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Světový pohár jednotlivců

Dvojitá radost

Úvodem

pro Česko
Hana Wiedermannová a Natálie Topičová získaly zlaté
medaile na Světovém poháru jednotlivců, který hostila
kuželna v německém Straubingu. České kuželky díky
tomu prožívají úspěšný start do roku 2017.

Lukáš Dařílek
šéfredaktor

Světový pohár jednotlivců je takovým pa-

tokráte obrátily. Pytlíková se Srbkou sice

Vítám Vás u prvního vydání grafic-

mátným stromem uprostřed lesa rozehra-

v plných ještě držela krok, v dorážce se

ky modernizovaných Kuželkářských

ných ligových soutěží. Jeho únorový termín

však trápila. Srbka toho využila a zvítězila

listů. Ano, po více než deseti letech,

jej poněkud upozaďuje oproti světovým

4:0 (581:536). I Topičovou čekal souboj se

a přesně po devadesáti číslech, do-

šampionátům, avšak obsazení hovoří jas-

srbskou protivnicí. Maja Djukic však na roz-

šlo k zásadní úpravě vzhledu časo-

ně o jeho kvalitách. Letošní ročník, celkem

díl od své kolegyně dobře nezahrála. Topi-

pisu. Ten tak dostal moderní grafický

již dvaadvacátý, se konal na jihu Německa

čová ji přehrála v obou složkách hry, a tak

háv, který si v ničem nezadá s novi-

ve Straubingu, což je pro Českou republiku

s přehledem postoupila do semifinále po

nářskou elitou.

město kuželkářsky významné.

výhře 3:1 (572:533). První dvě utkání ten den

„Kabát“ je tedy nový. Co však zůstá-

Naši zemi letos zastupovalo sedm hráčů

odehráli i junioři. K Pytlíkovi los nebyl pří-

vá, jsou informace. Jako vždy se na

a hráček ve čtyřech tradičních kategoriích.

liš štědrý, když mu hned do úvodního sou-

stránkách dočtete o úspěších čes-

Juniorky byly na startu dvě: Natálie Topi-

boje přisoudil velkého favorita na vítězství

kých hráčů a hráček. A že je tentokrát

čová a Denisa Pytlíková. Stejně tak Čes-

Roberta Ernjesiho. Český mistr se favorizo-

co rozebírat. Dvě zlata ze Světového

ko zastupovalo duo juniorů: Michal Pytlík

vaného Srba nezalekl a svedl s ním velmi

poháru jednotlivců se nerodí každý

a Petr Dobeš. Mezi ženami se představily

vyrovnanou partii. Rozhodlo ji nakonec ně-

den. Samozřejmě Vás neochudíme

Hana Wiedermannová s Veronikou Petrov

kolik kuželek do dorážky (228:236) ve pro-

ani o pravidelné rubriky. Ligové sou-

a muže zastupoval jediný zástupce Filip

spěch srbského hráče. Ernjesi slavil výhru

těže pomalu, ale jistě vrcholí, a tak je

Dejda.

626:618 (2:2 na dráhy). Dobeš se následně

nezbytné prozkoumat jejich aktuální

utkal s domácím Sebastianem Rügerem.

vývoj. A v neposlední řadě se pomalu

Českému reprezentantovi se start vůbec

hlásí o slovo tradiční vrchol sezóny,

nevydařil. 544 kuželek nemohlo na Němce

tedy mistrovství světa. To se po osmi

stačit. Ten tak s přehledem (4:0) dokráčel

letech vrací do německého Detten-

do čtvrtfinále. Odpolední program se tudíž

heimu, na který máme vesměs dob-

odehrál bez české účasti.

ré vzpomínky. Týmové čtvrté místo

První den
Program prvního hracího dne vyplňovaly
první souboje juniorů. Topičová se hned
na úvod střetla s nebezpečnou Chorvatkou

mužů bylo tehdy velkým úspěchem.

Anou Jambrovic. Vyrovnaný souboj rozhodly drobnosti. Topičová však soupeřku přeci jen udolala a po výhře 2,5:1,5 (614:602)

druhý den

postoupila mezi nejlepších osm. Pytlíková

Druhý den do hry vstoupili muži a ženy.

ji vzápětí chtěla napodobit. Do cesty se

Začněme opět ženami. Obhájkyně bronzu

jí postavila přeci jen o něco hratelnější

z Hirschau 2015 Wiedermannová byla jed-

Francouzka Magaly Simon. Pytlíková jí ne-

nou z favoritek i pro aktuální ročník. V prv-

dala příliš šancí a hladce postoupila 4:0

ním kole se utkala s Italkou Marion Tha-

(573:509). Odpoledne byly na řadě čtvrtfi-

ler. Ta ji dokázala porazit na jedné dráze,

Uvidíme, zda se to letošní výpravě
podaří minimálně vyrovnat.

nálové souboje. Pytlíkovou čekal souboj se
Srbkou Kristinou Ljubenkovic. Role se ten-
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pokračování na str. 2
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Světový pohár jednotlivců

Dvojitá radost
pro Česko
pokračování ze str. 1

poradila se Slovinkou Forjanic. Hanu Wie-

Medailové Pořadí žen

dermannovou čekala na cestě do finále
zbytek však již patřil Wiedermannové, vý-

překážka v podobě Maďarky Anity Safrany.

hra 3:1 (590:547). Druhá česká zástupkyně,

Dámy svedly souboj jako řemen, který byl

Petrov, se postavila do cesty Brigitě Strelec.

vyrovnaný ve všech směrech. Opět roz-

Zkušená Slovinka ovládla celý souboj 4:0

hodovaly maličkosti. Lepší však tentokrát

(611:508). Petrov se vůbec nedařilo a sou-

byla Češka. Připsala si výhru 583:574 (2:2)

peřce příliš odporu nekladla. Čtvrtfinálový

a postoupila do finálového klání. Protivnicí

souboj se tedy týkal pouze Wiedermanno-

jí byla Slovinka Eva Sajko, která v podob-

vé, na kterou čekala soupeřka z nejtěžších,

ném nerváku přehrála Rakušanku Nicole

tedy aktuální mistryně světa Ines Maričič.

Plamenig, mimochodem spoluhráčku Wie-

Střetly se spolu již loni v Chorvatsku. Na

dermannové z BBSV Wien.

šampionátu se radovala domácí hráčka,

Nyní už zbývala jen utkání nejdůležitější,

která následně převálcovala zbytek konku-

finále. Topičová proti Srbce předvedla vý-

rence. Ve Straubingu však byla silnější čes-

borné plné. Ta jí dopomohla k zisku dvou

ká hráčka. Plné byly v podstatě vyrovnané.

drah, což v konečném součtu stačilo. Po-

Češka však excelovala v dorážce. Maričič

měrem 602:574 si Topičová připsala výhru

se tak musela spokojit pouze s jednou

a znovu po třech letech mohla slavit pr-

uhranou dráhou, což na postup nestačilo.

venství ve světovém poháru (před tím byla

Wiedermannová zvítězila 3:1 (635:588) a če-

v Brně nejlepší dorostenkou). Podobný

kal ji souboj o finále. Jediný český mužský

prostředek k zajištění výhry použila i Wie-

zástupce, Dejda, byl na SP povolán jako

dermannová. Slovinku přehrála zejmé-

náhradník za omluveného Martina Vaňka.

na do plných. Získala tři dráhy (597:568)

V prvním kole jej čekal Chorvat Hrvoje Ma-

a i ona si připsala pohárové prvenství. Pro

rinovič. Dejda s ním svedl vyrovnaný sou-

doplnění je třeba uvést i finálové výsled-

boj. Rozhodovaly maličkosti, trocha štěstí

ky mužských kategorií. Ve finále juniorů

a možná i zkušeností. To vše bylo na straně

se radoval z výhry 3:1 (637:621) Rakušan

chorvatského hráče, který nakonec těsně

Matthias Zatschkowitsch, který na závěr

zvítězil 626:612 (2:2 na dráhy).

přetlačil Slovince Timiho Jurančiče. Mezi

1.

Hana Wiedermannová

CZE

2.

Eva Sajko

SLO

3.

Anita Safrany

HUN

3.

Nicole Plamenig

AUT

Medailové Pořadí juniorek
1.

Natálie Topičová

CZE

2.

Kristina Ljubenkovic

SRB

3.

Marusa Forjanic

SLO

3.

Klara Sedlar

CRO

Medailové Pořadí mužů
1.

Vilmos Zavarko

SRB

2.

Daniel Schmid

GER

3.

Ales Blaz

SLO

3.

