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ZAHRANIČNÍ SOUTĚŽE

OKÉNKO DO
ZAHRANIČÍ
Aneb jak se vedlo českým zástupcům na
rakouských a německých prknech?

ÚVODEM

Lukáš Dařílek
šéfredaktor

Polovina sezony je časem tradičního ohléd-

601,5, o tom si můžou jiné týmy nechat jen

nutí, jak si vedou čeští hráči v elitních ra-

zdát.

Letí to, letí…

kouských a německých soutěžích. Ani letos

Kdo by čekal, že Orth nemá v Superlize

Nezdá se to, ale KuLi slaví pět

tomu nebude jinak. Náhled do elitních lig

konkurenci, je na omylu. Jejich ztráta na

let v moderní grafické úpravě. Těch

připravily autorky pravidelného Okénka do

první příčku je sice pouze jednobodová, ale

pět let bylo hodně zvláštních. Naše

zahraničí – Renáta Babická a Marie Říhová.

lídrem celé soutěže je celek z Kleinwaras-

plány informovat o dění v kuželkář-

dorfu, kde v minulosti působil třeba Radek

ském světě mnohokrát vzaly za své.

Holakovský. Na svém kontě mají 17 bodů za

Řada vydání nemohla být realizo-

osm výher a jedinou remízu hned z úvodu

vána vůbec. Covidem je navíc značně

sezóny. V týmu působí řada reprezentantů,

poznamenáno i toto číslo, první pro

Martin Janits (634,56), Claudiu Boanta

rok 2022. Před pěti lety jsme se díky

(632,11) nebo třeba Ivan Čech (621,67).

schopnostem našeho grafika Petra

Na třetím místě už je s větší ztrátou KV

Streubela posunuli mezi přední česká

Schwaz, na který ale mocně dotahuje Ne-

média. Řada profesionálních časo-

unkirchen a BSV Voith St. Pölten. Právě tyto

pisů ani zdaleka nedosahovala kvality

celky se budou určitě pokoušet spravit si na

grafické úpravy KuLi. I dnes jsme pře-

jaře reputaci z úvodu sezóny. Neunkirchen

svědčeni, že nabízíme kvalitní nejen

Polovina rakouské sezóny je za námi, ten-

se opírá o chorvatského reprezentanta Bo-

obsah, ale i podobu.

tokrát se podařilo odehrát ve většině pří-

jana Vlakevskeho, který je třetí v celkovém

Svět ale jde stále dopředu, a i my

padů všechna kola. Největší hvězdou byl

pořadí jednotlivců s průměrem 648,67. Do

v našich přeci jen omezených pod-

bezesporu Matthias Zatschkowitch, který

sestavy se v posledních kolech po zranění

mínkách nechceme zůstat stranou.

patřil v Superlize k těm nejlepším, hned

vrátil Lukas Huber a hned to bylo na výkonu

Stále se snažíme přicházet s novými

ve čtyřech případech překonal hranici 700

tohoto družstva znát. Obdobnou situaci za-

přístupy, které by oživily náš časo-

kuželek. Je novým držitelem rakouského

žíval i St. Pölten, který se potýkal s řadou

pis a celé prostředí kuželek. Pravda,

rekordu v jednotlivcích, kdy v domácím zá-

absencí svých nejlepších hráčů. Návrat

zdroje, především ty lidské, není

pase proti Leobenu předvedl výkon 747. Ve

Thomase Langbauera je určitě příslibem do

snadné nalézt. Proto budeme ve-

stejném utkání se podílel i na rakouském

jarní části. V týmu působí i Filip Dejda, kte-

lice rádi za každou pomocnou ruku.

rekordu svého družstva 4062.

rému celkově patří 26. místo s průměrem

Škoda každého článku o kuželkách,

601,56. I on určitě doufá v lepší výkonnost.

který zapadne. Proto neváhejte

lepšího českého hráče podzimu, najdeme

Druhé polovině tabulky vévodí s osmi

a posílejte nám své výtvory. Rádi ty

právě v tomto týmu. Jan Mecerod, jako nej-

body KSV Wien, jehož barvy hájí Milan Ble-

kvalitní uveřejníme. Naše adresa je

mladší z celé osmičky našich hráčů, kteří

cha, a nutno podotknout, že právě on drží

redakce@kuzelky.cz.

nastupují v nejvyšší rakouské soutěži, je

prapor tohoto týmu. V domácím prostředí

celkově pátým nejlepším hráčem s průmě-

nebyl poražen a je druhým nejlepším Če-

rem 639,67. To zkušený Michal Kratochvíl je

chem v soutěži (615,89). Bohužel v této

RAKOUSKO

U Orthu ještě zůstaneme, jelikož nej-

Budeme se těšit na Vaše zprávy!

z hráčů Orthu tím „nejhorším“. Proč ty uvozovky? Mít nejhoršího hráče s průměrem
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pokračování na str. 3

1 /2022

3

ZAHRANIČNÍ SOUTĚŽE

OKÉNKO
DO ZAHRANIČÍ
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sezóně nemají jeho spoluhráči stabilní
výkonnost, především Jürgen Ertl (572,38),
který patřil v minulosti k oporám týmu, se
letos hodně hledá. To samé můžeme říct
i o týmu KSK Austria Krems, kde působí Ondřej Sobčák a David Machala. Tým táhne
především Ondra jako jediný s průměrem
nad hranicí 600 kuželek (610,33). Krems se
i přesto drží těsně nad hranicí sestupu, nicméně Leoben a Micheldorf mají ještě zápas
k dobru. Právě tato družstva budou určitě
bojovat o setrvání v soutěži. Za Micheldorf
nastupují Tomáš Čožík, který je nejlepším

Nový rakouský rekord družstva mužů na 6×120 hs má hodnotu 4062 kuželek

hráčem svého družstva s průměrem 584,17,
a Petr Hrubý, který nezažívá zrovna povedenou sezónu a uzavírá šestou desítku celko-

soutěže. Skvěle rozjetou sezónu mají v KSV

místo v pořadí jednotlivkyň. Jitku Šimkovou

vého pořadí s průměrem 563,38.

