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Hlavní náplní tohoto vydání jsou 
dvě akce, ve kterých se dobře pre-
zentovaly české kuželkářky. První je 
Světový pohár jednotlivců, který hos-
tila přerovská kuželna. Hana Wieder-
mannová zde opět potvrdila, že patří 
mezi nejlepší hráčky světa a  získala 
další cenný kov do své sbírky. Týden 
na to svoji příslušnost ke světové 
elitě pro změnu potvrdily hráčky Slo-
vanu Rosice, která zvládly čtvrtfinále 
Ligy mistrů a  opět budou startovat 
na závěrečném Final Four. Úspě-
chy, a to již dlouhodobě, tedy sbírají 
hlavně české ženy. Muži se přeci jen 
na předních příčkách objevují méně 
často. Čím to je, že zástupkyně něž-
ného pohlaví jsou celkově úspěš-
nější? Rodí se snad v  Česku méně 
talentovaní muži, nebo naopak velké 
množství výjimečných žen? Je možné 
muže také dostat do absolutní svě-
tové špičky? Pojďte s námi diskutovat 
o  Vašich názorech na kvalitu české 
kuželkářské základny. Své příspěvky 
můžete posílat na e-mailovou adre-
su redakce@kuzelky.cz. Zajímavé ná-
zory si nenecháme jen pro sebe.

Úvodem

Ve dnech 7.–10. 2. 2019 se česká reprezentace 

zúčastnila Světového poháru jednotlivců v Přerově.  

Na zrekonstruované a perfektně připravené kuželně  

se odehrály dvě vrcholné akce.

Bronzová medaile 
z Přerova

pokračování na str. 3 

První z  nich byl XV. Světový pohár 
U23, tou druhou XXIII. Světový po-
hár dospělých. Obou akcí se do-
hromady zúčastnilo dvanáct 
reprezentačních výběrů. 
Do SP je nominován vždy 
jeden muž a  jedna žena 
za stát. Vzhledem k  neú-
časti některých zemí se zbylá 
místa přiřazují dle výsledků akcí 
z  minulých let. Díky této skutečnosti 
jsme měli v  obou věkových kategoriích 
shodné zastoupení jednoho muže a dvou 
žen. Dlouhodobě se v  soutěži jednotlivců 
daří českým hráčkám. Hana Wiederman-
nová i Natálie Topičová obhajovaly prven-
ství z posledního SP ve Straubingu 2017.
Akcí se pravidelně účastní nejlepší kužel-
káři světa. Vzhledem ke skutečnosti, že je 
nominován pouze jeden hráč, je konku-
rence opravdu vysoká a  v  Přerově se tak 
sešla špička kuželkářského sportu. Někdy 
se svazy přiklání k nominaci mistrů repu-
blik (např. Polsko, Slovensko), většinou 
však bývá nominace v rukou reprezentač-
ních trenérů. Stejně tomu bylo i u českého 
týmu a trenéři nominovali za juniory Jana 
Bínu, za juniorky Natálii Topičovou a Ště-
pánku Vytiskovou, za muže Jiřího Veselého 
a  za ženy Lucii Vaverkovou s Hanou Wie-
dermannovou.
V  úvodní den poháru se před slavnost-
ním zahájením konala technická porada, 
na které byl losem určen postupový pa-
vouk. V  kategorii juniorů a  juniorek jsme 
měli příznivý los — Jan Bína i  Štěpánka 

Vytisková dostali do prvního kola 
soupeře z  Polska. Natálie Topi-

čová měla dokonce volný 
los (francouzská hráčka se 
nedostavila) a  postoupila 
přímo do čtvrtfinále. V ka-

tegorii dospělých nám pak 
los přisoudil dva maďarské 

soupeře pro Vaverkovou a Ve-
selého, Wiedermannová se po-

stavila soupeřce z  Estonska. Násle-
dovalo slavnostní zahájení, na kterém 

promluvili zástupci města, kraje i  vrchol-
ných orgánů ČKA a NBC.
Kuželna jakož i  veškeré zázemí přerovské 
kuželny bylo skvěle připraveno. Realizační 
tým fungoval na jedničku a postaral se ne-
jen o  bezproblémový chod celé akce, ale 
i  občerstvení, suvenýry a  další vyžití pro 
hráče i fanoušky.

XV. SVětoVý pohár U23 — jUnioři

První den patřil juniorské kategorii, která 
odehrála první kolo i  čtvrtfinále. V  junio-
rech se představil zástupce Interligy Jan 
Bína. Honza po skvělém vstupu do se-
zóny po zimní přestávce trochu hledal 
ideální formu. První kolo zvládl skvěle.  
S  Polákem Mateuszem Klechou (601) zví-
tězil 4:0 po výborném výkonu 678, který 
se dočasně stal rekordem drah 3–6. V ko-
nečném sčítání se pak jednalo o nejvyšší  

Lukáš Dařílek
šéfredaktor
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nához celého světového poháru U23.
Z prvního kola rovněž postoupili dva Slo-
váci. Českými fanoušky oblíbený Marek 
Štefančík, kterého doplnil Marcel Ivančík. 
Los postavil slovenské hráče proti sobě 
hned ve čtvrtfinále. V dalším čtvrtfinále na 
sebe narazili Maďar Brancsek se Slovin-
cem Požarem, Rakušan Zatschkowitsh se 
Slovincem Krageljem. Posledním postupu-
jícím byl Srb Bojan Kličarič, který byl sou-
peřem našeho Honzy Bíny.
Kličarič v  Srbsku prožívá skvělou sezónu 
a  patřil mezi favority celého turnaje. To 
však i Bína. Čtvrtfinálový souboj tedy lákal 
na skvělou podívanou a do hlediště přitáhl 
velké množství fanoušků. O  jeho výsledku 
pak rozhodla především dráha číslo jedna, 
která je na přerovské kuželně nejsloži-
tější. Zatímco Srb ji zvládl skvěle, Honza 
se nedokázal dostat do ulice a drahou se 
protrápil. I kvůli tomu bylo jasno po třech 
položkách. Honza skvělou poslední třicít-
kou už jen korigoval na 3:1 (651:616). Skvěle 
připravený a motivovaný Srb předvedl svůj 
nejlepší výkon. Skrze čtvrtfinálové síto 
prošel i Štefančík (622), Požar (600) a Zat-
schkowitsh (638).
První nedělní semifinále nabídlo drama-
tickou podívanou — Kličarič vyřadil Marka 
Štefančíka o  pouhé dvě kuželky 648:646 
(dráhy 2:2), když Marek nepřelezl poslední 
„exist“. Aby toho nebylo málo, tak Štefan-
čík na třetí dráze dostal druhou žlutou 
za přešlap a připravil se o devět kuželek. 
Druhé semifinále bylo jasnou záležitostí 
Zatschkowitshe, který deklasoval Slovince 
640:583 (dráhy 3:1).
Dramatické bylo i  finále, kde se nakonec 
i přes prohru na kuželky 615:617 díky klad-
nému poměru drah 3:1 radoval Srb Bojan 

Kličarič. Nutno dodat, že zcela zaslouženě. 
Srbský reprezentant byl perfektně fyzicky 
i  mentálně připraven. Všechny náhozy 
odehrál v  plném nasazení, vyhrál několik 
koncovek a vyřadil některé favority.