Lukas Huber

AUT

muži se radoval Srb Vilmos Zavarko, který

Medailové Pořadí juniorů

v napínavém finále udolal domácího Dani-

Finálový den

ela Schmida 656:652 (2:2). Zavarkových 656

Závěrečný den byl nejprve ve znamení se-

nejlépe zahrál 678 ve čtvrtfinále. I přesto

mifinálových soubojů. Ty se týkaly dvou

to však bylo více než zahrál kterýkoli ze

českých zástupkyň. Natálie Topičová se

zbylých mužů, jen junior Jurančič (660) se

utkala s Klarou Sedlar. Chorvatka si o něco

mu přiblížil. Mezi ženami se nejvíce dařilo

lépe vedla v plných, Topičová však kontro-

Maričič (641), mezi juniorkami nejvíce za-

vala v dorážce. A protože ta dělá hráče, ra-

zářila Sedlar se stejným výkonem.

dovala se česká hráčka z výhry a postupu

Další měření sil proběhne za dva roky na

do finále, a to v poměru 3:1 (593:575). Její

zatím neurčeném místě.

bylo paradoxně jeho nejslabším výkonem,

Kuželkářské listy

Matthias Zatschkowitsch

AUT

2.

Timi Jurancic

SLO

3.

Sebastian Rüger

GER

3.

Igor Kovacic

SRB

Kompletní pořadí je k dispozici na
webových stránkách ČKA www.kuzelky.cz

soupeřkou nakonec byla přemožitelka Pytlíkové Srbka Ljubenkovic, která si hladce

1.

Lukáš Dařílek

a NBC www.wnba-nbc.de.
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Interliga

Favorité
upevnili pozice
S blížícím se jarem začíná přihořívat v boji o medailová umístění v naší nejvyšší
soutěži. Zatímco o titulech mistra ČR i SR, stejně tak o sestupujících se zdá býti
rozhodnuto, o další příčky se bude bojovat až do konce.
Výkon 4013 poražených kuželek vypoví-

zeňský tým ztrácí momentálně bod. Mírné

dá za vše. Právě takový výkon předvedla

rozčarování zažívají rovněž v Trstené. Dal-

Podbrezová v souboji s Rokycany a jasně

šímu z kandidátů na medailové příčky se

demonstrovala svoji extratřídu. Hosté však

zejména v domácím prostředí příliš neda-

smutnit nemusí a bezpečně směřují k ob-

Pořadí družstev
1.

ŽP Šport Podbrezová

105:15

30

ří, o čemž svědčí ztráty s průměrnými týmy

2.

SKK Rokycany

76:52

23

hajobě titulu českého mistra. Velmi důle-

Husovic a Modrankou. Tyto prohry mohou

žitý krok Západočeši udělali hned v úvodu

tým z Oravy na konci soutěže velmi mrzet.

3.

TJ Sokol Luhačovice

64:64

18

jarní části soutěže, kdy dokázali doslova

Právě Modranka se díky této výhře dosta-

4.

ŠKK Trstená Starek

68:60

17

přetlačit domácí tým Luhačovic (málo ví-

la zpátky do kontaktu s čelem

5.

KK Inter Bratislava

68:60

17

daná remíza na celkové kužel-

soutěže a i ona stále může

ky) a vytvořili si tak na svého

myslet na zisk medaile, což

6.

KK PSJ Jihlava

64:64

16

největšího konkurenta mírný

by bylo pro ne příliš favori-

7.

ŠK Modranka

63:65

16

8.

KK Slavoj Praha

51:69

13

9.

TJ Slavoj Veľký Šariš

57:63

12

náskok. Ten se navíc navý-

zovaný tým velkým úspě-

šil v dalších kolech, kdy si

chem.

Rokycany poradily s dal-

Na opačném pólu tabulky

ším konkurentem z Jihlavy

se rovněž situace vyjasňuje. Zatímco Velký Šariš

10.

TJ Sokol Husovice

46,5:73,5

12

překvapivě ztrácí

a Husovice mohou

body doma se

být prozatím re-

11.

Klokani CB Dobřany

43,5:76,5

8

Slavojem. Ten je

lativně v klidu,

12.

KK Tatran Sučany

38:82

4

prozatím největ-

zřejmě poslední

a Luhačovice trošku

ším překvapením

šanci

jara. Největší zásluhu na tom má jarní reprezentační
posila Radek Hejhal, jež dokazuje, jak

zabojovat

o svoji šanci na záchranu mají Dobřany, ale i vzhledem k podávaným výkonům a rozlo-

velkým hráčem je, a to nejen po stránce

sování se to zdá být téměř nemožné. V be-

herní, ale hlavně psychické. Z podzimního

znadějné situaci se pak nacházejí Sučany

kandidáta na sestup se tak ze Slavoje po-

a jejich sestup je v podstatě nevyhnutelný.

malu stává kandidát na medailové příčky.

V soutěži jednotlivců pak nic nového pod

Naopak Jihlava, jež byla v podzimní části

sluncem. Přední příčky drží hráči Podbre-

velmi příjemným překvapením Interligy

zové. Za suverénním Vilmošem Zavarkem

se v jarní části trápí a její náskok na pro-

se drží Daniel Tepša. Na třetí příčce se na-

následovatele se stále snižuje. Příliš dob-

chází opora Interu Ján Jasenský. Z českých

rý vstup do jarní části nezažívají rovněž

hráčů je na tom nejlépe trojice Zdeněk

na Interu. Tým s medailovými ambicemi

Gartus (9.), Michal Pytlík (10.) a Zdeněk Vy-

v přímém souboji o třetí příčku v Interli-

mazal (11.).

ze zklamal v Luhačovicích a právě na lá-

Kuželkářské listy

Kamil Bednář

Průměry jednotlivců
1. Vilmos Zavarko

POD

690,6

8/8

2. Daniel Tepša

POD

647,0

8/8

3. Ján Jasenský

INT

640,0

7/9

4. Milan Tomka

POD

629,5

8/8

5. Ivan Čech

TRS

627,1

9/9

6. Bystrík Vadovič

POD

620,8

8/8

7. Peter Nemček

POD

616,5

7/8

8. Martin Koleják

TRS

615,0

9/9

9. Zdeněk Gartus

SLA

613,6

8/8
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Mládež

Mládežnické
kuželkářské soutěže
Vrcholy sezony se pomalu, ale jistě blíží, a tak je třeba shrnout vývoj
mládežnických soutěží. Podíváme se na výsledky v Kuželkářské lize dorostu,
Českém poháru dorostu a Bellatex Tour — Poháru mladých nadějí.
Kuželkářská liga dorostu

Český pohár dorostu

Liga dorostu, rozdělená do pěti regionál-

Ligovou soutěž již čtvrtým rokem doplňuje

ních skupin, pomalu finišuje v rámci své

Český pohár dorostu. Ten již má za sebou

základní části. Některé skupiny už znají své

šestici kvalifikačních turnajů. Celý seriál

vítěze.

vyvrcholí 12. března závěrečným střetnutím

Skupinu A suverénně opanuje družstvo

hraným na olomoucké osmidráze. Zúčast-

Jiskry Hazlov, které jako jediné ještě ne-

ní se ho dvacítka nejlepších dorostenců

z každé ze čtyř kategorií.

ztratilo ani bod a do semifinálových tur-

a dorostenek.

V kategorii mladších žákyň je prozatím

najů půjde s vítaným bonusem. Jisté první

Jako aktuální lídr pořadí dorostenců se

k vidění velký souboj severu proti jihu.

místo má ve skupině B TJ Červený Kostelec.

v Olomouci představí Ondřej Bína (Jiskra

Konkrétně They Petrů (Sokol Chýnov) se

Z prvenství se rovněž může těšit lídr sku-

Hazlov), který zatím uhrál 175 bodů (569

105 body, na kterou dotírá Barbora Lokven-

piny D Start Rychnov nad Kněžnou a také

kuželek na start). Jen o pět bodů méně

cová (SKK Náchod) se 104 body. V těsném

vedoucí celek skupiny E Lokomotiva Valti-

uhrál Jan Mecerod (567). Třetí Jaroslav Bu-

závěsu je za nimi duo z Nové Bystřice Ka-

ce. Až závěr základní části naopak rozsoudí

lant má 161 bodů (558). Další v pořadí už

rolína Filakovská, Petra Mertlová s 99, resp.

skupinu C a souboj PSJ Jihlava a Spartaku

mají větší ztrátu, kterou půjde jen těžko vy-

95 body. Pětici uzavírá Veronika Kábrtová

Pelhřimov.

mazat. Prozatím se nejvíce zadařilo Bínovi,

(SKK Náchod) s 94 body. Ještě těsnější je

Vzhledem k dělení do skupin je samozřej-

který zahrál 615 kuželek v Dobřanech.

souboj mladších žáků. Vedoucí kvartet

mě zkoumání individuálních výkonů ne

U dívek je adeptek na výhru o něco více.

má mezi sebou jen pětibodový rozdíl. Lídr

zcela objektivní. Nejlepší výkony však stojí

První místo si však ve finále jistě nebude

Milan Fanta (Jiskra Hazlov) nasbíral 113

za zmínku. Vůbec nejlepšího průměru za-

chtít nechat uzmout Štěpánka Vytisková

bodů. Druhý Daniel Bártek (TJ Horní Bene-

tím dosahuje lídr skupiny C Jan Mecerod

(Spartak Pelhřimov). Ta vede se ziskem

šov) o bod méně, stejně tak Max Trunečka

(Slovan Rosice) 558,0 kuželek na zápas.