Wien. Hráčky podávají velmi vyrovnané vý-

najdeme v druhé desítce s průměrem 547,71.

kony, kromě již zmíněné Veroniky Petrov se

Když se podívám na věkový průměr

daří i druhé české hráčce Barboře Pýchové

v Rakousku, situace tam začíná být opravdu

s průměrem 569. Se ztrátou dvou bodů je

vážná. Nefungují žádné dlouhodobé sou-

na čtvrtém místě další vídeňské družstvo

těže mládeže, nemají žádné poháry ani tur-

Při pohledu na ženskou Superligu nás může

Sport Klub Göc, kde působí slovenská re-

naje. Jedinou „soutěží“ jsou pro ně přebory

těšit, že jí táhnou především české hráčky.

prezentantka Klaudia Pivková.

a Mistrovství Rakouska. Když už se nějaké

ŽENSKÁ SUPERLIGA

Pořadí jednotlivkyň vévodí Hanka Wie-

St. Pölten, družstvo, které každoročně

naděje objeví, tak musejí buď naskočit do

dermannová (591,13) z BBSV Wien, druhou

bojovalo o přední umístění, je v té letošní

nižších seniorských soutěží, nebo pouze

příčku hájí Veronika Petrov (583) z KSV Wien

až na 5. místě, na svém kontě má 6 bodů.

trénovat a čekat na příležitost. Důkazem

a nejlepší trojku uzavírá Dana Martinkevič

Nicméně rozdíl mezi pátým a osmým mís-

této „krize“ už je značné snižování počtu

(582,13) z BBSV Wien. I přes tuto lichotivou

tem jsou pouhé dva body! Svou premiéru

družstev v soutěžích. V týmech hrají větši-

bilanci nepatří žádná z českých hráček do

v soutěži si odbývá Anna Večeřová (537,63),

nou starší hráči a noví nepřicházejí. Bohu-

vedoucího celku soutěže. Lídrem je celek

nicméně ani ona si asi nepředstavovala, že

žel se to začíná týkat i družstev v nejvyšších

z Neunkirchenu. Hráčky tohoto týmu ne-

bude situace v týmu takto složitá, protože

soutěžích, které jsou často závislé na startu

ztratily ani bod a zaslouženě celou soutěž

Pöltenu chybí hned tři hráčky základní se-

zahraničních hráčů. To bylo na závěr něco

vedou. Při vší úctě k ostatním týmům je

stavy (Vsetecka, Neckham a Babická) a mu-

k zamyšlení, všem bych chtěla popřát do

Neunkirchen můj favorit na celkové vítěz-

sejí nastupovat hráčky 60+.

nového roku hlavně zdraví, protože to je pro

ství. Jedním z důvodů je jejich široký kádr,

Na poslední příčce bez zisku jediného

vždyť náhradnice Jennifer Kozak vévodí po-

bodu je Krems. Po odchodu dvou hráček

řadí jednotlivkyň v Bundeslize žen a Regina

(Wencler a Aschauer) je tým už složen

Grafl je osmá.

pouze z hráček 50+. Výjimkou jsou české

Ale zpět k Superlize. Druhé místo v ta-

Renáta Babická

hráčky, které drží tento tým pohromadě.

bulce patří holkám z BBSV, které prohrály

Vendula Šebestová zažívá opravdu pove-

jen jediné utkání, a to právě s lídrem celé

denou sezónu, s průměrem 563 jí patří 11.

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY
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636 kuželek, kterým porazil Andrease Kups-

jednu kuželku od šestistovkové hranice.

che z Kleeblatt Berlin o osmdesát kuželek.

V utkání proti týmu Radka Hejhala Victorii
Bamberg dosáhl svého nejvyššího náhozu

Radek Hejhal

podzimní části ve výši 627 kuželek, ty však

22. příčka v pořadí jednotlivců

nestačily na lépe hrajícího Cosmina Cra-

průměr: 627,6 / odehraných utkání: 8

NĚMECKO

ciuna se 647 kuželkami.

Z devíti zápasů Victoria Bamberg se Radek

Milan Wagner

představil celkem v osmi utkáních, z nichž

41. příčka v pořadí jednotlivců

v pěti případech dokázal skórovat ve pro-

průměr 603,6 / odehraných utkání: 8

Kdo pravidelně sleduje na webových strán-

spěch svého týmu. Radek si v podzimní

kách ČKA německé okénko do zahraničí ví,

části držel stabilní formu. Svoje vystoupení

Milanovo působení v německé lize lze

že v této sezóně jsme se zaměřili zejména

v lize zahájil výkonem 623 proti Kaiserslau-

shrnout jako průměrné. Z osmi odehra-

na 1. Bundesligu mužů. V ní působí celkem

ternu, který znamenal zisk pro družstvo.

ných utkání dokázal zvítězit v šesti přípa-

čtyři naši čeští hráči – Radek Hejhal v týmu

I v dalších čtyřech utkáních zajistil svými

dech. Sezónu zahájil výkonem 610 kuželek

Victoria Bamberg, Milan Wagner v týmu FEB

výkony bod pro družstvo. Vrchol formy při-

v utkání s Friedrichschafenem. Další výkon

Amberg, Milan Svoboda a Michael Kotal

šel v utkáních proti Zerbstu a Wernburgu,

atakující šestistovkovou hranici přišel po

v SKK Raindorf.

kde porazil 669 kuželek proti 676 Manuela

dvou zápasech, ve kterém porazil bam-

Weisse a 670 kuželek proti 677 Alexandra

bergského hráče Floriana Seilera v poměru

Conradyho.

611:548. Nejlepší nához ve výši 638 kuželek

Opory týmu FSV Erlangen-Bruck ve
2. Bundeslize Mitte jsme měli možnost sledovat pouhá první dvě kola. Poté oznámil

přišel v utkání proti Kaiserslauternu, ve kte-

jejich klub odstoupení ze souteže, čímž se

Michael Kotal

stal Erlangen-Bruck prvním sestupujícím

29. příčka v pořadí jednotlivců

družstvem v této soutěži. Důvodem byl ne-

průměr: 617 / odehraných utkání: 5

dostatek hráčů na jednotlivá utkání.

rém zvítězil o dvanáct kuželek proti svému
jmenovci Florianovi Wagnerovi.
A jak si vedou jednotlivé týmy po ne

Pojďme se ale nyní podívat, jak se dařilo

Michael dostal příležitost ukázat svůj um

zcela úplné podzimní části? Na čele tabulky

českým hráčům 1. Bundesligy v podzimní

celkem v pěti utkáních, z nichž v jednom

se drží Rot-Weiss Zerbst, který podzimní

části…

střídal svého spoluhráče Raaba. Do sezóny

části prošel bez ztráty jediného bodu. Na

vstoupil v utkání proti FEB Amberg, ve kte-

druhé příčce se 14 body je tým Milana Svo-

Milan Svoboda

rém vítězně shodil 607 kuželek. Jeho druhá

body a Michaela Kotala, kterému se také

14. příčka v pořadí jednotlivců

hra skončila také vítězně, když proti Bro-

podařilo skórovat bez ztráty bodu. Navíc má

průměr: 635 / odehraných utkání: 5

simu z Hallbergmoos se počítadlo zastavilo

však proti Rot-Weiss Zerbst zápas k dobru,
když utkání s Breitengüssbachem muselo

V tabulce jednotlivců se z českých hráčů

být odloženo. Velmi důležitým bude sou-

na nejvyšší pozici drží Milan Svoboda, který

boj proti lídrovi tabulky Rot-Weiss Zerbst.

zaujal 14. příčku s průměrem 635 kuželek.

Na bronzové pozici je Victoria Bamberg

Milan Svoboda odehrál za SKK Raindorf

s jedenácti body. FEB Amberg, ve kterém

celkem pět zápasů, ze kterých třikrát od-

působí Milan Wagner, je momentálně na

cházel jako vítěz. Čtyři výkony atakovaly

osmé pozici s pěti body. Na chvostu tabulky

šestistovkovou hranici, pouze v domácím

Kleeblatt Berlin, kterému se nepodařilo zví-

utkání proti Kaiserslauternu se počítadlo

tězit ani v jednom utkání.

zastavilo na 566 kuželek. Jeho nejlepší výkon podzimní části reprezentuje výsledek

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY
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INTERLIGA

PODZIM POZNAMENANÝ
ODKLADY
Česko-slovenský kuželkářský projekt trpí stále složitou covidovou situací. Ani tento
podzim toho nebyl ušetřen. V podzimním shrnutí se podíváme na aktuální tabulku.

