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Stokrát a  stejně jako poprvé. Jak se 
můžete mimo jiné dočíst v tomto čís-
le, slavíme dnes krásné kulaté výro-
čí, protože Kuželkářské listy už vyšly 
přesně stokrát.
Spoustu věcí už jsme se za tu dobu 
v „redakci“ naučili, i když nikdo z nás 
není profesionální, ba ani amatérský 
novinář. Pokaždé je to však trochu 
jiné, protože jiné jsou vstupní infor-
mace a  události, o  kterých píšeme. 
Rádi přinášíme dobré zprávy nebo 
zprostředkováváme výměnu infor-
mací ze světa kuželek.
V tomto čísle se spolu s námi můžete 
ohlédnout za skončenými nejvyšší-
mi soutěžemi dospělých i  mládeže. 
O mládeži se dočtete také v rozhovo-
ru s novou členkou Výkonného výbo-
ru ČKA.
Současně už probíhají také mistrov-
ství České republiky rozdělená tento-
krát do tří víkendů, z nichž souhrnné 
zpravodajství přineseme v  příštím 
čísle a  zahájíme tak druhou stovku 
vydání.

Úvodem

pokračování na str. 3 

KK Slovan RoSice 
c.S. electR. Romgaz tâRgu muReș

1 : 7 (3294 : 3412)

Final Four kuželkářské Ligy mistrů se usku-
tečnil v  německém Bambergu na místní 
šestidráhové kuželně. České Rosičky v se-
mifinále narazily na rumunský C.S. Electro-
mures Romgaz Targu-Mures, což se zdálo 
jako poměrně šťastný los. V utkání hraném 
přes všech šest drah se českému družstvu 
příliš nepovedl vstup do utkání. Touha po 
úspěchu a možná přemotivovanost našim 
hráčkám svázala ruce a žádná z nich nepo-
dala výkon, se kterým by byla spokojená.
V  úvodní trojici se představila Nikola Ta-
toušková (525), která si příliš neporozumě-
la s  těžkými drahami a  druhá šedesátka 
se jí nepovedla tak, jak by si přála. I proto 
prohrála s dobře hrající Tildou Duka (589) 
4:0 na sety. Vedle Nikoly nastoupila Lucka 
Vaverková. Ani ona nepotvrdila dobrou jar-
ní formu a s číslem 551 prohrála o 17. Nej-
lépe se vedlo Natálii Topičové, která i přes 
slušný výkon 568 prohrála o tři kuželky. Po 
úvodní trojici naše hráčky ztrácely 84 kuže-
lek a tři body.
Bohužel v druhé rundě nepřišlo výrazněj-
ší zlepšení. Andrea Axmanová se s těžkou 
kuželnou nedokázala srovnat. Ani střída-
jící Iva Rosendorfová nedokázala zvrá-
tit průběh duelu, a  tak děvčata společně 

podlehla na číslo 496 o 57 kuželek. Jednou 
slabou dráhou (119) se o bod a skvělý vý-
kon připravila Alena Kantnerová, která 
nahrála 562, ale prohrála o jednu devítku. 
A  tak jediným světlým bodem sestavy se 
stala nejzkušenější hráčka Naďa Dobešo-
vá, která udržela chladnou hlavu a nepod-
lehla atmosféře zápasu. Skvělých 592 bylo 
nejlepším výkonem utkání, který zajistil 
Rosicím alespoň čestný bod. Rosičky tedy 
podlehly Rumunkám 7:1 a na tým jistě padl 
strašák nepopulárního čtvrtého místa. Jak 
se s ním popasovaly se dočtete za chvíli.

SKc victoRia 1947 BamBeRg 
KegljašKi KluB celje

6 : 2 (3614 : 3387)

V druhém semifinále se představil obrov-
ský favorit domácí Victoria Bamberg. Jeho 
soupeřem byl několikanásobný vítěz této 
soutěže Celje. Domácí hráčky hned v úvo-
du rozhodly o osudu utkání. V první troji-
ci jsme byli svědky skvělých výkonů. Sina 
Beisser a  Corinna Kastner porazily přes 
640 kuželek a  společně nahrály přes 150 
kuželek k  dobru. V  druhé půlce přidala 
šestistovku ještě střídající Beata Wlodar-
czyk s  Melissou Stark a  tak bylo o  vítězi 
rozhodnuto. Victoria si došla pro jasné ví-

Po druhém místě na Světovém poháru a suverénním 

zisku titulu mistryň ČR si rosické ženy připisují další 

historický úspěch. V nejprestižnější mezinárodní soutěži 

získaly bronzové medaile. Společně se podíváme, co 

tomuto úspěchu předcházelo.

Rosická tečka 
za sezónou

Štěpán Koblížek
šéfredaktor
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tězství 6:2 o více než 200 kuželek. Nejlepší 
hráčkou Celje byla Rada Savic s 613 kužel-
kami. 

KegljašKi KluB celje 
KK Slovan RoSice

3 : 5 (3455 : 3479)

V neděli ráno se o třetí místo utkal český 
zástupce se zástupcem ze Slovinska. Ro-
sičky si chtěly napravit chuť po prohraném 
semifinále. Nový zápas, nová motivace.
Rosičky vlétly do zápasu o  poznání lépe 
než v  sobotu. Skvělým výkonem se před-
vedla Nikola Tatoušková, která porazila 
604, přesto však prohrála na body. V tom ji 
však dokonale zastoupily její spoluhráčky. 
Natálie Topičová i  Iva Rosendorfová uhrá-
ly po dobrých výkonech bod. Rosice tak 
vstupovaly do koncovky za stavu 2:1 plus 
35 kuželek. Alena Kantnerová zopakovala 
sobotní výkon a  ani tentokrát to na bod 
nestačilo, proti byla nejlepší hráčka Cel-

je Rada Savič. Stejně tak Naďa Dobešová 
nedokázala uhrát bod na dobře hrající 
Nadu Savič. O vítězství Rosic se tak v závě-
ru zasloužila Lucie Vaverková, která pora-
zila skvělých 614 kuželek, stala se nejlepší 
hráčkou utkání, získala bod a udržela ku-
želky na straně Rosiček. Velice napínavý 
a  vyrovnaný zápas tedy vyzněl lépe pro 
Rosice v poměru 5:3 a 24 kuželek k dobru.

SKc victoRia 1947 BamBeRg 
c.S. electR. Romgaz tâRgu muReș

7 : 1 (3535 : 3377)

Stejně jako semifinále, tak i  finále bylo 
v podání Bambergu jasná záležitost. Suve-
rénní vstup do zápasu byl korunován nej-
lepším výkonem zápasu 628, který nahrá-
la Corinna Kastner. Bamberg si do závěru 
přinesl vedení 3:0 i  jasnou převahu v ku-
želkách. Ani dva ztracené duely v  závěru 
nic nezměnily na zisku titulu pro domácí 
Victorii. V  rumunském týmu se nejlépe 
představila Maďarka Anita Mehesz s  609 
kuželkami.

Kc SchwaBSBeRg 
šK ŽeleziaRne PodBRezová

1 : 7 (3493 : 3711)

V  prvním semifinále se představil čerstvý 
mistr Interligy a Slovenska proti německé-
mu Schwabsbergu.
Úvod utkání i  přes výpadek srbského re-
prezentanta Tepsy vyšel lépe Slovákům. 
Největší zásluhu na tom měl Vilmoš Zavar-
ko, který zahrál skvělých 712 kuželek. Zají-
mavostí je, že z úvodní šestice byl jediným 
hráčem, který porazil přes 600 kuželek. 
Druhý bod Železiaren přidal Bystrik Vado-
vič a  to znamenalo stav 2:1 a  100 kuželek 
k  dobru. Němcům se tentokrát nedařilo, 
nejlepším hráčem byl Manuel Lallinger 
s  rovnou šestistovkou. A  když Podbrezová 
přidala tři šestistovky, nebylo ze zápasu 
nic jiného, než jasné vítězství slovenského 
mistra 7:1 o 218 kuželek. 

Rosická tečka 
za sezónou

 pokračování ze str. 2

pokračování na str. 4 

Liga mistrů 2017/18 — ženy

1. SKC Victoria 1947 Bamberg

2. C.S. Electromures Romgaz Târgu Mureș

3. KK Slovan Rosice

4. Kegljaški klub Celje
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SKv Rot weiSS zeRBSt 1999 
alaBáRdoS-Szegedi te

7 : 1 (3756 : 3573)

I  druhé semifinále mělo podobně jasný 
průběh. Červenobílý Zerbst ovládl začátek 
utkání jasně 3:0. Nejlepším hráčem úvodu 
byl Uros Stoklas s 652. V úvodu pro maďar-
ský tým nezískal bod ani hvězdný Norbert 
Kiss, který trefil 617 kuželek a prohrál s We-
berem o 13. Malý zázrak potřebovali Maďaři 
v  závěru utkání. Ten však nepřišel. Jediný 
čestný bod připsal nejlepší hráč utkání 
Laszlo Karsai (661). Szeged podlehl němec-
kému mistrovi 1:7 o téměř 200 kuželek.

alaBáRdoS-Szegedi te 
Kc SchwaBSBeRg

2 : 6 (3681 : 3691)

Boje o medaile přinesly mnohem drama-
tičtější koncovky. Schwabsberg odhodil 
trému a  vstoupil skvěle do zápasu. Úvod 
opanoval 2:1. Důležité body hrál Rohn 
na Kisse (642:640) a  Vsetecka na Karsaie 
(627:622). Na druhé straně Karton uhrál 
bod, ačkoliv prohrál na kuželky. Silný za-
čátek tak Szegedu příliš nevyšel. Přesto byl 
stav vyrovnaný a  na straně Němců bylo 
pouhých 12 kuželek. Schwabsberg musel 
v závěru dokonce střídat a už to vypadalo 
dobře pro Maďary. Ale povedené střídání 
a  skvělý výkon Lallingera (650) rozhodly 
o tom, že třetí místo zůstane v Německu.

