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Vítám vás u prvního vydání Kuželkář-
ských listů v roce 2023. Kromě tradič-
ních rubrik je tentokráte zaměřené na 
dvě témata.

Prvním je právě skončený Svě-
tový pohár jednotlivců konaný v Ri-
jece. Reportáže z průběhu jste měli 
možnost sledovat na našem webu. 
Souhrnný pohled v úvodním článku 
představí Jaroslav Zahrádka. Letošní 
ročník se našim reprezentantům pří-
liš nevyvedl, takže to nebude úplně 
veselé počtení. Věřme, že jarní druhá 
akce v Chorvatsku, tedy mistrovství 
světa, bude z pohledu našich barev 
daleko veselejší.

Druhým tématem vydání je vyhlá-
šení anket o nejlepší kuželkáře roku 
2022. S ohledem na časové možnosti 
a  také hospodářskou situaci bylo 
letos přistoupeno k čistě online vy-
hlášení výsledků právě na našich 
stránkách. Gratuluji všem vítězům 
a jak je uvedeno v samotném článku, 
budeme rádi, když nám zašlete svůj 
názor na budoucnost anket, které 
sice neodmyslitelně patří ke koloritu 
jednotlivých sezón, ale i ony se musí 
vyvíjet, aby se nestaly jen prázdnou 
schránkou trpěnou ze setrvačnosti.

Přeji vám příjemné čtení.

ÚVODEM

Účast na Světovém poháru má z  každé 
země zajištěnou vždy pouze jeden zástupce 
v každé kategorii. Na základě umístění z po-
sledních ročníků se následně přerozdělují 
případná zbylá místa. Díky tomu získala 
Česká republika bonusové místo mezi že-
nami. Do nominace se tak dostaly hned dvě 
rosické hráčky – Nikola Tatoušková a Na-
tálie Topičová. Dále nás reprezen-
tovali Ondřej Stránský (junioři), 
Barbora Pýchová (juniorky) a Ja-
roslav Hažva (muži).

Češi se úplně dobře nesrov-
nali s podmínkami rijecké ku-
želny a všichni bohužel vypadli 
ze soutěže už v  prvním kole. 
V Česku bychom pravděpodobně 
podobnou kuželnu hledali po-
měrně těžko. „Kuželna mi přišla 
velice náročná, měl jsem docela problémy 
se srovnat s prknem, ale podmínky byly pro 
všechny stejné, rozhodně se na to nechci 
vymlouvat,“ pravil nejmladší člen celé vý-
pravy Ondřej Stránský.

JUNIOŘI

Jako první šel do akce právě Ondřej. Před 
turnajem tajně toužil po medaili, ale los byl 
k němu hodně krutý. Hned na úvod dostal 
jednoho z nejtěžších možných soupeřů, 

Matthiase Zatschkowitsche. „Zrovna jsme 
seděli u večeře, když Tomáš (Valík, vedoucí 
výpravy – pozn. red.) psal z technické po-
rady, najednou se všichni zarazili, začali 
schovávat telefony a  nechtěli mi vůbec 
říct, koho mám, takže mi to bylo jasné,“ ří-
kal hráč Vrchlabí, který již druhou sezónu 
hostuje v prvoligovém Trutnově.

Rakušana, jenž v aktuální sezóně z dva-
nácti zápasů ještě neprohrál, 
a jeho průměr v tamní Superlize 
se blíží k číslu 680 kuželek, si 
český hráč opravdu moc nepřál, 
ale o to víc se chtěl pokusit fa-

vorita zaskočit. „Nepřipouštěl jsem 
si, že dostanu do čumáku. Říkal 
jsem si, že je to furt jenom člověk, 

že vlastně nemůžu nic ztratit,“ po-
kračoval Ondra.

Zatschkowitsch od začátku potvrzoval 
své kvality, první dráhu suverénně vyhrál 
166:137 a bylo na něm vidět, jak si hru užívá. 
Poté se ovšem situace změnila. Český re-
prezentant se s  hráčem Orthu dlouho 
držel v  kontaktu. Nakonec využil šance 
a  hodovkou překlopil druhou dráhu ve 
svůj prospěch. Rakouský hráč to úplně ne-
čekal, lehce znejistěl a zcela vyrovnaně se 
dlouho odehrávala i třetí dráha. V dorážce 
však Rakušan ukázal, proč byl považován 

Od 9. do 12. února se po čtyřech letech opět konal 

Světový pohár juniorských a dospělých kategorií. 

Hostila ho chorvatská Rijeka a čeští hráči na něj 

bohužel nebudou vzpomínat v nejlepším.

ZLATO SLAVÍ 
RAKUŠANÉ 
A NĚMKY
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pokračování na str. 3 

Lukáš Dařílek
šéfredaktor
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za jednoho z favoritů turnaje, když potres-
tal Ondrovo občasné klackování. Před po-
slední dráhou už tak bylo o postupujícím 
víceméně jasno. Ondra, který pouze jako 
jeden ze tří hráčů prvního kola zvládl své 
utkání bez újezdu, nakonec, taktéž bezchyb-
nému, Matthiasovi podlehl 558:606. Postup 
do dalšího kola si pohlídali také další fa-
vorité. Skvěle zahráli zejména Němec Tim 
Brachtel (642) a Chorvat Luka Požega (653).

Mnohem více se musel ve čtvrtfinále 
snažit domácí Požega. Proti Slováku Ši-
monu Magalovi prohrával už 0,5:1,5 na 
dráhy a třetí třicítku vyhrál až osmičkou po-
sledním hodem. Závěrečná dráha pak byla 
až do začátku plných vyrovnaná, poté Ma-
gala (589) viditelně znervózněl a Chorvatův 
tlak (604) neustál. I Brachtel první dráhu 
prohrál (160:167). Ve zbytku utkání však již 
dominoval (606:571). Naprosto suverénně 
do semifinále prošli oba rakouští hráči 
Zatschkowitsch (600:536) s  Temistoklem 
(584:539).

Ti se v semifinále postavili proti sobě. 
Lukas Temistokle na turnaji do té doby nic 
závratného nepředvedl, měl i  poměrně 
štěstí na své soupeře, a tak se očekávalo, 
že Zatschkowitsch si v souboji klubových 
spoluhráčů dojde pro finále. Jenže Lukas 
se vyspal do neděle o poznání lépe než 
Matthias. První dráhu bral tedy Temistokle 
(162:153) a druhou zahájili oba borci tro-
chu rozpačitě, když ani jeden z nich ne-
měl plné přes 90. Nakonec Zatschkowitsch 
srovnal (139:152) díky lepšímu závěru. Na 
dvojce ovšem opět nezačal úplně nejlépe 
a nezachránila ho ani pěkná dorážka (66). 
Temistokle totiž přesně v momentě, kdy se 
soupeř devítkou konečně přiblížil, hodil 
hodovky rovnou dvě a předvedl parádní 

dorážku 79. Na začátku poslední třicítky při-
šel Zatschkowitschův tlak a schylovalo se 
k dramatu, ale Temistokle vše odmítl další 
skvělou dorážkou (72:53) a svým nejlepším 
výkonem v turnaji (633:611, dorážka celkem 
267:235) si vybojoval finálovou účast.

