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pokračování na str. 3 

Zběsilé tempo. Dvě slova, která velmi 
dobře charakterizují poslední týdny. 
Nejprve Letní liga částečně zahřála 
trochu zatuhlé svalstvo po dlouhé 
pauze. Do toho se konečně (a zatím) 
úspěšně rozjely ligové soutěže. Čtyři 
svižná kola a na pozadí parlament-
ních voleb nám proběhly klubové po-
háry. Jejich shrnutí je jedním z hlav-
ních témat vydání. Naši zpravodajové 
vám zprostředkují reportáže z míst 
českých úspěchů, ale i z těch opač-
ných končin.
Sotva jsme si mohli vychutnat stříbro 
Rosic, je tu vrchol roku. Mistrovství 
světa družstev je svatým grálem. Je 
hlavní metou, je císařem mezi kužel-
kářskými soutěžemi. Nemyslím si, že 
by bylo mnoho kuželkářů, kteří by si 
nikdy nepředstavili, jak v rozhodujícím 
finále, v poslední dorážce, posledním 
dokonalým hodem rozhodují o zisku 
zlatých medailí pro svůj tým. Pokud 
jste tak nikdy neučinili, zkuste to. Je 
to skvělý pocit. Česká reprezentace již 
za několik dní v Polsku může tento 
sen prožít. V preview se dozvíte, koho 
předtím bude muset zdolat.
Za celou redakci českým hráčkám 
a hráčům přeji, aby se jim jejich sen 
splnil a aby rozzářili Česko.
Hodně štěstí!

Lukáš Dařílek
šéfredaktor

ÚVODEM

Trvalo to dlouho, ale dočkali jsme se. Právě 
začíná světový šampionát družstev, nejzá-
sadnější sportovní událost ve světě kuželek. 
Původně mělo být tradičně na jaře a úplně 
někde jinde. Nakonec jsme se dočkali na 
podzim a hostí jej polské město Tarnowo 
Podgórne.

ROKYCANY 2019

Na úvod si pojďme trochu připomenout 
šampionát předchozí, rokycanský. Vrátíme 
se tak do doby, která se pro spoustu z nás 
jeví jako něco, co je světelné roky zpátky. 
Ale vrátíme se „jen“ do května 2019. Na ro-
kycanském zimním stadionu se ze zlatých 
medailí radovaly chorvatské ženy a srbští 
muži. Chorvatky porazily Maďarky 5:3 po po-
měrně jednoznačném průběhu, kdy úžas-
ným výkonem 687 korunovala zlaté medaile 
pro svůj tým Ines Maričič. Němci se proti 
Srbům bránili velmi statečně. Zápas rozhodl 
až v poslední dvojici hrající Congor Baranj, 
který top výkonem 693 kuželek definitivně 
převrátil misky vah na stranu Jihoevropanů. 
Byla z toho výhra 6:2.
České výběry zanechaly v Rokycanech dobrý 
dojem, byť na medaili to bohužel nestačilo. 
Ženy byly favoritkami na jednu z placek. 
Semifinálová prohra s Maďarkami 5:3 byla 
trochu překvapením. Následně nevyšel ani 
útok na bronz. Němky předvedly vyrovna-
nější výkon a právem se mohly radovat 
z  výhry 6:2. Muži skončili ve čtvrtfinále. 
Podlehli po velkém boji Němcům. Ozdobou 
utkání byl souboj Milana Svobody s Chris-
tianem Wilkem. Ten zahrál vynikajících 680. 

Svoboda však měl na šampionátu životní 
formu, kterou korunoval právě výkonem 
proti Němcům. Zahrál vpravdě historických 
720! Češi i díky němu sahali po semifinále, 
avšak favoriti celkově předvedli vyrovna-
nější výkon a  rozesmutnili našlapanou 
arénu.

TARNOWO PODGÓRNE 2021

Ale zpět k současnosti. Program vypukne 
v sobotu 23. října. Skupiny budou dokon-
čeny 27., následovat bude čtvrtfinálový den, 
pátek 29. vyplní všechna semifinále. Boj 
o medaile budeme moci sledovat 30. října. 
Kompletní program naleznete na webu NBC.
Ten český si přiblížíme. Vše zahájí naši muži 
23. 10. od 11.00, kdy se na úvod utkají s těžko 
čitelnou Francií. Před čtyřmi lety v Detten-
heimu z toho bylo hladké vítězství 7:1. Francii 
však neradno podcenit. Druhý zápas bude 
následovat 25. 10. od 8.00 a bude ještě těžší. 
Česku totiž bylo do skupiny nalosováno Ru-
munsko. To se neúčastnilo posledního svě-
tového klání, a tak bylo v posledním výkon-
nostním koši. Těžkého a zkušeného soupeře 

Mistrovství světa družstev. Nejprestižnější 

setkání kuželkářů začíná. 

ZAČÍNÁ 
VRCHOL ROKU

M I S T R O V S T V Í  S V Ě T A
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tak dostala česká skupina A. Ve středu 27. 10. 
od 11.30 se pak Češi utkají s favoritem sku-
piny, týmem Chorvatska. Ambiciózní Chor-
vaté skončili před dvěma lety čtvrtí. Letos 
dozajista míří ještě výš. Jejich sestavu vy-
ztužil původem Makedonec Bojan Vlakevski. 
Chorvatsko tak má obrovské předpoklady 
k úspěchu.
Z dalších top soubojů není možné vynechat 
germánskou bitvu Německo vs. Rakousko 
hranou rovněž 27. 10. od 18.30. Rakušané 
v čele s  fenomenálním Matthiasem Zat-
schkowitschem nebudou favority, ale na 
většího souseda si jistě brousí zuby. V po-
slední den mužských skupin bude také k vi-
dění souboj Maďarska se Slovinskem a Srb-
ska se Slovenskem. Doporučuji si tento den 
vyhradit pouze na kuželky, protože bude na 
co se dívat.
Nyní program žen. Češky v základní skupině 
sehrají jen dvě utkání. První 26. 10. od 15.00 
proti Bosně a Hercegovině. Utkaly se s ní již 

před dvěma lety, kdy z toho byla výhra 7:1. 
Ve středu 27. 10. od 15.00 pak naše reprezen-
tantky čeká velmi nevyzpytatelné Rakousko. 
České hvězdy jsou jednou z dominantních 
sil v  rakouské lize. Rakušanky nemají ve 
svém středu tak známá jména, ale není 
radno je podcenit.
Teď už pojďme k tomu zásadnímu. Sestavě 
Česka pro MS družstev. Ženy se budou opí-
rat o velezkušené sestry Hanu Wiederman-
novou a Danu Martinkevič. Ostřílené jsou 
i Natálie Topičová s Nikolou Tatouškovou. 
V sestavě z roku 2019 byly i Jana Braunová 
a Helena Gruszková. Premiéru na týmovém 
šampionátu si odbudou Vlasta Kohoutová, 
Kateřina Majerová a Simona Koutníková. 
Všechny tři hráčky jsou ale ligou ošlehané, 
takže slova trenérky Nadi Dobešové, že se 
tým „jede poprat o placku“ rozhodně nejsou 
marným voláním do větru.
Muži jedou do Polska s  omlazeným tý-
mem, ale při bližším pohledu již poměrně 
zkušeným. Klidnou sílu starší generace 
budou mladíkům dodávat Milan Svoboda 

