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Vítejte u dalšího vydání KuLi. Jsem si 
jista, že v dnešních dnech se pozor-
nost nás všech ubírá převážně jiným 
směrem. Pojďme se ale nyní na chvíli 
odreagovat a podívejme se, co se děje 
na kuželkářských prknech.

Jako obvykle jsme i v tomto čísle 
připravili přehled probíhajících sou-
těží – Interligy, 1. KLZ, 1. KLM a 1. KLD. 
Určitě jste zaznamenali, že proběhlo 
čtvrtfinále Ligy mistrů. O tom, jak do-
padla jednotlivá utkání a kdo všechno 
postoupil do semifinále vám prozradí 
Martina Janyšková. Pohár ČKA se nám 
přehoupl do osmifinále v  mužské 
části, ženské týmy zahájily čtvrtfiná-
lová kola. Pohár mladých nadějí a Po-
hár juniorů mají již letošní vítěze.

Navíc jsme pro vás připravili pře-
kvapení. Je jím rubrika „Aktuality“ ve 
které vás budeme informovat o dění 
v  kuželkářském světě i  v mezidobí 
vydání jednotlivých čísel KuLi. Na 
co se můžete těšit? Čekají vás zají-
mavé informace, reportáže, názory… 
V této souvislosti rádi uvítáme také 
vaši spolupráci. Máte nějaký zajímavý 
příspěvek či zprávu z kuželkářského 
světa? Pošlete nám ji a my ji zveřej-
níme.

A co říci závěrem? Snad jen ra-
dujme se i z maličkostí, pomáhejme 
ostatním a doufejme v lepší zítřky.

Marie Říhová
redakce KuLi

ÚVODEM

KK ALIMENTA NOVI SAD 
SK FWT-COMPOSITES NK

1. zápas — 5:3 
2. zápas — 8:0 

do Final Four postupuje Neunkirchen

Poprvé v tomto ročníku se představil ženský 
tým KK Alimenta Novi Sad ze Srbska, který 
nastoupil proti postupivším Rakušankám 
z SK FWT Neunkirchen. Domácí utkání skon-
čilo pro Srbky těsným vítězstvím 5:3, když 
dosáhly výkonu 3490 a soupeřky 3416 ku-
želek. Na setové body skončilo utkání 13:11. 
Úvod utkání patřil domácím. Andjelkovic 
i Obrenic získaly body pro družstvo a nás-
kok 70 kuželek. Ve střední části brala první 
bod hráčka hostů Nguyen, když porazila 
Ljubenkovic o šest. Náskok Srbek se opět 
navýšil na 82. Závěr ale patřil hostům. Fiona 
Steiner předvedla nejlepší výkon utkání ve 
výši 604 kuželek a porazila Herminu Lukac 
(584). Eva Sajko pak sebrala bod Olivere Ci-
kos, když vyhrála 3:1 (579:591).

Domácí utkání měly Rakušanky pevně 
ve svých rukou už od prvních hodů. Nguyen 
i Steiner překonaly v úvodu 600 kuželek 
(603, 604) a soupeřkám přenechaly jen je-
den setový bod. Julia Huber i Patricija Bizjak 
přeskočily nastavenou laťku, když zahrály 
609 a 604. Soupeřky opět získaly jen je-
den setový bod. Před poslední rundou tak 
již bylo jasné, že do semifinále postoupí 

rakouský tým. Eva Sajko s Monikou Len-
gauer tak mohly dohrávat v poklidu. Obě 
získaly bod, když porazily 550 a 549 kuželek. 
Utkání skončilo 8:0 (3519:3207) na setové 
body 19:5.

KK SLOVAN ROSICE 
CS ELECTROMURES ROMGAZ TM

1. zápas — 4:4 
2. zápas — 2:6 

do Final Four postupuje Târgu Mureș

V  sobotu 19. ledna měly premiéru v  le-
tošním ročníku soutěže i hráčky Slovanu 
Rosice. Do utkání vstoupily lépe soupeřky 
z  rumunského CS Electromures Romgaz 
Targu Mures, když Bordianu porazila Nikolu 
Tatouškovou 577:566 a  Julia Szabo Annu 
Štraufovou 610:548. První bod pro Rosice 
vybojovala skvělým výkonem Natálie Topi-
čová. Ta porazila Noemi Budoi 628:572 (4:0). 
Andrea Axmanová prohrála s Bernadett Se-
res 529:546. V závěru utkání prohrála o šest 
kuželek Naďa Dobešová s Mariou Ciobanu 
574:580 (2:2). Lucie Vaverková přidala druhý 
bod pro družstvo, když suverénně porazila 
Reku Fekete 593:517 (4:0). Výkon posledních 
hráček zajistil Rosicím vedení o 36 kuželek 
a remízu v utkání. Celkem získaly Rosice 13 
a Targu Mures 11 setových bodů.

Po odehrání čtvrtfinálové části již známe všechny 

semifinalisty. Pojďme si shrnout vývoj jednotlivých 

utkání. Čtvrtfinále Ligy mistrů se odehrálo 

29. ledna a odvetná utkání pak 19. února.

ČTVRTFINÁLE 
LIGY MISTRŮ

C H A M P I O N S  L E A G U E

pokračování na str. 3 
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Odveta v Rumunsku byla ještě těsnější 
než domácí utkání. Úvod patřil domácím, 
když Julia Szabo porazila Lucii Vaverko-
vou 3:1 557:547. Bernadette Seres pak Annu 
Štraufovou 2:2 571:566. V prostřední části 
získala bod pro Rosice Natálie Topičová, 
když porazila Roxanu Bordianu 2:2 566:532. 
Andrea Axmanová prohrála 1:3 515:538. V zá-
věru utkání přidala druhý bod Rosic Alena 
Kantnerová výhrou 561:555 (2:2) nad Noemi 
Budoi. Naďa Dobešová předvedla nejlepší 
výkon hostů, který představoval 590 kuže-
lek. Nakonec ale prohrála o osm kuželek 
s Mariou Ciobanu 598 2:2. Rosice prohrály 
6:2 (3351:3345) poměrem setových bodů 
14:10. Do semifinále tak postupuje rumun-
ský Targu Mures.

KK MLAKA RIJEKA 
KC SCHREZHEIM

1. zápas — 7:1 
2. zápas — 3:5 

do Final Four postupuje Rijeka

V Chorvatsku proti sobě nastoupil tým KK 
Mlaka Rijeka a německý KC Schrezheim. 
Němky se do čtvrtfinále dostaly bez boje, 
protože tým z Bosny Kozara Gradiska kvůli 
epidemické situaci k utkání nenastoupil.