SKv Rot weiSS zeRBSt 1999 
šK ŽeleziaRne PodBRezová

2 : 6 (3725 : 3738)

Obrovské drama a  nádhernou tečku za 
klubovou kuželkářskou sezónou přineslo 
finále mužů. Mistr Bundesligy s  mistrem 
Interligy. To byla pozvánka na nedělní od-
poledne. V  úvodu opět exceloval Zavarko 
s 693 kuželkami a vítězstvím o 70. Propadli 
ale střídaný Bystrik Vadovič s Tepsou (553), 
kteří podlehli Stoklasovi o  82. Rozdílový 
bod uhrál o  10 Milan Tomka na číslo 629. 
Stav tedy 2:1 pro Podbrezovou, ale dvě ku-
želky k dobru pro Zerbst.
V závěru byly všechny tři duely vyrovnané 
až do posledních hodů. Nemček porazil 
Weisse na 613 o 16 kuželek. Kuna prohrává 
se Schneiderem (621) o 5. Jako klíčový duel 
se ukázal souboj německého kapitána 
Hoffmanna se slovenským Pašiakem. Timo 
Hoffmann ovládl první dráhu o  40 kuže-
lek. Tomáš Pašiak se však dokázal vzchopit 
a excelentní druhou šedesátkou (349) oto-
čil duel ve svůj prospěch. Uhrál rozdílový 
bod, 4 kuželky k dobru a to celkově zname-
nalo vítězství Podbrezové 6:2 o 13 kuželek.

Tomáš Valík 
s využitím informací od Nadi Dobešové

Rosická tečka 
za sezónou

 pokračování ze str. 3

Liga mistrů 2017/18 — muži

1. ŠK Železiarne Podbrezová

2. SKV Rot Weiss Zerbst 1999

3. KC Schwabsberg

4. Alabárdos-Szegedi TE

100. 

vydání čaSoPiSu

Ve středu 6. září 2006 vyšlo první 
číslo časopisu. Dnes je tu jeho jubi-
lejní 100. vydání!
Snahou bylo skloubit informační 
servis poskytovaný Zpravodajem 
ČKA a  současně vydávat v  elektro-
nické podobě kuželkářský časopis, 
který do té doby vycházel v papíro-
vé podobě jako čtvrtletník Kuželky & 
Bowling. První číslo časopisu mělo 
ještě tradiční název „Zpravodaj ČKA“ 
a  teprve od druhého čísla byl vy-
brán nový název „Kuželkářské listy“, 
zkráceně někdy také jako „KuLi“.
Periodicita vydávání byla do roku 
2010 deset čísel ročně a pak se pře-
šlo na každoročních osm vydání. Od 
ročníku 2017 byl pozměněn design 
časopisu. Vydání je většinou na-
plánováno tak, aby korespondovalo 
s termínovým kalendářem a přines-
lo všechny podstatné informace ze 
všech důležitých akcí a  výsledkový 
servis za uplynulé období.
Stejně jako v  jiných kuželkářských 
oblastech je důležité mít partu 
nadšených spolupracovníků. Tým, 
který časopis připravuje, se postup-
ně různě obměňuje, ale troufám si 
říct, že pořád funguje velmi dobře.
Tímto bych chtěl poděkovat za spo-
lupráci všem, kteří se za tu dlouhou 
dobu více či méně pravidelně podí-
leli či podílejí na přípravě obsahu 
časopisu nebo jeho grafickém zpra-
cování.

Za redakci Kuželkářských listů  
Štěpán Koblížek
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V mládeži je 
budoucnost kuželek

ludmila johnová

předsedkyně  
Komise mládeže ČKA

Většina z  vás již měla někdy příležitost 
setkat se s  Lídou na některém z  kužel-
kářských klání. Ne všichni však ví, že Lída 
Johnová se stala v minulém roce předsed-
kyní Komise mládeže ČKA (KM). Co všechno 
tato funkce obnáší, jaký je její první rok 
v  nové funkci a  mnohé další se dozvíte 
právě teď.

lído, můžeš nám na začátku v  krátkosti 
říci, jaké jsou tvé základní povinnosti 
a  práva coby předsedkyně Km? Kdo 

všechno Km tvoří? a  co bylo tvojí hlavní 
motivací věnovat se právě mládeži?
Jako předsedkyně KM mám na starost pře-
devším zajištění fungování soutěží v  do-
rostenecké a žákovské kategorii s výjimkou 
dorostenecké ligy, kterou řídí Sportovně-
technická komise. KM se stará o  dlouho-
dobé soutěže, jako je Pohár mladých na-
dějí (PMN) a  Český pohár dorostu (ČPD), 
ale také o  soutěže krajských výběrů, pře-
devším Vánoční a Májový turnaj. Před kaž-
dou akcí je potřeba připravit rozpis, zajistit 
místo konání a  další organizační náleži-
tosti. V  současné době mě také čeká or-
ganizace letního kempu pro mládež. A ne-
smím opomenout ani přípravu rozpočtu 
KM a přípravu žádosti na čerpání státních 
dotací na talentovanou mládež.
Naštěstí na to všechno nejsem sama. Jako 
členy KM jsem si vybrala lidi, kteří mají 
s  organizací mládežnických akcí zkuše-
nosti, mají skvělé nápady a vím, že se na 
ně můžu spolehnout. V KM mám tři kolegy. 
Můj taťka (Jiří John) vede PMN a  zajišťuje 
organizaci obou dlouhodobých soutěží, 
koordinaci míst a  termínů. Renča Šimůn-
ková má spoustu zkušeností jak z  KM 
i  reprezentace, tak s  pořádáním turnajů. 
Tomáš Valík je také studnice nápadů a po-
dobně jako Renča je zkušený organizátor 
a mládeži se také již delší dobu věnuje.
Důvodů, proč jsem se rozhodla praco-
vat s  mládeží, je hned několik. Největší 
roli hraje určitě to, že se mládeži dlou-
hodobě věnoval taťka a  já to od něj po-
stupně začala odkoukávat a chtěla jsem se 
také zapojit. Důležité pro mě je, že v práci 
s mládeží vidím velký smysl. Je potřeba se 

dětem věnovat, protože právě v nich je bu-
doucnost kuželkářského sportu. Proto také 
na sebe beru tuto odpovědnost a snažím 
se tuto práci dělat na 100 %.

ligové soutěže jsou již u konce. Stejně tak 
známe i medailisty dvou prestižních sou-
těží čPd a  Pmn. jak hodnotíš dosavadní 
výsledky tohoto soutěžního ročníku?
Dle mého názoru se tento soutěžní ročník 
opět vydařil. Věřím, že účast v  PMN byla 
pro ty nejmladší hráče další motivací u ku-
želek zůstat. Mohli si vyzkoušet, jaké to je 
hrát před publikem, mohli se porovnat se 
svými vrstevníky. Co se týče ČPD, zde byly 
k vidění skvělé výkony včetně několika šes-
tistovek a o celkovém pořadí se rozhodo-
valo až ve finálové bitvě. A také mě těší, že 
se oproti minulému ročníku zapojilo více 
dětí a více oddílů. Snad tento trend bude 
pokračovat.

Prozraď nám, jaké akce ještě mládež 
v nejbližší době čekají?
Na konci května se bude v Pelhřimově již 
tradičně konat Májový turnaj, kde se mezi 
sebou utkají krajské výběry žactva. Na za-
čátku června si budou nejmladší žáci moci 
zahrát v Českých Velenicích, opět se jedná 
o  krajské výběry. Během letních prázdnin 
plánujeme uspořádat kemp talentované 
mládeže. A  na reprezentační úrovni se 
bude v květnu bojovat o medaile na Světo-
vém poháru dorostu v Rumunsku.

