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Úvodem
Letošní kuželkářská 
sezóna pomalu gra-
duje a menší část  
vrcholů už je za 
námi. Známe tak 
nové mistry republiky v soutěžích 
družstev mužů, žen a dorostu. Známe 
i jména vítězů dlouhodobých soutěží 
v žákovských a dorosteneckých kate-
goriích. Bez české účasti se v němec-
kém Straubingu odehrál finálový tur-
naj kuželkářské Ligy mistrů.
Aktuálně jsou před námi finále mis-
trovství republiky jednotlivců všech 
kategorií a pak už ten největší vr-
chol letošního roku — světový pohár 
mládeže, mistrovství světa dorostu a 
mistrovství světa družstev dospělých 
v německém Speichersdorfu. Poté ješ-
tě nabídne svá finále naše pohárová 
soutěž a soutěže dvojic.
Do opravdové letní přestávky tedy 
zbývá ještě pořádná porce kuželek 
s velkou dávkou napětí.

SKV Rot-Weiss Zerbst 1999 — vítězný tým Ligy mistrů 2014/15 (foto: DKBC.de)
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Ve finále LM souboje favoritů
V německém Straubingu se poslední 
březnový víkend odehrál finálový tur-
naj Ligy mistrů.

Ženy — SeMifináLe 
Do sobotního semifinále jako první 
nastoupily hráčky slovinského Celje 
proti chorvatskému týmu Mlaka Rije-
ka. První polovina utkání byla velice 
vyrovnaná. Sajko po úvodní prohrané 
dráze uhrála výhru až na dráze po-
slední (554:539). Kozmus ale v sou-

boji nejlepších hráček zápasu podleh-
la Maricic 588:590, když se rozhodlo 
až posledním hodem. Rada Savic na-
opak vyhrála těsně o jedinou kuželku 
559:558. Slovinský šampion tak vedl 
2:1 o 14 kuželek. Ve druhé polovině 
předvedly Slovinky vyrovnané výkony 
(578, 572 a 571), což nakonec v až 
překvapivě vyrovnaném utkání stačilo 
na výhru 6:2 (3422:3376). Za hostu- 

pokračování na str. 2
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Liga mistrů

Ve finále LM souboje favoritů
pokračování ze str. 1

jící hráčky předvedla výborný výkon 
ještě Zver (588).
Druhý favorit z Bambergu vstoupil 
do utkání se Suboticí výrazně lépe. 
Všechny tři hráčky vyhrály a získaly 
na svou stranu 108 kuželek. Lví po-
díl na tom měla nejlepším výkonem 
utkání Beisser 592. Druhá půle sice 
byla výrazně vyrovnanější, nicméně 
zvrat německý šampion nepřipustil. 
Bod uhrála pro Suboticu pouze Santo. 
Nejlepší výkon srbského týmu před-
vedla Vilov (576), ale ani ta na body 
nedosáhla, když prohrála na dráhy 
s Kastner. Do finále tak postoupili oba 
největší favorité.

MuŽi — SeMifináLe
V prvním mužském semifinále na sebe 
narazil slovenský šampion z Podbre-
zové a obhájce posledních dvou titu-
lů Szeged. Hráči slovenského týmu 
vstoupili do utkání velmi špatně. 
Žádný z nich nepřekonal na úvodních 
dvou drahách 150bodovou hranici 
a neuhrál ani set. Naopak tým jejich 
jižního souseda začal zostra. Ernjesi 
předvedl nejlepší výkon utkání (641) 
a doslova zametl po delší době na-
stoupivšího Ivana Čecha o 82 kuželek. 
Zapletan porazil Tepsu 616:600 a po-
dobně dopadl i duel Kakuka s Tomkou 
(602:589). Vedení 3:0 o 111 kuželek 
nevěštilo pro Podbrezovou nic dobré-
ho. Ve druhé půli sice předvedli hráči 
slovenského týmu povedenější výko-
ny, když Zavarko a Kuna zahráli 639, 
resp. 638 kuželek, ale 573 Vadoviče 
s Kozákem nemohlo na rozjetý Sze-
ged stačit. Kiss prohrál se Zavarkem 
o pouhou kuželku, Karsai výkonem 
605 eliminoval Kunu, a když Feher 
výkonem 604 přehrál střídající dvoji-
ci Slováků, zůstal rozdíl ve sražených 
kuželkách tříciferný (3704:3598). Do 
finále tak postoupil maďarský tým.
Ve druhém semifinále na sebe nara-

zili mistři Německa a Srbska. Zerbst 
pro sebe získal v úvodním duelu 
bod zásluhou nejlepšího hráče utká-
ní Schneidera, který přehrál Baranje 
(661:620). Druhý bod přidal Weber, 
když přehrál Simijonovice na 604 
o jedinou kuželku (poslední dorážka 
36:57). Za Beograd však kontroval 
nejlepším výkonem týmu Kovacic, 
když zdolal Gerdaua 649:584. Zerbst 
vedl 2:1, ale prohrával o 23 kuželek. 
Závěr utkání však patřil německému 
týmu. Hoffmann těsně přehrál Osto-
jice 596:589. Zkušení makedonští re-
prezentanti Stoklas s Benedikem pak 
přidali další body, a zejména počet 
sražených kuželek překlopili na stra-
nu Zerbstu výbornými výkony 621, 
resp. 633. Nic jednoznačného se však 
nekonalo, rozdíl v kuželkách byl před 
posledními drahami pouhých 23 pro 
Zerbst.

Ženy — O třetí MíStO 
Nedělní dopoledne bylo vyhrazeno zá-
pasům žen. Nejprve se utkaly o bronz 
chorvatský tým Mlaka Rijeka se srb-
skou Suboticí. Rijeka vstoupila do 
utkání výbornými výkony Basic Palko-
vic (594) a Jambrovic (607), které zís-
kaly body na stranu Mlaky, za Subotici 
kontrovala Sokac výhrou 561:522 nad 
Peros. Stav utkání byl po půli tedy 2:1 
+44 kuželek pro chorvatský tým. Dru-
há půle byla v podání obou družstev 
podobná jako ta první. Dva vysoké vý-
kony a jeden slabší na straně Mlaky a 

vyrovnané výkony na straně Subotice. 
Ty dva lepší výkony měly na svědomí 
Maricic (582) a nejlepším výkonem 
utkání Pavlic (607), což stačilo k zisku 
bodů. Ten slabší výkon (500) zahrála 
hned trojice hráček Mlaky (Zver, od 
61. hodu Kolar, od 120. hodu Ziko-
vic), a to nemohlo stačit na Jokovic 
(570). Celkem tak bronzové medaile 
slavily hráčky Mlaky Rijeka za výhru 
6:2 (3418:3384). Nutno ještě dodat, 
že tým Subotice předvedl vyrovnané 
výkony od nejslabší Barac (554) po 
nejlepší Santo (575).

Ženy — fináLe 
Finále obstaraly tradičně nejsilnější 
celky slovinského Celje a německé-
ho Bambergu. Utkání bylo po celou 
dobu otevřené. V první části získaly 
dva body hráčky Celje, když Sajko 
těsně porazila Antal 567:561 a Rada 
Savic již přesvědčivěji přehrála střída-
jící německé duo Kovacne-Grampsch a 
Imbs 576:539. Anja Kozmus zahrála 
rovných 600, přesto ji jediný setový 
bod povolila Beisser až na poslední 
dráze, když zahrála pouze 140. Jinak 
duelu dominovala výkonem 632. Do 
druhé půle se tak vstupovalo za stavu 
2:1 +11 pro Celje. Všechny tři duely 
nabídly zajímavé vyrovnané souboje. 
Nada Savic přehrála Kicker 557:544 
zejména lepší dorážkou a jistila tak 
třetí bod pro Celje, naopak Strelec 
podlehla Wlodarczyk 577:588. Čtvrtý 
bod pro Celje a důležité kuželky pro  

pokračování na str. 3

KK Celje — vítězný ženský tým Ligy mistrů 2014/15 (foto: kegljaska-zveza.si)
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Ve finále LM souboje favoritů
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slovinský tým přidala Fidel v nádher-
ném souboji nejlepších hráček utkání 
proti Kastner. První dvě dráhy vyhrála 
Fidel 159:152 a 165:160. Třetí set pro 
sebe uzmula Kastner 146:158. Vrchol-
né výkony přinesla poslední dráha, 
kterou uhrála Fidel 176:167 a celkem 
zvítězila 646:637. Slovinský tým tak 
obhájil vítězství 6:2 (3523:3501).