129 bodů (544). Do čela ji posunul výkon

z Prostějova. Se 108 body je jim v patách

V průměru více jak 550 kuželek na zápas

614 kuželek z posledního turnaje hraného

Vít Kosina (Sparta Kutná Hora). Obě ka-

ještě hraje dvojice ze skupiny B Daniel

v Českých Velenicích. O pět bodů zpět je

tegorie starší jsou přeci jen jednoznač-

Bouda (TJ Červený Kostelec) a David Ryzák

druhá Karolína Kovaříková (KK Kosmono-

nější. Nejlepší žákyně, Michaela Provazní-

(Lokomotiva Trutnov) a lídr skupiny D Da-

sy). Veronika Horková (Kuželky Holýšov) je

ková z Dobřan, má se 124 body plných 17

vid Urbánek (Rychnov), který zároveň před-

poté se 120 body třetí.

k dobru před druhou Denisou Chromkovou

vedl nejvyšší výkon celé soutěže 619 kuže-

(Baník Ratíškovice). Ondřej Černý z Hořic,

lek. Pro své družstvo je nejvíce nepostra-

lídr kategorie starších žáků vede dokonce

datelný Daniel Stráník z Vysokého Mýta,

Bellatex Tour — PMN

který jako jediný získal 11 bodů z 11 startů.

o bodů 36, když jich uhrál 148.
Na závěr pro doplnění, letošního Bellatex

V kalendáři KLD je nyní na pořadu posled-

Základní část má rovněž odehranou Bella-

Tour — Poháru mladých nadějí se zúčast-

ní kolo základní části, po kterém budou

tex tour — Pohár mladých nadějí. Ten bude

nilo celkem 348 žáků a žákyň, nejvíce bylo

následovat semifinálové turnaje. Soutěž

stejně jako ČPD vrcholit tradičním finále

starších žáků, plných 107.

vyvrcholí na úvod dubna dvojicích turnajů

v Olomouci, ale o týden dříve, tedy 5. břez-

finálových.

na. Probojovalo se do něj 16 zástupců

Kuželkářské listy

Lukáš Dařílek
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Úvod jara

zamíchal kartami
Máme za sebou úvodních pět jarních kol a byli jsme svědky zásadních vzestupů, ale
i pádů. Pojďme se podívat, jakou pozici si jednotlivé týmy připravily do závěrečné
čtvrtiny soutěže.
Na prvním místě se stále drží tým České

Zlepšené výkony podávají i hráči Valašské-

Třebové, která ale v těžkém jarním losu

ho Meziříčí. Čtyři jarní výhry (z toho už dvě

ztratila důležité body se svými nejbližšími

venkovní) je odpoutaly od sestupových

soupeři a její náskok na čele se zmenšil

příček a budou-li hráči z Valašska pokračo-

na jediný bod. Stále však patří k největ-

vat v těchto výkonech, vyhnou se sestupo-

ším favoritům. Skvělý vstup do jarní části

vým starostem zcela. Hororové jaro a hlu-

soutěže zažívají v Trnovanech. Na jaře do-

boký pád tabulkou prožívají ve Vrchlabí,

sud neporažené družstvo Hvězdy přidalo

které trápí problémy se soupiskou. Vrch-

k venkovním vítězstvím i důležité domácí

labí v jarních zápasech, často s poněkud

vítězství nad Českou Třebovou a dotáhlo

improvizovanou sestavou, podává špatné

se na ztrátu pouhého bodu. Dobře rozjeté

výkony a tým, který jsem před sezónou

jaro měli i hráči Třebíče, ovšem v posled-

pasoval do role favoritů, začíná mít přes-

ním kole doma zaváhali s Hořicemi a ne-

ně opačné starosti. Z osmého místa má

dokázali tak využít prohry vedoucí Třebové,

náskok na sestupovou příčku už pouhé tři

na kterou aktuálně ztrácí tři body, ale mají

body, a to jistě nejsou příjemné zprávy do

zápas k dobru. Slabší jarní výkony a proh-

Krkonoš. Veledůležité vítězství získali hráči

ry odsunuly Olomouc až na čtvrté místo.

Hořic na horké půdě Třebíče.

Prohry Olomouce nedokázal odvrátit ani

Boj o záchranu čeká hráče Jičína, kteří

nejlepší hráč soutěže Martin Vaněk, kte-

sice doma podávají dobré výkony a cel-

rého jarní kola zastihla ve skvělé formě,

kem pravidelně bodují. Sráží je však vel-

a probojoval se na první místo průměru

mi špatné výkony na venkovních drahách.

jednotlivců. S největší pravděpodobností

S pouhým jedním bodem jim patří po-

V jednotlivcích je letos hodně co sledo-

se bude o postupujícím rozhodovat právě

slední příčka v tabulce venkovních zápasů.

vat. Jsme svědky skvělých výkonů přede-

mezi těmito čtyřmi týmy. Díky tomu se tým

A chtějí-li pomýšlet na udržení, musí při-

vším na kuželnách v Třebové, Vrchlabí, ale

České Třebové dostává do dobré pozice,

dat alespoň jedno vítězství z venkovních

i v opraveném Ústí, kde se v posledním

jelikož má všechna svá utkání s favority

drah. Přesně opačný problém trápí hráče

kole blýskli Martin Podzimek výkonem 690

odehrána.

Moravské Slávie Brno. Těm patří poslední

a Miroslav Šnejdar výkonem 684. V tabulce

Pád tabulkou postihl i tým z Rosic, který

místo v tabulce zápasů doma, když se jim

jednotlivců vede olomoucký Martin Vaněk

si na jaře připsal pouhé jedno vítězství

na jaře povedlo vyhrát na domácí kuželně

(614), následovaný Kamilem Nestrojilem

a ztráta sedmi bodů na čelo tabulky se

po roce a půl. V boji o záchranu je tak drží

(610) a Petrem Dobešem (609) z Třebíče.

jeví propastná. I tak však mohou být no-

jenom dobré výkony na venkovních dra-

S jednou prohrou kraluje neužitečnějším

váčci z Rosic spokojeni a v závěru soutěže

hách, kde si připsali už osm bodů a patří

hráčům rovněž Martin Vaněk, který získal

bojovat o umístění v horní půlce tabulky.

k nejlepším v soutěži. Ani doma ani ven-

i nejvíce drah. Trnovany se mohou opřít

Jarní vzestup zaznamenali i v Českých Ve-

ku se nedaří hráčům Červeného Kostelce,

o druhého hráče celkového pořadí Michala

lenicích, pouhá jedna prohra a odložené

kterým se šesti body patří poslední příčka

Koubka a Česká Třebová zase o třetího On-

utkání k dobru jsou dobrou výchozí pozicí

a stejný počet bodů ztrácí na první nese-

dřeje Topiče.

k boji o klidná umístění ve středu tabulky.

stupové místo.

Kuželkářské listy

1. KLM
1. TJ Lok. Česká Třebová

16

78.0 : 50.0

23

2. KK Hvězda Trnovany

16

76.5 : 51.5

22

3. HKK Olomouc

16

75.0 : 53.0

20

4. TJ Třebíč

15

70.0 : 50.0 20

5. KK Slovan Rosice

16

65.5 : 62.5

16

6. TJ Lok. České Velenice

15

60.0 : 60.0

15

7. TJ Valašské Meziříčí

16

62.5 : 65.5

15

8. SKK Vrchlabí

15

60.0 : 60.0

14

9. SKK Hořice

16

58.5 : 69.5

14

10. SKK Jičín

16

55.5 : 72.5

12

11. KK Moravská Slávia Brno

15

49.5 : 70.5

11

12. TJ Červený Kostelec

16

41.0 : 87.0

6

Tomáš Valík
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Duchcov v roli

černého koně
Tabulka je sice trošku nepřehledná kvůli odloženým zápasům, ale stejně je před
námi ještě zhruba třetina celé soutěže, takže do konečného účtování nám chybí
velká porce zápasů.
V čele je s minimálním náskokem družstvo

hutně vyhnout a na jaře je bez porážky,

Slovanu Rosice. Proti údernému triu Dobe-

i díky stoupající formě navrátivší se Lenky

šová, Topičová, Kantnerová se získávají

Nové.

body hodně těžko, přesto Jihomoravanky

Na osmém místě tabulky najdeme Jičín,

zaváhaly v šestnáctém kole v Jičíně. Velice

který si doma vyšlápl na Přerov, Blansko

důležité naopak bylo jejich vítězství v Pře-

i Rosice, ale prohrál naopak na Konstrukti-

rově v bitvě o průběžné první místo.

vě. V rámci boje o záchranu ho ještě čekají

Také Přerov nepřivezl žádné body z Jičína

důležité přímé bitvy s dalšími největšími

a kromě prohry s Rosicemi se jeho hráč-

konkurenty — s Husovicemi, v České Tře-

ky hodně nadřely i v domácím zápase, kde

bové, proti Rokycanům a v Náchodě. Z prů-

nakonec udolaly Rokycany. Momentálně

běžné statistiky soutěže ale vyplývá, že Ji-

ztrácí na Rosice jen bod, ale mají už ode-

čín ještě v letošním ročníku na kuželnách

hráno o jeden zápas více.

soupeřek nedokázal zvítězit.