Druhé semifinále začal jasně lépe Bra-
chtel (166:139) a důležitý moment utkání 
se stal na druhé dráze. Hráči se dlouho 
přetahovali a Požega potřeboval hodit po-
sledním hodem minimálně pětku, jenže to 
nezvládl, a Němec se dostal do vedení 2:0. 
Domácí hráč sice ještě skvělou třetí dráhou 
(143:175) vymazal ztrátu a vykřesal naději, 
stejný kousek (175:147) se však následně 
povedl i jeho soupeři, který se tak radoval 
z postupu (631:607).

Finále ovšem bylo pro Němce poměrně 
kruté. V  průběhu SP juniorů byl jedno-
značně nejlepším hráčem. Na číslo porazil 
všechny své soupeře, včetně Temistokla 

(625:633). Tomu však v boji o zlato pod-
lehl 3:1 na dráhy. Finále začal rakouský 
hráč tam, kde skončil semifinále. Dorážka 
72 a vícenásobný medailista z posledního 
juniorského MS neměl šanci na odpověď 
(174:163). Mladý Rakušan byl v laufu. Díky 
skvělým plným (107) brzy rozhodl o zisku 
dalšího setu (159:149). Na třetí dráze ale 

ZLATO SLAVÍ  
RAKUŠANÉ A NĚMKY

S P  J E D N O T L I V C Ů

pokračování na str. 4 

Čeští junioři po dokončení startu na SP U23

JUNIOŘI

Lukas Temistokle

Tim Brachtel

Matthias Zatschkowitsch

Luka Požega

Ondřej Stránský (1. kolo)
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přišla krize. Podprůměrné plné, dorážka 
bez devítky a Brachtel toho ukázkově vyu-
žil (129:169). Rozhodovala tedy až poslední 
dráha. Plné toho moc nenapověděly, takže 
rozhodlo to, co jsme mohli vidět v průběhu 
celého dne nespočetněkrát. Temistokleho 
hodovky, tentokráte 114. a 115. hodem.

JUNIORKY

Na rozdíl od Ondry byla Barbora Pýchová 
před zápasem proti Vladane Obrenić mír-
nou favoritkou a před turnajem navíc pro-
kazovala velmi dobrou formu. Start v Chor-
vatsku jí však vůbec nevyšel. Zahrála svůj 
nejhorší výkon od září 2022 a skvěle hrající 
soupeřka jí prakticky nedala šanci.

Bára začala zápas slabšími plnými (83), 
ale dráhu skvělou dorážkou ještě zvládla 
otočit (154:148). Stejné plné předvedla také 
na druhé dráze, a i když dorážku zahrála 
opět kvalitně, tentokráte už to nestačilo 
(135:149). Zlom přišel na třetí dráze. Sr-
bka vyhrála o patnáct kuželek plné (108) 
a dráhu celkově o jednatřicet dřev (128:159). 
Nic už nezměnila ani závěrečná dráha 
(122:156). Po plných sice stále teoretická 
naděje na postup Češky existovala, srbská 
hráčka však hned na začátku dorážky od-
mítla jakékoliv komplikace a podala zcela 
jednoznačně nejlepší výkon ze všech utkání 
juniorek (539:612).

Problém vyrovnat se s místní kuželnou 
se rozhodně netýkal pouze českých hráčů, 
většina výkonů děvčat v kategorii do 23 let 
se pohybovala v rozmezí do patnácti kuže-
lek od čísla 550. Více zahrály v prvním kole 
kromě Obrenić pouze Slovinky Tina Mrzljak 
(572) a Tea Repnik (581). Nejdramatičtější 

zápas prvního kola byl rozhodně ten Slo-
venky Vávrové, která proti domácí Nicol 
Amele Imširović (543:543) tři hody před 
koncem ujela a následně prohrála náhlou 
smrt 19:20.

Čtvrtfinále poté byla poměrně drama-
tická, když jsme byli svědky dvou obratů 
ze stavu 0:2 na dílčí body. Repnik už byla 
proti Obrenić jednou nohou v semifinále, 
ale poslední dráhu (114:148, celkem 538:546) 
naprosto nezvládla. Němka Seline Thiem 
zase proti slovenské naději Daniele Mócové 
zahrála výbornou poslední dorážku (70:43) 
a nakonec postoupila ona (569:562). V du-
elu dvou Chorvatek vyhrála Paula Polanšćak 
proti Ismirovic první dvě dráhy a poté už si 
postup relativně pohlídala (553:537). Jediná, 
kdo opravdu v klidu prošla do dalšího kola, 
byla opět Mrzljak (577:554).

Druhá slovinská juniorka ve startovním 
poli ale v semifinále proti Srbce Obrenić 
nezačala nejlépe a po polovině prohrávala 
0:2 na dráhy o šestnáct kuželek. Po prvních 
čtyřech hodech na další dráze nakonec ze 
zdravotních důvodů odstoupila. V druhém 
semifinále se tvrdě bojovalo až do posled-
ních hodů. Chorvaté na Němce asi nebu-
dou vzpomínat úplně v dobrém. Po Brach-
telovi v juniorech totiž vyhrála proti domácí 
hráčce i Thiem. Polanšćak sice zvládla velmi 
dobře koncovky prvních dvou drah a favo-
ritce zaslouženě zatápěla (296:283), vlast-
ními chybami se ovšem připravila na třetí 
dráze o náskok (122:138). Poslední část za-
čala tlakem Němky, která během pěti hodů 
nahrála jedenáct kuželek a poté už zvládla 
náskok před dotírající soupeřkou uhájit 
(562:549).

Ve finále už na obou hráčkách byla zna-
telná únava z náročného programu. Lépe 
začala Selina Thiem, ale přemožitelka Bar-
bory Pýchové Obrenić výborně dohazovala 
a brala první dráhu (138:152). Následující 
dvě dráhy ovšem už Němka vyhrála a před 
závěrečnou dráhou vedla o dva kolky. V po 
celou dobu vyrovnaném utkání nakonec 
Thiem uhlídala vedení (542:536) a ovládla 
celou soutěž juniorek.
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Selina Thiem

Vladana Obrenić

Tina Mrzljak

Paula Polanšćak

Barbora Pýchová (1. kolo)

Slavnostní nástup na úvod soutěže pokračování na str. 5 
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ŽENY

Ve znamení českých nezdarů se nesl i druhý 
hrací den. Nejprve Nikola Tatoušková nesta-
čila na Slovinku Evu Sajko (573:598). Česká 
reprezentantka nehrála špatně, ale jejímu 
výkonu chyběla nějaká větší nadstavba typu 
107 do plných v podání její soupeřky na po-
slední dráze. Niki sice vyhrála druhou dráhu 
a udržela se ve hře o postup, ale slovinská 
hráčka na dalších drahách právě od začátku 

spustila vždy velký tlak a Češce toho už moc 
nedovolila.

