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Tituly jsou rozdány. Medaile našly 
svoje majitele. Ligová sezona 2021–
2022 je zdárně za námi. Opětovně to 
byl ročník nepěkně zasažený covi-
dem. Oproti dvěma přechozím se ale 
společným úsilím všech kuželkářů 
podařilo většinu programu odehrát 
včas a troufám si říci i regulérně. Ano, 
občas to nebylo snadné a některé ze 
soutěží trpěly více než jiné. Mám na 
mysli především nejvyšší soutěž žen, 
kde se řada zápasů dohrával doslova 
na poslední chvíli. Podstatné ale je, 
že kuželky zvládly naplnit svůj ligový 
program. A o tom bude aktuální Kuli. 
Naši redaktoři se především věnují 
dokončeným soutěžím, od Interligy 
až po KLD. Nechybí však ani pohled 
do zahraničí, na ligové i  pohárové 
soutěže.

Zároveň ale platí, že kuželky ještě 
ani zdaleka nečeká letní odpočinek. 
Aktuálně jsme uprostřed programu 
individuálních mistrovství, jejichž vý-
sledky naleznete v našem výsledko-
vém servisu. A samozřejmě nás čeká 
světový šampionát, který bude hostit 
Estonsko. Mistrovství se budou věno-
vat především naše následná čísla. 
Nyní už pojďme do víru hodnocení 
ligové sezóny.

Příjemné počtení!

ÚVODEM

Slovenský šampion z Podbrezové nakonec 
neměl s obhajobou titulu žádné větší pro-
blémy a potvrdil to i jarní přesvědčivou vý-
hrou nad druhou Trstenou 7:1. Jako splněný 
sen se dá považovat třetí místo Vrútek, je-
jich domácí výkony je dostaly až na medai-
lovou pozici. Černý Petr v slovenské části 
padl na Velký Šariš, kterému závěr sezóny 
nevyšel a po pěti letech se loučí s Interli-
gou, a to o pouhý jeden bod za týmem ze 
Sučan. 

Větší drama se odehrálo v české části 
tabulky. Na české scéně se hrálo o mistra 
do posledních zápasů a bylo se na co dívat! 
Rokycany předehrávaly v Brně-Husovicích. 
Zápas skončil remízou, a to hlavně zásluhou 
Petra Hendrycha, který porazil 638 kuželek 
a svého soka předčil o 52. Dá se říci, že pro 
Husovice to nic neřešilo, když už bylo téměř 
jisté, že skončí v baráži o Interligu. Rokycany 

I přes covidové peripetie se povedlo sehrát 

kompletní sezonu česko-slovenské soutěže. 

Z výhry se opět raduje Podbrezová.

TITUL PO LETECH 
DO ROKYCAN

I N T E R L I G A

pokračování na str. 3 

Družstvo mužů SKK Rokycany se z titulu mistra ČR raduje po pěti letech

Lukáš Dařílek
šéfredaktor
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měly jiný problém, ty potřebovaly bodovat 
naplno, aby měly větší jistotu k zisku titulu. 
Nezbylo jim nic jiného než si počkat na zá-
věrečné sobotní zápasy, kdy Valmez bojoval 
na půdě slovenského vicemistra z Trstené 
a Jihlava zajížděla na pražský Slavoj.

První zápas z jmenovaných začal lépe 
pro domácí, kteří se ujali vedení 2:0 a získali 
značný náskok kuželek. Hostům z Valmezu 
se sice v prostřední dvojici podařilo srov-
nat na 2:2, ale koncovka byla znovu v režii 
domácích, a proto zápas skončil v poměru 
5:3 pro Trstenou.

Zápas v Praze měl úplně jiné obrátky. 
Jihlava musela vyhrát výsledkem 6:2, aby 
získala svůj vysněný titul. Po skvělém za-
čátku přišla drobek šťastná koncovka ve 
druhé dvojici. Všichni hráči shodili shodně 
149 kuželek, což znamenalo výhru hostí na 
dráhy 2,5:1,5. Stav zápasu tedy byl 4:0 pro 
Jihlavu. Co se stalo na konci zápasu asi 
nikdo nečekal. Perfektní první půlka Pe-
tra Pavlíka 353 kuželek absolutně zlomila 
naděje jihlavských borců a zápas skončil 
remízou. Jihlavě nezbylo nic jiného než se 
smířit s bronzovou medailí. Rokycany slaví 
titul mistra, na který tak dlouho čekaly. 
Druhé místo obsadilo družstvo z Valaš-
ského Meziříčí a třetí místo patří již zmiňo-
vané Jihlavě. 

