již není mužstvem o jednom 
člověku, nás jeho hráči přesvědčili v utkání 
jedenáctého kola, když porazili kuželkáře 
Valašského Meziříčí výkonem 3498 i bez 
lídra týmu.

Pódiová umístění uzavírá Zábřeh. Zá-
břeh se mohl výhrou v posledním podzim-
ním kole vyšvihnout do čela, nicméně doma 
padl s Třebíčí o 6 kuželek, a tak se jeho 
hráči musí spokojit s třetí příčkou. Prohra 

s Třebíčí přerušila Zábřehu šňůru čtyř vítěz-
ství v řadě. Postupně zvítězil nad Dačicemi, 
Duchcovem, Vyškovem a Dobřany. Aktuálně 
nejlepším hráčem Zábřeha je Marek Ollin-
ger (587,14), který je jediným zástupcem to-
hoto týmu v první desítce mezi jednotlivci.

NOVÁČEK NA  
PRVNÍM MÍSTĚ

P R V N Í  L I G A  M U Ž Ů

V uplynulé polovině 1. KLM se potvrdily předsezónní 

predikce o vyrovnanosti soutěže. První čtyři 

týmy totiž dělí pouze jeden bod. Pojďme se 

ohlédnout za uplynulou podzimní částí 1. KLM.

kolech zvítězil pouze v Rokycanech. Kromě 
Michaely Beňové se hráčky stále hledají.

Rokycany a Jičín mají ve většině zápasů 
k bodům i k prvnímu letošnímu vítězství 
hodně daleko. I jejich vzájemný zápas skon-
čil v listopadu spravedlivou remízou po ne 
příliš přesvědčivých výkonech z obou stran. 
Rokycany v hodně obměněné sestavě po 
odchodu klíčových hráček bojují statečně 
a drží je svými výkony a zkušenostmi přede-
vším Terezie Krákorová. Výkony Jičína jsou 
spíše slabé a domácí nepadavá kuželna pro 
ně taky není úplně to pravé.

Podíváme-li se do statistik, má druhý 
nejlepší výkon podzimu hodnotu 3643 kuže-
lek a dosáhly ho Rosice v Náchodě. Hranici 
3500 kuželek pokořila dvakrát i Slavia na 
své „domácí kuželně“ na Žižkově.

V  tabulce jednotlivkyň vidíme v nej-
lepší desítce některá nová jména, která se 
tam dříve neobjevovala – Michaela Beňová 
z Přerova (4.), Anna Štraufová z Rosic (5.) 
a již zmiňovaná Terezie Kráková (7.). Naopak 
Olga Hejhalová pravděpodobně ze zdravot-
ních důvodů zatím Slavii chybí a Nikola Ta-
toušková, nejlepší jednotlivkyně loňského 
roku, po svém „přestěhování“ nastoupila za 
Rosice pouze do jediného zápasu.

Na závěr ještě malý pohled na statis-
tiku kuželen. Vůbec nejvyšší výkony padají 
na kuželně v Náchodě, kde se průměr na 
hráčku blíží 580 kuželkám, týmy dosahují 
3468 kuželek. Žižkovská kuželna je v tomto 
pořadí na druhém místě, ale s průměrem 
o 75 kuželek nižším. Pravda, nehrály zde Ro-
sice, které by mohly průměr „nakopnout“. 
Naopak nejmenší čísla padají v Jičíně (3237), 
Přerově (3264) a v Jihlavě (3298). Tabulka je 
samozřejmě trochu zkreslená, úplný pohled 
poskytne až po skončení soutěže.

Štěpán Koblížek

 pokračování ze str. 11

TŘICET SEDM 
TŘICET

1. KLM 2022/23

Z SKÓRE B

1. KK SDS Sadská 11 56,5 : 31,5 15

2. TJ Sokol Duchcov 11 54 : 34 15

3. KK Zábřeh 11 52,5 : 35,5 14

4. TJ Lokomotiva Trutnov 11 51 : 37 14

5. TJ Třebíč 11 46,5 : 41,5 12

6. TJ Lok. České Velenice 11 41 : 47 12

7. KK Vyškov 11 42,5 : 45,5 11

8. TJ Spartak Přerov 11 35,5 : 52,5 9

9. TJ Valašské Meziříčí B 11 42 : 46 8

10. CB Dobřany Klokani 11 38 : 50 8

11. TJ Centropen Dačice 11 36,5 : 51,5 8

12. KK Slovan Rosice 11 32 : 56 6

pokračování na str. 13 
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NOVÁČEK NA  
PRVNÍM MÍSTĚ