Po Tatouškové šla na plány i její spolu-
hráčka z Rosic Natálie Topičová. Tři dráhy 
mohli diváci vidět proti Boglarce Hari vy-
rovnaný zápas se spoustou pěkných hodů 
a česká hráčka vedla 2:1 na dráhy (451:449). 
Poslední dráhu bohužel Naty nechytla 
a Maďarka naopak pokračovala v nastole-
ném tempu (celkem 573:603). Hned v prv-
ním kole tak soutěž bohužel opustily obě 
naše zástupkyně.

Do čtvrtfinále postoupily Maďarska Edit 
Sass (584), Němka Anna Müller (583), Srbka 
Hermina Lukač (579) nebo domácí Valentina 
Gal (589). Po dalších kvalitních výkonech si 
v klidu pro postup došly Müller (587) a Hari 
(581). Problémy neměla ani Gal proti slabší 
hře bosenské soupeřky Zlojutro (556:495). 
Obrovské drama se ovšem odehrálo mezi 
slovinskými reprezentantkami, které spo-
lečně hrají také v rakouském Neunkirchenu. 
Eva Sajko prohrála s Majou Plavčak celkem 
o čtyři kuželky (566:570) a předposledním 
hodem ujela, takže nešla už znovu do pl-
ných. I přesto však vyhrála o jediný kolek 
poslední dráhu, a tím pádem získala roz-
hodující třetí dílčí bod.

Štěstí, které Sajko měla ve čtvrtfinále, se 
však v semifinále přiklonilo k její soupeřce. 
Slovinka totiž sice proti Valentině Gal na 
celkový počet sražených kuželek tentokrát 
zvítězila (556:553), ale prohrála 1:3 na dráhy, 
když tu klíčovou poslední těsně prohrála 
(135:139). V druhém semifinále se konečně 
rozšířil počet šestistovek v  ženské části 
Světového poháru. Hari i Müller navázaly 
na své dosavadní výkony a sehrály skvělý 
zápas. První dráhu vyhrála maďarská hráčka 
(141:134), na druhé výborně kontrovala pro 
změnu Němka (151:170) a třetí dráhu brala 
zase Hari (154:153) díky hodovce na existenc 

a šestce posledním hodem. Její soupeřka 
totiž dala předposledním hodem „pouze“ 
osm. Německá hráčka prohrávala na sety, 
ale stále vedla na kuželky, strhující bitva tak 
pokračovala dále. Maďarka po plných vedla 
104 ku 95, ale Müller se nevzdala, dohodila 
119. hodem těžkou figuru a díky tomu prošla 
do finále (602:621).

Gal za podpory domácího publika 
vstoupila do závěrečného zápasu lépe 
(151:133). Němka ovšem utkání postupně 
začala otáčet (137:150) a ve druhém utkání 
po sobě navíc hodila dráhu minimálně 170 
(149:171). Chorvatka nechtěla Müller nic 
nechat zadarmo, ale tři hody před koncem 
bylo rozhodnuto. I  třetí chorvatsko-ně-
mecký souboj tak dopadl hůře pro domácí 
reprezentaci (586:598) a německá hráčka 
zcela zaslouženě mohla slavit titul poté, co 
podala během pouhých třiceti hodin čtyři 
velmi dobré výkony (583, 587, 621, 598).

MUŽI

Alespoň částečně měl napravit špatnou 
českou bilanci hráč, který byl na posled-
ních dvou MS nejlepším Čechem. Jaroslav 
Hažva dostal v prvním kole poměrně přija-
telného soupeře. Slovák Peter Nemček totiž 
rozhodně nepatřil do užšího okruhu favo-
ritů. Nebyl ním ani proti hlavnímu lídrovi 
pražského Slavoje.

Od začátku zápasu se strhl tuhý boj 
o každou kuželku a první tři dráhy rozhodo-
valy opravdu detaily. Jako například když po 
osmičce devětadvacátým hodem zůstal Jar-
dovi levý sedlák a těsně tak prohrál dráhu 
(156:159). Podobný průběh měla i druhá 
dráha (148:158). Český reprezentant pár dřev 
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Anna Müller

Valentina Gal

Eva Sajko

Boglarka Hari

Nikola Tatoušková (1. kolo)

Natálie Topičová (1. kolo)

pokračování na str. 6 Česká dvojice tentokráte neuspěla
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ztratil v plných a v rozhodujících momen-
tech byla štěstěna nakloněna na sloven-
skou stranu. Třetí dráhu Jarda už musel vy-
hrát, což mu také povedlo (146:142). Bohužel 
se mu ale nepodařilo zastavit sestupnou 
tendenci svých drah, papírové předpoklady 
vzaly za své a soutěžního pavouka musel 
předčasně opustit i poslední český hráč 
(574:609). Skvěle do turnaje naopak vstou-
pil například Alen Kujundžić (671), Erik Kuna 
(654) nebo Čongor Baranj (628).

Poslední jmenovaný pak svedl ve čtvrt-
finále dramatickou bitvu s Lukasem Hu-
berem (607:619), který zápas rozhodl po-
sledními plnými 112. Pohodové postupy si 
připsali Christian Wilke (613) a Chorvat Ku-
jundžić (596) proti Markku Abelovi (515), re-
spektive Peteru Nemčekovi (560). Nejlepším 

čtvrtfinálovým výkonem porazil také Slovák 
Kuna Slovince Stoklase (639:620).

V semifinále Němec Wilke sice vyhrál 
první dráhu proti Lukasi Huberovi (159:152). 
Zbylé tři ovšem zvládl lépe jeho rakouský 
soupeř, který tak postoupil do finále 
(624:599). V druhém semifinálovém duelu 
ztratil vyrovnanou první dráhu (149:148) 
Kujundžić posledním hodem (7:5), čímž po-
sadil Erika Kunu do sedla a ten hned vzá-
pětí rozjel koncert (176:163). Slovák, který 
v nedělní finálový den slavil třicáté naro-
zeniny, nakonec domácímu hráči nenechal 
jedinou dráhu a o druhém finalistovi byl 
jasno (642:618).

Finále odstartoval lépe Lukas Huber 
a získal důležitý náskok (150:170). Na další 
dráze se navíc Kuna dostal do nepříjemné 
situace mezi dva rozjeté Rakušany. Zleva ho 
mydlil Temistokle, hrající juniorské finále, 

a zprava jeho soupeř Huber. Z útlumu se 
slovenský hráč dostal až po dvanácti ho-
dech a dráhu už nezachránil (150:156). Třetí 
dráhu už ovšem Kuna vyhrál (166:163) a udr-
žel si naději na celkové prvenství. Posled-
ními plnými pak ještě stáhl ztrátu na čtr-
náct kuželek, ale víc už nedokázal. Zlato tak 
získal Rakušan Lukas Huber svým nejlepším 
výkonem v turnaji (635:618).