Jak jsem již uvedl, tak s Interligou se 
loučí borci ze Šariše a  do baráže mezi 
českými týmy se dostaly Husovice. Změří 
své síly s týmem z Dačic, který se umístil 
na druhém místě v české první lize mužů. 
Právo postupu mezi nejlepší týmy si vybojo-
valo družstvo z Hořic a na slovenské straně 
celek z Filakova. 

V soutěži jednotlivců se na prvním třech 
místech umístilo trio z Podbrezové. První 
skončil Jan Bína (649), na druhé příčce 
nalezneme Erika Kunu (642,4) a na místě 
třetím se nachází Jiří Veselý (638,3). Hned 
za nimi v závěsu skončili Mikolaj Konopka 
(634,3) a Rostislav Gorecký (633,8).

Uvidíme, co nám přinese léto, po kte-
rém bude následovat interligová sezona 
2022-2023.

Jan Bína

I N T E R L I G A

 pokračování ze str. 2

TITUL PO LETECH  
DO ROKYCAN

INTERLIGA 2021/22

SKÓRE B

1. ŠK Želez. Podbrezová 125 : 35 36

2. ŠKK Trstená Starek 103 : 57 31

3. SKK Rokycany 86,5 : 73,5 23

4. TJ Valašské Meziříčí 86,5 : 73,5 22

5. KK Ježci Jihlava 85 : 75 22

6. KK Slavoj Praha 78 : 82 18

B 7. TJ Sokol Husovice 75,5 : 84,5 17

8. TJ Lokomotíva Vrútky 70 : 90 16

9. TJ Rakovice 61 : 99 14

10. KK Tatran Sučany 52 : 108 11

C 11. TJ Slavoj Veľký Šariš 57,5 : 102,5 10

Slovenské družstvo ŠK Železiarne Podbrezová s českými hráči  
Jiřím Veselým (nahoře druhý zleva) a Janem Bínou (dole druhý zleva)
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AŽ POSLEDNÍ  
ZÁPAS ROZHODL

Letošní ročník I. KLZ byl hodně netradiční 
a platí to i o jeho závěru, ale pojďme hezky 
postupně.

Vítězem soutěže se počtvrté za sebou 
staly hráčky KK Slovan Rosice, které do hry 
o  titul víceméně nikoho dalšího nepus-
tily. Zvítězily ve všech 18 utkáních a soutěž 
odehrály s průměrem 3500 kuželek. Pro 
ilustraci kvality celého družstva doplním, 
že Rosice jako první celek KLZ v historii pře-
konal hranici 3600 kuželek a to hned čtyři-
krát. Zajímavostí je, že to bylo vždy na ven-
kovní kuželně a během pouhých pěti týdnů 
v březnu a dubnu – na Slavii (3631), v Ná-
chodě (3614), v Blansku (3633) a ve Zlíně 
(3605). Z jednotlivkyň zmiňme alespoň nej-
lepší hráčku celého ročníku podle průměrů 

Nikolu Tatouškovou (613,86 kuželek).
Stříbro vybojovaly hráčky Náchoda. 

V průběhu sezony ztrácely body výhradně 
v zápasech s družstvy z první čtyřky, s výjim-
kou překvapivého zaváhání a prohry v Blan-
sku. Družstvo bez výrazné slabiny se opíralo 
o výkony sedmi kvalitních hráček, z nichž 
bylo nejlepší duo Cvejnová, Hrdinová.

Majitelky bronzových medailí byly prv-
ním otazníkem letošního ročníku. Konec 
soutěže byl sice plánován na sobotu 9. 
dubna, ale zápas KK Blansko – Slavia Praha 
se odehrál až ve čtvrtek 21. 4. od 18 ho-
din. Tento zápas definitivně rozhodl mimo 
jiné o konečném třetím místě letošního 
ročníku. Slavia nezaváhala a  odvezla si 
do Prahy díky výhře 6:2 bronzové medaile. 

Hodnotíme-li celou sezónu, statistika uka-
zuje, že Pražanky z devíti zápasů na Žiž-
kově, kde hrají své domácí zápasy, zvítězily 
jen čtyřikrát (jednou remizovaly, čtyřikrát 
prohrály). V posledních kolech Slavii chy-
běla pro zranění její nejlepší hráčka Olga 
Hejhalová, a to se zcela jistě projevilo na 
některých ztrátách.