Jedenáct utkání bohužel zůstalo nedohra-

Husovice a SKK Rokycany, kteří mají taktéž

ných a jediné družstvo, které má dohrané

10 bodů, ale o zápas více.

INTERLIGA 2021/22
Z

SKÓRE

B

ŠK Želez. Podbrezová

9

56 : 16

16

2.

TJ Valašské Meziříčí

10

45 : 35

12

Sučany, kterým se podařilo získat pouhé 2

3.

ŠKK Trstená Starek

8

38 : 26

10

důležité výhře proti Trstené, kterou doma

body. Stejně bodově jsou na tom Rakovice,

přehrál poměrem 5:3 o 93 kuželek. Vzá-

ale ty zachraňuje lepší skóre.

4.

TJ Sokol Husovice

9

40 : 32

10

Z české strany je na tom nej-

5.

SKK Rokycany

9

39 : 33

10

dvojice, kde došlo k velkému

hůře Jihlava, která má 8 bodů,

zaváhání hostujícího Martina

ale za vše může jejich pomalý

6.

KK Slavoj Praha

7

32 : 24

8

všechny své zápasy, je Valašské Meziříčí.

Druhá část tabulky patří týmům, které

Valachům po podzimní části patří druhé

mají neodehraných zápasů více. Černého

1.

místo tabulky hned za Podbrezovou, která

Petra v podobě posledního a prozatím se-

je na čele tabulky již s náskokem čtyř bodů.

stupujícího týmu slovenské tabulky mají

Valmez je na druhé příčce hlavně díky

jemné střetnutí rozhodla závěrečná

Stareka střídaného Markem

rozjezd. Jako překvapení mů-

7.

KK Ježci Jihlava

8

31 : 33

8

Štefančíkem, čehož doko-

žeme vzít jejich domácí výhru

nale využil domácí Rostislav

nad týmem z Rokycan, které

8.

TJ Lokomotíva Vrútky

7

22 : 34

6

Gorecký (661:510). Pro hochy

přehráli 5:3 o 48 kuželek.

9.

TJ Slavoj Veľký Šariš

7

22 : 34

4

10.

TJ Rakovice

7

15 : 41

2

11.

KK Tatran Sučany

7

12 : 44

2

z Valašska je hlavní

Nejlepší výkon dosa-

oporou právě Ros-

vadního průběhu roč-

tislav Gorecký, který

níku stále drží Erik

na domácích dra-

Kuna, a to 725 ku-

hách hned několi-

želek nahrané v Ro-

krát překonal hranici
660 kuželek.
Družstvo Podbrezové rychle zapo-

kycanech. Průměrově
je na tom nejlépe Jan Bína (646,9),
druhou příčku drží již zmiňovaný Erik

mnělo na svůj první zápas. Utkání v Ro-

Kuna (641,7) a na třetí pozici je Rostislav

kycanech bylo tahákem kola. Slovenský

Gorecký (640,5). Z pohledu bodů pro tým

celek v něm dokázal porazit více kuželek,

je na tom nejlépe Rostislav Gorecký, který

ale protože jejich jediným vítězným sou-

bodoval ve všech devíti zápasech. Další za

bojem byl ten Erika Kuny s Danielem Ne-

zmínku stojí Jaroslav Hažva, který také bo-

umannem (725:610), radovaly se z výhry

doval ve všech svých zápasech, ale zatím

domácí Rokycany v poměru 5:3. Od té doby

má zápasů jen šest.

si Podbrezová na svůj účet připisuje osm

Doufejme, že se najdou volné termíny

výher v řadě, chybí pouze dohrávka ve Vrút-

na dohrání všech utkání a hlavně, aby to

kách, kde se bude snažit navázat na svoje

protiepidemická opatření umožnila. Všem

dosavadní výkony.

přeji do nového roku hodně štěstí, zdraví

Na třetím místě se usídlila Trstená s deseti body, ale na záda ji dýchají brněnské

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY
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PRVNÍ LIGA ŽEN

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ
V ŽENSKÉ LIZE
Po odehrání poloviny ročníku nejvyšší soutěže žen je čas
se ohlédnout za jejím dosavadním průběhem.

Hned na úvod musím poopravit tvrzení

družstvo (všech šest hráček je do 22. místa

z předchozí věty. Ve skutečnosti jen tři

v průměru jednotlivkyň). Především doma

družstva z deseti mají odehrány všechny

předvádí výkony výborné kvality (průměr

své podzimní zápasy. Celé polovině týmů

3511 z pěti zápasů) a rozdal celkem už tři

chybí dva zápasy z původně naplánova-

nepopulární „kanáry“ (8:0). Mimochodem

ného programu. Trochu tristní je pohled

podle aktuální statistiky po polovině sou-

na zpravodaj po devátém kole, který ob-

1. KLZ 2021/22
ZÁP.

SKÓRE

BODY

1. KK Slovan Rosice

7

49 : 7

14

2. SKK Náchod

9

51 : 21

12

těže bylo toto skóre nejčastějším výsledkem

3. SKK Rokycany

7

35 : 21

10

sahuje pouze dva výsledky a u tří zápasů

zápasu. Celkem takto skončilo za podzim

místo výsledku jen slovo „odloženo“. Cel-

sedm z celkových 39 zápasů.

4. TJ Spartak Přerov

8

35 : 29

10

5. KK Slavia Praha

7

31 : 25

8

6. KK Jihlava

9

28,5 : 43,5

7

kem chybí dohrát šest zápasů. Doufejme,

Na třetím a čtvrtém místě se drží s de-

že se dohrávky podaří zvládnout v průběhu

seti body Rokycany a Přerov s dvěma, resp.

jarní části soutěže.

jedním zápasem k dobru. Pro Rokycany

Od říjnového vydání časopisu se situ-

byla důležitá výhra v Přerově a také vítěz-

7. TJ Valašské Meziříčí

9

27 : 45

6

ace v tabulce v některých ohledech hodně

ství v Jihlavě, která se zařadila do kategorie

změnila. V pátém kole přišel souboj dosud

těch šťastných (5:3, o čtyři kuželky). Přerov,

8. KC Zlín

7

23 : 33

5

neporažených celků Slavie a Rosic. Odha-

ten byl jako na houpačce. Odvezl si body ze

9. KK Konstruktiva Praha

8

19,5 : 44,5

4

dovali jsme, že to bude velká bitva a klí-

Slavie, přesněji ze Žižkova. Zajímavý zápas

čový zápas podzimu, ale opak byl pravdou.

skončil 6:2 pro Přerov, přičemž byly k vidění

7

13 : 43

2

Výsledné skóre 8:0 pro domácí Rosice,

dvě remízy, jedna výhra 3:1 při prohře na

dílčí body 20:4, rozdíl téměř 200 kuželek

kuželky a dva těsné souboje, které skončily

(3538:3342). Tím začalo pro Slavii období

rozdílem osmi a deseti kuželek. Poté však

bodem za remízu doma se Zlínem. V zápase

temna, ale o tom později.