Jaroslav Zahrádka

ZLATO SLAVÍ  
RAKUŠANÉ A NĚMKY

S P  J E D N O T L I V C Ů

MUŽI

Lukas Huber

Erik Kuna

Christian Wilke

Alen Kujundžić

Jaroslav Hažva (1. kolo)

POŘADÍ NÁRODŮ U23

1. Německo 1211

2. Chorvatsko 1196

3. Srbsko 1177

8. Česko 1097

POŘADÍ NÁRODŮ

1. Chorvatsko 1260

2. Německo 1238

3. Slovinsko 1218

8. Česko 1147
Stupně vítězů v mužské kategorii
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ANKETY O NEJLEPŠÍ 
KUŽELKÁŘE ROKU

K U Ž E L K Á Ř S K É  A N K E T Y

Na úvod si dovolím malou historickou 
vsuvku. Bylo parné léto roku 2019 a právě 
vycházelo vydání KuLi 5/2019, kde jsme 
vás, čtenáře, informovali o udílení cen pro 
nejlepší kuželkáře ročníku 2018–2019, který 
byl mimo jiné lemovaný dvěma světovými 
událostmi konanými na našem území, 
tedy SP v Přerově a MS v Rokycanech. Pár 
měsíců na to bylo zřejmé, že další ročník 
anket nebude pořádán, neboť ani samotný 
ročník nebyl dokončen. A aby toho nebylo 
dost, tak v roce 2021 byla situace ještě složi-
tější. Uspořádána byla tedy alespoň drobná 
náhrada v podobě ankety Šestka dvaceti-
letí, kde byl vybírán nejlepší tým posled-
ních dvou dekád. Výsledky jsou dostupné 
na našem webu, ale jen pro rychlé připo-
menutí. Ženy byly vybrány v sestavě Vaver-
ková, Dobešová, Wiedermannová, Topičová, 
Tatoušková a Hejhalová. Mužský výběr má 
podobu Bína, Hejhal, Svoboda, Gartus, Vik-
tor Pytlík a Veselý.

A nyní střih do aktuálních časů. Uply-
nulý rok již přeci jen byl jakýmsi návratem 
do normálních časů. Ligový ročník byl s vy-
pětím všech sil odehrán. I mezinárodní 
klání poznala své vítěze. Na konci roku 
tedy Výkonný výbor ČKA rozhodl, že byl se 
na scénu opět měly vrátit ankety o nejlepší 
kuželkáře roku. Vzhledem k okolnostem 
bylo rozhodnuto obnovit formát soutěže 
o kuželkáře roku, což znamená návrat do 
roku 2012, kdy byl roční formát soutěže vy-
hlášen naposledy. Aktuální ročník můžeme 
částečně označit jako ročník restartovací, 
který má za cíl obnovit dlouholetou tradici 
násilně přervanou covidovou pandemií. 

S ohledem na to a také s ohledem na fi-
nanční krizi, která obestírá nejen náš sport, 
ale společnost vůbec, výkonný výbor rovněž 
rozhodl o online vyhlášení výsledků, a to 
právě prostřednictvím stránek Kuželkář-
ských listů. Tak jdeme na to.

Letošní ročník kuželkářských anket je 
o něco skromnější, než bývalo zvykem. Vy-
hlášeny byly ankety hlavní, o nejlepšího 
kuželkáře a kuželkářku roku. Dále proběhl 
výběr nejlepších juniorů. A odborné komise 
zároveň rozhodly o přidělení titulu Talent 

roku. Hlasovací práva naopak zůstala ne-
změněna, a tak se na výběru nejlepších 
mohl podílet každý klub v Česku. Hlasovací 
práva měli zástupci krajských svazů a rov-
něž i členové některých komisí při ČKA.

Hlasování se nakonec zúčastnilo na 
sedm desítek oprávněných. Přesně polo-
vinu tvořila skupina zástupců jednotlivých 
oddílů, kteří se tak stali největší hlasovací 
skupinou. Pravda, zdaleka ne každý klub 
v Česku se zapojil. Na celkovém výsledku se 
však podíleli zástupci klubů hrajících napříč 
soutěžemi, tedy od Interligy a až po kluby 
regionální. Výsledky tedy z tohoto úhlu po-
hledu mají opravdu velkou hodnotu.

Nejlepšími kuželkáři roku 2022 se stali Jan Bína a Nikola Tatoušková, kteří obdrželi 

nejvíce hlasů v online hlasování zástupců oddílů, krajských svazů a odborných komisí. 

pokračování na str. 8 

KUŽELKÁŘKA ROKU 2022

JMÉNO BODŮ

1. Nikola Tatoušková 147

2. Natálie Topičová 145

3. Jana Braunová 46

KUŽELKÁŘ ROKU 2022

JMÉNO BODŮ

1. Jan Bína 147

2. Jaroslav Hažva 125

3. Rostislav Gorecký 28Zlatá a stříbrná Kuželkářka roku 2022
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Nejnapínavější ze všech čtyř hlavních 
anket byla ta o nejlepší kuželkářku roku. 
S ohledem na loňské výkony bylo zřejmé, 
že o výhru se poperou dvě hlavní favoritky, 
hráčky KK Slovanu Rosice Natálie Topičová 
a Nikola Tatoušková. Obě týmové kolegyně 
přesvědčily nejvíce hlasujících, že právě 
jedna z nich byla tou nejlepší v roce 2022. 
Hlasování bylo velice těsné a doslova každý 
hlas byl zásadní. Kuželkářkou roku nako-
nec byla zvolena Nikola Tatoušková. Natálie 
Topičová skončila na místě druhém, když 
získala o pouhé dva hlasy méně. Tatouš-
ková zvítězila v poměru 147:145. O  jejím 
prvenství nakonec rozhodlo, že větší počet 
hlasujících jí umístil na první místo pořadí. 
Naopak hned osm hlasujících ji na lístku 
vůbec neuvedlo, což hrálo ve prospěch To-
pičové. Poměrně vyrovnaně skončil i sou-
boj o třetí místo v pořadí, které získala Jana 
Braunová z KK Jihlava se 46 hlasy. Předčila 
pátou Hanu Wiedermannovou (BBSV Wien, 
TJ Lokomotiva Česká Třebová) s 29 hlasy. 
Nejlepší pětku uzavírá další hráčka Rosic 
Anna Štraufová s 12 hlasy.

Pohled na úspěchy Kuželkářky roku 2022 
je velmi bohatý. Tatoušková v loňském roce 
nejen že byla zásadní postavou úspěšných 
Rosic, které uspěly na domácí scéně, ale 
i na Světovém poháru, prosadila se rov-
něž i individuálně. Na mistrovství světa její 
cesta skončila těsně pod stupni vítězů. Plně 
ovládla domácí šampionát ve Slavonicích, 
kde získala dvě zlata. Uspěla rovněž na 
šampionátu dvojic a tandemů. Její celoroční 
parťačkou byla právě stříbrná Topičová, což 
poté dávalo tušit, že hlasování mezi nimi 
bude opravdu vyrovnané.