MuŽi — O třetí MíStO
Do souboje poražených mezi muži 
nastoupily celky Podbrezové a Beo-
gradu. Podbrezová stejně jako v duelu 
se Szegedem do utkání vstoupila jed-
ním slabým výkonem, který tentokrát 
měli na svědomí Šibal se střídajícím 
Kozákem (541). Na Baranje (596) to 
nemohlo stačit. Druhý duel po první 
prohrané dráze s Kovacicem pro sebe 
otočil Tepsa (636:601). Souboj Pašiak 
vs. Simijonovic přinesl velice dra-
matický souboj, ve kterém v závěru 
Pašiak stahoval náskok soupeře, ale 
nakonec mu při výkonu 629 chybělo 
na nejlepšího hráče Beogradu v utká-
ní 10 kuželek. Stav po půli 2:1 +30 
pro Beograd. Druhá půle tedy slibo-
vala drama, které se nakonec kona-

lo. Úvodní dráhy pro sebe uhráli jak 
Zavarko (182) v souboji s bývalým 
spoluhráčem z Podbrezové Calicem 
(162), tak Kuna výhrou 175:150 nad 
Ostojicem. Slabší první dráhu předve-
dl Tomka 138 a prohrál s Vlajkovem 
o 21 kuželek. Tento souboj pokračoval 
na dalších dvou drahách velice vyrov-
naně, když každý získal těsně jeden 
set o jednu kuželku. Zavarko spoleh-
livým výkonem na dalších drahách 
přehrával Calice již 3:0 a o bodu bylo 
rozhodnuto. Houpačku připomínal 
souboj Kuny s Ostojicem, kde druhou 
dráhu pro změnu předvedl „balík“ 
srbský hráč (182), ale třetí set patřil 
slovenskému mladíkovi. Před posled-
ními dráhami, byl stav na kuželky +14 
pro Beograd. Pro výhru s ohledem 
na počty uhraných drah potřeboval 
Beograd udržet kuželky na své stra-
ně. Jenže hráči slovenského mistra 
byli proti. Tomka na závěr ukázal svo-
ji nejlepší dráhu 164 a stáhl náskok 
Valjkova o tři kuželky. Bod za výhru 
ale bral Vlajkov (603:619). Zavarko 
předvedl parádní dráhu 176 a naložil 
Calicovi dalších 23 kuželek a nejlep-
ším výkonem utkání 673 svého býva-
lého spoluhráče (610) výrazně porazil. 
Kuna předvedl slušných 149, a proto-

že Ostojic odpadl na 133, radoval se 
z výhry mladý slovenský reprezentant 
(627:615) a hlavně celá Podbrezová 
ze zisku bronzových medailí, když 
přetlačila Beograd 5:3 (3709:3680).

MuŽi — fináLe
Finálový souboj maďarského Szegedu 
a německého Zerbstu obstaral závěr 
dvoudenního klání. Hned první duel 
Ernjesiho se Schneiderem byl veli-
ce vyrovnaný a zlepšeným výkonem 
ve druhé půli ho pro sebe rozhodl 
mladý Srb ve službách maďarského 
týmu (600:591). V souboji dvou nej-
lepších hráčů svých týmů se odehrálo 
veliké drama. Kakuk přehrál Webera 
651:648, když celý souboj byl velice 
vyrovnaný. Po půli vedl díky lepším 
plným Kakuk při rovnosti setů 1:1 
333:319. Na třetí dráze Němec deset 
kuželek stáhl. Na té poslední potře-
boval posledním hodem devět, aby 
získal bod. Dal ale pouze pět (celková 
dráha 174), což znamenalo bod pro 
Kakuka. Souboj Zapletana s Schon-
delmaierem byl až na jednu dráhu 
vyrovnaný, ale třetí třicítka 117:173 
dala souboji jednoznačný směr. Bod 
po pěkném výkonu bral německý hráč 
(644:583). Po první půli tedy Szeged 
vedl 2:1, ale na kuželky měl navrch 
o 49 Zerbst. V druhé části zápasu 
přehrál 4:0 na sety Feher Hoffmanna 
(637:589) a postaral se tak o staže-
ní náskoku Zerbstu. Navíc získal třetí 
důležitý bod pro Szeged. Jenže proti 
v cestě dalšímu vítězství Maďarů stála 
dvojice makedonských reprezentan-
tů Stoklas a Benedik. Oba dokázali 
své soupeře porazit. Ale rozhodující 
byly až poslední dráhy, kde Benedik 
přehrál Karsaie 152:134 a urval pro 
sebe bod za výhru 615:593. Podobné 
to měl Stoklas, který 152:142 přehrál  
Kisse a získal důležitý třetí bod pro 
německý tým výhrou 631:618. Celko-
vě se radovali z výhry 5:3 (3718:3682) 
hráči Zerbstu.

Stanislav Partl
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titul míří do Rokycan
První Liga mužů

A je to opět tady — osud dalšího roč-
níku naší nejvyšší soutěže mužů se 
naplnil, a tak je čas na malé hodnoce-
ní. Přestože poslední kolo bylo více-
méně už jen formalitou, jelikož o me-
dailistech a sestupujících se rozhodlo 
již před Velikonocemi, dá se uplynulý 
ročník nazvat zajímavým až do konce.

Až souboj největších favoritů soutěže 
v předposledním kole rozhodl o tom, 
že se z mistrovského titulu radují ku-
želkáři z Rokycan. I když se i jejich 
družstvo nevyvarovalo v průběhu 
soutěže malých výpadků, souboje se 
svými největšími favority zvládlo na 
jedničku a zaslouženě získalo historic-
ky první titul. Zkušenosti, zastoupené 
v týmu především Romanem Pytlíkem, 
skloubené s dravým mládím v podobě 
Michala Pytlíka či Jana Endršta, byly 
tou správně zvolenou cestou.
Stříbrná medaile tentokrát patří 
obhájcům z Husovic. Ty může mrzet 
zejména nezvládnutý domácí duel 
s Kovářskou, po kterém se do čela 
dostal jejich největší konkurent a už 
nabídnutou příležitost nepustil. Řečí 
statistik, pouhých pět vítězných zápa-
sů v jarní části prostě Husovicím na 
vítězství tentokrát nemohlo stačit.
Černým koněm soutěže se dle před-
pokladů stalo družstvo Olomouce, 
jež sice vstupovalo do ročníku jako 
nováček, ale mohlo se opřít o ligou 
ostřílené posily s reprezentačními zku-
šenostmi Martiny Vaňka a Sittu. Po 
pomalejším rozjezdu se Hanákům po-
vedla především jarní část korunovaná 
cennými skalpy Husovic či Slavoje, na-
víc na jejich půdě. A nebýt některých 
výpadků, například v Dačicích, mohlo 
být ještě lépe. Pokud kádr zůstane po-
hromadě, bude určitě v dalším roční-
ku patřit k těm největším favoritům.
Slavoj se chtěl po předchozím ne pří-
liš povedeném ročníku vrátit opět na 
medailové příčky a jen těsně mu tento 
cíl unikl. Stárnoucí tým má sice zkuše-

ností na rozdávání, ale vyjma letošní 
posily Davida Kuděje v těch nejtěžších 
zápasech většinou zklamal, a to pře-
devším v domácím prostředí.
Titulem nejlepší domácí družstvo se 
může pro letošek pochlubit celek Lu-
hačovic, avšak slabá venkovní bilance 
na výš než páté místo letos nestačila. 
Další z brněnských týmů, Moravská 
Slávia, se víceméně po celou dobu 
soutěže pohyboval v klidném středu 
tabulky, avšak domácí tvrz už nebyla 
tak nedobytná jako v loňském roční-
ku. Je jen otázkou, co s týmem udělá 
plánovaná letní přestavba drah.
Výborný závěr a hned 4 výhry z po-
sledních 5 zápasů nakonec vynesl Klo-
kany ze Stříbra až na sedmou příčku. 
Družstvo po dlouhou dobu ohrožené 
sestupem doplácelo na nepřesvědčivé 
domácí výkony, ale v pravou chvíli do-
kázalo vždy zabrat. Druhý z nováčků 
z Vrchlabí se rovněž představil v dob-
rém světle a přes slabší jarní část 
nemusel po celou dobu soutěže řešit 
záchranářské starosti. Padavá kuželna 
přinesla hned několik výtečných výko-
nů přes 3700 poražených kuželek.
Kvalitní domácí výkony byly klíčem 
k záchraně u týmů Valašského Mezi-
říčí a Červeného Kostelce — Náchoda, 
které se musely před sezonou vypo-
řádat se značným oslabením kádru a 
před sezonou patřily k horkým kandi-
dátům na sestup. Zejména poslední 
tým po podzimu Červený Kostelec — 
Náchod dal v jarní části zapomenout 
na roli outsidera a dokázal doma po-
razit i budoucího mistra.
Minimálně na jednu sezonu se s nej-
vyšší soutěží loučí v Kolíně a v Dači-
cích. Nepřesvědčivé výkony v domá-
cím prostředí a minimální bodový 
zisk z kuželen soupeřů se staly oběma 
družstvům osudným. Navíc oba týmy 
zklamaly i v souboji se svými největší-
mi konkurenty v pásmu sestupu.
V soutěži jednotlivců se nejvíce dařilo 
olomouckému Martinu Vaňkovi. Těsně 

