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Úvodem
K tématu úvodní-
ku tohoto čísla mě 
inspirovala infor-
mace ze zpravodaje 
Interligy. Na kontě 
Vilmoše Zavarka ve statistice prů-
měru chyb na zápas dlouhou dobu 
svítila nula, protože v prvních osmi 
zápasech neudělal ani jednu chybu. 
Své podzimní skóre nakonec ukončil 
s bilancí pouhé jedné chyby venku 
a jedné chyby na domácí kuželně, 
což dělá průměr 0,2 chyby na zápas.
Připomnělo mi to starší kuželkář-
skou příhodu, kterou mi jednou 
kdosi vyprávěl. Hrál se ligový zá-
pas v závěru celého ročníku. Jedna 
z našich vynikajících reprezentan-
tek právě hrála dorážku, ale udělala 
bohužel chybu. V tom se z hlediště 
ozvalo: „Jé, Naďo, chyba! To je letos 
už druhá…“. 
Nevím, jestli se to opravdu takto 
stalo, ale každopádně vám přeji za 
celou redakci v příštím roce co nej-
méně chyb a co nejvíce veselých ku-
želkářských příhod!

Dort připravený pro utkání Ligy mistrů Vrchlabí vs. Szeged (foto: Vlado Žiško)

Projekt Interligy zatím úspěšný
Podzimní část Interligy je minulostí 
a přesto, že před sezonou zaznívalo 
na tento ambiciózní projekt spoustu 
kritických hlasů, lze říci, že projekt 
je zatím úspěšný. Nejen dle čísel lze 
usuzovat, že soutěž probíhá na velmi 
vysoké úrovni.

Jak se rovněž ukazuje, s výjimkou 
družstva Podbrezové, může tzv. po-
razit „každý každého“, což přispívá 
k vyšší atraktivitě soutěže, a to nejen 

pro diváky, ale zejména pro hráče, 
které může zvýšená kvalita motivovat 
k lepším výkonům a maximální kon-
centraci. Systém dvojzápasů rovněž 
zmírnil dopady vyšších nároků na 
cestování a pro mnohé týmy se stal 
příjemně stráveným časem v kolekti-
vu a často posloužil k utužení vzta-
hů v týmu. Nové kuželny, nové týmy, 
noví lidé přispěli také k nové motivaci  
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Projekt Interligy zatím úspěšný
InterlIga mužů

pokračování ze str. 1

pro spoustu hráčů, kteří mají za se-
bou desítky sezon v české či sloven-
ské nejvyšší soutěži.
Ze sportovního hlediska pak suvere-
nitu potvrzuje dle očekávání Podbre-
zová. Ale i ona měla již překvapivě 
namále. V zápase s Velkým Šarišem 
hostům stačilo možná jen trošku více 
štěstí v koncovkách, aby obrala favo-
rita o první bod. Na druhé místo se 
díky dobrému závěru podzimu doká-
zalo propracovat družstvo Rokycan. 
Český mistr se po rozpačitém úvodu 
dostal do pohody a sérií čtyř vítězství 
v řadě se posunul z nelichotivých pří-
ček až těsně pod vrchol. Velmi cenná 
v boji o přední příčky pak 
byla pro Západočechy 
výhra nad Interem, 
jemuž naopak ko-
nec podzimu příliš 
nevyšel. Příjem-
ným překvapením 
podzimu je pak 
působení družstva 
z Trstené, které do-

kázalo v prů-
běhu podzimu hned 
čtyřikrát vyhrát na půdě soupeřů a za-
slouženě mu patří třetí pozice.
S nepatrným odstupem jednoho bodu 
od medailových pozic se pak pohybují 
družstva Jihlavy, Modranky a Luhačo-
vic, přičemž právě vicemistra ze Slo-
vácka připravují o lepší umístění špat-
né výkony na venkovních kuželnách. 
Spokojenost určitě panuje v Trstené 
i v Jihlavě, s nimiž se dle předsezon-
ních prognóz v bojích o medailové 
pozice příliš nepočítalo. Rozpačití 

z podzimních výkonů určitě budou 
v Husovicích. Brněnský celek sice do-
kázal na své kuželně zvítězit i nad ta-
kovými soupeři jako Inter či Rokycany, 
ale nula bodů z venkovních kuželen 
za půl sezony v Husovicích již dlouho 
nepamatují. I v Šariši se zřejmě čekalo 
trošku více. Přece jen loňský sloven-
ský medailista zejména doma příliš 
nepřesvědčuje.
Po špatném vstupu do sezony se za-
čalo v druhé půli podzimu více dařit 
Dobřanům, které, jak již to tak vypa-
dá, po podzimní části budou zřejmě 
se Slavojem bojovat o setrvání v sou-
těži. Právě vítězství na půdě svého 
největšího soupeře bylo pro Západo-
čechy velmi důležité. Naopak Slavoj 

tím uvrhlo do ne příliš 
záviděníhodné situa-
ce. Slavoj nedokázal 
bodovat již čtyři zá-
pasy v řadě a jeho 
ztráta na záchranu 
tak narostla na tři 
body. V nezávi-
děníhodné situaci 
je rovněž družstvo 

Sučan. Pouhé dva 
podzimní body dávají malou naději na 
záchranu.
V soutěži jednotlivců se na předních 
příčkách příliš nezměnilo. Suverénní-
ho V. Zavarka doplňuje další zástupce 
Podbrezové D. Tepša. V závěru podzi-
mu se dařilo zejména J. Jasenskému 
z Interu, který se tak dostal na třetí 
příčku. Z českých hráčů drží krok se 
špičkou pouze nestárnoucí duo Zdeň-
ků Gartus a Vymazal.

Kamil Bednář

INTERLIGA 2016/17

PořAdí dRužsTEv Po 11 koLEch

1. ŽP Šport Podbrezová 76:12 22

2. SKK Rokycany 52:36 15

3. ŠKK Trstená Starek 51:37 13

4. KK Inter Bratislava 49:39 13

5. KK PSJ Jihlava 47:41 12

6. ŠK Modranka 44:44 12

7. TJ Sokol Luhačovice 42:46 12

8. TJ Sokol Husovice 34:54 10

9. TJ Slavoj Veľký Šariš 42:46 8

10. Klokani CB Dobřany 36:52 8

11. KK Slavoj Praha 28:60 5

12. KK Tatran Sučany 27:61 2

INTERLIGA 2016/17

PořAdí JEdNoTLIvců

1. Vilmoš Zavarko POD 695,3 6/6

2. Daniel Tepša POD 647,5 6/6

3. Ján Jasenský INT 642,2 5/7

4. Ivan Čech TRS 625,5 7/7

5. Milan Tomka POD 621,8 6/6

6. Radoslav Foltín ŠAR 621,5 6/7

7. Zdeněk Gartus SLA 616,9 7/7

INTERLIGA 2016/17

ZIsk bodů PRo dRužsTvo

1. Vilmoš Zavarko POD 11/11 40,5/44

2. Daniel Tepša POD 10/11 32,5/44

3. Zdeněk Gartus SLA 9/11 33/44

4. Václav Rychtařík JIH 9/11 29,5/44

5. Bystrik Vadovič POD 9/11 29/44

6. Martin Koleják TRS 9/11 27/44
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Rosice s těsným náskokem
Máme za sebou polovinu soutěže. 
Pojďme se podívat, co všechno se 
událo v druhé půlce podzimní části. 
Zatím můžeme říci, že soutěž plyne 
spíš poklidným tempem a klíčové 
okamžiky nás teprve čekají.

Na čele tabulky mírně odskočila dvo-
jice družstev. Rosice předvedly vý-
borný výkon venku se Slavií, zahrály 
kvalitně v Rokycanech a doma podle 
papírových předpokladů sbíraly body 
poměrně lehce. Jedinou slabší chvilku 
si družstvo vybralo na Konstruktivě, 
kde prohrálo. Na stejném místě přišel 
o body i Přerov, který jinak větší pro-
blém se soupeřkami nemá doma ani 
venku a Rosicím dýchá na záda.
Slavia prohrála doma s oběma výše 
uvedenými, a když se k tomu přidá 
ještě prohra v Blansku, stačí to v aktu-
ální tabulce jen na bronzovou příčku. 
Bilanci z venkovních kuželen (5 výher, 
1 porážka) má tak Slavia trochu pa-
radoxně lepší než na „domácích“ dra-
hách na Žižkově (2 výhry, 3 porážky).
Se stejnými soupeři zaznamenal bo-
dové ztráty i Duchcov, ale vždy jako 
host. Na domácí kuželně zatím letos 
neprohrál.
Trojice Valašské Meziříčí, Blansko 
a Náchod společně pomalu stoupá 
tabulkou vzhůru. Blansko si letos asi 
libuje v těsných výsledcích a pětkrát 
z jedenácti zápasů byl celkový roz-
díl obou družstev do deseti kuželek. 
V Blansku ale nemohou mluvit o štěs-
tí ani o smůle, protože to mají jako na 
houpačce (-5, +7, -5, +6, -2). Náchod 
naplno bodoval s Českou Třebovou, 
s Konstruktivou i s Jičínem, takže se 
dostal z nejhoršího, ale na boj o titul, 
jako vloni, to už v tomto ročníku ne-
vypadá.
Jak se můžeme dočíst i na klubovém 
webu Rokycan, je umístění v tabulce 
po podzimní části pro mnohé příjem-
ným překvapením. To Husovice na 
svoji čtvrtou výhru čekaly od začátku 

října až do posledního podzimního 
kola, kdy získaly hodně důležitou vý-
hru do tabulky díky domácí výhře nad 
Jičínem. Ten se naopak k zimnímu 
spánku ukládá po čtyřech prohrách 
v řadě a s minimálním náskokem na 
sestupové pozice to určitě nebude 
klidný spánek.
Jako slavný Robin Hood si počína-
jí hráčky Konstruktivy — bohatým 
body berou a chudým body rozdáva-
jí. V druhé polovině podzimní části 
dokázaly porazit doma, po dobrých 
výkonech, Přerov i lídra tabulky Ro-
sice. Prohrály ale v Jičíně, v Náchodě 
a klíčová se zatím jeví prohra doma 
s poslední Českou Třebovou. Situace 
posledně jmenovaného celku už se 
jeví hodně kritická, ale všechna druž-
stva mají před sebou ještě porci jede-
nácti zápasů a teprve jejich výsledky 
rozhodnou o konečném pořadí. Stě-
žejní určitě budou vzájemné souboje 
s ostatními adepty sestupu.
Tabulce jednotlivkyň vládne Markéta 
Jandíková z Valašského Meziříčí, ale 
Rosice mají v první desítce hned trio 
zástupkyň: Naďu Dobešovou (2.), Na-
tálii Topičovou (5.) a Alenu Kantnero-
vou (10.), které mají velkou zásluhu 
na postavení tohoto družstva na špici 
tabulky. Když jsme u jednotlivkyň, tak 
v souvislosti s rosickým družstvem 
nesmíme zapomenout, že „v záloze“ 
mají ještě Lucii Vaverkovou a je otáz-
kou, kdy se zapojí zpátky do boje o li-
gový titul. Na čele bodovací soutěže 
jsou s deseti výhrami z jedenácti zá-
pasů Zuzana Musilová z Blanska a De-
nisa Pytlíková z Rokycan.
Nejvyšší výkon v dosavadním průběhu 
soutěže (629) zaznamenala Kateřina 
Fajdeková v Náchodě, kde je to para-
doxně zatím jediná šestistovka. Mno-
hem více to na podzim padalo třeba 
v Blansku nebo v České Třebové a cel-
kem už padlo dvacet dva šestistovek.

