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Období konce roku je časem plnění 
přání a  rozdávání dárků. I  za redak-
ci mi prosím dovolte skromné přání, 
tedy přesněji řečeno výzvu. Napište 
nám prosím do redakce, zda máte 
přání směrem k  obsahu Kuželkář-
ských listů tak, aby bylo komplet-
ním informačním kanálem ze světa 
kuželek. Dále máte-li někdo chuť se 
zapojit do redakce, napište nám rov-
něž, rádi mezi sebou přivítáme nové 
posily.
Kromě plnění přání je konec roku 
také obdobím bilancování a vzpomí-
nání na uplynulých dvanáct měsíců. 
I poslední letošní KuLi tak bilancuje, 
a to především podzimní část roční-
ku 2017—2018. Dočtete se tedy mimo 
jiné o  slovenské dominanci v  Inter-
lize, o  hegemonii Rosic v  1. KLZ či 
o průběhu prvního kola Ligy mistrů. 
Budiž tedy šestnáct nabitých stran 
informacemi dárkem pro Vás, čtená-
ře Kuželkářských listů.
Za celou redakci Vám děkuji za ce-
loroční přízeň. Přeji Vám příjemné 
svátky, do nového roku hodně zdra-
ví, štěstí a nějaké pěkné kuželkářské 
výkony.

Úvodem

pokračování na str. 3 

Zatímco například v  České Třebové nebo 
v Trstené vládne po podzimní části určitě 
spokojenost, to v Rokycanech a u zástupců 
z  obou hlavních měst pohled na tabulku 
budí spíše rozpaky.
Když pomineme očekávanou podzimní 
jízdu v  podání Podbrezové, kdy v  druhé  
polovině podzimu její výkony atakovaly 
(a  dvakrát dokonce překonaly) magickou 
hranici 4000 kuželek, rozhodně 
se bylo na co dívat i  v  dalších 
zápasech. Výborný podzim za-
žívají rovněž v Trstené, která 
vyjma očekávané prohry 
s  Podbrezovou neztratila 
body ani v  těžkých duelech 
venku. Oravský ce-
lek si rovněž může 
mnout ruce po vy-
dařeném přestupu 
Mikolaje Konopka, 
jenž se stal jedním 
ze strůjců úspěchu.
Už přece jen s  úctyhodným odstupem se 
dále řadí v tabulce dva nejlepší české týmy. 
Tým České Třebové, ač nováček, potvrzuje 
roli černého koně soutěže. Zde rovněž měli 
na posily šťastnou ruku a roli tahouna plní 
dle očekávání Jan Bína. Východočechy tak 
na podzim může možná jen mrzet těsná 
prohra s  doposud největším konkuren-
tem v boji o českého mistra Luhačovicemi 
v domácím prostředí.
To i Moravané posilovali, a přes počáteční 
rozpaky, se letní posila Martin Vaněk roze-
hrála a spolu s Rosťou Goreckým vytvořila 
silný tandem.

Další z  českých týmů, Jihlava, se drží na 
„dostřel“ favoritům. Tým kolem zkušeného 
Jana Kotyzy si drží vysoký standard a může 
se spolehnout na vyrovnanost výkonů 
i  dravé mládí nejen v  podobě rovněž vý-
borně hrajícího Tomáše Valíka.
Pomyslný střed tabulky pak patří týmům 
Modranky, Husovic a  Rokycan. Zatímco 

u Modranky, která si může brou-
sit zuby na bronzovou medaili 
v  rámci jednotlivých kužel-
kářských svazů, a také u Hu-
sovic, jež díky listopadovým 
výhrám poskočily v tabulce 
výrazně vzhůru, je to umís-
tění dle očekávání, tak pro 

úřadujícího českého 
mistra z  Rokycan 
se jedná o  znač-
ný ústup ze slávy. 
Částečnou omlu-

vou pak může být 
odchod lídra týmu Michala Pytlí-

ka před zahájením podzimní části či zra-
nění, která se nevyhnula i  dalším stabil-
ním hráčům sestavy. Ani nová letní posila 
Martin Procházka rovněž nepodává výkony, 
na které byl z minulosti zvyklý. Přesto i zde 
ještě boj o některou z medailí nevzdávají 
a po uzdravení opor se musí ještě se Zá-
padočechy počítat.
V  boji o  záchranu se rovněž situace více 
či méně vyjasňuje, a  to zejména pokud 
jde o  kandidáta z  české strany. Dle oče-
kávání se naplňují chmurné předpoklady  

Tak jako každý rok se i letos s prvními sněhovými 

vločkami naplnila první polovina naší nejvyšší soutěže 

mužů a nastává pro mnohé kluby čas bilancování.

Na jaře asi 
už jeN o broNz

Lukáš Dařílek
šéfredaktor
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u Slavoje, kde tým loni díky výpomoci Rad-
ka Hejhala v jarní části zázračně ožil a In-
terligu udržel. Tentokrát si vysoký standard 
drží pouze nestárnoucí Zdeněk Gartus a je 
vidět, že mladší hráči, které se snaží Slavoj 
zapracovat, ještě nedozráli na interligovou 
úroveň.
U slovenských týmů to vypadá na mnohem 
zajímavější souboj. Nejvíce ohroženými 
družstvy jsou nyní Veľký Šariš a Inter Bra-
tislava, avšak ani nováček ze Spišské Nové 
Vsi nemůže být, i přes sympatické výkony, 
za žádných okolností v  klidu. Stejně jako 
Slavoj i  Inter zažívá strmý pád a ústup ze 
slávy a prapor drží nad vodou hlavně díky 
výtečnému Jánu Jasenskému. I  zde je ci-
telná ztráta v  podobě odchodu Jaroslava 
Trusky coby i mentora a vzoru pro mladší 
hráče.
V  souboji jednotlivců se tradičně nic ne-
mění. V  čele vládne suverénní Vily Zavar-
ko s průměrem jen těsně pod hranicí 700 
poražených kuželek. Své mistrovství kromě 
několika sedmistovek vyšperkoval novým 
rekordem drah ve  Spišské Nové Vsi, kde 
porazil výtečných 728 kuželek. Hegemonii 
hráčů Podbrezové pak narušují na čele 

pouze zmiňovaní Ján Jasenský a Jan Bína.
Jak tedy vše dopadne a s jakými sestavami 
a formou vstoupí týmy do jarní části sou-
těže? Tak na to si musíme počkat jako tra-
dičně do poloviny ledna.
 Kamil Bednář

Na jaře asi 
už jeN o broNz
 pokračování ze str. 2

InterlIga 2017/18

Z Skóre B

1. ŠK Želez. Podbrezová 11 79 : 9 22

2. ŠKK Trstená Starek 11 56 : 32 20

3. TJ Lok. Česká Třebová 11 48,5 : 39,5 15

4. TJ Sokol Luhačovice 11 56 : 32 14

5. KK PSJ Jihlava 11 45,5 : 42,5 12

6. ŠK Modranka 11 47 : 41 11

7. TJ Sokol Husovice 11 37 : 51 9

8. SKK Rokycany 11 35 : 53 9

9. TJ Tatran Sp. Nová Ves 11 33 : 55 7

10. KK Inter Bratislava 11 31 : 57 6

11. TJ Slavoj Veľký Šariš 11 30 : 58 4

12. KK Slavoj Praha 11 30 : 58 3

nový dotační program  
mŮJ KLUB

ministerstvo školství, mládeže 
a  tělovýchovy vyhlásilo nový do-
tační neinvestiční program s  ná-
zvem „mŮJ KLUB“.
Ten dle prvotních informací slu-
čuje dotační předchozí programy 
Program VIII — Organizace sportu 
ve sportovních klubech + Program 
IV — Údržba a  provoz sportovních 
zařízení.
Účelem programu je podpora spor-
tovních aktivit dětí a  mládeže ve 
věku od 6 do 23 let, a to na základě 
předložených projektů na financo-
vání sportovních spolků a  činnost 
s  tím spojenou, zahrnující také 
údržbu a provoz sportovních zaříze-
ní využívaných dětmi a mládeží.
Termín pro podání žádostí v  listin-
né i elektronické verzi včetně všech 
povinných příloh je 29. prosince 
2017. Součástí žádosti o dotaci je až 
deset různých příloh, proto doporu-
čujeme začít ihned s přípravou. For-
mulář k podání žádosti je dostup-
ný v  systému is-sport na adrese  
https://is-sport.msmt.cz.
Alokovaná částka v  tomto progra-
mu na rok 2018 je 1 200 000 000 Kč. 
Velmi doporučujeme spolupráci se 
servisními centry ČUS, které jsou na 
každém okrese.
Pokud budete mít nějaké dotazy, 
jsem Vám k dispozici na telefonním 
čísle 737 467 957.