Chorvatky v prvním utkání dovolily Něm-
kám jen jeden bod a zvítězily 7:1 (3414:3329) 
15,5:8,5. Nejlepší hráčkou utkání se stala 
Saskia Barth s výkonem 598 kuželek. Své 
domácí utkání pak KC Schrezheim vyhrál 5:3 
o 14 kuželek (3388:3374) 12:12. Součet bodů 
ale Chorvatkám pohodlně stačil k postupu 
do semifinále. Nejlepší hráčkou utkání se 
stala Valentina Gal s výkonem 614 kuželek.

SKC VICTORIA 1947 BAMBERG 
KK PROTEUS POSTOJNA

do Final Four postupuje Bamberg

Hráčky SKC Victoria Bamberg v tomto roč-
níku Ligy mistrů ještě neodehrály jediný 
hod a  už jsou v  semifinále. Plánované 
utkání proti KK Proteus Postojna se nako-
nec kvůli komplikacím spojených s covidem 
neodehrálo a Bamberg tak postupuje bez 
boje. V semifinále proti Bambergu nastoupí 
rakouský Neunkirchen. KK Mlaka Rijeka si 
zahraje proti Rumunkám z Targu Mures.

KK NEUMARKT – IMPERIAL LIFE  
KSK UNION ORTH/DONAU

1. zápas — 5:3 
2. zápas — 7:1 

do Final Four postupuje Neumarkt

KSK Union Orth/Donau s Michalem Kra-
tochvílem a Janem Mecerodem v sestavě 
odehrál první utkání v  italském Neu-
marktu. Vilmoš Zavarko nastoupil v první 
rundě proti Michalovi. Svým přesvědčivým 
výkonem 715 kuželek nedal Michalovi příliš 
mnoho šancí k vítězství. Michal porazil 610 
kuželek. Armin Egger i přes slabší výkon 
porazil 3:1 Martina Rathmayera (593:620). 
Ve druhé rundě získal první bod pro hosty 
Lukas Temistokle, když překonal Wolfganga 
Blaase 605:584. Fritz podlehl Thalerovi 
572:629. Závěr utkání patřil hostům. Jan 
Mecerod i Matthias Zatschkowitsch před-
vedli velmi dobré výkony a před poslední 
drahou dokonce dostali svůj tým do vedení. 
Jan Mecerod srazil 645 kuželek a zvítězil nad 

Kissem (622) 2:2. Zatschkowitsch bral 3,5 se-
tového bodu za výkon 665 kuželek, soupeř 
předvedl 580 kuželek. Utkání nakonec skon-
čilo 5:3 (3723:3717) 14,5:9,5.

Odvetný souboj začal pro domácí velmi 
nadějně. Rathmayer po 60 hodech vedl 2:0 
nad Zavarkem, v  druhé polovině se ale 
karta obrátila a  Zavarko nakonec zvítě-
zil 711:689. Kratochvíl získal nad Thalerem 
první dráhu a byl o 20 kuželek ve vedení, 
druhou ale o 20 kuželek prohrál. Ztratil 
i třetí dráhu, poslední dráhu získal Michal, 
celkovou ztrátu už ale bohužel nedotáhl 
a prohrál o jediný klacek 602:603. Matthias 
Zatschkowitsch i přes výkon 707 kuželek 
podlehl ještě lépe hrajícímu Kissovi 1:3 
720. Lukas Temistokle získal jediný bod pro 
Orth/Donau v tomto utkání, když porazil 
Eggera 673:672. Mecerod podlehl Blaasovi 
621:631. Poslední bod pro Italy vybojoval 
Righi, když porazil Fritze 647:600. Neumarkt 
zvítězil 7:1 (3984:3892) a postupuje do se-
mifinále.

ŠK ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ 
KK ZAPREŠIĆ

1. zápas — 7:1 
2. zápas — 3:5 

do Final Four postupuje Podbrezová

Slovenská Podbrezová se o účast ve finá-
lové čtveřici utkala s chorvatským Zapre-
šičem. Domácí utkání bylo až překvapivě 
jednoznačné. V první trojici se nejvíce za-
potil Jan Bína, kterého ve druhé šedesátce 
stahoval Alen Kujundzic, Honza se ale do-
kázal ubránit a zvítězil 650:643 2:2. Jiří Veselý 
taky přidal bod svým výkonem 629 kuželek, 

C H A M P I O N S  L E A G U E

 pokračování ze str. 2
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když porazil Luku Bolancu 615. Nejvyšší 
výkon utkání ve výši 665 kuželek předvedl 
Erik Kuna. Podbrezová porazila Zaprešič 7:1 
(3723:3717) 14,5:9,5.

Odveta v Chorvatsku pak byla mnohem 
vyrovnější. První polovina utkání se lépe 
vyvíjela pro domácí, pouze Erik Kuna získal 
bod pro Podbrezovou výkonem 665 kuže-
lek. Jan Bína pak v druhé polovině zápasu 
porazil Stoklase 654:608. Jiří Veselý pod-
lehl Fridlovi 648:587. Nejvyšší výkon utkání 
předvedl Bystrik Vadovič, který porazil Luku 
Bolancu 689:671. Podbrezová podlehla Za-
prešiči 3:5 (3797:3808) získala 11 setových 
bodů, což jí pohodlně stačilo pro postup 
do semifinále.

SKC VICTORIA 1947 BAMBERG 
SKK CHAMBTALKEGLER RAINDORF

1. zápas — 2:6 
2. zápas — 2,5:5,5 

do Final Four postupuje Raindorf

SKC Victoria Bamberg nastoupila k utkání 
proti SKK Raindorf, který postoupil do čtvrt-
finále přes maďarský Szegedi TE. Bamberg 
domácí utkání ztratil 2:6 (3718:3809) 10:14. 
Jeden ze dvou bodů domácích získal 
hned v úvodu Radek Hejhal, který porazil 
Schmida 634:622. Milan Svoboda v týmu Ra-
indorfu ve střední části porazil 3:1 Sebas-
tiana Rusku 630:624. I odvetu na domácí 
kuželně Raindorf vyhrál 5,5:2,5 (3748:3642). 
Radek Hejhal dosáhl nejvyššího výkonu 
hostů 667 kuželek. Milan Svoboda porazil 
612 kuželek a zvítězil nad Huthem 586. SKK 
Raindorf je tedy dalším postupujícím do 
semifinálových bojů. 