Štěpán Koblížek

1. kLZ 2016/17

PořAdí dRužsTEv Po 11 koLEch

1. KK Slovan Rosice 56:32 18

2. TJ Spartak Přerov 55:33 17

3. KK Slavia Praha 50:38 14

4. TJ Sokol Duchcov 49:39 14

5. TJ Valašské Meziříčí 47:41 13

6. KK Blansko 50:38 12

7. SKK Primátor Náchod 44:44 10

8. SKK Rokycany 41:47 10

9. TJ Sokol Husovice 39:49 8

10. SKK Jičín 35,5:52,5 7

11. KK Konstruktiva Praha 31:57 6

12. TJ Lok. Č. Třebová 30,5:57,5 3

1. kLZ 2016/17

PořAdí JEdNoTLIvkyň

1. Markéta Jandíková VAL 585,2 5/6

2. Naděžda Dobešová ROS 578,2 6/6

3. Michaela Sedláčková PŘE 574,3 4/6

4. Simona Koutníková DUC 572,8 7/7

5. Natálie Topičová ROS 571,3 6/6

6. Kristýna Juráková SLA 568,9 7/7

7. Zuzana Musilová BLA 568,6 6/6

1. kLZ 2016/17

ZIsk bodů PRo dRužsTvo

1. Zuzana Musilová BLA 10/11 30/44

2. Denisa Pytlíková ROK 10/11 29,5/44

3. Eliška Kubáčková HUS 9/10 25/40

4. Alena Kantnerová ROS 9/11 29/44

5. Aneta Cvejnová NÁC 8/9 28,5/38

6. Markéta Jandíková VAL 8/10 25,5/40
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První lize kralují nováčci
Pro kalendářní rok 2016 je v první 
lize dobojováno, a my se můžeme 
podívat, jak vypadá tabulka po ode-
hraných 11 kolech. Na úvod musíme 
podotknout, že v několika případech 
se předsezónní prognóza skutečně 
naplnila. Z daleka větší části nás však 
výsledky překvapí.

Spokojeni s průběhem sezóny mohou 
být v České Třebové. Tým již před 
sezónou patřil k favoritům soutěže 
a v průběhu podzimu očekávání na-
plnil. V České Třebové se opírají o vý-
borné výkony na domácí extrémně 
padavé kuželně a jako poslední drží 
domácí neporazitelnost. Spokojeni 
mohou být i s přivedením Ondry To-
piče, který letos hraje ve skvělé formě 
a spolu s Vaškem Kolářem vede čes-
kotřebovský tým.
V těsném závěsu je tým Olomouce, 
který se vyprofiloval v hlavního kon-
kurenta v boji o postup do Interligy, 
ačkoliv předsezónní cíle nebyly tak 
ambiciózní. Olomouc je nejlepším 
týmem na venkovních kuželnách, vy-
hrávat se jim daří díky tradičně výbor-
nému Martinu Vaňkovi, kterému letos 
překvapivě nestíhá sekundovat Radek 
Havran. Toho však nahradili ostatní 
hráči a především Jirka Němec proží-
vá výbornou sezónu.
Milým překvapením jsou výkony no-
váčka z Rosic, který díky dobré hře 
na venkovních kuželnách zaslouženě 
okupuje třetí příčku. Skvěle poskláda-
ný tým dokáže vyhrávat těžká utkání 
i bez výrazného tahouna a na pozici 
nejlepšího hráče se pravidelně točí 
většina kádru.
Poněkud za očekáváním jsou výsled-
ky Vrchlabí. Čtvrtý tým z posledního 
ročníku nehraje v ideální pohodě, a to 
se projevuje především na venkovních 
kuželnách. I díky odloženému utkání 
s Třebíčí však je Vrchlabí stále na do-
střel špičce tabulky.
Odložené utkání bude důležité i pro 

tým z Vysočiny. Třebíči se příliš ne-
povedl vstup do sezóny a ztracené 
domácí utkání s Brnem je může ve-
lice mrzet. Hráči Třebíče doplácí na 
nevyrovnanost, když dokážou jasně 
zvítězit na venkovní kuželně, ale pak 
ztratit i jednodušší zápas doma. I přes 
tyto ztráty však Třebíč stále patří k fa-
voritům, a to i díky skvěle hrající dvo-
jici Dobeš a Nestrojil.
Dvě ztracená utkání na domácí kužel-
ně musí mrzet hráče Trnovan, kteří 
jinak naplňují předsezónní cíl a drží 
se v klidném středu tabulky. S dva-
nácti body jsou stále na dostřel me-
dailovým pozicím, a zároveň daleko 
od sestupových starostí. Ve Hvězdě se 
tradičně opírají o vyrovnanost celého 
kádru, avšak k lídrům pro tuto sezónu 
patří duo Koubek a Šálek.
Spokojeni se středem tabulky mohou 
být i v Hořicích. Těm se povedl vstup 
do sezóny a domácí ztráty se jim daří 
vynahrazovat výhrami venku, kde 
předvádějí velice slušné výkony a do-
káží porážet i silné soupeře.
Trochu více se očekávalo od mladého 
týmu z Českých Velenic. Především 
domácí ztráty i se slabšími soupeři 
jsou velkým překvapením a srážejí 
šance mužstva na lepší umístění. Ve-
lenice patří doma k vůbec nejhorším 
týmu ligy a nejspíše doplácí na nováč-
kovskou nezkušenost. I s dvoubodo-
vým náskokem na sestupové příčky 
však očekáváme zlepšenou jarní část 
a umístění v klidném středu tabulky.
Velmi špatné výkony předvádí ligová 
mužstva z minulého ročníku, která se 
vesměs nedokázala vypořádat s od-
chody nejlepších hráčů. V těžké situ-
aci se tak ocitl v Jičín, který se ziskem 
osmi bodů nemůže být v žádném pří-
padě spokojen. Tým, i bez Honzy Bíny, 
má kvality na to, aby hrál minimálně 
ve středu tabulky, to se však bohužel 
hráčům Jičína nedaří a k zemi je sráží  

pokračování na str. 5

1. kLM 2016/17

PořAdí dRužsTEv Po 11 koLEch

1. TJ Lok. Česká Třebová 55:33 17

2. HKK Olomouc 57:31 16

3. KK Slovan Rosice 49,5:38,5 14

4. SKK Vrchlabí 47,5:32,5 12

5. KK Hvězda Trnovany 48,5:39,5 12

6. TJ Třebíč 44:36 12

7. SKK Hořice 40,5:47,5 10

8. TJ Lok. České Velenice 38:50 9

9. SKK Jičín 36,5:51,5 8

10. TJ Valašské Meziříčí 38:50 7

11. KK Moravská Slávia Brno 34,5:53,5 7

12. TJ Červený Kostelec 31:57 6

1. kLM 2016/17

PořAdí JEdNoTLIvců

1. Petr Dobeš TŘE 616,3 7/7

2. Kamil Nestrojil TŘE 611,8 7/7

3. Martin Vaněk OLO 606,2 6/6

4. Zdeněk Dvořák ml. ČVE 599,6 7/7

5. Václav Kolář ČTŘ 598,4 6/6

6. Ondřej Topič ČTŘ 597,9 6/6

7. Robert Pevný TŘE 595,8 7/7

1. kLM 2016/17

ZIsk bodů PRo dRužsTvo

1. Martin Vaněk OLO 10/11 32,5/44

2. Vojtěch Tulka HOŘ 10/11 27/44

3. Petr Dobeš TŘE 9/10 31/40

4. Ondřej Topič ČTŘ 9/11 30,5/44

5. Michal Albrecht OLO 9/11 29/44

Michal Koubek TRN 9/11 29/44
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pokračování ze str. 4

velmi špatná hra na venkovních kužel-
nách, ze kterých dokázali přivézt pou-
hý jeden bod a v této statistice jsou 
nejhorším týmem ligy. Světlým bodem 
jsou výkony Lukáše Vika, který se po 
slabší sezóně vrací ve vrcholné formě 
a táhne jičínské muže za udržením 
v soutěži.
Ve stejné situaci jsou hráči Valašské-
ho Meziříčí, kteří se rovněž těžko srov-
návají s odchody hráčů. I tento tým 
má hráčskou kvalitu na to, aby soutěž 
udržel, ale dosavadní výsledky tomu 
příliš neodpovídají. Tradičním lídrem 
je Tomáš Cabák, který ale neprožívá 
nejlepší sezónu, a spolu s jeho výkony 
povadlo i celé mužstvo. Pokud se však 
ve Valmezu zaměří na důležitá domá-
cí utkání, určitě se jim soutěž podaří 
uhájit.
Další nepovedenou sezónu prožívají 
na Moravské Slávii. Týmu se ani po 
roce a půl nepodařilo vyhrát na domá-
cích drahách, které už zdaleka nejsou 
tak neznámé jako minulý rok. Z domá-
cích utkání vytěžili pouhý bod, a to 
proti nejhoršímu venkovnímu týmu  
Jičínu. Od úplného dna je tak drží pře-
kvapivě dobrá hra na venkovních ku-
želnách, ze kterých dokázali vytěžit už 
šest bodů a patří k vůbec nejlepším 
družstvům na venkovních kuželnách. 
Ztráta Brna ještě není kritická, a po-
kud konečně začne vyhrávat doma, je 

záchrana ligy reálná.
Nejcitelnější odchody hráčů zazname-
nali v Kostelci. Tým těžko nahrazuje 
interligové hráče. S pouhými šesti 
body patří Kostelci poslední místo. 
Ani jejich ztráta však není definitivní, 
a pokud se jim podaří porážet klíčo-
vé soupeře ze dna tabulky, mohou se 
pokusit o udržení, budou to však mít 
velmi těžké.
V tabulce jednotlivců vládnou hrá-
či Třebíče. Na prvním místě je Petr 
Dobeš se skvělým průměrem 616 ku-
želek, následován týmovým kolegou 
Kamilem Nestrojilem s 611, třetím, 
a zároveň posledním hráčem s průmě-
rem nad 600 je olomoucký Martin Va-
něk, který drží 606 kuželek, a rovněž 
s 10 body kraluje tabulce bodařů. Na 
třetím místě je jeho jediný přemoži-
tel ze vzájemného utkání Petr Dobeš 
a mezi ně se vklínil hořický Vojta Tul-
ka, který s 10 body táhne tým města 
trubiček.
Suverénně nejlepších výkonů je do-
sahováno na kuželnách ve Vrchlabí 
a České Třebové, kde výkony nad 650 
nejsou vzácností. Velký pokrok v pa-
davosti udělali i v Ústí, které s průmě-
rem 577 na hráče je třetí nejpadavější 
kuželnou. Nejvíce se hráči na šestis-
tovku nadřou na Moravské Slávii, kde 
je průměr na hráče 558, téměř o 40 
kuželek méně jak ve Vrchlabí nebo 
Třebové.