s Jaroslavem Hažvou. Věkově hned pod nimi 
jsou Michal Pytlík s Janem Endrštem a Ros-
tislavem Goreckým. Nejmladší skupinou je 
jádro poslední juniorské reprezentace, tedy 
Jan Bína, Petr Hendrych a Jan Mecerod. Byť 
se jedná o hráče do 25 let, tak v reprezen-
taci a lize mají odehránu řadu náročných 
bitev. Atmosféra světového šampionátu by 
je tedy neměla negativně ovlivnit. Ostatně 
trenér Petr Dobeš věří, že tým utvoří dobrou 
partu a bude schopen předvádět špičkové 
výkony. Optimismus neskrývá ani viceprezi-
dent ČKA Vladimír Sedláček, jehož cílem je 
vždy zisk cenného kovu.
Jak to dopadne se dozvíme na samém 
konci měsíce. Web ČKA u toho bude s vámi. 
Přineseme vám co možná nejpodrobnější 
zpravodajství. Samozřejmé jsou denní sou-
hrny, případně dojmy přímo z místa činu. 
Sledujte tedy web ČKA a případně i sociální 
sítě svazu.
A teď již nezbývá než naší reprezentaci po-
přát hodně štěstí a mnoho hodovek.

Lukáš Dařílek

ZAČÍNÁ 
VRCHOL ROKU

 pokračování ze str. 2

M I S T R O V S T V Í  S V Ě T A

Příprava drah na mistrovství světa v kuželkách v polském Tarnowo Podgórne

ČESKÉ ZÁPASY – ŽENY

soupeř datum čas

Bosna a Hercegovina 26. 10. 15.00

Rakousko 27. 10. 15.00

ČESKÉ ZÁPASY – MUŽI

soupeř datum čas

Francie 23. 10. 11.00

Rumunsko 25. 10. 8.00

Chorvatsko 27. 10. 11.30
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REALIZAČNÍ TÝM MS

Vladimír Sedláček

Vedoucí výpravy, 
asistent trenérky žen

Jana Mrázová

Masérka, fyzioterapeutka

Petr Dobeš

Reprezentační trenér 
mužů

Naděžda Dobešová

Reprezentační trenérka 
žen

Martin Sitta

Asistent trenéra mužů

M I S T R O V S T V Í  S V Ě T A

Příprava drah na mistrovství světa v kuželkách v polském Tarnowo Podgórne

ŽENY — SKUPINA A

CRO Chorvatsko

ROU Rumunsko

SVK Slovensko

EST Estonsko

ŽENY — SKUPINA B

GER Německo

SRB Srbsko

FRA Francie

ŽENY — SKUPINA C

CZE Česká republika

AUT Rakousko

BIH Bosna a Hercegovina

ŽENY — SKUPINA D

HUN Maďarsko

SLO Slovinsko

POL Polsko

MUŽI — SKUPINA A

CRO Chorvatsko

CZE Česká republika

FRA Francie

ROU Rumunsko

MUŽI — SKUPINA B

GER Německo

AUT Rakousko

BIH Bosna a Hercegovina

EST Estonsko

MUŽI — SKUPINA C

SRB Srbsko

SVK Slovensko

MKD Severní Makedonie

MUŽI — SKUPINA D

HUN Maďarsko

SLO Slovinsko

POL Polsko
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MISTROVSTVÍ SVĚTA — ŽENY

Jana Braunová

Věk: 33
Repr. starty: 24
KK PSJ Jihlava

Helena Gruszková

Věk: 41
Repr. starty: 45
KK Slavia Praha

Vlasta Kohoutová

Věk: 27
Repr. starty: 7
KK Slavia Praha

Simona Koutníková

Věk: 29
Repr. starty: 9
TJ Sokol Duchcov

Kateřina Majerová

Věk: 22
Repr. starty: 3
SKK Náchod

Dana Martinkevič

Věk: 38
Repr. starty: 104
BBSV Wien (AUT)

Natálie Topičová

Věk: 24
Repr. starty: 55
KK Slovan Rosice

Nikola Tatoušková

Věk: 28
Repr. starty: 43
KK Slovan Rosice

Hana Wiedermannová

Věk: 33
Repr. starty: 126
BBSV Wien (AUT)

MISTROVSTVÍ SVĚTA — MUŽI

Jan Bína

Věk: 24
Repr. starty: 45
ŠK Želez. Podbrezová (SVK)

Jaroslav Hažva

Věk: 42
Repr. starty: 21
KK Slavoj Praha

Jan Endršt

Věk: 28
Repr. starty: 34
SKK Rokycany

Rostislav Gorecký

Věk: 26
Repr. starty: 20
TJ Valašské Meziříčí

Petr Hendrych

Věk: 24
Repr. starty: 9
TJ Sokol Husovice

Jan Mecerod

Věk: 21
Repr. starty: 13
Union Orth/Donau (AUT)

Michal Pytlík

Věk: 28
Repr. starty: 48
TJ Spartak Přerov

Milan Svoboda

Věk: 50
Repr. starty: 16
Chambtalk. Raindorf (GER)
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V něm se představilo celkem 9 ženských 
a 14 mužských týmů. V letošním ročníku si 
zlato pověsily na krk Chorvatky z KK Mlaka 
Rijeka a němečtí hráči z Rot-Weiss Zerbst 
99. Českou republiku reprezentovaly hráčky 
KK Slovan Rosice, které se na konci radovaly 
ze stříbrné medaile. Muži z SKK Rokycany 
obsadili v kvalifikaci šestou příčku. Z čes-
kých zástupců jsme mohli také sledovat 
výkony Jana Bíny a Jiřího Veselého v týmu 
ŠK Železiarne Podbrezová.

KVALIFIKACE

SP odstartoval v úterý kvalifikací mužů. V ní 
se nejlépe ukázali představitelé němec-
kého týmu Rot-Weiss Zerbst, kteří celkem 
porazili 3826 kuželek. Následováni týmy KK 
Mertojak (CRO) s 3754 kuželkami, KK Neu-
markt – Imperial Life (ITA) s 3710 a SK Žele-
ziarne Podbrezová (SVK) s 3683 kuželkami. 
Celkem 55 kuželek scházelo rokycanskému 
týmu, aby postoupil do semifinále. Výkon 

3628 kuželek stačil na šestou příčku. Nej-
vyšší nához českého týmu předvedl Daniel 
Neumann ve výši 633 kuželek.
Kvalifikaci žen ovládly Chorvatky z  týmu 
KK Mlaka Rijeka, které společně dosáhly 
na 3502 kuželek. Druhou příčku výkonem 
3459 kuželek si svojí hrou k radosti české 
výpravy zajistila děvčata z Rosic. Semifiná-
lovou účast si vybojoval také maďarský tým 
Ferencvarosi Torna Club a srbský tým KK Ali-
menta Novi Sad.