XV. SVětoVý pohár U23 — jUniorky

V  kategorii juniorek se jako naše první 
zástupkyně představila Štěpánka Vytis-
ková. Její soupeřkou byla Polka Malgor-
zata Kurcok. V  úvodních kolech jsme byli 
svědky skvělých výkonů, hned šest hráček 
pokořilo hranici 600 kuželek, mnohé pak 
i  620. Náš souboj se odehrával na poně-
kud nižších číslech. Štěpánka zvítězila na 
dráhy 2,5:1,5 (na kuželky 564:545) a využila 
dobrého losu. Ve své premiéře tak doká-
zala projít do čtvrtfinále, kde narazila na 

Bronzová medaile 
z Přerova

pokračování na str. 4 

Světový pohár — juniorky

Mirna Bosak CRO

Anja Forštnarič SLO

Nikola Mazuchová SVK

Fiona Steiner AUT

ČF Štěpánka Vytisková CZE

ČF Natálie Topičová CZE

Světový pohár — junioři

Bojan Kličarić SRB

Matthias Zatschkowitsch AUT

Marek Štefančík SVK

Žiga Požar SLO

ČF Jan Bína CZE
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hvězdnou Slovinku Anju Forštnarič, která 
hladce postoupila výkonem 627.
Díky volnému losu Natálie ušetřila jeden 
nához a  mohla se připravovat rovnou 
na čtvrtfinále, kam se k  ní probojovala 
ve skvělé formě hrající Rakušanka Fiona 
Steiner, která postoupila z prvního kola vý-
konem 629. Další čtvrtfinálovou dvojicí byly 
Chorvatky Sedlar a  Bosak. Poslední duel 
obstarala Slovenka Mazuchová se Slovin-
kou Miklavec.
Natálie svůj duel nezačala špatně, Raku-
šanka však byla rozehraná a  pokračovala 
ve skvělém představení. Po třech drahách 
tak vedla 2:1 se značným náskokem. Na 
poslední dráze však Steiner docházely 
síly a  Natálie se každým hodem přibližo-
vala. Nakonec se však Rakušance podařilo 
náskok uhájit a  po hezkém boji zvítězila 
597:591 (na dráhy 2:2).
Štěpánka svůj duel nezvládla ideálně. 
Únava byla znát na technice od prvních 

hodů. Zatímco se naše hráčka trápila, 
Forštnarič bez známek únavy zvítězila 4:0 
623:540 a potvrdila svoji extratřídu.
Krásné představení nabídl souboj Chorva-
tek, které po výkonnostní, technické i spor-
tovní stránce patří mezi juniorkami ke 
špičce. S výsledkem 593 Klara Sedlar jasně 
podlehla své krajance Mirně Bosak (647). 
Šťastný los dokonale využila Slovenka 
Nikola Mazuchová, které po těsné výhře 
v prvním kole (577:575) vyřadila druhou ze 
Slovinek ve čtvrtfinále na 549:519. Sloven-
sko se tak mohlo radovat z druhé medaile 
v jeden den.
Po krásném souboji ovládla první semi-
finále Mirna Bosak, která vyřadila Steiner 
612:600 (dráhy 2:2). V  druhém semifinálo-
vém zápase zvítězila po hezkém boji Foršt-
narič nad Mazuchovou 593:572 (dráhy 2:2).
I finále přineslo nádhernou podívanou se 
stejnou zápletkou jako u juniorů. Vítězkou 
se stala Bosak, když proti Forštnarič zví-
tězila 3:1 na dráhy a podlehla 598:606 na 
kuželky. Obě hráčky však potvrdily, že patří 

k absolutní špičce v této kategorii a zcela 
zaslouženě si z Přerova odvezly medaile.
Světový pohár U23 nám ukázal skvělé 
hráče, skvělé výkony, ale rovněž nás nechal 
nahlédnout do trendů moderních kuželek. 
Chorvatky a  Slovinky se pomalu vzdalují 
zbytku světa. Jejich koncepce výběru hráčů 
a přípravy tak nese ovoce. Je možné vypo-
zorovat, že styl většiny chorvatských i slo-
vinských hráček nese společné znaky a  je 
výsledkem dlouhodobé koncepční práce. 
Podobný příklad u  chlapců jsou Srbové, 
kde můžeme stejnou techniku pozorovat 
napříč mužskou i juniorskou kategorií.

XXiii. SVětoVý pohár — mUži

Jirka Veselý letos v  Rakousku prožívá 
skvělý rok. Že se dokáže připravit na  
vrcholné akce, potvrdil už několikrát, napo-
sledy na MS v Cluji, kde vyřadil hvězdného 
Hoffmanna. Osud mu však na SP v Přerově 
přichystal další oříšek. Jiří v  prvním kole 
narazil na světového rekordmana Tamase 
Kisse, který se v  letošní sezóně vrací po 
operaci kolene. A  bylo vidět, že je Tamas 
při chuti. Od začátku hrál skvěle a na třetí 
dráze dokonce atakoval hranici 200 kuže-
lek. Nakonec Jirka díky korekci uhrál čestný 
bod a prohrál 1:3, 621:695. Rekord drah 3–6 
tak Honzovi Bínovi vydržel jediný den.
Z  prvního kola postoupil i  fenomén Za-
varko (674), Ital Blaas (624), další skvělý Srb 
Kovačič (673), Němec Fritzmann (635), po 
nádherném souboji s  Marinovičem i  Slo-
vák Kuna (646), další Němec Schneider 
(652) a Slovinec Stoklas (670).
Čtvrtfinálové boje tak pokračovaly bez 
české účasti. V nich již byly k vidění samé 

Bronzová medaile 
z Přerova

pokračování na str. 5 
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excelentní výkony. Zavarko postoupil na 
679. Kovačič vyřadil Fritzmanna 647:626. 
Schneider, který absolvoval dva náhozy 
bez jakékoliv pauzy, prohrál s  Kunou 1:3 
(640:668). Erik Kuna tím pro Slovensko vy-
bojoval další medaili. Uroš Stoklas vyřadil 
Kisse, na kterém se podepsala únava, 4:0 
(661:627).
Všichni semifinalisté na své cestě po-
dali skvělé výkony. Jejich souboje poté 
byly pravým svátkem kuželek. Zavarko 
v  rekordu celé kuželny vyřadil Kovačiče 
3,5:0,5 (712:674) a Stoklas i přes první ztrátu 
dráhy (remíza) postoupil přes Kunu 3,5:0,5 
(666:632). Stoklasova neuvěřitelná forma 
(670, 661, 666) dávala naději na vyrovnané 
finále. A tak se také stalo. Poté, co Zavarko 
vyhrál první dráhu, Slovinec ovládl další 
dvě a  rozhodovala až poslední třicítka. 
V  úplném závěru Zavarko trefil hodovku, 
zatímco Slovinec „tříhoďák“. Zavarko na-
konec zvítězil 678:665 (dráhy 2:2). Právem 
ovládl Světový pohár jednotlivců 2019 
v  Přerově, nicméně Stoklasova obdivu-
hodná vyrovnanost (čtyři výkony v  devíti 
kuželkách za dva po sobě jdoucí dny) roz-
tleskala celou halu. U všech medailistů byl 
patrný obrovský fyzický fond, díky kterému 
nepolevili ani v posledním zápase.

XXiii. SVětoVý pohár — ženy

Radost pro české barvy zařídila Hanka Wie-
dermannová, která v  prvním kole hladce 
přešla přes Estonku Heret Ots 614:545 
(dráhy 3:1). O poznání těžší soupeřku při-
dělil los Lucce Vaverkové. Hned na úvod 
narazila na skvělou Maďarku Anitu Mehesz 
a bohužel prohrála 555:633 (dráhy 1:3).

V  krásném souboji prošla dál Slovinka 
Strelec přes Srbku Andjelkovic (638:635). 
Radovat z  postupu se mohla i  Němka  
Dollheimer (615), Polka Konopa (592), Chor-
vatka Jambrovič (666), Maďarka Toth (603) 
a Slovenka Katarina Valigurová (613).
Hanka si do čtvrtfinále schovala svůj nej-
lepší výkon a  dobrou hrou vyřadila Ma-
ďarku Andreu Toth 637:593 (dráhy 3:1). Za-
jistila tím pro Česko medaili (oba poražení 
semifinalisté získávají bronz) a  mohla se 
připravovat na další souboj. Do semifinále 
ji pak doprovodily Strelec (596), Jambrovič 
(658) a Mehesz (595).
Pro semifinálový zápas nám vyšla opět 
maďarská soupeřka. Hanka tentokrát na-
razila na přemožitelku Lucky — Anitu Me-
hesz. Hanka svým představením na SP 
potvrdila, že patří do užší světové špičky 
a svými výkony hrozila každé soupeřce. Na 
Mehesz to však tentokrát nestačilo a pod-
lehla jí 625:641 (dráhy 2:2). Naše hráčka tak 
zůstala před branami finále, pro Českou 
republiku však vybojovala krásnou bron-
zovou medaili a  vychutnala si ovace celé 
haly. Po skvělých výkonech v úvodním dni 
si slabší chvilku vybrala Jambrovič a těsně 
podlehla Strelec 604:607 (dráhy 1,5:2,5).
V neděli se odehrála všechna finále spo-
lečně (vyjma juniorek). Kdo očekával, že 
veškerou pozornost strhne mužské finále, 
ten byl na omylu. I přes dramatickou kon-
covku mužů největší zájem sklidila maďar-
ská hráčka Anita Mehesz, která si pro vítěz-
ství ve finále došla 4:0 přes Slovinku Bri-
gitu Strelec (629) a dosáhla neuvěřitelného 
výkonu 690 kuželek, což je nový světový re-
kord. Ten dosavadní držela Chorvatka Ines 
Maričič a  měl hodnotu 678. O  magickou 
sedmistovku se Mehesz připravila až v zá-
věru, kdy otevřela „brandem“. Výkon je o to 
cennější, že přišel až ve finále, po třech 

namáhavých startech ve dvou dnech. Kdo 
byl svědkem, věřím, že zažil jeden z nejsil-
nějších kuželkářských zážitků. Diváci i hráči 
si byli vědomi, že byli svědky úžasného 
okamžiku a  při závěrečném ceremoniálu, 
kdy Maďarka přebírala medaili, ji odměnili 
dlouhým potleskem ve stoje.
Medaile tedy byly rozdány a  my se podí-
váme na poslední kategorií, a tou je hod-
nocení národů. To se určí součtem nejlep-
šího výkonu muže a ženy. V juniorské kate-
gorii jsme obsadili první místo po výkonu 
1269, když druhé Rakušany jsme porazili 
po shodném výkonu pouze o  jednu ku-
želku v dorážce. Mezi dospělými bodování 
jasně ovládla maďarská dvojice Kiss (695) 
a Mehesz (690), která dosáhla neuvěřitel-
ného výkonu 1385. Česko skončilo na šes-
tém místě (1258).