za ním skončil Zdeněk Vymazal z Hu-
sovic. Hranici 600 poražených kuželek 
dokázal ještě překonat i Michal Mar-
kus z Luhačovic.
Nejkvalitnějším výkonem soutěže pak 
byl výkon Michala Pytlíka, kdy jako 
první hráč historie naší nejvyšší sou-
těže překonal hranici 700 poražených 
kuželek (714). Tomuto výkonu se rov-
něž přiblížil i vrchlabský Jiří Bartoní-
ček (696) a za zmínku stojí i výkon 
nestárnoucího Pavla Paliana (684) 
z MS Brno.
Z titulu „nejužitečnější hráč“ vyjád-
řeného ziskem bodů pro družstvo se 
může radovat Radek Havran z Olo-
mouce, který těsně porazil několika-
násobného vítěze této soutěže Zdeňka 
Vymazala.

-KB-

i. KLM 2014/15

Skóre Body

1. SKK Rokycany 117:59 33

2. TJ Sokol Husovice 103:73 31

3. HKK Olomouc 96:80 28

4. KK Slavoj Praha 89:87 25

5. TJ Sokol Luhačovice 87:78 24

6. KK Mor. Slávia Brno 90:86 21

7. TJ Ban. Stříbro Klokani 84:92 19

8. SKK Vrchlabí 80:96 19

9. TJ Valašské Meziříčí 80:96 19

10. Č. Kostelec — Náchod 78:98 17

11. TJ Centropen Dačice 72:104 14

12. TJ Sokol Kolín 69:107 14
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Slavie Praha slaví opět titul
První Liga žen

Po všech zvratech, které během sezó-
ny nastaly, se nám nakonec překva-
pení nekoná. na trůnu se opět usadi-
ly královny ze Slavie Praha, které si 
připisují na konto devatenáctý titul.

Závěr sezony se Pražankám vydařil na 
výbornou, v posledních čtyřech kolech 
neztratily ani bod a připsaly si důle-
žité vítězství nad „dotírajícím“ Přero-
vem a Zlínem. V posledním kole potvr-
dily svou dominanci na půdě Husovic 
a slaví již osmý titul v řadě. Zlepšení 
po loňském třetím místě zaznamenal 
Přerov, i když to dlouho dobu vypa-
dalo, že by to tentokrát mohlo cink-
nout zlatě, je z toho „pouze“ stříbro. 
Odstup na první místo je pouze jeden 
bod, který hráčky ztratily remízou 
v 19. kole s Konstruktivou. I tak lze 
říci, že Pražankám pořádně zatopily a 
pokud forma vydrží, máme se v příš-
tím ročníku na co těšit.
Překvapením tohoto ročníku je určitě 
třetí místo hráček ze Zlína, které za 
sebou nechaly tak silná družstva jako 
jsou Valašské Meziříčí nebo Blansko. 
Nutno ovšem podotknout, že vítězí 
nad Blanskem nejtěsnějším možným 
způsobem, a to ve skóre o 0,5 bodu! 
Obě družstva mají navíc na svém kon-
tě zcela shodný zisk setových bodů. 
Pro Blansko je to sice zklamání, ale 
holky dokázaly svou sílu a bojovnost. 
První polovina sezóny se jim vůbec 
nevydařila a pohybovaly se takřka nad 
propastí. Jarní část ovládly, s jednou 
prohrou a remízou předčily i Slavii 
Praha. Úplný opak se konal u Valaš-
ského Meziříčí, který si po podzimu 
dával jiné cíle než konečné sedmé 
místo. Na jaře zvítězilo družstvo pou-
ze třikrát a po loňském druhém místě 
je to propad o pět příček dolů. Malou 
útěchou je alespoň umístění dvou hrá-
ček v první pětce pořadí jednotlivkyň. 
Spolu s „Valmezem“ tvoří silný střed 
tabulky Náchod, Duchcov a Zábřeh. 
Poslední zmíněný celek si dlouho my-

slel na lepší umístění, ale prohry se 
soupeři ze středu tabulky jej nakonec 
stály umístění v nejlepší pětce. Za to 
Duchcov, který obhajuje sedmou příč-
ku z loňského ročníku, se po vydařené 
jarní části dostal až na dostřel Zlína 
a Blanska. O všem mohlo rozhodnout 
až poslední kolo, ve kterém by hráčky 
v případě výhry atakovaly třetí místo. 
Domácí prohra s Konstruktivou je od-
sunula na konečnou pátou pozici.
Náchod si po celou sezónu držel střed 
tabulky a s tímto výsledkem sezónu 
i končí. Hlavní oporou týmu byla pře-
devším Martina Hrdinová, která pro 
své družstvo získala 19 bodů z 21 
možných a v tomto hodnocení všech-
ny hráčky předčila. Pozadu nezůstala 
ani v celkovém pořadí jednotlivkyň, 
kde jí předstihla pouze Veronika Pe-
trov. Již zmíněná Konstruktiva Praha 
si své setrvání v soutěži zajistila pře-
devším v závěru sezóny, kdy v posled-
ních pěti utkáních dvakrát zvítězila 
a navíc dokázala sebrat důležitý bod 
Přerovu. Velkou zásluhu na úspěchu 
družstva má i vítězka v pořadí jednot-
livkyň Veronika Petrov.
Radost určitě vládne u hráček z České 
Třebové, které se i přes nevydařený 
start do tohoto ročníku zachraňují a 
zaslouženě setrvávají v soutěži. Důle-
žitá vítězství v úvodu jarní části zajis-
tily holkám desátou pozici.
Naopak s nejvyšší soutěží se loučí 
celky Jičína a Husovic. Brněnské Hu-
sovice v důležitých utkáních v závěru 
sezóny s Českou Třebovou a Konstruk-
tivou svým soupeřkám podlehly a ani 
výhra s posledním Jičínem je již k zá-
chraně nedovedla. Hráčky Jičína se 
nedokázaly srovnat s nástrahami této 
soutěže a po roční pauze se vrací zpět 
do druhé ligy.
Co se týče statistik, tak jak již bylo 
zmíněno, vedoucí příčku v pořadí hrá-
ček dle dosažených průměrů udržela 
i po posledním kole Veronika Petrov 
z Konstruktivy Praha průměrem z prů-

měrů 570,5, druhou příčku obsadi-
la Martina Hrdinová z SKK Náchod 
(568,6). Třetí místo vybojovala Mar-
kéta Jandíková z Valašského Meziříčí 
(563,7) těsně před Kamilou Katzero-
vou z Přerova (563,3). Tu může hřát 
nejvyšší zahraný výkon celého roč-
níku, když na Konstruktivě porazila 
645 kuželek, Veronika Petrov zahrála 
o jednu méně v Jičíně.
Vedení v pořadí dle získaných bodů 
pro družstvo ztratila až prohrou v po-
sledním kole Jana Račková ze Slavie 
Praha. Zvítězila Martina Hrdinová 
z SKK Náchod. Dosáhla stejného po-
čtu bodů, ale odehrála o jedno utká-
ní méně a v zisku setových bodů na 
tom byla o 0,5 bodu lépe. Třetí příčku 
uhrála Kamila Katzerová z Přerova.

-RN-

i. KLZ 2014/15

Skóre Body

1. KK Slavia Praha 119:57 32

2. TJ Spartak Přerov 114:62 31

3. KC Zlín 95,5:80,5 27

4. KK Blansko 95:81 27

5. TJ Sokol Duchcov 93,5:82,5 25

6. SKK Náchod 99,5:76,5 24

7. TJ Valašské Meziříčí 91:85 23

8. KK Zábřeh 88,5:87,5 22

9. KK Konstruktiva Praha 90:86 20

10. TJ Lok. Česká Třebová 65:111 13

11. TJ Sokol Husovice 53:123 11

12. SKK Jičín 52:124 9
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Dačice ovládly ligu dorostu
S koncem sezóny přichází tradiční 
bilancování uplynulého ročníku. Je 
tedy nezbytné zhodnotit kromě sou-
těží dospělých i soutěže mládeže.