NADSTAVBOVÁ ČÁST

Páteční den patřil semifinálovým bojům. 
Utkaly se v nich čtyři nejlepší týmy z kvalifi-
kace, konkrétně první se čtvrtým a druhý se 
třetím týmem. V semifinále se naše děvčata 
střetla s Maďarkami. Čtyři duely přinesly 
bod naší výpravě a rozdíl 89 kuželek upra-
vil výsledek na 6:2 pro český tým. Nejlepší 
výsledek celého utkání představovalo 607 
kuželek v podání Natálie Topičové. Mezi 
muži vyšli vítězně ze semifinálových bojů 
Rot-Weiss Zerbst, který vzal šanci na zlato 
týmu Podbrezové. Finálovou dvojici doplnil 
díky lepší hře KK Mertojak Split.
Sobotní boj s Chorvatkami z KK Mlaka Rijeka 
o nejvyšší cenný kov přinesl velké drama. 
Po prvních třech duelech se situace vyvíjela 
pro český tým velmi slibně. Natálie Topičová 
potvrdila svoji formu a výkonem 634 kuželek 
porazila svoji soupeřku rozdílem 60 kuželek. 
Také Nikola Tatoušková s bravurní druhou 
dráhou (186) překonala šestistovkou hranici 

Šestidráha v chorvatském městečku Otočac se stala 

dějištěm Světového poháru pro rok 2021..

ČESKO SLAVÍ ÚSPĚCH NA 
SVĚTOVÉM POHÁRU

pokračování na str. 7 

S V Ě T O V Ý  P O H Á R  D R U Ž S T E V
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a poměrem drah 2:2 díky vyššímu náhozu 
627:585 brala další bod. Jako třetí z českého 
týmu se v úvodní části utkání představila 
Lucie Vaverková. I té se podařilo udržet bod 
v českém týmu, když porazila Valentinu Gal 
o pouhé dvě kuželky (597:595).
Druhá půle utkání přinesla nervy drásající 
okamžiky. Ještě před posledními dráhami 
byly blíže ke zlatu české hráčky. Andrea 
Axmanová se bohužel zápasem protrá-
pila. První dráhu podlehla Pavlič o pouhou 
kuželku a ve zbylé fázi už se jí nepodařilo 
hru otočit. Naděžda Dobešová předvedla 
na prvních třech dráhách velmi vyrovnané 
výkony (156, 156, 157), které jí zajistily bod. 
Alena Kantnerová nestačila na lépe hrající 
Chorvatku Sinkovič a už po třech dráhách 
bylo jasné, že bod poputuje na stranu sou-
peřek. Situace tak před posledními dráhami 
vypadala následovně. České hráčky vedly 4:2 
o 40 kuželek. K zisku zlaté medaile tak bylo 
potřeba udržet celkové kuželky. To se Rosi-
cím bohužel nepodařilo. Chorvatky zmobi-
lizovaly poslední síly a na posledních třicít-
kách „nandaly“ Češkám 58 kuželek. Andrea 

Axmanová podlehla 116:152. Těžké chvilky si 
k naší smůle na poslední dráze vybrala také 
Naděžda Dobešová, která podlehla rozdílem 
118:152. Ztrátu kuželek dokázala lehce snížit 
Alena Kantnerová výkonem 154:142. To však 
v konečném důsledku nestačilo a Češky 
tak s Chorvatkami remizovaly 4:4 rozdílem 
18 kuželek. Pravidla v tomto případě mluví 
jasně. Vyšší setový zisk za dráhy (11:13) při-
soudil zlato Rijece. I tak nemusí být česká 
děvčata smutná. Zisk stříbrné medaile na 
Světovém poháru je obrovským úspěchem 
a Rosičky můžou být za její zisk právem 
pyšné. Bronz vybojoval tým KK Alimenta 
Novi Sad.

Finálový boj mužských týmů mezi Rot-Weiss 
Zerbst 99 a KK Mertojak Split mluvil hned 
od začátku ve prospěch německých hráčů. 
Utkání přineslo velmi kvalitní výkony, které 
všechny atakovaly šestistovkovou hra-
nici. Kluci ze Zerbstu však dokázali uhrát 
všechny duely a výsledek 8:0 přesvědčivě 
ukázal, kam má putovat zlato. Stříbro získal 
KK Mertojak Split a bronz si odvezli za výraz-
ného českého přispění kluci z ŠK Železiarne 
Podbrezové.

Nejlepší družstvo ze Světového poháru 
v následujících měsících čeká Champions 
League, která doufejme nebude příliš ovliv-
něna covidem. První utkání se budou hrát 
na konci listopadu, v polovině prosince je 
budou následovat odvety.

Marie Říhová

ČESKO SLAVÍ ÚSPĚCH NA 
SVĚTOVÉM POHÁRU

 pokračování ze str. 6

S V Ě T O V Ý  P O H Á R  D R U Ž S T E V

Světový pohár — ženy

KK Mlaka Rijeka CRO

KK Slovan Rosice CZE

KK Alimenta Novi Sad SRB

Světový pohár — muži

SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 GER

KK Mertojak Split CRO

ŠK Železiarne Podbrezová SVK

6. SKK Rokycany CZE
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ŽENY Z NÁCHODA 
ČTVRTÉ NA EP

E V R O P S K Ý  P O H Á R  D R U Ž S T E V

Dějištěm poháru se stala osmidráhová 
kuželna KK Triglav Kranj. Kvalifikace se zú-
častnilo celkem 7 ženských a 13 mužských 
družstev. Českou republiku reprezentovaly 
hráčky SKK Náchod a hráči TJ Sokol Huso-
vice.

KVALIFIKACE

Náchod po kvalifikaci obsadil čtvrtou příčku 
a svým výkonem 3298 kuželek se probojo-
val do semifinále. Nejlepší výkon předvedla 
Kateřina Majerová (596), kterou v kvalifikaci 
předstihla jen Srbka Dragana Dorozan (618). 

Těsně pod postupovou čarou zůstalo druž-
stvo BBSV Wien (3253) s Češkami Danou 
Martinkevič (581) a Hanou Wiedermanno-
vou (541).
Husovice svým výkonem 3355 kuželek do-
sáhly na celkovou sedmou příčku a do se-
mifinálových bojů tak nezasáhly. Nejlepší 
výkon družstva předvedl Michal Šimek (615). 
Michal Kratochvíl (574) a Jan Mecerod (605) 
v dresu rakouského družstva Orth an der 
Donau postoupili do semifinálových bojů 
z druhého místa. Příčku nad Husovicemi se 
umístil německý Bamberg s Radkem Hej-
halem (598).