Další ankety již dopadly jednoznačněji. 
Kuželkářem roku 2022 hlasující zvolili Jana 

Bínu (SK Železiarne Podbrezová, SKK Ji-
čín) se 190 hlasy. V průběhu hlasování mu 
zdatně sekundoval nakonec druhý Jaro-
slav Hažva (KK Slavoj Praha), jehož počíta-
dlo se zastavilo na 125 hlasech. Daleko za 
nimi se jako třetí umístil Rostislav Gorecký 
(TJ Valašské Meziříčí) s 28 hlasy. Top 5 ještě 
doplňují Milan Svoboda (Chambtalkegler 
Raindorf, Sokol Kdyně) a Jan Mecerod (KSK 
Union Orth/Donau, KK Slovan Rosice) se 14, 
respektive 10 hlasy.

I Bínovo palmarés je velmi bohaté jako 
u nejlepších žen. Vítěz Interligy, vítěz Ligy 
mistrů s Podbrezovou. Toto doplňují dva re-
publikové individuální tituly a dva v rámci 
dvojic. Na MS v Estonsku se loučil ve dru-
hém kole prohrou se světovým rekordma-
nem Srbem Baranjem.

Soutěže o nejlepší juniory ovládli Bar-
bora Pýchová (KSV Wien, TJ Jiskra Nová 
Bystřice) a Jan Mecerod. Pýchová obdržela 
celkem 123 hlasů. Druhá v pořadí Nikola 
Tobolová (TJ Valašské Meziříčí, TJ Sokol Se-
dlnice) dostala hlasů 77. Na bronzové příčce 
se umístila Anna Štraufová s 57 hlasy. Top 
5 ještě doplnily Kateřina Majerová (SKK 

Náchod) s 37 a Kristýna Pavelková (TJ Valaš-
ské Meziříčí) s 23 hlasy. Pýchová se o hlasy 
nejvíce zasloužila úspěchem na MČR juni-
orek v kombinaci, kterou ovládla. Dále kva-
litními výkony v rakouské lize, kde patřila 
do top 10 hráček. Velmi dobré vystoupení 
předvedla i na MS juniorů.

Za Mecerodem se na druhém místě 
s větší ztrátou umístil David Urbánek (SKK 
Hořice, TJ Start Rychnov nad Kněžnou) s 86 
hlasy. Těsně třetí naopak skončil Tomáš 
Juřík (TJ Valašské Meziříčí) s hlasy 78. Mezi 
nejlepší se díky 34 a 23 hlasům dostali ještě 
čtvrtý Adam Mísař (TJ Lokomotiva Česká 
Třebová, KK Zábřeh) a pátý Petr Vaněk (SKK 
Hořice, TJ Červený Kostelec). Mecerod v roce 
2022 ovládl český Pohár juniorů. S týmem 
Orthu obsadil druhé místo na Evropském 
poháru družstev a stal se rakouským mis-
trem. Účastnil se rovněž MS juniorů.

ANKETY O NEJLEPŠÍ 
KUŽELKÁŘE ROKU

K U Ž E L K Á Ř S K É  A N K E T Y

pokračování na str. 9 

JUNIORKA ROKU 2022

JMÉNO BODŮ

1. Barbora Pýchová 123

2. Nikola Tobolová 77

3. Anna Štraufová 57

JUNIOR ROKU 2022

JMÉNO BODŮ

1. Jan Mecerod 144

2. David Urbánek 86

3. Tomáš Juřík 78

Jan Bína, Kuželkář roku 2022
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Na závěr zbývají ankety pro největší 
talenty českých kuželek. Letos o jejich ví-
tězích rozhodly odborné komise. Komise 
mládeže ve spolupráci s Komise státní re-
prezentace rozhodly, že Talenty roku 2022 
jsou Lada Hessová (CB Dobřany) a  Josef 
Vrbka (TJ Třebíč). Oba talenti ovládli svoje 
kategorie v rámci Poháru mladých nadějí. 
Vrbka k tomu navíc přidal i zlato na MČR, 
Hessové se povedlo získat bronzovou me-
daili na MČR ve sprintu.

V  nedávném období výkonný výbor 
udělil i některá další ocenění související 
s dlouholetým přínosem českým kuželkám. 
Novým členem Síně slávy ČKA se na podzim 
stal Petr Smejkal, někdejší úspěšný repre-
zentační trenér a mimo jiné i otec Naděždy 
Dobešové. Zlatou plaketu ČKA obdržel Sta-
nislav Nosek, plaketu stříbrnou vicepre-
zident ČKA Vladimír Sedláček a viceprezi-
dent WNBA Petr Vaňura. Ocenění v podobě 
bronzové plakety obdrželi Jiří Miláček, Petr 
Šmidlík a Jaroslav Štěrba.

Jménem svým, ale i  jménem celého 
VV ČKA gratuluji všem oceněným. Věřím, 
že v dalším období naváží na své úspěchy 
a třeba své umístění v budoucnu obhájí.

Závěrem bych ještě rád doplnil myš-
lenku pro příští ročníky našich anket. ČKA 
v současnosti přemýšlí nad úpravami mo-
delu. Budeme rádi, pokud se do těchto dis-
kusí zapojíte i vy a pošlete nám svůj názor, 
jak by se ankety měly vyvíjet. Zda je lepší 
formát roku, nebo sezóny. Zda je lepší co 
nejširší portfolio nominovaných, nebo na-
opak seznam užší. Zda je ideální vytvořit 
hlasování všelidové, nebo naopak hlaso-
vání odborníků. Nebojte se nám váš názor 
poslat na adresu redakce@kuzelky.cz. Pře-
dem za ty zajímavé děkuji.

Lukáš Dařílek

ANKETY O NEJLEPŠÍ 
KUŽELKÁŘE ROKU

K U Ž E L K Á Ř S K É  A N K E T Y

DALŠÍ VYZNAMENÁNÍ ČKA

OCENĚNÍ JMÉNO

Síň slávy Petr Smejkal

Zlatá plaketa ČKA Stanislav Nosek

Stříbrná plaketa ČKA Vladimír Sedláček

Petr Vaňura

Bronzová plaketa ČKA Jiří Miláček

Petr Šmidlík

Jaroslav Štěrba

TALENTI ROKU 2022

JMÉNO

Lada Hessová

Josef Vrbka

Josef Vrbka také uspěl v PMNTalentovaná Lada Hessová ve finále PMN

Barbora Pýchová na MS juniorů Jan Mecerod je oporou Orthu
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Jarní část nejvyšší česko-slovenské kužel-
kářské soutěže je v plném proudu. Od po-
sledního shrnutí Interligy byla ode-
hrána již tři kola. Jak se týmům 
dařilo? Jaké největší překvapení 
kola přinesla?