10. KK Blansko

Přerov prohrál v Náchodě, porazil doma

proti Rokycanům ji od výhry dělilo pět kuže-

Rosice tak nadále drží první místo,

Valašské Meziříčí, na které stačil i výkon

lek, ale vynahradila si to výhrou nad Slavií

i když mají odehráno jen sedm zápasů,

pod 3300 kuželek, ale na Rokycany už to

a nad Valašským Meziříčím. Tabulce se tak

a to s výborným skóre 49:7. Za zmínku stojí

doma nestačilo, a byla z toho prohra. Jako

postupně tým z Vysočiny posunul z devá-

výkon 3528 poražených kuželek na jen prů-

kvalitní posila se ukazuje hostující Šárka

tého na šesté místo.

měrně padavé kuželně ve Valašském Mezi-

Nováková.

Valašské Meziříčí je o bod za Jihlavou na

říčí. Klíčová pro tabulku byla ale především

Slavia je za touto čtveřicí. Po prohře

sedmém místě. Tento tým získal oba body

těsná domácí výhra o 10 kuželek nad Ná-

v Rosicích v dalších čtyřech kolech prohrála

v Blansku a doma ze zápasu s Konstrukti-

chodem (v poslední dorážce vyhrály Rosice

doma s Přerovem, odložila zápas na Kon-

vou. Z trojice na sedmém až devátém místě

o 30 kuželek).

struktivě, prohrála doma s Jihlavou a odlo-

je na tom Valašské Meziříčí nejlépe. Oporou
družstva je tradičně Markéta Vlčková.

Na druhém místě tabulky je proto

žila zápas v Rokycanech. Nezískala tedy od

s dvoubodovým odstupem právě Náchod.

16. října ani bod a v hodně neúplné tabulce

Tři dosavadní prohry má Náchod z domá-

jí patří až páté místo.

cího zápasu se Slavií a z venkovních výjezdů

Jihlava zažila naopak dobrý závěr pod-

do Rokycan a v Rosic, jak už jsme zmiňo-

zimu. Sice prohrála na Konstruktivě, ale

vali. Náchod má hodně vyrovnané a kvalitní

pak už třikrát bodovala. Nejprve jen jedním

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY

Pro Zlín znamenala druhá polovina soutěže jen jeden bodík do tabulky za remízu
v Jihlavě. Jinak to byla prohra 8:0 v Náchodě,
pokračování na str. 7
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PRVNÍ LIGA MUŽŮ

DAČICE
VSTŘÍC TITULU

POLOLETNÍ
VYSVĚDČENÍ
V ŽENSKÉ LIZE
pokračování ze str. 6

I tabulka první ligy mužů je poznamenána
fenoménem odložených utkání. Podzimní souhrn
se tak bude věnovat ne zcela úplné tabulce.

prohra v Blansku a dva odložené zápasy.
Zatím to stačí na osmou příčku.
Konstruktiva zvládla důležitý domácí
zápas s Jihlavou po nejlepším podzimním
výkonu, ale prohra ve Valašském Meziříčí ji
poslala na sestupovou pozici. S nejlepšími

Dačice před začátkem jarní části vévodí ta-

Urbánek s Dominikem Rumlem (druhý, re-

družstvy bude těžko bodovat, ale zvládne-li

bulce 1.KLM i s domácím neodehraným zá-

spektive šestý v tabulce jednotlivců).

zápasy s družstvy z druhé poloviny tabulky,

pasem proti Zábřehu. Centropen se spoléhá

Nepříliš populární bramborové umístění

především na tradičně kvalitní výkony dua

náleží sokolům z Duchcova i se dvěma neo-

Blansko čekalo na první body až do

Jiří Němec (3. v tabulce jednotlivců), Mojmír

dehranými zápasy ve Vyškově a v Rosicích.

sedmého kola, kdy doma konečně po-

Holec (4. v tabulce jednotlivců) s průměry

V případě zisku plného počtu bodů z do-

řádně zabralo (3324) a porazilo Zlín. Pokles

přes 590 kuželek. V první dvacítce v po-

hrávek se hráčům Duchcova naskytne mož-

výkonnosti postihl většinu hráček a chybí

řadí jednotlivců z Dačic najdeme ještě na

nost zamíchat kartami v boji o medailová

výraznější lídr, který by Blansko vytáhl

19. místě Petra Žahourka. Z důvodu velké

umístění. Největší podíl na dosavadním

k dalším bodům. Na záchranu ztrácí Blan-

šířky kádru i stabilních výkonů jmenova-

úspěšném tažení soutěží má bezpochyby

sko tři body, čekají je dvě těžké dohrávky

ných „špílmachrů“ nadále pasuji Dačice do

Zdeněk Ransdorf, který si mezi jednotlivci

s Rosicemi a v Přerově, ale tento zkušený

role největšího favorita na triumf.

hraje svoji vlastní soutěž (637,2). Spolu se

tým a bronzový medailista z posledního

mohla by ještě pomýšlet na záchranu.

Po velice vydařeném podzimu jistě pa-

Zdeňkem na pozici „dotahováka“ v posled-

skončeného ročníku, ještě určitě neřekl

nuje spokojenost v kabině Českých Velenic.

ních zápasech nastupuje věkem stále ještě

poslední slovo.

Patří jim druhá pozice za vedoucími Dači-

junior, nicméně stabilně hrající Jaroslav Bu-

Znovu by se soutěž měla rozběhnout

cemi se shodným počtem bodů, avšak mají

lant (11. v tabulce jednotlivců). Zajímavostí

v sobotu 5. února a poběží jen s jediným

odehrané utkání navíc a horší skóre. České

je, že Duchcov zvítězil ve všech kláních,

naplánovaným volnem až do druhého dub-

Velenice ukazují, že nejsou dominantní
pouze na domácí kuželně, kde prohrály

nového víkendu.
pokračování na str. 8

Štěpán Koblížek

pouze jedno utkání s výborně hrajícím Vyškovem, ale dokáží sbírat drahocenné body
i na kuželnách soupeřů, což předvedly remízou na horké půdě v Dačicích. Nejlepším
hráčem tohoto výběru je prozatím Tomáš
Maroušek, jemuž patří sedmá příčka dle
průměru (585,29).
Na bronzovém umístění se nachází Hořice. V boji o první pozici zatím ztrácejí z důvodu těsných proher. Dvakrát doma prohrály o dvě kuželky (Duchcov, Rosice) a zbývající těsná prohra byla o dvanáct kuželek
v Českých Velenicích. Jestliže se hořickým
povede těmto zaváháním na jaře vyhnout,
mohou se stále zapojit do boje o prvenství
v soutěži. Hlavními strůjci stíhací jízdy by
pak měli být dosud skvěle hrající David

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY

Kuželna TJ Centropen Dačice a kamera pro online přenosy
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PRVNÍ LIGA MUŽŮ

DAČICE
VSTŘÍC TITULU
pokračování ze str. 7

losu v druhé části podzimu a postupně

1. KLM 2021/22

porazilo ostatní rivaly ohrožené bojem
do kterých tato dvojice nastupovala na pozici výše zmíněných „dotahováků“.

o záchranu.
Znatelně blíže příčkám znamenající se-

ZÁP.