V tomto čísle Kuli vám přinášíme rozhovor s Ludmilou Johnovou. 

r o z h o v o r

pokračování na str. 6 
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V mládeži je 
budoucnost kuželek

 pokračování ze str. 5

v  posledních letech se setkáváme s  je-
vem klesajícího počtu aktivních hráčů 
mládeže. Kluby mnohdy nemají kde brát 
a  jsou tak nuceny rušit svá ligová druž-
stva. v čem, myslíš, je největší příčina?
Nemyslím si, že by se počet mládeže sni-
žoval plošně v rámci celé ČR. Podle mého 
názoru je to spíše otázka některých od-
dílů a  měst. Osobně si myslím, že příčin 
je hned několik. Není dostatek lidí, kteří 
jsou ochotni se mládeži v oddílu věnovat. 
V  mnoha obcích jsou ze strany jejich za-
stupitelstev vyčleněny na práci s  mládeží 
nemalé finanční prostředky určené přede-
vším trenérům, ale v mnoha případech se 
k nim tyto peníze nedostanou vůbec nebo 
jen z malé části. Jestli je za tím závist jejich 
okolí, ačkoliv v  podstatě není co závidět, 
nebo obyčejná lhostejnost k jejich práci, to 
nevím. O tom, že se jedná skutečně o ča-
sově náročnou a  zodpovědnou činnost, 
nelze pochybovat. Ve velké většině ji vy-
konávají opravdu pouze největší „srdcaři“ 
nebo rodiče malých kuželkářů. Ve větších 
městech, kde je více sportovních možností, 
si děti třeba kuželky ani nezvolí, neboť 
o  nich nevědí nebo se jim oproti jiným 

sportům nezdají tak atraktivní.

v  tomto soutěžním ročníku oddíly, které 
mají družstvo dospělých v některé ligové 
soutěži vyjma 2. Klz, musí mít zařazeny 
v některé mistrovské soutěži družstvo do-
rostu a toto družstvo dorostu musí řádně 
absolvovat celý soutěžní rok. jaký máš ná-
zor na tuto podmínku?
Tato podmínka není tak striktní. Rozpis ku-
želkářské ligy dává další možnosti, jak se 
s  touto povinností mohou oddíly vypořá-
dat. Pokud oddíl takové družstvo mládeže 
nemá, může se např. dohodnout s  jiným 
oddílem, který tuto podmínku splní místo 
něj. Stačí i určitý počet startů jednotlivců 
v žákovských či dorosteneckých soutěžích. 
Osobně se k  této podmínce stavím spíše 
pozitivně, neboť bez mládeže by náš sport 
„vymřel“. Povinnost mládeže vnímám spíše 
jako určitou motivaci se mládeži věnovat. 

dovol mi poslední dvě otázky. nedávno 
jsi společně s  janou holubovou vystou-
pila v  pořadu „Snídaně s  novou“, kde 
jste představily kuželkářský sport široké 
veřejnosti. jaké další kroky plánuješ do 
budoucna učinit, aby se členská základna 
mládeže rozšiřovala?

Věřím, že kuželky nebyly ve Snídani s No-
vou naposledy. Ráda bych je tam dostala 
znovu, například v souvislosti s  reprezen-
tačními úspěchy nebo MS v  Rokycanech. 
Existuje také spousta jiných pořadů, uvi-
díme dále, co se podaří domluvit. Letos 
jsem ještě poskytla rozhovor do knihy 
„Cesta ke sportu 3“, která je určena pře-
devším pro rodiče a vysvětluje, proč by se 
děti měly zrovna tomuto sportu věnovat. 
Doufám, že jsem tam kuželky vychválila 
dostatečně.
V  nejbližší budoucnosti plánujeme zopa-
kovat náborové akce mládeže, díky kte-
rým se ke kuželkám dostane více dětí. 
Rovněž bych byla ráda, aby kuželky měly 
své propagační materiály či brožury, které 
by dětem, rodičům nebo učitelům vysvět-
lily, o jaký sport jde a jak je lze začít hrát. 
Zde by se skvěle dalo stavět na existujícím 
konceptu „Pojď hrát kuželky“.

dlouho jsme tě mohli vidět jako aktivní 
hráčku prvoligového družstva české tře-
bové. jaká je tvá vize do budoucna?  Plá-
nuješ se vrátit zpět ke kuželkářské hře?
Dát si pauzu od hraní bylo rozhodnutí, 
které ve mně zrálo několik sezón, a  to 
především z  časových důvodů. Byly jsme 
skvělá parta, ale měly jsme problém dát 
do kupy šest hráček a už to nešlo dál udr-
žet. Musím ale říci, že hraní mi opravdu 
chybí. Návrat v  nejbližší době neplánuji, 
ale kdo ví, co bude za pár let. Kuželky jsou 
pro mě už od dětství srdcová záležitost, 
taková první láska, která vás provází celý 
život a kterou nechcete jen tak opustit.

lído, děkuji ti za rozhovor a přeji mnoho 
štěstí.

Marie Říhová

r o z h o v o r

Lída Johnová (vpravo) a Jana Holubová ve Snídani s Novou



KuželKářsKé listy 2/2018

7i n t e r l i g a

Z herního pohledu příliš překvapení tento 
ročník nepřinesl. Medaile si rozdali mezi 
sebou vesměs favorité a také na opačném 
pólu tabulky se předsezónní předpoklady 
víceméně naplnily. I tak se určitě divák ne-
nudil. Byly přepsány rekordy jednotlivců 
i kuželen (nelze nezmínit fantastických 737 
poražených kuželek Erika Kuny) a definitiv-
ně se ukázalo, že projekt Interligy je pří-
nosný a má budoucnost.
Celkovým vítězem se dle předpokladů opět 
stalo družstvo Podbrezové, a  tak jedinou 
otázkou sezony bylo, zda-li se podaří ně-
jakému týmu zázrak a obere suveréna byť 
jen o  bod. Nestalo se tak a  obhájce se 

může i  po dvou sezonách pyšnit „čistým 
štítem“. Nelze nepřipomenout, že sloven-
ský mistr je úřadující vítěz Ligy mistrů.
Rovněž o  druhém místě bylo rozhodnuto 
dlouho dopředu. Stejně jako se potvrdil 
rozdíl třídy mezi Podbrezovou a  zbytkem 
„startovního pole“, rovněž Trstenou lze 
řadit do samostatné kategorie. I  ta celou 
sezonu potvrzovala svoji kvalitu a  pozici 
„korunního prince“ a bez větších problémů 
si již několik kol dopředu pojistila druhé 
místo. Výrazně k tomu přispěly i výhry nad 
největšími českými konkurenty na jejich 
půdě (v  České Třebové i  v  Luhačovicích) 
několik kol před koncem.

O něco napínavější byl pak souboj o  tře-
tí příčku, ale i  zde se nerozhodovalo až 
v posledním týdnu, ale o něco dříve. Tým 
z  Luhačovic se po medailových sezonách 
konečně dočkal a  převzal tak po několi-
kaletém panování od Rokycan pozici na 
českém trůnu. Dá se říci, že ten rozhodují-
cí zlatý bod získal lázeňský tým ve 20. kole 
právě v  souboji se Západočechy, a  zatím-
co pro jedny byl tento bod rozhodujícím 
v boji o  titul, pro druhé znamenal defini-
tivní záchranu v soutěži. Vhodně poskláda-
ný tým, doplněný před sezonou o Martina 

Druhý ročník Interligy je minulostí a i když většina „tajenek“ byla rozkryta již  

mnohem dříve, tak i poslední kola přinesla několik zajímavých příběhů a událostí,  

které se odehrály nejen na drahách, ale i v zákulisí.

záVěR inteRligy 
V poklidném tempu

interLiga 2017/18

SKóRe B

1. ŠK Želez. Podbrezová 155,5 : 20,5 44

2. ŠKK Trstená Starek 117,5 : 58,5 37

3. TJ Sokol Luhačovice 111,5 : 64,5 29

4. TJ Lok. Česká Třebová 92,5 : 83,5 26

5. KK PSJ Jihlava 85,5 : 90,5 24

6. TJ Sokol Husovice 81 : 95 19

7. TJ Slavoj Veľký Šariš 73 : 103 18

8. ŠK Modranka 79 : 97 17

9. SKK Rokycany 76 : 100 17

10. KK Inter Bratislava 70,5 : 105,5 16

11. TJ Tatran Sp. Nová Ves 58 : 118 10

12. KK Slavoj Praha 56 : 120 7

pokračování na str. 8 

Muži TJ Sokol Luhačovice — mistři ČR 2017/18
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záVěR inteRligy 
V poklidném tempu

 pokračování ze str. 7

Vaňka ukázal svoji sílu a zaslouženě může 
slavit. 
Ačkoliv na papíře nováček, dle složení 
kádru černý kůň soutěže z  České Třebové 
rovněž potvrdil svoji třídu, a  i když se če-
kalo, že na padavé domácí kuželně budou 
domácí předvádět lepší výkony a body se 
odtud budou vozit těžko, zas tak úplně to 
nakonec neplatilo. Právě ztráty z domácího 
prostředí pak ambiciózní tým stály možná 
i vítězství v boji o český titul. I tak určitě na 
východě Čech netruchlí a pokud udrží silný 
kádr, není pochyb, že budou chtít v příštím 
ročníku usilovat o příčky nejvyšší.
Spokojenost vládne také v  Jihlavě. Ta se 
od začátku sezony pohybovala v  popředí 
a  celkem v  pohodě si dokráčela pro dal-
ší medaili. Kaňkou pak může být pro tým 
z  Vysočiny neoprávněný start dorostence 
Miroslava Pleskala, avšak ani kontuma-
ce výkonu neměla na výsledek zápasu 
s Podbrezovou žádný vliv a upozornila na 
dobrou práci vedoucího soutěže. To na 
Slovensku se ještě o  bronzovou příčku 
strhl boj. Díky výbornému finiši nakonec 
mohou slavit na Šariši. Tým, který 
ještě pět kol před koncem dělil 
od sestupu pouhý bod, sérií 
čtyř výher dokázal sezonu 
zachránit a  vybojovat bronz. 
Naopak smutní jsou přede-
vším na Modrance. Tu od me-
daile dělila jen jedi-
ná výhra z  posled-
ních pěti zápasů, ale 
opět se potvrdilo, že 
poslední krok bývá ten 
nejtěžší.
A  nyní ke zklamaným. Ačkoliv kádr Roky-
can před sezonou opustil jejich nejlepší 