Velká pozornost putovala 
k odvetnému utkání mezi prv-
ními dvěma týmy tabulky, ŠKK 
Trstenou a  vítězem 
minulého ročníku ŠK 
Železiarne Podbre-
zovou. Toto utkání se 
odehrálo na domácí 
půdě vedoucího celku Trstené, kte-
rému se i  v  tomto zápase podařilo 
zvítězit, a udržet si tak svoji neporazitel-
nost. Podbrezové se nepodařilo navázat 
na výkon v minulém ročníku, kdy na půdě 
Trstené celkem shodila 3909 kuželek. Letos 
její výkon skončil 14 kolků pod hranicí 3600 
s nejvyšším náhozem Petera Nemčeka (619). 
Trstená porazila 3642 s nejvyšším náhozem 
637 kuželek Lukáše Jurise. Domácí tak toto 
utkání ovládli 6:2 o 56 „dřev“. Přitom stav 
utkání po čtyřech odehraných hráčích byl 
nerozhodný 2:2 o 3 kuželky ve prospěch 
domácích. Za dotahováky na straně domá-
cích nastoupili Lukáš Juris a Martin Kozák. 
Juris sehrál svůl duel proti Jiřímu Veselému. 
Český reprezentant zůstal lehce za očekává-
ním, když se mu podařilo uhrát pouze jednu 
dráhu. V konečnému součtu mu výsledek 
stačil na 598 kuželek proti 637 Jurise. Martin 
Kozák ztratil proti Bystriku Vadovičovi dvě 
dráhy, celkově však dosáhl na vyšší číslo 
605:591.

Důležité utkání proběhlo také mezi 
dvěma vedoucími celky (po dva-

náctém kole) české tabulky 
mezi Jihlavou a Rokycany. Jih-
lava potřebovala zvítězit, aby 
se Rokycanům bodově vyrov-
nala, to se jí však nepodařilo. 
Rokycany v  Jihlavě vyhrály 
6:2 o 70 kuželek a upevnily si 

tak svoje postavení 
v  tabulce. Vstup do 
utkání lépe vyšel Ro-
kycanům, když Radek 

Hejhal přehrál Ro-
bina Parkana o pouhé tři „klacky“ 

(610:607). O něco snadnější práci měl 
Miroslav Šnejdar, který se utkal se Stanisla-
vem Partlem vystřídaným Vítem Jírovcem. 
Hráči domácích nenašli optimální rozpo-
ložení a podlehli Šnejdarovi o 82 kuželek. 
V prostřední části připsaly body pro Ro-
kycany Jan Endršt za výkon 633 proti 605 
Tomáše Valíka a Milan Wagner (604) proti 
552 Mojmíra Holce. Po čtyřech odehraných 
hráčích tak bylo prakticky rozhodnuto. Stav 
4:0 o 165 kuželek pro Rokycany nevěstil pro 
Jihlavu nic dobrého. V závěru se sice do-
mácím dotahovákům podařilo oba duely 
uhrát, když Petr Dobeš porazil Michala Ji-
rouše 622:551 a Daniel Braun 603:579, jejich 
výhra však znamenala pouhou úpravu vý-
sledku na 2:6 o 70 kuželek. Rokycany si tak 
celkovým náhozem 3602 odvezly dva body, 
čímž si pojistily svoji pozici v tabulce. Pro 
Jihlavu prohra znamená posun ze druhého 
na třetí místo v tabulce, protože Valašské 
Meziříčí porazilo Rakovice 5:3. 

Vstup do jarní části se celkem vydařil 
družstvu Fiľakova. Sice ve třetím kole jarní 
části podlehlo 0:8 Valašskému Meziříčí, nic-
méně z předchozích dvou domácích utkání 
si zajistilo čtyři body do tabulky. Za celou 
podzimní část Fiľakovo získalo celkem body 
tři. Fiľakovo doma zdolalo Rakovice pomě-
rem 6:2 rozdílem 26 kuželek, ve třináctém 
kole sebralo body Husovicím poměrem 5:3. 

TRSTENÁ STÁLE 
BEZ PORÁŽKY

I N T E R L I G A  M U Ž Ů

Fiľakovo po dvou domácích výhrách postoupilo na desátou 

příčku, na padáka jsou momentálně Sučany a Hořice.

INTERLIGA 2022/23

Z SKÓRE B

1. ŠKK Trstená Starek 13 75,5 : 28,5 26

2. ŠK Želez. Podbrezová 13 70 : 34 20

3. SKK Rokycany 13 69,5 : 34,5 19

4. TJ Valašské Meziříčí 14 66 : 46 17

5. KK Ježci Jihlava 13 57 : 47 15

6. KK Slavoj Praha 13 53 : 51 14

7. TJ Rakovice 14 54 : 58 11

8. TJ Sokol Brno-Husovice 14 45 : 67 11

9. TJ Lokomotíva Vrútky 12 41 : 55 9

10. FTC KO Fiľakovo 14 39 : 73 7

11. SKK Hořice 13 33 : 71 6

12. KK Tatran Sučany 14 37 : 75 5

pokračování na str. 11 
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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

Čtyřbodový zisk přinesl Filakovu posun ze 
sestupující příčky na desátou pozici v ta-
bulce celkového hodnocení.

Na sestupující příčku se posunuly Su-
čany, které v uplynulých třech kolech tři-
krát podlehly. Sučany již na začátku sezóny 
avizovaly, že vzhledem ke změně kádru 
budou rády, pokud se jim podaří interli-
govou soutěž udržet. V jejich neprospěch 
mluví jak již zmíněná obměna hráčů, tak 
i padavá kuželna, na které se daří hostu-
jícím celkům. Na sestupující české příčce 
jsou momentálně Hořice se šesti body, 
které v posledním kole doma zvítězily nad 
Sučany 5:3. Hořice ztrácejí na předposlední 
český tým, kterým jsou brněnské Husovice, 
celkem pět bodů, jejich cesta za záchranou 
je tak dosti složitá.

Velký úspěch zaznamenal také KK Slavoj 
Praha, který během jednoho víkendu získal 
čtyři body. Ve třináctém kole Slavoj zvítězil 
v Sučanech, když na celkové kuželky sice 
ztratil 3558:3576, duely však kromě jednoho 
ovládl v jejich prospěch. V předehrávce 15. 
kola pak možná trochu překvapivě zvítězil 
v Rakovicích 5:3. Právě pro Rakovice není 
zatím jarní část vůbec úspěšná, ze třech 
zápasů se jim nepodařilo zajistit žádný bod.

Marie Říhová

 pokračování ze str. 10

TRSTENÁ STÁLE 
BEZ PORÁŽKY

Z JEDNÁNÍ  
VV ČKA

VV na svém jednání dne 1. 2. 2023 projed-
nal českou účast na Světovém poháru jed-
notlivců, hospodaření za rok 2022 a návrh 
rozpočtu pro rok 2023. VV dále prodiskuto-
val rozpis reprezentačních akcí během jara 
2023 s výhledem na MS v Chorvatsku.
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Od posledního vydání se zatím odehrálo 
pouze jedno kompletní kolo, jedna pod-
zimní dohrávka a jedna předehrávka.