NADSTAVBOVÁ ČÁST

V semifinálovém boji nastoupil proti Ná-
chodu vítěz kvalifikace – německý SKK 98 
Poing. Utkání skončilo 2:6 v neprospěch čes-
kého týmu i přes malý rozdíl v poražených 
kuželkách (3300:3332). Nejvyššího výkonu 
dosáhla Aneta Cvejnová (572).
V utkání o bronz nastoupily Češky proti 
slovinskému týmu KK Kamnik. I  toto 
utkání skončilo výsledkem 2:6 (3266:3335) 
a z bronzu se tak radovaly slovinské sou-
peřky. Nejlepší výkon družstva předvedla 
Martina Hrdinová a Eliška Boučková (obě 
562). Gratulujeme Náchodu k obhajobě čtvr-
tého místa z roku 2019.
Zlato pak vybojovaly Chorvatky z ZKK Istra 
Poreč, když porazily německý SKK 98 Poing. 
Samotné finálové utkání rozhodly až zá-
věrečné dvojice. Chorvatky Nataša Ravnič 
a Katja Oplanič výkony 603 a 587 definitivně 
zlomily vývoj utkání ve prospěch Poreče. 
Nahrály na soupeřky celkem 83 kuželek. Je-
jich tým zvítězil 6:2 3442:3353.

Jak již bylo uvedeno, do semifinále se 
probojoval i  rakouský KSK Orth/Donau. 
Ten v něm porazil slovinský KK Kamnik 6:2 
(3601:3434). Výborným výkonem se v závěru 
utkání prezentoval Matthias Zatschkowitsch 
(661). Michal Kratochvíl porazil 565 a Jan Me-
cerod 619 kuželek. Boj o zlatou medaili pak 
Orth/Donau svedl s chorvatským Zapre-
šićem. Lepší výkon předvedli Chorvaté a zví-
tězili 6:2 (3725:3594). Jan Mecerod porazil 609 

Po roční nucené pauze, se zdá být situace opět příznivá i ke konání větších 

sportovních akcí. Jednou z již uskutečněných je 32. Evropský pohár družstev. 

Ten se letos konal ve slovinském městě Kranj na úpatí Julských Alp. 

Ženy SKK Náchod skončily čtvrté na Evropském poháru družstev 2021 pokračování na str. 9 
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a Michal Kratochvíl 592 kuželek. Gratulujeme 
ke stříbrné medaili.
Boj o bronz byl napínavý a výsledek velmi 
těsný. KK Kamnik remizoval s maďarským 
Repcelaki SE a o bronzu nakonec rozhodly 
až pomocné body (11:13), které mluvily ve 
prospěch Maďarů.

Z účastníků Evropského poháru se do ná-
sledující Champions League podívají Poing 
a Kamnik mezi ženami a mezi muži Zaprešič, 
Orth, Repcelaki, Trstená a Bamberg.

Martina Janyšková

 pokračování ze str. 8

ŽENY Z NÁCHODA 
ČTVRTÉ NA EP

E V R O P S K Ý  P O H Á R  D R U Ž S T E V

evropSký pohár — ženy

ZKK Istra Porec CRO

SKK 98 Poing GER

KK Kamnik SLO

4. SKK Náchod CZE

evropSký pohár — muži

KK Zaprešić CRO

KSK Union Orth an der Donau AUT

Répcelaki SE HUN

7. TJ Sokol Husovice CZE

Stříbrné družstvo Orth an der Donau s Janem Mecerodem (horní řada, 
druhý zprava) a Michalem Kratochvílem (horní řada, první zprava)

ZASEDÁNÍ 
VR ČKA 

Výkonná rada ČKA na svém plenárním zase-
dání, které 28. září proběhlo v Rosicích, pro-
jednalo nedávnou činnost 
VV ČKA, hospodaření 
ČKA, provedla volbu 
Disciplinární komise 
ČKA a  prodiskutovala 
podané náměty z kraj-
ských svazů.

ZÁVĚRY ZE 
SEMINÁŘŮ 

ROZHODČÍCH

Ve dnech 5. a 12. září proběhla dvě celo-
státní setkání ligových rozhodčích, ze kte-
rých plynou následující závěry. Na semi-
nářích byli rozhodčí také upozorněni na 
aktualizace směrnic týkající se rozhodčích.

1. Všichni rozhodčí I. a  II. třídy musí mít 
s ČKA uzavřenou DPP

2. Ligové soutěže mohou rozhodovat pouze 
rozhodčí I. či II. třídy

3. Zavedení formuláře pro hlášení změn 
v krajských databázích rozhodčích

4. Zřízení Portálu rozhodčích
5. Výplata odměn pouze delegovaným roz-

hodčím
6. Zrušení formuláře „Výkaz utkání“
7. Paušální náhrada cestovních výdajů roz-

hodčích

Všichni rozhodčí, kteří chtějí e-mailem 
dostávat aktuální informace od KR ČKA, 
se mohou přihlásit k odběru newsletteru 
na stránce – www.kuzelky.cz/zpravodaje/
prihlaska.php. Kompletní informace jsou 
k dispozici na novém portálu rozhodčích 
na adrese rozhodci.kuzelky.cz.

Lukáš Hlavinka
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RAINDORF 
OBHÁJIL PRVENSTVÍ

KVALIFIKACE – MUŽI

Naše mužské týmy se sice neřadily mezi 
hlavní favority turnaje, ale určitě neudělaly 
žádnou ostudu, když oba v kvalifikaci pře-
sáhly hranici 35 stovek. Jihlava porazila 3581 
kuželek a Slavoj 3521 kuželek. Nejlepším 
hráčem jihlavského družstva se stal Daniel 
Braun s výkonem 629 kuželek. Za Slavoj se 
stal nejlepším hráčem Jaroslav Hažva, kte-
rému se počítadlo zastavilo na výkonu 627.
Na poháru jsme měli ještě další želízka 
v ohni, a to v podobě Milana Svobody a Mi-
chaela Kotala, kteří oblékají dres němec-
kého celku SKK Chambtalkegler Raindorf. 
V kvalifikační části se Raindorf umístil na 
druhém místě s výkonem 3704 a zajistil si 
tím postup do vyřazovacích bojů, kde na ně 
čekal třetí tým kvalifikace.
Nejlepším hráčem kvalifikace se stal hráč 
vítězného týmu TSV Breitengüßbach Chris-
topher Wittke, který zaznamenal 672 kuže-
lek.

NADSTAVBOVÁ ČÁST – MUŽI

V  prvním mužském semifinále se proti 
sobě postavilo družstvo Raindorfu a srb-
ský Spartak Subotica. Výsledek sice vypadá 

jednoznačně 7:1 pro Raindorf, ale opak je 
pravdou. Zápas skončil o pouhých 42 ku-
želek, kde každý duel byl napínavý až do 
samého konce. Nejlepším hráčem se stal 
Mathias Weber (654).
Druhý semifinálový souboj byl znovu ve 
znamení německých a srbských týmů, když 
první TSV Breitengüßbach (GER) vyzval čtvrtý 
Novi Sad (SRB). Tento zápas byl mnohem 
zajímavější a výsledek se přeléval ze strany 
na stranu. Nakonec byl úspěšnější srbský 
tým, který vyhrál těsně 5:3 o pouhých 21 ku-
želek. Za zmínku stojí výkon Borise Relota, 

který svého soupeře porazil o 74 kuželek, 
a tím rozhodl zápas.
Od finálového souboje se čekal zajímavý 
zápas. Raindorf však žádnou dramatickou 
bitvu nepřipustil. Po celou dobu držel vý-
voj utkání pevně v rukách a jednoznačně 
vyhrál 8:0 o 284 kuželek. Nejlepším hráčem 
byl Daniel Schmid (671), náš Michael Kotal 
zaznamenal 632 kuželek. Raindorf tedy slaví 
obhajobu prvního místa z loňského roku.