Tomáš Valík

Bronzová medaile 
z Přerova

Světový pohár — ženy

Anita Mehesz HUN

Brigita Strelec SLO

Hana Wiedermannová CZE

Ana Jambrović CRO

1. kolo Lucie Vaverková CZE

Světový pohár — muži

Vilmoš Zavarko SRB

Uroš Stoklas SLO

Erik Kuna SVK

Igor Kovačić SRB

1. kolo Jiří Veselý CZE

r e p r e z e n t a c e
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Jelikož se na SP představilo i  několik zá-
stupců z  Interligy, byly na žádost oddílů 
některé zápasy přeloženy či předehrány, 
a tak se zdá být situace v neúplné tabulce 
lehce nepřehledná.
Zatímco za titulem neohroženě pádí mí-
lovými kroky obhájce z Podbrezové, to na 
dalších příčkách ještě rozhodnuto zda-
leka není. Jakkoliv se může zdát 
náskok Trstené na druhé příčce  
dostatečný, právě závěr pod-
zimu ukázal, že zvláště týmy 
bojující o  záchranu dokáží 
potrápit a obrat o body ob-
čas i velké favority.
Nejblíže k  narušení 
hegemonie slo-
venských týmů pak 
má tým z Rokycan, 
jež po nepovede-
ném loňském roč-
níku opět usiluje o návrat na po-
myslný český trůn a rovněž úřadující český 
mistr z Luhačovic. Šanci poprat se o příčku 
nejvyšší ještě nevzdává také ambiciózní 
tým z České Třebové.
Právě souboj Rokycan v Luhačovicích mohl 
mnohé napovědět. Luhačovice doslova do 
posledních hodů tahaly za kratší konec, 
ale závěr patřil hrdinovi domácích Ros-
tislavu Goreckému, který naklonil misku 
vah ve prospěch svého týmu a udržel tým 
ze Slovácka v  přímém kontaktu se Zápa-
dočechy. Ti mají oproti svému největšímu 
konkurentovi dva zápasy k dobru a je tedy 
otázkou, zda-li se jim podaří je zvládnout 
a  opět svému soupeři mírně poodskočit. 

Hodně napovědět, nejen v souboji o český 
titul, ale i o druhé místo v Interlize, může 
již další kolo, kdy Západočeši přivítají na 
svých drahách Trstenou.
Na zaváhání favoritů se spoléhají v České 
Třebové. Hrát do karet by Východočechům 
mohl hrát oproti konkurentům výhodnější 

los, zvláště když v dalších dvou 
kolech se očekávají bodové 
ztráty Luhačovic. Ty postup-
ně přivítají na svých drahách 
Podbrezovou a  poté zajíždí 
k těžkému zápasu do Trste-
né a bodový zisk by tak byl 
víceméně překvapením.

I  na „slovenské stra-
ně“ ještě může 
závěr soutěže při-
nést medailovou 
zápletku. Zatímco 

překvapení podzi-
mu, tým ze Šariše, hledá ztrace-

nou formu a jeho bilance v jarní části není 
příliš lichotivá, to v Sučanech mají příjem-
nější starosti. Podceňovaný tým vstoupil 
do jarní části ve velkém stylu a velmi rych-
le se zbavil záchranářských starostí. Pou-
hý bod rozdílu při současné formě obou 
družstev favorizuje mírně klub z Pováží.
Relativně v  klidu vstupují do závěrečné 
části v Bratislavě na Interu a prozatím také 
v  Jihlavě, kdy ztráta na medailové pozice 
je již značná, naopak náskok před sestu-
povými příčkami se zdá být dostatečný. To 
se však v případě Jihlavy ještě může rychle 
změnit.
V  souboji o  záchranu se situace rovněž 

vyjasňuje. Již jen teoretická naděje zbývá 
Modrance k  zachování interligové přísluš-
nosti i pro příští ročník. O něco zajímavější 
může být souboj o sestupové místo v čes-
ké části soutěže. Dobřany dokázaly v úvo-
du jarní části, že vítězit doma umí a  při 
troše štěstí ještě nemusí být definitivně 
rozhodnuto, ovšem všechny trumfy mají 
prozatím pevně v rukou v Husovicích.
Co se týče jednotlivců, pak se v jarní části 
prezentuje skvělými výkony zejména Ros-
tislav Gorecký. Blízko překonání sedmiset-
bodové hranice pak měli Vilmoš Zavarko či 
Michal Szulc (Trstená).

Kamil Bednář

Po uplynulém víkendu, kdy se zraky kuželkářské veřejnosti soustředily především  

na Světový pohár jednotlivců v Přerově, se dalším kolem překlopila naše  

nejvyšší soutěž mužů do své poslední čtvrtiny.

InterlIga 2018/19

Z SKóRE B

1. ŠK Želez. Podbrezová 15 103 : 17 30

2. ŠKK Trstená Starek 15 86,5 : 33,5 25

3. TJ Sokol Luhačovice 16 75,5 : 52,5 22

4. SKK Rokycany 14 67 : 45 20

5. TJ Lok. Česká Třebová 15 72,5 : 47,5 19

6. TJ Slavoj Veľký Šariš 16 59 : 69 15

7. KK Tatran Sučany 16 53 : 75 14

8. KK Inter Bratislava 15 50 : 70 12

9. KK PSJ Jihlava 16 49,5 : 78,5 10

10. TJ Sokol Husovice 16 51 : 77 9

11. Klokani CB Dobřany 16 43 : 85 6

12. ŠK Modranka 16 34 : 94 4

závěr InterlIgy 
bude ještě drama
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Kdo se Bude 
nakonec radovat?

Začněme bojem o titul. Momentálně je si-
tuace vyrovnaná a Slavia vede o dva body, 
ale jen díky jednomu předehranému utká-
ní. Los na zbylých pět kol soutěže pro ni 
obnáší tři papírově lehčí zápasy, důležitý 
zápas doma s  Blanskem a  v  předposled-
ním kole cestu do Náchoda. Vzájemný 
souboj Slavie a Rosic se hrál už začátkem 
února a Rosice vyhrály v Praze 6:2.
Rosice mají na pohled o trochu jednoduš-
ší los, když se utkají pouze s družstvy od 
šestého místa níže, ale s jednou výjimkou, 
a tou je utkání v 18. kole doma s Blanskem.
Tím třetím vzadu, který čeká na svoji šanci, 
je právě Blansko. Jak už bylo zmíněno, má 
to ještě ve svých rukách, protože se utká 
se Slavií i s Rosicemi (20. kolo), ale oba zá-
pasy sehraje venku. Připomeňme si, že na 
podzim dokázalo Blansko doma Slavii pře-
hrát, ale Rosice byly nad jeho síly. Uvidíme, 
jak vysoké šance Blanska na titul budou 
po odehrání 18. a 20. kola.
Boj o  titul je vlastně letos i bojem o me-
dailové umístění. Náchod jako čtvrtý tým 
tabulky má sice pro druhou polovinu jara 
poměrně lehký los, kromě jednoho zápasu, 
ale šance, že by stáhl čtyři body ztráty na 
Blansko, je poměrně malá.
Všechno vyřešeno již asi mají hráčky Zlína, 
když se natrvalo zabydlely v  „zóně klidu“ 
a mají to už hodně daleko k medaili a se-
stup jim nehrozí ani teoreticky.
Kupodivu už od šestého místa tabulky za-
číná poměrně přihořívat. Sedm družstev 
ze spodních pater tabulky ještě sehraje 
12 vzájemných zápasů, takže celkem je-
jich bodové konto naroste minimálně o 24 