Velmi napínavé utkání se odehrálo 
v německém Zerbstu, kam přijel jiný bun-
desligový tým TSV Breitengüβbach. Po 
dvou rundách to pro nejlepší německý tým 
nevypadalo příliš dobře. Jediný bod pro 
domácí získal Christian Wilke skvělým vý-
konem 707 kuželek.Před poslední rundou 
vedl Breitengüβbach 3:1 o 42 kuželek. Po-
slední domácí dvojice ale zachránila situaci. 
Timo Hoffmann porazil 699 kuželek a zvítě-
zil nad Starkem 3:1 637. Igor Kovačič zvítě-
zil nad Scheuringem 655:606. Utkání tedy 
skončilo vítězstvím Zerbstu 5:3 (3931:3862). 
Zerbst získal 13 a Breitengüβbach 11 seto-
vých bodů a odveta tak slibovala napínavou 
podívanou. Breitengüβbach se pro odvetné 
utkání musel vyrovnat s tím, že nebude hrát 
na domácí kuželně, která nesplňuje spe-
cifikace NBC pro Ligu mistrů. Odveta se 
tedy odehrála na kuželně v Eichenhüllu. 
V první rundě se každému týmu podařilo 

získat jeden bod, Wilke porazil Scheuringa 
663:581, Nüsslein Ernjesiho 657:626. Stejně 
tak v prostřední části si týmy připsaly po 
jednom bodu. Zerbst byl po čtyřech hráčích 
ve vedení o 64 kuželek 9:7 na setové body. 
Po šedesáti hodech poslední rundy již bylo 
rozhodnuto o postupu Zerbstu mezi nej-
lepší čtyři týmy. Breitengüβbach nakonec 
podlehl 3:5 (3710:3863) 9:15. Nejlepší výkon 
utkání předvedl Igor Kovačič, který porazil 
671 kuželek. Zerbst v semifinále změří své 
síly proti italskému Neumarktu. Raindorf 
pak nastoupí proti Podbrezové.

Finálový turnaj ženské části Ligy mis-
trů se uskuteční 2.–4. dubna v maďarském 
městě Győr. Turnaj mužů pak ve městě 
Pápa. Všem českým hráčům přejeme v tur-
naji hodně štěstí.

Martina Janyšková

C H A M P I O N S  L E A G U E
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Máme tu měsíc březen a před sebou po-
sledních pár kol. Zatímco na slovenské 
scéně medailových pozic je prakticky roz-
hodnuto a za titulem si neohroženě míří 
tým Podbrezové, na české straně bude ještě 
pořádné drama.

O titul se budou rvát rovnou tři týmy. 
V současnosti stále vede Valašské Meziříčí, 
které má na svém kontě 18 bodů stejně jako 
jejich pronásledovatelé z Rokycan. O bod 
za nimi najdeme Jihlavu, která má výhodu 
nedohraných dvou kol.

Právě v přímém souboji, kdy 
Valmez zajížděl do Rokycan, se 
čekal těžký a  vyrovnaný zá-
pas. Hostům nevyšel vstup 
do zápasu a po první čtveřici 
byl stav 2:0 pro domácí 
o více jak 150 kuželek. 
V  prostřední části se 
vše pokusil ještě zvrátit 
Rostislav Gorecký, kterému 
se počítadlo zastavilo až na čísle 677! 
Bohužel pro hosty ani parádní závěr nesta-
čil na manko, které vytvořila první dvojice. 
Další důležité body do tabulky si tak zaslou-
ženě připsali hráči z Rokycan.

Zajímavé také budou boje o udržení 
v Interlize. Na české straně to bude praž-
ský Slavoj a brněnské Husovice. Pražané 
mají na svém kontě 15 bodů a Husovice 14, 
takže můžeme očekávat boje až do posled-
ních kol. Nutno podotknout, že ani poslední 
místo v české tabulce nemusí znamenat 
sestup z Interligy, nýbrž případnou baráž 
s druhým týmem české ligy, kde také není 
stále nic jasné. Na konci slovenské tabulky 

je Slavoj Veľký Šariš, který má na svém 
kontě bodů pouze šest, Rakovice mají bodů 
sedm, ale již mají více odehraných zápasů. 

Šlágrem jarní části měl být zápas mezi 
Trstenou a Podbrezovou, kdy slovenský mi-
str zajížděl na dráhy do Trstené. Zápas byl 
ve znamení velkých výkonů, a to zejména 
u  Erika Kuny, který porazil 686 kuželek. 
Utkání nakonec skončilo jednoznačným ví-
tězstvím Podbrezové 7:1 a stanovením no-

vého rekordu drah (3909). Nutno říci, 
že nejmenší výkon v týmu Podbre-
zové byl 633 kuželek, který pře-
konal pouze jeden domácí hráč.

Pořadí průměrů jednotlivců 
máme beze změny. Na prvním 
místě Jan Bína (648), druhý je 

Erik Kuna (642,1) a  třetí 
příčku drží Rostislav Go-
recký (636,6).

Jan Bína

Slovenský mistr je již v podstatě známý. O toho českého se svedou ještě tuhé 

boje. Více v následujícím souhrnu dění v česko-slovenské nejvyšší soutěži.

BOJ O ČESKÉHO MISTRA  
AŽ DO POSLEDNÍCH KOL

I N T E R L I G A

INTERLIGA 2021/22

Z SKÓRE B

1. ŠK Želez. Podbrezová 17 104 : 32 30

2. ŠKK Trstená Starek 15 73 : 47 21

3. TJ Valašské Meziříčí 16 70 : 58 18

4. SKK Rokycany 17 70,5 : 65,5 18

5. KK Ježci Jihlava 15 64 : 56 17

6. KK Slavoj Praha 16 62 : 66 15

7. TJ Sokol Husovice 16 63 : 65 14

8. TJ Lokomotíva Vrútky 16 58 : 70 14

9. KK Tatran Sučany 14 39 : 73 10

10. TJ Rakovice 15 38 : 82 7

11. TJ Slavoj Veľký Šariš 13 38,5 : 65,5 6



KUŽELKÁŘSKÉ LISTY 2/2022

6P R V N Í  L I G A  Ž E N

JEDE TO, ALE  
ZATÍM JEN NAPŮL

Do konce soutěže zbývají ještě čtyři kola 
a aktuálně eviduje vedoucí soutěže 14 ne-
odehraných utkání. Ale asi teď nemá smysl 
dělat statistiku neodehraných zápasů. 
Pojďme se spíše podívat, jak vypadá aktu-
ální stav.

Rosice i  nadále drží svoji neporazi-
telnost a vzdalují se svým soupeřkám. Ve 
13. a 14. kole odstranily Rosice z cesty k ti-
tulu další dvě pomyslné překážky. Nejprve 
v domácím prostředí porazily Rokycany, 
které ale překvapivě nekladly velký odpor 
a uhrály jen pět drah (7:1, 3488:3254). Zápas 
s podtitulem rekordní se odehrál na Žiž-
kově, kde Rosice zvítězily 5:3. Slavia před-
vedla další ze svých super výkonů (3533 
poražených kuželek), ale Rosice vytvořily 
nový rekord české kuželkářské ligy žen – 
3631 kuželek!