 pokračování ze str. 12

Bramborové umístění a taktéž 14 bodů 
náleží hráčům trutnovské Lokomotivy. Trut-
nov se až do desátého kola držel v čele. 
Poté však přišly dvě porážky, nejprve v Čes-
kých Velenicích a v druhém případě Trut-
nov těsně o 19 kuželek nestačil na vedoucí 
Sadskou. První zmíněnou prohru nedokázal 
odvrátit ani skvěle hrající junior v trutnov-
ských barvách Ondřej Stránský (640).

Pátá příčka a dvanáct bodů patří hrá-
čům Třebíče. Vysočinský celek se opírá 
zejména o vysokou výkonnost v domácím 
prostředí. Jako jediný totiž na domácích 
drahách ještě nenašel přemožitele. Jediná 
ztráta přišla s Přerovem v desátém kole, 
kdy domácí vybojovali těsnou remízu ví-
tězstvím o 4 kuželky. Těžká domácí utkání 
s nejvýše postavenými družstvy (Sadská, 
Duchcov, Zábřeh) však Třebíč teprve čekají. 
Vstříc předním pozicím svými výkony muž-
stvo táhnou Jan Ševela (595,95) s Lukášem 
Vikem (593,71).

Taktéž dvanáct bodů mají na kontě 
šesté České Velenice. I  Loko sbírá body 
výhradně doma. Jedinou domácí prohru 
si připsalo s B týmem Valašského Meziříčí. 
Naopak recept na vlastních drahách hráči 
Českých Velenic našli na všechny týmy první 
pětky, což ukazuje, že doma tým dosahuje 
těch nejvyšších kvalit. Venku to už taková 
sláva není. Zvítězit České Velenice dokázaly 
pouze na půdě trápících se Dačic.

Na sedmém místě s jedenácti body na-
lezneme Vyškov. I přes značné personální 
změny v kádru, Vyškov dokáže držet krok 
s předními týmy. O tom svědčí například 
zmíněné vítězství na půdě první Sadské. 
Dalším faktem hovořícím o kvalitě mužstva 
je, že šest hráčů ze soupisky v probíhají-
cím ročníku dokázalo překonat hranici 600 

kuželek, touto statistikou se mohou chlubit 
už pouze Sadská s Českými Velenicemi.

Druhý nováček soutěže Přerov je na 
osmém místě jediný bod od sestupových 
vod. Kromě domácího vítězství nad hráči 
z Českých Velenic dokázali hráči Spartaku 
zvítězit pouze nad týmy, které se nachází 
v tabulce pod nimi (Dobřany, ValMez, Ro-
sice). Největší zásluhu na bodovém zisku 
družstva má Michal Pytlík, jenž je se svým 
průměrem 622,43 první v tabulce jednot-
livců. Ostatní kuželkáři Přerova se zatím 
výsledkově spíše trápí.

Na devátém až jedenáctém místě jsou 
týmy se shodným ziskem osmi bodů a roz-
dílem jen ve skóre. Devátá pozice patří Va-
lachům. Ti předvedli, že dokáží hrát skvělé 
kuželky, když dvakrát v domácím prostředí 
pokořili 3500 kuželek, požadovaná stabilita 
jim ale zatím chybí. Nejlepší individuální 
formou se pyšní Radim Metelka (602,8).

Desátá pozice znamenající záchranu 
soutěže náleží Dobřanům. Klokani zásluhou 
padavé kuželny dosahují doma výborných 
výsledků, když stejně jako hráči Valašského 
Meziříčí dvakrát porazili přes 3500 kuželek, 
nicméně vítězství doma zapsali jen dvě 
(České Velenice, Dačice).

Na předposlední příčce se překvapivě 
krčí dačický Centropen, jehož hráči marně 
hledají formu z minulých let. Dačice zapsaly 
venku i doma shodně po dvou vítězstvích. 
Šířka kádru je ale v mých očích stále nato-
lik velká, aby se Dačice na jaře dokázaly ze 
sestupových problémů vymanit.