Třetí příčku drží Duchcov a plní roli čer-

Dolů tabulkou do pásma družstev přímo

ného koně soutěže, tím spíš, že má ještě

ohrožených sestupem se společně propa-

zápas k dobru. Nutno ale podotknout, že

dá dvojice Rokycany a Náchod. Na jaře ješ-

zatím hrál Duchcov na jaře třikrát doma

tě nezískala tato družstva ani bod. Náchod

a má odložené zápasy ve Valašském Me-

už má spolu s podzimem sérii šesti pro-

ziříčí a na Konstruktivě. Uvidíme, o co

her a při momentální absenci své nejlepší

všechno ještě bude Duchcov hrát čtyři kola

hráčky Anety Cvejnové to bude mít hod-

před koncem soutěže doma s Přerovem

ně těžké. Východočešky zatím dokázaly ze

a v předposledním kole také doma s Ro-

sedmi domácích utkání vyhrát pouze jed-

vat žádný velký boj o záchranu, ale spíš

sicemi.

nou, a to může být klíčové. Rokycany jsou

statečný boj o úspěšné dokončení celého

Slavia Praha se do jarního útoku na titul

na tom hodně podobně a jejich nelichoti-

ročníku. Ale samozřejmě výhrou v Husovi-

vydala jen v prvních dvou domácích zá-

vá série bez výhry trvá dokonce už sedm

cích a proti Rokycanům jim určitá naděje

pasech, kde si hravě poradila s Valašským

zápasů. Hodně nepříjemná proto pro ně

svitla.

Meziříčím a Jičínem. Družstvo jakoby hle-

byla při pohledu na tabulku především

Pořadí jednotlivkyň vede Natálie Topičo-

dalo výraznější oporu a občasné výpadky

domácí prohra s Konstruktivou a v České

vá (579,1) před svojí spoluhráčkou Naďou

pak Pražanky stojí body. Důkazem toho byl

Třebové.

Dobešovou (577,1) a na pomyslném bronzo-

průměrný výkon v Duchcově a velice těsná

Jediným světlým bodem na jaře je pro

vém stupínku je doplňuje Markéta Jandí-

prohra doma s Konstruktivou po slabém

Husovice výhra v Náchodě a víra v dobrý

ková z Valašského Meziříčí (574,6). V zisku

výkonu.

výsledek v odloženém utkání s Konstruk-

bodů pro družstvo doplňuje zmiňovanou

Valašské Meziříčí i Blansko si drží své po-

tivou. Momentálně jsou ale na jedenácté,

rosickou dvojici na třetím místě jejich od-

zice ve středu tabulky bez výraznějších vý-

tedy sestupové příčce.

dílová kolegyně Alena Kantnerová. Všechny

kyvů. V druhé polovině tabulky už se hraje

Česká Třebová, jak ostatně bylo avizováno

si shodně drží osmdesátiprocentní úspěš-

o setrvání v soutěži.

už před začátkem soutěže, má velké pro-

nost.

Konstruktiva se tomuto osudu chce mo-

blémy s kádrem, takže se asi nedá očeká-

Kuželkářské listy

1. KLZ
1. KK Slovan Rosice

15

79.0 : 41.0

24

2. TJ Spartak Přerov

16

81.0 : 47.0

23

3. TJ Sokol Duchcov

14

69.0 : 43.0

20

4. KK Slavia Praha

15

70.0 : 50.0

18

5. TJ Valašské Meziříčí

15

64.0 : 56.0

17

6. KK Blansko

15

66.0 : 54.0

16

7. KK Konstruktiva Praha

15

55.0 : 65.0

14

8. SKK Jičín

17

54.5 : 81.5

13

9. SKK Náchod

15

52.0 : 68.0

10

10. SKK Rokycany

15

48.0 : 72.0

10

11. TJ Sokol Husovice

15

46.0 : 74.0

10

12. TJ Lok. Česká Třebová

15

43.5 : 76.5

7

Štěpán Koblížek
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Final four

Po druhém kole známe složení finálových turnajů a nutno konstatovat, že k žádnému
velkému překvapení nedošlo. Favorité nezaváhali a vybojovali si účast ve finále
prestižní Ligy mistrů.
nezahrál vůbec špatně. V úvodní trojici

SKV Rot Weiss Zerbst 1999
Repcelaki SE

Alabardos Szeged TE
KK Neumarkt

však těsně prohráli všechny duely. Zápas

1. zápas — 6,5:1,5, 2. zápas — 3:5

1. zápas — 6:2, 2. zápas — 6:2

v úvodu utkání podlehl Milanu Tomkovi,

do Final Four postupuje Zerbst

do Final Four postupuje Szeged

V mužské části pavouka nedošlo v žádném

Favorizovaný Szeged si jasně dokráčel pro

dvojzápase k větší zápletce. Většina postu-

postup dvojitým vítězstvím 6:2. Zajímavostí

pujících vyhrála oba zápasy. A tak nejza-

tohoto dvojutkání je fakt, že bodovali vý-

jímavějším výsledkem je venkovní prohra

hradně maďarští hráči. Jasné domácí ví-

německého Zerbstu, který ale v závěru zá-

tězství Szegedu o 124 kuželek nedokázal

pasu střídal a šetřil síly hvězdného Borise

odvrátit ani nejlepší hráč utkání – hostující

Benedika. Zerbst využil výhodu domácího

Tamas Kiss (677), který společně s Gabo-

prostředí v prvním zápase a jasně přehrál

rem Kovacsem uhráli jediné dva body hos-

soupeře 6,5:1,5. V úvodu hosté sice získali

tujícího celku a vykřesali alespoň nějakou

bod skvělým výkonem Milana Vöröse 673,

naději pro odvetu v Itálii.

ve střední části utkání však domácí zcela

I když průběh utkání byl vyrovnanější než

dominovali a ke dvěma bodům přidali i té-

v Maďarsku, výsledek byl naprosto stejný.

měř sto kuželek. Druhý bod pro hosty měl

Szeged si došel pro vítězství 6:2 i s nejlep-

na dosah v závěru hrající Levente Kakuk.

ším hráčem zápasu Robertem Ernjesim

Nestárnoucí Timo Hoffmann však posled-

(645) a za domácí bodovali opět jen Kiss

ní drahou 176 stáhl náskok dvaceti kuželek

s Kovacsem.

a uhrál s maďarským reprezentantem dů-

dva body hned v úvodní dvojici a rozhodnout o zápase vlastně dříve, než pořádně
začal. Oba němečtí hráči totiž vyhráli své
duely hned po třech drahách. Ve střední
části utkání zahrál skvěle Zsombor Zapletán (677), který vypracoval rozhodující náskok, díky kterému se maďarským hráčům
podařilo získat cenný skalp německého
mistra, což je alespoň dílčí úspěch pro tým
Repcelaki.

Kuželkářské listy

du hostů — Chorvata Matka Bulku, který
a tak naději vykřesal až v závěru Honza Kotyza s Lukasem Huberem, kteří uhráli dva
body pro rakouský tým.
Odveta rakouskému týmu však příliš nevyšla a o postupujícím bylo rozhodnutu už
ve střední části utkání, ještě před nástupem hvězdného Vilmoše Zavarka, kterého
si hosté dovolili i vystřídat a pošetřit na
další zápasy. Za domácí zahráli dobře pouze Bulka s Huberem a rakouští hráči stejně
jako v první zápase, vybojovali pouze dva
pomocné body.

SKC Victoria 1947 Bamberg
KK Zapresic
1. zápas — 1:7, 2. zápas — 2:6
do Final Four postupuje Zapresic

ležitou remízu.
V odvetě dokázal Zerbst uhrát postupové

nezastihl v dobré formě největší hvěz-

ZP Sport a.s. Podbrezova
BSV Voith St. Pölten

Chorvatský Zapresic opět ukázal svou ob-

1. zápas — 6:2, 2. zápas — 6:2

německému bundesligovému týmu. Chor-

do Final Four postupuje Podbrezová

vatům skvěle vyšel hned první zápas, když

rovskou sílu, když dokázal postoupit nejvýraznějším rozdílem, a to proti přednímu

dokázali porazit domácí Bamberg vysoko
Přemožitel českých Rokycan zajížděl na

7:1. Hosté dominovali ve všech částech

horkou půdu slovenského mistra a favo-

utkání. Především ve střední části němečtí

rita na postup Podbrezové. A stejně jako

hráči úplně propadli a nezachránilo je ani

v ostatních duelech, ani zde favorit nepřipustil žádné překvapení. Hostující Pölten

pokračování na str. 10
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559 kuželek.

pokračování ze str. 9

dobré střídání Mirka Jelínka. V závěru pak
výkon hostů korunoval nejlepší hráč utkání Branko Manev (662).
V odvetě bylo rozhodnuto opět před závěrečnou dvojicí. V úvodu získal bod a kuželky domácí Branko Manev opět nejlepším
výkonem utkání (689). Bamberg však opět
propadl ve střední části, kde hosté nestačili na Maria Fridla ani na nestárnoucího
Branislava Bogdanovice. V závěru si domácí mohli dovolit luxus dvojitého střídání
a i tak si bezpečně došli pro hladkou výhru
6:2.