Druhým kandidátem na bronz byly 
Rokycany, pro které je však i čtvrté místo 
historickým úspěchem. Není to ale překva-
pením a je znát přínos kvalitních výkonů 
hostující Simony Koutníkové, která spolu 
s Lindou Lidman zastupuje Rokycany v nej-
lepší desítce pořadí jednotlivkyň. 

Pro většinu družstev letošní sezóna skončila 9. dubna. Dvě poslední neznámé 

v I. KLZ však vyřešilo až závěrečné střetnutí hrané dvanáct dní po posledním kole.

1. KLZ 2021/22

SKÓRE BODY

1. KK Slovan Rosice 116,5 : 27,5 36

2. SKK Náchod 93,5 : 50,5 25

3. KK Slavia Praha 84 : 60 23

4. SKK Rokycany 81 : 63 23

5. KK Jihlava 74,5 : 69,5 21

6. TJ Spartak Přerov 69 : 75 17

7. TJ Valašské Meziříčí 56 : 88 10

8. KC Zlín 55 : 89 9

C 9. KK Konstruktiva Praha 48,5 : 95,5 8

C 10. KK Blansko 42 : 102 8

pokračování na str. 5 Družstvo žen KK Slovan Rosice získalo titul počtvrté v řadě
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Úspěchem končí sezona i pro jihlavské 
hráčky, které teprve letos odehrály svoji 
první kompletní prvoligovou sezonu. Po-
vedené pro ně bylo především jaro, kde 
jim patří druhé místo v této dílčí tabulce. 
Když k tomu připočteme dvě výhry ve dvou 
posledních podzimních kolech, je z toho 9 
výher z 11 zápasů (prohra jen s Rosicemi 
a  s  Náchodem). Zpočátku tolik nezářila 
svými výkony ani Jana Braunová, ale po-
stupně stoupala pořadím a  skončila na 
celkovém pátém místě, i když je jasné, že 
na vítězství celého družstva nikdy jeden 
dobrý výkon nestačí.

Přerov býval zvyklý na lepší než šesté 
místo. Jejich domácí kuželna patřila letos 
k těm méně padavým ve srovnání s ostat-
ními, ale ani domácí si s ní příliš nevěděly 
rady, když pouze třikrát zvítězily a šestkrát 
si body odvezly soupeřky. Kvalitní posilou 
se ukázala hostující Šárka Nováková, která 
se jako 19. v konečném pořadí jednotlivkyň 
umístila nejvýše z přerovského družstva. 
Martina Janyšková s podobným průměrem 
je jen v pořadí „pod čarou“, protože neode-
hrála dostatečný počet zápasů.

Valašské Meziříčí se celou dobu drželo 
nad hranicí sestupu, a nakonec se zachrá-
nilo. Na jaře jim k tomu stačilo, stejně jako 
na podzim, porazit Blansko a Konstruktivu 
bojující rovněž o záchranu. Nutno dodat, že 
po nejlepším výkonu ze všech hostujících 
družstev na Konstruktivě. S nadsázkou se 
dá říct, že o záchraně Valašského Meziříčí 
možná rozhodla trochu překvapivá výhra 
o šest kuželek v prvním kole proti Roky-
canům.

Prvním sestupujícím je Konstruktiva. 
Její situace vypadala trochu optimisticky 
jen po dvou jarních domácích výhrách nad 
Přerovem a Zlínem. Pak ale následovalo 

sedm proher v řadě, včetně té klíčové doma 
s Blanskem, a její osud byl zpečetěn. Po 17 
letech tak Pražanky sestupují z nejvyšší 
soutěže.

Druhým otazníkem zmíněným v úvodu 
bylo druhé sestupující družstvo. Rozhodo-
valo se mezi Blanskem a Zlínem. Zlín měl 
dohráno ve standardním termínu. Na jaře 
bodoval poprvé až dvě kola před koncem, 
ale body s Blanskem byly velice důležité, 
stejně jako domácí vítězství v dohrávce nad 
Valašským Meziříčím (po nejlepším domá-
cím výkonu). Zachránit se ale mohlo i Blan-
sko, pokud by ve zmíněné dohrávce porazilo 
Slavii. Přitom jeho situace čtyři kola před 
koncem soutěže s pouhým jedním vítěz-
stvím vypadala naprosto beznadějně. V tu 
dobu však ještě Blansku zbývalo odehrát 
celkem devět zápasů a  nad Náchodem, 
Přerovem i Konstruktivou se mu podařilo 
zvítězit. Záchranářská naděje tedy žila až do 
posledních hodů. Slavie však byla nad síly 
blanenského týmu, který tak minimálně na 

rok putuje do druhé nejvyšší soutěže. Bylo 
by možná zajímavé se pokusit najít důvod, 
proč bronzový medailista z posledního do-
končeného ročníku letos neúspěšně bojo-
val o záchranu.