hráč Michal Pytlík, i  tak měli Západoče-
ši patřit k  horkým adeptům na některou 
z  medailí. Jak tento odchod týmem otře-
se, asi nikdo netušil a  sezonu z  pohledu 

obhájců nelze nazvat jinak než 
utrápenou. To ještě hůře se vy-
pořádali se sezonou na Slavoji. 
Jeden z předsezonních adeptů 
na sestup nedokázal zavčas 
zapracovat do kádru mlad-
ší hráče a  nezkušenost byla 
znát. Interliga tak minimálně 

na sezonu přichází 
o  jednoho z  tradič-
ních a  úspěšných 
českých klubů. Na 

slovenské straně pak 
slabší výkony v jarní části odsoudily 

do role sestupujícího nováčka ze Spišské 
Nové Vsi. Klub, jehož cílem před sezonou 

byla záchrana, i  tak nesmutní a  věří, že 
nabité zkušenosti zužitkuje v další sezoně 
v boji o postup. Staronovými účastníky pak 
budou týmy Dobřan a Sučan, které ovládly 
národní soutěže. 
V  soutěži jednotlivců rovněž nic nového 
pod sluncem. Soutěž ovládl suverénním 
způsobem Vilmoš Zavarko s průměrem té-
měř 690 poražených kuželek. Mezi čtveři-
ci z Podbrezové se pak vklínil stejně jako 
před rokem Ján Jasenský. Z českých hráčů 
si pozici nejlepšího hráče vydobyl Jan Bína 
z  České Třebové před nestárnoucí legen-
dou Zdeňkem Vymazalem. 
Věřme, že i  další sezona Interligy přinese 
rovněž alespoň tak kvalitní výkony, jakých 
se mohli diváci dočkat v  té letošní. Po-
přejme Interlize do třetího roku života vše 
nejlepší.

Kamil Bednář

Muži ŠK Železiarne Podbrezová — vítězové Interligy 2017/18
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Jak by se dal stručně charakterizovat tento 
ročník? Pomohu si slovy předsedy klubu 
KK Slovan Rosice Pavla Meceroda z před-
sezónní prognózy: „Družstvo, ve kterém je 
pět reprezentantek a čtyři mistryně světa, 
by mělo mít asi ty nejvyšší ambice“. O Ro-
sicích už toho bylo napsáno dost, takže tři-
náctibodový náskok na druhé místo a ode-
hrání celé soutěže bez jediné porážky již 
není třeba dále komentovat.
Celou sezonu se Rosice pokoušela stíhat 
pražská Slavia, ale stříbrné medaile na-
konec získalo Blansko, o  kterém se moc 
nepsalo. Blansko mělo na rozdíl od Slavie 
vyrovnané podzimní i jarní výkony. Na jaře 
prohrály Jihomoravanky jen třikrát (s Rosi-
cemi, v  Náchodě a  ve Zlíně) a  to zname-
nalo, že se už s předstihem mohly radovat 
z druhého místa v soutěži.
Přerov se po roce opět vrátil na stupně ví-
tězů, když v přímém souboji o bronz zdo-
lal v  posledním kole na domácí kuželně 
Náchod. Za zmínku stojí, že Přerov uhrál 
stejně bodů venku (2. místo v této tabulce) 
i doma (8. místo).
Zlín jako nováček byl příjemným překvape-
ním soutěže a do posledního kola bojoval 
o  bronzovou medaili, která mu nakonec 
těsně unikla. Po průměrném podzimu ode-
hrály Zlíňanky slušnou jarní část, když do-
kázaly vyhrát například v Přerově a doma 
si poradily i s Blanskem.
Slavia Praha skončila letos bez medaile, 
což se jí stalo naposledy v roce 1995 a pře-
rušila tak sérii 22 medailových umístění 
v řadě. Hlavní příčinu lze hledat asi v tom, 

že Slavia uhrála na jaře pouhých devět 
bodů. Výsledný dojem ze sezony mohl 
být ale lepší nebýt především „černého“ 
březnového víkendu, kdy Slavia prohrála 
s Žižkovem a v nedělní dohrávce pak také 
s  Konstruktivou. Potvrdilo se, že Žižkov 
není pro Slavii domácí kuželna.
Poslední, kdo měl ještě před posledním 
kolem šanci na medaili, bylo družstvo Ná-
choda, ale zápas v  Přerově Východočešky 
prohrály. Šesté místo je však určitě úspě-
chem a  polepšením oproti loňské těsné 
záchraně v soutěži.
Loňský medailista Duchcov s částečně ob-
měněným kádrem letos obsadil až sed-
mou příčku. Ještě o  příčku níže skončily 
Rokycany, které uhrály na jaře pouhých 
šest bodů a  končily sérií sedmi proher 
v řadě. V součtu se slušným podzimem jim 
to však stačilo na pohodové osmé místo.
O záchranu se bojovalo až do posledního 
kola. O  sestupu Žižkova bylo jasno už tři 
kola před koncem, i když po výhře se Slavií 
jim na chvilku svitla ještě určitá naděje na 
záchranu nebo aspoň možnost o ni bojo-
vat. Konstruktiva zachránila prvoligovou 
příslušnost až v  samotném závěru, když 
osm z  celkových šestnácti bodů získala 
v  posledních pěti kolech (tři výhry a  dvě 
remízy). O  tom, že druhým sestupujícím 
bude Valašské Meziříčí, se rozhodlo až 
v  posledním kole. Při pohledu zpátky se 
však jako klíčová jeví těsná prohra Valme-
zu o  devět kuželek v  Jičíně, který byl pří-
mým konkurentem v boji o záchranu. Jičín 
doma zvládl v  závěru soutěže domácí zá-

pas s Konstruktivou (remíza) a se štěstím 
porazil i Žižkov.
V  soutěži jednotlivkyň zvítězila Lucie Va-
verková s vynikajícím průměrem 593,3 ku-
želky. V tabulce podle zisku bodů obsadila 
první místo Natálie Topičová (obě Slovan 
Rosice), která z 22 zápasů prohrála pouze 
jednou.
Do nejvyšší soutěže se vrací po 2 letech 
mistryně republiky z roku 2007 družstvo KK 
Zábřeh, naopak pro České Budějovice to 
bude premiérová účast.

Štěpán Koblížek

Skončil další ročník naší nejvyšší soutěže žen. Titul obhájilo družstvo KK Slovan Rosice, 

stříbrné medaile získaly hráčky KK Blansko, třetí příčku obsadil TJ Spartak Přerov.  

Do druhé ligy sestupuje TJ Valašské Meziříčí a SK Žižkov Praha.

Rosice 
obhájily titul

1. KLZ 2017/18

SKóRe Body

1. KK Slovan Rosice 135,5 : 40,5 43

2. KK Blansko 110 : 66 30

3. TJ Spartak Přerov 100 : 76 26

4. KC Zlín 96 : 80 25

5. KK Slavia Praha 94 : 82 25

6. SKK Náchod 94,5 : 81,5 23

7. TJ Sokol duchcov 85 : 91 21

8. SKK Rokycany 79 : 97 18

9. KK Konstruktiva Praha 74 : 102 16

10. SKK Jičín 66,5 : 109,5 15

11. TJ Valašské Meziříčí 71 : 105 14

12. SK Žižkov Praha 50,5 : 125,5 8
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Vítězi I. KLM se stalo družstvo Klokani CB 
Dobřany ve složení Vlastimil Zeman ml., 
Lukáš Doubrava, Jiří Baloun, Martin Pej-
čoch, Vlastimil Zeman st., Zdeněk Říha 
a Josef Fišer. Klokani potvrdili roli favorita 
a opanovali tabulku s 36 body, když pouze 
čtyřikrát poznali hořkost porážky. Klokani 
jsou rovněž nejlepším družstvem na do-
mácích drahách, kde neprohráli, nejlepším 
družstvem na venkovních drahách a  rov-
něž nejlepším družstvem jara i  podzimu. 
Hráči z Dobřan vybojovali první místo díky 
vyrovnanosti hráčů v  týmu a  především 
konstantními výkony v průběhu celé sezó-
ny, kdy se jim dařilo udržet dobrou formu 
i v klíčových utkáních.
Rovněž Třebíč potvrdila roli favorita. Ztráta 
pouhých tří bodů jí stála postup do Inter-
ligy. Třebíč doplatila na nešťastné remízy 
na domácích drahách, které byly rozdílové 
v  porovnání s  Klokany. Nejlepším hráčem 
družstva se stal díky zlepšeným výkonům 
na jaře Petr Dobeš s průměrem 598 těsně 
následovaný Kamilem Nestrojilem 591.
Velkým překvapením se staly výkony Hořic, 
které táhl juniorský reprezentant Dominik 
Ruml s průměrem 598. Hořice venku pře-
kvapivě posbíraly pouze o dva body méně 
než na domácích drahách a v součtu to vy-
dalo na skvělé třetí místo a nejpříjemnější 
překvapení celého ročníku. Letošní sezóna 
je velkým příslibem do dalších let a  mů-
žeme očekávat, že Hořice budou okupovat 
nejvyšší příčky tabulky i v budoucnu.
Čtvrté místo obsadili hráči z  Rosic, kte-
ří podávají kvalitní výkony již delší dobu 
a střed tabulky z minulých let ještě o tro-