Začněme od nejmladších, tedy Bella-
tex Tour (Pohár mladých nadějí). Tra-
dičním finále v Olomouci vyvrcholil již 
devatenáctý ročník soutěže. Od pod-
zimu se tedy rozjede ročník jubilejní. 
Prvenství v kategorii mladších žáků si 
vybojoval Ondřej Stránský z Vrchlabí. 
Sezonu zakončil s výborným průmě-
rem 267 kuželek a ziskem 186 bodů, 
což je o 39 více než druhý v pořadí. 
Opanoval rovněž finále, kde zazname-
nal 281 kuželek.
Mladší žákyně byly o poznání vyrovna-
nější. Eliška Fialová z Ratíškovic nako-
nec zvítězila se 170 body a průměrem 
262 kuželek. Finálový turnaj se však 
nejvíce povedl Natálii Trochtové ze 
Zlína, která díky lepší dorážce předčila 
novobystřickou Karolínu Stellnerovou, 
zahrály shodně 265 kuželek. 
Olomoucké klání mezi staršími žáky 
opanoval Lukáš Dúška z Kamenice 
nad Lipou s 291 kuželkami. Díky vý-
raznému bodovému zisku se mu té-
měř podařilo vyhrát i pořadí celkové, 
kde nakonec skončil druhý. Zvítězil 
Petr Vaněk z Červeného Kostelce, kte-
rý získal 199 bodů s průměrem 267 
kuželek.
To mezi staršími žákyněmi Kateřina 
Vyhnálková z Jihlavy svou výhrou ve 
finále za 264 kuželek potvrdila cel-
kové prvenství, když jí k tomu stačilo 
138 bodů a 248 kuželek v průměru 
na start.
Nyní ještě trochu statistiky. Nejpočet-
nější kategorií co do účasti byli starší 
žáci, kde alespoň jeden turnaj absol-
vovalo 129 hráčů, z nichž 95 získalo 
bod, mladších žáků bylo 119 (bodo-
valo 89) a žákyň shodně 77 (mladších 
bodovalo 64, starších 60). Celkem 
tedy 402 hráčů a hráček, což je oproti 
předchozímu ročníku drobné snížení. 

Vůbec nejlepší výkon předvedl Ja-
roslav Soukup z Jičína, který doma 
zahrál vynikajících 315 kuželek. Žá-
kovská sezona vyvrcholí mistrovstvím 
republiky ve Vrchlabí a v Českých Ve-
lenicích a Májovým turnajem žáků, 
který bude v polovině května hostit 
Pelhřimov.

Bevar Tour (Český pohár dorostu) je 
sice oproti PMN v podstatě v plen-
kách, ale i on zaujal důležité místo 
mezi mládežnickými soutěžemi. Dru-
hého ročníku se zúčastnilo 84 doros-
tenek a plných 130 dorostenců, což 
je celkem o 32 více než loni. Finále 
pro 16 nejlepších dorostenek se stalo 
kořistí Nikoly Portyšové z Jičína. Je-
jím 579 kuželkám se nejvíce přiblížilo 
duo z Rokycan Veronika Wohlmutho-
vá (572) a Lucie Varmužová (570). 
Portyšová zároveň získala i celkové 
prvenství, když si díky třem nejlepším 
startům a výsledku z finále připsala 
173 bodů a průměr 554,14 kuželek. K 
dovršení její dominance patří i vůbec 
nejlepší výkon v soutěži, kterým bylo 
626 kuželek z domácích plánů. Stříbr-
nou příčku obsadila loni vítězná Natá-
lie Topičová z Valašského Meziříčí se 
152 body (553,57). Z bronzu se poté 
raduje náchodská Nina Brožková (138 
bodů, 544,8), která tak obhájila svoji 
loňskou pozici.
Soutěž dorostenců měla letos hlavní-
ho favorita v osobě Jana Bíny z Jičína, 
který byl loni celkově druhý. Bína roli 
favorita potvrdil, když opanoval finá-
le díky 591 kuželkám. Druhý skončil 
Josef Brtník z Kunžaku (580) a třetí 
opavský Petr Hendrych za 574 kuže-
lek. Celkovým vítězem se podle před-
pokladů stal Bína. Získal nakonec 
196 bodů s průměrem 576,5 kuželky. 
Ze stříbra se raduje Hendrych, který 
získal o 17 bodů méně s průměrem 
552,14. Bronz poté před dotírajícím  

pokračování na str. 7

MLADší ŽáKyně
Výsledky finále
1. Natálie Trochtová KC Zlín 265 35
2. Karolína Stellnerová TJ Jiskra N. Bystřice 265 35
3. Šárka Aujezdská KK Lok. Tábor 263 31

Konečné pořadí 2014/15:
1. Eliška Fialová SK B. Ratíškovice 262,3 170
2. Mich. Provazníková CB Dobřany 258,1 150
3. Šárka Aujezdská KK Lok. Tábor 256,6 143

MLADší Žáci
Výsledky finále
1. Ondřej Stránský SKK Vrchlabí 281 45
2. Ondřej Černý SKK Hořice 273 37
3. Adam Mísař TJ Lok. Č. Třebová 269 33

Konečné pořadí 2014/15:
1. Ondřej Stránský SKK Vrchlabí 267,3 186
2. Adam Bláha TJ Jiskra N. Bystřice 257,4 147
3. Tomáš Koplík SK Ban. Ratíškovice 255,4 135

StARší ŽáKyně
Výsledky finále
1. Kateřina Vyhnálková KK PSJ Jihlava 264 35
2. Kristýna Bulfánová TJ Val. Meziříčí 260 32
3. Michaela Bagári TJ Zbrojovka Vsetín 253 27

Konečné pořadí 2014/15:
1. Kateřina Vyhnálková KK PSJ Jihlava 247,6 138
2. Kristýna Bulfánová TJ Val. Meziříčí 248,1 128
3. Barbora Bártková TJ Horní Benešov 246,3 110

StARší Žáci
Výsledky finále
1. Lukáš Dúška TJ Sl. Kamenice n. L. 291 55
2. Jiří Šupálek SK Baník Ratíškovice 270 36
3. Tomáš Gaspar TJ Sokol Vracov 270 34

Konečné pořadí 2014/15:
1. Petr Vaněk TJ Č. Kostelec 266,6 199
2. Lukáš Dúška TJ Sl. Kamenice n. L. 267,0 191
3. Jaroslav Soukup SKK Jičín 265,3 178

Více na pmn.kuzelky.cz
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DOROStenKy
Výsledky finále
1. Nikola Portyšová SKK Jičín 579 52
2. Veronika Wohlmuthová SKK Rokycany 572 48
3. Lucie Varmužová SKK Rokycany 570 45
4. Natálie Topičová TJ Val. Meziříčí 565 40

Konečné pořadí 2014/15:
1. Nikola Portyšová SKK Jičín 554,1 173
2. Natálie Topičová TJ Val. Meziřičí 553,6 152
3. Nina Brožková SKK Náchod 542,8 138
4. Veronika Wohlmuthová SKK Rokycany 537,9 133

DOROStenci
Výsledky finále
1. Jan Bína SKK Jičín 591 59
2. Josef Brtník TJ Kunžak 580 52
3. Petr Hendrych TJ Hag. Opava 574 47
4. Michael Kotal TJ Havlovice 566 41

Konečné pořadí 2014/15:
1. Jan Bína SKK Jičín 576,5 196
2. Petr Hendrych TJ Hag. Opava 552,1 179
3. Jan Vařák TJ Lok. Valtice 564,1 167
4. Josef Brtník TJ Kunžak 556,0 163

Více na cpd.kuzelky.cz

Dačice ovládly ligu dorostu
pokračování ze str. 6

Brtníkem udržel Jan Vařák z Valtic 
díky 167 bodům (564,14). Vařákovi 
k bronzu dopomohl především nejlep-
ší výkon mezi dorostenci, když v Čes-
ké Třebové porazil 622 kuželek.