Na úplném dně tabulky vidíme Rosice, 
které sužují obdobné starosti jako loňském 
ročníku. Poslední čtyři kola snad v Rosicích 
ukazují na světlejší zítřky, protože hned tři-
krát z utkání odcházeli hráči Slovanu ví-
tězně.

Vít Jírovec

P R V N Í  L I G A  M U Ž Ů

MČR 2023  
A FINÁLE POHÁRU

FINÁLE MISTROVSTVÍ ČR

KAT. MÍSTO TERMÍN

Muži Trutnov 13.–14. 5.

Ženy Kosmonosy 13.–14. 5.

Senioři Šumperk 13.–14. 5.

Seniorky Plzeň Slavoj 13. 5.

Junioři Kamenice n. L. 6.–7. 5.

Juniorky Prušánky 6.–7. 5.

Dorostenci Poděbrady 6.–7. 5.

Dorostenky Blatná 6.–7. 5.

Žáci Jihlava 29.–30. 4.

Žákyně Třebíč 29.–30. 4.

Dvojice muži Hořice 17. 6.

Dvojice ženy Praha Žižkov 17. 6.

Dvojice mix Radotín 24. 6.

Tandemy muži Hořice 18. 6.

Tandemy ženy Praha Žižkov 18. 6.

Tandemy mix Radotín 18. 6.

FINÁLE POHÁRU ČKA

KAT. MÍSTO TERMÍN

Muži Val. Meziříčí 10.–11. 6.

Ženy Vracov 10.–11. 6.

VV ČKA na předvánočním zasedání určil 
pořadatelská místa pro mistrovství ČR jed-
notlivců a dvojic 2023 a finále Poháru ČKA.
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POHÁR  
MLADÝCH NADĚJÍ

Posledního turnaje tohoto roku se ujaly 
Rokycany, Pelhřimov, Jablonec nad Nisou 
a Poděbrady. Hráči si dále mohli zaházet 
na olomouckých a ratíškovických drahách.

Začneme již klasicky kategorií starších 
žáků. Nejlepší výkon, i když o pouhou ku-
želku, předvedl Jakub Rada (VTŽ Chomu-
tov). Svůj post si vybojoval výsledkem 266 
kuželek. Těsně za Kubou se umístil Luděk 
Nekuda ze Zábřehu (265). Třetí nejlepší číslo 
naházel Jiří Komprs (TJ Jiskra Hylváty). Na 
své konto připsal 257 kuželek.

U starších žákyň se sešly tři stejné vý-
sledky. Oblíbeným numerem v této kate-
gorii se stalo číslo 263. Toto byl výsledek 

Rozálie Pevné (TJ Třebíč), Anežky Blechové 
(CB Dobřany) a Petry Šimkové (SC Olympia 
Radotín). Vše klasicky rozhodovala dorážka, 
kterou měla nejlepší Rozálie (94).

Králem třetího kola se v mladších žácích 
stal Jakub Honl z Bohumína. Svého pomy-
slného titulu dosáhl výsledkem 275. Druhé 
nejlepší číslo ukázal Jan Vrbka (TJ Třebíč), 
když porazil 271 kuželek. Trojici turnaje uza-
vírá Jakub Filipský z Náchoda s náhozem 
260 kuželek.

Mladší žákyně předvedly opravdu hezké 
výkony. Nejvíce se zadařilo Romaně Ško-
dové (TJ Lokomotiva Valtice), která si vybo-
jovala 285 kuželek. 274 kuželek předvedla 
Klára Hejnová z Náchoda. K děvčatům se 
přidala Beáta Růžičková z Ratíškovic. Na-
házela 254 kuželek.

ČESKÝ  
POHÁR DOROSTU

Dorostenci si mohli zahrát na kuželně 
v Dobřanech, Kostelci nad Černými lesy, 
Kamenici nad Lipou a Českých Velenicích. 
Přihlášky také putovaly do Vyškova a Šum-
perka. Bylo se opravdu na co dívat, jelikož 
padlo mnoho úctyhodných výkonů.

Třetí turnaj ovládl Vojtěch Šmarda (KK 
Orel Ivančice). Prvenství dosáhl s číslem 
617. Vojtěch předvedl slušné plné (422). 
Vojtěchovi Tomanovi z Ratíškovic chyběla 
pouhá kuželka od hranice šestistovky. Na 
šumperských drahách porazil 599 kuželek. 
Adam Mísař (KK Zábřeh) opět předvedl 

MLÁDEŽNICKÉ  
OKÉNKO

M L Á D E Ž

V neděli 11. prosince se odehrálo třetí kolo mládežnických pohárů. Podíváme 

se, jak si mládež vedla a s jakou formou opouští podzimní část sezóny. 