SKÓRE

BODY

1. TJ Centropen Dačice

10

55 : 25

17

2. TJ Lok. České Velenice

11

52 : 36

17

Stejný počet zápasů i bodů, pouze horší

stup ze soutěže jsou deváté Rosice. Čeká je

skóre oproti Duchcovu. Taková je aktuální

však ještě veledůležitá dohrávka 11. kola,

bilance kuželkářů ze Zábřeha. Po polo-

ve které doma změří síly s Duchcovem.

3. SKK Hořice

11

49 : 39

14

vině sezóny se pohybují na pátém místě,

Rosice se pokusí potvrdit, že silnější sou-

což přesně odpovídá předsezónním cílům.

peře dokážou nejen potrápit, ale i porazit.

4. TJ Sokol Duchcov

9

45 : 27

10

Podle předpokladů těží výhradně ze zna-

O tom jsme se mohli přesvědčit v posled-

5. KK Zábřeh

9

43 : 29

10

losti domácích drah, a proto je také na-

ním utkání Slovanu, kde přehrál favorizo-

jdeme na děleném prvním místě v tabulce

vané Hořice o výše zmíněné dvě kuželky.

6. TJ Lokomotiva Trutnov

11

36 : 52

10

podle domácích zápasů.

Z individuálních výkonů stojí za vyzdvih-

7. KK Vyškov

9

36 : 36

9

Klidný střed tabulky zaujímá Trutnov. Po

nutí zejména hra Iva Fabíka v osmém kole

vlažném úvodu Lokomotiva konečně začala

doma proti Třebíči. Porazil fantastických

8. KK Lokomotiva Tábor

11

42 : 46

9

roztáčet svá kola, podzim ukončila cennou

656 kuželek s dorážkou světových parame-

9. KK Slovan Rosice

10

37,5 : 42,5

7

domácí výhrou nad přímým konkurentem

trů (273).

10. TJ Valašské Meziříčí B

11

34,5 : 53,5

7

11. CB Dobřany Klokani

10 30,5 : 49,5

6

12. TJ Třebíč

10

6

z tabulky Vyškovem a vyhrála čtyři z po-

Na desáté pozici s jedním bodem ná-

sledních šesti utkání. Oproti předsezónním

skoku, ale odehraným zápasem navíc

předpokladům (útok na přední příčky) však

najdeme Valašské Meziříčí. Je nutno po-

stále mírně zaostávají, především z důvodu

dotknout, že Valaši se bez výpomoci inter-

nevyrovnaných výkonů. Výsledkovým lídrem

ligových kolegů prezentují vůbec nejslabší

Trutnova je dle očekávání ostřílený mazák

formou v soutěži, získali bez ní pouze jeden

Roman Straka (desátý v tabulce jednot-

bod za remízu ve Vyškově. Dovolím si tvr-

Jistou výhodou vůči konkurenci v boji o zá-

livců).

dit, že setrvání Valachů v soutěži se bude

chranu může být domácí dohrávka proti

odvíjet od toho, do kolika zápasů nastoupí

kuželkářům Zábřehu, kterým se na ven-

kmenoví hráči „A“ týmu Valmezu.

kovních kuželnách příliš nedaří. Udržení

O bod méně v podzimní části získalo
družstvo Vyškova. Má ovšem k dobru dva

27,5 : 52,5

odložené domácí zápasy (Duchcov, Dob-

Předposlední pozici obývají Klokani

v soutěži však není nereálné, rozhodující

řany), do kterých bude vstupovat v roli

z Dobřan. Aktuálně je sužuje nejhorší forma

bude nejen forma nejlepšího hráče Lukáše

favorita. Na druhou stranu, pokud se na

v celé lize. Neokusili chuť vítězství už pět

Vika (13. v tabulce jednotlivců), ale hlavně

podzim Vyškovu něco nedařilo, byly to do-

utkání v řadě. Hrozivě mluví pro Dobřany

ostatních hráčů mančaftu.

mácí zápasy s papírově slabšími soupeři.

bilance venkovních utkání. Nezískaly v nich

Závěrem bych chtěl poděkovat všem

Tato zaváhání vyškovští dokázali odčinit

doposud ani bod. Pro záchranu se musí

čtenářům za pozornost, zároveň popřál

nečekanými venkovními výhrami v Českých

v tomto aspektu výrazně zlepšit. Přitom

hodně zdraví, lásky, úspěchů a popadaných

Velenicích a Zábřehu. Oba týmy dosud pod-

v pořadí jednotlivců si Klokani nevedou

kuželek v novém roce 2022.

lehly v domácím prostředí pouze Vyškovu.

špatně. Hned tři hráči se pohybují mezi

Dá se říct, že Vyškov je Robinem Hoodem

prvními 21. Jsou jimi Martin Pejčoch (8.), Jiří

1. KLM, neboť bohatým bere a chudým dává.

Baloun (16.), Lukáš Doubrava (21.).

Táborská ekipa do puntíku splňuje, co

Na úplném dně se krčí Třebíč s nejniž-

si předsevzala, a úspěšně se vyhýbá se-

ším počtem výher. Před započetím ročníku

stupovému pásmu. Mužstvo Tábora po ne-

se i lodivod třebíčské skvadry Robert Pevný

příliš valném začátku využilo snadnějšího

obával, že podobný průběh může nastat.

KUŽELKÁŘSKÉ LISTY

Vít Jírovec
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LIGA MISTRŮ

LIGA MISTRŮ
V ZAJETÍ COVIDU
Již dva ročníky Ligy mistrů nemají vítěze. Ročník 2019/2020 byl zrušen těsně před
závěrečným turnajem. Ročník 2020/2021 nebyl ani zahájen. Aktuální ročník se již rozběhl.
I do něj ale promlouvá další covidová vlna. Pojďme si shrnout výsledky prvního kola.

LIGA MISTRŮ – ŽENY
Datum prvního kola bylo stanoveno na

odehrát v lednovém termínu, ale bez boje

(2198:2133). Na závěr se představila Barbora

nakonec putuje do dalších bojů německé

Pýchová. Ta přidala druhý a poslední bod

družstvo.

KSV Wien. Barbora se o bod musela poprat

27. listopadu a odveta pak na 11. prosince.

V řádném termínu se odehrálo utkání

s Natašou Tibola. Slovinka českou repre-

Nakonec byly v tomto termínu odehrány jen

mezi rakouským SK FWT-Composites Neun-

zentantku v závěru hry pořádně proháněla,

dvě ze čtyř plánovaných utkání. Německý

kirchen a slovinským KK Kamnik. Domácí

když předvedla poslední dorážku 70. Bar-

tým SKK 98 Poing se účasti v soutěži vzdal,

utkání skončilo pro Rakušanky jasnou vý-

bora se ale ubránila, zvítězila a svým výko-

kvůli nejisté covidové situaci, a tak jeho

hrou 8:0 (3493:3286). Nejlepšího výkonu

nem 586, se stala nejlepší hráčkou utkání.

soupeř rumunský CS Electromures Rom-

626 kuželek dosáhla Fiona Steiner. Další

Utkání tedy skončilo 6:2 (3331:3208).

gaz Targu Mures získal postup bez boje.