O uplynulém víkendu vyvrcholila 
i dlouhodobá soutěž dorosteneckých 
týmů. Liga dorostu byla i letos v zá-
kladní části rozdělena do čtyř skupin, 
ze kterých postupovaly čtyři nejlepší 
celky do semifinále. Nejlepších osm 
se poté utkalo ve dvou finálových tur-
najích. Základní část ovládly ve svých 
osmičlenných skupinách celky Kosmo-
nos, Trutnova, obhájců titulu z Dačic 
a Valtic. Vůbec nejvyššího průměru 
dosáhla Natálie Topičová z Valašského 
Meziříčí (573,9). Nejvyššího čísla do-
sáhl Jan Vařák z Valtic, který Blansku 
zahrál vynikajících 631. Skupina D tak 
byla jednoznačně nejpadavější.
V semifinále se v podstatě začínalo od 
začátku, byť byli postupující ohodno-
ceni od třech do nuly bodů v závis-
losti na pozici, ze které do semifiná-
le postoupili. Ta se hrála turnajovým 
způsobem na půdě vítězů základních 
skupin (trutnovská dvoudráha byla 
nahrazena kuželnou ve Vrchlabí). Se-
mifinále tvořené skupinami A a B pa-
rádně vyšlo celku Náchoda. Ten byl 
ve své skupině až čtvrtý, ale turnaj 
v Kosmonosích (1618 kuželek) i ve 
Vrchlabí (1760) mu vyšel na výbornou 
a zaslouženě se probojoval do finále. 
Postup neunikl ani Trutnovu, který 
byl v semifinále dvakrát třetí. Výhra 
v Kosmonosích zajistila finále Rych-
novu nad Kněžnou a jako poslední se 
kvalifikoval celek Hazlova, který body 
získal hlavně za stříbro z Vrchlabí. Na-
opak vítězi skupiny A z Kosmonos se 
vůbec nevyvedl domácí turnaj, a tak 
zůstal před branami finále. Z turnajů 
skupin C a D naopak jednoznačně po-
stoupili oba favorité a domácí celky, 

když Valtice opanovaly turnaj v Dači-
cích (1695). Ty naopak vynikly vyrov-
nanými výkony, když dvakrát skončily 
druhé. Velkou formu prokázal celek 
Českých Budějovic, který byl ve skupi-
ně C až třetí, ale prvním a třetím mís-
tem si v poklidu zajistil postup mezi 
finálovou osmičku. Tu nakonec dopl-
nilo Valašské Meziříčí, které získalo 
o bod více než Pelhřimov.
Dále již následovalo velké finále, které 
bylo složené ze dvou turnajů hraných 
na kuželnách semifinálových vítězů. Ze 
soutěže nejprve odstoupilo družstvo 
Valmezu. Turnaje tak odehrála pouze 
sedmička nejlepších. V Náchodě se 
opět dařilo Českým Budějovicím, které 
jako jediný tým dvakrát pokořily hra-
nici 570 kuželek (1681). O 12 kuželek 
zpět skončil domácí celek a šest bodů 
za třetí místo braly Dačice (1662). Na-
opak se vůbec nedařilo Valticím, které 
skončily až sedmé. Před druhým finále 
měl nejblíže k zisku titulu Mistra ČR 
Náchod s deseti body, Budějovice a 
Dačice jich měly devět. Poslední tur-
naj se však Náchodu nevydařil. Vyrov-
nané výkony všech tří hráčů nestačily 
ke zdolání soupeřů. Náchod tak klesl 
až na celkové čtvrté místo. Bronz si 
nakonec vybojoval Trutnov. Ten byl 
v prvním finále těsně čtvrtý a ve dru-
hém se mu podařilo prokousat se až 
na příčku druhou. Čtrnáct bodů mu 
tak vyneslo bronzovou medaili. Těs-
ně pod vrcholem skončily Budějovice. 
První finále sice opanovaly a ve dru-
hém byly třetí, jenže až třetí místo 
v semifinále znamenalo dvoubodovou 
ztrátu, která se proti suverénnímu vý-
konu Dačic nedala stáhnout. Dačice 
doma zvítězily o 80 kuželek (1662, 
stejné číslo zahrály i v Náchodě), když 
hlavní zásluhu na tom měl Josef Brt-
ník (591). S celkovými 17 body tak 
mohly na vlastní kuželně oslavit obha-
jobu mistrovského titulu.

 Lukáš Dařílek

i. KLD 2014/15

Průměr Body

1. TJ Centropen Dačice 1662,0 17

2. TJ Lok. Č. Budějovice 1629,5 15

3. TJ Lokomotiva Trutnov 1610,5 14

4. SKK Náchod 1613,5 12

5. TJ Lokomotiva Valtice 1551,0 9

6. TJ Jiskra Hazlov 1602,0 8

7. TJ Start Rychnov n. Kn. 1588,0 7

8. TJ Valašské Meziříčí — —
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rePrezentace

České akademické hry 2015
Ve dnech 7.–11. září proběhne v Olo-
mouci již 14. ročník Českých akade-
mických her. V pátek 11. září se do 
bojů o akademický titul zapojí také 
kuželkáři. Hostitelem bude osmidrá-
hová kuželna HKK Olomouc.

Přihlášky je možné zasílat od 15. 4. 
do 31. 8. 2015 v elektronické podo-
bě pouze prostřednictvím tělovýchov-
ných pracovišť na jednotlivých VŠ.
Minimální počet závodníků v indi-
viduálních sportech je 25 ze čtyř 
vysokých škol ze tří oblastí. Při niž-
ším počtu účastníku bude s největší 
pravděpodobností závod odvolán. 
Akademických her se mohou zúčast-
nit studenti akreditovaných vysokých 
škol ČR všech forem studia a studenti 
VOŠ. Student je povinen se prokázat 
platným výkazem o studiu (index, ISIC 
karta, kopie diplomu). Sportovec musí 
být studentem vysoké školy nebo 
VOŠ, která ho přihlašuje nebo na pří-
slušné škole ukončil studia v kalendář-
ním roce 2015. Soutěží se nemohou 
zúčastnit studenti, kteří mají studium 
přerušeno nebo byli přijati ke studiu a 
ještě neobdrželi doklady o přijetí.
Při akreditaci obdrží účastníci akredi-
tační kartu, která je opravňuje k uby-
tování na vysokoškolských kolejích 
Univerzity Palackého a ke vstupu na 
další kulturní a společenské akce. 
Přihlášený účastník má zdarma ná-
rok na jednu noc se snídaní s tím, 
že se objednávka provádí společně 
s přihláškou do soutěží na webových 
stránkách ČAH 2015 nejpozději do 
31. srpna 2015.

Jana Holubová

Příprava v plném proudu
Hlavní událost sezóny, tedy mistrov-
ství světa v německém Speichersdor-
fu, se blíží mílovými kroky. Přípravy 
jsou v plném proudu.

Česká reprezentace se 
na Světový pohár U14 
(3.—6. 5.), Mistrovství 
světa U18 (7.—12. 5.) a 
MS družstev dospělých 
(12.—23. 5.) připravu-
je víceméně společně 
s národním týmem Slo-
venska.
Ve druhé půli března 
nejprve proběhlo sou-
středění v Blansku. Zú-
častnila se ho osmice 
žen i mužů a šestice 
dorostenek a dorostenců. Mezi nimi 
vynikly výkony Mojmíra Holce z Dačic 
(625) a Jana Bíny z Jičína (613). Mezi 
děvčaty se ukázala v nejlepším světle 
Nikola Portyšová z Jičína (586). Do-
spělí nastoupili ke dvěma stodvacít-
kám. Šestistovku pokořila pouze Naďa 
Dobešová (Rosice), a to o šest kuže-
lek. Ta ovšem nastoupila jen k jedné 
hře. V součtu dvou startů byla nejlep-
ší zlínská Martina Zimáková za 1164 
poražených kuželek. Mezi muži rezo-
novalo především rokycanské jméno 
Pytlík. Michal předvedl dva starty přes 
620 (624 a 629), čímž dosáhl nejvyš-
šího součtu. Jeho otec celkově srazil 
o 21 kuželek méně a byl druhý. 629 
porazil i Radek Hejhal, který však hrál 

jen jednou.
Další soustředění se uskuteční již ten-
to víkend na Slovensku, konkrétně 
v Rakovicích a Pobedimi. Kromě výše 
zmíněných reprezentací se ho také 

vůbec poprvé zúčastní 
i nominovaní hráči na 
Světový pohár U14, kte-
rý se koná před samot-
nými šampionáty.
Na akce se mimo ná-
rodních reprezentací 
připravují také samo-
zřejmě organizátoři a 
na místě již započala 
montáž drah. Komplet-
ní informace o přípravě 
šampionátu, programu 
či vstupenkách nalezne-

te na oficiálních webových stránkách 
mistrovství: sportkegel-wm-2015.de.
V neposlední řadě se na Speichersdorf 
připravuje i mezinárodní asociace 
NBC. Ta  mj. v průběhu března vydala 
rozhodnutí o blokování startů hráčů a 
hráček z Bosny a Hercegoviny a Make-
donie počínaje prvním dubnem. Důvo-
dem mělo být nezaplacení členských 
příspěvků NBC ze strany národních 
svazů. Následně byla tato zpráva od-
volána ohledně Bosny a Hercegoviny, 
ohledně Makedonie je stále v platnos-
ti. Fanoušci tak možná budou ochuze-
ni o stříbrný celek mužů z posledního 
mistrovství, což by jistě byla škoda.