bodů, i kdyby už nebodovala v žádném ze 
zápasů s  družstvy z  horní části tabulky. 
Takže všechno je ještě poměrně otevřené. 
Jak se říká, budou to „zápasy o čtyři body“, 
protože vítěz dva body získá a  poražený 
dva body „ztratí“. Případná remíza sice nic 
neřeší ve vzájemném souboji těchto dvou 
družstev, ale do tabulky je každý bod dob-
rý a v konečném účtování může hrát důle-
žitou roli.
Pětibodový náskok Rokycan na sestupové 
pozice po podzimu už se ztenčil jen na tři 
body. Když se jim ale podaří porazit Čes-
ké Budějovice nebo Konstruktivu, mohou 
už asi dohrávat v  klidu. I  Přerov se utká 
s touto dvojicí družstev bilancující na hra-
ně sestupu a budou to tedy i pro něj dů-
ležitá utkání. V  posledních kolech pak už 
má přetěžký los a bude muset čekat, jak to 
celé dopadne.
Na Zábřeh ještě čekají zápasy s  Duchco-
vem, v Budějovicích a na Konstruktivě, kte-
ré mnohé napoví.
Jičín jede do Duchcova, do Českých Bu-
dějovic a  hostí doma Konstruktivu, takže 
ještě není úplně radno lámat nad ním hůl, 
ale nachází se v nejtěžší pozici.
České Budějovice i  Konstruktiva se v  po-
sledních šesti kolech hned pětkrát potkají 
s družstvy ohroženými sestupem. Takže je-
jich pozice je papírově poměrně dobrá, ale 
bude na nich, jak svoji šanci využijí. Uvi-
díme, jak se u Budějovic projeví chybějící 
zkušenosti z  podobných klíčových zápasů 
na rozdíl od Konstruktivy, které už se něko-
likrát podařilo zachránit.
Duchcov hraje se čtyřmi soupeři ze závě-

ru tabulky a lze očekávat, že nejdůležitější 
bude až zápas posledního ligového kola, 
kdy jede do Prahy na Konstruktivu.
Pro úplnost připomínám, že dalšími krité-
rii, která určují pořadí v tabulce po skonče-
ní ligového ročníku, jsou rozdíl celkového 
skóre a rozdíl dílčích bodů. Ale tímhle má 
smysl se zabývat až zhruba v  posledních 
dvou kolech soutěže, když půjde opravdu 
do tuhého. Pro zajímavost například v boji 
o  titul si Slavia pořád drží o  trochu lepší 
skóre než Rosice.

Štěpán Koblížek

Máme za sebou zhruba tři čtvrtiny soutěže. Tentokrát bych se pro oživení nedržel  

tradice a nedíval bych se příliš zpátky na odehraná utkání, ale spíše se zaměřím  

na to, o co se ještě bude hrát a co nás čeká.

1. KlZ 2018/19

ZáP. SKóRE BOdy

1. KK Slavia Praha 17 103 : 33 30

2. KK Slovan Rosice 16 92 : 36 28

3. KK Blansko 16 81,5 : 46,5 26

4. SKK Primátor Náchod 16 78 : 50 22

5. KC Zlín 17 67,5 : 68,5 17

6. SKK Rokycany 16 53,5 : 74,5 12

7. TJ Spartak Přerov 15 57,5 : 62,5 11

8. KK Zábřeh 16 55,5 : 72,5 11

9. KK Konstruktiva Praha 16 49 : 79 10

10. TJ Sokol duchcov 15 42,5 : 77,5 9

11. TJ Lok. Č. Budějovice 16 43 : 85 9

12. SKK Jičín 16 45 : 83 7
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Na prvním místě se zatím bez jarní poráž-
ky drží mužstvo Slavoje, které jediný bod 
ztratilo překvapivě na domácích drahách. 
Pražany dokonale nachytal Zábřeh, kte-
rému vyšlo nasazení hráčů na jedničku 
a z utkání si po právu odvezl bod. Pražský 
Slavoj má stejně bodů jako druhé Dačice, 
k dobru však má dohrávku v Třebíči, kde se 
pro poruchu automatů nehrálo.
Po nevydařeném vstupu do jarní části 
(prohra v  Táboře) se hráči Dačic oklepali 
a stupňují formu, která vyústila rekordem 
drah v  Hořicích. Dačicím prospěl návrat 
Brtníka a do formy se dostává Holec. Dači-
ce v současnosti nesmí zaváhat a dobrými 
výkony s plným počtem bodů musí vytvořit 
tlak na Slavoj. Pokud se jim podaří bodo-
vě dotáhnout, o  všem rozhodne poslední 
kolo, ve kterém se tyto týmy utkají.
Po jasné prohře na Slavoji se špička tabul-
ky na tři body vzdálila Rosicím. Rosice po-
daly tři skvělé výkony po sobě a překonaly 
3500. Na důležitém utkání na Slavoji však 
družstvo vypadlo na 3231, a to znamenalo 
prohru 7:1. Pokud se Rosice chtějí ucházet 
o postup do Interligy, do konce sezony již 
nesmí zaváhat.
Klidné, ale už poněkud vzdálené, čtvrté 
místo drží České Velenice. Po úvodní roz-
létanosti se tým výkony trvale usadil nad 
hranicí 3450, která v  1. KLM často přináší 
body. Ve skvělé jarní formě je Zdeněk Dvo-
řák. Pokud by se týmu podařilo zvítězit pří-
ští týden v Dačicích, mohl by ještě pomýš-
let i na příčky nejvyšší.
Ve středu tabulky se usadila čtveřice týmů: 
Třebíč, Tábor, Valašské Meziříčí a  Hořice. 

O  jeden bod více má Třebíč, které chybí 
i dohrávka se Slavojem a vzájemný nedo-
hraný duel s  Táborem. Třebíč měla skvělý 
závěr podzimu. Na něj však v  jarních ko-
lech nedokázala navázat a  jedinou vzpru-
hou byla výhra v  Jičíně, když ale ani tam 
nepodali hráči nijak oslnivý výkon (3351).
Stále příjemným překvapením je počínání 
nováčka z  Tábora. Vítězí na těžké domácí 
kuželně, ale i z venkovních drah přiváží dů-
ležité body. Skvěle hraje Petr Chval, s prů-
měrem 594 se drží na čtvrtém místě pořadí 
jednotlivců.
Jak se na podzim hráčům z Valmezu neda-
řilo na domácích drahách, jaro je přesným 
opakem. Doma Valaši neztratili ani bod, 
z  venku už však přivezli tři prohry. Přesto 
se v letošní sezoně opět ukazuje síla týmu 
z předchozích let. Pod výkony jsou velkou 
měrou podepsání Metelka s Cabákem.
Dlouhodobě příjemné kuželky a  kvalitní 
výkony předvádí tým z Hořic, který stejně 
jako každý rok bez výraznější hvězdy týmu 
spoléhá na vyrovnanost. Hořice sice o  ti-
tuly nehrají, ale svými výkony pravidelně 
promlouvají do celkového pořadí, když do-
kážou potrápit favority.
V  závěrečné čtveřici mohou nejklidně-
ji spát hráči Trnovan, kteří drží čtyřbodo-
vý náskok na sestupové příčky. Do skvělé 
formy se ze zimního spánku vyspal Michal 
Koubek, který táhne svůj tým. Klíčové duely 
se sousedy z tabulky mají Trnovany za se-
bou a připsaly si v nich důležité čtyři body. 
K  jistotě záchrany oslabeného týmu pak 
budou nejspíš stačit domácí výhry.
Jarní část soutěže začal špatně Zábřeh. 

Nastartovat by jej mohla poslední výhra 
s Hvězdou Trnovany. Pro hráče ze Zábřehu 
však přijde nejdůležitější část sezóny v po-
sledních dvou kolech, kdy zavítají do Jičína 
a  doma přivítají Duchcov. Domníváme se, 
že právě zde se rozhodne o sestupujících. 
Duchcov se na jaře výrazně zlepšil a díky 
tomu se dotáhl na soupeře. Pokud se mu 
podaří udržet formu, mohl by směle po-
mýšlet na záchranu. Na první jarní body 
čekají v Jičíně. Špatná forma je poslala na 
poslední místo. Klíčové duely však mají 
stále před sebou, a  pokud se jim podaří 
naladit formu, boj není ztracený.