chu vylepšili. Rosicím se povedla jarní část 
soutěže, ve které nasbíraly 16 bodů a byly 
třetím nejlepším týmem. Nejlepšími hráči 
se stali Jiří Zemek s  průměrem 587 a  Jiří 
Axman ml. s číslem 585.
Na klidném pátém místě skončili hráči 
z Valašského Meziříčí, které jsme však před 
sezónou pasovali do role spolufavoritů. 
Časté remízy a  ztráty doma stály Valachy 
lepší umístění. Oporou týmu byl Tomáš Ca-
bák s  konečným průměrem 586 a  Radim 
Metelka s 580 kuželkami.
Na skvělém šestém místě skončil nováček 
z Duchcova, který k 16 bodům z těžkých do-
mácích drah přidal osm bodů z drah ven-
kovních. Duchcov odehrál naprosto vyrov-
nané obě části soutěže a důstojně se tak 
rozloučil s  domácím saduritem, který by 
měly příští sezónu nahradit segmentové 
dráhy. Na devátém místě skončil nejlepší 
hráč týmu Michael Klaus s průměrem 586 
kuželek na zápas.
Mírné zklamání panuje nad výkony hráčů 
Hvězdy Trnovany. Po vydařeném loňském 
ročníku jsme Hvězdu pasovali do role čer-
ného koně. Celkové sedmé místo je tak 
pod možnostmi kvalitního týmu ze severo-
západu Čech. Nejlepším hráčem týmu se 
stal úřadující mistr ČR Miroslav Šnejdar 
s 584 kuželkami na zápas.
Největší výkonnostní propad zažili v  Zá-
břehu. Po skvělém vstupu do soutěže 
a  čtvrtém místě na podzim se nakonec 
museli spokojit s celkovým osmým místem 
a pouhými osmi jarními body. Ke zvednutí 
nepomohl ani nejlepší hráč celé soutěže. 
Martin Sitta opanoval tabulku jednotlivců 

se skvělým průměrem 604.
Hráčům Jičína se vůbec nepovedla jarní 
část, nasbírali zde pouze čtyři body. Díky 
lepšímu podzimu se však udrželi nad se-
stupovými vodami a  obsadili celkové de-
váté místo. Aby se sestupovým starostem 
vyhnuli i příští rok, budou se muset tako-
výmto výpadkům vyhnout. Nejlepším hrá-
čem byl Lukáš Vik, který potvrdil formu 
z minulých let.
Velkým zklamáním se staly výkony Českých 
Velenic. Tým pasovaný do role černého 

Další ročník první ligy je za námi a my si společně  

zrekapitulujeme, jak vše dopadlo. 

klokani skáčou 
do inteRligy

1. KLm 2017/18

SKóRe Body

1. Klokani CB Dobřany 118 : 58 36

2. TJ Třebíč 115 : 61 33

3. SKK Hořice 103 : 73 30

4. KK Slovan Rosice 101 : 75 28

5. TJ Valašské Meziříčí 89 : 87 26

6. TJ Sokol duchcov 97 : 79 24

7. KK Hvězda Trnovany 94 : 82 24

8. KK Zábřeh 85 : 91 22

9. SKK Jičín 75,5 : 100,5 15

10. TJ Lok. České Velenice 68 : 108 13

11. HKK Olomouc 55 : 121 7

12. SKK Vrchlabí 55,5 : 120,5 6

pokračování na str. 11 
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klokani skáčou 
do inteRligy

koně soutěže na jaře zachraňoval ligovou 
příslušnost. A jen díky generační a hráčské 
obměně ve Vrchlabí a Olomouci se jim po-
dařilo soutěž zachránit. Zdeněk Dvořák ml. 
byl světlým bodem sestavy a umístil se na 
šestém místě.
Olomouci a  Vrchlabí jsme předpovídali 
těžkou sezónu a  tato očekávání se napl-
nila. Obě družstva byla svázána stejným 
osudem. Musela se vypořádat s  odchody 
klíčových hráčů. A  přestože se ani jed-
nomu týmu nepodařilo soutěž zachránit, 

zvládly její průběh se ctí a daly příležitost 
mladým hráčům, což se jim v  budoucnu 
jistě vrátí. Tahounem Vrchlabí byl tradičně 
dobrý Jirka Vejvara s průměrem 585. Nej-
lepším hráčem Olomouce se stal mladý 
Michal Albrecht.
Ligový ročník 2017/2018 je tedy minulostí. 
Přinesl nám několik krásných okamžiků 
a výkonů a doufáme, že ten příští nebude 
o nic horší. Představí se nám v něm nová-
ček z Tábora, posílený tým Dačic a po dlou-
hých letech v nejvyšších soutěžích se nám 
představí i Slavoj Praha.

Tomáš Valík

 pokračování ze str. 10

p r v n í  l i g a  M u ž ů

Ve středu 9. května od 
18.00 hodin bude Česká 
televize na „Déčku“ vysí-
lat pořad z  cyklu Jogín-
ci sportují, kde budou 
představeny kuželky. Natáčení proběhlo 
v úterý 17. dubna na kuželně Moravské Slá-
vie Brno a zúčastnili se ho dorostenci z KK 
MS Brno a TJ Sokol Husovice.

jogínci spoRtují

Dne 1. března zemřela paní Jiřina Antoňů, 
dlouholetá funkcionářka Okresního svazu 
kuželek v  Pelhřimově a  oddílu TJ Spartak 
Pelhřimov, hráčka, trenérka a rozhodčí.

TJ Spartak Pelhřimov

smuteční oznámení
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mládežnická 
liga a poháRy

Známe jména vítězů ve všech třech dlouhodobých soutěžích mládeže.

PoháR mladých nadějí

V neděli 11. března hostila kuželna v Blan-
sku finálové kolo Poháru mladých nadějí 
(PMN), ve kterém mělo dvanáct nejlepších 
mladších žáků a žákyň a osmnáct nejlep-
ších starších žáků a žákyň (s nejvíce body 
z předchozích kol) poslední možnost zabo-
jovat o co nejlepší celkové umístění.
Velmi kvalitní výkon předvedl Jakub Laho-
ta z  TJ Bojkovice náhozem 302, který jako 
jediný prolomil třístovkovou hranici finálo-
vého kola. Svým výkonem si pojistil celko-
vou zlatou příčku PMN v kategorii mladších 
žáků (163 bodů, průměr 267 kuželek).
Nejlepší výkon mladších žákyň se zastavil 
na čísle 279 poražených kuželek, které-
ho dosáhla Thea Petrů z  TJ Sokol Chýnov 
a potvrdila první příčku v celkovém pořadí 
ve své kategorii (172 bodů, průměr 268 ku-
želek).
Nejlepší nához ve starších žákyních před-
vedla Tereza Nováková z  KK Kosmonosy 
(275), který pro ni znamenal celkové třetí 
místo v  soutěži. Stříbrnou příčku ve finá-
le obsadila náhozem 274 kuželek Ivana 
Zrůstková z CB Dobřany a zajistila si s vel-
kým bodovým náskokem celkové prvenství 
v  kategorii starších žákyň (152 bodů, prů-
měr 257 kuželek).
Zlatem v celkovém pořadí v kategorii star-
ších žáků se pyšní Ondřej Stránský z  SKK 
Vrchlabí, který předvedl i nejlepší finálový 
výkon v této kategorii (285). Soutěž ukončil 
s více než čtyřicetibodovým náskokem (167 
bodů, průměr 266 kuželek).
Celkové výsledky na webu pmn.kuzelky.cz.