Jana Holubová
generální sekretářka ČKA
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Na první pohled asi každého v tabulce za-
ujmou dva protipóly — Rosice jako druž-
stvo bez porážky a SK Žižkov jako družstvo 
bez jediného vítězství.
Začněme hlavní kategorií, a tou je boj o ti-
tul. S  Rosicemi byla dlouhou dobu v  re-
lativně poměrně těsném kontaktu Slavia 
Praha, a to i po vzájemném utkání v Rosi-
cích, které skončilo remízou. Z jednotlivých 
zápasů Rosic překvapila dále především 
suverénní výhra a  vysoký celkový výkon 
družstva na poměrně nepadavé kuželně ve 
Zlíně (3371). Nejvíce se Rosice zapotily až 
v posledním kole v  Jičíně, v hodně vyrov-
naném utkání, v němž bylo k vidění hned 
pět těsných soubojů, a nakonec zůstal roz-
díl pouhých 17 kuželek.
Slavie zápas podzimu ještě zvládla a z Ro-
sic si odvezla cenný bod, když se celý zá-
pas rozhodoval až na posledních dvou 
drahách. Mnohem hůře už se ale Slavii da-
řilo hned druhý den v předehrávce ve Zlí-
ně, kde po slabším výkonu těsně prohrála 
a zkomplikovala si svoji situaci.
Bronzovou příčku drží Blansko, které kra-
luje na své domácí kuželně. Vůbec se mu 
ale nedaří na kuželnách soupeřek s výjim-
kou zápasu ve Valašském Meziříčí, kde se 
blýsklo výkonem 3382 kuželek.
Titul „skokan“ podzimní části soutěže patří 
Přerovu. Po nevýrazných výkonech v úvod-
ních kolech se moravské družstvo ukládá 
k  zimnímu spánku po sérii sedmi zápasů 
bez porážky (6 výher a 1 remíza). Soupeřky 
ničí především na domácí kuželně, což po-

cítila v předposledním podzimním kole na 
vlastní kůži i Slavia Praha.
Duchcov má medaili stále na dostřel. Má-
me-li vybrat jeden zajímavý podzimní zá-
pas tohoto severočeského družstva, bude 
to zápas v  Náchodě. Až poslední dorážka 
v souboji Anety Cvejnové a Ivany Březino-
vé (69:34) rozhodla o prohře Duchcova 5:3 
o 33 kuželek.
Rokycany, Zlín, Náchod — klidný střed ta-
bulky. Rokycany všech dvanáct bodů zís-
kaly doma, protože venku nebodovaly ani 
jednou z  pěti svých dosavadních zápasů. 
Zlín trochu stagnuje, neboť v  posledních 
kolech získal pouze povinné body se slab-
šími družstvy. Světlou výjimkou z  tohoto 
pravidla bylo domácí vítězství nad Sla-
vií. Náchodské ženy díky těžkému losu 
v  posledních čtyřech kolech (s  Rosicemi, 
v Blansku, v Rokycanech, s Přerovem) ani 
jednou nebodovaly naplno, pouze s  Pře-
rovem získaly bod, ale i  tak přezimují  
v klidu.
Jičín, Konstruktivu a Valašské Meziříčí dělí 
v závěru tabulky jediný bod, takže lze oče-
kávat, že především jejich vzájemné zápa-
sy budou hodně důležité.
Žižkov si v druhé polovině podzimu připsal 
do tabulky pouze jeden bod za domácí re-
mízu s  Jičínem, ale velmi blízko prvnímu 
vítězství byl i  v  klíčovém zápase s  Kon-
struktivou. Zajímavým momentem byl fakt, 
že v  derby se Slavií nenastoupila Blanka 
Mizerová, což je ale na druhou stranu po-
chopitelné. Hrát proti svému mateřskému 

oddílu by asi bylo těžké pro každého.
Tabulce jednotlivkyň vládne Natálie Topi-
čová s vynikajícím průměrem 596,5 kuželek 
a patří jí i nejlepší podzimní výkon 651 ku-
želek.
V kompletní statistice soutěže zaujme tře-
ba všech šest domácích výkonů Lucky Va-
verkové, z nichž nejmenší má hodnotu 600 
kuželek. A za zmínku stojí například i fakt, 
že nově položené dráhy ve Valašském Me-
ziříčí jsou relativně padavé a  patřím jim 
v tomto ohledu čtvrté místo.

Štěpán Koblížek

Tabulka nejvyšší soutěže žen byla chvílemi během podzimní části kvůli předehrávkám 

a odloženým zápasům trochu nepřehledná, neboť družstva neměla odehrán stejný počet 

zápasů. V předposledním kole se nám to ale celé hezky srovnalo a můžeme se pustit do 

hodnocení prvního poločasu aktuální sezony.

Někdo bez porážky, 
jiNý bez vítězství

1. KlZ 2017/18

ZáP. Skóre Body

1. KK Slovan Rosice 11 64 : 24 21

2. KK Slavia Praha 11 56 : 32 16

3. KK Blansko 11 53 : 35 14

4. TJ Spartak Přerov 11 52 : 36 14

5. TJ Sokol Duchcov 11 49 : 39 13

6. SKK Rokycany 11 44 : 44 12

7. KC Zlín 11 46 : 42 11

8. SKK Náchod 11 45,5 : 42,5 10

9. SKK Jičín 11 33,5 : 54,5 7

10. KK Konstruktiva Praha 11 34 : 54 6

11. TJ Valašské Meziříčí 11 32 : 56 6

12. SK Žižkov Praha 11 19 : 69 2
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V Dobřanech se opírají nejen o dobré vý-
kony na domácí kuželně, kde jako jedi-
ní neztratili ani bod, ale první místo drží 
i  v  tabulce družstev dle bodů získaných 
venku. Hlavní oporou týmu je Vlasta Ze-
man ml., který i po půlce sezóny drží prů-
měr kuželku nad hranicí šesti set. Síla Klo-
kanů je však i na dalších postech a ve vy-
rovnanosti týmu, vysoko v tabulce jednot-
livců se pohybují i Lukáš Doubrava, Martin 
Pejčoch a Jirka Baloun.
O jedinou domácí remízu je horší tým Tře-
bíče, který o  první místo přišel prohrou 
v Dobřanech. Přesto je druhé místo a ztrá-
ta jednoho bodu dobrým výchozím bodem 
do druhé půlky sezóny. Hráči Třebíče tra-
dičně patří mezi favority tabulky jednot-
livců, zatím však v první dvacítce najdeme 
jediného — Kamila Nestrojila, který potvr-
zuje dlouhodobou výbornou výkonnost 
sedmým místem a průměrem 588. 
Skvělý podzim prožívají hráči Hořic, které 
jediná porážka doma a naopak dvě cenné 
výhry venku katapultovaly na třetí místo. 
Výborně si vede junior Dominik Ruml, kte-
rý drží třetí místo v  jednotlivcích a  je jen 
těsně pod hranicí šesti set kuželek. Zbytek 
týmu se sice pohybuje až okolo čtvrté de-
sítky, ale zároveň jsou všichni hráči srovna-
ní v patnácti kuželkách. Právě ve vyrovna-
nosti je největší síla Hořic. Jejich podzimní 
výkony jsou příjemným překvapením.
Po skvělém vstupu se mírně propadají 
hráči Zábřehu. Nováček soutěže si připsal 
z posledních pěti zápasů pouhé dva body 
a  obzvlášť prohry s  týmy ze spodní části 

tabulky mohou v závěrečném sčítání chy-
bět. Hráče Zábřehu navíc čeká těžké jaro, 
jelikož budou zajíždět hned sedmkrát na 
venkovní kuželny, dotahování ztráty čtyř 
bodů tak bude velice náročné. Jasnou jed-
ničkou týmu i  tabulky jednotlivců je Mar-
tin Sitta s 606 kuželkami na zápas. Ve třetí 
desítce pak najdeme Tomáše Dražila, který 
měl výborný vstup do sezóny, ale vůbec 
mu nevyšla poslední dvě kola.
Na nevyrovnanost týmového výkonu do-
plácí ve Valašském Meziříčí, kde sbírají 
cenná vítězství z  venkovních utkání a pak 
zbytečně ztrácí na domácí kuželně. V  ta-
bulce venku patří hráčům Valmezu dělené 
první místo, v tabulce doma je to až místo 
deváté. „Ogaři“ si ještě nejspíše nezvykli 
na nové dráhy a  chtějí-li myslet na vyšší 
příčky, musí venkovní vítězství potvrzovat 
i domácími. Nejlepší hráče Valmezu, Radi-
ma Metelku a Tomáše Cabáka, najdeme až 
ve třetí desítce a, stejně jako celý tým, i oni 
střídají skvělé výkony s těmi horšími.
Spokojen může být druhý z nováčků TJ So-
kol Duchcov. Hráči Duchcova mají překva-
pivě stejně bodů z domácích i venkovních 
zápasů. Duchcovský sadurit tak není úplně 
nedobytný a naopak hráči Duchcova uka-
zují, že umí hrát i na jiném materiálu velice 
dobře. Sokoli postupně sbírají body, cel-
kových 12 pak stačí na klidný střed tabul-
ky. Skvěle si prozatím vede junior Michael 
Klaus na devátém místě. Dobrou sezónu 
má i Tomáš Štraicher a Jakub Dařílek.
Několik těsných proher může mrzet hrá-
če Rosic, kteří nejspíše počítali s několika 

body navíc, než je celkových 12 po podzi-
mu. Role lídra týmu se dle očekávání ujal 
Jirka Axman ml. s 583 kuželkami podporo-
ván Honzou Vařákem a Jirkou Zemkem.
Dobře si vedou i hráči Jičína, kteří museli 
už sedmkrát zajíždět na venkovní kuželny. 
Čeká je tak jaro plné domácích zápasů, ve 
kterých Jičínští podlehli zatím pouze je-
denkrát, a  tak můžeme očekávat, že si na 
jaře připíší větší bodový zisk než aktuál- 
ních 11 bodů. Skvěle hraje dvojice Jirka 