Tomáš Valík

První lize kralují nováčci vyvrcholením letošní sezóny neregis-
trovaných kuželkářů byl sedmý roč-
ník Mezinárodního mistrovství nere-
gistrovaných. hrálo se na čtydřáhové 
kuželně ve valticích.

V bouřlivé atmosféře se kluci z Čech 
snažili zvítězit, ale jako již v pěti roč-
ních se jim to prostě nepodařilo. Ještě 
po prvním náhozu to vypadalo slibně, 
potom však borci z Vigy srovnali, vy-
tvořili náskok a ten neustále zvyšovali. 
Vše vrcholilo v posledním náhozu, kdy 
Jarda Kadlečík za bouřlivého povzbu-
zování „Hlohovčanů“ ustál souboj 
s vítězem soutěže jednotlivců Micha-
lem Šilhavým, prohrál, „jen“ o 20 kol-
ků a náskok Vigy udržel.
Celkově mohu konstatovat, že celá 
akce byla všemi aktéry od pořadatelů, 
hráčů i obsluhy pojata velmi zodpo-
vědně a ukázala, že amatérští borci 
Slovenska i Česka („hrozné slovo“) 
umí nejen podávat výkony, ale dobře 
se bavit a vytvořit skvělou atmosféru.
K celé akci patří také nástin další prá-
ce sekce neregistrovaných u ČKA, kdy 
se blýská na časy, rozšířit tuto akci 
i o další státy. Zatím se to nedařilo.
Takže další již 8. ročník proběhne 
v roce 2017 v některém ze Sloven-
ských měst a já bych si přál, aby ně-
které z našich družstev konečně pro-
lomilo nadvládu Slovenska a putovní 
pohár se ohřál alespoň jednu sezónu 
v Čechách, popř. na Moravě.

František Hnilica

Neregistrovaní

Společná fotografie kuželkářů na 7. Mezinárodním mistrovství neregistrovaných na čtyřdráze ve Valticích
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Máme za sebou první kolo prestižní 
Ligy mistrů, ve které se představily 
nejlepší evropské týmy. A letos jsme 
měli mezi elitou hned dva zástupce 
v mužské kategorii. bohužel pro oba 
týmy cesta skončila hned v prvním 
kole, i přesto však najdeme v druhém 
kole českou stopu.

 st. Pölten — Rokycany 
1. zápas — 5:3, 2. zápas — 6:2
do 2. kola postupuje St. Pölten

Asi nejsledovanějším duelem u nás se 
stal souboj českého mistra proti ra-
kouskému Pöltenu. Duel bez jasného 
favorita měl přinést velice vyrovnaný 
souboj, a mezi mnohými se speku-
lovalo o tom, že by Rokycany mohly 
přes rakouský tým postoupit dále. 
Rokycany však nenavázaly na skvělý 
výkon z minulého ročníku Ligy mistrů 
a podlehly Pöltenu v obou zápasech. 
První utkání se odehrálo v Rakousku 
a český mistr si z něj odvezl velice na-
dějný výsledek — prohru 5:3 (14:10). 
Pro Rokycany získal bod nejlepší hráč 
hostí Michal Pytlík (597), Daniel Neu-
mann (568) a Vojtěch Špelina (563). 
Skvělý výkon podal i Štěpán Šreiber 
(584), který na hvězdného Matka Bul-
ku (598) uhrál dva setové body a duel 
ztratil až na poslední dráze. Naopak 
v dresu domácích se blýskl nejlepším 

výkonem zápasu Jan Kotyza (606), 
který jasně porazil Romana Pytlíka 
4:0. I přes celkovou prohru o 75 ku-
želek tak mohli hosté odjíždět velice 
spokojení.
Naděje na postup Rokycan se ještě 
zvýšily ve chvíli, kdy do druhého zá-
pasu nenastoupil za rakouský tým Jan 
Kotyza. Bohužel ani to nepomohlo 
a Rokycanští prohráli i domácí duel, 
když nezvládli úvod utkání, ve kte-
rém těsně ztratily oba body. Michal 
Pytlík i přes dobrý výkon (602) těsně 
prohrává s Bulkou (610), vedle na 
drahách i přes skvělé střídání Honzy 
Endršta vyhrává Markus Vsetecka na 
595 o dvě kuželky. Pomyslným hřebíč-
kem do rakve byla další těsná prohra 
Pavla Honsy (520) ve střední části 
utkání, když podlehl Tischlerovi (531) 
o pouhých jedenáct kuželek. V závě-
ru se pak blýskl nejlepším výkonem 
domácích Vojtěch Špelina (608) a za 
hosty Lukas Huber (626).
I přes vypadnutí neudělali hráči Roky-
can v Lize mistrů ostudu. Odehráli dvě 
vyrovnaná utkání a byli důstojným 
soupeřem. Bohužel doplatili na úzký 
kádr, když jim v obou utkáních chybě-
lo jedno střídání. Nutno podotknout, 
že ačkoliv Rokycany figurují na druhé 
příčce Interligy, jejich letošní výkony 
nejsou tak suverénní jako v minulé 
sezóně především pak v důležitých 

zápasech, které minulý rok dokázali 
vyhrávat, se jim nedaří. A to se pode-
psalo i na obou utkáních s několika-
násobným rakouským šampionem.

 szeged — vrchlabí 
1. zápas — 8:0, 2. zápas — 8:0
do 2. kola postupuje Szeged

Druhý český zástupce měl o poznání 
těžšího soupeře. Maďarský Szeged pa-
tří k týmům světové extratřídy, jehož 
hráči figurují na předních příčkách 
světového žebříčku. A podle toho 
i dvojzápas vypadal. První zápas se 
odehrál v Maďarsku a hráči Szegedu 
předvedli svoji kvalitu, když vyhráli 
8:0 o hrozivých 563 kuželek a dovolili 
hráčům z Vrchlabí pouhé tři vyhrané 
dráhy. Nejlepším hráčem domácích se 
stal Robert Ernjesi (694), za Vrchlabí 
se nejlépe předvedl Jiří Bartoníček 
(580), jehož výkon jako jediný snesl 
přísnější měřítko, i tak však jasně pod-
lehl N. Kissovi (628).
Odveta pro český tým byla o to těžší, 
že se musela odehrát na nově zrekon-
struované kuželně v Trutnově, která 
pro Vrchlabí není domácí kuželnou. 
Vrchlabí ani v odvetě nedokázalo zís-
kat čestný bod, ačkoliv Jirka Bartoní-
ček byl proti M. Jarosovi velmi blízko 
(546 ku 558), a tak si připsalo druhou 
prohru 8:0 tentokrát o 373 kuželek. 
Nejlepším hráčem domácích se stal 
Kamil Fiebinger (571). Všechny hráče 
však vysoce převyšoval výkon srbské-
ho hráče R. Ernjesiho, který si připsal 
fantastických 667 kuželek. 
Vrchlabí stálo proti jednomu z nej-
lepších týmů historie, celkové skóre 
0:16 je možná až příliš kruté. Avšak  

pokračování na str. 7Utkání Vrchlabí vs. Szeged se hrálo v Trutnově (foto: Jan Bartoš, Trutnovinky)
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myslím, že hráči Vrchlabí svým po-
stupem do LM připravili pro kuželká-
ře z širokého okolí nebývalý zážitek 
a fanoušci jim určitě budou vděční, že 
mohli na českých drahách vidět světo-
vé družstvo.

 Zerbst — kamnik 
1. zápas — 8:0, 2. zápas — 7:1

do 2. kola postupuje Zerbst

V tomto utkání Zerbst nepřipustil žád-
né překvapení a jednoznačně potvrdil 
roli favorita, nejen tohoto dvojzápasu, 
ale celé Ligy mistrů. Po domácí hladké 
výhře 8:0, kde Zerbst podal neskuteč-
ný týmový výkon 3933 z rozptylem 
hráčů od 642 do 671, vyhrál i venkov-
ní utkání v poměru 7:1. Čestný bod 
pro domácí vybojoval Damjan Hafnar 
(628), nejlepším hráčem zápasu se 
stal německý F. Seitz (644).

 Podbrezová — schwabsberg  
1. zápas — 6:2, 2. zápas — 2:6

do 2. kola postupuje Podbrezová
(24,5:23,5 na sety)

Možná až překvapivě dramatický sou-
boj se odehrál v podání Podbrezové 
a Schwabsbergu. Pozorný kuželkář 
však ví, že Podbrezovou v poslední 
době drží především výkony srbské 
dvojice Zavarko – Tepsa, a slovenští 
reprezentanti se tuto sezonu spíše 
trápí. A těsný postup přes němec-
ký Schwabsberg je toho důkazem. 

Naopak výborný výkon německého 
týmu ukazuje na nespornou kvalitu 
německé Bundesligy. Domácí utkání 
(6:2) vyšlo Podbrezové ještě podle 
představ, nejlepším hráčem utkání byl 
Zavarko (684) následovaný Tepšou 
(662), za hosty se blýskl letos skvěle 
hrající Rakušan F. Vsetecka (647).
V odvetě však německý tým připravil 
pro Podbrezovou letošní první poráž-
ku, když zvítězil rovněž 6:2 a o postu-
pu rozhodl poměr drah, který měla 
Podbrezová lepší o pouhou jednu drá-
hu. Za hosty byl nejlepší opět Zavarko 
(677) a za domácí rovněž opět Vse-
tecka (641). Ačkoliv byl zápas velice 
dramatický, nutno říct, že Podbrezová 
skvěle zvládla závěrečnou rundu dru-
hého utkání, když na první šedesátce 
uhrála potřebné tři dráhy a o postupu 
rozhodla ještě před koncem zápasu.

 beograd — bamberg 
1. zápas — 3:5, 2. zápas — 2:6
do 2. kola postupuje Bamberg

Německý Bamberg se rozehrál do 
skvělé formy a jeho mladý tým doká-
zal nejen vyřadit, ale v obou zápasech 
porazit srbský Beograd. Překvapivá 
výhra se zrodila hned v prvním utká-
ní na půdě Beogradu, kde Bamberg 
dokázal zvítězit 5:3. Tři body a rozho-
dující náskok v kuželkách vybojovali 
Hess (690), Fritzmann (658) a náš 
Miroslav Jelínek (638). Za domácí byl 
nejlepší Simijonovic (658).
V odvetném utkání už Beograd nedo-
kázal otočit vývoj duelu a Bamberg 
si došel pro postup skvělým výko-
nem. Nejlepší hráči odvety se stali 
za Bamberg Fritzmann (685) a Wilke 
(665) a za Beograd Simijonovic (689). 
V tomto utkání bych rád upozornil na 
trend současných kuželek. Za Bam-
berg v odvetném utkání nastoupilo 
pět z šesti hráčů mladších 30 let, nej-
mladšímu je dokonce 20 let, a i tak-
to mladí hráči zvládají těžká utkání. 