Pro úplnost musíme dodat, že původně 
měla mít soutěž dvanáct účastníků a z dů-
vodu snížení počtu účastníků měla sestu-
povat čtyři družstva umístěná na 9. až 12. 
místě tabulky. Do soutěže se však nepřihlá-
sila družstva Sokola Duchcov (již v loňském 
nedohraném ročníku) a KK Zábřeh, která tak 
byla de facto dalšími sestupujícími.

I  když průběh ročníku nebyl úplně 
hladký, kromě posledního utkání se vše 
podařilo dohrát v termínu a opět je tedy 
možné sezonu ukončit jako kompletní.

Postup do příštího ročníku si z druhé 
ligy vybojoval staronový účastník SKK Jičín 
a premiérově také KK Vyškov.

Štěpán Koblížek

 pokračování ze str. 4

AŽ POSLEDNÍ  
ZÁPAS ROZHODL

Příprava na slavnostní předávání medailí a pohárů
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HOŘICE  
DO INTERLIGY

Vítězem 1. KLM se stalo mužstvo Hořic, jenž 
si dokráčelo pro triumf především díky 
bezchybné jarní části, kterou odehrálo 
takzvaně „bez ztráty květinky“ (11 zápasů, 
11 výher). Hořice navíc zvládly vítězně obě 
vzájemná utkání s druhými Dačicemi a do-
sáhly nejvyššího průměru. Náleží jim přímý 
postup do Interligy a v příštím soutěžním 
ročníku je tak uvidíme měřit síly s elitou 
česko-slovenských týmových kuželek. Hlav-
ním strůjcem úspěchu byl David Urbánek. 
Mezi jednotlivci skončil druhý s průměrem 
přes 607 poražených kuželek.

Stříbrné umístění spojené s účastí v ba-
ráži o Interligu patří Dačicím. Centropenu 
se rozplynul sen o vítězství v soutěži až 
v předposledním kole drtivou prohrou 1:7 
na těžkých drahách v Zábřehu. Tato porážka 
je odsunula na druhé místo o jeden bod 
za vedoucí Hořice, pořadí dvou vedoucích 
celků se v posledním kole už neměnilo. Za 
zmínku stojí výkonnost Mojmíra Holce. Ná-
leží mu třetí pozice mezi jednotlivci s výbor-
ným průměrem téměř 606 (605,94) kuželek 
a je zároveň posledním, komu se povedlo 
udržet celosezónní průměr nad “magickou” 
hranicí 600 sražených kuželek. 

Bronzové medaile berou hráči Du-
chcova. V  průběhu soutěže ukázali, že 
dokáží především v  domácím prostředí 
porážet i  ty nejlepší týmy (2x přes 3600 
poražených kuželek). Předsezónní spojení 
A týmů Duchcova a Trnovan se projevilo 
jako skvělý strategický tah pro zvýšení 
konkurenceschopnosti. Nejlepším hráčem 
Duchcova i celé soutěže není nikdo jiný než 
Zdeněk Ransdorf. Jeho průměr z průměru 

činí úctyhodných 624,88 poražených kuže-
lek. Klobouk dolů.

Nepopulární brambory zbyly pro České 
Velenice. Navzdory nevydařené jarní části 
by však v “kabině” měla převládat pozitivní 
nálada. Předsezónní cíle České Velenice 
totiž splnily do puntíku (umístění v horní 
polovině tabulky).

Na páté příčce se umístilo družstvo KK 
Zábřeh. V minulých sezónách se Zábřeh 
vždy prezentoval výbornou formou na do-
mácích drahách a nejinak tomu bylo v le-
tošním ročníku. Doma našli kuželkáři Zá-
břeha pouze dva přemožitele (Třebíč, Vyš-
kov). Lepší bilanci v domácím prostředí mají 
už jen mistrovské Hořice se stříbrnými Dači-
cemi. Dále bych vyzdvihnul úspěšné zapra-
cování talentovaného dorostence Adama 
Mísaře do základní sestavy, jenž se po celou 
sezónu prezentoval ve velmi dobrém světle. 