Nejmladší kuželkáři na Poháru mladých nadějí v Radotíně

M L Á D E Ž

pokračování na str. 15 



KUŽELKÁŘSKÉ LISTY 8/2022

15

 pokračování ze str. 14

vyrovnanou hru. Svým vystoupením získal 
597 kuželek (383, 214). Za zmínku stojí i vý-
kon Jana Majera z Náchoda. Vybojoval si do 
tabulky poháru 591 kuželek (392, 199). 

Dorostenky se nenechaly zahanbit. Za-
tím nejlepší výsledek soutěže zahrála Pe-
tra Mertlová (TJ Jiskra Nová Bystřice), která 
naházela 603 kuželek (387, 216). Dalším 
úctyhodným výkonem přispěla Alice Taue-
rová z Duchcova. Na své konto si připsala 
594 kuželek (393, 291). Trojici uzavírá Tereza 
Venclová (SKK Vrchlabí), a to s číslem 582 
(395, 187).

POHÁR JUNIORŮ

Třetí kolo Poháru juniorů hostil Rychnov 
nad Kněžnou a Otrokovice.

První příčku turnaje obsadil David Ma-
tlach ze Zlína. Porazil 607 kuželek (391, 216) 
a drží si tím tak svůj průměr v soutěži. Na 

paty Davidovi šlape David Urbánek, který na 
domácí kuželně vybojoval 605 kuželek (393, 
212). Ke klukům se přidal Jiří Benda (Sokol 
Zahořany). Naházel 598 kuželek a získal tím 
třetí místo tohoto kola.

I  v  dívčí kategorii padla šestistovka. 
Autorkou byla Michaela Varmužová z Mi-
střína. S číslem 608 kuželek se zasloužila 
o nejlepší výkon celého turnaje. Za zmínku 
stojí Míši dorážka, a to 223 kuželek. Náchod-
ská hráčka Adéla Víšová své soupeřce byla 
v patách. Konečným výsledkem bylo 592 
kuželek (404, 188). Další vyrovnaný výkon si 
na konto připisuje Nikola Tobolová (TJ Sokol 
Sedlnice). Naházela 589 kuželek. Niki v po-
háru podává skvělé výsledky a tento výkon 
to pouze potvrzuje. 

Rozhodně nebudu mluvit jen za sebe, 
když řeknu, že naše mládež podává velmi 
hezké výkony. Už se těším na jarní část. Zá-
věrem bych všem ráda popřála klidné pro-
žití vánočních svátků a do nového roku jen 
to nejlepší.

Veronika Horková

M L Á D E Ž

MLÁDEŽNICKÉ  
OKÉNKO

KONTROLNÍ START 
U18 A U23

Mládežnické reprezentace se v poslední ad-
ventní neděli sešly k jednodennímu kont-
rolnímu startu v rámci přípravy na únorový 
Světový pohár jednotlivců, který bude hos-
tit chorvatská Rijeka, a na jarní Mistrovství 
světa dorostu, jež proběhne v dalším chor-
vatském městě Varaždín.

Dvacetosm pozvaných hráčů a hráček 
odehrálo 120 hs. Nejlepší z celé pozvané 
skupiny byla možná trochu překvapivě 
Nikola Tobolová. Výkon 632 kuželek byl 
o jedenáct kuželek lepší než počin Adama 
Mísaře. Hranici šesti set kuželek překonali 
ještě František Adamů (613) a Jan Mecerod 
(605).

KONTROLNÍ START U18 A U23

KAT. JMÉNO VÝKON

1. U23 Nikola Tobolová 632

2. U18 Adam Mísař 621

3. U18 František Adamů 613

4. U23 Jan Mecerod 605

5. U23 Barbora Pýchová 598

6. U23 Ondřej Stránský 594

7. U18 Danny Tuček 592

8. U23 Anna Štraufová 586

9. U18 Adam Vaněček 581

10. U23 Klára Tobolová 579

Kuželna na pražském Žižkově
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Čeští legionáři zažili až na výjimky úspěšný 
podzim. V nejvyšších soutěžích zářily pře-
devším české reprezentantky. Mezi muži má 
za sebou skvělý podzim Milan Blecha (KSV 
Wien), Jan Mecerod (Orth/Donau) nebo 
Filip Dejda (St. Pölten). Ve východní části 
Bundesligy táhl zase David Machala svůj 
Krems.