čeSKý PoháR doRoStu

V neděli 18. března mělo naposledy osm-
náct nejlepších dorostenců a  dorostenek 
šanci promluvit do konečného pořadí Čes-
kého poháru dorostu (ČPD).
Tohoto úkolu se výborně zhostila Klára Kří-
žová z Dačic, která si výkonem 586 zajistila 
celkovou třetí příčku (celkem 164 bodů), 
přitom před finálovým turnajem jí patřila 
až desátá příčka průběžného pořadí. Hned 
za ní s  581 poraženými kuželkami skonči-
la ve finálovém souboji Lucie Smrčková (TJ 
Spartak Pelhřimov), následována Kateři-
nou Majerovou (SKK Náchod) s 574.
Celkovou první příčku obsadila Barbora 
Švédová ze Slavoje Žirovnice (184 bodů), 
která předvedla ve finále 562 poražených 
kuželek. Druhou příčku v celkovém pořadí 
soutěže si zajistila Barbora Bártková z Hor-
ního Benešova (171 bodů).
Na nejlepší výkon v  kategorii dorostenců 
(581) dosáhl ve finálovém souboji David 
Urbánek z  Rychnova nad Kněžnou. Druhé 
a  třetí finálové místo si mezi sebou roz-
dělili Jakub Sokol z České Třebové a Matěj 
Stančík z Rychnova nad Kněžnou, kteří po-
razili shodně 569 kuželek.
Celkovým vítězem ČPD se stal Jan Mecerod 
z Rosic s výborným průměrem 570 kuželek 
(208 bodů), následován Jakubem Sokolem 
z České Třebové (197 bodů) a Martinem Do-
lákem ze Vsetína (193 bodů). Třináct nej-
lepších hráčů z  obou kategorií bude mít 
ještě možnost zabojovat o nejlepší umístě-
ní na mistrovství ČR.
Celkové výsledky na webu cpd.kuzelky.cz.

Marie Říhová

KuŽelKářSKá liga doRoStu

Také letošní finále 1. ligy dorostu, jehož 
pořadatelství se zhostil klub SKK Vrchlabí, 
nabídlo napínavé sportovní okamžiky. Mis-
trovský titul nakonec slaví v Náchodě.
Nejlepšího výsledku v  průměru obou dní 
dosáhlo družstvo ze Zlína, které si však 
v  semifinále nevybojovalo žádné bodové 
zvýhodnění, v  celkovém součtu tak para-
doxně skončilo až na pátém místě. V  roli 
favoritů s plným počtem bodů naopak do 
finále nastupovaly týmy Hazlova a  Rosic. 
Západočeskému celku se nepodařilo navá-
zat na úspěchy z minulých let a tentokrát 
zůstal bez medailí. Naproti tomu Rosice po 
sobotním náhozu, který poměrně přesvěd-
čivě vyhrály, kráčely za titulem.
Druhý den se však jihomoravský celek mu-
sel vyrovnat s  jedním výkonnostním vý-
padkem a ten znamenal umístění až v dru-
hé polovině startovního pole. V součtu to 
pak stačilo na stříbrné medaile. Bronz bral 
Pelhřimov. Nutno zmínit, že nedělní rozdíl 
mezi třetím a  šestým družstvem byl pou-
ze sedm kuželek, což ilustruje, jaký muselo 
mít absolutní finále náboj.
Mistrovského titulu se po vyrovnaných 
výkonech v  obou hracích dnech dočkaly 
v Náchodě. Je to jistě výsledek kvalitní prá-
ce s mládeží, vedle toho však také zajíma-
vého taktického tahu v podobě angažování 
rychnovského Davida Urbánka, jehož tým 
se do nadstavbové části soutěže neprobo-
joval. Při pohledu na výsledky obou finá-
lových náhozů je zřejmé, že především on 
byl strůjcem náchodského triumfu.

Lukáš Hlavinka
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2. KLm a

1. KK Lokomotiva Tábor 119,5 : 56,5 35

2. KK SDS Sadská 103 : 73 29

3. TJ Start Rychnov nad Kn. 111 : 65 28

4. TJ Červený Kostelec 100 : 76 27

5. TJ Slovan Karlovy Vary 88,5 : 87,5 23

6. Vltavan Loučovice 92,5 : 83,5 21

7. SKK Bohušovice 84 : 92 21

8. TJ Sokol Kdyně 83,5 : 92,5 21

9. KK Kosmonosy 83 : 93 19

10. TJ Kuželky Česká Lípa 73 : 103 17

11. TJ dynamo Liberec 66 : 110 14

12. SKK Rokycany B 52 : 124 9

2. KLm B

1. TJ Centropen Dačice 133 : 43 42

2. KK Vyškov 123 : 53 36

3. TJ Spartak Přerov 108 : 68 28

4. TJ Sokol Chvalíkovice 91 : 85 24

5. KK Moravská Slávia Brno 84,5 : 91,5 24

6. TJ Sokol Vracov 92 : 84 22

7. SKK Dubňany 85,5 : 90,5 22

8. TJ Sokol Husovice B 80 : 96 21

9. KK Blansko 82 : 94 15

10. TJ Unie Hlubina 71 : 105 15

11. TJ Prostějov 71 : 105 13

12. TJ opava 35 : 141 2

2. KLZ a

1. TJ Lok. České Budějovice 105 : 39 32

2. TJ Spartak Pelhřimov 83 : 61 25

3. TJ Sokol Chýnov 86 : 58 22

4. SKK Primátor Náchod B 83 : 61 21

5. TJ Bižuterie Jablonec nad N. 68,5 : 75,5 19

6. KK Jiří Poděbrady 68 : 76 18

7. TJ Lokomotiva Ústí nad L. 73 : 71 16

8. TJ Neratovice 45 : 99 9

9. TJ Sparta Kutná Hora 58 : 86 8

10. Kuželky Jiskra Hazlov 50,5 : 93,5 8

3. KLm a

1. TJ Lomnice 108,5 : 67,5 30

2. TJ Kovohutě Příbram 107,5 : 68,5 28

3. Kuželky Aš 102 : 74 28

4. CB Dobřany B 101,5 : 74,5 28

5. TJ Elektrárny Kadaň 94 : 82 23

6. TJ Teplice Letná 84,5 : 91,5 23

7. TJ Blatná 85 : 91 22

8. TJ Lokomotiva Ústí nad L. 74,5 : 101,5 18

9. SKK Podbořany 79 : 97 17

10. SK Škoda VS Plzeň 77,5 : 98,5 17

11. TJ VTŽ Chomutov 77 : 99 17

12. KK Konstruktiva Praha 65 : 111 13

3. KLm B

1. TJ Lokomotiva Trutnov 122 : 54 39

2. TJ Sokol Tehovec 103,5 : 72,5 28

3. SKK Náchod 98,5 : 77,5 28

4. Spartak Rokytnice nad Jiz. 107,5 : 68,5 27

5. SKK Hořice B 92 : 84 27

6. SK Žižkov Praha 95 : 81 25

7. TJ Sokol Benešov 87 : 89 23

8. TJ Sparta Kutná Hora 73 : 103 16

9. KK Jiří Poděbrady 77 : 99 15

10. TJ Sokol Kolín 74,5 : 101,5 14

11. SKK Jičín B 71 : 105 14

12. KK Konstruktiva Praha B 55 : 121 8

3. KLm C

1. TJ Zbrojovka Vsetín 114 : 62 36

2. TJ Horní Benešov 111,5 : 64,5 33

3. KC Zlín 115,5 : 60,5 31

4. SK Jiskra Rýmařov 93 : 83 26

5. KK Šumperk 83,5 : 92,5 22

6. TJ Odry 90 : 86 21

7. TJ Tatran Litovel 79 : 97 19

8. KK Zábřeh B 74 : 102 19

9. TJ Sokol Machová 79 : 97 18

10. TJ Sokol Bohumín 76 : 100 16

11. SKK ostrava 70 : 106 13

12. HKK olomouc B 70,5 : 105,5 10

3. KLm D

1. TJ Slovan Kamenice nad L. 129 : 47 38

2. SK Podlužan Prušánky 108 : 68 31

3. TJ Lok. České Budějovice 111,5 : 64,5 30

4. TJ Slavoj Žirovnice 100,5 : 75,5 28

5. TJ Sokol Šanov 94 : 82 27

6. SK Baník Ratíškovice 90 : 86 23

7. TJ Centropen Dačice B 83 : 93 19

8. TJ Sokol Husovice C 77 : 99 18

9. TJ Sokol Slavonice 69 : 107 16

10. TJ Sokol Mistřín 69 : 107 13

11. TJ BOPO Třebíč 67 : 109 12

12. KK Slovan Rosice B 58 : 118 9

2. KLZ B

1. KK Zábřeh 95 : 33 26

2. TJ Sokol Husovice 79 : 49 22

3. KK Vyškov 67,5 : 60,5 18

4. SK Baník Ratíškovice 59,5 : 68,5 16

5. KK PSJ Jihlava 62 : 66 15

6. HKK olomouc 55,5 : 72,5 15

7. KK Moravská Slávia Brno 51,5 : 76,5 12

8. KK Blansko B 54 : 74 10

9. TJ Sokol Luhačovice 52 : 76 10

Petr marek (Silon Sezimovo Ústí), bývalý 
předseda Komise rozhodčích ČKA a mezi-
národní rozhodčí oslavil v  březnu 75. na-
rozeniny.

jiří halfar (Sparta Kutná Hora), předseda 
oddílu Sparta Kutná Hora oslavil na začát-
ku dubna 70. narozeniny.

zdena vytisková (Spartak Pelhřimov), bý-
valá reprezentantka oslavila v  dubnu vý-
znamné životní jubileum.

luboš zelenka (Slavia Praha), předseda KK 
Slavia Praha oslavil v dubnu šedesátiny.

blahopřejeme 
k jubileím
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muŽi