Lukáš Dařílek

informace sekretariátu ČKA
Součástí žádosti o registraci, přestup 
a hostování má být fotokopie dokladu 
o zaplacení. Sekretariát upozorňuje, 
že pokud tento doklad nebude přilo-
žen, bude registrace zpracovávat až 
po jeho obdržení.Ve Speichersdorfu se již připravují na vyvrcholení kuželkářské sezóny 2014/15
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Ligové zrcadLo

2. KLM „A“
 1. SKK Jičín 22 109,0:67,0 33
 2. KK SDS Sadská 22 109,5:66,5 32
 3. KK Hvězda Trnovany 22 104,0:72,0 28
 4. SKK Hořice 22 95,5:80,5 27
 5. KK Lokomotiva Tábor 22 100,0:76,0 26
 6. SKK Rokycany B 22 98,5:77,5 25
 7. SKK Bohušovice 22 91,5:84,5 24
 8. TJ Lok. České Velenice 22 96,0:80,0 23
 9. TJ Sokol Duchcov 22 89,5:86,5 21
 10. KK Konstruktiva Praha 22 61,0:115,0 12
	11.	SKK	Náchod	–	Č.	Kostelec		22	 61,5:114,5	 8
	12.	TJ	Sokol	Benešov	 22	 40,0:136,0	 5

2. KLM „B“
 1. KK PSJ Jihlava 22 127,0:49,0 33
 2. KK Vyškov 22 106,0:70,0 30
 3. KK Slovan Rosice 22 106,5:69,5 29
 4. TJ Třebíč 22 101,0:75,0 27
 5. KK Zábřeh 22 90,0:86,0 24
 6. KK Blansko 22 89,0:87,0 22
 7. TJ Sokol Vracov 22 82,5:93,5 20
 8. TJ Sokol Husovice B 22 78,5:97,5 19
 9. TJ Horní Benešov 22 74,5:101,5 18
 10. TJ Spartak Přerov 22 74,0:102,0 17
	11.	KK	Hagemann	Opava	 22	 73,0:103,0	 17
	12.	Sokol	Přemyslovice	 22	 54,0:122,0	 8

3. KLM „A“
 1. Vltavan Loučovice 22 102,5:73,5 27
 2. TJ Kovohutě Příbram 22 95,0:81,0 26
 3. CB Dobřany 22 95,0:81,0 26
 4. TJ Blatná 22 91,0:85,0 25
 5. SKK Karlovy Vary 22 94,5:81,5 24
 6. TJ Jiskra Hazlov 22 92,0:84,0 23
 7. TJ VTŽ Chomutov 22 81,5:94,5 22
 8. TJ Sokol Kdyně 22 88,5:87,5 21
 9. SK Škoda VS Plzeň 22 84,0:92,0 21
 10. TJ Slovan Karlovy Vary 22 87,0:89,0 20
	11.	TJ	Lok.	České	Budějovice	 22	 87,5:88,5	 19
	12.	TJ	Lokomotiva	Cheb	 22	 57,5:118,5	 10

3. KLM „B“
 1. TJ Dynamo Liberec 22 115,0:61,0 33
 2. TJ Start Rychnov n. Kn. 22 108,0:68,0 28
 3. TJ Lok. Ústí nad Labem 22 102,0:74,0 28
 4. KK Kosmonosy 22 99,0:77,0 28
 5. TJ Sparta Kutná Hora 22 91,5:84,5 25
 6. SK Žižkov Praha 22 86,5:89,5 24
 7. TJ Tesla Pardubice 22 88,0:88,0 23
 8. SK PLASTON Šluknov 22 83,0:93,0 20
 9. TJ Glaverbel Czech Teplice 22 80,0:96,0 19
 10. Spartak Rokytnice n. Jiz. 22 82,0:94,0 17
	11.	KK	Jiří	Poděbrady	 22	 73,5:102,5	 13
	12.	SKK	Náchod	B	 22	 47,5:128,5	 6

3. KLM „c“
 1. TJ Lok. Česká Třebová 22 130,5:45,5 41
 2. TJ Sokol Chvalíkovice 22 93,5:82,5 24
 3. TJ Unie Hlubina 22 89,5:86,5 23
 4. TJ Tatran Litovel 22 89,0:87,0 23
 5. KK Šumperk 22 87,5:88,5 22
 6. TJ Jiskra Rýmařov 22 85,5:90,5 21
 7. KK Zábřeh B 22 84,5:91,5 21
 8. TJ Sokol Bohumín 22 84,0:92,0 20
 9. TJ Sokol Rybník 22 83,5:92,5 20
 10. HKK Olomouc B 22 81,0:95,0 20
	11.	SKK	Ostrava	 22	 85,5:90,5	 17
	12.	TJ	Sokol	Michálkovice	 22	 62,0:114,0	 12

3. KLM „D“
 1. KK Mor. Slávia Brno B 22 107,5:68,5 31
 2. SK Kuželky Dubňany 22 105,0:71,0 30
 3. TJ Slovan Kamenice n. L. 22 98,0:78,0 26
 4. TJ Podlužan Prušánky 22 96,0:80,0 25
 5. SK Baník Ratíškovice 22 88,5:87,5 23
 6. TJ Sokol Mistřín 22 86,0:90,0 22
 7. TJ Prostějov 22 89,5:86,5 21
 8. TJ Lokomotiva Valtice 22 89,0:87,0 20
 9. TJ BOPO Třebíč 22 76,5:99,5 18
 10. TJ Centropen Dačice 22 73,5:102,5 17
	11.	KK	Blansko	B	 22	 70,5:105,5	 16
	12.	TJ	Spartak	Přerov	B	 22	 76,0:100,0	 15

2. KLZ „A“
 1. SKK Rokycany 18 97,0:47,0 27
 2. SKK Jičín B 18 89,0:55,0 23
 3. TJ Lok. České Budějovice 18 81,0:63,0 22
 4. TJ Neratovice 18 73,0:71,0 19
 5. TJ Biž. Jablonec n. Nisou 18 69,5:74,5 18
 6. TJ Sokol Kolín 18 65,0:79,0 18
 7. SK Žižkov Praha 18 75,5:68,5 17
 8. TJ Lok. Ústí nad Labem 18 66,0:78,0 17
 9. TJ Sokol Chýnov 18 66,5:77,5 15
 10. TJ Sparta Kutná Hora 18 37,5:106,5 4

2. KLZ „B“
 1. KK Slovan Rosice 18 111,0:33,0 32
 2. KK Moravská Slávia Brno 18 94,0:50,0 28
 3. TJ Jiskra Nová Bystřice 18 85,0:59,0 26
 4. HKK Olomouc 18 85,0:59,0 22
 5. KK Vyškov 18 67,5:76,5 17
 6. TJ Spartak Pelhřimov 18 64,0:80,0 14
 7. TJ Sokol Luhačovice 18 54,0:90,0 13
 8. TJ Sokol Vracov 18 61,0:83,0 12
 9. TJ Jiskra Otrokovice 18 50,0:94,0 9
 10. KK PSJ Jihlava 18 48,5:95,5 7

3. KLZ
 1. KK Vyškov B 18 56,5:51,5 20
 2. KK Šumperk 18 59,5:48,5 19
 3. HKK Olomouc B 18 53,5:54,5 17
 4. TJ Nové Město na Moravě 18 46,5:61,5 16

Ligové tabulky připravil 
Zdeněk Zahrádka

Letní kuželkářská škola v Jihlavě 2015
Pro všechny příznivce kuželkářského 
sportu! Zveme Vás do Jihlavy na již 
16. ročník tradiční Letní kuželkářské 
školy v Jihlavě.
Letos jsou v nabídce dva kurzy jak 
pro dospělé, tak pro mladé kuželkáře. 
V pestrém programu budou obsaže-

ny veškeré zájmové aktivity, od těch 
sportovních až po ty kulturně-spole-
čenské. Uvítáme jak pokročilé tak za-
čínající kuželkáře stejně jako kuželká-
ře s celou rodinou.