SUPERLIGA ŽENY

Čeští fanoušci musejí mít obrovskou radost 
z dosavadního vystoupení všech našich 
hráček v Superlize žen. Ve svých týmech 
hrají prim a mají zásadní podíl na atrak-
tivitě soutěže.

První je Neunkirchen o skóre před BBSV 
Wien. To i díky Slovince Evě Sajko, která 
vede celkové pořadí jednotlivkyň. Další nej-
vyšší příčky si už ovšem podmanily Češky. 
Hned v závěsu za Sajko (596,44) následuje 
česká enkláva, v  jejímž čele je aktuálně 
Renáta Babická (594,88). Její St. Pölten má 
na čtvrtém místě na Neunkirchen čtyřbo-
dovou ztrátu a stejně bodů má i třetí KSV 
Wien. Tomu zatím patří bronzová příčka 
i mezi jednotlivkyněmi díky Veronice Pet-
rov (594). S velice těsnými odstupy násle-
duje dvojice Hana Wiedermannová (593,56), 
Dana Martinkevič (593) z BBSV Wien. Elitní 
desítku uzavírá pátá česká hráčka v sou-
těži. Barbora Pýchová (KSV Wien) je s prů-
měrem přes 573 kuželek druhou nejlepší 
v týmu za již zmíněnou Veronikou Petrov. 
Naše hráčky se řadí ke špičce ligy i v pořadí 

zisku bodů pro družstvo. Veronika s Hanou 
dokonce nepoznaly hořkost porážky, když 
zvládly všech svých devět soubojů. Obě na-
víc „mají na svědomí“ nejlepší podzimní vý-
kony soutěže. V pátém kole nejprve Petrov 
porazila na kuželně ve Steyru 645 kuželek 
a v posledním kole její výkon o jedinou ku-
želku překonala na drahách Pöltenu právě 
Wiedermannová. Autorkou v pořadí třetího 
nejvyššího náhozu (628) je navíc další česká 
hráčka, Renáta Babická.

SUPERLIGA MUŽI

Superlize mužů vévodí duo z Orthu Matthias 
Zatschkowitsch (678,89), Lukas Temistokle 
(673). Hegemonii Neunkirchenu, který má 

v TOP10 hned pětičlenné zastoupení (Hu-
ber, Vlakevski, Vsetecka Markus, Luzan, Vse-
tecka Philipp) narušuje ještě Martin Janits 
(652,89) z Kleinwarasdorfu a nejlepší z Če-
chů, celkově sedmý, Milan Blecha (650,89), 
kterého zastihl podzim ve skvělé formě 
a který je zcela jasným lídrem KSV Wien. 
Milan navíc pouze jednou nepřekonal hra-
nici 600 (597 v St. Pöltenu). Jinak podává 
parádní výkony. Osm získaných bodů z de-
víti možných a výkony doma 685, 665 a 674 
kuželek či 673 kuželek ze Schwazu mluví za 
vše.

Velmi dobře, zejména na domácí ku-
želně, hraje i Jan Mecerod (624,78), jenž je 
na 13. příčce. Pravidelně podává výkony 

ČEŠKY VLÁDNOU 
RAKOUSKÉ SUPERLIZE

S blížícími se Vánocemi přichází zimní přestávka nejen k nám. Od kuželek si na 

pár týdnů odpočinou také v Rakousku, nastává tak ideální čas pro ohlédnutí 

se za tím, jak se českým hráčům během celého podzimu dařilo.