Rakoshegyi Vasutas SE
KK Celje

V prvním utkání se blýskla Sina Beiser vý-

1. zápas — 5:3 (12:12), 2. zápas — 3:5 (8:16)

vyhrála pouze díky lepšímu poměru drah

do Final Four postupuje Celje

Po loňské pauze se do finálového turnaje opět podívají hráčky slovinského Celje.
V prvním utkání zajížděly hráčky Celje do

konem 641. A hosty zachránila od nepopulárního kanára pouze Nicole Knodel, a i ta
na nižší číslo. Odveta se nesla ve stejném
duchu. Celkem tři hráčky Bambergu se dostaly přes hranici šest set kuželek oproti
žádné z domácích. Nejvýrazněji se pod výsledek podepsala Ines Maricic (636).

Maďarska a i přes prohru 5:3 si odvážely
dobrou výchozí pozici do odvety. Hostům
se povedl především úvod utkání, kde braly oba body. Ten důležitý třetí pak přidala
v úplném závěru Nada Savic.

BBSV Wien
ZP Sport a.s. Podbrezova

Odveta tak slibovala velké drama, které se

1. zápas — 7:1, 2. zápas — 6:2

naplňovalo hned od úvodu, kde domácí

do Final Four postupuje Wien

KK Mlaka Rijeka
C.S. El. Romgaz Targu Mures

hráčky Celje nestačily ani v jedné dvojici
na hostující Vasutas. Ve středu utkání však

Radost českým fanouškům udělal rakous-

Celje zabrala a dovolila hostům pouhou

ký tým BBSV Wien, za který pravidelně

1. zápas — 6:2, 2. zápas — 3:5

jednu dráhu. To znamenalo stav 2:2 a dra-

nastupují sestry Wiedermannovy, a kte-

do Final Four postupuje Rijeka

matickou koncovku, ze které nakonec týmy

rý suverénně postoupil přes slovenskou

vyšly smírně 1:1 a o vítězství rozhodly sra-

Podbrezovou. Obhájkyně titulu vstoupily

Divácky napínavou podívanou přinesl duel

žené kuželky, těch bylo víc na straně Celje,

skvěle do dvojutkání domácí výhrou 7:1,

chorvatských a rumunských hráček. V do-

která vyhrála 5:3 a postoupila do finálové

pod kterou se podepsala nejlepším vý-

mácím prostředí chorvatská Rijeka do-

čtyřky díky lepšímu poměru drah. Maďar-

konem Hanka (632) a druhým nejlepším

minovala a připsala si poměrně hladkou

ky tak může velice mrzet nezvládnutá pro-

výkonem Dana (590). V odvetě pak znovu

výhru 6:2, při které vynikla především Ana

střední část odvetného utkání.

kralovaly české hráčky. V úvodu zahrála

Jambrovic povedenou dráhou 191 a výko-

skvěle Dana (646), v závěru pak potvrdi-

nem 632.

la excelentní formu Hana (656). Rakouské

Rumunské dráhy však Chorvatkám příliš

hráčky na Slovensku zahrály velice dobře

nesedly, ve střední části získaly pouhou
jednu dráhu a do poslední dvojice tak nebylo rozhodnuto. Do závěru vstupoval ru-

SKC Victoria 1947 Bamberg
KC Schrezheim

munský Targu Mures s vedením 3:1. Tam se

1. zápas — 7:1, 2. zápas — 7:1

následně odehrálo obrovské drama. Chor-

do Final Four postupuje Bamberg

(3633) a díky tomu vyhrály 6:2 a jsou o krok
blíže k obhajobě.
Tomáš Valík

vatky i přes střídání dokázaly vyhrát první duel při shodě na kuželky (563:563) na

Naprosto suverénně postoupily hráčky ně-

poměr drah. V druhé dvojici díky lepšímu

meckého mistra přes své kolegyně z Bun-

poměru drah dokonce Lilijana Peros brala

desligy. Dvojitý výsledek 7:1 nedává pochyb

bod za nižší číslo a poslala tak chorvat-

o kvalitách Bambergu. V celém dvojutkání

ským tým do finálového turnaje.

vyhrály hráčky Bambergu o neuvěřitelných

Kuželkářské listy
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Ligové zrcadlo

2. KLM A

2. KLM B

2. KLZ A

1. KK SDS Sadská

16

82.0 : 46.0

22

1. TJ Centropen Dačice

16

85.0 : 43.0

26

1. SK Žižkov Praha

12

65.0 : 31.0

21

2. TJ Sokol Duchcov

16

82.0 : 46.0

22

2. KK Zábřeh

16

83.0 : 45.0

26

2. SKK Jičín B

14

73.0 : 39.0

20

3. TJ Start Rychnov n. Kn.

16

73.0 : 55.0

19

3. KK Vyškov

16

85.0 : 43.0

21

3. TJ Lok. Ústí nad Labem

12

47.0 : 49.0

16

4. SKK Bohušovice

16

69.0 : 59.0

19

4. TJ Sokol Chvalíkovice

16

71.5 : 56.5

20

4. TJ Spartak Pelhřimov

13

55.0 : 49.0

14

5. KK Lokomotiva Tábor

15

61.0 : 59.0

19

5. SKK Dubňany

16

71.5 : 56.5

18

5. TJ Lok. České Budějovice

13

52.5 : 51.5

13

6. TJ Sokol Kdyně

15

66.0 : 54.0

18

6. TJ Sokol Husovice B

16

65.0 : 63.0

17

6. TJ Sparta Kutná Hora

13

53.5 : 50.5

12

7. TJ Slovan Karlovy Vary

15

63.0 : 57.0

18

7. TJ Unie Hlubina

16

57.0 : 71.0

14

7. TJ Sokol Kolín

13

51.0 : 53.0

12

8. KK Kosmonosy

16

60.0 : 68.0

14

8. KK Blansko

16

54.5 : 73.5

13

8. TJ Sokol Chýnov

13

43.0 : 61.0

8

9. SKK Rokycany B

16

59.0 : 69.0

14

9. TJ Sokol Vracov

16

55.0 : 73.0

11

9. TJ Biž. Jablonec n. Nisou

12

31.0 : 65.0

8

10. TJ Dynamo Liberec

16

53.0 : 75.0

12

10. TJ Opava

16

49.5 : 78.5

10

13

41.0 : 63.0

4

11. KK Konstruktiva Praha

16

52.0 : 76.0

9

11. TJ Slovan Kamenice n. L.

16

47.0 : 81.0

10

12. TJ Sokol Kolín

15

32.0 : 88.0

2

12. TJ Horní Benešov

16

44.0 : 84.0

6

3. KLM A

10. TJ Neratovice

3. KLM B

2. KLZ B

1. TJ Vltavan JIP Loučovice

16

92.0 : 36.0

28

1. TJ Kuželky Česká Lípa

16

89.0 : 39.0

25

1. KC Zlín

14

77.0 : 35.0

23

2. TJ Elektrárny Kadaň

16

84.0 : 44.0

24

2. SK Žižkov Praha

16

79.0 : 49.0

23

2. TJ Jiskra Nová Bystřice

15

76.0 : 44.0

23

3. TJ Lok. České Budějovice

16

79.0 : 49.0

21

3. TJ Lokomotiva Trutnov

16

78.5 : 49.5

23

3. KK Zábřeh

14

73.0 : 39.0

21

4. CB Dobřany B

17

70.0 : 66.0

21

4. TJ Teplice Letná

16

74.0 : 54.0

20

4. KK Vyškov A

15

64.0 : 56.0

15

5. TJ Sokol Benešov

17

72.0 : 64.0

19

5. TJ Sokol Tehovec

16

69.5 : 58.5

17

5. HKK Olomouc

14

54.0 : 58.0

15

6. TJ VTŽ Chomutov

16

68.0 : 60.0

17

6. TJ Lok. Ústí nad Labem

16

64.5 : 63.5

14

6. KK PSJ Jihlava

14

56.0 : 56.0

12

7. TJ Blatná

16

55.0 : 73.0

13

7. Spartak Rokytnice n. Jiz.

16

61.5 : 66.5

14

7. KK Moravská Slávia Brno

15

54.0 : 66.0

12

8. SK Škoda VS Plzeň

16

50.0 : 78.0

13

8. SKK Jičín B

16

57.0 : 71.0

14

8. TJ Sokol Luhačovice

14

50.0 : 62.0

12

9. SK Kuželky Aš

16

58.0 : 70.0

12

9. KK Konstruktiva Praha B

16

51.5 : 76.5

12

9. SK Baník Ratíškovice

14

50.0 : 62.0

11

10. TJ Kovohutě Příbram

16

56.0 : 72.0

10

10. TJ Sparta Kutná Hora

16

51.0 : 77.0

12

10. TJ Sokol Vracov

14

46.0 : 66.0

10

11. TJ Slavoj Plzeň

16

49.0 : 79.0

10

11. KK Hvězda Trnovany B

16

52.0 : 76.0

10

11. KK Vyškov B

15

32.0 : 88.0

4

12. SKK Karlovy Vary

16

43.0 : 85.0

6

12. TJ Sokol Praha-Vršovice

16

40.5 : 87.5

8

3. KLM C

Z jednání VV ČKA

3. KLM D

1. KK Šumperk

16

79.5 : 48.5

22

1. TJ Spartak Přerov A

16

83.5 : 44.5

27

2. TJ Prostějov

16

77.0 : 51.0

21

2. KC Zlín

16

79.5 : 48.5

20

3. TJ Jiskra Rýmařov

16

75.5 : 52.5

21

3. SK Podlužan Prušánky

16

76.0 : 52.0

20

projednal přípravu zasedání Val-

4. TJ Sokol Bohumín

16

72.0 : 56.0

19

4. SK Baník Ratíškovice

16

74.0 : 54.0

20

ných hromad ČKBF a ČKA, Výkonné

5. SKK Primátor Náchod

16

65.0 : 63.0

18

5. KK Slavoj Žirovnice

16

70.0 : 58.0

18

6. TJ Tatran Litovel

16

65.5 : 62.5

16

6. TJ Sokol Slavonice A

16

69.0 : 59.0

18

7. TJ Zbrojovka Vsetín

16

67.0 : 61.0

15

7. TJ Sokol Husovice C

16

60.0 : 68.0

16

Komise státní reprezentace a Komi-

8. HKK Olomouc B

16

59.5 : 68.5

14

8. TJ Sokol Machová

16

57.0 : 71.0

13

se mládeže na první pololetí 2017.