Mezi muži byly dohrány osmifinálové sou-
boje, které určily nejlepší osmičku ročníku. 
Shodně 11:1 se z  postupu radovala Česká 
Třebová, která ukončila pohárové působení 
Rosic. Postup slaví i Trnovany, které zdolaly 
Rychnov nad Kněžnou. A dál jde také favo-
rit z Rokycan, jenž hladce porazil Bohušo-
vice. Těm se tak nepodařilo podruhé za se-
bou zdolat interligový celek, když v prvním 
kole vyřadily Slavoj Praha.
Mezi nejlepší osmičku letos zamíří také 
třetiligový tým. V osmifinále totiž na sebe 
narazil Trutnov a  Rokytnice nad Jizerou. 
Ta se opírá o  skvělé výkony Michala Ji-
rouše (průměr v  lize 617,8), který aktuálně 
drží tři z  deseti nejlepších výkonů v  po-
háru. Rokytnice tak ukončila pohárovou 
pouť Náchodu „B“, Tehovci a v prvním kole 
nadstavby silnému Červenému Kostelci. 
Trutnov také zažívá skvělé časy, když suve-
rénně ovládl třetí ligu. V  poháru nejprve 
zdolal Rychnov nad Kněžnou „B“, následně 
si dvakrát poradil se Spartou Praha a v mi-
nulém kole nedal příliš šancí prvoligovému 
Jičínu. I Trutnov se výrazně opírá o zkušené 
hráče, když v  sestavě nalezneme Roma-
na Straku a  Petra Holého. Osmifinále tak 
mimo jiné svedlo dohromady tři několika-
násobné ligové vítěze, kteří byli symboly 
náchodské éry.
První utkání hrála doma Rokytnice. Ve 
velmi kvalitním střetnutí se více ved-
lo domácím. První bod za výhru 603:581  
získal Petr Mařas proti Holému. Srovnat 
mohl Straka, ale ani závěrečných 162 mu 

nebylo nic platných. Domácí Slavomír Tre-
pera slavil výhru 588:583. První a  posled-
ní bod hostí poté oslavil Kamil Fiebinger 
výhrou 596:557 nad Milanem Valáškem. 
Závěr poté patřil Jiroušovi. Jasným ví-
tězstvím 628:576 nad dvojicí hostí Miloš  
Veigl a Zdeněk Babka pečetil výhru Rokyt-
nice 5:1 (2376:2336). I v odvetě byl Michal Ji-
rouš „rozdílovým hráčem“, když svého sou-
peře porazil o více než 50 kuželek (586:639) 
a  rovněž v  odvetě vyhrála Rokytnice 5:1 
(2323:2262).
V potížích se v rámci osmifinále ocitli dva 
favorité. Brněnské Husovice v souboji s Va-
lašským Meziříčím prohrály první zápas 
venku 1:5 (7:9). Nejlepší výkon domácích 
předvedl Tomáš Cabák (615 kuželek). V od-
vetě dokázaly Husovice tuto porážku Val-
mezu oplatit a  zvítězily stejným skóre 5:1, 
ale poměrem drah 10:6, takže o  jedinou 
dráhu postoupily. Husovice vyhrály v  po-
slední dvojici obě závěrečné dráhy (142:132, 
152:149).
Náročná odveta čekala rovněž na Třebíč, 
která v prvním utkání v Dačicích prohrála 
5:1 (na dráhy 7:9). Dačice se pod vedením 
Jiřího Němce opět vracejí do první ligy 
a  v  poháru mohou dobrý ročník potvrdit. 
Nejlépe doma zahrál právě Němec (606). 
V  domácí odvetě Třebíč dokázala vyhrát 
5:1 a  srovnat skóre dvojzápasu na 6:6. 
I  zde proto rozhodoval poměr drah, který 
byl i  ve druhém zápase lepší pro Třebíč 
(10,5:5,5), což rozhodlo o  jejich postupu. 
Jako klíčový se jeví především výpadek Mi-
lana Kabelky, který prohrál s Kamilem Ne-
strojilem 4:0 (556:518).

Ženy

Ženy již rozehrály čtvrtfinálová utkání 
a veškeré své snažení směřují k závěrečné-
mu Final Four. Aktuálně jsou již známi dva 
účastníci.
Rokycany si ve čtvrtfinále poradily se Slavií 
Praha, když po venkovní výhře 4:2 dokázaly 
doma uhrát výhru dokonce 5:1. Nejvíce se 
v  obou utkáních dařilo Terezii Krákorové 
(531 a 605).
Na vítězný tým v semifinále čeká Zlín. Ten 
těsně postoupil v rámci regionálního derby 
proti Valašskému Meziříčí. Zlín doma zvítě-
zil 5:1 (11:5) a mířil za v  celku jasným po-
stupem. I odvetu začal dobře, když Kristýna 
Zimáková v  nervy drásajícím souboji po-
razila Danu Uhříkovou 553:550. Zbylé sou-
boje však patřily domácímu Valmezu. Stav 
5:1 tedy znamenal, že rozhodnout musí 
uhrané sety. Rozhodující v  tomto ohledu 
byl úplný závěr, kdy zlínské hráčky Marti-
na Ančicová a  Bohdana Jankových uhrály 
půl bodu, respektive celý bod. To Zlínu po-
mohlo k  celkové výhře 17,5:14,5 a postupu 
mezi nejlepší čtyřku. Naopak Valmez po 
sestupu z první ligy smutní i podruhé.

Prozatímní nejlepší výkony ročníku drží Jan 
Bína (701) a jeho Česká Třebová (2548). Pro 
zajímavost i na druhých příčkách aktuální 
přehledu jsou třebovské výkony, a to Pavla 
Jirouška (664) a týmu (2481). Ženám vévodí 
610 Vlasty Kohoutové (Slavia) a  2318 cel-
ku z  Rokycan z  domácího čtvrtfinálového 
utkání.

Lukáš Dařílek

Po skončení ligových soutěží se o slovo výrazněji  

hlásí závěr Pro-Tec Cupu — Poháru ČKA.

z třetí ligy 
až do čtVRtfinále
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RaKouSKo

Podzimním mistrem rakouské Superligy 
byl KSK Union Orth an der Donau v sesta-
vě se dvěma Čechy. Orth na podzim ztratil 
jen dva body a měl velkou šanci získat ti-
tul. Jeho hlavním vyzyvatelem byl nejlepší 
rakouský celek posledních let BSV Voith 
St.  Pölten. Orth sice ve vzájemném utká-
ní zvítězil na domácích dráhách 7:1, avšak 
díky lepším ostatním výsledkům nakonec 
těsně slaví St. Pölten. K  titulu mu nejvíce 
dopomohly výkony Matka Bulky (2. v  po-
řadí jednotlivců, 635,0 kuželek na zápas) 
a Lukase Hubera (3., 629,6). Důležitou sou-
částí týmu byl také Filip Dejda (9., 602,8). 
Orth celkově získal o bod méně a je stříbr-
ný, což je posun o jednu příčku oproti mi-
nulé sezoně. Hlavním tahounem mladého 
týmu byl Martin Rathmayer (4., 627,9). Do-
plnili jej Matthias Zatschkowitsch (6., 611,7) 
a  nejlepší z  Čechů Jiří Veselý (8., 606,9). 
Oproti podzimu si v  tabulce pohoršil Mi-
chal Kratochvíl (24., 589,9).
Bronz nakonec se ztrátou sedmi bodů vy-
válčil obhájce titulu SK FWT-Composites 
Neunkirchen. O příčku níž skončil nový tým 
Radka Holakovského SKC Kleinwarasdorf, 
když mu k  bronzu chyběly dva body. Ho-
lakovský letos tolik nezářil, když skončil 
mezi jednotlivci 23. (590,4). Na předposled-
ní příčce tabulky nalezneme KSK Austria 
Krems. Dolnorakouskému celku k  jistotě 
záchrany nepomohly ani výkony dvou nej-
lepších hráčů Ondřeje Sobčáka (11., 601,8) 
a Davida Machaly (17., 595,0). Na osmý KV 
Schwaz mu chyběl jeden bod. Na posled-
ním desátém místě poté skončil SPG SKH/

Post SV 1036, který se tak se soutěží jistě 
loučí. Milan Blecha byl sice nejlepším hrá-
čem tohoto týmu, ale ani on neprožil nej-
lepší ročník (22., 590,7). Ve stejném týmu 
startoval i Mojmír Holec (49., 567,1).
Mezi ženami je nutné opakovat „nic nové-
ho“. BBSV Wien opět slaví titul, a to i přes-
to, že po podzimu přišel o dvě hlavní opo-
ry, sestry Wiedermannovy.
Tabulka jednotlivkyň je s ohledem na ab-
senci českých superstar poněkud pokřive-
ná, protože Češky v  tabulce i  s polovinou 
odehraných utkání figurují, a  to Hana na 
druhém místě (594,7), Dana pak na šestém 
(577,8). Stříbro slaví SK FWT-Composites 
Neunkirchen, který se dobrým jarem po-
sunul ze čtvrté příčky. Ze stříbra se může 
rovněž radovat Eva Wendl, která zasáhla 
do čtyř domácích utkání. Třetí příčku vyvál-
čil ASKÖ KSC Schneegattern, který měl na-
opak o něco slabší jaro oproti podzimu. Na 
pátém místě v tabulce skončil BSV Voith St. 
Pölten. Získal sice stejně bodů jako čtvr-
tý SPG SKH/Post SV 1036 i  třetí Schnee-
gattern, ale pomocná kritéria poslala tým 
Renáty Navrkalové (4., 584,2) až na příčku 
pátou. Ve srovnání s podzimem si o příčku 
polepšil tým KSV Wien. Ten nakonec skon-
čil sedmý i díky výkonům Veroniky Petrov 
(7., 576,7) a Pavlíny Procházkové (26., 548,5). 
Naopak smutnit bude Vendula Šebestová 
(44., 535,3), jejíž KSK Austria Krems skončila 
poslední a s nejvyšší soutěží se loučí.