Po šlágru 11. kola se do čela posunuli dobřanští Klokani, kteří na domácích  

drahách zdolali Třebíč. Klokani tak vydařeným podzimem potvrzují roli favorita  

a do jarní části si přinášejí jednobodový náskok.

klokaNi 
přezimují Na čele

1. KlM 2017/18

ZáP. Skóre Body

1. CB Dobřany Klokani 11 59 : 29 18

2. TJ Třebíč 11 56 : 32 17

3. SKK Hořice 11 51 : 37 14

4. KK Zábřeh 11 47 : 41 14

5. TJ Valašské Meziříčí 11 46 : 42 13

6. TJ Sokol Duchcov 11 50 : 38 12

7. KK Slovan Rosice 11 46 : 42 12

8. SKK Jičín 11 46,5 : 41,5 11

9. KK Hvězda Trnovany 11 42,5 : 45,5 9

10. HKK Olomouc 11 29 : 59 5

11. SKK Vrchlabí 11 31 : 57 4

12. TJ Lok. České Velenice 11 24 : 64 3
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klokaNi 
přezimují Na čele

 pokračování ze str. 5

Drábek a Lukáš Vik, kteří se pohybují v prv-
ní desítce.
Mírné zklamání působí výkony Hvězdy Tr-
novany. Do soutěžního ročník vstupovala 
Hvězda s  vyššími ambicemi než aktuální 
deváté místo. Velkým překvapením jsou 
především už tři domácí prohry a  pouhé 
jedno venkovní vítězství. V  jednotlivcích 
si však hráči Hvězdy vedou velice dobře 
a v první dvacítce jich najdeme hned kvar-
teto — Šnejdar, Koubek, Zemánek a Šálek.
Na konci tabulky se bojuje o  každý bod. 

Dva týmy z  trojice posledních prochází 
obměnou kádru, u dvou z nich se podob-
né umístění očekávalo, u třetího se jedná 
o velké překvapení. Nejlépe z tohoto sou-
boje zatím vychází Olomouc, která s  pěti 
body drží poslední nesestupové místo. 
Všechny body zatím posbírala na domá-
cí kuželně a  je tak jediným týmem, který 
venku nebodoval. Skvěle si vede Michal Al-
brecht s 585 kuželkami.
Předposlední místo a čtyři body, taková je 
prozatím vizitka Vrchlabí, které vyhrálo je-
denkrát doma a jedenkrát venku. Krkonoš-
ský tým svými výkony táhne Jirka Vejvara 

s Michalem Rolfem. 
Na samotném dnu s pouhými třemi body 
jsou hráči Českých Velenic, které jsme před 
začátkem soutěže pasovali na černého 
koně. Ještě v  horším se tak opakuje scé-
nář z minulého ročníku a ve Velenicích tak 
musí doufat, že se jim opět povede exce-
lentní jaro. Špatná je statistika na domácí 
kuželně, kde hráči Velenic obdrželi už dva 
„kanáry“, což je v  domácím prostředí ne-
vídaná věc. Z jednotlivců si dobrou formu 
drží Broňa Černuška a Zdeněk Dvořák ml.

Tomáš Valík
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V  roce 2016 se z  prvenství radoval králo-
véhradecký tým. Letos se nejvíce dařilo 
hráčům z  Jihomoravského kraje, kteří tak 
navázali na výhru z roku 2015. Všichni čtyři 
hráči vítězného týmu se vešli v  rámci své 
kategorie mezi nejlepší osmičku, což o jed-
noznačné výhře rozhodlo. Kristýna Košuli-
čová byla výkonem 583 mezi dívkami nej-
lepší, Aneta Ondovčáková třetí (578). Mezi 
dorostenci byl Jan Mecerod druhý (583), 
Zdeněk Musil pátý (573). Celkem tedy jed-
noznačné vítězství díky 2317 poraženým 
kuželkám.
Na druhém místě skončil Jihočeský kraj 
(2216), když nejlépe zahrál Tomáš Pospí-
chal (575). Bronz v  těsném souboji 2190 
ku 2189 uhrál Středočeský kraj proti Mo-
ravskoslezskému. O další dvě kuželky zpět 
poté skončila Vysočina.
Pořadí dorostenek ovládly hráčky jihomo-

ravského výběru, druhou nejlepší dívkou 
byla Štěpánka Vytisková z  Vysočiny (580). 
Nejlepším dorostencem byl Lukáš Poláček 
(593) ze Středočeského kraje, druhý byl Jan 
Mecerod a z bronzu se radoval David Ma-
tlach ze Zlínského kraje, který měl oproti 
Janu Mecerodovi pouze horší dorážku.

Tradičně se v  rámci Vánočního turnaje 
mládeže koná i soutěž ve sprintu. Nejlep-
ším „sprinterem“ se stal Tomáš Pospíchal, 
který na náhlou smrt zdolal Ondřeje Bínu 
(Karlovarský kraj). Nejlepší „sprinterkou“ je 
Helena Mervartová z  Královéhradeckého 
kraje, která ve finále porazila Karolínu Ko-
vaříkovou (Středočeský kraj).
Podrobné výsledky jsou k  dispozici na 
webu ČKA.

Lukáš Dařílek

VTM patří již dlouhá léta k prosincovému kalendáři kuželkářských akcí.  

Letošní ročník hostila kuželna v Přerově a zúčastnilo se ho dvanáct krajských reprezentací.

váNočNí turNaj 
mládeže

VTM 2017 — krajská družsTVa

1. Jihomoravský kraj 2317

2. Jihočeský kraj 2216

3. Středočeský kraj 2190

4. Moravskoslezský kraj 2189

5. Kraj Vysočina 2187

6. Zlínský kraj 2158

7. Královéhradecký kraj 2150

8. Plzeňský kraj 2141

9. Pardubický kraj 2107

10. Olomoucký kraj 2100

11. Karlovarský kraj 2081

12. Hlavní město Praha 1998

M l á D e ž
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mládežNická 
liga a poháry

Tradiční shrnutí uplynulého dění v mládežnických soutěžích.

KUžeLKářsKá Liga dorostU

Dorostenecká liga má odehránu již více 
než polovinu ze základní části. Ve skupi-
nách tak pomalu krystalizují postupové 
čtveřice.
Ve skupině A  jsou první Poděbrady, které 
zatím jen dvakrát ztratily. Obhájce titulu 
z  Hazlova je druhý o  skóre před Holýšo-
vem, čtvrté jsou Hořice. První čtyřka má již 
náskok před zbylou čtveřicí družstev a po-
stup by ji neměl minout. Nejlepším hráčem 
soutěže je Ondřej Bína z Hazlova (546,8).
Skupinu B vede Náchod, bod před Vyso-
kým Mýtem, třetí Červený Kostelec a čtvr-
tý Horní Benešov jsou další dva body zpět 
a další dva body ztrácí Rychnov nad Kněž-
nou. Tabulku však trochu znepřehledňuje 
neúplně odehrané dvanácté kolo z důvodu 
reprezentačních povinností. Nejlépe si za-
tím vede Daniel Bouda z  Červeného Kos-
telce (546,5).
Ve skupině C dominuje Nová Bystřice, kte-
rá jako jediný tým ze všech skupin ještě 
neztratila ani bod. Dobře si vede i  druhý 
Pelhřimov. Postup by neměl minout ani 
třetí Dačice. O čtvrté místo ještě svedou bi-
tvu Sezimovo Ústí, Chotoviny, Jihlava a Čes-
ké Velenice. Nejlepší hráčkou skupiny je 
Barbora Švédová z Pelhřimova (549,7).
Lídrem skupiny D je Vracov, o bod zpět je 
Zlín. Následují je Rosice a Vsetín. Avšak ani 
týmy na pátém a šestém místě, Luhačovice 
a Valtice, nemají velkou ztrátu a o postup 
mohou zabojovat. Luhačovice navíc ve 
svém středu mají nejlepšího hráče skupiny 
Tomáše Juříka (558,3).
Definitivní složení semifinále bude známo 
nejpozději na začátku března 2018.