Týmová fotka BBSV Wien

pokračování na str. 17 
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ČEŠKY VLÁDNOU 
RAKOUSKÉ SUPERLIZE

 pokračování ze str. 16

přes 620 kuželek, ale nevyšla mu venkovní 
utkání v Micheldorfu a v Jenbachu. Jeho le-
tošním ligovým maximem je zatím parád-
ních 680 kuželek z domácího zápasu proti 
Schwazu. Hned těsně za hráčem Orthu je Fi-
lip Dejda (624,22), který podává obvykle ve-
lice stabilní výkony mezi 600 a 640. Navíc je 
nejlepším hráčem svého družstva. Jeho nej-
lepším výsledkem podzimu je sice „pouze“ 
667 kuželek, ale jako jeden ze dvou hráčů 
celé soutěže dokázal svého soupeře pora-
zit ve všech devíti zápasech! Tím druhým 
samozřejmě není nikdo jiný než Matthias 
Zatschkowitsch. Stále v druhé desítce na-
jdeme i Ondřeje Sobčáka (Kleinwarasdorf) 
s průměrem 619,11. Jeho nejlepším výkonem 
je 679 z domácího zápasu. Zajímavé je jeho 
minimum (594), které má z českých hráčů 
druhé nejvyšší po Milanu Blechovi.

Průměr lehce nad hranicí 600 (602,22) 
si drží také Michal Kratochvíl (Orth/Donau), 
jenž zatím většinou střídá vydařené domácí 
zápasy, v nichž má stoprocentní úspěšnost 

zisku bodů, se slabšími venkovními výkony. 
Dále z Čechů v Superlize působí také To-
máš Čožík (590,89) a Michael Klaus (587,56), 
kterým se ale podobně jako jejich Michel-
dorfu, respektive Jenbachu, nedaří úplně 
podle představ.

NIŽŠÍ SOUTĚŽE

V  Bundeslize Ost se z  české dvojice 
v  Kremsu daří více Davidu Machalovi 
(616,64), který vede průměry soutěže. Jeho 
nejlepším výkonem je 680 poražených ku-
želek doma proti Postu. S Janem Vařákem 
(588,91) jsou jednoznačně lídry vedoucího 
týmu tabulky.

Nejlepším českým hráčem v Bundeslize 
West je osmý Pavel Petrů (Schneegattern; 
581,3). Dvě příčky za ním je Jiří Dvořák 
(576,18) hájící barvy Welsu. Jeho spoluhráči 
Janu Novákovi (549,56) se po většinu pod-
zimu moc nedařilo, ale výkon z posledního 
kola (597) může být příslibem pro jarní část 
sezóny. Ve druhé desítce pořadí jednotlivců 

najdeme i další dva české hráče. Lambach 
bude na jaře potřebovat v boji o záchranu 
každý bod a bude hodně spoléhat právě 
na výkony Josefa Sysla (570,27) i Miroslava 
Pešadíka (565,67).

V  Landeslize Niederösterreich patří 
Češi mezi nejlepší hráče svých týmů, ně-
kteří i mezi nejlepší v celé soutěži. Na čele 
tabulky jednotlivců je totiž s přehledem 
Jaroslav Vychodil (Austria Krems II; 591,7). 
Hraje navíc velice vyrovnaně. Všech svých 
deset výkonů vměstnal do rozmezí 31 kuže-
lek. Jediný, kdo mu stačí, je Michal Kellner 
(Amstetten; 584). Ten chytil v druhé polo-
vině podzimu velmi dobrou formu, když 
například v Auersthalu porazil 632 kuže-
lek. Zbylých pět českých hráčů je seřazeno 
v první čtvrtině pořadí s průměry mezi 552 
a 559 kuželkami. Opomenout bychom ne-
měli šest ze šesti domácích výher Milana 
Součka (Auersthal) nebo téměř stopro-
centní bilanci Milana Krejčího (Amstetten), 
který posbíral celkem deset bodů z jede-
nácti možných.

Jaroslav Zahrádka

Z A H R A N I Č N Í  S O U T Ě Ž E

Filip Dejda při utkání rakouské Superligy
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V nejvyšší německé soutěži už máme pouze 
dva zástupce, Michaela Kotala a ostříle-
ného Milana Svobodu. Oba nastupují za 
SKK Raindorf. Michael se po zranění vrátil 
ve velkém stylu, nastoupil do pěti utkání, ve 
kterých docílil průměru 626,8 s maximálním 
náhozem a zároveň osobním rekordem 666. 
V pořadí jednotlivců mu patří 29. pozice. 
Milan Svoboda, jakožto jedna z hlavních 
postav Raindorfu, je na tom ještě o něco 
lépe, když v devíti utkáních dosáhl prů-
měrně 636,7 s letošním maximem 685 a 20. 
příčkou mezi jednotlivci.