Tento trend najdeme u spousty vý-
borných klubů a pro české týmy by 
to měl být vzor, kam směřovat svou 
budoucnost.

 Zapresic — Zalaegerszegi 
1. zápas — 6:2, 2. zápas — 5:3
do 2. kola postupuje Zapresic

Poměrný jasný průběh měl i dvojzá-
pas Zaprešiče, který potvrdil roli fa-
vorita a dvěma výhrami si došel pro 
postup. Klíčoví náskok získali hned 
v domácím utkání, kdy maďarskému 
soupeři povolili pouhých sedm drah. 
Je tradicí, že na domácích drahách 
patří mezi nejlepší Bogdanovič (665) 
a Manev (665), oba však překonal 
ještě Bolanča (667). Za hosty si bod 
připsali Farkaš (634) a Nemes (627).
Ve vyrovnanější odvetě rozhodl o vý-
hře chorvatského týmu 5:3 skvělý 
Branko Manev (632), když další šes-
tistovku dokázali pokořit už jenom 
hostující Mance (606) a domácí Ne-
mes (602).

 Repcelaki — Leszno 
1. zápas — 7:1, 2. zápas — 6:2
do 2. kola postupuje Repcelaki

Skvělý tým okolo Kakuka a Zapletana 
se podařilo vytvořit hráčům Repcela-
ki, a ti si vyšlápli na polského mistra. 
Maďaři byli jasní favorité a svoji do-
minanci potvrdili v obou zápasech. 
Při prvním utkání v Maďarsku dovolili 
soupeři pouhý jeden bod, který získal 
Kieliba díky lepšímu poměru drah na 
nižší číslo, ve zbylých duelech vyhráli 
Maďaři, za které můžeme zmínit výko-
ny Brancseka (655) a Kakuka (640).

pokračování na str. 8
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V odvetě se polskému týmu podařilo 
získat dva pomocné body a korigovali 
tak celkový poměr na 13:3. Výborně 
zahrál polský Szulc (633) a maďarští 
Voros (636) a Ritter (637).

 Neumarkt — Maribor 
1. zápas — 6:2, 2. zápas — 3:5
do 2. kola postupuje Neumarkt

Napínavý duel se odehrál mezi ital-
ským Neumarktem a slovinským Ma-
riborem. Italům vyšlo první domácí 
utkání, kde i přes těsný rozdíl kuželek 
uhráli cenné vítězství 6:2, když jim 
dobře vyšlo nasazení hráčů. K tradič-
ně nejlepším hráčům domácích patřily 
maďarské posily Kiss (631) a Kovács 
(623), z hráčů Mariboru překonali 
hranici 600 kuželek Ribic (610) a Blaz 
(609).
V odvetě Maribor mohutně stahoval. 
Zápas se však zlomil v druhé run-
dě, kdy italský tým získal oba body, 
a z toho rozhodující třetí bod si při-
psal těsnou výhrou o 5 kuželek Kova-
cs (585) a rozhodl a postupu Italů ješ-
tě před koncem zápasu. Nejlepší hráči 
utkání Sajko (617) a Kiss (615).

žENy
 celje — st. Pölten 

1. zápas — 7:1, 2. zápas — 6:2
do 2. kola postupuje Celje

Favorit na celkové umístění KK Celje 
v prvním kole nezaváhal a jasně po-
razil rakouský tým v obou zápasech. 
V prvním zápase na Slovinsku si při-
psala jediný bod pro rakouským tým 
Renata Navrkalová nejlepším výkonem 
hostí 569, lepší už byla pouze domácí 
Bizjak (592). Rakušanky dokázaly na 
domácích drahách slovinský tým pře-
ce jenom více potrápit, nestačilo to 
však na víc, než na prohru 2:6 o 70 
kuželek.

 schrezheim — Zrenjanin 
1. zápas — 7:1, 2. zápas — 2:6

do 2. kola postupuje Schrezheim

Z tohoto velmi vyrovnaného duelu na-
konec vyšly šťastnější německé hráč-
ky. Doma dokázaly hladce vyhrát 7:1 
o více než 100 kuželek, nejlepší hráč-
ka utkání Simone Schnedier (591), 
za hosty připsala jediný bod výhrou 
o šest kuželek Zorica Barac (557). 
V odvetném utkání v Srbsku však ně-
mecké hráčky selhaly a prohrály 2:6, 
když rozhodující druhý bod získala až 
v poslední dvojici hrající Nicole Kno-
del, která předvedla nejlepší výkon 
utkání 608 a zařídila postup němec-
kého týmu. Srbské hráčky předvedly 
výrazně zlepšený výkon, který koruno-
vala výkonem 603 Hermina Lukac.

 soultz s. Forets — Podbrezová 
1. zápas — 1:7, 2. zápas — 4,5:3,5
do 2. kola postupuje Podbrezová

Slovenské kuželky mají svého zástup-
ce i v ženské kategorii. A stejně jako 
muži i ženy Podbrezové se mohly 
radovat z postupu do dalšího kola. 
Důležitý krok k tomu udělaly hráčky 
Podbrezové hned v prvním utkání, kdy 
na francouzské půdě dokázali zvítězit 
vysoko 7:1 o 261 kuželek. Za hosty se 
představila i česká hráčka Nikola Ta-
toušková, získala bod v úvodu zápasu 
a dosáhla výkonu 537. 
V odvetě Slovensky své francouzské 
soupeřky lehce podcenily a ty dokáza-
ly výrazně zlepšeným výkonem vybo-
jovat cenné vítězství 4,5:3,5, které jim 
sice postup nepřineslo, ale plně vyna-
hradilo výpadek v prvním utkání. Nej-
lepší francouzská hráčka Stephánie 
Rauscher dokonce dosáhl na výkon 
606 kuželek a uhrála bod na nejlep-
ší hráčku domácích Janku Poliakovou 
(580).

Tomáš Valík

kontrolní start reprezentace
Závěrečný listopadový víkend byl ve 
znamení kontrolního startu senior-
ské reprezentace, který byl součástí 
přípravy na Ms družstev, které bude 
v květnu hostit německý dettenheim.

Jen pro připomenutí, soupeři mužů 
budou národní výběry Maďarska, 
Francie a Dánska, soupeřkami žen bu-
dou Italky, Bosňanky a Černohorky.
Na blanenské šestidráze se sešlo 11 
mužů a 12 žen, kteří se předvedli ve 
dvou, resp. třech startech na 120 hs. 
Mezi ženami se nejvíce dařilo Haně 
Wiedermannové z BBSV Wien (cel-
kem 1813 kuželek — 618, 613 a 582). 
Nejvyšší výkon však předvedla Alena 
Kantnerová hrající za Slovan Rosice, 
a to 621 kuželek v závěrečném třetím 
náhozu a celkově nahrála 1772 kuže-
lek jako druhá nejlepší. Šestistovku 
ještě překonala Kateřina Fajdeková ze 
Spartaku Přerov (616).
Mužské sestavě svým výkonem domi-
noval staffelsteinský Jaroslav Hažva, 
který celkově porazil 1892 kuželek. 
Jeho 645 z prvního náhozu bylo zá-
roveň nejlepším výkonem na 120 hs. 
O kuželku méně předvedl Filip Dejda, 
kterému však vůbec nevyšel prostřed-
ní z náhozů a celkem byl tedy pátým 
nejlepším hráčem KS (1821). 643 ku-
želek dále předvedl celkově druhý nej-
lepší hráč KS Milan Svoboda z Rain-
dorfu (1850). Třetím hráčem v pořadí 
byl další německý krajánek Jan Bína 
ze Straubingu (1827).
Následující reprezentační akcí bude 
Světový pohár jednotlivců, který bude 
od 9. do 12. února hostit německý 
Straubing. Další kontrolní start před 
šampionátem se bude konat poslední 
březnový víkend

Lukáš Dařílek
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pro-tec cup

Pohár v plném proudu
další ročník Poháru ČkA, který nese 
již šestým rokem název titulárního 
sponzora Pro-Tec cup, je opět jako 
každý podzim především ve znamení 
bojů v základní části mužského pa-
vouka. v čase předvánočním se tedy 
na stránky kuLi dostávají příběhy 
hráčů, kteří většinou neplní přední 
strany tisku, ale jejichž výkony jsou 
neméně zajímavé. A nejinak tomu 
bude i letos.

Nejprve ale trochu statistiky. Pro-Tec 
Cupu se letos účastní celkem 118 
družstev, z toho 25 ženských, což je 
rekordní počet. I počet mužských cel-
ků je nakonec nadprůměrný. Mužský 
pavouk je již tradičně rozdělen do 
tří kol základní části a do nadstavby, 
kam je přímo nalosováno osm nejlep-
ších z minulého ročníku a osm dalších 
nejlepších. Těm však řehole začne až 

od poloviny ledna 2017.
Druhé kolo základní části je většinou 
prvním střetnutím pro ligové celky. 
A pravidelně v něm některé mají trá-
pení s papírově slabšími celky. Letos 
bylo takto postiženo KK Blansko. 
Druholigovému týmu se letos vůbec 
nedaří a v poháru svou neformu jen 
potvrdil. Pravda, první utkání na půdě 
TJ Nové Město na Moravě „B“ dokázal 
favorit ovládnout 4:2, když mu patřila 
první polovina zápasu. Domácí odve-
ta však dopadla katastrofálně. Nové 
Město nejprve zásluhou nejlepšího 
výkonu Petra Hlisnikovského (586) 
získalo jeden bod a druhý přidal Zde-
něk Topinka. Druhá dvojice domácích 
tedy musela kompletně zvítězit. S tím 
ovšem nesouhlasil hostující František 
Kuběna, zahrál 585 kuželek, čímž No-
vému Městu získal třetí a postupový 
bod. Nové Město zvítězilo 5:1 a po-

stoupilo na úkor favorita do třetího 
kola. Dalším soupeřem Nového Města 
bude rezerva Slovanu Rosice, která 
také trochu překvapivě vyřadila ligové 
Ratíškovice.
Podobné ligové starosti jako Blansko 
má i Konstruktiva Praha, která balan-
cuje na hraně sestupu. Pohárový los 
ji navíc do cesty postavil nebezpečný 
Uragán Milovice. Pražané v prvním 
utkání v Milovicích předvedli velmi 
vyrovnané výkony v rozmezí 527 až 
538 kuželek. Ty však stačily jen na 
zisk jednoho bodu. Domácí třemi vyš-
ší výkony zápas ovládli 5:1. Nejlépe 
v závěru zahrál Miloslav Vik (575). 
Konstruktiva tak doma musela přidat. 
První polovina dopadla dobře. Jaro-
slav Pleticha i Pavel Vymazal dokázali 
uhrát bod. Pravé drama poté přinesla 
polovina druhá. Hostující Vik nejprve 
vyhrál dráhu, aby pak dvě následné  

pokračování na str. 10
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pro-tec cup