šestistovku přidala Eva Sajko (610). Od-

Odvetu zahájila Veronika výkonem 578,

Rumunský tým se tak stává soupeřem pro

veta v Kamniku již byla napínavější. Úvod

ziskem bodu a 85 kuželek pro svůj tým.

Slovan Rosice, který byl nasazen do dru-

utkání přinesl dva body domácím hráčkám.

Bohužel to byl jediný bod, který domácí

hého kola.

Steiner, Huber a Sajko ale potvrdily roli

získaly. Barbora opět nastoupila v závěru

opor a získaly body pro rakouský tým. Přes-

utkání. První dráhu prohrála o 24 kuželek

tože v závěru utkání bodovala za Slovinky

(147:171). Druhou dráhu o 9 získala. Třetí

Irena Koprivc, náskok Rakušanek byl již

o 14 prohrála. Poslední dráha patřila mladé

příliš velký. Utkání skončilo 3:5 (3307:3355).

Češce, ovšem ztrátu již nedohnala. S Nata-

Neukirchen slavil postup a ve druhém kole

šou Tibola tak prohrála 568:593. V dalším

si zahraje proti nasazeným Srbkám z klubu

kole pokračuje tým KK Proteus Postojna,

Alimenta Novi Sad.

který si zahraje proti vítězkám posledního

Druhým a posledním odehraným žen-

dohraného ročníku SKC Victoria Bamberg.

ským soubojem bylo střetnutí mezi KK

Do druhého kola byly nasazeny také

Proteus Postojna a rakouským týmem KSV

Chorvatky KK Mlaka Rijeka, které si zahrají

Wien. První utkání se odehrálo ve Slovinsku.

proti bez boje postoupivšímu KC Schrezeim.

V úvodní dvojici nastoupila za Rakušanky
Veronika Petrov. Ta se o svůj bod prala až
do konce. Hra byla vyrovnaná i před po-

LIGA MISTRŮ – MUŽI

slední dorážkou. Nakonec dopadla lépe pro
soupeřku Veroniky, která nakonec prohrála

Celkem 16 celků se zapojilo do letošní Ligy

542:546 (2:2). Bod nezískala ani Veroničina

mistrů. Českým zástupcem je družstvo

spoluhráčka. První část utkání tak ovládly

z Rokycan. Soupeřem se jim stalo německé

domácí a dostaly se do mírného vedení.

družstvo TSV Breitengüßbach.

V prostřední části získaly Rakušanky první

Ač se to na první pohled nemusí zdát,

bod. Slovinky přidaly další a zásluhou

domácí utkání rokycanského družstva bylo

Souboj mezi KC Schrezheim a KK Ko-

Sandry Dostanic (580) také výraznější ve-

zara Gradiska z Bosny a Hercegoviny se měl

dení. Před poslední dvojicí byl tak stav 3:1
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v mnoha případech vyrovnané. Hned v první

bodu, když podlehl soupeři 575:552. V tomto

Nejlépe zahráli opět Zavarko 674 a Kiss 664.

utkání tedy vyhrál Beograd 5:3 (13,5:10,5)

Utkání skončilo 2:6 (3502:3675).

3610:3556.

Chorvatský Zaprešič se v prvním kole

dvojici prohrál Jan Endršt 2:2 o pouhé čtyři

Domácí střetnutí se od začátku vyvíjelo

utkal se slovinským Mariborem. Ačkoli Ma-

kuželky (604:608). Pavel Honsa dosáhl

ve prospěch Orthu. Jan Mecerod v první

ribor nehrál vůbec zle, nakonec z toho byl

pouze o dvě kuželky horšího výsledku, než

rundě porazil 661 kuželek a vrátil prohru

výsledek 7:1 (15,5:8,5) 3847:3775 pro Chor-

soupeř (566:568). Michal Jirouš zaostal za

Milinkovičovi (603). Michal nastoupil v po-

vaty. Nejlépe zahrál Alen Kujundzič 670.

soupeřem o 19 kuželek (609:627). Roman

slední rundě. Stejně jako Honza porazil

Při odvetě ve Slovinsku stvrdil Zaprešič

Pytlík o 16 kuželek (591:607). Čestný bod pro

661 kuželek, povedla se mu hlavně druhá

své domácí vítězství opět výsledkem 7:1

své družstvo vybojoval jen Vojtěch Špelina,

půlka 173, 172. Nejvyššího výsledku dosáhl

(3488:3385). Výkony hráčů už zdaleka ne-

když porazil soupeře v poměru 564:544.

Zatschkowitsch 678. Utkání vyhráli domácí

byly tak vysoké jako při utkání v Chorvat-

Utkání skončilo poměrem 1:7 (8,5:15,5), na

7:1 (16,5:7,5) 3846:3681 a podívají se tak do

sku. Nejlepší výkon utkání předvedl Branko

kuželky 3526:3619.

druhého kola, kde se střetnou s italským

Manev 620.

Zápas v Německu byl naopak velmi jed-

klubem KK Neumarkt.

Další chorvatský tým KK Mertojak Split

noznačný. Rokycany prohrály 0:8 (3373:3781),

Vzhledem k protiepidemickým opatře-

přivítal k utkání hosty z SKC Victoria Bam-

jediné dva setové body získal Miroslav

ním na Slovensku nastoupila Podbrezová

berg. První bod hostům zajistil Radek Hej-

Šnejdar, který dosáhl i nejlepšího výsledku

proti slovinskému týmu KK Proteus Postojna

hal, který o něj musel bojovat až do posled-

českého týmu 637 kuželek. Se svým sou-

nejprve na soupeřově půdě. Utkání se roz-

ního hodu. Zvítězil o dvě kuželky 634:632.

peřem prohrál o jednu kuželku. Nejlepším

hodovalo až v poslední rundě. Do té doby

Dosáhl tak nejvyššího výkonu utkání. Lépe

hráčem utkání se stal Florian Fritzmann

byl stav 2:2 s mírným vedením pro domácí.

se utkání ale vyvíjelo pro domácí, kteří

(660). Rokycany tedy do dalšího kola ne-

Jan Bína (639) i Jirka Veselý (642) získali pro

nakonec zvítězili 6:2 (3642:3499). Bohužel

postoupily.

své družstvo cenné body. Jirka svou hru do-

k odvetnému utkání v Německu nedošlo.