Po roční covidové přestávce nám Pohár NBC hostil německý Lorsch. 

Letošního ročníku se zúčastnilo 20 mužských a 11 ženských družstev. Barvy 

české trikolory reprezentovala Jihlava jak v mužské, tak v ženské kategorii. 

Jako další nás v mužské kategorii reprezentoval Slavoj Praha. 

Muži KK Jihlava

pokračování na str. 11 



KUŽELKÁŘSKÉ LISTY 2/2021

11

KVALIFIKACE – ŽENY

Jihlavský ženský tým jel spíše „na zkušenou“ 
a s výkonem 3335 obsadil v kvalifikaci de-
váté místo. Nejlepší hráčkou se stala Jana 
Braunová, která porazila 595 kuželek. Do 
bojů o cenný kov se probojovala dvojice 
německých družstev, a to KV Liedolsheim 
(3571) a KC Schrezheim (3474). Jako další se 
v semifinále představil maďarský tým Ipar-
technika Győr SE (3509) a jasné překvapení 
byl polský tým KK Dziewiatka-Amica Wronki 
(3453).
Nejlepší hráčkou kvalifikace s výkonem 644 
se stala Saskia Seitz z vítězného Liedol-
sheimu.

NADSTAVBOVÁ ČÁST – ŽENY

V prvním semifinále proti sobě nastoupily 
Liedolsheim a Wronki. S naprostou převa-
hou jej opanovalo německé družstvo, když 
vyhrálo 7:1 o necelých 400 kuželek. Perlič-
kou zápasu byl výkon 668 v podání nejlepší 
hráčky kvalifikace Saskie Seitz.
Semifinále dále pokračovalo zápasem mezi 
Ipartechnika Gyor SE a  KC Schrezheim. 
Tento zápas byl vyrovnaný. Až v poslední 
dvojici ho na svoji stranu obrátilo družstvo 

z Maďarska. Ipartechnika Győr SE tedy zví-
tězila 6:2 o 61 kuželek. Nejlepší hráčkou se 
stala Katalin Tóth (642).
Souboj o třetí místo měl německého vítěze. 
Schrezheim porazil Wronki 6:2 o 75 kuželek.
Finále bylo napínavé až do posledních 
hodů, a nakonec si zlaté medaile odváží 
ženy z Maďarska. Po výkonu 3523 v poměru 
5:3 poráží své sokyně z Německa. Nejlepší 
hráčkou se stala Edit Sass s výkonem 641 
kuželek.

Letošní ročník poháru NBC byl ve znamení 
parádních a vysokých výkonů a ani čeští 
hráči se nemusí za své vystoupení stydět. 
Další rok by se měl Pohár NBC konat v ru-
munském městě Cluj.

Jan Bína

 pokračování ze str. 10

P O H Á R  N B C

RAINDORF 
OBHÁJIL PRVENSTVÍ

Ženy KK Jihlava

pohár nBC — ženy

Ipartechnika Győr SE HUN

KV Liedolsheim GER

KC Schrezheim GER

9. KK Jihlava CZE

pohár nBC — muži

 SKK Chambtalkegler Raindorf GER

KK Vojvodina Novi Sad SRB

SV Breitengüßbach GER

7. KK Jihlava CZE

12. KK Slavoj Praha CZE
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ROKYCANY PORAZILY 
PODBREZOVOU

Je tu říjen a většina družstev má za sebou již 
šest odehraných kol. Rozjezd očekávaného 
lídra soutěže Podbrezové, který zajížděl do 
Rokycan, nebyl vůbec podle jejich představ. 
Ani skvěle hrající Erik Kuna (725) nedoká-
zal odvrátit prohru Podbrezové. Hostující 
sice shodili více kuželek, ale kromě Kuny 
nikdo nebodoval, a proto po výsledku 5:3 
zůstaly body v Rokycanech. Na druhý den 
si Podbrezová spravila chuť na Žižkově, kde 
domácí Slavoj přehrála 7:1 v novém rekordu 
kuželny 3816! I přes prohru v prvním kole 
se Podbrezová usadila na čele tabulky, a to 
především díky neúspěšnému víkendu Ro-
kycan, které prohrály jak v Sučanech, tak 
v Trstené. Ale i nadále jsou Rokycany hlav-
ním aspirantem na český titul.
Černý kůň soutěže Valašské Meziříčí se ne-
jeví vůbec špatně, po pěti odehraných utká-
ních je na čtvrtém místě, a to hlavně díky 
tomu, že vyhrál v nedobytných Vrútkách. 
Na číslo sice prohrál, ale podobně 
jako Podbrezová v  Rokycanech 
nedokázali domácí hráči Vrú-
tek vyhrát více, jak jeden bod. 
Borcům z Vrútek momentálně 
patří devátá příčka.
ŠKK Trstená Starek má jako 
jediné družstvo za se-
bou pouhá čtyři 
kola. Jako překva-
pení se jeví jejich 
prohra ve čtvrtém 
kole, kdy zajížděli do 
Husovic. Po průměrném výkonu si 
výhru snad ani nezasloužili a po per-
fektní hře Petra Hendrycha (654) zůstaly 
body v Brně. Jejich další prohra se zrodila 
v Podbrezové, kde nezahráli vůbec špatně, 

ale na perfektně hrající domácí to nesta-
čilo, a proto jim momentálně náleží až šestá 
příčka. Nutno podotknout, že oproti ostat-
ním mají dvě kola k dobru.
Slavoj Veľký Šariš se drží uprostřed tabulky, 
ale jen díky domácím drahám, na kterých 
vyhrál dva ze tří zápasů. Jediný, kdo Ša-
riš prozatím vyloupil, jsou Husovice. Ježci 
z Jihlavy jsou na tom podobně jako Šariš. 
Po dvou domácích výhrách jim patří osmá 
příčka.
Kdo musí být letos naprosto spokojen, je 
pražský Slavoj. Ze svých šesti zápasů Pra-
žené čtyři vyhráli a patří jim druhé místo 
momentální tabulky. Na konci interligové 
tabulky se nachází dva celky, Sučany a Ra-
kovice, které kvůli pandemické situaci ne-
vycestovaly ani na jeden zápas do České 
republiky a jejich střetnutí byla tedy kon-
tumována 8:0.
V úvodních šesti kolech zaznamenal nej-

vyšší výkon Erik Kuna, a to zmíně-
ných fantastických 725 kuželek. 
Na čele jednotlivců je Jan Bína 
s průměrem 659,5. Na druhém 
místě je Erik Kuna 647,3 a třetí 
příčku drží Jaroslav Hažva 
639,3.

Následuje dvoutýdenní 
reprezentační pauza 
vyplněná světovým 
šampionátem druž-
stev, které se špička 

interligové scénky rov-
něž zúčastní. Další zápasy se znovu 

rozjedou 6. listopadu.

Jan Bína

Pravidelné okénko Jana Bíny o dění v česko-slovenské Interlize.