Pohár v plném proudu
pokračování ze str. 9

proti Pavlovi Wohlmuthovi prohrál. 
Naopak Miroslav Souček na první za-
váhal a pak dvakrát slavil. Definitivní 
rozhodnutí musela přinést závěrečná 
třicítka. Součkovi se nedařilo, avšak 
domácí Jaroslav Borkovec závěr vůbec 
nezvládl, bod pro Uragán. Vik s Wohl-
muthem bojovali o každou kuželku. 
Vikovi se však vedl o něco lépe, a tak 
i on vyhrál a získal bod. Uragán sice 
odvetu ztratil v poměru 4:2, ale na 
postup to i tak stačilo. Nyní se Uragán 
střetne s Lokomotivou Trutnov „B“.
Podkrkonnošský celek začal svou pouť 
pohárem již v prvním kole, kde mu 
v cestě stál regionální rival z Červené-
ho Kostelce, konkrétně tým „C“. Trut-
nov dokázal zvítězit venku 5:1, což 
i přes domácí prohru stačilo k postu-
pu. Ve druhém kole čekal na Trutnov 
již soupeř ligový, a to SKK Náchod. 
Ten byl samozřejmě favoritem, avšak 
domácí zápas se mu vůbec nevyvedl, 
prohrál 0:6 a s myšlenkami na postup 
bylo veta. Náchod sice v Trutnově 
uhrál výhru 4:2, ale ta byla již jen kos-
metickou úpravou. Trutnov tedy nyní 
čeká zápas s Milovicemi a bude zají-
mavé, zda se mu již potřetí podaří po-
stup uhrát venkovním výkonem, který 
by doplnila domácí prohra 4:2.
Ze hry venku je již také třetiligový 
VTŽ Chomutov. Cesta pohárem pro 
něj skončila v souboji s TJ Lomnicí 
„B“. Té se vyvedl hned první souboj 
úvodního utkání, v němž Josef Krotký 
zahrál vynikajících 580. Jeho kolegové 
přidali další dva bodové zářezy, takže 
Lomnice zvítězila 5:1. Chomutov však 
postup nevzdal a v odvetě hned uhrál 
první dva body. Třetí souboj naopak 
patřil lomnickému Jiřímu Gubovi. 
Rozhodnout tedy musela poslední 
dvojice. Hostující Štěpán Diosegi cho-
mutovskému Robertovi Suchomelovi 
nedal nejmenší naději na úspěch, zví-
tězil 562:518 a zajistil Lomnici postup 

do třetího kola. Jejím soupeřem bude 
další ligový tým Kuželky Aš, který si 
cestu klestí již od kola prvního. Jeho 
obětí nejprve byla Lomnice „D“, kte-
rou tým „B“ tedy bude moci pomstít, 
a ve druhém kole silné Teplice – Let-
ná.
Nyní několik slov k nejlepším výko-
nům. Zatím nejlépe si vedl Petr Pevný 
z Vyškova. Jeho celek se střetl s Or-
lem Ivančice a Pevný v domácí odvetě 
zahrál 652 kuželek. Celý tým zahrál 
2319 kuželek, což je prozatím druhý 
nejlepší výsledek. Ještě o 11 kuželek 
více zahrálo CB Dobřany „B“ v domá-
cím souboji se Sokolem Kdyně „B“.
Závěrem ještě krátký skok k soutěži 
žen, které už mají za sebou kompletní 
první kolo, a nutno dodat, že proběh-
lo v celku podle předpokladů. Do hry 
zasáhly čtyři prvoligové týmy a všech-
ny postupují do čtvrtfinále soutěže. 
Velmi vyrovnaně probíhalo střetnutí 
TJ Valašského Meziříčí se Sokolem 
Bohumín (celkově 7:5). Valmez nej-
prve zvítězil venku 5:1, a tak si luxus 
v podobě domácí prohry 4:2 mohl do-
volit. Nyní je však čeká vedoucí Spar-
tak Přerov, což bude zcela jiný kalibr. 
Ještě těsnějším výsledkem se probojo-
valy do dalšího kola hráčky Zbrojov-
ky Vsetín. V prvním zápase zvítězily 
na domácí kuželně nad soupeřkami 
z Ratíškovic poměrně jednoznačně 
5:1 (11,5:4,5). V odvetě však stejným 
skóre zvítězily Jihomoravanky a o po-
stupu tak rozhodl jeden jediný bod, 
respektive dráha. Celkový výsledek 6:6 
(17:15) znamenal postup pro Vsetín, 
který v dalším kole narazí na Rosice. 
Jedinou šestistovku zatím předved-
la Anna Mašlaňová (604) z Husovic 
v domácím zápase s Vyškovem. Nej-
lepší týmový výkon poté převedl Sokol 
Duchcov v Hazlově (2200).
Kompletní výsledky poháru naleznete 
na webu: poharcka.kuzelky.cz.

Lukáš Dařílek

Los Ms družstev 2017
Mezinárodní kuželkářská asociace 
Nbc zveřejnila složení základních 
skupin pro vII. Ms družstev.

Česká reprezentace 
žen byla na základě 
zisku bronzové medai-
le na minulém šampi-
onátu v roce 2015 na-
sazena v prvním koši. 

Los ji přidělil místo ve skupině C, kde 
jí soupeřem budou týmy Itálie, Bosny 
a Hercegoviny a Černé Hory.
Muži skončili ve Speichersdorfu v roce 
2015 na sedmé pozici, a tak byli na-
sazeni do druhého koše. Nalosováno 
byla také do skupiny C a za soupeře 
jim budou týmy Maďarska, Francie 
a Dánska.
Postupující družstva ze skupiny C se 
v dalším kole střetnou s postupujícími 
družstvy ze skupiny A (první s dru-
hým a druhý s prvním). V roce 2017 
se opět bude hrát zápas o třetí místo. 
Shodou okolností to bylo naposledy 
v roce 2009 právě v Dettenheimu. 
Naši muži tenkrát zápas o bronz pro-
hráli s výběrem Maďarska.

žENy

A B C D

 SLO  CRO  CZE  GER

 ROU  SRB  ITA  HUN

 SVK  FRA  BIH  AUT

 DEN  POL  MNE  EST

MužI

A B C D

 GER  SRB  HUN  AUT

 ROU  POL  CZE  CRO

 SLO  SVK  FRA  ITA

 EST  MNE  DEN  BIH
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mládež

okénko kuželkářské mládeže
souhrnný článek mládežnických 
kuželek začněme nejaktuálnější po-
ložkou, kterou je vánoční turnaj do-
rostu, jehož sedmnáctý ročník se bě-
hem druhého prosincového víkendu 
konal na kuželně slovanu Rosice.

Tradičního turnaje se letos zúčastnily 
takřka všechny kraje, chyběl pouze 
Liberecký. Prvenství z roku 2015 ob-
hajoval domácí jihomoravský výběr. 
Start nejlépe vyšel týmu z Vysočiny, 
když Petra Dočkalová zahrála 573 ku-
želek, což byl třetí nejlepší výkon cel-
kově. Druhé kolo přineslo nižší výko-
ny. Nejvíce se dařilo Davidu Urbánkovi 
z Královéhradeckého kraje, který po-
razil 563 kuželek a po nepovedeném 
úvodu vrátil svůj celek do hry o vítěz-
ství. Třetí kolo přineslo jedinou šestis-
tovku turnaje. Nejlepšího výkonu dne 
dosáhla další zástupkyně Královéhra-
deckého kraje Hana Vaňková. Přiblí-
žit se tomuto výkonu dokázal pouze 
Ondřej Bína z Karlovarska (586). Díky 
dvěma úspěchům si hráči z Králové-
hradeckého kraje vypracovali slušný 
náskok, který v závěru potvrdil výko-
nem 540 kuželek David Ryzák. Celkem 
tým shodil 2212 kuželek a zaslouženě 
ve Vánočním turnaji dorostu zvítězil. 
Druhý skončil s výkonem 2182 kuže-
lek Plzeňský kraj, bronz bere Zlínský 
kraj za 2160.

Poslední listopadový víkend byl na-
proti tomu ve znamení soustředění 
dorostenecké reprezentace, která má 
v letošní sezoně svůj vrchol na MS do-
rostu, jehož hostitelem bude německý 
Dettenheim, který šampionát hostil již 
v roce 2009. Kontrolní start hostila 
osmidráha v Olomouci a zúčastnilo se 
ho dvanáct dorostenců a stejný počet 
dorostenek. Všichni odehráli dvakrát 
120 hs.
První nához dorostenců ovládlo duo 
z Hazlova Ondřej Bína, Jaroslav Bu-
lant, když zahráli 597, resp. 586 ku-
želek. 580 ještě přidal Michal Kovář 
z Pelhřimova. Druhý den se dorosten-
cům vydařil méně, jen tři z nich se do-
kázali zlepšit oproti prvnímu dni. Nej-
lépe se předvedl Milan Volf ze Sokola 
Šanov (578). 560 již pokořil jen Jan 
Mecerod z Rosic (565). Celkově nejlep-
šího součtu dosáhlo trio Bína (1153), 
Mecerod (1138), Bulant (1134). 
Opačný trend byl k vidění u doros-
tenek. Hned desítka z nich se druhý 
dokázala zlepšit. První den zahrála 
nejlépe pelhřimovská Lucie Smrčková 
(542). Druhý, povedenější den naopak 
opanovala Pavla Čípová z Valašského 
Meziříčí s 556. S celkovými 1086 ku-
želkami měla zároveň nejvyšší celkový 
součet. O kuželku méně shodila Hana 
Stehlíková ze Zlína a třetí příčku obsa-
dila Petra Dočkalová (PSJ Jihlava) za 

1073 kuželek. Další kontrolní start se 
uskuteční na konci března.
Během podzimu nezahálela ani liga 
dorostu. Ta je i letos rozdělena do 
pěti skupin, a to po sedmi týmech, 
z nichž čtyři postoupí do dvou dvo-
jic semifinálových turnajů, které pak 
vyústí v turnaje finálové. Jako nůž 
máslem soutěží prochází tým Jiskry 
Hazlov (skupina A) v čele s dvojicí 
Jaroslav Bulant a Ondřej Bína, který 
ještě neztratil ani bod. Stejně dobře 
si vede i Start Rychnov nad Kněžnou 
(skupina D), jehož lídr David Urbánek 
předvedl i nejlepší výkon všech sku-
pin (619). Postup zcela jistě nemine 
ani dalšího favorita Lokomotivu Val-
tice, která zatím ztratila pouhý bod 
a vede skupinu E. Béčku dominuje 
dvojice Červený Kostelec, Lokomotiva 
Trutnov, kteří svorně jednou prohráli. 
Nejvyrovnanější je skupina C, kde je 
na čele trojice PSJ Jihlava, Spartak 
Pelhřimov a Jiskra Nová Bystřice. Zde 
nalezneme také hráče s nejvyšší prů-
měrem a je jím rosický Jan Mecerod 
(572,3). Jeho tým je však tabulce až 
pátý a na postup se ještě nadře.
Souběžně s ligovou soutěží se také ko-
nají pravidelné turnaje Českého pohá-
ru dorostu, a to již jeho čtvrtého roč-
níku. V současné době jsou odehrány 
čtyři série turnajů. Pohár tradičně vy-
vrcholí březnovým finále na osmidrá-
ze v Olomouci. 
Do hry zasáhlo již 147 dorostenců. 
Zatím jedinou šestistovku zahrál haz-
lovský Ondřej Bína, který zahrál 615 
kuželek. Příslušný bodový zisk jej tak 
posunul na druhé místo průběžného 
pořadí se 141 body. O pět bodů víc 
uhrál zástupce Slavičína Tomáš Juřík, 
který zatím nejlépe zahrál 590. Třetí 
je se 140 body David Ryzák z Trutno-
va.
V poháru letos startovalo již 90 do-
rostenek. Nejlépe si zatím vede Lucie 
Smrčková ze Spartaku Pelhřimov, 
která má 112 bodů. O bod méně  

pokračování na str. 12Vánoční turnaj krajských výběrů dorostu se letos konal na kuželně v Rosicích
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ZahranIční soutěže

okénko kuželkářské mládeže
pokračování ze str. 11

nasbírala Petra Dočkalová (PSJ Jihla-
va). Třetí je aktuálně Martina Šupál-
ková z Ratíškovic se 108 body. Ta při 
posledním turnaji zahrála nejvyšší vý-
kon ročníku (584).