Tomáš Valík

V dnešním článku se společně podíváme, jak vypadá tabulka první kuželkářské ligy mužů 

před závěrečnou částí soutěže. Na obou pólech tabulky se začínají rýsovat vyrovnané 

trojice, které si to mezi sebou rozdají o konečné umístění, radost i žal.

1. KlM 2018/19

ZáP. SKóRE BOdy

1. KK Slavoj Praha 15 85 : 35 24

2. TJ Centropen Dačice 16 80 : 48 24

3. KK Slovan Rosice 16 80,5 : 47,5 21

4. TJ Lok. České Velenice 16 66,5 : 61,5 20

5. TJ Třebíč 15 60 : 60 17

6. KK Lokomotiva Tábor 15 54 : 66 16

7. TJ Valašské Meziříčí 16 65 : 63 16

8. SKK Hořice 17 66,5 : 69,5 16

9. KK Hvězda Trnovany 16 56 : 72 12

10. KK Zábřeh 16 50 : 78 9

11. TJ Sokol duchcov 16 52 : 76 8

12. SKK Jičín 16 44,5 : 83,5 7

Poslední čtvrtIna 
rozhodne
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Zte-ZáÉV tk ZalaegerSZegi 
kk SloVan roSice

1. zápas — 5:3 
2. zápas — 2:6 

do Final Four postupují Rosice

Soupeřem českého mistra byl maďarský 
celek téměř nevyslovitelného jména TK Za-
laegerszegi. Jako čtvrtý nejlepší tým z pod-
zimního Světového poháru měly Maďarky 
v prvním kole volno, zatímco Rosice měly 
za sebou těžkou bitvu s  dalším silným 
maďarským družstvem Rakoshegyi. První 

utkání se hrálo v Maďarsku. Rosice v něm 
byly horší, ale kvalitní druhou polovinou, 
kdy Alena Kantnerová zvítězila 3:1 (565:538) 
a  v  těsném souboji ji napodobila Andrea 
Axmanová (2:2, 539:534), dokázaly stáhnout 
ztrátu na přijatelné minimum. Z Maďarska 
si odvezly prohru pouze 5:3 (12:12).
Úvod odvety byl velmi vyrovnaný. Oba celky 
si rozdělily po bodu. Za Rosice se radovala 
Lucie Vaverková (3:1), za hosty zkušená 
Emese Airizer (2,5:1,5). Na dráhy měli mírně 
navrch domácí, na poražené kuželky hosté 
(+14). Střední část utkání byla zlomová. Na-
tálie Topičová (593) nejlepším výkonem zá-
pasu získala bod a spolu s ním 64 kuželek. 
Bod však získala i  druhá domácí hráčka, 

teprve osmnáctiletá Anna Štraufová. Ta 
se nezalekla velikosti utkání a o sedm let 
starší Anitu Hegedüs udolala 575:573, když 
rozhodnutí přišlo až v  poslední dorážce. 
Rosice se tím dostaly do vedení 3:1 a měly 
závěr ve svých rukou. Axmanová s  Kant-
nerovou poté celé utkání dotáhly do ví-
tězného konce. Axmanová získala první tři 
dráhy, a tím i bod pro družstvo. Kantnerová 
sice další nepřidala, ale její těsná prohra 
znamenala pouze korekci výsledku. Rosice 
doma dokázaly zvítězit 6:2 (14,5:9,5). Po-
druhé v řadě se tak probojovaly mezi nej-
lepší čtyři týmy světa.

Týden po Světovém poháru jednotlivců byla sehrána odvetná utkání druhého kola Ligy 

mistrů, kde si postup mezi nejlepší čtyři celky světa zajistil i KK Slovan Rosice.

rosIce oPět ve 
Final Four

pokračování na str. 10 
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Skc Victoria 1947 BamBerg 
kc SchreZheim

1. zápas — 6:2 
2. zápas — 3:5 

do Final Four postupuje Bamberg

Soupeře Rosic pro závěrečný turnaj ur-
čil souboj dvou německých celků. Hege-
mon posledních let Victoria Bamberg se 
utkal s družstvem Schrezheimu. Ve stejné 
fázi soutěže se týmy střetly před dvěma 
lety, kdy se z výher 7:1 radoval favorit. Ten 
nyní začínal na domácích plánech a hned 
na úvod si „sjednal pořádek“ ziskem tří 
bodů. Nejlépe se dařilo Ioaně Antal (615). 
Ve druhé části utkání byli sice úspěšnější 
hosté, ale i tak to stačilo jen na korekci vý-
sledku (6:2).
Na domácí kuželně se Schrezheim poku-
sil o  téměř nemožné, tedy zvrátit úvodní 
výsledek. První třetina zápasu dopadla 
smírně. Nejlepší výkon zápasu v  ní před-
vedla bamberská Sina Beisser (623). De-
finitivní potvrzení postupu favorita poté 
přišlo ve druhém náhozu, kdy hvězdné duo 

Ines Maričič, Antal uhrálo oba body. Zby-
tek utkání se poté již jen dohrával. Domácí 
v něm sice zvítězili 5:3, ale to na postupu 
Bambergu již nemohlo nic změnit.

kk mlaka rijeka 
 Skk 98 poing

1. zápas — 8:0 
2. zápas — 2:6 

do Final Four postupuje Rijeka

Třetí německý zástupce Poing v  prvním 
kole vyřadil tradičního účastníka závě-
rečných bojů slovinské Celje a  vzdorovat 
jistě hodlal i Rijece. O postupu Chorvatek 
však prakticky rozhodlo již první utkání. 
Poingu v něm totiž nevyšlo vůbec nic. Dů-
kazem toho byla hladká výhra domácích 
8:0. Blízko bodu měla sice Manuela Urban, 
avšak závěrečnou třicítku ztratila v poměru 
118:149 a  z  bodu se radovala domácí Ti-
hana Čavlovič (538:527). Ještě blíž k němu 
měla Sylvia Eberhard, která dokonce Ta-
maru Sinkovič na kuželky zdolala (565:563), 
avšak vyhrála jen jednu dráhu. Vůbec nej-
lépe (595) poté zahrála domácí hvězda Ana 
Jambrovič.

Odveta byla spíše formalitou. Domácí sice 
uhráli úvodní dva body, ale za Rijeku kon-
trovala opět Jambrovič. Poing v zápase zví-
tězil 6:2. Final Four však budou hrát Chor-
vatky.

 BBSV Wien 
cS electr. romgaZ târgU mUreș

1. zápas — 5:3 
2. zápas — 4:4 

do Final Four postupuje Wien

Jejich soupeřem bude celek z  rakouského 
hlavního města, vítěz ročníku 2016, který 
se po roční pauze opět vrací do závěreč-
ného turnaje. Příběh je o to pikantnější, že 
se BBSV pomstilo za rok starou porážku, 
která ukončila pouť Vídně Ligou mistrů, 
a naopak rumunský celek nakopla až do fi-
nále. V něm poté, stejně jako rakouský tým 
v roce 2017, podlehl Bambergu 7:1.
První zápas hostila vídeňská kuželna 
a hlavních rolí se zhostilo české hvězdné 
duo Hana Wiedermannová, Dana Martin-
kevič, které loni chybělo kvůli mateřským 
povinnostem. Hana porazila 579 kuželek, 
Dana o  jednu méně. Hana drtivě zvítě-
zila, naopak Dana podlehla výborně hra-
jící Anitě Safrany (597). Oba celky zvítězily 
ve třech soubojích. Zatímco domácí vět-
šími rozdíly, hosté většinou těsnějšími. To 
v součtu znamenalo více poražených kuže-
lek na straně domácích, a  tedy výhru 5:3 
(13,5:10,5).
Rumunskou odvetu výborně zahájila do-
mácí hvězda a  vítězka nedávného SP 
v  Přerově Anita Mehesz (590). Ještě o  21 

rosIce oPět ve 
Final Four

 pokračování ze str. 9

pokračování na str. 11 
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kuželek více však nahrála Wiedermannová. 
Srovnáno 1:1. Druhý nához a Safrany v dal-
ším výborném výkonu (590) přidává druhý 
bod Rumunek. Martinkevič se tentokráte 
příliš nedaří, ale zkušenostmi uhraje vý-
hru a opět je srovnáno. Závěrečná čtveřice 
spolu svádí lítý boj, ale daří se více hostím 
z  Rakouska. Po třech drahách je hotovo. 
Obě Rakušanky mají jisté body, Vídeň již 
nemůže prohrát a postupuje. Utkání nako-
nec končí remízou.