9. TJ Start Rychnov n. Kn. B

16

53.0 : 75.0

13

9. TJ BOPO Třebíč

16

56.5 : 71.5

12

Schválil místa konání MČR 2017

10. KK Zábřeh B

16

55.0 : 73.0

12

10. TJ Sokol Mistřín

16

53.0 : 75.0

12

11. TJ Odry

16

48.5 : 79.5

11

11. KK Mor. Slávia Brno B

16

45.0 : 83.0

9

12. Sokol Přemyslovice

16

50.5 : 77.5

10

12. TJ Spartak Přerov B

16

44.5 : 83.5

7

Kuželkářské listy

Výkonný výbor ČKA na svém zasedání dne 24. ledna 2017 v Praze

rady ČKA, vyhlašování Kuželkáře sezóny 2016/17 a přípravu mistrovství
ČR 2017. Zabýval se přípravou akcí

všech kategorií, místa konání finále
Poháru ČKA a nominaci výpravy ČR
na Světový pohár 2017.
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Pohár ČKA

Bez překvapení
Nejkratší měsíc v roce pomalu stříhá svůj metr. To znamená, že pomalu, ale
jistě vrcholí první kolo nadstavbové části Pro-Tec Cupu — Poháru ČKA. To musí
32 zbývajících týmů odehrát do 12. března.
Soutěž mužů

gový celek měly být mírným favoritem, ale

borští však první polovinu soubojů příliš

vzhledem k sestavě jím spíše byly divizní

nezvládli. Takáč prohrával 1,5:0,5 a Kášek

Z dosud odehraných soubojů Vám bohužel

Chotoviny. Oba zápasy také s přehledem

v souboji s Petrem Křemenem dokonce

nemůžeme zprostředkovat žádná překva-

zvládly v poměru 6:0 a postoupily do třetí-

2:0. Takáč zabral, zbylé dráhy získal a přidal

pení. Favorizované celky dvojzápasy prošly

ho předkola, kde je však měl čekat zásad-

i důležitý bod. Klíčový byl tedy souboj Káš-

jako nůž máslem. Posílený Slavoj Praha

nější oříšek.

ka s Křemenem. Kášek měl lepší plné, Kře-

nedal nejmenší naději Sokolu Kdyně. Stej-

Lokomotiva Tábor patří již řadu let mezi

men se ho však držel jako klíště a v doráž-

ně tak Valašské Meziříčí nemělo příliš sta-

špičkové kluby. Podzimní část druhé ligy

ce měl poté pevnější ruku. V napínavých

rostí se Sokolem Bohumín. Lídr první ligy

jí sice příliš nevyšla, přesto však měla po-

koncovkách dokázal získat i zbylé dvě drá-

z České Třebové si potrénoval s Uragánem

stupové karty ve své ruce. První utkání se

hy, a tedy výhru 4:0. Tábor tak odvetu sice

Milovice a hráči Jičína s přehledem přešli

hrálo v Chotovinách a favorit do něj hned

vyhrál 4:2, ale nedostatek získaných drah

přes rezervu pražské Konstruktivy.

vstoupil jasnou výhrou Jaroslava Mihá-

(7,5:8,5) jej odsoudil ke konci. Chotoviny na

Další souboje jsou prozatím rozehrané

la 3:1 (535:497). Stav poněkud nečekaně

lepší poměr drah postoupily do nadstav-

a v nich je vlastně situace velmi podobná.

srovnal Zbyněk Hein (3:1) a začínalo se od

bové části.

Jediným papírově slabším týmem, který

znovu. Třetí souboj domácího Jana Barto-

V ní nejprve hostily interligového účastní-

zvítězil ve svém domácím zápase, je Cent-

ně s Petrem Chvalem nebyl oku lahodící,

ka PSJ Jihlavu. Úvodní zápas odehrály se

ropen Dačice. Ten, jako vedoucí celek dru-

ale i přesto velmi napínavý. První polovi-

ctí. Prohrávaly sice v brzku 2:0 po výhrách

hé ligy, přivítal Slovan Rosice. Tomu se na

na skončila 1:1 (249:226) pro domácího zá-

hostujícího Stanislava Partla a Václava

jaře příliš nedaří, takže vypadává z bojů

stupce. Chval poté zlepšil svoji hru a po-

Rychtaříka. Druhá dvojice Hein, Hrstka však

o účast v Interlize. V poháru si tak může

stupně ztrátu stahoval. Nakonec byl lepší

v napínavých soubojích srovnala a jen více

Slovan zlepšit náladu. Zápas v Dačicích byl

o jednu kuželku (486:485) a bod si připsal

sražených kuželek favoritovi pomohlo k vý-

velmi vyrovnaný. První polovina dopadla

za výhru 3:1. Důležitý byl závěrečný souboj.

hře 4:2 (9,5:6,5). Pro Chotoviny tak cesta

nerozhodně na body a v podstatě i na ku-

Libor Hrstka se v něm nezalekl zkušené-

pohárem ještě není zcela uzavřená, odvetu

želky. Rosice měly i lepší vstup do poloviny

ho táborského Davida Káška. A mimo to,

však budou muset vyhrát s poněkud vět-

druhé, ale domácí Pavel Kabelka s Dani-

že ho dokázal porazit, zvítězil v důležitém

ším rozdílem.

elem Kovářem ovládli druhé dvě třicítky,

poměru 3,5:0,5 a o 28 kuželek. Tím vyrov-

a tak i přes prohry v těch závěrečných,

nané utkání překlopil na stranu Chotovin.

uhráli oba body. Dačice zvítězily 5:1 (7,5:8,5)

Sokol si z domácího duelu odnesl výhru

a mají do rosické odvety poměrně dobrý

4:2 (8,5:7,5).

vstupní vklad.

Avšak ani pro Tábor to nebyla zásadně

Prakticky každou sezónu se některý z men-

špatná výchozí pozice do domácí odve-

ších týmů vzepře a způsobí poprask vyřa-

ty. Zvlášť, když hned v jejím prvním duelu

zením jednoho či více favoritů. Letos by

Borek Jelínek hladce porazil Bartoně 4:0.

tím překvapením mohlo být družstvo z jihu

Hrstka sice za hosty korigoval v nejlepším

Čech, Sokol Chotoviny. Jeho pouť pohárem

výkonu utkání (587), avšak na dráhy pouze

začala ve druhém předkole dvojzápasem

3:1. Druhou část utkání měla za domácí na

se Sokolem Slavonice. Slavonice jako li-

starosti dvojice Ladislav Takáč, Kášek. Tá-

Kuželkářské listy

Soutěž žen
Osmifinálové bitvy vrcholí v soutěži žen,
zbývající utkání je nutno odehrát do
5. března. Překvapením je konec třetího
týmu ligové tabulky, Sokola Duchcov. Ten
se střetl s vedoucím celkem druhé ligy,
pražským Žižkovem. Důležitým byl hned
pokračování na str. 13
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Bez překvapení
nevyšlo a prohrála hladce 3,5:0,5. To ovšem

2400 kuželek je prozatím Slavoj Praha, kte-

pro Duchcov znamenalo konec nadějí. Zby-

rý zahrál 2405 v domácím utkání se Soko-

první, pražský zápas. Duchcov do Prahy ne-

tek utkání se tak již jen dohrával. Domácí

lem Kdyně. Jen o dvě kuželky tuto metu ne-

přijel v nejsilnější sestavě a mohl toho li-

sice zvítězili 5:1, ale na lepší poměr drah

pokořila Česká Třebová na domácí kuželně.

tovat. Prohru až v závěru korigovala Simo-

postoupily Pražanky. Zbylé souboje lépe

Ženy hranici 600 kuželek pokořily dvakrát.

na Koutníková, která těsně (570:558) uhrála

vycházejí favoritům. Těžkou práci v odvetě

604 doma zahrála husovická Anna Ma-

alespoň jeden bod pro hosty. Zbylé zá-

však jistě bude mít KK Blansko, které v Jih-

slanová. Nejvíce prozatím zahrála Terezie

stupkyně k tomu přidaly již jen dvě dráhy,

lavě prohrálo 4:2 (10:6).