Rokycany na druhém místě tabulky 
ztrácí na Rosice už čtyři body, i když mají 
odehrány o dva zápasy více. Západočešky 

předváděly na jaře kvalitní výkony přede-
vším doma (3477, 3487, 3446 kuželek) a při-
vezly také cenný bod za remízu v Náchodě. 
Simona Koutníková se proti Blansku doma 
blýskla výkonem 645 kuželek a proti Pře-
rovu ještě kuželku přidala. V Rosicích však 
Rokycany svoji formu nepotvrdily a neče-
kaně ztratily doma bod za remízu s Přero-
vem.

Na třetí místo klesl Náchod, ale má 
ještě dva zápasy k dobru na Rokycany. Na 
jaře Náchod ztratil bod za remízu v domá-
cím zápase proti Rokycanům. Na kuželky 
Náchod prohrál tento těsný zápas o dvě 
kuželky, když podal jeden ze svých slab-
ších výkonů a zaostal sto kuželek za svým 
domácím průměrem. Podle očekávání pak 
Náchod získal dva body ve Zlíně.

Jihlava ve svých dvou jarních zápasech 
získala čtyři body a posunula se na čtvrtou 
příčku v neúplné tabulce. Jihlavanky sehrály 
hodně netradiční zápas a to v Přerově. Na 

straně hostí byl k vidění jeden nepovedený 
výkon (455 kuželek) a prohra se soupeřkou 
o 86 kuželek. Vše ale v druhé polovině zá-
pasu zachraňovala Jana Braunová, když 
famózním výkonem 644 porazila svoji sou-
peřku o 118 kuželek.

První polovinu tabulky uzavírá Přerov, 
který vyhrál naposledy v  7. kole a od té 
doby přišly už jen čtyři prohry, jedna remíza 
a odložené zápasy. Na jaře prohrál Přerov 
doma s Rosicemi a s Jihlavou a venku na 
Konstruktivě. Cenný bod však přivezly 
Přerovanky z Rokycan. Celé družstvo ale 
předvádí slabší výkony, než na jaké jsme 
u těchto zkušených hráček zvyklí.

V jarní části I. KLZ se místo 25 plánovaných zápasů  

odehrálo pouze patnáct utkání.

1. KLZ 2021/22

ZÁP. SKÓRE BODY

1. KK Slovan Rosice 11 72 : 16 22

2. SKK Rokycany 13 63 : 41 18

3. SKK Náchod 11 61 : 27 15

4. KK Slavia Praha 10 49 : 31 12

5. KK Jihlava 11 38,5 : 49,5 11

6. TJ Spartak Přerov 12 46 : 50 11

7. TJ Valašské Meziříčí 11 34 : 54 8

8. KK Konstruktiva Praha 13 37,5 : 66,5 8

9. KC Zlín 11 31 : 57 5

10. KK Blansko 9 16 : 56 2

pokračování na str. 7 Ze zápasu Konstruktiva Praha vs. Zlín
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Skvělý vstup do druhé poloviny sezóny mají 
za sebou Hořice. Na jaře zatím nepoznaly 
hořkost porážky (7-0-0), dokonce ve šlágru 
17. kola porazily na domácích drahách do té 
doby první Dačice (poměrem 7:1). Udělaly 
tak významný krok k výhře v soutěži a do-
staly se na první příčku. Do karet hraje ho-
řickým i o poznání lehčí los pro závěrečná 
čtyři kola oproti Dačicím. Nicméně hráči 
Centropenu mají stále vše ve svých rukou. 
Řečí čísel to znamená, že pokud ani jeden 
z těchto celků už nezaváhá, budou to právě 
Dačice, kdo získá prvenství v soutěži. Čeká 
je však ještě domácí dohrávka se Zábřehem 
a zejména těžká utkání v Zábřehu a Českých 
Velenicích.

České Velenice jsou po vlažnějším 
vstupu do jarní části (3 výhry, 4 prohry) nej-
spíš definitivně bez šance na titul. Na dru-
hou stranu vývojem na čele mohou ještě 
dramaticky zamíchat, protože v  19.  kole 
hostí Dačice a v posledním kole změří síly 
s hochy z města trubiček. Motivací by pro 
ně mělo být i udržení bronzových medailí 
před dotírajícím Duchcovem.

Sokoli z Duchcova sice ztrácí 4 body 
na České Velenice, mají však k dobru dvě 
utkání, ve kterých je považuji za mírné fa-
vority v případě, že nastoupí nejlepší hráč 
soutěže Zdeněk Ransdorf. Pokud bychom 
hledali ještě nějaký tým, jenž může výraz-
něji ovlivnit souboj mezi Dačicemi a Hoři-
cemi, nabízí se právě Duchcov. Ten je totiž 
jediným týmem kromě Hořic, který doká-
zal porazit Dačice, když na domácích dra-
hách duchcovští shodili úctyhodných 3622 

kuželek. Pokud se jim povede na tento vý-
kon zavzpomínat, můžou si v domácím pro-
středí připsat i cenný skalp Hořic.

Na páté pozici najdeme Trutnov. Hráči 
Trutnova na jaře až do utkání s  Valme-
zem předváděli kvalitní vyrovnané výkony, 
v 17. kole dokonce venku přehráli v souboji 
lokomotiv třetí České Velenice (3437:3520). 
Po skvělém výkonu však přišel útlum a jak 
už jsem zmínil, Trutnov doma podlehl do té 
doby poslednímu Valmezu.

Až závěrečná kola rozhodnou, které týmy nebudou 

hrát příští ročník 1. KLM. Až samotný závěr soutěže tak 

rozhodne o postupujících a sestupujících družstvech.

DRAMATICKÉ  
BOJE VRCHOLÍ

U Slavie stojí za zmínku určitě zápas ve 
Zlíně. Slavia tam dosáhla výkonu 3580 kuže-
lek, což byl podle mých zjištění do té doby 
druhý nejlepší výkon v historii nejvyšší sou-
těže žen. Zlín je přitom i letos jedna z těch 
nejméně padavých kuželen a před tímto 
zápasem tam byl průměr družstev 3215 
kuželek a nejlepší domácí výkon Zlína měl 
hodnotu 3290. Paradoxně Olga Hejhalová, 
nejlepší hráčka soutěže, si v tomto zápase 
zhoršila průměr a zahrála „jen“ 585.

Konstruktiva si doma vyšlápla na slabě 
hrající Přerov a  relativně bez problémů 
získala dva důležité body. A hned týden 
na to doma porazila Zlín a její situace je 
i přes následnou prohru v Jihlavě o trochu 
veselejší.

I Valašské Meziříčí své bodové konto na 
jaře rozšířilo po výhře nad Blanskem, když 
těsný zápas o 27 kuželek rozhodla až po-
slední dráha.

Zlín s ohledem na nelichotivou jarní 
bilanci čtyř zápasů a čtyř proher padl v ta-
bulce až na deváté místo. Klíčový byl pře-
devším přímý souboj týmů bojujících o zá-
chranu – prohra na Konstruktivě.