I N T E R L I G A

INTERLIGA 2021/22

Z SKÓRE B

1. ŠK Želez. Podbrezová 6 37 : 11 10

2. TJ Sokol Husovice 6 30 : 18 8

3. KK Slavoj Praha 6 30 : 18 8

4. SKK Rokycany 6 28 : 20 8

5. TJ Valašské Meziříčí 5 23 : 17 6

6. ŠKK Trstená Starek 4 18 : 14 4

7. TJ Slavoj Veľký Šariš 5 19 : 21 4

8. KK Ježci Jihlava 6 21 : 27 4

9. TJ Lokomotíva Vrútky 6 16 : 32 4

10. KK Tatran Sučany 5 9 : 31 2

11. TJ Rakovice 5 9 : 31 2
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V PÁTÉM KOLE PŘIJDE 
SOUBOJ NEPORAŽENÝCH

Na jednu stranu jsme teprve na začátku, 
ale vzhledem k tomu, že se hraje jen 18 zá-
pasů, je to vlastně už nemalá část z této 
porce a bude už částečně určující pro další 
průběh.
Na čele tabulky zatím na dálku probíhá již 
tradiční souboj Slavie a Rosic. Podíváme se 
však na trochu šířeji na vzájemné souboje 
čtyř týmů, které podle mého názoru budou 
bojovat o medaile – Slavia, Rokycany, Ná-
chod a Rosice. Zatím se odehrály tři takové 
souboje: Rokycany vs. Rosice (1:7) – Na skóre 
jasná prohra domácích, ale při podrobněj-
ším pohledu na detaily utkání už to zdaleka 
tak jednoznačné nebylo. Důležité body však 
putovaly na Moravu. Rokycany vs. Náchod 
(6:2) – Proti Náchodu přidaly Rokycany více 
než 100 kuželek a výkon 3504 jim přinesl 
zasloužené vítězství. Náchod vs. Slavia (3:5) 
– Slavia nebyla jasným favoritem, ale zápas 
zvládla výborně a Náchodu ani výkon 3496 
na body nestačil. V příštím, tedy pátém kole 
přivítají Rosice doma Slavii, což bude, resp. 
může být klíčový duel letošního podzimu.

Když jsme u těchto čtyř družstev, tak mu-
síme zmínit trochu překvapivou, i když těs-
nou prohru Rokycan ve Valašském Meziříčí 
na úvod soutěže. Rokycany tak mají již dvě 
prohry, ale měly na začátek poměrně těžký 
los. Svůj velký přínos však potvrzuje nová 
posila týmu Simona Koutníková, které ov-
šem vůbec nevyšel důležitý zápas s Rosi-
cemi a byla střídána.
Náchod už také prohrál dvakrát, ale i on na-
razil na těžké soupeře v Rokycanech a doma 
na Slavii. Nikdo už se v budoucnu nebude 
ohlížet na to, že Slavia otočila ve svůj 
prospěch domácí zápas se Zlínem v prv-
ním kole až v závěrečné dorážce a Zlín ne-
bral body ani za krásný výkon 3427. Velkou 
zásluhu na tom má Olga Hejhalová, která 
má aktuálně famózní formu. Její výkon 659 
kuželek na kuželně Slavie by podle mých 
zjištění měl být třetím nejvyšším výkonem 
v historii ligy žen.
Třetí místo však aktuálně drží Přerov, který 
má šest bodů a zatím boří papírové předpo-
klady, když ze tří venkovních zápasů dokázal 

dvakrát zvítězit (ve Zlíně a v Jihlavě). Příjem-
ným překvapením je hostující Šárka Nová-
ková z Luhačovic, která je nejlepší z přerov-
ských hráček. Tradiční oporu Katku Fajde-
kovou zatím musíme hledat „pod čarou“, 
protože neodehrála, respektive nedohrála 
všechny zápasy pro započtení do pořadí 
jednotlivkyň.
Pátou příčku aktuálně drží Zlín, kterému 
se povedl husarský kousek. Zlín získal ve 
středeční večerní dohrávce a  v  násled-
ném sobotním dopoledním zápase čtyři 
body. A rázem je jejich situace mnohem 
optimističtější. Doma už Zlíňanky zahrály 
na nových drahách pěkných 3290. Naopak 
Valašské Meziříčí předvedlo v  dohrávce 

Máme za sebou čtyři kola nového ročníku soutěže. 

Dosavadní výsledky už mnohé naznačují.

P R V N Í  L I G A  Ž E N

1. KLZ 2021/22

ZÁP. SKÓRE BODY

1. KK Slovan Rosice 4 29 : 3 8

2. KK Slavia Praha 4 26 : 6 8

3. TJ Spartak Přerov 4 20 : 12 6

4. SKK Náchod 4 20 : 12 4

5. KC Zlín 4 18 : 14 4

6. SKK Rokycany 4 18 : 14 4

7. KK Konstruktiva Praha 4 9,5 : 22,5 2

8. KK Jihlava 4 8,5 : 23,5 2

9. TJ Valašské Meziříčí 4 8 : 24 2

10. KK Blansko 4 3 : 29 0

pokračování na str. 14 
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a v následném kole dva slabé výkony kolem 
hranice 3200 kuželek, což jim doma na body 
asi stačit nebude. Obdobně se nedaří Jih-
lavě, kde domácí výkon 3120 taky znamená 
prohru. I  v  letošním roce se ukazuje, že 
jihlavská kuželna bude pro hráčky ta z nej-
méně padavých. Ani Jana Braunová zatím 
nepodává excelentní výkony, na jaké jsme 
u ní byli zvyklí. Spolu s Konstruktivou tvoří 
Jihlava a Valašské Meziříčí trojici s dvoubo-
dovým ziskem bez radostné perspektivy.
Blansko zatím na své první body čeká. 
V dalším kole hraje doma s Valašským Mezi-
říčím a jestli nebude bodovat, bude na tom 
už relativně špatně. Blansko dokonce doma 
prohrálo 8:0 s celkem Rokycan a následně 
stejným skóre i v Rosicích a má zatím neli-
chotivé skóre 3:29. V předsezónní prognóze 
jsme opomněli zmínit Evu Wendl, která si 
však svými výkony o pozornost určitě říká 
a pro tým Blanska je a jistě i nadále bude 
přínosem.
Musíme se krátce zastavit rovněž u čtyř vý-
borných výkonů družstev přes hranici 3500 
kuželek – 3561 Náchod doma, 3504 Rokycany 
doma, 3527 Slavia v Náchodě, 3560 Slavia 
doma. I tyto výkony se řadí vysoko v histo-
rických tabulkách ligové soutěže žen.
Pro milovníky zajímavých statistik musím 
zmínit zápas Náchod vs. Jihlava, kde Jihlava 
uhrála pouhé tři dráhy. Naopak Náchod 
v  tomto zápase předvedl nečekané stří-
dání, kdy po 60 hodech Anetu Cvejnovou 
s výkonem 307 kuželek střídala Nina Brož-
ková a nahrála na svoji polovinu startu 321 
kuželek, celkem tedy 628. Celé se to ovšem 
odehrálo za rozhodnutého stavu zápasu.
Dalších 14 kol, velká porce zápasů a spousta 
skvělých výkonů je ještě před námi.