Krákorová na domácí rokycanské sypačce

pokračování ze str. 12

což pro odvetu byla velmi špatná pozice.

v zápase se Sokolem Kdyně. Je zajímavé, že

Duchcov doma ale umí, takže postup ještě

Závěrem ještě souhrn nejlepších indivi-

Kdyně v soupeřích vzbuzuje choutky na vý-

mohl získat. Žižkov potřeboval bod a více

duálních a týmových výkonů. Mezi muži

borné výkony. Nejlepším týmovém číslem

než 4 získané dráhy. Hned v úvodních še-

již padlo 26 šestistovek. Přes 650 se však

je aktuálně 2212 kuželek Žižkova v zápase

desátkách se mu povedlo uhrát 1,5 dráhy.

zatím dostal jen Petr Pevný (KK Vyškov) na

s Duchcovem.

Nikol Plačková poté sice pro domácí bod

domácí kuželně, a to o dvě kuželky. Jedi-

získala (3:1), Lence Chalupové však utkání

ným týmem, který se dostal nad hranici

Kuželkářské listy

Lukáš Dařílek
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Divizní soutěže

Divize AS

Divize JIH

Nejlepší výchozí pozici do závěrečných kol

Náskok vedoucích Chotovin se zúžil na

si vybojovala družstva Poděbrad A a Mete-

pouhý bod a v závěsu jsou hned dva týmy

oru B, kteří mají na čele náskok 4 bodů.

Dačic. Boj o postup do třetí ligy tak bude

Nicméně je tabulka stále velmi vyrovnaná

ještě velice napínavý. Se soutěží se poma-

a ani sedmá Kutná Hora se ztrátou šesti

lu loučí Nová Včelnice, které citelně chybí

bodů nemusí být mimo hru. Jednotlivcům

domácí prostředí. Oběma disciplínám, kte-

vládne brandýský Karel Křenek.

ré se hodnotí u jednotlivců, vévodí stálice

11.00

Valná hromada ČKBF

divize JIH Petr Vojtíšek.

14.00

Valná hromada ČKA

Zasedání nejvyšších orgánů
a slavnostní galavečer
Dne 24. června 2017 se v Hotelu Myslivna v Brně uskuteční následující
významné akce.

1. KK Jiří Poděbrady A

18

92,0:52,0

25

2. SK Meteor Praha B

18

82,0:62,0

25

1. TJ Sokol Chotoviny

15

71,0:49,0

22

3. KK Slavia Praha

18

80,5:63,5

21

2. TJ Centropen Dačice B

16

76,0:52,0

21

16.00

Výkonná rada ČKA

4. TJ AŠ Mladá Boleslav

18

75,0:69,0

21

3. TJ Centropen Dačice D

16

70,0:58,0

20

19.30

Kuželkář sezóny 2016/2017

5. TJ Neratovice

18

79,5:64,5

20

4. TJ Třebíč B

16

71,0:57,0

18

6. AC Sparta Praha

18

77,5:66,5

20

5. TJ Sokol Častrov

16

70,5:57,5

18

7. TJ Sparta Kutná Hora C

18

76,0:68,0

19

6. TJ Sokol Soběnov

16

67,0:61,0

17

8. KK Kosmonosy B

18

73,5:70,5

18

7. KK Lokomotiva Tábor B

16

64,0:64,0

16

9. PSK Union Praha

18

70,5:73,5

16

8. TJ Jiskra Nová Bystřice

16

61,5:66,5

16

18

66,0:78,0

16

9. TJ Start Jihlava

15

63,5:56,5

14

10. TJ Sokol Brandýs n. L.
11. TJ Sokol Benešov B

18

62,5:81,5

15

10. TJ Spartak Pelhřimov

15

51,5:68,5

11

12. KK Slavoj Praha B

18

63,5:80,5

14

11. TJ Slovan Jindřichův Hradec 15

48,0:72,0

11

13. KK Jiří Poděbrady B

18

56,5:87,5

11

12. TJ Nová Včelnice

38,0:90,0

4

14. TJ Sokol Kolín B

18

53,0:91,0

11

16

(vyhlášení ankety)

Blahopřejeme
k jubileím
Oldřich Lauer, člen TJ
Sokol Kolín, dlouholetý

reprezentační

trenér mužů a člen

Východočeská divize

Západočeská divize

Valná hromada ČBA

komisí

ČKA,

oslavil

v lednu 75 let.
První Hořice drží náskok dvou bodů na Vy-

Solidní pětibodový náskok na čele tabulky

soké Mýto a ani další týmy nezůstávají pří-

Jaroslav Dobeš, člen

si vypracovala Lomnice, která bude největ-

liš pozadu. O postupujícím se tak nejspíše

TJ Třebíč, bývalý re-

ším favoritem posledních kol. Překazit se

bude rozhodovat až v závěrečných kolech.

prezentant i repre-

jí to budou snažit především týmy Holýšo-

Nevydařenou sezónu prožívají v Hradci

zentační trenér žen,

va a Hazlova. Na opačné straně tabulky je

Králové a od sestupu by je mohl zachránit

oslavil v únoru 65. na-

situace o dost napínavější a ještě sedmý

už jen zázrak. Jednotlivcům kraluje třebe-

Jáchymov nemá nic jistého. Náskok deseti

chovické duo J. Bek a O. Motyčka.

rozeniny.

kuželek na zápas má v jednotlivcích Ladislav Lipták z Chebu A.

1. SKK Hořice B

18

194:94

27

2. KK Vysoké Mýto

18

176:112

25

Rozpis MČR

1. TJ Lomnice

16

189:67

26

3. SKK Třebechovice pod Or.

18

164:124

24

2. Kuželky Holýšov

16

144:112

21

4. TJ Tesla Pardubice

18

165:123

23

3. Jiskra Hazlov

16

148:108

20

5. SKK Svijany Vrchlabí B

18

161:127

22

K dispozici jsou propozice pro Mistrovství

neregistrovaných

4. Loko Cheb A

16

148:108

18

6. TJ České Meziříčí

18

166:122

20

České republiky neregistrovaných kužel-

5. Baník Stříbro

16

136:120

17

7. TJ Červený Kostelec B

18

155:133

19

kářů v roce 2017. V letošním roce se bude

6. Loko Cheb B

16

134:122

17

8. KK Zalabák Smiřice

18

146:142

19

konat již 11. ročník MČR neregistrovaných.

7. TJ Jáchymov

16

108:148

15

9. TJ Lokomotiva Trutnov B

18

144:144

18

První a druhý víkend v květnu proběh-

8. TJ Havlovice

16

114:142

14

10. TJ Jiskra Hylváty

18

139:149

18

ne kvalifikace, finálové vyvrcholení pak

9. Sokol Útvina

16

100:156

14

11. TJ Nová Paka

18

126:162

16

bude sehráno 17. a 18. června na čtyřdrá-

10. Sokol Kdyně B

16

125:131

13

12. TJ Sokol Rybník

18

102:186

10

ze ve Vsetíně. Veškeré potřebné informace

11. So.Újezd sv.K.

16

103:153

10

13. SK Kuželky Přelouč

18

94:194

8

a dokumenty jsou k nalezení na webových

12. Slavia K.Vary

16

87:169

7

14. SKP Kuželky Hradec Králové 18

84:204

3

stránkách neregistrovaných kuželkářů.
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Severočeská divize

Severomoravská divize

Vstupenky

Podbořany vedou severočeskou divizi, ale

Boj o postup bude ještě velice napínavý

na MS 2017

tříbodový náskok na Nový Bor a Louny jim

a promluvit do něj může stále minimál-

ještě nedává jistotu a závěrečná kola sli-

ně 5 družstev. Nicméně nejlépe je na tom

bují drama. Ještě větší drama slibuje situ-

Minerva Opava, která vede o bod před

ace na opačném konci tabulky, kde jistotu

béčkem Ostravy. Suverénním králem jed-

záchrany nemá ani pátý Děčín, který má

notlivců je opavský Tomáš Slavík.

body. Jednotlivcům vévodí lounský Patrik

1. KK Minerva Opava A

16

78,5:49,5

22

Lojda.