Šk želeZiarne podBreZoVá 
kk konStrUktor mariBor

1. zápas — 7:1 
2. zápas — 2:6 

do Final Four postupuje Podbrezová

Obhájce prvenství z Podbrezové vyzval na 
souboj slovinský Maribor. Tomu se možná 
trochu překvapivě v prvním kole podařilo 
porazit maďarské Repcelaki a  potrápit 
chtěl favorita i v kole druhém.
Slovenský tým je doma téměř nepora-
zitelný a  přesvědčili se o  tom i  Slovinci. 
Hned v  úvodu Daniel Tepša zahrál 693 
a  Erik Kuna ho doplnil 674. Ve druhé po-
lovině zápasu Vilmoš Zavarko ještě o dvě 
kuželky překonal Tepšu a  pečetil výhru 
domácích 7:1 (17:7). Bod hostí zaznamenal 

Timi Jurančič (652). Slovinský celek sice na-
hrál vynikajících 3712 kuželek, Podbrezová 
však byla o 253 kuželek lepší a téměř ata-
kovala hranici čtyř tisíc kuželek.
Maribor mohl v  odvetě doufat v  zázrak. 
Podbrezová tomu však rovnou předešla, 
když na úvod sestavy postavila dvojici Za-
varko a  Milan Tomka. Zavarko získal bod 
v nejlepším výkonu utkání (675). Tomka ho 
doplnil výhrou nad tentokráte slabě hra-
jícím Jurančičem (605:544). Zbytek zápasu 
byl jen dohráván. Maribor sice zvítězil 6:2, 
ale postoupila Podbrezová.

kk ZapreŠić 
kk Beograd

1. zápas — 5:3 
2. zápas — 5:3 

do Final Four postupuje Zaprešić

Final Four bude hostit chorvatský Zaprešič. 
Bylo by pro domácí fanoušky jistě nemilé, 
kdyby se jejich oblíbenci turnaje nezúčast-
nili. K  tomu ale museli porazit silný Běle-
hrad.
Bez bázně do prvního zápasu vlétl Make-
donec Bojan Vlakevski (674), který domá-
cím uhrál první bod a  92 kuželek. Mario 
Fridl (653) poté přidal druhý. V  první tro-
jici se radovali i  hosté, když Uroš Jagličič 
porazil na závěr značně chybujícího Brani-
slava Bogdanoviče. Ve druhé polovině byli 
lepší hosté. Vítěz SP juniorů Bojan Kličarič 
přesvědčivě zvítězil (652:617). Bod si v  in-
farktovém dramatu připsal i Goran Ostojič 
(617:617), když bodoval na třech dráhách. 
Blízko výhry byl i Congor Baranj, avšak do-
mácí Luka Bolanča poslední dráhou (176) 
vývoj otočil a  těsně zvítězil (666:654). To 

v celku znamenalo těsnou výhru domácích 
5:3 (13:11).
Odveta v  Srbsku byla neméně napínavá. 
Baranj tentokráte udržel nervy a  3:1 na 
dráhy porazil Bogdanoviče. Bod získal i Kli-
čarič. Za stavu 2:0 však kontrovala chorvat-
ská dvojice Bolanča a Branko Manev, která 
v prostřední části srovnala stav utkání. Do 
poslední rundy šli navíc hosté s poměrně 
pohodlným náskokem na poražené ku-
želky (64). Jagličič sice získal třetí srbský 
bod. Vlakevski však opět srovnal. A protože 
celkově více kuželek opět nahráli Chorvati, 
i druhý zápas skončil jejich výhrou 5:3. Za-
hrají si tak na domácí kuželně Final Four.

SkV rot WeiSS ZerBSt 1999 
kk mertojak Split

1. zápas — 8:0 
2. zápas — 2:6 

do Final Four postupuje Zerbst

Soupeřem domácích bude německý 
Zerbst. Tomu se do cesty postavili další 
Chorvaté, tentokráte z jihu, ze Splitu.
První utkání v  Německu skončilo jedno-
značnou výhrou domácích 8:0. Nejblíže 
bodu byl Hrvoje Marinovič hned v úvodu, 
který podlehl 653:650 Manuelovi Weissovi. 
Tato těsná výhra určila ráz zbytku utkání.
Odveta hraná v  Chorvatsku dopadla pro 
Split lépe, když zvítězil 6:2. Domácí před-
vedli vyrovnaný výkon, když se nejlepší 
hráči srovnali na 624, 626 a 628 kuželkách. 
Split se tedy s  Ligou mistrů rozloučil dů-
stojně.

rosIce oPět ve 
Final Four

 pokračování ze str. 10

lIga MIstrů — seMIfInále žen

Bamberg vs. Rosice

Rijeka vs. Wien

pokračování na str. 12 
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SZegedi te 
 ZalaegerSZegi tk

1. zápas — 6:2 
2. zápas — 7:1 

do Final Four postupuje Szeged

Szeged se již čtyřikrát radoval z prvenství 
v  Lize mistrů. Naposledy však již v  roce 
2016. Jeho soupeř Zalaegerszeg si je-
diné prvenství připsal v  roce 2008. Jeden 
z  těchto týmů bude mít možnost svou 
sbírku triumfů rozšířit.
Szeged začínal doma. Tibor Szel za domácí 
a  Zoltán Fehér za hosty si v  první dvojici 
připsali po bodu. Ve druhé třetině šli do-
mácí do trháku. Adrian Loncsarevity totiž 
splnil svůj úkol a  zvítězil. Srovnat mohl 
hostující Sándor Farkas, avšak úvodní 
ztrátu proti Laszlo Karsaiovi dokázal pouze 
smazat. Jejich souboj tedy skonči spraved-
livou remízou. V  posledním náhozu poté 
přibyla ještě jedna remíza. Bod si rozdě-
lili Norbert Kiss a  Szilárd Járfás. Naopak 
celý bod do kasičky Szegedu doplnil János 
Brancsek. Domácí tým si tedy připsal vítěz-
ství 6:2 a dobrý počin do odvety.
Ta byla překvapivě jasnou záležitostí Sze-
gedu. Hosté zvítězili ve všech soubojích, 
kromě závěrečného, kdy se Loncsarevitovi 
domácích zželelo a potupného kanára ne-
chal uletět. I tak Szeged slavil jasnou výhru 
7:1.

Lukáš Dařílek

 pokračování ze str. 11

lIga MIstrů — seMIfInále Mužů

Podbrezová vs. Szeged

Zaprešić vs. Zerbst

rosIce oPět ve 
Final Four

M i s t r o v s t v í  s v ě t a  2 0 1 9

Od 7. do 31. května se postupně v Rokyca-
nech představí kategorie v rámci světové-
ho poháru žactva, poté bude na programu 
mistrovství světa dorostu. Od 15. května, 
kdy bude zahájena oficiální část mistrov-
ství světa družstev slavnostním večerem, 
začnou boje o  mistrovský vavřín v  hlavní 
kategorii družstev mužů i  žen. Rozlosová-
ní hlavní soutěže družstev naleznete na 
webu www.kuzelky.cz. Vyvrcholení je na-
plánováno na 26. května, kdy se dozvíme 
nového týmového mistra světa.
Jak jsme zjistili v Přerově, kde proběhl svě-
tový pohár jednotlivců, tak týmy se pocti-
vě připravují, ladí taktiku, a  odhadují své 
mistrovské šance. Rozhovory s  předními 
hráči a  trenéry naleznete postupně na 

oficiálních Facebookových stránkách mist-
rovství světa 2019 — @KuzelkyRokycany. Ke 
své přípravě řekne pár slov Jan Bína, Lucie 
Vaverková, Natálie Topičová, nebo vicepre-
zident ČKA a  předseda Komise státní re-
prezentace Vladimír Sedláček či šéftrenér 
německé reprezentace Miloš Ponjavič.
Závěrečnou akcí bude potom první mist-
rovství Evropy hráčů a hráček nad 60 let.
Světový šampionát družstev v kuželkách je 
vrcholnou akcí, která se bude těšit velké-
mu zájmu sponzorů a diváků. Očekává se, 
že si v  průběhu celého mistrovství najde 
cestu na zimní stadion v Rokycanech ně-
kolik tisíc příznivců tohoto sportu. Budeme 
se těšit, že se setkáme i s vámi.

Petr Bürger

Tak už se to blíží. Nejvýznamnější akce této kuželkářské 

sezóny nabídne všem příznivcům tohoto sportu 

opravdu to nejlepší, co je v současné době k vidění.