Tým KK PSJ Jihlava

interliga od sezóny 2016/17?
V současnosti se vede intenzivní jed-
nání mezi Českou kuželkářskou asoci-
ací a Slovenským kolkárským zväzem 
ohledně uspořádání společné kužel-
kářské ligové soutěže mužů. Po sondě 
mezi prvoligovými družstvy, kdy ohla-
sy byly pozitivní a zájem o takovou 
soutěž je na obou stranách, přišlo na 
řadu projednávání veškerých sportov-
ně-technických náležitostí. O vývoji 
situace budeme informovat v dalších 
číslech Kuželkářských listů.
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divizní soutěže

Západočeská divize
Stříbro nakonec postupuje díky jedno-
bodovému náskoku na Holýšov, nic-
méně ten se na vedoucí tým v průbě-
hu jara mocně dotahoval. Ani prohra 
v posledním kole o kuželku však nepři-
pravila Stříbro o postup. Slabší závěr 
soutěže znamená sestup pro Lomnici 
i pro Hazlov C, který naopak měl slab-
ší první polovinu. V posledních sedmi 
kolech uhrála pouhé dva body Šabina, 
a tak padá z pátého na konečné de-
váté místo. Nejlepší v jednotlivcích je 
Václav Mondek z Jáchymova (450,9).

 1. TJ Baník Stříbro 22 223:129 31
 2. Kuželky Holýšov 22 209:143 30
 3. TJ Sokol Útvina 22 208:144 28
 4. TJ Jáchymov 22 195:157 27
 5. TJ Lokomotiva Cheb B 22 192:160 25
 6. TJ Jiskra Hazlov B 22 168:184 22
 7. SKK Rokycany C 22 178:174 21
 8. TJ Slavoj Plzeň 22 164:188 19
 9. TJ Jiskra Šabina 22 162:190 19
 10. TJ Slavia Karlovy Vary 22 146:206 16
 11. TJ Jiskra Hazlov C 22 143:209 15
 12. TJ Lomnice 22 124:228 11

Severočeská divize
Česká Lípa s velkým náskokem vyhrá-
vá soutěž a zajišťuje si tak postup do 
3. ligy. Druhé místo si udrželo béčko 
Trnovan. O třetí místo se v posledním 
kole poperou Jablonec a Louny. Slabší 
jaro znamená sestup pro Českou Ka-
menici, která se tak připojuje k Žatci. 
Kdo bude s ohledem k sestupům z li-
gových soutěží třetím sestupujícím, se 
rozhodne až v posledním kole. Mezi 
jednotlivci je s náskokem téměř dva-
ceti kuželek Miroslav Malý z České 
Lípy (464,5).

 1. TJ Narex Česká Lípa 23 125,5:58,5 40
 2. KK Hvězda Trnovany B 23 109,5:74,5 30
 3. TJ Biž. Jablonec n. N.  23 99,5:84,5 27
 4. TJ KK Louny 23 91,5:92,5 27
 5. TJ Jiskra Nový Bor 23 100,0:84,0 25
 6. TJ Kovostroj Děčín 23 94,0:90,0 24
 7. Sokol Ústí nad Labem 23 92,5:91,5 22
 8. TJ Elektrárny Kadaň 23 91,5:92,5 22

 9. TJ Sokol Duchcov B 23 91,0:93,0 21
 10. TJ Doksy 23 92,0:92,0 20
 11. TJ Sokol Blíževedly 23 82,5:101,5 20
 12. KO Česká Kamenice 24 72,5:119,5 14
 13. TJ Lokomotiva Žatec 23 58,0:126,0 8

Východočeská divize
Lokomotiva Trutnov s jistotou postu-
puje do třetí ligy. Druhé místo patří 
béčku Hořic. Na opačném pólu je jis-
tým sestupujícím celek Hořic C, druhé 
sestupové místo zůstává tajenkou do 
posledního kola. Ze sestupových vod 
v průběhu jara unikla Přelouč. Mezi 
jednotlivci je nejlepší Roman Straka 
z Trutnova (475,3).

 1. TJ Lokomotiva Trutnov A 25 290:110 44
 2. SKK Hořice B 25 264:136 38
 3. TJ Jiskra Hylváty 25 223:177 31
 4. SKK Jičín B 25 219:181 31
 5. SKK Třebechovice p. Or. 25 242:158 29
 6. TJ Lokomotiva Trutnov B 25 206:194 27
 7. SKP Kuželky Hr. Králové 25 202:198 26
 8. TJ Start Rychnov n. Kn. B 25 207:193 24
 9. KK Vysoké Mýto 25 190:210 23
 10. SKK Vrchlabí B 25 175:225 20
 11. SK Kuželky Přelouč 25 160:240 18
 12. TJ Červený Kostelec B 25 151:249 14
 13. SK SC Svitavy-Lány 25 147:253 13
 14. SKK Hořice C 25 124:276 12

Divize Jih
Na jaře se do boje o postup propra-
covala z ligy posílená záloha Třebíče, 
nicméně v posledním kole musí čekat 
na souboj Startu Jihlava ve Slavoni-
cích. Pouze remíza v tomto utkání by 
při výhře Třebíče v posledním kole 
znamenala její postup. Jinak postoupí 
vítěz zápasu ve Slavonicích. Nová Ves 
zajíždí k záchraně do Dačic a přímý 
sestupový boj čeká jihlavské týmy na 
kuželně CHJK. Mezi jednotlivci je nej-
lepší Petr Vojtíšek z Dačic (466,3).

 1. TJ Start Jihlava 25 123,5:76,5 32
 2. TJ Sokol Slavonice 25 118,0:82,0 32
 3. TJ Třebíč B 25 113,0:87,0 32
 4. TJ Sokol Chotoviny 25 103,5:96,5 30
 5. TJ Sokol Častrov 25 109,0:91,0 29

 6. KK Slavoj Žirovnice 25 109,0:91,0 28
 7. TJ Centropen Dačice D 25 105,5:94,5 28
 8. TJ Slovan Jindř. Hradec 25 98,0:102,0 25
 9. TJ Nové Město na Mor. 25 100,5:99,5 24
 10. TJ Jiskra Nová Bystřice 25 98,5:101,5 23
 11. TJ Nová Včelnice 25 89,5:110,5 21
 12. CHJK Jihlava 25 78,5:121,5 16
 13. TJ Nová Ves u Č. Bud. 25 80,0:120,0 15
 14. KK PSJ Jihlava B 25 73,5:126,5 15

Divize AS
Tehovec je již dvě kola před koncem 
soutěže jasným postupujícím, o druhé 
místo ještě svedou boj Neratovice se 
Spartou. V průběhu jara z pásma se-
stupu uniklo béčko Benešova, naopak 
sérií deseti proher se na poslední mís-
to propadlo céčko Konstruktivy, které 
je již jistým sestupujícím. Slabší jaro 
zamotalo do boje o záchranu béčko 
Poděbrad. Jednotlivcům vládne Jaro-
slav Procházka z Tehovce (459,0).

 1. TJ Sokol Tehovec 24 146,0:46,0 45
 2. TJ Neratovice 24 112,0:80,0 33
 3. AC Sparta Praha 24 108,0:84,0 33
 4. KK Konstruktiva Praha B 24 106,5:85,5 28
 5. TJ Sokol Kolín B 24 97,0:95,0 26
 6. KK Kosmonosy B 24 108,0:84,0 25
 7. KK Slavia Praha 24 96,5:95,5 25
 8. TJ Sokol Benešov B 24 86,0:106,0 23
 9. PSK Union Praha 24 89,0:103,0 20
 10. TJ Sokol Praha – Vršovice 24 82,5:109,5 19
 11. TJ Sparta Kutná Hora C 24 88,0:104,0 18
 12. KK Jiří Poděbrady B 24 80,0:112,0 16
 13. TJ AŠ Mladá Boleslav B 24 71,0:121,0 14
 14. KK Konstruktiva Praha C 24 73,5:118,5 11

Severomoravská divize
Blízko vítězství v soutěži jsou Sedlni-
ce, kterým stačí remíza v posledním 
kole. Šanci na přímý postup mají ještě 
Odry, ale musí v posledním kole vy-
hrát a spoléhat na prohru vedoucího 
celku. Na třetím místě hraje o baráž 
ještě Minerva Opava. Té schází na 
druhé místo bod. Sestupovat budou 
s jistotou tři celky, v případě neúspě-
chu celku v baráži s týmem Jihomo- 

pokračování na str. 11
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Severomoravská divize
pokračování ze str. 10

ravské divize budou sestupovat čty-
ři týmy. Mezi jednotlivci vede Karel 
Chlevišťan z Oder.