Blansko se stále krčí na konci tabulky 
s jedinou výhrou a dvěma body. Nutno do-
dat, že po 14. kole má Blansko odehráno 
pouze 9 zápasů, ale na záchranu by Blansko 
muselo hodně přidat. 

Další prognózy a hodnocení jsou vzhle-
dem k nestejnému počtu odehraných zá-
pasů poměrně problematické. Čeká nás 
tedy řada dohrávek odložených zápasů, 
což bude pro družstva znamenat spoustu 
víkendových dvojzápasů. Uvidíme, jak se to 
projeví na kvalitě výkonů. . Věřme, že se cel-
ková situace zlepší a o víkendech už budou 
chodit zpravodaje plné výsledků a nikoliv 
plné informací o odložených zápasech.

Štěpán Koblížek

 pokračování ze str. 6

JEDE TO, ALE 
ZATÍM JEN NAPŮL

pokračování na str. 8 

1. KLM 2021/22

ZÁP. SKÓRE BODY

1. SKK Hořice 18 89,5 : 54,5 28

2. TJ Centropen Dačice 17 93 : 43 27

3. TJ Lok. České Velenice 18 77 : 67 23

4. TJ Sokol Duchcov 16 80 : 48 19

5. TJ Lokomotiva Trutnov 18 65 : 79 18

6. KK Zábřeh 15 65 : 55 15

7. KK Vyškov 16 60,5 : 67,5 15

8. KK Slovan Rosice 17 59,5 : 76,5 13

9. TJ Třebíč 17 54,5 : 81,5 13

10. CB Dobřany Klokani 18 61,5 : 82,5 13

11. TJ Valašské Meziříčí B 17 51,5 : 84,5 11

12. KK Lokomotiva Tábor 17 59 : 77 9
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I přesto, že má Zábřeh doposud ode-
hrán nejnižší počet utkání, patří mu střed 
tabulky. Ačkoliv družstvu pod taktovkou 
bratří Sittových start do druhé poloviny 
sezóny příliš nevyšel, zisk tří bodů z posled-
ních dvou odehraných kol ho jistě uklidnil 
a dodal mu sebevědomí do závěrečných 
klání. Zábřeh se navíc může pyšnit tím, že 
má ve svých řadách hráče Marka Ollingera, 
který jako jediný za uplynulých 18 kol doká-
zal uštědřit porážku neohroženému „králi“ 
jednotlivců Zdeňkovi Ransdorfovi.

Shodnou jarní bilanci jako mají Ve-
lenice vidíme i u sedmého Vyš-
kova. Ten vstoupil do druhé 
části ročníku výhrou v Du-
chcově především záslu-
hou výborně hrajícího 
Ondřeje Ševely (658). 
Od té doby se vyškovští 
výsledkově spíše trápí. 
Vzhledem k přívětivému 
losu a  dvěma domácím 
dohrávkám (Tábor, Duchcov) 
si však myslím, že Vyškov mít strach 
o setrvání v soutěži nemusí.

O poznání hůře na tom jsou Rosice. I ty 
mají ale na sestupové příčky stále náskok. 
Přímé konkurenty v boji o záchranu, s nimiž 
se už na jaře utkaly (Valašské Meziříčí, Dob-
řany), porazily a s těmi zbylými v tabulce 
pod sebou (Tábor, Třebíč) se teprve utkají. 
Dovolím si tvrdit, že i Rosice mají vše ve 
svých rukou. 

Největší výsledkový posun zazname-
nala Třebíč. Je sestupovým vodám sice stále 
blízko, ale již po sedmi jarních odehraných 
zápasech nasbírali hráči Třebíče víc bodů 
než za podzimních deset kol. Své jistě se-
hrála i  částečná rekonstrukce kuželny. 

Zlepšení výkonnosti na domácích drahách 
oproti podzimu je značné (rozdíl 100 kuže-
lek v průměru). Rozhodující bude dle mého 
názoru poslední kolo, ve kterém bude Tře-
bíč hostit předposlední Valachy.

Citelný posun je patrný i u Klokanů. Ti 
dosud na jaře nasbírali stejnou bodovou 
sklizeň jako Třebíč. Velký přínos pro tým má 
posila v podobě Jiřího Víchy, který se dopo-
sud prezentuje ve skvělé formě. Velmi důle-
žité ne-li zásadní pro Dobřany, bylo vítězství 
hned na úvod jara. Dokázaly doma porazit 
Tábor o sedm kuželek výkonem 3584. V ko-
nečném důsledku může klíčovou roli sehrát 

i venkovní vítězství v 17. kole na horké 
půdě ve Valašském Meziříčí. 

Vyhráno Klokani však ještě 
nemají, protože z  týmů 

ohrožených sestupem 
mají jednoznačně nej-
těžší los pro poslední 
kola (Duchcov, Trutnov, 

Vyškov, Dačice).
Na sestupových příč-

kách nalezneme Valašské 
Meziříčí B a  Tábor. Oba týmy 

jsou na chvostu jak kompletní tabulky 
tak i jarní části. Zatímco Valaši důležitým 
vítězstvím v Trutnově v 18. kole vykřesali na-
ději na záchranu 1. KLM, šance na záchranu 
pro kuželkáře z Tábora se zdají být více teo-
retické než reálné. Tábor na jaře stále ještě 
neokusil chuť vítězství. Ale samozřejmě na-
děje umírá poslední.

Nechme se tedy překvapit, co nám na-
bídne dramatické vyvrcholení 1. KLM, jak 
v boji o vítěze, a tím pádem přímého po-
stupujícího do Interligy tak i v bojích o zá-
chranu. Přeji vám přesnou ruku a hodně 
popadaných kuželek až do konce sezóny.

Vít Jírovec

 pokračování ze str. 7

DRAMATICKÉ  
BOJE VRCHOLÍ

P R V N Í  L I G A  M U Ž Ů

KULI  
AKTUALITY

Kuželkářské listy letos oslaví šestnácté 
narozeniny. Jako pravidelně vycházející ku-
želkářský časopis se snaží neustále vyvíjet, 
ideálně se zlepšovat jak po stránce grafické, 
tak i po stránce obsahové.

Dovolte mi tedy nyní představit vám 
novou rubriku. Jejím cílem je maximalizo-
vat objem informací poskytovaných naší 
redakcí vám čtenářům KuLi. Její pracovní 
název byl „kontinuální zpravodajství“, který 
mi ovšem kolegové zatrhli, takže čistě a jed-
noduše se jedná o KuLi aktuality.

V rámci aktualit bychom vám rádi při-
nášeli zajímavé informace ale i názory pře-
devším v mezidobí jednotlivých vydání KuLi. 
Ty vycházejí osmkrát v roce v poměrně pra-
videlných termínech. Jenže i v dalších ob-
dobích se toho na poli kuželek děje mnoho 
zajímavého. A o tyto novinky bychom vás 
nechtěli ochudit. Zároveň bychom vám rádi 
přinášeli i jiný než reportážní obsah tedy 
především ten názorový. Proto bychom rádi 
tuto rubriku vedli i jako platformu pro ná-
zorové střety k vývoji kuželek.