Štěpán Koblížek 

 pokračování ze str. 13
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V PÁTÉM KOLE 
PŘIJDE SOUBOJ 

NEPORAŽENÝCH

TROJICE TÝMŮ V ČELE 
PELOTONU

Na úvod mi dovolte malou omluvu za ab-
senci preview v 1. KLM v minulém vydání. 
Snad budou následující řádky dostatečnou 
náhradou.
První liga mužů má odehraných pět kol 
a v tabulce již nenajdeme družstvo, které 
neprohrálo ani jeden zápas. I když… pokud 
se podíváme zevrubně na odehraná utkání, 
tak jeden tým bez zápasové prohry bychom 
skutečně našli. Jsou jím Hořice, které jsou 
kvůli skóre s osmi body třetí. Hráči z města 
trubiček mají oficiálně na kontě jednu po-
rážku, ale ta byla způsobena kontumací 
utkání prvního kola v  Zábřehu, kam se 
nedostavili z personálních důvodů. Jinak 
Východočeši kráčejí od vítězství k vítězství. 
Zvláště poslední výhra je nesmírně cenná. 
Hořice hrály na půdě do té doby nepora-
žených Dačic. Ve vyrovnaném utkání přeci 
jen mírně tahaly za delší konec. Byla z toho 
výhra 5:3 a dorovnání soupeře v bodové ta-
bulce. Hořicím vyšlo léto, kdy dokázaly na 
hostování získat Davida Urbánka. Ten spolu 
s Ondřejem Černým podává výborné výkony, 
jsou na 2. a 3. místě v tabulce jednotlivců. 
Ale výborně hraje i zbytek týmu, „nejhorší“ 
Jaromír Šklíba je v tabulce 26.
Osm bodů mají celkem tři celky. Třetím do 
party je Lokomotiva České Velenice. Tým, 
který byl před dvěma lety jednou nohou 
v druhé lize, zažívá vynikající vstup do roč-
níku. Prohrál pouze v Zábřehu, což jej spo-
juje s Hořicemi. Pravdou je, že Velenice měly 
poněkud lehčí los. Týmy z předních míst ta-
bulky je spíše čekají.
V závěsu za první trojicí jsou šestibodoví 
Klokani z Dobřan a Zábřeh. Tým pod ku-
ratelou bratrů Sittových má čtyři body 

za uvedené výhry a  k  tomu dva body 
z Duchcova. Doma jsou stoprocentní i Klo-
kani. Oba celky jsou silné doma, venku 
spíše budou ztrácet. Pokud chtějí bojovat 
o přímý postup do Interligy, tak budou mu-
set venkovní prohry minimalizovat.
Venku se nedaří ani Rosicím, které sezónu 
zahájily těžkou porážkou na půdě rezervy 
Valašského Meziříčí. I pro Slovan tak bude 
velice podstatné uhrát maximum mož-
ného doma, venku to zatím vypadá spíše 
na ztráty. Čtyři body jako Rosice uhrálo 
mimo jiné i právě Valašské Meziříčí. To před 

Pravidelné ligové okénko se vrací na 

stránky Kuželkářských listů.

pokračování na str. 15 

1. KLM 2021/22

ZÁP. SKÓRE BODY

1. TJ Centropen Dačice 5 26 : 14 8

2. TJ Lok. České Velenice 5 25 : 15 8

3. SKK Hořice 5 24 : 16 8

4. KK Zábřeh 5 26 : 14 6

5. CB Dobřany Klokani 5 24 : 16 6

6. KK Slovan Rosice 5 19,5 : 20,5 4

7. TJ Valašské Meziříčí B 5 16,5 : 23,5 4

8. KK Vyškov 5 16 : 24 4

9. KK Lokomotiva Tábor 4 16,5 : 15,5 3

10. TJ Třebíč 5 13,5 : 26,5 3

11. TJ Sokol Duchcov 4 15 : 17 2

12. TJ Lokomotiva Trutnov 5 10 : 30 2
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ročníkem fúzovalo s Luhačovicemi, takže 
v kádru Valmezu jsou k vidění velká jména. 
Loni tým na úvod vše vyhrál, ten letošní 
je ale úplně jiný. Pryč je například Dalibor 
Jandík, který měl minulý podzim velkou fa-
zónu. Tým teď do značné míry spoléhá „na 
výpomoc“ z interligového kádru. Výhry, které 
uhrál, pramenily primárně z pomoci Rosti-
slava Goreckého a spol. Byť pravda v prvním 
kole by oslabené Rosice body zřejmě ne-
získaly ani proti základnímu kádru. Naproti 
tomu výhra nad Zábřehem jde primárně na 
vrub trojice Cabák, Gorecký, Topič. Ta byla 
nositelem bodového zisku. Pro tým bude 
důležité, kdy bude posílen. V případě ne-
dostupnosti posil může lehce sklouznout 
do bojů o záchranu.
Čtyři body v tabulce má ještě Vyškov pro-
plouvající soutěží velmi nenápadně. Jako 
jediný dvakrát remizoval, dvě prohry za-
znamenal s Dačicemi a Hořicemi. Má tedy 
potenciál trochu vystoupat tabulkou.
Nad prozatímní propastí se nachází tříbo-
dová dvojice. Tábor začal ročník drtivou vý-
hrou v Trutnově. Další období je poněkud 
turbulentní. Jihočeši měli dvakrát odloženo. 
S Vyškovem nakonec uhráli plichtu. Důležitá 
dohrávka s Duchcovem je ještě čeká. Tým 
svými výkony především táhne Martin Fi-
lakovský. Tři body má i Třebíč. Tu zcela jistě 
bude mrzet těžká domácí porážka od Trut-
nova. Naopak první výhru přineslo až páté 
kolo, ale za to na půdě Tábora. Tři celky od 
T si tak všechny vzájemně „vykradly“ svoje 
kuželny.
Když už jsme zmínili Trutnov, tak se nabízí 
logická otázka. Co se to stalo se štikou roč-
níku 2019–2020? Lokomotiva tenkrát okupo-
vala přední příčky a byla postrachem všech 
týmů. Kombinace zkušeností Romana Straky 

s dravým mládím fungovala. Letos jsou to 
zatím dva body a již tři kanáry. Nedaří se 
prakticky nikomu, tři prohry doma se skóre 
3:21 nevěstí nic dobrého.
Posledním týmem, který zbývá probrat, je 
Duchcov. Ten je tedy v tabulce předposlední, 
byť má také jen dva body. V jeho prospěch 
hraje dohrávka s Táborem k dobru. Ta bude 
sehrána tento víkend. Duchcov se v  létě 
spojil s Trnovany, které poslední dva nedo-
hrané ročníky zažívaly spíše trápení. Spoje-
ním tak vznikl daleko silnější celek, který má 
ve svém středu dominátora soutěže Zdenka 
Ransdrofa s aktuálním průměrem přes 642 
kuželek. Druhý v pořadí Ondřej Černý má 
o skoro padesát kuželek na zápas méně! 
Při pohledu na dosavadní utkání je vidět, 
že Duchcov měl relativně těžší los. Dá se 
tedy předpokládat, podobně jako u Vyškova, 
mírný vzestup tabulkou.
Stále však máme začátek sezóny a již za 
měsíc může být vše jinak. Bohužel nám také 
roste počet nakažených. Věřme, že tento 
ročník již dohrajeme.