 1. TJ Sokol Sedlnice 23 122,0:62,0 37
 2. TJ Odry 23 123,0:61,0 35
 3. KK Minerva Opava 23 117,5:66,5 34
 4. TJ Horní Benešov B 24 107,0:85,0 29
 5. SKK Jeseník 23 88,0:96,0 24
 6. KK Hagemann Opava B 23 84,0:100,0 22
 7. TJ Krnov 23 87,0:97,0 21
 8. KK Lipník nad Bečvou 23 81,5:102,5 20
 9. TJ Prostějov B 23 87,5:96,5 19
 10. HKK Olomouc C 23 85,0:99,0 19
 11. KK Hranice 23 72,5:111,5 14
 12. Sokol Přemyslovice B 23 74,0:110,0 13
 13. KK Minerva Opava B 23 71,0:113,0 13

Jihomoravská divize
Jistotu postupu drží Vsetín, druhé 
místo znamenající postup do baráže 

s týmem ze Severomoravské divize má 
již jistý Zlín. Na poslední místo se sla-
bým jarem propadl Hodonín. Naopak 
lepší jarní část ponechává naději na 
záchranu Bojkovicím. O zbylých dvou 
sestupových místech rozhodne po-
slední kolo soutěže. Mezi jednotlivci 
vládne jak stodvacítkám, tak stovkám 
Vlastimil Bělíček ze Vsetína.

 1. TJ Zbrojovka Vsetín 25 131,0:69,0 41
 2. KC Zlín 25 131,0:69,0 36
 3. TJ Sokol Brno Husovice C 25 118,0:82,0 31
 4. KC Réna Ivančice 25 99,5:100,5 28
 5. TJ Sokol Machová 25 108,0:92,0 25
 6. KK Orel Telnice 25 97,0:103,0 25
 7. KK Jiskra Čejkovice 25 99,0:101,0 24
 8. SKK Dubňany B 25 97,0:103,0 23
 9. TJ Sokol Luhačovice B 25 92,0:108,0 22
 10. TJ Valašské Meziříčí B 25 89,0:111,0 20
 11. KK Vyškov B 25 87,0:113,0 20
 12. TJ Bojkovice Krons 25 88,5:111,5 19
 13. TJ Sokol Brno IV 25 88,0:112,0 19
 14. KC Hodonín  25 75,0:125,0 17

divizní soutěže

Segmentové dráhy v 1. lize
Od sezóny 2018/19 bude zavedena 
povinnost segmentových drah na ku-
želnách, kde se bude hrát nejvyšší ku-
želkářská soutěž ČKA, tj. 1. KLM a 1. 
KLZ. VV ČKA si od zavedení výše uve-
dené povinnosti (a tím startů našich 
nejlepších hráčů na moderní techno-
logii segmentových drah) slibuje lepší 
připravenost českých hráčů na světo-
vé akce, včetně mistrovství světa.

KuLi blahopřeje
ivana Vlková, předsedkyně Pražského 
kuželkářského svazu, členka SK Mete-
or Praha, oslavila v dubnu významné 
životní jubileum.

Milan Schoř, dlouholetý předseda a 
člen STK Ústeckého krajského kužel-
kářského svazu, člen TJ Sokol Ústí 
nad Labem, oslaví v dubnu 65. naro-
zeniny.
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Pro-tec cuP

Ve hře již pouze 17 družstev
celkové vítěze Pro-tec cupu — Po-
háru ČKA budeme znát až na konci 
května. Již dnes však víme, kterých 
zatím sedmnáct celků má ještě naději 
mužského a ženského pavouka ovlád-
nout.

Mužské osmifinále nebylo příliš bo-
haté na vyrovnané výsledky. Ligový 
mistr z Rokycan nedal sebemenší 
naději na postup ligovému nováčkovi 
z Jičína (12:0). Výborným výkonem 
se prezentoval Michal Pytlík, který 
v Jičíně zahrál 678 a nedal naději na 
bod domácímu Pavlu Kaanovi, byť ten 
srazil 630 kuželek. Doma poté porazil 
jen o dvacet méně. Rokycany v obou 
soubojích atakovaly hranici 2500 ku-
želek, ale jednou odolala o tři, podru-
hé o jednu kuželku. Jejich výkony jsou 
tak druhým a třetím nejvyšším v dosa-
vadním ročníku. Čtvrtfinálový souboj 
bude pro Rokycany pikantní, neboť se 
utkají se svým „B“ týmem.
Trochu překvapivě postoupila Třebíč, 
a to na úkor Moravské Slávie Brno. 
Třebíč předvedla dva vyrovnané výko-
ny (2402 a 2411), kterým Brňané ne-
mohli konkurovat, když doma prohráli 
4:2 a venku 5:1. Podobným scénářem 
skončil i souboje Olomouce s Přero-
vem. Bronzový ligový medailista nej-
prve doma celkem bez obtíží zvítězil 
5:1, aby pak v Přerově svůj postup 
vítězstvím 4:2 potvrdil.
Až nečekaně hladce skončil souboj 
suveréna třetí ligy České Třebové 
s Valašským Meziříčím. Valmez začí-
nal venku a nečekaně nadělil domá-
cím, kteří hráli v plné sestavě, kanára. 
Zvlášť hodnotným byl souboj Petra 
Holance s hostujícím Ondřejem To-
pičem, který mladý reprezentant vy-
hrál 643:631, když rozhodl až lepší 
poslední dráhou. Celý tým Valmezu 
porazil 2510 kuželek, což je aktuální 
týmové maximum.
Husovice jako ligový vicemistr se 
utkaly s vítězem moravské druhé ligy, 

s PSJ Jihlava. Brněnský celek začínal 
doma a zvítězil jen těsně 4:2. Venku 
však favorit neponechal nic náhodě. 
Lepší druhou polovinou získal odvetu 
5:1 ve svůj prospěch a probil se do 
čtvrtfinále. Velmi podobný vývoj měl 
i souboj Stříbra a Slavoje Praha, který 
rovněž dopadl lépe pro favorita.
Poslední čtvrtfinalista bude znám ten-
to víkend, kdy se v odvetě utkají Ko-
lín s Libercem. Lepší startovací pozici 
mají Středočeši, kteří zvítězili v Liberci 
4:2, ale 7,5:8,5 na dráhy.

Ženy se rovněž utkají o čtyři volná 
místa ve Final Four. Přerov se v sou-
boji ligových medailistů střetne se 
Zlínem. Těžko hledat favorita. Slavia 
jako ligový šampion vyzve nováčka 
nejvyšší soutěže z Rokycan. Ty se 
v osmifinále utkaly s Chýnovem, kte-
rý doma hladce zdolaly 6:0. Venku 
sice prohrály 5:1, ale jistotu postupu 
již dodala druhá dvojice, když Terezie 
Krákorová porazila Hanu Peroutko-
vou (524:514). Velice silné Rosice se 
utkají s Blanskem a i zde se favorit 
bude hledat těžko. Blansko mezi nej-
lepší osmičku postoupilo přes SK Žiž-
kov, když důležitá byla výhra 5:1 na 
půdě Žižkova. Pražanky poté v Blan-
sku uhrály cennou remízu, když Lucie 
Řehánková zahrála prozatím nejvyšší 
výkon ze všech žen (613) a i celkový 
výkon týmu prozatím dominuje tabul-
ce (2261). Nakonec Rudná, která díky 
domácí výhře slavila postup přes PSJ 
Jihlava, se střetne s Duchcovem, kte-
rý přešel přes Jičín až po vyrovnaném 
boji. Duchcov nejprve vyhrál v Jičíně 
5:1 (9,5:6,5). Doma mu tedy stačilo 
uhrát dva pomocné body. Jenže osla-
bená sestava Duchcova získala jen je-
den, a to až v poslední dvojici Ivana 
Březinová za výhru 543:507. Rozhod-
nout tedy musel vyšší počet uhraných 
drah. Jediná polovina bodu hrála ve 
prospěch Duchcova.

Lukáš Dařílek

Ocenění pro MS 2014 v Brně
Organizační výbor brněnského šam-
pionátu přijal pozvání na slavnostní 
vyhlašování výsledků ankety Sporto-
vec Jihomoravského kraje. Mistrovství 
světa v kuželkách 2014 se totiž do-
stalo mezi tři nejlepší sportovní akce 
minulého roku. Prvenství nakonec 
sice připadlo brněnské Velké ceně sil-
ničních motocyklů, ale i tak to je pro 
kuželky významný počin a zasloužené 
ocenění pro pořadatele. Úspěšné vý-
sledky ankety pro kuželkářský sport 
podtrhla ještě medailistka z brněnské-
ho šampionátu Lucie Vaverková, která 
se dostala mezi deset nejlepších spor-
tovců jižní Moravy.