česKý pohár dorostU

ČPD má odehráno dvě třetiny kvalifikač-
ních turnajů. Čtvrtá série se konala na 
začátku prosince. Následná se odehraje 
v neděli 7. ledna 2018.
Z dosavadních výsledků nejvyššího náho-
zu dosáhl hned v první sérii turnajů Jakub 
Sokol z České Třebové (613) na domácí ku-
želně. Mezi dorostenkami zahrála nejlépe 
Barbora Švédová z Žirovnice, která nahrála 
rovných 600 ve čtvrté sérii v Českých Vele-
nicích. I díky tomuto výkonu Švédová vede 
prozatímní pořadí se 127 body (průměr 556 
kuželek na start). Druhá je Veronika Horko-
vá z Holýšova (116 bodů, 548 průměr). Třetí 
příčku drží Michaela Provazníková z  Dob-
řan (108 bodů, 549 průměr).
Pořadí dorostenců vede Jakub Čopák z PSJ 
Jihlava, který získal 159 bodů (572 průměr). 
O  čtyři body méně má rosický Jan Mece-
rod (575 průměr). Třetí je Martin Dolák ze 
Vsetína se 141 body (587 průměr). Ten má 
velkou šanci na posun na vyšší příčku, je-
likož se nezúčastnil prvního turnaje. Při 
odčítání nejhoršího výkonu tak nepřijde 
o žádný bod.

Web soutěže: cpd.kuzelky.cz.

pohár mLadých naděJí

Dvě třetiny turnajů má odehrán i  tradiční 
žákovský PMN. Termíny jednotlivých turna-
jů jsou shodné s ČPD.

průběžné pořadí pmn:

starší žákyně
1. Adriana Svobodová 255 86 b.
2. Barbora Lokvencová 255 81 b.
3. Šárka Aujezdská 253 78 b.

starší žáci
1. Ondřej Stránský 263 99 b.
2. Adam Mísař 259 87 b.
3. Max Trunečka 256 84 b.

mladší žákyně
1. Anna Löffelmannová 275 128 b.
2. Veronika Kábrtová 266 104 b.
3. Thea Petrů 263 100 b.

mladší žáci
1. Matěj Chlubna 262 97 b.
2. Jakub Lahuta 261 97 b.
3. Tomáš Benda 264 78 b.

Web soutěže: pmn.kuzelky.cz.
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Favorité 
Nezaváhali

sK FWt composites neUnKirchen 
KK Beograd

1. zápas — 2:6 (12:12), 
2. zápas — 6:2 (16,5:7,5) 

do 2. kola postupuje Neunkirchen

Největší drama se odehrálo hned v  prv-
ní dvojici. Ani jedno družstvo nedokáza-
lo využít výhody domácího prostředí, kdy 
nejprve v Rakousku slavili hráči Beogradu 
vítězství 6:2 při shodě drah 12:12, aby jim 
to v  odvetě rakouský tým oplatil stejným 
výsledkem, ale lepším poměrem drah 
16,5:7,5. Ironií osudu se tak stává fakt, že 
hlavními strůjci postupu rakouského týmu 
na venkovních drahách byli exdomácí hrá-
či Vlajkov a Simijonovič, kteří nahráli 644, 
respektive 659 kuželek a neztratili ani drá-
hu. Z domácích podal skvělý výkon Njegos 
Sakic (649).

Kc schWaBsBerg 
cs cFr cLUJ

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

Favorizovaný Schwabsberg neponechal nic 
náhodě a poměrně hladce postoupil přes 
Rumunskou Cluj, budoucí dějiště MS 2018. 

Na domácí výhře Němců se nejvíce podíle-
li zahraniční posily Vsetecka (638) a Ceko-
vic (653), z hostů se nejvíce dařilo Dudaso-
vi (622), ten sice vyhrál na kuželky, ale ke 
smůle hostí prohrál poměrem drah. Ru-
munští hráči tak přišli o velice cenný seto-
vý bod. Odveta v Rumunsku však byla na-
pínavější. Celkové skóre 5:3 a vítězství o 67 
kuželek má na svědomí Philipp Vsetecka, 
který v úvodu utkání nahrál neuvěřitelných 
712 kuželek a  svým výkonem rozhodl celé 
dvojutkání. Dobrou formu potvrdil opět 
Dudas, který zahrál skvělých 664. Bohužel 
solidní výchozí pozici (3:1) nedokázala dvo-
jice rumunských dotahováků udržet a pod-
lehla v obou duelech, a  tím Cluj prohrála 
i v celém zápase a dvojzápase.

KK Zaprešić 
Ks aLFa-vector tarn. podgorne

1. zápas — 7:1, 2. zápas — 7:1 
do 2. kola postupuje Zaprešić

Jasnou záležitostí se stalo první kolo pro 
KK Zaprešić, který nepřipustil žádné dra-
ma a  dvakrát jednoznačně zvítězil nad 
polským týmem 7:1. V  úvodním duelu na 
chorvatské půdě se zaskvěl Luka Bolanča 
výkonem 699 a  nestárnoucí Braňo Bog-
danovič 667. Z  polského týmu se nejvíce 
dařilo Torkovi, který porazil 657 kuželek. 
V  polské odvetě se Luka Bolanča podho-

dil o 104 kuželek, zato Bogdanovič potvrdil 
svoji extratřídu a podhodil se o pouhé dvě 
kuželky a stal se nejlepším hráčem celého 
dvojzápasu. Domácím zachránil jediný bod 
Jaroslaw Bonk výkonem 635.

KK neUmarKt 
sKc victoria 1947 BamBerg

1. zápas — 2:6, 2. zápas — 2:6 
do 2. kola postupuje Bamberg

Až překvapivě hladce postoupil němec-
ký Bamberg přes italského mistra. Dvojitá 
výhra 6:2 a  jasná převaha v  kuželkách je 
minimálně na italské půdě velkým překva-
pením. Klíčovou postavou duelu v Itálii byl 
německý Wilke, který dosáhl nejvyššího vý-
konu utkání 642, a zároveň porazil hvězd-
ného Srba Kovačiče. Na domácích drahách 
Victorie se povedl úvod utkání Kunzemu, 
který porazil 658 kuželek, a poslední hřebí-
ček přibil opět Wilke, který porazil skvělých 

První kolo Ligy mistrů se stalo jasnou záležitostí favoritů. U mužů nedošlo k žádnému 

překvapení, pouze v jedné dvojici se rozhodovalo dle setových bodů. Ve zbylých 

duelech vždy dvakrát zvítězil postupující tým. Větší drama tak nabízely souboje žen, 

kde jsme mohli vidět několik zajímavých výsledků.

pokračování na str. 10 
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643 a jako bonus porazil druhou hvězdnou 
posilu italského týmu Srba Ernješiho.

KK mertoJaK spLit 
aLaBárdos-sZegedi te

1. zápas — 3:5, 2. zápas — 1:7 
do 2. kola postupuje Szegedi

Z dvojitého vítězství a postupu se mohou 
radovat i  v  maďarském Szegedu. Při ven-
kovní výhře 5:3 se zrodil unikátní výsledek, 
hráči Alabárdosu sice prohráli na kuželky, 
ale dokázali vyhrát 5 duelů. Potřebný ná-
skok v kuželkách a jediný bod pro domácí 
uhrál skvělý Hrvoje Marinovič (670). Domá-
cí tak mohlo ztracené utkání velice mrzet 
a jistě se podepsalo na jejich psychickém 
rozpoložení před odvetou, kterou jasně 
prohráli 7:1. Skvělou formu potvrdil Mari-
novič, který sice porazil 654, ale na hvězd-
ného Norberta Kisse to nestačilo (668).

šK žeLeZiarne podBreZová 
Ksv Wien

1. zápas — 8:0, 2. zápas — 6:2 
do 2. kola postupuje Podbrezová

Zcela jasně postoupil do dalšího kola Mi-
str Interligy z Podbrezové. Při kanárkovém 
vítězství na slovenských drahách se nej-
více dařilo Kunovi (667) a  Zavarkovi (665). 
V odvetě tak stačilo Železárnám uhrát jedi-
ný setový bod, ten hned v úvodu utkání za-
jistil Nemček, a tak zbytek týmu mohl hrát 

v klidu s jistým postupem, který pečetil Za-
varko výkonem 716.