A nyní vstupujete do hry vy, naši čtenáři. 
Nabízíme vám v rámci aktualit prostor pro 
vaši tvorbu. Svět kuželek je bohatý. Děje se 
toho v něm spousta. Upřímně přiznávám, 
že jako redakce nejsme schopni pokrýt veš-
keré dění. Budeme proto velice rádi, když 
do aktualit budete přispívat i vy. Zajímavý 
materiál rádi uveřejníme. K názorům se bu-
deme snažit najít oponentní pohledy.

Co vás tedy čeká? KuLi aktuality nebu-
dou mít pevný jízdní řád. Budou se objevo-
vat na webu ČKA v samostatné sekci a na 
sociálních sítích ČKA vždy, když bude třeba, 
nebo když nám pomůžete. Budeme se sna-
žit být aktuální a co nejobsáhlejší, ale jen 
s vaší pomocí budou aktuality opravdovým 
přínosem pro české kuželky.

Předem děkuji za vaši spolupráci. Já 
i moji kolegové se těšíme na vaše články.

Lukáš Dařílek
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POHÁR MLADÝCH NADĚJÍ

Nejstarší soutěž mládeže z trojice aktuálně 
hraných, tedy Pohár mladých nadějí, má 
za sebou tradiční finálový den v Olomouci. 
Místní osmidráha je ideálním kolbištěm pro 
čtyři žákovské subkategorie. Tradičního fi-
nále se zúčastnilo 61 nejlepších žáků a žá-
kyň této sezony.

Kategorie mladších žákyň byla před fi-
nále rozehrána následně. V čele byla dvo-
jice hráček z CB Dobřany. Anežka Blechová 
měla 88 a Valerie Vaněčková 85 bodů. Třetí 
byla se 76 body Tereza Jíšková z Jiskry Ko-
vářská. Náskok měla Blechová drobný 
a udržet se jí ho nepodařilo. Vaněčková 
ve finále nahrála 282 kuželek. Suverénně 
klání ovládla a stala se tak vítězkou celého 
ročníku. Druhá ve finále skončila Jíšková, 
která nahrála o 15 kuželek méně. O dalších 
15 zpět skončila třetí Viktorie Nosálová 
z Baníku Ratíškovice. Vaněčková zvítězila 
s celkovými 131 body, Blechová si připsala 
za celý ročník 110. Stejný počet uhrála i třetí 
Jíšková, které připadl bronz z důvodu hor-
šího průměru.

V další kategorii, tedy u mladších žáků, 
k až tak zásadnímu přesunu nedošlo. I tak 
ale tato kategorie zaznamenala velkého 
skokana. David Hlaváč ze Slovanu Karlovy 
Vary byl před finále na pátém místě s 96 
body. Ve finále však zvítězil díky 276 kužel-
kám. To mu v celkovém pořadí pomohlo 
až na stříbrnou pozici díky celkovým 137 
bodům. Druhé místo ve finále obsadil 

Vojtěch Majer z SKK Náchod (271) a třetí byl 
Alexandr Polepil (KC Zlín) s 265 kuželkami. 
Celou kategorii však vyhrál jiný hráč. Miro-
slav Kolář z SK Rybník neměl při finále svůj 
den. Skončil až desátý. I to mu ale stačilo na 
celkové prvenství díky 147 bodům. Klíčovými 
výkony byly jeho 289 a 294 ze třetí a páté 
série turnajů. Druhý skončil Hlaváč a bronz 
nakonec získal Polepil.

Kategorie starších žákyň letos měla 
jednu zásadní postavu. Lada Hessová z CB 

Začátek března je ve znamení ukončení 

turnajových soutěží mládeže pro tento 

ročník. První víkend se odehrálo PMN a PJ, 

v ten druhý nás čeká zakončení ČPD.

MLÁDEŽ 
FINIŠUJE

M L Á D E Ž

Mladší žákyně – vlevo medailistky celkového pořadí, vpravo medailistky finále

Mladší žáci – vlevo medailisté celkového pořadí, vpravo medailisté finále

pokračování na str. 10 

NEREGISTROVANÍ

Jubilejní XV. ročník MČRN v kuželkách klepe 
na dveře a pevně věříme, že tentokrát se 
jej podaří řádně uspořádat, tak jako dříve, 
v květnových termínech.

Kvalifikace se odehrají na čtyřech mís-
tech. V sobotu 7. května se první z nich 
uskuteční na kuželně v Šumperku. Týden 
poté, 14. května, se další klání o postup 
mezi 24 nejlepších týmů odehrají: Praha-
-Žižkov, Kamenice nad Lipou a Mistřín.

Finále letos bude hostit na své nové ku-
želně ve dnech 28.–29. května TJ Podlužan 
Prušánky. Všem uvedeným oddílům patří 
poděkování za uspořádání.

Přihlašovací formulář i další informace, 
které se budou aktualizovat, naleznete na 
stránkách: kuzelkynere.mozello.cz.

Pavel Frait,  
Milan Koblása,  

Ladislav Rolc
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 pokračování ze str. 9

M L Á D E Ž

MLÁDEŽ 
FINIŠUJE

Dobřany byla po celou sezonu díky vyrov-
naným výkonům v popředí pořadí. A v Olo-
mouci jen potvrdila svůj triumf. 258 kuželek 
znamenalo první místo o kuželku před Mi-
loslavou Žďárkovou (SK Žižkov). Třetí Dana 
Adamů (TJ Červený Kostelec) nahrála 249 
kuželek. V celkové tabulce Hessové patřilo 
první místo díky 153 bodům. Na bedně ještě 
skončily Eliška Rysová (České Velenice) 
a Martina Koplíková (Baník Ratíškovice). 
Obě se zastavily na 119 bodech. Stříbro zís-
kala Rysová díky lepšímu průměru.

Poslední kategorie starších žáků rov-
něž v rámci finále potvrdila prvenství ve-
doucího hráče. Josef Vrbka (TJ Třebíč) měl 
před finále komfortní náskok. V něm sice 
skončil mimo medailové posty na čtvrtém 
místě, ale k celkovému vítězství to bohatě 

stačilo díky 172 bodům. Druhý David Kože-
luh z Českých Velenic měl o 11 bodů méně. 
Třetí skončil Josef Fišer (CB Dobřany) se 143 
body. V samotném finále skončil Koželuh 
třetí (281), Fišer druhý (rovněž 281 s lepší 
dorážkou). Z výhry se radoval Jakub Rada 
z VTŽ Chomutov díky 284 kuželkám.