němecKo

Německou nejvyšší soutěž charakterizu-

je dlouholetá dominance týmu SKV Rot 
Weiß Zerbst 1999. Ani letos tomu nebylo 
jinak, což soutěži poněkud ubírá na za-
jímavosti. Zerbst letos ztratil pouhé dva 
body, a  to překvapivě za domácí porážku 
s „korunním princem“ soutěže SKC Victoria 
Bamberg. Ten sice zdolal hegemona, ale 
ztráty z jiných utkání mu sebraly šance na 
ligový primát, a to i přesto že v čele tabul-
ky jednotlivců je hned trojice hráčů Bam-
bergu, nejlepším z nich byl Dominik Kunze 
(639,13). Nás může těšit, že bronz z minu-
lého ročníku zopakoval SKC Staffelstein. 
Nejvíce se dařilo Miroslavovi Jelínkovi (18., 
616,25), Jaroslav Hažva skončil 26. (603,5). 
Na medaili se rovněž podílel Jiří Vícha. 
Druhá česká trojice poté vytvořila základní 
stavební kámen ke čtvrtému místu nováč-
ka Chambtalkegler Raindorf. Radek Hejhal 
se vyhoupl do top ten tabulky (9., 625,88), 
Milan Svoboda jej doplnil na 20. místě 
(611,75) a mladý Michael Kotal se také roz-
hodně neztratil (37., 589,14). Posledního 
z Čechů Robina Parkana (30., 594,75) poté 
nalezneme v sestavě celkově šestého TSV 
Breitengüßbach.
Ještě tužší vládu než Zebrst nastolil v žen-
ské nejvyšší soutěži Bamberg. Letos do-
minantní tým ztratil jen jeden bod za 
domácí remízu v  posledním kole proti 
celkově druhému a osm bodů horšímu KC 
Schrezheim. Hned čtyři hráčky Bambergu 
nalezneme v  top 6 průměrů jednotlivkyň. 
Tabulce vládlo duo superstar světových 
kuželek Ines Maričič (599,56), Sina Beisser 
(596,22).

Lukáš Dařílek

Sezonu 2017/2018 mají za sebou i nejvyšší soutěže našich jižních a západních sousedů.

nejVětší faVoRité 
posbíRali tituly
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tiRáž

divize aS

 1. SC Radotín 140 : 68 41 
 2. TJ Sokol Praha-Vršovice 133 : 75 36 
 3. TJ AŠ Mladá Boleslav 112 : 96 32 
 4. TJ Sparta Kutná Hora C 107 : 101 28 
 5. SK Meteor Praha B 110 : 98 27 
 6. KK Slavoj Praha B 107,5 : 100,5 27 
 7. KK Slavia Praha 105 : 103 26 
 8. PSK Union Praha 97 : 111 26 
 9. TJ Neratovice 97,5 : 110,5 24 
 10. TJ Sokol Brandýs n. L. 90 : 118 22 
 11. TJ Sokol Benešov B 95 : 113 19 
 12. KK Kosmonosy B 92,5 : 115,5 19 
 13. KK Vlašim 87 : 121 19 
 14. AC Sparta Praha 82,5 : 125,5 18

SeveRočeSKá divize

 1. KK Hvězda Trnovany B 126,5 : 49,5 38 
 2. TJ Jiskra Nový Bor 103 : 73 29 
 3. TJ KK Louny 104,5 : 71,5 28 
 4. SK Skalice u České Lípy 93 : 83 24 
 5. TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou 93,5 : 82,5 23 
 6. SKK Bohušovice B 86,5 : 89,5 23 
 7. TJ doksy 83 : 93 19 
 8. SK Děčín 81 : 95 17 
 9. SK Plaston Šluknov 72 : 104 17 
 10. TJ Kovostroj Děčín 73,5 : 102,5 16 
 11. Sokol Spořice 71,5 : 104,5 16 
 12. TJ Sokol Blíževedly 68 : 108 14

záPadočeSKá divize

 1. Kuželky Hazlov 226 : 126 32 
 2. TJ Lokomotiva Cheb A 209 : 143 29 
 3. TJ Lokomotiva Cheb B 197 : 155 28 
 4. TJ Slavoj Plzeň 197 : 155 27 
 5. TJ Sokol Útvina 198 : 154 25 
 6. SKK Karlovy Vary 186 : 166 23 
 7. TJ Havlovice 176 : 176 20 
 8. TJ Lomnice B 153 : 199 20 
 9. TJ Jáchymov 166 : 186 19 
 10. Kuželky Holýšov 150 : 202 16 
 11. TJ Dobřany 134 : 218 14 
 12. TJ Sokol Kdyně B 120 : 232 11

východočeSKá divize

 1. TJ Tesla Pardubice 281 : 135 42 
 2. SKK Třebechovice pod Orebem 271 : 145 40 
 3. KK Vysoké Mýto 246 : 170 34 
 4. TJ České Meziříčí 232 : 184 31 
 5. KK Zalabák Smiřice 220 : 196 31 
 6. KK dobruška 213 : 203 30 
 7. TJ Start Rychnov nad Kněžnou B 204 : 212 28 
 8. TJ Červený Kostelec B 189 : 227 24 
 9. TJ Dvůr Králové nad Labem 206 : 210 23 
 10. TJ Lokomotiva Trutnov B 188 : 228 19 
 11. TJ Jiskra Hylváty 179 : 237 18 
 12. SKK Vrchlabí B 168 : 248 17 
 13. TJ Nová Paka 173 : 243 15 
 14. TJ Sokol Rybník 142 : 274 12

divize jih

 1. TJ Start Jihlava 129,5 : 46,5 37 
 2. TJ Centropen Dačice D 104,5 : 71,5 32 
 3. TJ Spartak Pelhřimov A 86,5 : 89,5 26 
 4. TJ Jiskra Nová Bystřice 96 : 80 24 
 5. TJ Sokol Chotoviny 95 : 81 23 
 6. TJ Slovan Jindřichův Hradec 93 : 83 22 
 7. TJ Sokol Častrov 83,5 : 92,5 20 
 8. TJ Sokol Nové Hrady 85,5 : 90,5 19 
 9. KK Lokomotiva Tábor B 80,5 : 95,5 18 
 10. TJ Sokol Soběnov 71 : 105 17 
 11. TJ Spartak Pelhřimov B 69,5 : 106,5 14 
 12. TJ Třebíč B 61,5 : 114,5 12

SeveRomoRavSKá divize

 1. KK Šumperk B 112 : 64 31 
 2. Sokol Přemyslovice 111 : 65 30 
 3. TJ Sokol Sedlnice 99,5 : 76,5 25 
 4. TJ Sokol Michálkovice 96,5 : 79,5 25 
 5. TJ Spartak Přerov B 99,5 : 76,5 24 
 6. TJ Sokol Bohumín B 86 : 90 22 
 7. SKK Jeseník 83 : 93 22 
 8. TJ opava B 87,5 : 88,5 21 
 9. TJ Horní Benešov B 88 : 88 20 
 10. KK Minerva opava 79,5 : 96,5 20 
 11. SKK ostrava B 71,5 : 104,5 19 
 12. TJ Krnov 42 : 134 5

jihomoRavSKá divize

 1. KK Jiskra Čejkovice 136,5 : 71,5 38 
 2. KK Réna Ivančice 121,5 : 86,5 34 
 3. KK orel Telnice 120,5 : 87,5 34 
 4. SK Kuželky Dubňany B 120 : 88 31 
 5. KK Vyškov B 112 : 96 29 
 6. TJ Jiskra otrokovice 108 : 100 26 
 7. KC Zlín B 101,5 : 106,5 26 
 8. TJ Sokol Luhačovice B 97,5 : 110,5 24 
 9. TJ Sokol Mistřín B 92 : 116 23 
 10. KK Orel Ivančice 90 : 118 23 
 11. KK Moravská Slávia Brno B 98,5 : 109,5 22 
 12. TJ Sokol Brno IV 95 : 113 22 
 13. KK Blansko B 84 : 124 21 
 14. TJ Valašské Meziříčí B 79 : 129 11

D i v i z n í  s o u t ě ž e

Výkonný výbor ČKA projednal přípravu MČR 
a finále PČKA. Zabýval se zajištěním účastí 
na SP U18, MS U23 a MS jednotlivců v ru-
munské Kluži. Dále projednal přípravu VR 
ČKA a  slavnostního vyhlášení ankety Ku-
želkář sezóny a návrh novelizace STP.

z jednání VV čka