Nejprve v sobotu 21. 1. Náchod podle 
papírových předpokladů v dohrávce devá-
tého podzimního kola porazil doma Jičín 
5:3. Chtělo by se říct, že to byly pro Náchod 
povinné body. Domácí však předvedly svůj 
nejslabší letošní výkon, tak z toho nakonec 
byl poměrně těsný výsledek 5:3 (3375:3349). 
Ve stejný den předehrával Vyškov svůj do-
mácí zápas s Rosicemi, které předvedly 
další ze svých super výkonů (3579) a nedaly 
Vyškovankám žádnou šanci.

O dva týdny později zajížděl Jičín pro 
změnu k předehrávanému zápasu do Rosic. 
I tady papírové předpoklady platily naplno 
a bylo z toho jasné vítězství Rosic 7:1. Jičín 
tak zůstává poslední s jediným bodem.

O uplynulém víkendu se pak konečně 
odehrály plánované čtyři zápasy prvního 
kola jarní části soutěže. Z novinářského 
hlediska musím konstatovat, že se nic zá-
sadního neudálo. Rokycany ani na pátý 
pokus doma nebodovaly, tentokrát s Jihla-
vou, a stejně jako Jičín zůstávají na chvostu 
tabulky s jediným bodem.

Hráčky Valašského Meziříčí pokračovaly 
ve sbírání bodů, když vyhrály v Přerově. Pře-
rov prohrál doma už počtvrté, i když ne-
předvedl špatný výkon (3313) a soupeřky 
nahrály jen o 10 kuželek víc. Klára Tobolová 
se díky výkonu 598, který byl klíčový pro ví-
tězství hostujících hráček, dostala do první 
desítky žebříčku jednotlivkyň (aktuální prů-
měr 574,7 kuželek). Ani domácí výhra Ná-
choda s Vyškovem (5:3) o 88 kuželek není 
žádným překvapením. Dílčí skóre 11,5:12,5 už 
ale napovídá, že to bylo poměrně těsnější. 
Vyškovanky však od první dvojice výrazně 
prohrávaly a pak už jen výsledek bodově 
korigovaly.

Nejnapínavější zápas tohoto kola se tak 
odehrál na Žižkově. Tam naopak samotné 
výsledné skóre 5:3, 3428:3334 (15:9) na první 
pohled o  žádném dramatu nevypovídá. 
Slávistky v souboji se Zlínem však až v po-
slední dvojici nahrály 136 kuželek do plusu. 
Malinská přispěla výkonem 604. A zejména 
Gruszková (565) výrazně zvítězila nad sou-
peřkou o 107 kuželek. Před poslední dvojicí 
Slávistky prohrávaly 1:3 o 42 kuželek. Trochu 
to dalo vzpomenout na zápas těchto druž-
stev na stejném místě v loňském ročníku 

soutěže. Tehdy zde Zlín prohrál poměrně 
těsně o 26 kuželek (3:5) a také až v poslední 
části zápasu, kdy prohrál 120 kuželek. Žiž-
kov bude patrně oblíbenou kuželnou zlín-
ské Michaely Bagári, která zahrála výborně 
v obou zápasech (609 a 606). Celkově jí 
letos patří jedenácté místo v žebříčku jed-
notlivkyň.

V celkové tabulce družstev tak nedošlo 
k žádným změnám. Rosice vedou o šest 
bodů před Slavií, která má zápas k dobru. 
Valašské Meziříčí drží bronzovou příčku. Na 
opačném konci má Přerov s Vyškovem stále 
pětibodový ploštář na zmiňovanou dvojici 
jednobodových družstev.

Štěpán Koblížek

ZAČÁTEK JARA BEZ 
PŘEKVAPENÍ

P R V N Í  L I G A  Ž E N

Spíše pozvolna se rozbíhá jarní část naší nejvyšší soutěže žen.

1. KLZ 2022/23

Z SKÓRE B

1. KK Slovan Rosice 11 75 : 13 22

2. KK Slavia Praha 10 58 : 22 16

3. TJ Valašské Meziříčí 10 46,5 : 33,5 16

4. KK Jihlava 10 46,5 : 33,5 13

5. SKK Primátor Náchod 10 42 : 38 13

6. KC Zlín 10 39 : 41 8

7. TJ Spartak Přerov 10 28 : 52 6

8. KK Vyškov 11 35 : 53 6

9. SKK Rokycany 10 23,5 : 56,5 1

10. SKK Jičín 10 14,5 : 65,5 1

Nástup na utkání 1. KLZ – TJ Spartak Přerov vs. TJ Valašské Meziříčí
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Zábřeh ve všech třech kolech zvítězil nej-
těsnějším možným rozdílem, tedy 5:3. Je 
třeba ale zdůraznit, že dosud narazil na 
soupeře ze spodních pater tabulky (Vyš-
kov, Valašské Meziříčí, Rosice) a že nejtěžší 
střetnutí Zábřežany teprve čekají (Sadská 
venku, Duchcov venku, Třebíč venku).

Druhá příčka náleží Duchcovu posíle-
nému o Matěje Nováka z Hazlova. Nicméně 
se výběr Duchcova radoval z plného bo-
dového zisku až v posledním odehraném 
utkání v Přerově, protože hned na úvod jara 
překvapivě remizoval v posledních Rosicích. 
I přes absenci týmového lídra Zdeňka Ran-
sdorfa, vstupoval v mých očích do utkání 
jako výrazný favorit a tuto roli nenaplnil. 
Následně v  domácím prostředí prohrál 
s Trutnovem.

Bronzovou pozici zaujímá právě Trut-
nov s odloženým domácím zápasem proti 
Dobřanům z důvodu účasti Ondřeje Strán-
ského na SP v Rijece. I Trutnov již zaváhal. 
Klopýtnutí přišlo také v prvním utkání, když 
do Trutnova přijely Dačice. Utkání skončilo 
remízou, Dačice po polovině poslední rundy 
dokonce vedly, skvělým závěrem se ale do-
mácím (Stránský, Ryzák) podařilo prohru 
odvrátit. Cenný skalp hráči Lokomotivy za-
znamenali ve zmíněném souboji s tabulko-
vým sousedem z Duchcova. Trutnovští pora-
zili 3537 kuželek, hned tři hráči tohoto týmu 
překonali hranici 600 shozených kuželek 
(Straka 640, Žoudlík 621, Stránský 604).

Na nepopulárním čtvrtém místě se ak-
tuálně pohybují České Velenice. Kvůli od-
loženému zápasu na půdě Sadské odehráli 

hráči Českých Velenic na jaře pouze dvě 
utkání, zahájili ho skvělým výkonem, 
a hlavně vítězstvím v Třebíči (3:5, 3505:3513). 
Vůbec jako první v letošní sezóně dokázali 
domácím uštědřit porážku na jejich dra-
hách. Poté doma hostili Dačice, se kterými 
si po týmovém maximu této sezóny poradili 
6:2 (3590:3468).