Dalším duelem, kde jsme mohli sledo-

konce zahájil drahou 190. Vítězství na svou

Chorvaté příliš pozdě zažádali o posunutí

vat české hráče, bylo utkání mezi srbským

stranu převážila až poslední dvojice Kuna,

termínu utkání, a tak bylo kontumačně roz-

KK Beograd a rakouským KSK Union Orth/

Pašiak. Podbrezová zvítězila 6:2 (3614:3555).

hodnuto 8:0 ve prospěch Bambergu. Bam-

Donau. Utkání začalo lépe pro domácí

Odvetné utkání se kvůli restrikcím na Slo-

berg tedy postupuje v soutěži dále.

hráče. Bojan Kličarič porazil Brandnera 3:1

vensku odehrálo na kuželně ve Valašském

Světová extratřída se opět hrála v ně-

620:535. Aleksandar Milinkovič pak sebral

Meziříčí. Podbrezová nasadila na úvod sil-

meckém Zerbstu. K utkání přijelo sloven-

bod Janu Mecerodovi. Ten získal jeden se-

nou dvojici Kuna, Bína. Oba hráči potvrdili

ské družstvo SKK Trstená. Utkání skončilo

tový bod a dva mu utekly jen velmi těsně.

svou roli výkony 640 a 635 a získali bod pro

dle předpokladů vítězstvím domácích 8:0

Nakonec podlehl 620:613. V prostřední

družstvo. Jiří se předvedl na konci utkání

(4061:3822), zápas ale nabídl divákům pou-

části brali body hosté. Temistokle získal

výkonem 617 kuželek. Podbrezová vyhrála

tavou podívanou. Slováci se svými polskými

3 setové body a bral bod pro družstvo za

jednoznačně 7:1 (3630:3441). Čtvrtfinále si

posilami zaostali za svým rekordem druž-

výkon 566, soupeř Ostojic zahrál 568. Pa-

zahraje proti chorvatskému Zaprešiči.

stva jen o 11 kuželek. Hned v úvodu utkání

trick Fritz první dvě dráhy prohrál. Další

Lídr italské nejvyšší soutěže KK Neu-

polský reprezentant Konopka obíral o body

dvě ale získal a svou hru zakončil drahou

markt si první kolo zahrál proti maďar-

Weisse, ten ale druhou půlku zabral a na-

180 a výkonem 634:608. V poslední dvojici

skému Repcelaki SE. Domácí utkání vyhrál

konec o 9 zvítězil 665:656. Šibal proti Wil-

nastoupil Matthias Zatschkowitsch a Michal

7:1 (3901:3605). Nejlepšími výsledky se

kemu získal jen jeden bod a s výkonem 661

Kratochvíl. Zatschowitsch předvedl nejlepší

blýskli Vilmoš Zavarko, Florian Thaler oba

prohrál 1:3, když Wilke porazil 712 kuželek.

výkon utkání, když porazil 656 kuželek. Na-

shodně 674 a Tamas Kiss s výkonem 682.

I Polák Szulc měl bod na dosah, nakonec

konec bral proti soupeři Sakicovi (619) jen

Při odvetném utkání získali domácí jen dva

2 setové body. Michal přidal 1,5 setového

týmové body, což na boj o postup nestačilo.
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Z JEDNÁNÍ
VV ČKA
Výkonný výbor ČKA na svém zasedání dne
15. 12. 2021 projednal hospodaření ČKA
v roce 2021, přípravu na MS 2022, které se
bude konat v Estonsku. VV dále projednal

SKK Raindorf a Szegedi TE. První utkání se

výhled soutěží pro jaro 2022 s ohledem na

hrálo 8. ledna na půdě Raindorfu. Zápasu

epidemickou situaci, zabýval se také aktu-

s Pointingerem prohrál 642:643. Další výkon

odehranému bez českého přispění domi-

álním stavem ligových soutěží a přípravou

přes 700 přidal v závěru Timo Hoffmann,

noval výkon Mathiase Webera (662). Dobře

činnosti ČKA v roce 2022.

když porazil 730 kuželek (dorážka 291).

ho doplnil Tim Brachtel (654). Za hosty se

Nedal tak Martinu Kozákovi mnoho šancí.

nejlpépe prezentoval zkušený Zsombor Za-

Igor Kovačič nakonec 3:1 porazil Marka Ju-

pletan, jehož 628 bylo jedinou šestistovkou

riše i přes nižší výkon 639:643. O termínu

hostů. To na výhru stačit nemohlo. Raindorf

odvetného utkání na Slovensku se dlouho

ovládl první souboj 6:2, 14,5:9,5, 3699:3501.

debatovalo. Slovenský tým byl nakonec

Před odvetou hranou 15. ledna tak má velmi

okolnostmi, které v současné chvíli nedo-

dobrou výchozí pozici.

pokračování ze str. 10

volují utkání na území Slovenska odehrát,
přinucen ke zrušení utkání. Dále v soutěži
pokračuje Zerbst.

Čtvrtfinálová utkání jsou naplánovaná
na 29. ledna a 19. února. Finále Ligy mistrů

Zerbst se utká o postup do finálového
turnaje s jiným německým týmem TSV

TERMÍNOVÝ
KALENDÁŘ
29.–30. 1.

Krajská mistrovství jednotlivců

2. 4.

Finálový turnaj Ligy mistrů

23.–24. 4.

Mistrovství republiky žactva

30. 4. – 1. 5.	M istrovství republiky dorost
a juniorstvo

by letos mělo hostit maďarské město Pápa
v termínu 2.–3. dubna.

Breitengüßbach. V současné chvíli ještě

7.–8. 5.

Mistrovství republiky dospělí

14.–28. 5.

SP, ME a MS Estonsko

neznáme posledního účastníka čtvrtfinále
Ligy mistrů. Stane se jím jeden z dvojice

Martina Janyšková

V letošním roce se vrchol mezinárodních kuželek uskuteční v Estonsku ve městě Elva
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V rámci vydání KuLi, které hodnotí uplynulý ligový podzim, nemůže
chybět ani velké ohlédnutí za mládežnickými soutěžemi.

Téma „té“ nemoci je v podstatě neodmysli-

Kolář z Rybníka (83, 261). V Rosicích v rámci

výkonů. Potřebovala by však jednou „uletět“

telně spojeno s každým naším článkem. Ten

třetí série se mu podařilo hodit 289, což je

k vyššímu číslu. To třetí Veronika Kábrtová

věnovaný mládeži je na tom bohužel stejně.

top výkon kategorie. Vzhledem k tomu, že

z Náchoda vyrovnaná příliš není. Na úvod

I u něj je třeba začít nemilou zprávou. Aktu-

mu jeden turnaj chybí, tak i on se může

sezony dvakrát 570, od této doby dva nižší

ální situaci odnesl tradiční Vánoční turnaj

posunout vzhůru. Druhý je David Hlaváč ze

výkony. Aktuálně 120 bodů, průměr 551.

mládeže, který se nemohl před Vánoci ode-

Slovanu Karlovy Vary (90, 255). Pořadí zatím

Kategorie dorostenců má v čele pořadí

hrát. Snad se pro něj na jaře najde místo.

vévodí Matyáš Krmela s 95 body a průmě-

odskočenou dvojici. Adam Mísař z České

Teď již ale k dlouhodobým soutěžím.

rem 260. Tomu se zase podařilo vystoupení

Třebové a Ondřej Stránský z Vrchlabí si za-

ve čtvrté sérii (281).