ZaLaegersZegi tK 
Bsv voith st. pöLten

1. zápas — 8:0, 2. zápas — 6:2 
do 2. kola postupuje Zalaegerszegi

Vítěz světového poháru prochází i  Ligou 
mistrů bez ztráty kytičky. V úvodním utká-
ní dokonce nadělil rakouskému Pöltenu 
nepopulárního kanára a  prakticky rozho-
dl o celém duelu. Skvělý výkon na domá-
cích drahách podal Sandor Farkas (660), 
z hostí se přes hranici 600 kuželek dostal 
pouze Huber (607). Příliš se nedařilo jedi-
nému českému zástupci mužů v LM Filipu 
Dejdovi, který na těžkých maďarských dra-
hách nahrál 550 a prohrál 3:1 na sety. Ra-
kušanům však podle představ nevyšla ani 
domácí odveta. Prohráli 6:2 o 135 kuželek. 
Čest svému týmu zachránil skvělým výko-
nem Matko Bulka (643), přesto to nestačilo 
na nejlepšího maďarského hráče Nemese 
(673). Filip svůj výkon zlepšil, přesto však 
nemůže být spokojen, prohrál na 581 té-
měř o 40 kuželek.

sKv rot Weiss ZerBst 1999 
asKc FUgger sterZing

1. zápas — 6:2, 2. zápas — 8:0 
do 2. kola postupuje Zerbst

Německý šampión přivítal na domácích 
drahách tým z Itálie, kterému se v prvním 
utkání podařilo uhrát překvapivě dva seto-

vé body, o které se postarali rakouští hráči 
Weiskopf (629) s Gruberem (640). Z domá-
cích zahrál skvěle Pointinger (694), Stoklas 
(659) a Schneider (656). V odvetném utkání 
už Zerbst nepřipustil žádné drama a jasně 
zvítězil 8:0, když dobrý týmový výkon v zá-
věru podepsal Boris Benedik (651).

sK FWt composites neUnKirchen 
šK žeLeZiarne podBreZová

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

Dvojitou radost zažívají ve slovenské 
Podbrezové. Na očekávaný úspěch mužů 
navázaly i  slovenské ženy a  postoupily 
přes rakouský Neunkirchen, když dokázaly 
vyhrát na venkovní půdě 6:2. Slovenky po-
daly skvělý týmový výkon, který podtrhly 
výkony Klubertové (595) a Kičinkové (590). 
Z domácích potvrdila kvalitu slovinská po-
sila Sajko (618). Doma však měly slovenské 
hráčky s  postupem ještě spoustu práce. 
V úvodu skvěle zahrály hostující Sajko (613) 
a Lengauer (615), a tak až v závěru pojistily 
postup domácích, i přes prohru 5:3, Ďuri-

l i g a  M i s t r ů

 pokračování ze str. 9

Favorité 
Nezaváhali

pokračování na str. 11 

Liga MisTrů — Muži 2. koLo

Zerbst vs. Neunkirchen

Zalaegerszegi vs. Schwabsberg

Podbrezová vs. Zaprešić

Szegedi vs. Bamberg 
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cová s Klubertovou.
Slovenský tým bude v druhém kole bojovat 
o postup do Final Four s  jediným českým 
zástupcem, družstvem žen KK Slovan Ro-
sice. První zápas se hraje 27. 1. v Rosicích, 
odveta je na programu v Podbrezové 17. 2.

KK trigLav KranJ 
KK mLaKa riJeKa

1. zápas — 6:2 (15:9), 2. zápas — 2:6 (9:15) 
na Sudden Victory 41:31  

postupuje do 2. kola Kranj

Velké drama se zrodilo v  jihoevropském 
duelu. Slovinský Triglav dokázal doma zví-
tězit 6:2 a  15:9, aby naprosto stejným po-
měrem v odvetě Mlace podlehl. V prvním 
utkání se v dobrém světle předvedla Foršt-
narič (600) v odvetě pak Chorvatka Jamb-
rovič (604). Naprosto vyrovnané utkání tak 
rozhodovala náhlá smrt, kterou ovládly 
Slovinky 41:31.

KegLJasKi KLUB ceLJe 
Bsv voith st. pöLten

1. zápas — 4:4, 2. zápas — 6:2 
do 2. kola postupuje Celje

Mezi prsty si nechaly proklouznout postup 
rakouské hráčky. Na kuželně v Cejle ve vy-
rovnaném utkání uhrály skvělou remízu, 
pod kterou se podepsala nejlepším výko-
nem česká reprezentantka Renáta Navrka-
lová (613) a uhrála důležitý čtvrtý bod na 

nejlepší domácí hráčku Nadu Savič (594). 
V  domácí odvetě však Rakušanky selhaly 
a  prohrály 6:2 o  121 kuželek. Renáta byla 
výkonem 578 opět nejlepší hráčkou domá-
cích a přehodit ji dokázaly jen Nada Savič 
(581) a Rada Savič (598). Klíčovým faktorem 
bylo selhání rakouské Futschek (483), která 
prohrála hned v úvodu 52 kuželek.

c.s. eL. romgaZ targU-mUres 
KK KristaL ZrenJanin

1. zápas — 6:2, 2. zápas — 6:2 
do 2. kola postupuje Targu-Mures

Nejjasnější postup mají na svědomí hráč-
ky Romgazu, které dokázaly zvítězit v obou 
utkáních shodně 6:2. Nejlepší hráčky prv-
ního utkání byly Mehesz (615) a  Baciu 
(628). V Srbsku pak hráčky nepokořily ani 
jednou šest set, a tak nejlepší hráčkou zá-
pasu byla domácí Lukač (579).

První utkání druhého kola kuželkářské Ligy 
mistrů se uskuteční v  sobotu 27. ledna, 
odvety jsou na programu 17. února. Závě-
rečné Final Four se odehraje o víkendu 31. 
března a 1. dubna na kuželně v německém 
Bambergu.

Tomáš Valík

l i g a  M i s t r ů

 pokračování ze str. 10

Favorité 
Nezaváhali

Liga MisTrů — ženy 2. koLo

Bamberg vs. Kranj

Rosice vs. Podbrezová

Wien vs. Targu-Mures

Rakoshegyi vs. Celje

Kompletní archiv časopisu Kuželky a bow-
ling je k dispozici na webu ČKA na adrese 
www.kuzelky.cz/archiv/kuzelky-bowling.
Časopis Kuželky a  bowling vycházel v  le-
tech 1994 až 2006 jako čtvrtletník v tištěné 
podobě. Od roku 2007 ho nahradil časopis 
Kuželkářské listy, jehož 98. číslo právě čte-
te. Vychází osmkrát do roka a  je publiko-
ván zdarma v elektronické podobě.
Všechna čísla časopisu Kuželky a bowling 
nabízíme v oskenované podobě ve formá-
tu PDF. Za kompletní oskenování děkujeme 
Jiřímu Jančálkovi.

archiv časopisu 
kuželky a bowliNg

Z Jednání vv čKa

Výkonný výbor ČKA na svém zase-
dání dne 8. 11. 2017 projednal zá-
věry z  VR ČKA, přípravu MČR 2018 
a  Vánočního turnaje krajských vý-
běrů mládeže. Dále se zabýval stát-
ní podporou pro rok 2018 a hospo-
dařením do konce roku 2017. VV ČKA 
mimo jiné schválil novou kategorii 
MČR Senioři a seniorky 60+, systém 
a postupové kvóty na MČR jednot-
livců 2018, MČR dvojic 2018 a finále 
Pro-Tec Cupu — Poháru ČKA. VV ČKA 
zrušil startovní poplatek na MČR 
u  dorostenecké kategorie. Novými 
reprezentačními trenéry doroste-
necké kategorie byli zvoleni Stani-
slav Novák (dorostenci) a  Tomáš 
Vít (dorostenky), na pozici trenéra 
mužů byl vybrán Ladislav Musil.
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Mužské Superlize v  posledních dvou se-
zonách vládlo SK Wessely, tedy tým, jehož 
základními kameny byly Radek Holakovský 
a Jiří Němec. Ten se mezitím vrátil do Dačic 
a Holakovský válí za SKC Kleinwarasdorf.
SK FWT-Composites Neunkirchen, jak zní 
letošní název obhajujícího mistra, je po 
podzimu ročníku 2017/18 i  se dvěma srb-
skými posilami Vlajkovem (2. v pořadí jed-
notlivců, 643,4 kuželek na zápas) a Simijo-
novičem (6., 618,0) zatím na třetí příčce se 
čtyřbodovou ztrátou na podzimního lídra. 
Tím je loňský nováček a bronzový tým ta-
bulky, KSK Union Orth an der Donau, v se-
stavě se dvěma Čechy.
Orth na podzim ztratil pouze dva body při 
prohře se St. Pöltenem. Ten je druhý se 
stejným ziskem, když překvapivě prohrál 
na půdě Kleinwarasdorfu. Orth nejlepšími 
výkony táhnou Martin Rathmayer (4., 628,3) 
s Matthiasem Zatschkowitschem (5., 624,2). 
Výborně jim však sekunduje Jiří Veselý, 
který je devátý (607,6). Oproti minulé se-
zoně se výrazně zlepšil Michal Kratochvíl, 
který je aktuálně 13. (603,3).
Druhý tým tabulky má tradičně na povel 

Chorvat Matko Bulka, který vede tabulku 
jednotlivců (644,7). Českou stopu v  týmu 
po odchodu Jana Kotyzy zajišťuje Filip  
Dejda, jenž je 12. (604,0).
Řeč již byla o celku z Kleinwarasdorfu. Ra-
dek Holakovský v  jeho barvách zatím ne-
prožívá příliš povedenou sezonu. Na jaře 
skončil na třetím místě v tabulce průměrů, 
po podzimu je však až 29. (580,8).
V  samotném závěru ligové tabulky nako-
nec nalezneme dva celky v sestavě s čes-
kými hráči. Podzim letos vůbec nevyšel 
KSK Austrii Krems a SPG SKH/Post SV 1036. 
Oba týmy uhrály jen dva body a od osmé-
ho KV Schwaz je dělí tříbodová propast. 
Češi v  sestavě předposledního Kremsu 
sice odehráli dobrý podzim, když je Ondřej 
Sobčák v tabulce 14. (602,1) a David Macha-
la hned za ním (599,1), avšak domácí hráči 
žalostně propadli. Tým Postu loni skončil 
pátý, ale aktuálně je úplně poslední. Pod-
zim se příliš nevyvedl ani opoře týmu Mi-
lanovi Blechovi, který jako nejlepší hráč 
Postu je 20. (591,6). Loňské dobré výsledky 
zatím nepotvrzuje ani Mojmír Holec (39., 
573,6). Oba týmy z konce tabulky tak budou 
mít na jaře hodně napilno, jinak je čeká 
baráž, případně přímý sestup.