ČESKÝ POHÁR DOROSTU

I další neděle bude v Olomouci patřit mlá-
dežnickým kuželkám. Finále bude sehráno 
po uzávěrce tohoto vydání. Souhrn výsledků 
vám přineseme v KuLi aktualitách. Tímto 
textem vás však na finále můžeme nalákat.

Po základní části je velmi zajímavá situ-
ace u dorostenek. První je Nikola Tobolová 
(Sokol Sedlnice) se 165 body. Stejný počet 
jich ale získala Veronika Kábrtová (SKK 

Náchod), která je druhá kvůli horšímu prů-
měru (567:560). O bronz se utkají aktuálně 
třetí Petra Mertlová z Nové Bystřice se 146 
body a čtvrtá Thea Petrů ze Sokola Chýnov 
s 141 body. Mertlová na posledním turnaji 
zahrála top výkon roku 619.

U dorostenců není pochyb o výhře Ond-
řeje Stránského z Vrchlabí, který již nasbíral 
218 bodů. Druhý David Holý z Českých Ve-
lenic jich má o 35 méně. Třetí Adam Mísař 
z České Třebové je o další bod zpět.

POHÁR JUNIORŮ

Kuželna v Poděbradech byla 6. března svěd-
kem setkání nejlepších juniorů pro tuto se-
zónu. Finálová čtyřiadvacítka odehrála šest 
náhozů, které přinesly některé zajímavé vý-
kony a přesuny v pořadí.

Hned v  prvním náhozu juniorek se 
velmi dobře prezentovala Michaela Ba-
gári (VKK Vsetín). 588 kuželek jí stačilo na 
stříbro ve finále. V prostředním náhozu 
juniorek přišla na řadu jediná šestistovka 
dne. Všechny juniory předčila Kamila Jir-
sová z Kamenice nad Lipou výkonem 607 
kuželek. Poslední nához byl především ve 
znamení boje o první místo v  celkovém 
pořadí. Po základní části vedoucí Karolína 
Derahová z KK Jihlava neměla svůj den. Ve 
finále obsadila poslední místo a vedení 
v seriálu neudržela. Jejího zaváhání využila 
ve finále třetí Lucie Slavíková (SKK Náchod). 
Výkon 582 kuželek jí vynesl dostatek bodů, 
aby se stala vítězkou Poháru juniorů pro 
tento ročník. Celkově Slavíková získala 90 
bodů. O dva body za ní skončila Jirsová. 84 
bodů nahrála třetí Barbora Pýchová z Nové 
Bystřice.

Starší žákyně – vlevo medailistky celkového pořadí, vpravo medailistky finále

Starší žáci – vlevo medailisté celkového pořadí, vpravo medailisté finále pokračování na str. 11 
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MUŽI

Celkem 58 týmů se přihlásilo do mužské 
části letošního ročníku Poháru ČKA. V sou-
časnosti je odehráno první kolo nadstav-
bové části, ve které se utkalo 16 vítězných 
týmů z předchozích kol proti 16 nasazeným 
týmům. Nasazenými týmy jsou čtvrtfina-
listé z posledního kompletně odehraného 
ročníku tedy 2018/2019 (minulý ročník se 
z důvodu covidových opatření nedohrál, 
pozn. red.), konkrétně Slavoj Praha jako 
vítěz posledního dohraného ročníku, SKK 
Rokycany A jako poražený finalista a KK Jih-
lava jako poražený semifinalista. Na počet 
16 jsou doplněni nejlépe umístěnými druž-
stvy v posledních kompletně dohraných 
dlouhodobých soutěžích.

Pojďme se ale nyní podívat na ně-
které výsledky prvního kola nadstavby. Asi 
nejsnažší cestu do osmifinále měl právě 
vítěz minulého ročníku Slavoj Praha, který 
do osmifinále postoupil díky skóre 12:0 nad 
týmem Kuželky Holýšov B. S postupem si 
snadno poradila také KK Jihlava, když pora-
zila Chotoviny 11:1 stejně jako SKK Rokycany 
A porazily 11:1 VTŽ Chomutov. Celkem pěti 
z šestnácti nasazených týmů se nepodařilo 
překonat svého soupeře a postoupit do 
dalších bojů. Vysoko přehrál Sokol Huso-
vice B tým z Červeného Kostelce 10:2, Jiskra 
Hazlov vyřadila z poháru Klokany z Dobřan 
celkovým poměrem 9:3 a Unie Hlubina se 
radovala z výhry 7:5 nad KK MS Brno. Utkání 
mezi Slovanem Kamenice nad Lipou a TJ 
Valašské Meziříčí B skončila poměrem 6:6, 
více setových bodů však získal tým Valmezu 
B. Stejná situace nastala také mezi týmy TJ 
Třebíč a Podlužan Prušánky. Prušánkám 

se podařilo na domácích drahách shodit 
druhý nejvyšší dosavadní výkon letošního 
ročníku ve výši 2462 kuželek. Skóre 6:6 na 
setové body 16,5:15,5 pro Prušánky poslal 
dále právě tento tým. Termín pro dokončení 
osmifinálových utkání je 24. dubna a my už 
se teď můžeme těšit na další zajímavé boje.

ŽENY

Do ženské části letošního Poháru ČKA se 
přihlásilo 13 týmů. Právě z důvodu nižší 
účasti týmů byl letošní ročník poháru 
zahájen rovnou osmifinálem. V  něm se 
představilo deset družstev ve vzájemných 
utkáních dle losu (na domácí a venkovní 
kuželně). Zbývající tři týmy jsou nasazeny 
až do čtvrtfinále. Jimi jsou ženy KK Slovan 
Rosice jako vítězky posledního dohraného 
ročníku 2018/2019 a KK Slavia Praha s KK 
Blanskem.

A jak dopadlo osmifinále žen? Pojďme 
se nyní na to podrobněji podívat. Ze sou-
boje mezi TJ Valašským Meziříčí a KK Jihlavy 

Obhájí tituly Slavoj Praha a Slovan Rosice?

JAK DOPADNE 
POHÁR?

MLÁDEŽ 
FINIŠUJE

I kategorie juniorů skončila v rámci fi-
nále překvapivou výhrou. Martin Pavič z TJ 
Odry byl před finále desátý. Zahrál v něm 
581 kuželek, což stačilo na finálovou vý-
hrou. U kuželku méně porazil Jan Mecerod 
(Slovan Rosice). Třetí Jaroslav Bulant (Jiskra 
Hazlov) porazil 577 kuželek. Jasným vítězem 
Poháru juniorů se poté stal právě Mece-
rod. Získal 148 bodů. Druhý David Urbánek 
z Rychnova nad Kněžnou za ním zaostal 
o plných 49 bodů. Třetí Bulant o 54. Mece-
rod také výkonem 649 kuželek zaznamenal 
vůbec nejvyšší nához ročníku.