A na závěr ještě drobný souhrn pod-
zimního dění v Bellatex Tour, tedy 
v Poháru mladých nadějí. Během čtyř 
sérií turnajů do něj zasáhlo 337 hrá-
čů a hráček. Mezi mladšími žákyněmi 
se zatím nejvíce dařilo Barboře Lok-
vencové z Náchoda, která získala 95 
bodů a vede o sedm, zároveň zahrála 
i nejvyšší výkon (281). Mladším žá-
kům zatím o 14 bodů kraluje Vít Kosi-
na z Kutné Hory (102 bodů). Nejlépe 
však zahrál Milan Fanta (289) z Haz-
lova, který však chyběl na čtvrtém 
turnaji, což ho prozatím stálo celkové 
vedení. Ve starších žákyních je na čele 
dvojice Michaela Provazníková (CB 
Dobřany) a Helena Mervartová (SKK 
Náchod). Provazníková má navrch 
o čtyři body, ale Mervartová má pře-
ci jen vyrovnanější výkony. Maximum 
zahrála Provazníková (291). Nejpočet-
nější kategorie starších žáků má letos 
jasného favorita. Ondřej Černý z Hořic 
dominuje nad ostatními o 41 bodů, 
a to hlavně díky výkonu z druhé série 
turnajů (309). 

Další turnaje Českého poháru dorostu 
i Poháru mladých nadějí budou kužel-
ny hostit první lednovou neděli. Kom-
pletní výsledky obou sérií naleznete 
na jejich webových stránkách na adre-
sách cpd.kuzelky.cz a pmn.kuzelky.cz.

Lukáš Dařílek

Češky v Rakousku dominují
Prosincové kuli je tradičně plné hod-
nocení a souhrnů uplynulého pod-
zimu. Nejinak tomu je i letos. Jak si 
tedy vedli čeští krajánci v nejprestiž-
nějších evropských ligách?

NěMEcko
V loňské sezoně se v nejvyšší německé 
soutěži mihla pětice mužských hráčů 
a jedna žena. Letos se celkový počet 
navýšil na devět.
Německu již několik let vládne pevnou 
rukou nejlepší tým světa Rot-Weiss 
Zerbst. Loni byl po podzimu až druhý 
za SKC Staffelstein. Letos je naopak 
stoprocentní a v tabulce má již šes-
tibodový náskok. Druhá je po podzi-
mu Victoria Bamberg, jejíž pevnou 
součástí je s průměrem 617,2 kužel-
ky na zápas (dle českého systému) 
Míra Jelínek. Aktuální podzim méně 
vyšel loni celkově bronzovému Staffel-
steinu. Tomu se příliš nepovedl úvod 
do sezony, ale aktuální čtyři výhry 
v řadě jej postupně posouvají výš. Jiří 
Vícha s 627,6 kuželkami na zápas je 
jeho oporou. Dobře si vede i Jaroslav 
Hažva (613,4) Pouze o skóre horší je 
Donauperle Straubing. Tým z jihu Ně-
mecka, který obhajuje pátou pozici, je 
aktuálně sedmý. Z českého pohledu 
se jedná o nejzajímavější celek, neboť 
v sestavě má hned tři Čechy. Jan Bína 
je v týmu nováčkem, ale za zkušeněj-
šími kolegy hlavně v domácích zápa-
sech rozhodně nezaostává (656; cel-
kem 594,2). Michal Jirouš s Radkem 
Hejhalem hrají doma o něco méně, 
za to jejich celkový průměr je vyšší: 
604,9, resp. 601,6. Týmem s českou 
účastí je i méně známý TSV Breiten-
güßbach, který pro druhou sezónu 

v nejvyšší soutěži zlákal do svých řad 
Robina Parkana. TSV skončilo loni 
sedmé, letos je zatím osmé s dvěma 
výhrami z domácích plánů. Tým oko-
lo Parkana (611,3) nyní čeká jedno 
z klíčových utkání na půdě poslední-
ho Erlangenu Bruck. V jeho barvách 
jsou k vidění Zdeněk Kováč a Michal 
Bučko. Oba zkušení legionáři mají no-
váčkovi pomoci k záchraně v soutěži. 
Zatím jediné body si Bruck připsal při 
drtivé porážce druhého z nováčků, 
Rudolstadtu, který je předposlední. 
Bučko (602,2) i Kováč (590,6) budou 
muset spolu se svými kolegy v hon-
bě za udržením v soutěži pořádně 
přidat. Německá nejvyšší soutěž má 
před Vánoci ještě v plánu první jarní 
kolo a právě v něm se střetne Erlan-
gen s Breitengüßbachem a dále týmy 
usilující o stříbro a bronz, tedy Staffel-
stein s průběžně třetím Schwabsber-
gem a Straubing s Lorschem.

RAkousko
České ženy již několik let dominují 
nejvyšší soutěži našich jižních souse-
dů. Nejinak, k naší radosti, je tomu 
i letos. V devítičlenné superlize je 
vedoucí BBSV Wien jediným nepora-
ženým celkem. Celek sester Wieder-
mannových ztratil pouze při dvou re-
mízách a vede o bod před obrozeným 
SK Wessely. Hana Wiedermannové 
tradičně atakuje nejvyšší příčku mezi 
jednotlivkyněmi. Po podzimu je druhá 
(594,0). Starší sestra Dana však vů-
bec nezaostává a je osmá (577,25). 
V sestavě druhého Wessely opět řádí  

pokračování na str. 15
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lIgové Zrcadlo

2. kLM „A“
 1. TJ Sokol Kdyně 11 59,5:28,5 18
 2. TJ Sokol Duchcov 11 59,5:28,5 16
 3. KK SDS Sadská 11 56:32 16
 4. TJ Start Rychnov nad Kn. 11 53:35 15
 5. TJ Slovan Karlovy Vary B 11 48:40 14
 6. SKK Bohušovice 11 47:41 13
 7. KK Lokomotiva Tábor 11 40:48 11
 8. SKK Rokycany B 11 41:47 10
 9. KK Kosmonosy 11 38:50 8
 10. TJ Dynamo Liberec 11 31:57 6
 11. KK Konstruktiva Praha 11 34:54 5
 12. TJ Sokol Kolín 11 21:67 0

2. kLM „b“
 1. KK Vyškov 11 63:25 16
 2. TJ Sokol Chvalíkovice 11 53,5:34,5 16
 3. KK Zábřeh 11 53:35 16
 4. TJ Centropen Dačice 11 51:37 16
 5. SKK Dubňany 11 54,5:33,5 14
 6. TJ Sokol Husovice B 11 44:44 10
 7. TJ Unie Hlubina 11 36:52 8
 8. TJ Opava 11 36:52 8
 9. TJ Slovan Kamenice n. L. 11 33:55 8
 10. TJ Sokol Vracov 11 36:52 7
 11. KK Blansko 11 34:54 7
 12. TJ Horní Benešov 11 34:54 6

3. kLM „A“
 1. TJ Vltavan JIP Loučovice 11 60:28 18
 2. CB Dobřany B 11 54:34 17
 3. TJ Lok. České Budějovice 11 59:29 16
 4. TJ Elektrárny Kadaň 11 54:34 16
 5. SK Kuželky Aš 11 46:42 10
 6. TJ Sokol Benešov 11 42:46 10
 7. TJ VTŽ Chomutov 11 40:48 9
 8. TJ Blatná 11 38:50 9
 9. TJ Slavoj Plzeň 11 38:50 8
 10. SK Škoda VS Plzeň 11 32:56 8
 11. SKK Karlovy Vary 11 34:54 6
 12. TJ Kovohutě Příbram 11 31:57 5

3. kLM „b“
 1. TJ Kuželky Česká Lípa 11 63:25 19
 2. TJ Lokomotiva Trutnov 11 54,5:33,5 17
 3. SK Žižkov Praha 11 54:34 15
 4. TJ Sokol Tehovec 11 51:37 14
 5. TJ Teplice Letná 11 48:40 12
 6. Spartak Rokytnice n. Jiz. 11 47:41 12
 7. TJ Lok. Ústí nad Labem 11 44,5:43,5 10
 8. TJ Sparta Kutná Hora 11 38:50 8
 9. KK Konstruktiva Praha B 11 34:54 8
 10. SKK Jičín B 11 33:55 7
 11. KK Hvězda Trnovany B 11 34:54 6
 12. TJ Sokol Praha-Vršovice 11 27:61 4

3. kLM „c“
 1. TJ Prostějov 11 56:32 17
 2. KK Šumperk 11 56,5:31,5 16
 3. TJ Jiskra Rýmařov 11 51,5:36,5 14
 4. TJ Sokol Bohumín 11 51:37 14
 5. TJ Zbrojovka Vsetín 11 50:38 12
 6. HKK Olomouc B 11 46,5:41,5 12
 7. TJ Tatran Litovel 11 45,5:42,5 10
 8. SKK Primátor Náchod 11 41:47 10
 9. KK Zábřeh B 11 35:53 8
 10. TJ Start Rychnov n. Kn. B 11 35:53 8
 11. TJ Odry 11 29,5:58,5 7
 12. Sokol Přemyslovice 11 30,5:57,5 4

3. kLM „d“
 1. TJ Spartak Přerov A 11 55:33 19
 2. KC Zlín 11 56:32 14
 3. SK Baník Ratíškovice 11 49:39 13
 4. TJ Podlužan Prušánky 11 49:39 12
 5. KK Slavoj Žirovnice 11 48:40 12
 6. TJ Sokol Slavonice A 11 46:42 12
 7. TJ BOPO Třebíč 11 42:46 10
 8. TJ Sokol Mistřín 11 39:49 10
 9. TJ Sokol Husovice C 11 38:50 9
 10. TJ Sokol Machová 11 39:49 8
 11. KK Mor. Slávia Brno B 11 37:51 8
 12. TJ Spartak Přerov B 11 30:58 5

2. kLZ „A“
 1. SK Žižkov Praha 9 52:20 17
 2. TJ Lok. Ústí nad Labem 9 43:29 16
 3. SKK Jičín B 9 45:27 12
 4. TJ Lok. České Budějovice 9 37,5:34,5 9
 5. TJ Sokol Kolín 9 37:35 8
 6. TJ Sparta Kutná Hora 9 36,5:35,5 8
 7. TJ Spartak Pelhřimov 9 34:38 8
 8. TJ Sokol Chýnov 9 31:41 6
 9. TJ Biž. Jablonec n. Nisou 9 21:51 6
 10. TJ Neratovice 9 23:49 0

2. kLZ „b“
 1. KC Zlín 10 53:27 17
 2. TJ Jiskra Nová Bystřice 10 52:28 16
 3. KK Zábřeh 10 53:27 15
 4. HKK Olomouc 10 43:37 12
 5. KK Vyškov A 10 44:36 11
 6. TJ Sokol Luhačovice 10 36:44 10
 7. KK PSJ Jihlava 10 38:42 7
 8. KK Moravská Slávia Brno 10 36:44 7
 9. SK Baník Ratíškovice 10 33:47 7
 10. TJ Sokol Vracov 10 29:51 6
 11. KK Vyškov B 10 23:57 2

Libor Novák, člen SK Uhelné sklady 
Praha, jeden z nejlepších ligových 
rozhodčích, člen Komise rozhodčích 
ČKA a předseda KR Pražského kužel-
kářského svazu, oslavil v prosinci 65. 
narozeniny.