Ženská Superliga nehlásí nic nového. Sou-
těži pevnou a tvrdou rukou vládnou hráčky 
BBSV Wien a  loňská nejlepší pětka hrá-
ček si své pozice v podstatě udržuje. Ses-
try Wiedermannovy mají jako již tradičně 
hlavní podíl na hladkém průběhu podzimu 
v  týmu BBSV. Obhájkyně titulu neztratily 
ani bod a Hana se drží na druhém místě 

mezi hráčkami (594,7). Dana ji jistí z  páté 
příčky (577,8).
Na druhém místě tabulky však letos nena-
jdeme St. Pölten, avšak ASKÖ KSC Schnee-
gattern. Ten se pod vedením Gabriele Bür-
ger vyšvihl už na 15 bodů a  je tak v pod-
statě jediným možným vyzyvatelem BBSV. 
Bürger je také jedinou narušitelkou pořád-
ků mezi nejlepšími hráčkami, když se do-
kázala vklínit na třetí místo (583,6) a naru-
šit tak vládu Češek a Slovinky Evy Sajko. Ta 
je nejlepší hráčkou podzimu, když jediná 
překonala hranici 600 kuželek na utkání 
(600,8). Její celek, tedy Neunkirchen, je na 
čtvrtém místě tabulky. 
Bronz poměrně překvapivě drží SPG SKH/
Post SV 1036, který si tak v ženské soutěži 
nahrazuje zklamání z té mužské.
Řeč ještě nebyla o  dvou elitních českých 
hráčkách. Renáta Navrkalová v sestavě vi-
cemistra ze St. Pöltenu neodehrála špat-
ný podzim (6., 575,4), avšak oproti loňsku 
zaznamenala propad. Podobně jako celý 
její tým, který je aktuálně až šestý a  na 
boje o  medaile může zapomenout. Spíše 
se musí dívat za sebe. Mimo jiné tam na 
osmém místě číhá KSV Wien. Jeho hlavní 
hvězdou je Veronika Petrov, která je i letos 
nejlepší hráčkou týmu (4., 579,2). Doplňuje 
jí Pavlína Procházková (36., 543,0). Na po-
sledním místě tabulky, s  jednobodovou 
ztrátou na devátý SKC EHG Dornbirn, je 
nováček soutěže Krems. Ten tak zažívá ná-
ročnou sezonu. V jeho sestavě nalezneme 
Vendulu Šebestovou (54., 525,8).

Prosincové Kuželkářské listy se každoročně dívají do okolních zemí a přináší informace 

o tom, jak si vedou čeští krajánci v nejvyšší soutěžích Rakouska a Německa.

orth v čele rakouské 
superligy

pokračování na str. 13 
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orth v čele rakouské 
superligy

němecKo:

Německé nejvyšší soutěži dál neochvějně 
vládne SKV Rot Weiß Zerbst 1999. Dlouho-
době nejlepší celek světa na podzim opět 
nezaváhal a má bilanci osmi výher. Soutěž 
je letos pouze devítičlenná, když se klub ze 
Straubingu odhlásil. Tradičně hlavní utká-
ní podzimu se odehrálo v předposledním 
kole. Zerbst dokázal zvítězit na půdě Bam-
bergu, čímž potvrdil svoji dominanci. Dru-

hý v tabulce je Bamberg, který ztratil právě 
jen utkání se Zerbstem. A třetí pozici si drží 
SKC Staffelstein s českou trojicí v sestavě. 
Tým obhajuje loňský bronz. Nejlépe si za-
tím vede Miroslav Jelínek (20., 615,8). Ostat-
ní dva Češi Jiří Vícha (30., 603,5) a Jaroslav 
Hažva (32., 602,2) mu zdatně sekundují. 
Hned trio Čechů hájí barvy nováčka ligy 
Chambtalkegler Raindorf, který se drží na 
solidním pátém místě. Tradičního tahouna 
Milana Svobodu (26., 611,4) pro tuto sezonu 
doplnil zkušený, aktuálně nejlépe postave-
ný hráč týmu v tabulce jednotlivců, Radek 
Hejhal (16., 620,8), a nováček mezi kraján-
ky, mladý Michael Kotal, který se v  elitní 
konkurenci rozhodně neztrácí (38., 597,75). 
O bod a jednu pozici za Raindorfem nalez-
neme celek posledního z  českých hráčů, 
TSV Breitengüßbach. Robinovi Parkanovi 
se daří o něco méně než v minulé sezoně 

(44., 591,5), jeho družstvo však zatím drží 
šestou příčku se čtyřbodovým náskokem 
na poslední Kipfenberg.
Pro úplnost, nejlepším hráčem podzimu 
není žádný z  hráčů elitní trojice, ale ta-
houn čtvrtého KC Schwabsberg Mathias 
Dirnberger (654,0).
V  nejvyšší soutěži žen žádnou českou 
hráčku nenajdeme, takže jen ve stručnosti. 
Suverénním vládcem je tradičně SKC Victo-
ria Bamberg, která podobně jako Zebrst 
neztratila ani bod. V první devítce nejlep-
ších hráček najdeme hned šestici Bamber-
gu. Soutěž naprosto „terorizuje“ duo Ines 
Maričič a  Sina Beisser, které mají jediné 
průměr přes 600 kuželek. Beisser 607,25, 
Maričič dokonce 621,25.

Lukáš Dařílek

 pokračování ze str. 12

Open pohár U23 je nově založená soutěž 
na podobném formátu jako ČPD a  PMN, 
kterou letos pořádá Královéhradecký kraj-
ský kuželkářský svaz a je součástí přípravy 
juniorské reprezentace na nadcházející MS 
2018 v rumunské Kluži.
Soutěž má za sebou čtyři turnaje plus je-
den bonusový pořádaný přímo juniorskými 
reprezentačními trenéry. Nejlépe si v sou-
těži vede Jan Bína z  České Třebové, který 
ve všech čtyřech startech překonal hranici 
šest set kuželek. Vůbec nejvyššího náhozu 
mezi juniory však dosáhl Dominik Ruml 
z Hořic (638). Nejlepší juniorkou je Natálie 
Topičová, a to jak na dosažený počet bodů, 
tak i na maximální výkon (640).
Turnaj konaný pod záštitou trenérů re-

prezentace vyšel nejlépe dvojici Jan Bína 
a Natálie Topičová. Za nimi v pořadí skon-
čili Adam Palko (Rosice), Filip Lekeš (Luha-
čovice) a mezi juniorkami Hana Beranová 
(Ratíškovice) a Linda Lidman (Hazlov).

opeN pohár  
juNiorské kategorie

Na základě přihlášek i  osobních jednání 
s  možnými adepty na posty reprezentač-
ních trenérů byli s  konečnou platností 
jmenováni od 1. 12. 2017 do svých funkcí 
tito trenéři.

reprezentace U18 (dorost)
•	 dorostenci — Stanislav Novák (Hazlov)
•	 dorostenky — Tomáš Vít (Kosmonosy)

reprezentace dospělých
•	 muži — Ladislav Musil (Blansko)
•	 ženy — Jan Výrek (Valašské Meziříčí)

Již dříve byli zvoleni juniorští trenéři, kte-
rými se stali Jan Kotyza a Tomáš Valík (oba 
KK PSJ Jihlava).

reprezeNtačNí 
treNéři
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2. KlM a