2. SKK Ostrava B

15

75,5:44,5

21

3. TJ Sokol Michálkovice

14

68,5:43,5

20

1. Podbořany

16

85,5:42,5

23

4. SKK Jeseník

15

66,0:54,0

18

2. N. Bor

16

80,0:48,0

20

5. SKK Ostrava A

16

69,5:58,5

18

3. KK Louny

16

65,5:62,5

20

6. TJ Sokol Sedlnice A

15

62,0:58,0

16

4. Kovostroj

16

59,5:68,5

18

7. TJ Horní Benešov B

16

65,0:63,0

16

5. SK Děčín

16

63,0:65,0

15

8. TJ Opava B

16

63,0:65,0

15

6. SK Skalice

16

63,0:65,0

15

9. TJ Břidličná A

16

57,0:71,0

13

7. Šluknov

16

62,0:66,0

15

10. TJ Sokol Dobroslavice

16

51,0:77,0

10

8. Blíževedly

16

60,0:68,0

14

11. TJ Krnov

15

45,0:75,0

9

9. Č. Kamenice

16

60,5:67,5

13

12. HKK Olomouc C

16

43,0:85,0

8

10. Jablonec

16

60,5:67,5

13

11. Spořice

16

54,5:73,5

13

12. Duchcov

16

54,0:74,0

13

O první místo si to s největší pravděpodobností rozdá béčko Rosic se Šanovem,
kteří mají na třetí Dubňany náskok 7, resp.
9 bodů. Na opačném pólu tabulku budou
mít plné ruce práce se záchranou v Židenicích a Valticích. V jednotlivcích v obou disciplínách vládne šanovský Petr Mika.

které se bude v květnu konat v německém
Dettenheimu, je možný online nákup vstupenek.
V květnu vyvrcholí kuželkářská sezóna.

náskok na sestupovou příčku pouhé dva

Jihomoravská divize

Na stránkách mistrovství světa družstev,

Nejprve se bude konat V. Světový pohár
mládeže do 14 let (12.–14. 5.), následovat bude XII. Mistrovství světa dorostu
(14.–19. 5.) a vše zakončí VII. Mistrovství
světa družstev dospělých (19.–27. 5.). Pořadatelé na stránkách věnovaným těmto akcím nabízejí zakoupení vstupenek. Adresa
je www.sportkegel-wm-2017.de/tickets/.
I když ceny vstupenek nejsou zrovna lidové, pořadatelé již informovali, že na
poslední finálový den 27. května, kdy se
uskuteční semifinále a finále mužů i žen, je
vyprodáno. Je možné do pořadníku zadat
svojí e-mailovou adresu a v případě uvolněných míst budou pořadatelé zájemce

Informace
sekretariátu ČKA

kontaktovat.

Případnou schůzku na pracovišti sekretariátu České kuželkářské
asociace v Praze na Strahově (Zátopkova 100/2) si domluvte předem
na tel. 296 118 419 nebo 242 429 228.
Děkujeme.
SP U14 + MS U18

Součástí žádosti o registraci či

slavnostní zahájení SP U14

5,95 €

přestup má být fotokopie dokladu

jednodenní SP U14

5,95 €

1. KK Slovan Rosice B

18

99,0:45,0

31

o zaplacení. Sekretariát upozorňu-

2. TJ Sokol Šanov

18

93,5:50,5

29

je, že pokud tento doklad nebude

3. SKK Dubňany B

18

82,0:62,0

22

slavnostní zahájení MS U18

15,95 €

přiložen, bude registrace zpraco-

jednodenní MS U18

10,95 €

celý program SP U14 + MS U18

51,95 €

4. TJ Sokol Luhačovice

18

79,5:64,5

21

vávat až po jeho obdržení. Záro-

5. KK Jiskra Čejkovice

17

73,0:63,0

19

veň apeluje na všechny oddíly, aby

6. KK Orel Telnice

18

79,0:65,0

18

v žádném případě do obálky nedá-

7. KK Blansko B

18

75,0:69,0

18

valy hotovost!

8. KK Réna Ivančice

18

71,5:72,5

17

jednodenní

9. TJ Sokol Brno IV

17

63,0:73,0

16

čtvrtfinále
semifinále a finále

10. TJ Valašské Meziříčí B

18

68,0:76,0

15

11. KC Zlín B

18

66,0:78,0

15

12. TJ Sokol Mistřín B

18

55,5:88,5

12

13. TJ Lokomotiva Valtice

18

50,0:94,0

9

14. KK Brno Židenice

18

45,0:99,0

8

Kuželkářské listy

Ceny vstupenek MS dospělých
slavnostní zahájení

15,95 €
15,95 €, 18,95 €, 22,95 €
25,95 €

celý program

vyprodáno
126,95 €

Kompletní program
SP U14 + MS U18 + MS dospělých

156,95 €

1 /201 7

16

P ř e d s tav u j e m e ú č a s t n í k y i n t e r l i g y

ŠKK Trstená

Počátky kuželkářského sportu v Trstené

torický úspěch postupem do Extraligy.

rekonstrukci kuželny (segmentové dráhy,

sahají až do předválečného období, kdy

Klub se může pyšnit výbornou prací s mlá-

nové náhozové desky, rekonstrukce šaten,

zde byly vybudovány dvě kuželny sloužící

deží. Při SKK vzniklo nové Školské sportovní

sprch či montáž kamerového systému),

především pro rekreační a oddychové úče-

středisko (ŠSS), kde pod vedením J. Fýbry-

o kterou se zasloužili zejména Bc. Mari-

ly. Po válce pak byla postavena nová ku-

ho, F. Frielicha a M. Urbana vyrostlo mnoho

án Benický (prezident ŠKK), Ing. Stanislav

želna s betonovými dráhami v místní části

nadějných kuželkářů a reprezentantů SR.

Dzurek (viceprezident ŠKK) a Michal Fábry

Pod Halečkou. Oficiální vznik kuželkářské-

Od roku 2004 při SKK vzniklo Centrum ta-

(člen výboru ŠKK).

ho oddílu však nastal až v roce 1956, kdy

lentované mládeže CTM pod garancí Mini-

Kuželkářský klub se rovněž angažuje v po-

se skupina místních pod vedením proku-

sterstva školství SR. Mladí sportovci z ŠKK

řádání turnajů (Starek Cup) a své mís-

rátora Susy poprvé oficiálně přihlásila do

Trstená, dosáhli v dresech slovenské re-

to si zde našla i celá řada neregistrova-

soutěže. Z důvodu rekonstrukce kuželny

prezentace, na mistrovstvích světa od roku

ných kuželkářů pro které je organizována

pak musel klub v prvních letech dojíždět

2003 na spoustu medailí (Mária Fábryová

tzv. Městská kuželkářská liga.

na tréninky na Slanicu.

— bronz 2003, Michaela Javorková — bronz

Právě stav kuželny nedovoloval dlou-

2006, Martin Koleják — bronz 2008, Eva

S využitím podkladů od Michala Fabryho

hou dobu postup do vyšších soutěží. To

Štefanidesová — zlato 2010, Michaela Fini-

zpracoval Kamil Bednář

se změnilo v roce 1984, kdy kuželna Pod

ková — zlato 2010, Martin Koleják — bronz

Halečkou prošla rozsáhlou rekonstrukcí,

2010, Eva Štefanidesová — zlato 2012, Boris

což umožnilo klubu postoupit a účastnit

Dzurek — zlato a bronz 2012).

se vyšších krajských soutěží. To už však

V roce 2010 vstoupila do kuželek v Trstené

v místních nadšencích okolo pana Vilia-

firma Starek Transport, která si vytvořila

ma Kolejáka vznikala myšlenka na novou

svoje vlastní družstvo a přihlásila ho do

moderní čtyřdráhovou kuželnu, která byla

soutěže SKoZ. Generální manažér Ing. Šte-

postavena v rámci „akce Z“. Kuželna se za-

fan Starek a jeho syn Martin (odchovanec

čala budovat v roce 1987 a v létě 1990 byla

ŠSS, jako také CTM, jako manažér), vytvořili

dokončena svépomocí a díky členům, kteří

lepší podmínky, ale jejich svěřenci v letech

strávili svůj volný čas při její výstavbě. Od-

2011, 2012 a 2013 v lize východ, vždy obsa-

měnou pak byl historický úspěch v podobě

dili první nepostupové místo.

postupu do II. celostátní ligy, když úvodním

Zlom nastal v roce 2014, kdy družstvo ŠKK

kolem novou kuželnu otevírali.

Trstená Starek postoupilo do Extraligy

V roce 1997 proběhla na kuželně další re-

a hned v následující sezóně do Interligy.

novace, když zde byly namontovány mo-

Ruku v ruce s tím došlo i ke zkvalitně-

derní dráhy z MS juniorů v Trebišově od fir-

ní hráčského kádru a zázemí. V současné

my Funk. Výsledky pak na sebe nenechaly

době v jeho dresu můžeme vídat takovou

dlouho čekat a završením snažení tohoto

ikonu slovenských kuželek jako je Ivan

období byl postup do 1. ligy. To však nebylo

Čech, kterého netřeba představovat. Po-

všechno. V roce 2001 zaznamenal klub his-

dařilo se rovněž dotáhnout do konce další

Kuželkářské listy

Tiráž
ISSN:

2464-5796

Vydavatel:

Česká kuželkářská asociace

Adresa:

Zátopkova 100/2, PS 40
160 17, Praha 6

Tel., fax:

+420 242 429 228

E-mail:

redakce@kuzelky.cz

Web:

www.kuzelky.cz
Kuželkářské listy 1/2017

Datum vydání:

24. února 2017

Šéfredaktor:

Lukáš Dařílek

Redakční rada:

Štěpán Koblížek
Naděžda Dobešová
Jana Holubová

Spolupracovníci:

Kamil Bednář
Michal Fabry
Tomáš Valík

Grafická úprava:

Petr Streubel

1 /201 7