Na nováčka soutěže ze Sadské po 
skvostném prvním poločasu soutěže při-
šlo mírné vystřízlivění. Sadská se propadla 
z první pozice na pátou, zapsala dvě ven-
kovní porážky v Přerově a Třebíči. Na jarní 
body tak stále čeká.

Šestá je Třebíč. Po dvou těsných pro-
hrách si Třebíč napravila reputaci v utkání 
proti páté Sadské. V tomto utkání domácí 
dokonce atakovali hranici 3600, hranice 
však odolala (3584). K vidění byly kromě 
týmového maxima také výborné individu-
ální výkony na obou stranách, o které se 
postarali Kamil Nestrojil (629), Lukáš Vik 
(637), Martin Schejbal (617).

Stejnou bilanci jako Třebíč má v dosa-
vadním průběhu jarní části i sedmý Vyš-
kov. Jediná výhra tohoto kalendářního roku 
přišla doma právě s Třebíčí, když Vyškovští 
položili 3517 kuželek. Hvězdou utkání se stal 
Josef Touš (603). Ačkoliv už se začínáme při-
bližovat týmům sužovaným sestupovými 
obavami, Vyškov by mezi ně dle mého ná-
zoru rozhodně patřit neměl, na sestupové 
příčky má náskok tří bodů. Rozhodujícím 
faktorem hovořícím v  jeho prospěch by 
mohla být domácí utkání s Rosicemi a Pře-
rovem.

Následujících týmů se boje o záchranu 
už týkají přímo. Osmé Dačice jsou pouze 
o bod nad sestupovou hranicí, jenže přes 
zimní pauzu došlo ke změně ve vedení 
kádru, když si A tým vzal na starost Josef 
Brtník a zdá se, že tato strategie týmu začíná 
přinášet kýžené ovoce, protože Centropen 

ROŠÁDA  
NA PRVNÍ POZICI

P R V N Í  L I G A  M U Ž Ů

Máme za sebou úvodní tři kola jarní fáze soutěže, přičemž v každém bylo 

odloženo alespoň jedno utkání. Z předních týmů na jaře nenalezli přemožitele 

pouze hráči Zábřeha a i díky zaváhání soupeřů se vyhoupli do vedení 1. KLM..

1. KLM 2022/23

Z SKÓRE B

1. KK Zábřeh 14 67,5 : 44,5 20

2. TJ Sokol Duchcov 14 67 : 45 18

3. TJ Lokomotiva Trutnov 13 60 : 44 17

4. TJ Lok. České Velenice 13 52 : 52 16

5. KK SDS Sadská 13 60,5 : 43,5 15

6. TJ Třebíč 14 58,5 : 53,5 14

7. KK Vyškov 14 53,5 : 58,5 13

8. TJ Centropen Dačice 14 47,5 : 64,5 11

9. TJ Spartak Přerov 14 45,5 : 66,5 11

10. TJ Valašské Meziříčí B 13 51 : 53 10

11. CB Dobřany Klokani 11 38 : 50 8

12. KK Slovan Rosice 13 39 : 65 7

pokračování na str. 13 
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 pokračování ze str. 12

dokázal získat cenný bod na půdě Trutnova 
a následně doma porazil přímé konkurenty 
z Přerova 5:3 (3554:3522). V utkání bylo k vi-
dění šest šestistovek. Za Dačice byl nejlep-
ším hráčem kapitán Brtník s náhozem 634, 
přesto nestačil na nejlepšího hráče utkání 
Michala Pytlíka, ten shodil dokonce 668. Ve 
prospěch Dačic v boji o záchranu by měl 
hrát i příznivý los v závěru letošního ročníku 
(Dobřany, Rosice – oba zápasy doma).

Devátý Přerov načal jarní část vítězně, 
když si v domácích podmínkách vyšlápl na 
v tu dobu první Sadskou, od té doby ale 
nastal pro Přerov bodový půst. Přerovští 
ale musí koncentrovat síly hned na násle-
dující zápas, v patnáctém kole totiž zamíří 
do Dobřan. Tento zápas může napovědět 
mnohé o budoucím vývoji v sestupových 
vodách. I tak si ale myslím, že mají hráči 
Přerova vše ve svých rukou, protože kromě 
zápasu v Dobřanech je čeká ještě domácí 
souboj s Valašským Meziříčím a zápas v Ro-
sicích.

Desáté je Valašské Meziříčí. Na jaře ode-
hrálo dvě utkání, ze kterých vytěžilo dva 
body za výhru doma s Vyškovem. I Valachů 

se dotklo odkládání zápasů. Čeká je domácí 
dohrávka dvanáctého kola, ve které přivítají 
Dobřany, což by mohl klidně být takzvaný 
zápas o všechno.

Předposlední jsou Klokani z Dobřan, 
mají osm bodů, ale na jaře neodehráli ještě 
žádné utkání. Čekají je odložené zápasy ve 
ValMezu a Trutnově, navíc při domácím zá-
pasu s posledními Rosicemi vypověděla 
službu technika, takže i tento střet budou 
muset hráči Dobřan dohrávat. Při dohráv-
kách v týdnu nebo v neděli může do prů-
běhu utkání promluvit i únava z práce či 
předchozího duelu, proto beru tento aspekt 
v potaz a osobně Dobřanům v záchraně 
soutěže příliš nevěřím.

Na dně tabulky nalezneme Rosice. Ro-
sice od začátku sezóny výsledkově tápou, 
na jaře získaly pouze překvapivý bod doma 
s Duchcovem. Čekají je však souboje se 
všemi konkurenty v boji o záchranu, takže 
stále mohou pomýšlet na udržení soutěže. 
Při porovnání výkonností jednotlivých týmů 
bojujících o  záchranu jsou pro mě však 
u Rosic zmíněné naděje na udržení spíše 
teoretické.

Vít Jírovec

P R V N Í  L I G A  M U Ž Ů

KULI  
BLAHOPŘEJE

Nikola Tatoušková, několikanásobná mis-
tryně světa a Kuželkářka roku, hráčka KK 
Slovan Rosice oslaví v únoru kulaté naro-
zeniny.

Pavel Jiroušek, medailista z  mistrovství 
světa, vítěz Interligy a hráč TJ Lokomotiva 
Česká Třebová oslavil na začátku února 
35. narozeniny.

Hana Wiedermannová, jedna z nejúspěš-
nějších kuželkářek všech dob, několikaná-
sobná mistryně světa, předsedkyně oddílu 
TJ Lokomotiva Česká Třebová oslaví na za-
čátku března půlkulaté narozeniny.

Jan Kotyza, mistr světa, mnohonásobný 
reprezentant, bývalý reprezentační tre-
nér, člen VV ČKA a hráč KK Jihlava oslaví 
v březnu 40. narozeniny.
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