Vyškov je týmem, který mírně zaostal 
za očekáváními, nicméně šestým místem 
rozhodně ostudu neudělal. Může se pyšnit 
například cennými venkovními vítězstvími 
z Duchcova, Českých Velenic a Zábřeha. 

Naopak Třebíč, která po podzimní části 
okupovala poslední pozici, nechtěla boje 
o záchranu ponechat náhodě. Skvělými vý-
kony a čtvrtým místem v tabulce jarní části 
se vyhoupla až na celkové sedmé místo. 
I díky příznivému losu hráči Třebíče v do-
mácím prostředí na jaře nepoznali hořkost 
porážky. Výsledkovým tahounem Třebíče 
byl podle očekávání Lukáš Vik s dosaženým 
průměrem 579, 21.

Ani osmému Trutnovu se nepodařilo na-
plnit očekávání (umístění v první polovině 

tabulky). Myslím si však, že po vlažném 
úvodu soutěže budou hráči trutnovské lo-
komotivy s konečným výsledkem spokojeni. 
Nejlepším hráčem týmu byl nestárnoucí 
Roman Straka, devátý v  tabulce jednot-
livců. Kvalitně ho doplňovali i Marek Plšek 
a druhý, neméně talentovaný, dorostenec 
v soutěži Ondřej Stránský. 

Dalším týmem, který nedostál svým 
ambicím, jsou Klokani z  Dobřan. Exin-
terligový celek potvrdil, že pokud sbírá 
body, je to výhradně v domácích utkáních. 

Konečně jsme se dočkali, po dvou nedokončených sezónách jsme si mohli 

užít kompletní ročník 1. kuželkářské ligy mužů i všech ostatních soutěží.

pokračování na str. 7 

1. KLM 2021/22

SKÓRE BODY

B 1. SKK Hořice 115,5 : 60,5 36

B 2. TJ Centropen Dačice 117 : 59 35

3. TJ Sokol Duchcov 111 : 65 28

4. TJ Lok. České Velenice 90 : 86 25

5. KK Zábřeh 99 : 77 23

6. KK Vyškov 88,5 : 87,5 22

7. TJ Třebíč 79,5 : 96,5 21

8. TJ Lokomotiva Trutnov 73 : 103 20

9. CB Dobřany Klokani 76,5 : 99,5 15

10. KK Slovan Rosice 73,5 : 102,5 15

11. TJ Valašské Meziříčí B 62,5 : 113,5 13

C 12. KK Lokomotiva Tábor 70 : 106 11
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Znalost domácích drah Klokanům přinesla 
80 % všech získaných bodů (12 z 15). Nízká 
úspěšnost venkovních utkání však nepři-
nesla lepší než celkové 9. místo. Na cestě za 
setrváním v soutěži byly hlavními tahouny 
Jiří Baloun a Lukáš Doubrava, který v utkání 
14. kola proti Hořicím porazil vynikajících 
669 kuželek, a tím předvedl nejvyšší dosa-
žený výkon na dobřanské kuželně v letoš-
ním ročníku. 

Shodný počet bodů jako Dobřany získaly 
Rosice. První sezónu po generační obměně 
se podařilo udržet v Rosicích 1. KLM, a tu-
díž mohou být v rámci možností spokojeni. 
V průběhu soutěže hráči Slovanu dokázali, 
že mají do příštích let na čem stavět, když 
i se dvěma juniory (Kamil Hlavizňa, Václav 
Špička) v sestavě porazili vítězné Hořice na 
jejich půdě.

Jedenácté, a tím pádem poslední, místo 
znamenající záchranu soutěže patří B týmu 
Valašského Meziříčí. Valaši rozhodli o svém 
působení v soutěži pro následující ročník až 
v předposledním kole s Táborem. V utkání 
doslova o všechno kuželkáři Valmezu ne-
dali soupeřům jedinou šanci. Od začátku 
v utkání táhli za delší konec provazu, zvítě-
zili poměrem 7:1 a vysloužili si rozhodující 
dva body v boji o záchranu.

Na samotném chvostu tabulku skončil 
Tábor. Několik těsných porážek a zisk pouze 
dvou bodů na jaře znamená bohužel sestup 
do druhé ligy.

Závěrem děkuji za pozornost, hráčům 
Hořic přeji hodně štěstí v Interlize a Dači-
cím v baráži o Interligu, o které vás budeme 
formou aktuality informovat.