PříPravy ms  
v rokycanech

Viceprezident ČKA a předseda KSR Vladimír Sedláček zve na MS 2019 v Rokycanech

https://www.kuzelky.cz
https://www.facebook.com/KuzelkyRokycany
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ženy

1. Ines Maričić CRO 6 990

2. Sina Beißer GER 6 200

3. Anita Mehesz HUN 5 480

4. Ana Jambrović CRO 5 415

5. Brigita Strelec SLO 4 940

7. Hana Wiedermannová CZE 4 045

9. Lucie Vaverková CZE 3 655

11. Dana Martinkevič CZE 2 850

16. Alena Kantnerová CZE 2 560

17. Renáta Babická CZE 2 525

19. Nikola Tatoušková CZE 2 450

46. Olga Hejhalová CZE 1 025

53. Naděžda Dobešová CZE 965

MužI

1. Vilmoš Zavarko SRB 9 550

2. Igor Kovačić SRB 5 430

3. Timo Hoffmann GER 4 985

4. Philipp Vsetecka AUT 4 915

5. Hrvoje Marinović CRO 4 650

9. Jan Bína CZE 3 110

14. Jiří Veselý CZE 2 840

38. Radek Hejhal CZE 1 450

49. Miroslav Jelínek CZE 1 175

63. Jan Endršt CZE 875

96. Filip Dejda CZE 540

Po světovém poháru jednotlivců v Přerově 
byl aktualizován světový žebříček hráček 
a hráčů. Jedničky v obou kategoriích zůstá-
vají stejné — Chorvatka Ines Maričić a Srb 
Vilmoš Zavarko.
V  elitní světové desítce nalezneme také 
dvě české hráčky a jednoho hráče. Na sed-
mé pozici je Hana Wiedermannová, o dvě 
příčky níže Lucie Vaverková a  na stejném 
devátém místě nejlepší český hráč Jan 
Bína. -PS-

světový 
Žebříček nbc

s v ě t o v ý  ž e b ř í Č e k

Aktuální stav k 10. 2. 2019. Celkem je 
hodnoceno 299 hráček a 298 hráčů.Hana Wiedermannová a Jan Bína
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mládeŽnIcké soutěŽe 
ve Finále

Soutěže mladých kuželkářů a kuželkářek čekají vrcholné akce aktuálního ročníku. 

Finálové kolo Poháru mladých nadějí se uskuteční v neděli 10. března,  

Český pohár dorostu a Pohár juniorů pak o týden později.

pohár mladých nadějí 
a ČeSký pohár doroStU

Letošní ročník Poháru mladých nadějí se 
chýlí ke konci. Na závěrečné finálové kolo, 
které proběhne v neděli 10. března, netr-
pělivě čeká 16 nejlepších hráčů v  katego-
rii mladší žáci/žákyně a starší žáci/žákyně 
s  nejvyšším celkovým bodovým ziskem. 
A  jak vypadá průběžné pořadí na prvních 
třech místech před závěrečnými boji?

Starší žákyně
1. Petra Mertlová  124 b.
2. Tereza Křížová  118 b.
3. Lucie Dlouhá  105 b.

Starší žáci
1. Vojtěch Šmarda  109 b.
2. František Adamů  92 b.
3. Kryštof Brejtr  85 b.

mladší žákyně
1. Anna Löffelmannová  113 b.
2. Nikola Bartoníčková  102 b.
3. Adéla Dlouhá  82 b.

mladší žáci
1. Josef Fišer  109 b.
2. Jan Majer  94 b.
3. Adam Vaněček  94 b.

V  této době také známe účastníky finálo-
vých bojů 6. ročníku Českého poháru do-
rostu. Těmi se stává dvanáct nejlepších 
dorostenek a  dorostenců, kteří získali 
v součtu nejvíce bodů v dosud odehraných 

kolech.
Situace na prvních třech příčkách je ná-
sledující. Na první příčce zakotvila Barbo-
ra Pýchová (TJ Jiskra Nová Bystřice) se 139 
body, hned za ní se drží Michaela Provaz-
níková (SKK Rokycany) se 119bodovým zis-
kem. Se 110 body obsadila třetí příčku Pet-
ra Dočkalová (KK PSJ Jihlava).
Mezi chlapci vede v průběžném pořadí Lu-
káš Dúška (TJ Slovan Kamenice nad Lipou) 
se 138 body, o 10 bodů méně má druhý Jan 
Škrampal (TJ Spartak Pelhřimov). V závěsu 
za ním se  123bodovým ziskem je Mikuláš 
Martinec (SKK Náchod).
Všem finálovým účastníkům přejeme hod-
ně štěstí v  závěrečných rozhodujících bo-
jích.
Veškeré další informace a  kompletní po-
řadí k  soutěžím PMN a  ČPD naleznete na 
webových stránkách kuželkářské mládeže 
na adrese mladez.kuzelky.cz.

pohár jUniorů Ve finále

Pohár juniorů čeká v neděli 17. března zá-
věrečné finálové kolo, ve kterém se roz-
hodne o  nejlepších hráčích a  hráčkách 
této soutěže a navíc pošle sedm nejúspěš-
nějších juniorů a  juniorek na mistrovství 
České republiky.
V  dosavadním průběžném hodnocení si 
nejlépe vede Tereza Buďová (KK Blansko) 
se 43 body, následuje ji Natálie Topičová 
(KK Slovan Rosice) s  41 body. Třetí příčku 
drží Hana Beranová (SK Baník Ratíškovice) 
se 39 body. V juniorech s velkým bodovým 

náskokem vede Jan Bína (TJ Lokomotiva 
Česká Třebová) se 114 body, na druhém 
místě je Michael Kotal (TJ Sokol Kdyně) se 
ziskem 91 bodů. Tomu se povedlo ve tře-
tím kole v Hazlově prolomit šestistovkovou 
hranici, když porazil 616 kuželek. Třetí příč-
ku průběžného vedení drží David Urbánek 
(TJ Rychnov nad Kněžnou) s 75 body, který 
taktéž předvedl vynikající nához. Ve čtvr-
tém kole dosáhl pěkného výkonu v podo-
bě 607 shozených kuželek.
Na jména vítězů letošního Poháru juniorů 
si budeme muset ještě chvíli počkat. Nic-
méně všem finalistům držíme pěsti do zá-
věrečných bojů této soutěže.
Více informací k  dispozici na webových 
stránkách mladez.kuzelky.cz/pj/.

kld před Branami Semifinále

Kuželkářská liga dorostu má odehráno 
všech deset kol v úvodní části. Nyní ji čeka-
jí dvě semifinálová kola, která proběhnou 
2. a  3. března na kuželnách v  České Lípě 
a Moravské Slávii Brno. Utká se v nich mezi 
sebou osm a devět družstev, která budou 
bojovat o  postup do finálového kola. Ve 
finále pak poměří své síly čtyři nejlepší 
celky z  každého semifinálového kola. Kdo 
bude mistrem KLD pro sezónu 2018/2019 
je zatím ve hvězdách. S úplnou jistotou se 
to dozvíme v neděli 31. března. Vyvrchole-
ní celého ročníku KLD bude hostit kuželna 
v Benešově.

Marie Říhová

https://mladez.kuzelky.cz
https://mladez.kuzelky.cz/pj/
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O první fázi zapsání sportovních organiza-
cích jste byli informováni a  nyní probíhá 
zápis údajů o sportovcích a trenérech, kdy 
se bude v nejbližší době na všechny oddíly 
odesílat dokument ve formátu .csv s údaji 
o registrovaných hráčích v České kuželkář-
ské a bowlingové federaci.
Rejstřík slouží k  zápisu informací o  práv-
nických osobách (sportovních organi-
zacích) žádajících o  finanční podporu 
ze státního rozpočtu, k  zápisu informací 
o  fyzických osobách (sportovcích a  trené-
rech) v nich sdružených a o nemovitostech 
(sportovních zařízeních), na jejichž činnost 
je žádáno o  poskytnutí státní finanční 
podpory. Důvod pro zapsání do rejstříku je 
jednoznačně prokázat počet členů v přípa-
dech, kdy spolky žádají o  dotaci či grant 
a podmínkou je velikost členské základny.
Podrobný návod k doplnění a opravy úda-
jů v dokumentu budete mít napsaný v jed-
notlivých e-mailech. Žádáme proto oddíly, 
aby si svoje kontakty zkontrolovaly na ad-
rese www.kuzelky.cz/kluby a  změny kon-
taktů odeslaly na email kluby@kuzelky.cz.
Nejpozději do konce měsíce dubna odesí-
lejte vyplněné .csv dokumenty na adresu 
gdpr@ckbf.cz, gdpr@kuzelky.cz. Termín pro 
zapsání do rejstříku je sice do 30. června 
2019, ale musíme mít rezervu na možné 
opravy.
Za spolupráci děkujeme.