1. KK SDS Sadská 11 54 : 34 17

2. TJ Červený Kostelec 11 58 : 30 16

3. KK Lokomotiva Tábor 11 54.5 : 33.5 16

4. TJ Sokol Kdyně 11 54 : 34 16

5. SKK Bohušovice 11 49 : 39 12

6. Vltavan Loučovice 11 45 : 43 10

7. TJ Start Rychnov nad Kn. 11 44 : 44 10

8. KK Kosmonosy 11 44 : 44 10

9. TJ Kuželky Česká Lípa 11 37.5 : 50.5 10

10. TJ Slovan Karlovy Vary 11 37.5 : 50.5 7

11. TJ Dynamo Liberec 10 22 : 58 4

12. SKK Rokycany B 10 20.5 : 59.5 2

2. KlM B

1. TJ Centropen Dačice 11 64 : 24 21

2. KK Vyškov 11 66 : 22 20

3. TJ Sokol Vracov 11 55 : 33 14

4. TJ Sokol Chvalíkovice 11 49 : 39 14

5. TJ Sokol Husovice B 11 42 : 46 12

6. KK Moravská Slávia Brno 11 40 : 48 11

7. TJ Spartak Přerov 11 47 : 41 10

8. TJ Prostějov 11 39 : 49 8

9. SKK Dubňany 11 35 : 53 8

10. TJ Unie Hlubina 11 36 : 52 7

11. KK Blansko 11 33 : 55 5

12. TJ Opava 11 22 : 66 2

2. KlZ a

1. TJ Lok. České Budějovice 9 55 : 17 18

2. TJ Sokol Chýnov 9 49 : 23 12

3. TJ Spartak Pelhřimov 9 40 : 32 12

4. SKK Primátor Náchod B 9 42 : 30 11

5. KK Jiří Poděbrady 9 39 : 33 11

6. TJ Sparta Kutná Hora 9 33 : 39 8

7. TJ Biž. Jablonec nad N. 9 28 : 44 7

8. TJ Neratovice 9 23 : 49 5

9. TJ Lokomotiva Ústí n. L. 9 29 : 43 4

10. Kuželky Jiskra Hazlov 9 22 : 50 2

3. KlM a

1. Kuželky Aš 11 55.5 : 32.5 16

2. CB Dobřany B 11 52.5 : 35.5 16

3. TJ Lomnice 11 51 : 37 14

4. TJ Kovohutě Příbram 11 50.5 : 37.5 12

5. TJ Elektrárny Kadaň 11 47 : 41 12

6. TJ Teplice Letná 11 44.5 : 43.5 12

7. TJ VTŽ Chomutov 11 44 : 44 11

8. TJ Lokomotiva Ústí n. L. 11 40 : 48 10

9. TJ Blatná 11 41.5 : 46.5 9

10. SK Škoda VS Plzeň 11 37.5 : 50.5 8

11. SKK Podbořany 11 33 : 55 6

12. KK Konstruktiva Praha 11 31 : 57 6

3. KlM B

1. TJ Lokomotiva Trutnov 11 59.5 : 28.5 19

2. SKK Náchod 11 53.5 : 34.5 16

3. SKK Hořice B 11 49.5 : 38.5 15

4. Spartak Rokytnice n. Jiz. 11 58 : 30 14

5. TJ Sokol Tehovec 11 46.5 : 41.5 11

6. SK Žižkov Praha 11 45 : 43 10

7. KK Jiří Poděbrady 11 43.5 : 44.5 10

8. TJ Sparta Kutná Hora 11 38.5 : 49.5 10

9. TJ Sokol Benešov 11 37 : 51 10

10. SKK Jičín B 11 34 : 54 7

11. TJ Sokol Kolín 11 35 : 53 6

12. KK Konstruktiva Praha B 11 28 : 60 4

3. KlM C

1. TJ Zbrojovka Vsetín 11 61 : 27 20

2. TJ Horní Benešov 11 57.5 : 30.5 16

3. KC Zlín 11 57 : 31 15

4. SK Jiskra Rýmařov 11 49 : 39 14

5. TJ Odry 11 49 : 39 12

6. KK Šumperk C 11 43.5 : 44.5 11

7. KK Zábřeh B 11 41 : 47 11

8. TJ Sokol Bohumín 11 37 : 51 9

9. TJ Tatran Litovel 11 38 : 50 8

10. SKK Ostrava 11 32 : 56 6

11. TJ Sokol Machová 11 31 : 57 6

12. HKK Olomouc B 11 32 : 56 4

3. KlM D

1. TJ Slovan Kamenice n. L. 11 68 : 20 20

2. KK Slavoj Žirovnice 11 56 : 32 18

3. TJ Sokol Šanov 11 55 : 33 18

4. TJ Lok. České Budějovice 11 55.5 : 32.5 14

5. SK Podlužan Prušánky 11 48.5 : 39.5 13

6. SK Baník Ratíškovice 11 45 : 43 11

7. TJ Centropen Dačice B 11 42 : 46 10

8. TJ Sokol Slavonice A  11 37 : 51 8

9. TJ Sokol Husovice C 11 36 : 52 6

10. TJ BOPO Třebíč 11 33 : 55 6

11. TJ Sokol Mistřín 11 31 : 57 5

12. KK Slovan Rosice B 11 21 : 67 3

2. KlZ B

1. KK Zábřeh 8 56 : 8 16

2. KK PSJ Jihlava 8 38.5 : 25.5 11

3. KK Vyškov 8 33 : 31 8

4. SK Baník Ratíškovice 8 29 : 35 8

5. HKK Olomouc 8 27 : 37 8

6. TJ Sokol Husovice 8 30 : 34 7

7. KK Blansko B 8 26 : 38 5

8. KK Moravská Slávia Brno 8 23.5 : 40.5 5

9. TJ Sokol Luhačovice 8 25 : 39 4

milan Jakoubek, před-
seda TJ Elektrárny Ka-
daň, bývalý předseda 
Komise rozhodčích 
ČKA, předseda Ko-
mise rozhodčích a Tre-
nérsko-metodické komise Ústeckého KKS, 
oslavil v listopadu 60. narozeniny.

blahopřejeme 
k jubileu

Prosíme o kontrolu údajů v Adresáři ČKA 
na webu www.kuzelky.cz. Případné změny 
zasílejte emailem na adresar@kuzelky.cz.

adresář čka
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diviZe as

Na prvním místě přezimuje Radotín, který 
si do jarní části přenáší čtyři body násko-
ku. Vyzyvateli budou jistě Vršovice s  Uni-
onem a  nezapomínejme na silný Meteor. 
Opačné starosti budou mít v  Benešově, 
kde budou dohánět pětibodové manko na 
první nesestupovou příčku.

 1. SC Radotín 13 71,0:33,0 22 
 2. TJ Sokol Praha-Vršovice 13 65,5:38,5 18 
 3. PSK Union Praha 13 56,5:47,5 18 
 4. SK Meteor Praha B 13 58,0:46,0 15 
 5. TJ Sparta Kutná Hora C 13 56,5:47,5 15 
 6. TJ AŠ Mladá Boleslav 13 55,5:48,5 14 
 7. TJ Neratovice 13 52,0:52,0 14 
 8. TJ Sokol Brandýs nad Labem 13 49,0:55,0 12 
 9. KK Kosmonosy B 13 50,0:54,0 11 
 10. KK Vlašim 13 48,5:55,5 11 
 11. KK Slavoj Praha B 13 44,0:60,0 9 
 12. AC Sparta Praha 13 39,5:64,5 9 
 13. KK Slavia Praha 13 41,5:62,5 8 
 14. TJ Sokol Benešov B 13 40,5:63,5 6

ZápadočesKá diviZe

Lokomotiva Cheb je půlmistr Západočeské 
divize. O bod zvítězila před Plzní a Hazlo-
vem. Jedinou výhru zatím slavili ve Kdy-
ni a určitě pomýšlejí na lepší jaro. O dva 
body více má Jednota Dobřan a o  tři pak 
Jáchymov. To jsou týmy nejvíce ohrožené 
ztrátou divizní příslušnosti.

 1. TJ Lokomotiva Cheb A 11 110:66 18 
 2. TJ Slavoj Plzeň  11 118:58 17 
 3. Kuželky Hazlov  11 116:60 17 
 4. TJ Lokomotiva Cheb B 11 100:76 14 
 5. TJ Lomnice B 11 91:85 14 
 6. TJ Sokol Útvina  11 98:78 12 
 7. Kuželky Holýšov  11 81:95 11 
 8. SKK Karlovy Vary  11 84:92 9 
 9. TJ Havlovice  11 84:92 9 
 10. TJ Jáchymov  11 66:110 5 
 11. TJ Dobřany  11 60:116 4 
 12. TJ Sokol Kdyně B 11 48:128 2

diviZe Jih

Start Jihlava se stal divizním půlmistrem 
s  náskokem jednoho bodu před tradič-
ně silným déčkem Dačic. Třetí místo uko-
řistili hráči z Nových Hradů. Ztráta divizní 
příslušnosti pak hrozí v Pelhřimově a Tře-
bíči, kde budou muset do jara zapracovat 
a zlepšit svoji výkonnost. V klidu nemohou 
být ani v Táboře nebo Častrově.