Lukáš Dařílek

 pokračování ze str. 14

TROJICE TÝMŮ V ČELE 
PELOTONU

POHÁR ČKA 
ROZLOSOVÁN

V minulém roce nestihl být ani rozlosován, 
letos je ale zpět a doufejme, že i v rámci něj 
uvidíme zajímavé výkony a výsledky. Řeč je 
o Poháru ČKA.
Letos se do poháru přihlásilo celkem 71 
družstev (58 mužských a 13 ženských). Slovy 
klasika: „Není to mnoho, ale nemusí pršet, 
jen když kape.“ Oproti poslednímu, nakonec 
nedohranému ročníku je to o 26 družstev 
méně.
Soutěž se bude hrát v tradičním formátu. 
Ženy čeká pouze nadstavba, muže dvouko-
lová základní část a poté rovněž nadstavba, 
kam bylo přímo nalosováno 16 úspěšných 
z  let minulých. Je vlastně paradoxem, že 
prvním nasazeným je Slavoj Praha, který 
opanoval ročník 2018-2019. Ten je veden 
jako poslední dohraný. Česká interligová 
mužstva se přihlásila v kompletním složení. 
Uvidíme, jak se s nimi poperou další špič-
ková mužstva především z 1. KLM. Například 
silné Hořice by jistě měly usilovat o účast ve 
Final four, která může přejít až v účastnické 
místo na Poháru NBC. Ženskou část poháru 
naposledy ovládly ženy Slovanu Rosice. 
I letos jsou samozřejmě favoritkami, Slavia 
Praha i další kluby však svoji kůži jistě ne-
dají zadarmo.
První kolo základní části mužů musí být se-
hráno do 28. listopadu, kolo druhé do polo-
viny ledna. Ženy mají program samozřejmě 
volnější. Osmifinále musí být sehráno do 
konce února příštího roku.

-LD-
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TIRÁŽ

MLÁDEŽNICKÉ 
OKÉNKO

První kolo turnajů Poháru mladých nadějí 
hostily kuželny v Jihlavě, Zábřehu, Vyškově, 
Rychnově nad Kněžnou, Duchcově a na Sla-
voji Plzeň. Zúčastnilo se jich 158 dětí, což na 
úvod ročníku není špatný výsledek. Vůbec 
nejlépe ze všech zahrála starší žákyně Mar-
tina Koplíková z Baník Ratíškovice (283) ve 
Vyškově, který je i dle výsledků 1. KLM těžkou 
kuželnou. Díky výsledku 277 opanoval Lukáš 
Hejčl (SKK Náchod) kategorii starších žáků. 
Mezi mladšími žákyněmi se nejlépe uvedla 
Valerie Vaněčková (CB Dobřany) s 256 kužel-
kami. A konečně, mladší žáky vyhrál David 
Hlaváč (Slovan Karlovy Vary). Druhé turnaje 
se odehrají ve svátek 28. října v Pelhřimově, 
Přelouči, Radotíně, Třebíči, Valašském Mezi-
říčí a Vrchlabí.

Ve stejné fázi jako PMN se nachází i Český 
pohár dorostu. Celkem 142 dorostenců 
a dorostenek bojovalo o body ve Valaš-
ském Meziříčí, Ivančicích, Rokycanech, Kos-
telci nad Černými lesy, Jablonci nad Nisou 
a Přerově. Pět nejlepších dorostenek pora-
zilo 550 a více kuželek. Nejvyššího výkonu 
dosáhla Veronika Kábrtová (SKK Náchod) 
s 570 kuželkami. I mezi dorostenci dosáhla 
nejlepší pětice na metu 550 kuželek. Dvo-
jice David Holý (Lokomotiva České Velenice) 

a Tomáš Benda (Sokol Zahořany) se však 
ostatním utrhla. Holý zahrál rovných 600, 
Benda ještě o tři kuželky více. Dvojice se tak 
ujala vedení v celém seriálu, a to s poměrně 
značným náskokem. Poslední říjnový čtvrtek 
se dorostenci o další body utkají v Praze na 
Žižkově, ve Vyškově, v Kosmonosích, v Aši, 
v Jihlavě a ve Valticích.

Pohár juniorů má za sebou úvodní dvojici 
turnajů. Jičín a Kamenice nad Lipou byly je-
jich hostitelem. Nejlepším juniorem byl Jan 
Mecerod nastupující za rakouský Orth, který 
v Kamenici zahrál 606 kuželek. Na kame-
nické kuželně padl i nejlepší výkon juniorek, 
když jihlavská Karolína Derahová zahrála 
596 kuželek. Ve středu 17. listopadu se další 
kolo turnajů odehraje v Radotíně a v Jihlavě.

Kuželkářská liga dorostu má za sebou 
povětšinou tři kola. Mírně napřed je sku-
pina B, kde mají dva týmy již pět utkání. 
Skupinu A zatím bez ztráty bodu ovládají 
Sokol Duchcov a Jiskra Hazlov. V béčku je 
už jediný bez ztráty první tým Náchoda. Ve 
skupině C se o prvenství doposud přeta-
hují Centropen Dačice a TJ Třebíč. Konečně 
v déčku okupuje nejvyšší pozici KK Zábřeh. 
V  tuto chvíli je ale ještě těžké určit, kdo 
z lídrů skupin bude hlavním favoritem mi-
strovského titulu. Z pohledu individuálních 
výkonů poněkud vyčnívá skupina B. Martin 
Hanuš z Náchodu „B“ ve třetím kole nahrál 
633 kuželek. Bájnou hranici poté překonali 
ještě Ondřej Stránský (Vrchlabí), František 
Adamů ml. (Náchod) a Veronika Kábrtová 
(Náchod).

Lukáš Dařílek

Soutěže mládeže jsou povětšinou na samém úvodu, 

takže tentokráte přinášíme jen krátké shrnutí.

M L Á D E Ž

Petr Holý, člen TJ Loko-
motiva Trutnov, dlou-
holetý předseda KSR 
ČKA a také TMK ČKA, 
reprezentační i  klu-
bový trenér, meziná-
rodní rozhodčí a člen Síně 
slávy ČKA, oslaví v říjnu 80. narozeniny.

Petr a Pavel Kohlíčkovi, členové Sportov-
ně-technické komise ČKA, významní funk-
cionáři Ústeckého a Libereckého krajského 
kuželkářského svazu, oslavili v říjnu výročí 
půl století od narození.

ŠKOLENÍ  
TRENÉRŮ II. TŘÍDY

Po covidové odmlce se 17. listopadu usku-
teční školení trenérů II. třídy v Přerově, ten-
tokráte rovnou s mezinárodním obsazením. 
Podrobnosti naleznete na webových strán-
kách ČKA.

BLAHOPŘEJEME 
K JUBILEÍM