Vít Jírovec

 pokračování ze str. 6

HOŘICE  
DO INTERLIGY

P R V N Í  L I G A  M U Ž Ů

Hořické družstvo mužů zvítězilo v 1. KLM a zajistilo si tak přímý postup do Interligy

MÁJOVÝ TURNAJ 
MLÁDEŽE

Ve dnech 28. a 29. května se na kuželně 
v Pelhřimově bude konat tradiční Májový 
turnaj krajských výběrů talentované mlá-
deže. Letošní ročník je jubilejní patnáctý.

Jako obvykle se utkají výběry z jednot-
livých krajů nejprve v soutěži družstev, kde 
budou družstva bojovat v disciplíně 4×60 
hodů. Druhý den bude poté ve znamení 
souboje smíšených tandemů na 2×30 hodů.

Poslední ročník v roce 2019 ovládli re-
prezentanti Královéhradeckého kraje před 
Jihočeským a Jihomoravským. Nejlepšími 
jednotlivci byli Tereza Křížová a František 
Adamů. Tandemy ovládla dvojice Adéla Žáč-
ková a Max Trunečka.

Rozpis a následně výsledky budou uve-
řejněny na webu ČKA.

-LD-

Z JEDNÁNÍ  
VV ČKA

VV na svém jednání dne 27. 4. 2022 projed-
nal aktuální otázky týkající se světových 
kuželkářských federací.

VV dále projednal aktuálně probíhající 
republikové šampionáty, a především pří-
pravu na nadcházející světové šampionáty 
konané v Estonsku, včetně nominace ná-
rodní reprezentace.

VV rovněž provedl vyhodnocení uply-
nulých ligových soutěží, zahájil přípravu na 
ročník 2022–2023 a schválil novou ekono-
mickou směrnici. VV také zahájil přípravu 
konání letošní VR ČKA.
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Ale popořádku. V minulém vydání KuLi jsme 
Vás informovali o ukončení bojů v základ-
ních skupinách KLD, ze kterých se nejlepší 
celky probojovaly do semifinálových tur-
najů.

Liga dorostu byla složena ze čtyř sku-
pin. Logicky proto semifinále byla dvě. První 
pro skupiny A a B hostil pražský Radotín. 
Osm účastníků se utkalo ve dvou náhozech. 
Nejlepší čtyři výběry si vybojovaly možnost 
účasti na finálovém klání.

Celému víkendu kralovaly dva týmy. 
Výborné počínání hráčů Sokola Duchcov 
nebylo překvapením. Vítěz skupiny A po 
celý rok prokazoval velkou formu, a tak byl 

v semifinále favoritem. Trochu překvapivě 
se mu ale vyrovnali hráči KK Jiří Poděbrady. 
Až čtvrtý celek skupiny B byl v prognózách 
spíše v zákrytu, a tak jeho výkony překva-
pující byly. První nához ovládl Duchcov vý-
konem 1686 poražených kuželek. Nejvíce se 
dařilo druholigovými souboji ošlehanému 
Davidovi Horákovi (575). O 31 kuželek méně 
porazily druhé Poděbrady s lídrem Adamem 
Jandou (562). Na pomyslné bedně ještě 
skončila Aš s 1615 kuželkami. Nedařilo se 
nejlepším hráčům ze základní skupiny B. 
Ondřej Stránský a  jeho Vrchlabí skončili 
pátí, František Adamů se svým náchodským 
áčkem byli o ještě jedno místo níž.

Druhý nához tedy sliboval slušnou zá-
pletku. Na postup si dělaly zálusk přede-
vším Hazlov, Vrchlabí, Aš a Náchod. Hráči 
Aše si ve druhém náhozu pohoršili o 33 ku-
želek a skončili v něm šestí. O tři kuželky je 
překonali zástupci Hazlova, kteří tak v obou 
náhozech skončili pátí. Náchodu A pat-
řilo čtvrté místo, když sestavu po prvním 
nezdaru opustil Adamů. Vynikající výkon 
Ondřeje Stránského (576) poté dopomohl 
Vrchlabí k 11 třetímu místu. To poté zname-
nalo i třetí místo v součtu obou náhozů s 11 
body a postup do finále. Doplnit Vrchlabí 
měl jeden z výše uvedené trojice Aš, Hazlov, 
Náchod. Který z týmů to byl? Ano, hádáte 
správně. Do finále se protlačila Aš, které zís-
kala devět bodů, kdežto Náchod s Hazlovem 
jen osm. To nejlepší z Radotína na závěr. 

Vítězem Kuželkářské ligy dorostu se pro tento ročník stal výběr 

KK Zábřeh, který ovládl finálový turnaj v Přelouči.