Jiří hetych, člen TJ Lokomotiva Česká 
Třebová, dlouholetý ligový rozhodčí, 
oslavil v listopadu 65. narozeniny.

Miloslav Zeman, člen SK Skalice, dlou-
holetý oddílový a svazový funkcionář, 
oslaví na konci roku 85. narozeniny.

kuLi blahopřeje

Z jednání vv ČkA
Výkonný výbor ČKA na svém zasedání 
dne 15. 11. 2016 projednal a schvá-
lil postupové klíče a kvóty pro MČR 
2017 a složení výprav na SP a MS 
2017. Dále se zabýval státní podpo-
rou sportu pro rok 2017, elektronic-
kou evidencí členů a přípravou Voleb-
ní Valné hromady ČKA, která se bude 
konat 24. 6. 2017 v Brně.

výkonný výbor ČkA vypisuje konkurs 
na pořadatelství akcí v roce 2017.
Hledáme zájemce o uspořádání těchto 
akcí: finálová mistrovství ČR jednot-
livců, finálová mistrovství ČR dvojic 
a tandemů a finálové turnaje Pro-Tec 
Cupu — Poháru ČKA. Všechny akce 
jsou dvoudenní. Přihlášky směřujte 
k rukám předsedy STK ČKA Hanuše 
Slavíka. Více na www.kuzelky.cz.

výzva na pořádání akcí
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dIvIZní soutěže

severočeská divize
Po podzimní části mají nejblíže k po-
stupu hráči Podbořan, pouhý bod 
však ztrácí jejich pronásledovatelé 
z Nového Boru a Loun. Souboj v dru-
hé části tabulky je velice vyrovnaný 
a poslední Jablonec dělí od šestého 
místa pouhé dva body. Pořadí jednot-
livců jednoznačně ovládl Patrik Lojda, 
který prožívá životní sezónu a hraje 
s průměrem 478 kuželek na zápas.

 1. SKK Podbořany 11 61,0:27,0 17
 2. TJ Jiskra Nový Bor  11 59,5:28,5 16
 3. TJ KK Louny  11 50,5:37,5 16
 4. TJ Kovostroj Děčín 11 45,5:42,5 14
 5. SK Plaston Šluknov  11 49,0:39,0 12
 6. SK Děčín  11 42,0:46,0 9
 7. TJ Sokol Duchcov B 11 35,0:53,0 9
 8. KO Česká Kamenice  11 40,5:47,5 8
 9. TJ Sokol Blíževedly  11 38,0:50,0 8
 10. SK Skalice u Č. Lípy 11 36,0:52,0 8
 11. Sokol Spořice  11 35,0:53,0 8
 12. TJ Biž. Jablonec nad N. 11 36,0:52,0 7

Západočeská divize
O ligu zatím nejlépe bojují v Lomnici. 
Vrátit ligovou příslušnost však chtějí 
i v Hazlově a bude zajímavé sledovat, 
kdo nakonec bude šťastnější. Promlu-
vit do bojů o postup budou určitě 
chtít i v Holýšově a Stříbře. Naopak 
starosti se záchranou divizní přísluš-
nosti budou mít v Slavii, v béčku Kdy-
ně a v Újezdě. Průměry jednotlivců 
vede Ladislav Lipták z Chebu B s 460 
kuželkami na zápas.

 1. TJ Lomnice  11 118:58 16
 2. Jiskra Hazlov  11 110:66 16
 3. Kuželky Holýšov  11 100:76 14
 4. Baník Stříbro  11 98:78 13
 5. Loko Cheb A  11 98:78 12
 6. Loko Cheb B  11 90:86 11
 7. TJ Havlovice  11 80:96 10
 8. Sokol Útvina  11 76:100 10
 9. TJ Jáchymov  11 76:100 10
 10. So.Újezd sv.K.  11 71:105 8
 11. Sokol Kdyně B  11 72:104 7
 12. Slavia K.Vary  11 67:109 5

východočeská divize
Velmi vyrovnané je čelo východočeské 
divize. 19 bodů získala hned tři druž-
stva. O skóre pak vede béčko Hořic 
před Pardubicemi a Třebechovicemi. 
Nepovedenou sezónu zažívají v Hradci 
Králové, kde získali pouhé dva body. 
O udržení budou muset zabojovat 
i v Rybníku a Přelouči. Průměry stej-
ně jako bodovací soutěž vede exligový 
Petr Holý, pro kterého je divize přeci 
jenom malý rybník, a fanoušci by ho 
jistě rádi viděli ve vyšších soutěžích.

 1. SKK Hořice B  13 141:67 19
 2. TJ Tesla Pardubice  13 128:80 19
 3. SKK Třebechovice pod Or.  13 128:80 19
 4. KK Vysoké Mýto  13 118:90 17
 5. TJ Červený Kostelec B  13 111:97 14
 6. SKK Svijany Vrchlabí B  13 107:101 14
 7. TJ Lokomotiva Trutnov B  13 104:104 14
 8. TJ Nová Paka  13 100:108 13
 9. TJ České Meziříčí  13 114:94 12
 10. KK Zalabák Smiřice  13 100:108 12
 11. TJ Jiskra Hylváty  13 93:115 11
 12. SK Kuželky Přelouč  13 78:130 8
 13. TJ Sokol Rybník  13 74:134 8
 14. SKP Kuželky Hr. Králové  13 60:148 2

divize Jih
Pouhé dvě porážky si připsali hráči 
Chotovin a tak s náskokem čtyř bodů 
vedou divizi JIH, boj o další medai-
lové pozice je velice vyrovnaný a po 
podzimu k nim mají nejblíže v béčku 
Třebíči, Častrově a déčku Dačicích. 
Beznadějně poslední jsou hráči Nové 
Včelnice, kteří přišli o domácí kužel-
nu. V sestupovém pásmu je doplňuje 
slabě hrající Pelhřimov, který ale má 
k dobru dva odložené zápasy. V jed-
notlivcích tradičně vyniká skvělý Petr 
Vojtíšek z Dačic D, který svou kvalitou 
převyšuje soutěž.

 1. TJ Sokol Chotoviny  11 57,0:31,0 18
 2. TJ Třebíč B 11 52,0:36,0 14
 3. TJ Sokol Častrov  11 50,5:37,5 14
 4. TJ Centropen Dačice D 11 49,0:39,0 14
 5. TJ Centropen Dačice B 10 46,0:34,0 12
 6. TJ Jiskra Nová Bystřice  11 43,5:44,5 12

 7. TJ Sokol Soběnov  11 43,0:45,0 11
 8. KK Lokomotiva Tábor B 11 41,0:47,0 10
 9. TJ Start Jihlava  11 43,5:44,5 8
 10. TJ Slovan Jindř. Hradec  11 34,0:54,0 7
 11. TJ Spartak Pelhřimov 9 30,5:41,5 6
 12. TJ Nová Včelnice  10 22,0:58,0 2

divize As
Na čele středočeské divize se usadil 
favorizovaný Meteor B, který se opírá 
o vyrovnanost celého týmu. Jeho hlav-
ními pronásledovateli jsou Poděbrady 
A a Slavia Praha, kterým chybí pouhý 
bod. Špatnou sezónu prožívá klub 
Kolína, kterému se nedaří ani v lize 
ani v divizi. Sestupové starosti mají 
i v béčku Poděbrad. Lídrem jednotliv-
ců je Brandýský Karel Křenek s 451 
kuželkami na zápas. 

 1. SK Meteor Praha B 13 59,5:44,5 18
 2. KK Jiří Poděbrady A 13 65,0:39,0 17
 3. KK Slavia Praha  13 60,5:43,5 17
 4. AC Sparta Praha  13 56,5:47,5 15
 5. TJ AŠ Mladá Boleslav  13 55,0:49,0 15
 6. TJ Sparta Kutná Hora C 13 57,0:47,0 14
 7. TJ Neratovice  13 55,5:48,5 14
 8. KK Kosmonosy B 13 53,0:51,0 14
 9. PSK Union Praha  13 53,5:50,5 12
 10. TJ Sokol Brandýs n. L.  13 50,0:54,0 12
 11. KK Slavoj Praha B 13 47,0:57,0 11
 12. TJ Sokol Benešov B 13 43,0:61,0 10
 13. KK Jiří Poděbrady B 13 40,5:63,5 7
 14. TJ Sokol Kolín B 13 32,0:72,0 6

pokračování na str. 14

Adresář funkcionářů ČkA
Prosíme o kontrolu v adresáři funkci-
onářů České kuželkářské asociace.

Adresář je k dispozici na interneto-
vých stránkách www.kuzelky.cz v sek-
ci „Dokumenty“ nebo také „ČKA“. Ja-
kékoliv změny stávajících údajů pište 
na emailovou adresu adresar@kuzel-
ky.cz.