Pořadí jednotlivců vládne hned šestice 
hráčů Zerbstu. Na prvním místě Marcus 
Gerdau s průměrem 688,8 za pět odehra-
ných utkání, stříbrná pozice patří Christianu 
Wilkemu s 684,9 za osm zápasů a na příčce 
třetí je Robert Ernjesi s 676 poraženými ku-
želkami z pěti odehraných klání. Následují 
Florian Fritzmann (672,5), Timo Hoffmann 
(669,7) a Igor Kovacic (668,1). Nejlepším hrá-
čem mimo Zerbst za první polovinu sezóny 
se stal Christopher Wittke (657,8) z Bre-
itengüßbachu. Zajímavostí je, že všichni 
hráči první desítky dosáhli průměru přes 
650. Zmíněnou první desítku uzavírají na 
osmém místě Manuel Weiss, devátý Lukas 
Funk (656,2) a desátý Fabian Seitz (651,4).

V podzimní části bylo k vidění celkem 
deset výkonů přes 700 od sedmi různých 
hráčů (všichni Němci). Tři sedmistovky 
zapsal Christian Wilke (720, 716, 705), dvě 
Marcus Gerdau (722, 701), ostatní hráči po 
jedné, Florian Fritzmann (704), Christian 
Rennert (706), Mario Nüsslein (707), Lukas 

Funk (704) a absolutně nejvyššího skóre na 
podzim dosáhl Tim Brachtel, když v utkání 
třetího kola proti Zerbstu porazil 727. Pro 
srovnání s Němci si připomeňme, že stejný 
počet Čechů, tedy sedm, se dostalo přes 
700 kuželek v celé historii českých kuželek.

Stejně jako mezi jednotlivci, tak i v tý-
mech kraluje Zerbst. I se zápasem k dobru 
vede tabulku a dosud nenalezl přemoži-
tele. Jako jediný z družstev pokořil hranici 
4000 kuželek, a to hned šestkrát. Nejvyššího 
výkonu dosáhli jeho hráči v sedmém kole 
doma proti druhému Hallbergmoosu, jejich 
celkový součet činil 4137.

Jak už bylo řečeno, na druhé příčce na-
jdeme VfB Hallbergmoos s jedinou poráž-
kou, kterou jim uštědřil právě Zerbst. Na 
pozici bronzové se o dva body za Hallberg-
moosem nachází loňští vicemistři z Rain-
dorfu. Kapitulovali pouze proti oběma cel-
kům nad sebou, navíc obě porážky přišly na 
půdě soupeřů, proto může být v nadcháze-
jící jarní části boj o stříbrné umístění ještě 
dramatický. Naopak na chvostu tabulky se 
krčí tradiční německý klub Victoria Bamberg 
pouze s jednou výhrou a jednou remízou.

Svého zástupce máme i v druhé nejvyšší 
německé soutěži. Je jím David Machálek, 
nastupující v 2. Bundeslize Mitte za nováčka 
soutěže SKK Eschlkam. Davidovi patří 17. po-
zice v pořadí jednotlivců s průměrem 597,5 
za devět utkání a maximem 655. Jeho týmu 
náleží devátá příčka z jedenácti družstev.

Vít Jírovec

DVA MOHYKÁNI 
V BUNDESLIZE

V aktuálně probíhajícím ročníku 1. Bundesligy 

české kuželky reprezentuje nejnižší počet 

našich hráčů za poslední roky.
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TIRÁŽ

INFORMACE PRO 
ROZHODČÍ

Aktuálně probíhá zpracování podkladů pro 
výplatu odměn za řízení utkání za podzim 
2022. Odměny budou vyplaceny ze mzdové 
účtárny za měsíc prosinec, to znamená, že 
na vaše účty dorazí okolo 10. ledna 2023. 
Ti z vás, kteří budou potřebovat zaslat po-
tvrzení o přijmech a výplatnice, ať pošlou 
žádost emailem na sekretariát. Potvrzení 
nebudou rozesílána automaticky.

Zároveň si dovolujeme informovat ty 
rozhodčí, kteří řídili utkání v roce 2022, ale 
neměli uzavřenou platnou DPP, že z admi-
nistrativních a legislativních důvodů s nimi 
budou uzavřeny DPP až od 1. ledna 2023. 
Odměny za rok 2022 jim pak budou kom-
penzovány v roce 2023. Na začátku roku 
2023 vyjde článek se seznamem rozhodčích, 
kteří řídí utkání, ale nemají uzavřenou DPP.