TITUL VYBOJOVAL  
ZÁBŘEH

M L Á D E Ž

pokračování na str. 9 

1. KLD 2021/22

CELKOVÝ NÁHOZ BODY

1. KK Zábřeh 3332 15

2. TJ Lok. České Velenice 3263 13

3. SKK Vrchlabí SPVR 3261 13

4. KC Zlín 3231 11

5. KK Jiří Poděbrady 3158 7

6. TJ Sokol Duchcov 3126 7

7. Kuželky Aš 3060 3

8. TJ Sokol Luhačovice 3045 3

Dorostenecké družstvo KK Zábřeh s vítězným pohárem a medailemi
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 pokračování ze str. 8

M L Á D E Ž

TITUL VYBOJOVAL  
ZÁBŘEH

O první dvě místa se utkaly lídři prvního 
dne. Ve druhém náhozu zazářila Kateřina 
Holubová z Duchcova výkonem 593 kuže-
lek. O něco méně (586) zahrál poděbradský 
Janda. Výhry ve druhém náhozu se dočkaly 
Poděbrady s 1642 kuželkami. Duchcov si jich 
připsal 1623. Oba celky si tak rozdělily nej-
vyšší příčky. Pořadí muselo určit pomocné 
kritérium v podobě součtu obou náhozů. 
V poměru 3309:3297 se z výhry radovali Se-
veročeši z Duchcova. Poděbrady skončily 
druhé.

Úspěšné týmy ze skupin C a D se střetly 
v Prušánkách. Tato nová kuželna platí za je-
den z největších „sypáků“ v zemi a na výko-
nech to bylo vidět. První den byl ve znamení 
jižních Čech. Vítěz skupiny C Lokomotiva 
České Velenice odehrál vynikající nához. 
David Holý a David Koželuh atakovali 590 
kuželek. Holému k jejímu pokoření chyběly 
dvě kuželky, Koželuhovi jen jedna. Celkový 
výkon 1733. O devět kuželek méně porazili 
zástupci Sokola Luhačovice. 581 kuželek 

nahráli jak Michal Petráš, tak Jakub Lahuta. 
Třetí příčku obsadil KC Zlín (1709), který 
měl ve svém středu nejlepší hráčku dne. 
Adriana Svobodová dospěla až k metě 597 
kuželek. Naopak vítěz skupiny D KK Zábřeh 
se první den trápil. I přes 586 Adama Mísaře 
obsadil s 1636 kuželkami až sedmé místo 
a jeho účast ve finále byla velmi ohrožena.

Druhý den se konečně zadařilo. Začaly 
padat šestistovky. Jednu předvedl Adam Ko-
páček z Jiskry Nová Bystřice. Jeho 608 ku-
želek však týmu stačilo jen na šesté místo 
v náhozu. To 641 Adama Mísaře mělo pro 
jeho tým výraznější dopad. Zábřeh se díky 
tomu vyšplhal na třetí příčku náhozu s cel-
kovým skóre 1749 kuželek. Dostaly se tak 
před něj jen dva celky. Zástupci Českých Ve-
lenic předvedli velmi dobrou formu. Ve dru-
hém náhozu zaznamenali 1765 shozených 
kuželek. Thea Petrů tentokrát zastínila oba 
Davidy, když nahrála 622 kuželek. Vítězem 
druhého dne se ale stal Zlín, který se zasta-
vil až na 1769 kuželkách. Lídrem družstva byl 
Filip Vrzala s 618 kuželkami. Postup Velenic 
z prvního místa byl jasný. I druhá příčka 

Zlína byla nezpochybnitelná. Kdo obsadil 
zbylé postupové příčky? Třetí v semifinále 
skončily Luhačovice. Ve druhém náhozu 
obsadily čtvrtou příčku především díky 596 
kuželkám Michala Petráše. Poslední místo 
pro finále si nakonec vybojoval Zábřeh. 
Osm bodů znamenalo vyšší zisk než počiny 
Nové Bystřice, Třebíče a Dačic.