Jaromír Šula

záPIs do 
rejstříku

p e l - M e l

Jako první se na úvod února sešla repre-
zentace mužů, a  to 3. 2. v  Přerově. Mezi 
dvanáctkou nominovaných se v  nejlep-
ším světle ukázal Filip Dejda, který dosá-
hl výkonu 1272 kuželek na dvě stodvacítky. 
O devět kuželek méně nahrál Michal Pytlík. 
Nominaci na přátelské utkání s Německem 
(19.–21. 4.) a  také na finální soupisku NBC 
si dále zajistili Michael Kotal a  Rostislav 
Gorecký. Další KS reprezentace se usku-
teční 6. 4., kde bude doplněna sestava na 

výše uvedené střetnutí.
Nespí ani reprezentace dorostenecká, kte-
rá se 16.–17. února sešla na KS v Náchodě. 
Účastníky čekal pohovor s  trenéry, a pře-
devším start na 120 hs. V něm si nejlépe 
vedli Klára Tobolová (583) a  Lukáš Dúška 
(573).
Setkání ještě čeká reprezentaci žen, která 
se sejde 24. 2. O výsledcích budete infor-
mováni na webu ČKA.

Lukáš Dařílek

Únor bílý, reprezentace sílí. Ani ne za tři měsíce začne 

vrchol této sezóny — MS v Rokycanech. Reprezentační 

výběry tudíž již ladí formu na tuto událost.

kontrolní starty 
rePrezentace

marie Švorbová, členka Síně slávy ČKA, 
dvojnásobná vicemistryně světa z roku 
1968, dlouholetá československá reprezen-
tantka i reprezentační trenérka a v nepo-
slední řadě kuželkářská pedagožka, oslavi-
la v lednu významné životní jubileum.

hana kropáčová patřila na přelomu osm-
desátých a  devadesátých let k  oporám 
ženské reprezentace. Na MS 1992 byla 
z našich nejúspěšnější. (V té době byla tre-
nérkou druhá jubilantka, Marie Švorbová.) 
Životní jubileum slavila rovněž v lednu.

jaroslav Slabák, člen 
reprezentačního druž-
stva mužů, které 
v roce 1984 vybojova-
lo titul mistrů světa. 
V  pozdějším věku re-
prezentační trenér mužů a 
v současné době trénuje mistrovský celek 
žen KK Slovan Rosice. Člen Síně slávy ČKA. 
V únoru oslavil 70. narozeniny.

blahoPřejeme 
k jubIleím

Výkonný výbor ČKA na svém zasedání dne 
23. ledna 2019 v Praze projednal přípravu 
zasedání Výkonné rady ČKA a  přípravou 
mistrovství ČR 2019. Mimo jiné schválil 
akce Komise státní reprezentace a  koná-
ní mezistátního utkání dorostu s Polskem 
a mužů a žen s Německem. 

z jednání 
výkonného výboru

https://www.kuzelky.cz/kluby
mailto:kluby%40kuzelky.cz?subject=
mailto:gdpr%40ckbf.cz?subject=
mailto:gdpr%40kuzelky.cz?subject=
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tIráŽ

Účastníci první ligy jsou nasazováni až do 
nadstavbové části, proto se překvapení 
odehrávající především v  části základní 
týkají hlavně celků druholigových a  třeti-
ligových. Papírově slabší týmy jsou často 
schopny využít domácího prostředí a men-
šího počtu hráčů ve svůj prospěch.
O  tom se letos přesvědčili hráči Červené-
ho Kostelce, kterým ve druhém kole los do 
cesty určil celek SK Solnice. Ta v minulos-
ti hrála i ve druhé lize mužů, ale aktuálně 
se nachází ve Východočeské divizi. Solnič-
tí hráči v  prvním utkání dokonale využi-
li domácího prostředí a  svých zkušeností 
a Kostelec porazili 5:1 (11:5). Nejlepším hrá-
čem utkání byl domácí Jiří Bartoníček (576). 
V  odvetném zápase Solnici stačilo uhrát 
dva body. To se jim povedlo hned v prvním 
náhozu. Solnice zvítězila i v odvetě 5:1 (9:7) 
a  právem si zajistila účast v  posledním 
kole základní části.
Jejím dalším soupeřem byla Konstruktiva 
Praha „B“. Ta si v  prvním utkání v  Solnici 
vedla lépe než Kostelec, když uhrála přija-
telnou prohru 4:2. Avšak na domácí kužel-
ně pražský tým prohrál 5:1. Solnice se tudíž 
probojovala až do nadstavby.
Zde však její putování zřejmě skončí, pro-
tože los byl tentokráte nemilosrdný a Sol-
nici do cesty postavil obhájce prvenství 
Českou Třebovou. V  prvním zápase venku 
Třebová rozhodně nešetřila opory a hlad-
ce Solnici porazila 6:0, když Jan Bína zahrál 
609 kuželek.
Dalším účastníkem druhé ligy, který již má 
pohárové putování za sebou je Moravská 
Slávia Brno. Nad její síly byl v poháru tra-

dičně silný celek TJ Nové Město na Mora-
vě. První zápas byl sehrán na Vysočině, 
kde jsou domácí velmi silní. Především 
díky výbornému výkonu Michala Mika (591) 
dokázali MS Brno porazit 5:1. Stejného vý-
sledku se Novému Městu podařilo docílit 
i  v  brněnské odvetě a  zasloužený postup 
byl na světě.
Další kolo však již bylo pro Nové Město po-
sledním, když své brněnské kolegy z  Mo-
ravské Slávie dokázali pomstít hráči Sokola 
Husovice „C“. Těm se totiž podařilo v prv-
ním utkání uhrát venku dva body. Doma 
pak i  díky výhře Romana Meluzína 2,5:1,5 
na dráhy zvítězili 5:1 a postoupili do nad-
stavby. V  ní zatím, podobně jako Solnice, 
neúspěšně bojují s PSJ Jihlava.
O rozruch se rovněž postaraly dva aktuál-
ně nejlepší celky 3. KLM skupiny D. Hege-
mon letošního ročníku KC Zlín se ve dru-
hém kole střetl se Sokolem Bohumín „B“. 
Bohumínu se v  prvním utkání podařilo 
favorit zaskočit a porazit 5:1 (9,5:6,5). Doma 
tak musel Zlín pořádně zabrat. To se mu 
povedlo, když vyhrál první dva souboje. Ve 
druhé polovině soupeřící čtveřice sehrála 
dva napínavé duely, které rozhodly až po-
slední dráhy, a body se dělily. Zlín v utkání 
zvítězil 5:1 a srovnal stav. O postupu rozho-
dl vyšší počet drah. Poměrem 16,5:15,5 se 
radovali hráči Bohumína, a  to i díky třem 
výhrám o jednu kuželku.
V  lize Zlínu nestačí, ale v  Poháru ČKA jej 
předčily. Řeč je o týmu Podlužan Prušánky, 
který ve třetím kole základní části vyzval 
druholigový Sokol Husovice „B“. Prušánky 
se soupeře nezalekly a doma hladce zvítě-

zily 6:0, nejvíce se dařilo Pavlovi Flamíkovi 
(618). V odvetě se poté zaskvěl Jan Zálešák 
(643), který tak byl hlavním strůjcem druhé 
výhry Prušánek (5:1) a celkového hladkého 
postupu do nadstavby. Zde své soukme-
novce bude moci pomstít husovické áčko. 
První utkání hrané na kuželně Podlužanu 
dopadlo lépe pro favorita (4:2), když se za-
skvěl Dušan Ryba (652).
Aktuálně hrané první kolo nadstavby musí 
být kompletně odehráno do 10. března. 
Veškeré výsledky naleznete na webových 
stránkách poharcka.kuzelky.cz.

Lukáš Dařílek

Pohár ČKA, nedílná část každého soutěžního ročníku, dává svým formátem možnost 

menším oddílům překvapit favority, řádně jim zatopit, případně i jejich účast v soutěži 

ukončit. Na některá překvapení se podíváme na následujících řádcích.

boje v nadstavbě 
se rozhořely

p o h á r  Č k a
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