Děkujeme za spolupráci!
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ZahranIční soutěže

Češky v Rakousku dominují
pokračování ze str. 12

Eva Wendl, která je celkově šestá 
(577,88) a kterou doplňuje letní posi-
la týmu, Slovinka Eva Sajko. Choutky 
na titul ještě zcela jistě nepustily loni 
druhý celek ze St. Pöltenu, aktuálně 
se pohybující na třetí příčce. Jeho 
ústřední postavou již nějakou dobu 
je Renáta Navrkalová. Ta loni byla 
vůbec nejlepší hráčkou soutěže a le-
tos v tomto trendu pokračuje. Aktu-
álně vévodí jednotlivkyním s 595,25 
kuželkami na zápas. V soutěži ještě 
nalezneme tři další Češky. Všechny 
nalezly domov v dalším celku z hlav-
ního města Rakouska, v KSV Wien. 
Loni šestý celek je aktuálně sedmý 
se čtyřmi body, což je spíše zklamá-
ním. V sestavě má totiž KSV nově třetí 
nejlepší hráčku soutěže, Veroniku Pe-
trov (582,63). Špatně si nevede ani 
další posila Pavlína Procházková (25., 
548,29). Týmu pak zcela jistě chybí 
kvalitní výkony Evy Dosedlové, která 
na podzim hrála pouze jednou.
V mužské superlize je českých kra-
jánků skoro na dva týmy. Celkem 11 
Čechů se zapojilo do bojů podzimní 
části ročníku. Tabulce, podobně jako 
loni, dominují dva celky. První je pro-
zatím St. Pölten, jehož největší hvěz-
dou je Chorvat Matko Bulka, nejlepší 
hráč soutěže (623,11). Tým, který 
byl na jaře smolně druhý, má i letos 
ve svém středu Jana Kotyzu (16., 
593,44). Jen o skóre je druhé SK We-
ssely. Obhájce titulu, který si jedinou 

ztrátu připsal pře remízovém utkání 
se St. Pöltenem, táhne za obhajobou 
Radek Holakovský (8., 603,33). V se-
stavě jej doplňuje Jiří Němec (39., 
571,11). Nováčkem soutěže je Union 
Orth/Donau, který je překvapivě na 
bronzovém místě s 11 body. Jednou 
z ústředních postav týmu je Jiří Vícha 
(7., 606,33), který doplňuje mladé 
rakouské duo Matthias Zatskowitsch 
– Martin Rathmayer. Druhým Čechem 
do party je Michal Kratochvíl (33., 
577,44). Historie se opakuje, takže 
nejlepším českým hráčem v soutěži 
je i letos hráč aktuálně páté Austrie 
Krems. Letos je jím však David Ma-
chala, který je šestým nejlepším hrá-
čem pořadí (606,67). Vystřídal tak na 
tomto postu prozatím jedenáctého 
Ondřeje Sobčáka (606,67). Dvojici 
hráčů nalezneme i v dalším účastní-
kovi soutěže, v Postu SV 1036. Stálici 
v podobě Milana Blechy (18., 592,11) 
letos prvním rokem doplňuje mladý 
Mojmír Holec (37., 575,44), který na-
hradil zkušeného Miroslava Pešadíka. 
Post se zatím drží na šesté příčce. Na 
svém v zásadě tradičním postu se na-
chází KSV Mistelbach. Tým se již na 
jaře zachraňoval v baráži a letos se jí 
nevyhne opět, pokud na jaře nedojde 
ke zlepšení. Filip Dejda, který je pat-
náctý v tabulce jednotlivců (595,33) 
a Radim Metelka (36., 576,11) na vše 
sami nestačí.

Lukáš Dařílek

pokračování ze str. 13

Jihomoravská divize
Skvěle rozjetou sezónu mají v béčku 
Rosic a jistě budou bojovat o postup 
do ligy. Zabránit jim v tom budou 
chtít v Šanově, kde se blýská na lepší 
časy. Naopak s udržením soutěže se 
budou trápit v Brně Židenicích a Val-
ticích. Průměrům kraluje exligový Petr 
Mika, který v součtu disciplín vede ta-
bulku.

 1. KK Slovan Rosice B 13 76,0:28,0 24
 2. TJ Sokol Šanov  13 66,0:38,0 21
 3. KK Jiskra Čejkovice  13 60,0:44,0 17
 4. TJ Sokol Luhačovice B 13 60,0:44,0 16
 5. SKK Dubňany B 13 58,0:46,0 14
 6. KK Blansko B 13 51,0:53,0 12
 7. TJ Sokol Brno IV  13 48,0:56,0 12
 8. TJ Valašské Meziříčí B 13 50,0:54,0 11
 9. KK Réna Ivančice  13 48,5:55,5 11
 10. KC Zlín B 13 47,0:57,0 11
 11. KK Orel Telnice  13 49,5:54,5 10
 12. TJ Sokol Mistřín B 13 45,0:59,0 10
 13. TJ Lokomotiva Valtice   13 37,0:67,0 7
 14. KK Brno Židenice  13 32,0:72,0 6

severomoravská divize
Na prvním místě přezimují hráči Opa-
vy, kteří o skóre vedou před Michálko-
vicemi a o bod před béčkem Ostravy. 
Velmi těžko budou udržovat divizi 
v posledním Krnově, kde získali pou-
hé tři body. O zbylá sestupová místa 
se svede tvrdý boj. Se 457 kuželkami 
vede průměry jednotlivců opavský To-
máš Slavík.

 1. KK Minerva Opava A 11 58,5:29,5 16
 2. TJ Sokol Michálkovice   11 53,5:34,5 16
 3. SKK Ostrava B 11 57,5:30,5 15
 4. SKK Jeseník  11 50,5:37,5 14
 5. TJ Sokol Sedlnice A 11 47,5:40,5 14
 6. SKK Ostrava A 11 43,0:45,0 10
 7. TJ Horní Benešov B 10 38,0:42,0 9
 8. TJ Břidličná  A 11 37,5:50,5 9
 9. TJ Opava B 10 35,0:45,0 8
 10. TJ Sokol Dobroslavice 11 38,5:49,5 8
 11. HKK Olomouc C 11 34,0:54,0 8
 12. TJ Krnov  11 26,5:61,5 3

Na konci listopadu vydalo Nbc ak-
tualizovaný světový žebříček hráčů 
a hráček.
Ženskému žebříčku vévodí Chorvatka 
Ines Maricic, která posbírala 5855 
bodů. Nejlepšími českými hráčkami 
jsou na šestém místě Hana Wieder-
mannová (3770) a sedmá Renata 

Navrkalová (3390). V mužích jasně 
dominuje Srb Vilmos Zavarko, který 
nastřádal 8375 bodů, přičemž druhý 
v pořadí Igor Kovacic, rovněž ze Srb-
ska, má o celých 2565 bodů méně. 
Nejvýše hodnoceným českým hráčem 
je Milan Svoboda, který má na svém 
kontě 1805 bodů a patří mu 28. po-
zice.

světový žebříček
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představujeme

Představujeme účastníky Interligy

v dalším díle našeho seriálu předsta-
víme kuželkářský klub Tatran sučany.

kk Tatran sučany

Počátky kuželkářského sportu v Su-
čanech spadají už do meziválečného 
období, kdy v obci fungovaly dvě dře-
věné jednodráhy. Vznik sportovního 
oddílu je však datován až do roku 
1946, kdy byly v Sučanech postupně 
založeny dva kluby, jejichž slouče-
ním vznikl v roce 1948 klub Magura 
Sučany, později přejmenovaný na Ta-
tran Sučany. Nově vytvořený klub re-
prezentující Sučany působil v krajské 
soutěži, svá mistrovská utkání však 
dlouhá léta musel odehrávat v azylu 
na kuželně Lokomotivy Vrútky.
To se změnilo mezi lety 1979 a 1980, 
kdy si sučanští kuželkáři svépomocí 
postavili čtyřdráhovou kuželnu. Za 
stavbou, na svou dobu velmi moder-
ní, čtyřdráhy stáli mimo jiné Vladimír 
Skokňa, Ľudovít Matula nebo Ondrej 
Kyselica st., kteří se tím zasloužili 
o zachování kuželkářského sportu 
v Sučanech. Dnešní kuželna, jakož-
to i celá budova kuželny, prošla za 
roky služby několika rekonstrukcemi. 
V současnosti je sučanská kuželna 
osazena automaty značky Pro-tec 
z roku 2011 a hraje se na segmento-
vých drahách zelené barvy od stejné-
ho výrobce. Dnešní kuželna v Suča-
nech se řadí k těm nejmodernějším 
a nejpadavějším na Slovensku.
Typickým rysem kuželek v Sučanech je 

dobrá práce s mládeží, ze které vzešlo 
mnoho skvělých hráčů. Ta začala už 
v roce 1955, a od té doby se sučanský 
dorost pravidelně účastnil mistrovství 
ČSSR. Na začátku devadesátých let 
v Sučanech nastoupila silná doros-
tenecká generace, která vybojovala 
několik medailí a titulů z mistrovství 
Slovenska i ČSFR, z mnohých úspěchů 
jmenujme například první místo na 
mistrovství Slovenska Ondreje Kyselici 
ml. nebo zlatý double z týmů i jednot-
livců Ivany Chalúpkové z roku 1992. 
Po rozpadu Československa se místní 
dorost pravidelně účastní dorostenec-
ké extraligy a na úspěchy z devade-
sátých let navázal dorostenecký tým 
v roce 2007, kdy vybojoval mistrovský 
titul. Do zlaté knihy slovenského do-
rostu se zapsala i sučanská Dominika 
Mušková, která získala zlatou (Saraje-
vo 2011) a stříbrnou (Bautzen 2012) 
medaili na MS družstev dorostu. 
Silnou stopu ve slovenských kužel-
kách zanechaly i sučanské kuželkářky, 
které ovládly úvod nového tisíciletí 
a celkem šestkrát získaly mistrovský 
titul a probojovaly se i do prestižní 
Ligy mistrů, ve které přivítaly takové 
týmy jako Celje nebo Rijeku. Silná ge-
nerace však skončila a dnes už kužel-
kářský tým žen v Sučanech nenajde-
me. Dle slov Marka Knapka se však na 
novém týmu pracuje, a jak jinak, než 
od výchovy nových kvalitních doroste-
nek. 
V současnosti je vlajkovou lodí A tým 
mužů, který nastupuje v Interlize. 

Po dlouhé roky však hrál v krajském 
přeboru, ba dokonce v I. třídě, až 
přechod silné dorostenecké generace 
do kategorie juniorů a mužů přinesl 
ovoce i v mužských kuželkách. Mla-
dému týmu okolo O. Kyselici, M. Mila-
na nebo M. Ptáka se podařilo během 
několika let postoupit do Extraligy 
a v roce 1999 vybojovali druhé místo, 
historický úspěch mužských kuželek 
v Sučanech. Díky umístěním na před-
ních příčkách si kuželkáři Tatranu ně-
kolikrát zahráli i evropské poháry.
Mezi nejslavnější odchovance klubu 
patří mistr světa z roku 2006, hráč 
světové extratřídy, mnohonásobný re-
prezentant a medailista z různých svě-
tových akcí Ivan Čech, dále slovenský 
reprezentant a medailista z několika 
MS Milan Tomka, v současnosti hráč 
Podbrezové, nebo již zmiňovaný Ond-
rej Kyselica ml.
Vedle sportovních soutěží se v Suča-
nech pěstují i amatérské kuželky. Tra-
diční mezipodnikový turnaj O pohár 
starosty obce je nejstarší akcí tohoto 
druhu na Slovensku a letos si připíše 
už 59. kapitolu.

S využitím podkladů od Marka 
Knapka zpracoval Tomáš Valík