tím jedou vlastní soutěž. Mísař vede s 179

POHÁR MLADÝCH NADĚJÍ

Kategorii starších žáků má aktuálně ve

body (585), Stránský je o dva body za ním

své režii Josef Vrbka z Třebíče. Nejvíce bodů

(580). Stránskému hodně pomohl poslední

mu vyneslo 291 kuželek z třetího turnaje.

výkon 638 dosažený na sypačce v Šum-

Již tento víkend nás čeká pátá série tur-

Aktuálně jich má 114 (266). O šest bodů

perku. Mísař zatím nejlépe 612 na Žižkově.

najů. Finále se tedy blíží a boj o postupo-

méně nasbíral Danny Tuček (SKK Náchod)

Třetí je David Holý z Českých Velenic se 138

vou šestnáctku se začíná přiostřovat. Po

s průměrem 268. Třetí je Jiří Buben (Kosmo-

body (562), kterému hodně ublížilo slabších

odehraných dvou třetinách základní části

nosy). Podobně jako u mladších žáků, i zde

508 z Blatné. Vzhledem k systému soutěže

je na tom nejlépe Valerie Vaněčková z CB

drží top výkon třetí v pořadí. Buben zahrál

to nakonec nemusí hrát takovou roli.

Dobřany díky 80 získaným bodům (průměr

297 kuželek v Radotíně. Celkem získal 102

257 kuželek). Zajímavostí je její unikátní vy-

bodů (259).

rovnanost, když zahrála 256, 258, 259 a 255

Páté turnaje hostí kuželny ve Zlíně,

kuželek. Z druhého místa jí záda kryje spo-

Šumperku, Poděbradech, Dobřanech, Čes-

luhráčka Anežka Blechová (69, 249). Bronz

kých Velenicích a Trutnově.

drží Viktorie Nosálová z Ratíškovic, která
má aktuálně 55 bodů, ale zapsány jen tři
turnaje. Vzhledem k tomu, že se započítá-

ČESKÝ POHÁR DOROSTU

licích, v Dačicích a v Otrokovicích.

POHÁR JUNIORŮ
Pohár juniorů má odehrány tři turnaje. Mezi
juniorkami je s přehledem první Karolína

vají čtyři nejlepší výkony, tak se celá soutěž
může ještě zdramatizovat.

Nynější série turnajů bude odehrána
v Rosicích, na Slavoji Plzeň, v Jičíně, v Tep-

ČPD má v kategorii dorostenek prozatím

Derahová z Jihlavy. Získala 67 bodů (587).

V Dobřanech mají evidentně kvalitní

jasnou dominátorku. Nikola Tobolová je již

Dvakrát atakovala šestistovku. Druhá je

základnu dívek, neboť kategorii těch star-

řádně ošlehaná nejvyšší soutěží žen a její

Lucie Slavíková (Náchod) s 35 body (564).

ších vede rovněž jejich zástupkyně. Lada

zkušenosti jsou prozatím dost znát. V po-

Třetí Kamila Jirsová reprezentující Kamenici

Hessová získala 104 bodů s průměrem 264

sledním turnaji v Šumperku nahrála 606

nad Lipou má 30 bodů (560). Jedinou šestis-

kuželek. Dobře jsou na tom i v Ratíškovicích,

kuželek. Sedlnická hráčka, v lize nastupující

tovku hodila Marie Olejníková z Valašského

když Martina Koplíková je druhá (102,263).

za Valmez, tak utekla druhé v pořadí Thee

Meziříčí, a to 605 na domácí kuželně.

Již se znatelným odstupem je třetí Eliška

Petrů (Chýnov) o 20 bodů. Tobolová zís-

Jasného lídra má i kategorie juniorů.

Rysová z Českých Velenic (79, 252).

kala 156 při průměru 569 kuželek. V pořadí

Jan Mecerod potvrzuje roli favorita. Získal

U mladších žáků začneme s pořadím na-

druhá je nositelka slavného příjmení Petrů

opak, od třetího místa. Na něm je Miroslav

s 136 body (563). Její devízou je stabilita
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KULI
BLAHOPŘEJE
V prosinci oslavil sedmdesáté narozeniny
pan Libor Novák, dlouholetý ligový rozhodčí, člen Komise rozhodčích ČKA a reprezentant SK Uhelné sklady Praha.

pokračování ze str. 12

se podařilo prohrát již dvakrát. Zásadním
utkáním v boji o první příčku bude do-

Sedmdesáté narozeniny rovněž v prosinci

84 bodů s průměrem 610. Předvedl rovněž

hrávka šestého kola. Velenice v ní budou

oslavil pan Jiří Hetych, člen TJ Lokomotiva

top výkon 649 ve Valašském Meziříčí. Zají-

hostit Dačice. Nejlepší hráčkou skupiny je

Česká Třebová a rovněž ligový rozhodčí.

mavostí je, že za něj obdržel 42 bodů, což

Thea Petrů (Velenice) s více než 557 kužel-

je skoro stejný počet, jaký získal prozatím

kami na zápas.

Do třetice sedmdesátiny a ligový rozhodčí.

druhý Karel Koubek z Blatné za tři turnaje.

Skupinu A vede Duchcov o dva body

Koubek má 44 bodů (572). Třetí příčku drží

před Hazlovem. Nejlépe si z celé skupiny

David Urbánek z Rychnova nad Kněžnou, 33

vede duchcovský David Horák (535 kuže-

bodů (564), což může být vzhledem k jeho

lek). Největší skupinu B vede „A“ tým z Ná-

zkušenostem bráno jako neúspěch.

choda, který má náskok již šesti bodů na

Toto jubileum oslavil i pan Petr Riedel, člen
TJ Zbrojovka Vsetín.

SMUTEČNÍ
OZNÁMENÍ

Čtvrté turnaje budou tento víkend hostit

Poděbrady. Hlavní zbraní lídra je František

kuželny v Rychnově nad Kněžnou a Brně na

Adamů ml. s 578 kuželkami. Poslední sku-

Moravské Slávii.

pinu D má na povel Zábřeh, který je o dva

Dne 8. ledna nás ve věku 72 let opustil člen

body v čele před Zlínem. Nejlépe si mezi

Síně slávy ČKA pan Vladimír Procházka,

jednotlivci vede Adam Mísař, který hraje za

dlouhodobý hráč týmu TJ Třebíč. Dlouholetý

Zábřeh (549 kuželek) a i zde mu dýchá na

reprezentant, který na MS 1984 v Ljubljani

paty druhý Ondřej Stránský, prostě neroz-

překonal světový rekord na 200 hs výkonem

lučná dvojka.

1006 kuželek. Čest jeho památce.

LIGA DOROSTU
Liga dorostu má před sebou čtyři poslední
kola základní části. Tři ze čtyř skupin mají
v čele celek bez ztráty bodu. Jen skupina C

Po zimní přestávce se liga dorostu rozjede třetí lednový víkend.

TIRÁŽ

se vymyká. České Velenice i Dačice mají na
kontě osm bodů z pěti zápasů. Osm bodů
má i třetí Třebíč, avšak týmu z Vysočiny
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