 1. TJ Start Jihlava 11 61,0:27,0 17 
 2. TJ Centropen Dačice D 11 50,0:38,0 16 
 3. TJ Sokol Nové Hrady  11 54,0:34,0 15 
 4. TJ Sokol Chotoviny  11 57,0:31,0 14 
 5. TJ Jiskra Nová Bystřice  11 55,0:33,0 14 
 6. TJ Spartak Pelhřimov A 11 45,0:43,0 14 
 7. TJ Sokol Soběnov  11 43,0:45,0 11 
 8. TJ Slovan Jindřichův Hradec  11 40,0:48,0 10 
 9. TJ Sokol Častrov  11 40,0:48,0 9 
 10. KK Lokomotiva Tábor B 11 35,0:53,0 6 
 11. TJ Spartak Pelhřimov B 11 25,0:63,0 4 
 12. TJ Třebíč B 11 23,0:65,0 2

východočesKá diviZe

Tesla Pardubice, Třebechovice a Smiřice, to 
jsou podzimní medailisté, kteří se budou 
snažit své pozice udržet i na jaře. Naopak 
vylepšit své umístění budou chtít v  Nové 
Pace, Rybníce, Hylvátech a Vrchlabí.

 1. TJ Tesla Pardubice 13 131:77 20 
 2. SKK Třebechovice p. Orebem 13 124:84 18 
 3. KK Zalabák Smiřice 13 121:87 18 
 4. TJ České Meziříčí 13 120:88 17 
 5. TJ Dvůr Králové nad Labem 13 122:86 15 
 6. KK Vysoké Mýto 13 109:99 14 
 7. KK Dobruška 13 107:101 14 
 8. TJ Start Rychnov nad Kn. B 13 106:102 12 
 9. TJ Červený Kostelec B 13 93:115 12 
 10. TJ Lokomotiva Trutnov B 13 100:108 10 
 11. SKK Vrchlabí B 13 90:118 9 
 12. TJ Jiskra Hylváty 13 85:123 8 
 13. TJ Sokol Rybník 13 72:136 8 
 14. TJ Nová Paka 13 76:132 7

severočesKá diviZe

Hvězda Trnovany zvítězila v podzimní části 
Severočeské divize. Bod ztrácí Jiskra Nový 
Bor, tři body Louny a Česká Lípa. Sestupem 
je ohrožena hned pětice týmů, především 
Šluknov, Blíževedly a  Doksy, klidnou zimu 
však nebudou mít ani v Děčíně a Jablonci 
nad Nisou.

 1. KK Hvězda Trnovany B 11 55,5:32,5 18 
 2. TJ Jiskra Nový Bor 11 57,0:31,0 17 
 3. TJ KK Louny 11 53,5:34,5 14 
 4. SK Skalice u České Lípy 11 52,0:36,0 14 
 5. SKK Bohušovice B 11 46,0:42,0 13 
 6. SK Děčín 11 47,5:40,5 11 
 7. Sokol Spořice 11 37,0:51,0 10 
 8. TJ Bižuterie Jablonec nad N. 11 38,0:50,0 8 
 9. TJ Kovostroj Děčín 11 38,0:50,0 8 
 10. TJ Doksy 11 40,0:48,0 7 
 11. TJ Sokol Blíževedly 11 36,5:51,5 7 
 12. SK Plaston Šluknov 11 27,0:61,0 5

JihomoravsKá diviZe

Na čele si vybudovaly čtyřbodový náskok 
Dubňany, který hájí před ivančickou Ré-
nou. Opačné starosti má druhý ivančický 
tým Orel, který se propadl tabulkou až do 
sestupového pásma. Ještě hůře na tom 
však jsou ve Valašském Meziříčí, kde bu-
dou mít před sebou velmi těžké jaro.

 1. SK Kuželky Dubňany B 14 77,0:35,0 23 
 2. KK Réna Ivančice  14 67,5:44,5 19 
 3. KK Orel Telnice  14 61,5:50,5 17 
 4. KK Jiskra Čejkovice  14 65,0:47,0 16 
 5. KC Zlín B 14 58,5:53,5 16 
 6. TJ Sokol Mistřín B 14 55,0:57,0 15 
 7. KK Blansko B 14 52,0:60,0 15 
 8. TJ Sokol Luhačovice B 14 54,0:58,0 14 
 9. KK Moravská Slávia Brno B 14 55,0:57,0 12 
 10. KK Vyškov B 14 54,0:58,0 12 
 11. KK Orel Ivančice  14 47,0:65,0 12 
 12. TJ Sokol Brno IV  14 51,0:61,0 11 
 13. TJ Jiskra Otrokovice  14 45,5:66,5 10 
 14. TJ Valašské Meziříčí B 14 41,0:71,0 4

D i v i z n í  s o u t ě ž e

pokračování na str. 16 
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tiráž

severomoravsKá diviZe

Šumperk B ukořistil první místo a  čtyři 
body náskoku k tomu. Dohánět ho budou 
chtít určitě v  Přemyslovicích, Michálkovi-
cích či Sedlnici. Na druhém konci tabulky 
se odehrává podobně vyrovnaný souboj, 
kde Krnov bude dohánět Bohumín, Ostra-
vu a Opavu.

 1. KK Šumperk B 11 63,5:24,5 18 
 2. Sokol Přemyslovice 11 54,0:34,0 14 
 3. TJ Sokol Michálkovice 11 51,0:37,0 13 
 4. TJ Sokol Sedlnice 11 50,0:38,0 13 
 5. TJ Opava B 10 41,5:38,5 11 
 6. TJ Horní Benešov B 10 41,0:39,0 11 
 7. TJ Spartak Přerov B 11 49,5:38,5 11 
 8. SKK Jeseník 11 38,0:50,0 11 
 9. KK Minerva Opava 11 35,5:52,5 8 
 10. SKK Ostrava B 11 35,5:52,5 8 
 11. TJ Sokol Bohumín B 11 33,0:55,0 8 
 12. TJ Krnov 11 27,5:60,5 4

p r o -t e c  c u p  —  p o h á r  Č k a

 pokračování ze str. 15

A hned první kolo ženského pavouka při-
neslo jedno překvapení. Vítěz soutěže 
z roku 2014 a aktuálně čtvrtý celek nejvyšší 
ligové soutěže Spartak Přerov totiž nestačil 
na Zbrojovku Vsetín, tedy tým nenastupují-
cí v žádné ženské soutěži, avšak složený ze 
zkušených hráček. Přerov pravda nastoupil 
ke dvojutkání bez svých největších opor. 
Klíčová byla v boji o postup domácí výhra 
Vsetína 5:1, kterou Zbrojovka potvrdila re-
mízou v Přerově. Zbylí favorité již nezavá-
hali a postupují do osmifinále.
Mužské síto je poněkud děravější, a  tak 
již soutěž opustila polovina účastníků. Při 
pohledu na jednotlivé výsledky je možné 
konstatovat, že z  postupu se povětšinou 
radovaly favorizované celky. Jednou z  vý-
jimek je Sokol Chotoviny. Tým z  jihu Čech 
narazil na druholigový Vltavan Loučovice 
a  jako outsider začínal doma. Chotoviny 
jsou doma silné, ale jednoznačná výhra 
6:0 byla velkým překvapením. Domácí tě-
žili z kvalitních a vyrovnaných výkonů. Lou- 
čovice byly před odvetou v  obtížné pozi-
ci, ale těžkou kuželnu v  Českém Krumlo-
vě mají dobře naučenou, a tak ještě měly 

naději na postup. Tu však svým výkonem 
529, a  hlavně vítězstvím zmařil chotovin-
ský Zbyněk Hein. Hosté poté ovládli i zby-
tek utkání, když zvítězili 5:1. Chotoviny tedy 
mohou slavit.
Druhým překvapením je vypadnutí rezerv-
ního celku interligového Sokola Husovice. 
B tým hrající 2. KLM nastoupil proti TJ Nové 
Město na Moravě. Nové Město má ve svém 
středu mimo jiné i  Miloše Stloukala, bý-
valého mládežnického reprezentanta. Ten 
se také v úvodním utkání prezentoval nej-
lepším výkonem (561) a  i díky němu Nové 
Město slavilo výhru 4:2. V  odvetě moh-
ly Husovice ještě vše zvrátit. Nové Město 
do první dvojice nasadilo Stloukala. Ten 
v  napínavém závěru těsně zdolal Tomáše 
Žižlavského, a protože ještě v těsnější bitvě 
získal bod i hostující Petr Hlisnikovský, byly 
za stavu 0:2 Husovice doslova nad propas-
tí. Naopak Novému Městu stačil k postupu 
jediný bod, případně čtyři uhrané dráhy. 
Tři z nich, ale především kýžený bod uhrál 
Michal Miko, a  tak se z postupu radovalo 
Nové Město.
 Lukáš Dařílek

Aktuálně bylo ukončeno druhé kolo základní části 

mužů a první kolo žen Pro-Tec Cupu — Poháru ČKA..

základNí část 
se blíží ke koNci

Přehled povolených hostování pro sezónu 
2017–2018 je k dispozici na webu ČKA.

hostováNí