KUŽELKÁŘSKÁ 
LIGA DOROSTU

Závěrem je nutné zabrousit i do vod 
ligy dorostu. Ta ukončila svoji základní část 
a nyní ji čekají semifinálové turnaje. Sku-
piny A a B ten svůj sehrají v pražském Ra-
dotíně. Skupiny C a D v Prušánkách. Mladí 
hráči se tak utkají na jedněch z nejmoder-
nějších českých kuželen.

Ze skupiny A postupuje čtveřice Du-
chcov, Hazlov, Teplice a  Aš, která se až 
v posledním kole dostala před nakonec 
pátý Chomutov. Skupina B měla postupo-
vou čtyřku jasnou již dříve a to ve složení 
Náchod, Vrchlabí, Náchod B a Poděbrady. 
Přehledná byla situace i ve skupině C s po-
stupujícími Českými Velenicemi, Dačicemi, 
Novou Bystřicí a Třebíčí. Ve skupině D se 
naopak rozhodlo až v posledním kole, kdy 
Ivančice doma porazily Valašské Meziříčí. 
Díky tomu uzmuly poslední postupové 
místo. Doplnily tak Zábřeh, Luhačovice 
a Zlín.

Semifinále budou sehrána třetí břez-
nový víkend. Finále pak 2. a 3. dubna v Pře-
louči.

Lukáš Dařílek

 pokračování ze str. 10

pokračování na str. 12 



KUŽELKÁŘSKÉ LISTY 2/2022

12

 pokračování ze str. 11

JAK DOPADNE 
POHÁR?

vyšly vítězně jihlavské ženy, které své sou-
peřky porazily poměrem 11:1. Na domácí 
půdě nedaly jihlavské ženy svým soupeř-
kám šanci a poměrně přesvědčivě zvítězily 
6:0 o 123 kuželek. Jihlavským hráčkám se 
dařilo lépe i v odvetě. Na kuželně Valmezu 
výborně vstoupila do utkání Jana Braunová, 
která vysokým náhozem 661 kuželek s vyrov-
nanými dráhami (169, 162, 159, 171) přehrála 
svoji soupeřku Danu Uhříkovou o 145 kuže-
lek. Tento výkon se stal také dosavadním 
nejvyšším náhozem tohoto ročníku. Jediný 
bod v tomto utkání pro Valašské Meziříčí za-
jistila Markéta Vlčková, která přehrála Petru 
Dočkalovou poměrem 562:543. Ve čtvrtfinále 
čekají na jihlavské ženy obhájkyně titulu 
z ročníku 2018/2019 Slovan Rosice.

Náchodským ženám se podařilo dostat 
do čtvrtfinále, když porazily ženy z Konstruk-
tivy poměrem 7:5. Jistou výhodu si Nácho-
ďačky zajistily v úvodním utkání na ven-
kovních drahách. Domácí Ludmile Johnové 
se podařilo přehrát Šárku Majerovou o pět 
kuželek poměrem 569:564, ve zbývajících 
duelech putovaly body na stranu hostů. 
V odvetném zápase se lépe vedlo ženám 
z Konstruktivy, které porazily náchodské 
ženy poměrem 4:2 o 60 kuželek. Šestistov-
kovou hranici v tomto utkání jako jediná 
dokázala prorazit Emilie Somolíková, když 
porazila 607 kuželek. Celkové skóre však 
zajistilo postup do čtvrtfinále náchodským 
ženám. V něm se utkají s dalším vítězným 
týmem z osmifinále – KK Kosmonosy.

Právě Kosmonosy zdá se trošku ne-
čekaně zvítězily nad ženami z  Rokycan 
poměrem 8:4. Prvotní utkání proběhlo na 
kuželně v Kosmonosích, kde domácí hráčky 
využily znalosti domácích drah a své sou-
peřky porazily poměrem 5:1. Po odehrané 

půlce utkání byl stav 1:1 s 46 kuželkami do 
plusu pro hostující hráčky. Tento náskok 
se jim nepodařil udržet, když zbývající dvě 
rokycanské hráčky v součtu podlehly o 77 
kuželek. V odvetném utkání v Rokycanech 
se nepodařilo domácím hráčkám zvrátit vý-
sledek. Toto utkání skončilo remízou. Hned 
v úvodu ztratila bod Michaela Provazníková, 
které chyběly k bodu čtyři kuželky 556:559. 
Situaci zachránila Barbora Janyšková, když 
porazila 580 kuželek a získala 40 kuželek 
k dobru. V závěrečné části se štěstí přik-
lonilo více na stranu hostujících žen, které 
zajistily další dva body pro svůj tým. Celkový 
výsledek 8:4 tak poslal do čtvrtfinále kužel-
kářky z Kosmonos.

Pěkně se zapotily také přerovské ženy, 
které postoupily do čtvrtfinále díky pomoc-
ným setovým bodům 17:15. Jejich vzájemná 
utkání totiž skončila shodně 5:1 vždy ve 
prospěch domácího týmu. Nejprve zajížděly 
přerovské ženy do Husovic, kde se pouze 
Šárce Novákové podařilo ukořistit jeden 
bod výkonem 560. Smolně dopadl duel pro 
Moniku Pavelkovou, která podlehla domácí 
hráčce o jeden klacek. Pro postup přerov-
ských žen do čtvrtfinále bylo potřeba zvítě-
zit nejméně 5:1 a získat alespoň 11 bodů za 
dráhy. A to se jim podařilo. Přerovské hráčky 
se tak staly dalším postupujícím týmem, 
který se ve čtvrtfinále střetne s nasazeným 
týmem KK Blansko.

Čtvrtfinále žen doplní také družstvo SK 
Žižkov Praha, které velmi přesvědčivým vý-
sledkem 12:0 přehrálo Aš. Ženám z Aše se 
podařilo zvítězit na jedenácti drahách. Na 
žižkovské ženy čeká ve čtvrtfinále KK Slavia 
Praha. Čtvrtfinálová utkání musí být sehrána 
do 29. května 2022.

Podrobné informace najdete na webu 
poharcka.kuzelky.cz.
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TIRÁŽ

P O H Á R  Č K A

KULI  
BLAHOPŘEJE

Jaroslav Dobeš, člen TJ Třebíč, bývalý repre-
zentant i reprezentační trenér žen, oslavil 
v únoru 70. narozeniny.

Soňa Keprtová, členka KK Zábřeh, ligová 
rozhodčí a bývalá fyzioterapeutka repre-
zentace ČR, oslaví v březnu životní jubileum.

Z JEDNÁNÍ  
VV ČKA

Výkonný výbor ČKA projednal na svém břez-
novém zasedání účast na Světových hrách 
2022 v USA, rozjednal přípravu na MS v Es-
tonsku a další reprezentační srazy. VV se 
dále zabýval dokončením dlouhodobých 
soutěží letošního ročníku a také přípravou 
jednorázových šampionátů.