A teď již k velkému finále, které hostila 
kuželna v Přelouči. Ta není tak přirozeným 
„sypákem“ jako právě Prušánky. K vidění 
byly tedy výkony přeci jen o pár desítek 
kuželek nižší, ale i přesto velmi zajímavé. 
Vítěz pražského semifinále Sokol Duchcov 
začal díky Nele Šuterové velmi dobře i první 
finálový nához. 574 kuželek však v týmu zů-
stalo poněkud osamoceno. Duchcov tak 
skončil „až“ pátý (1600). Ještě o příčku za 
ním skončily Poděbrady. Čtvrtou příčku ob-
sadil Zlín (1615) díky opět velmi dobrému 
Vrzalovi (584). Na bronzovém stupínku se 
první den vyhřívaly České Velenice. Tahou-
nem byl opět David Holý (595). Nejlepší 

Společná fotografie účastníků finále kuželkářské ligy dorostu

pokračování na str. 10 
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FINAL FOUR  
LIGY MISTRŮ

FINAL FOUR ŽENY 
ODVETA PO TŘECH LETECH

Finálový turnaj žen hostila čtyřdráhová 
kuželna v maďarském Gÿoru. V prvním se-
mifinálovém utkání se proti sobě posta-
vily hráčky SKC Victoria Bamberg a SK FWT 
Composites Neunkirchen. Německé hráčky 
Ioana Antal (619) a Sina Beisser (636) nene-
chaly v úvodu nic náhodě a bez obtíží pora-
zily obě Rakušanky (546, 573). V prostřední 
části zajistila první bod pro Rakousko Eva 
Sajko, když porazila Melissu Müller 612:578. 
Patricija Bizjak slabým výkonem 501 kuže-
lek podlehla výborně hrající Klaře Sedlar 
638. Oba závěrečné body dokázaly získat 
Rakušanky. Julia Huber zdolala 3:1 Inés Ma-
ričič (579:591) a Fiona Steiner výkonem 594 
porazila Anne Tonat 562. Victoria Bamberg 
zvítězila 5:3 (3624:3405) a stala se tak první 
finalistkou.

Druhé semifinálové utkání přineslo 
také jednoznačný výsledek. Hráčky týmu 
KK Mlaka Rijeka nastoupily proti Rumun-
kám z Târgu Mureș. V první rundě porazila 

Vanesa Bogdanovič 3:1 Roxanu Bordianu 
575:577 a Valentina Gal Julii Szabo 610:526. 
V prostřední části získala jediný bod pro 
Rumunky Bernadett Seres, když o kuželku 
překonala Grdič 568:567. Ana Jambrovič po-
razila Reku Fekete 585:517. Na závěr utkání 
se představila Milana Pavlič, která porazila 
Noemi Budoi 583:540, a Anita Mehesz spolu 
se Sinkovič porazily Ciobanu 563:556. Utkání 
skončilo výsledkem 7:1 (3483:3284). Soupe-
řem pro Němky se tak, stejně jako v roce 
2019, stal chorvatský tým KK Mlaka Rijeka. 

V  neděli ráno byl na programu boj 
o bronzovou medaili, kde se proti sobě 

Ročník 2021/2022 Ligy mistrů je minulostí. Poháry 

i medaile pro nejlepší kuželkářské týmy jsou předány. 

Závěrečný turnaj přinesl nejen výborné výkony, 

ale i napínavé souboje až do posledního hodu.

pokračování na str. 11 

výkon druhého Zábřehu byl o  fous nižší 
(592). Nepřekvapí však, že jeho nositelem 
byl opět Adam Mísař. O něco lepší výsledky 
zbylé týmové dvojice však Zábřehu pomohly 
překonat Velenice (1645:1639). Vítězem 
prvního dne se stalo Vrchlabí. Jeho trojice 
předvedla jednoznačně nejvyrovnanější vý-
kon. Součet 1655 byl nejlepší.

I finále se však hrálo na dva náhozy. Jed-
nou ze zajímavostí bylo pořadí týmů. Finále 
bylo rozděleno na dvě čtveřice. Ta horší 
v obou náhozech bojovala „jen“ o páté až 
osmé místo. Ta lepší se utkala o medaile. 
A tak na chvostu tabulky zůstaly Luhačo-
vice a Aš. Páté a šesté místo si rozdělily 
Poděbrady s Duchcovem. Ovšem na vrcholu 
došlo k větším změnám. Vrchlabí druhý den 
nehrálo dobře. 1606 kuželek nemohlo stačit 
na zopakování prvenství. Druhý den nebylo 
posvícení ani u zlínských hráčů, ale 1616 
přeci jen stačilo na třetí příčku v náhozu. 
Vynikající Holý (577) závěrečným výkonem 
pomohl Velenicím k 1624 kuželkám a dru-
hému místu. Vítězem dne, a nutno dodat, 
že suverénním, byl ale Zábřeh. Libor Krejčí 
nejprve zahrál 563. Martin Vološčuk přidal 
560. Vše zakončil Adam Mísař s 564 kužel-
kami. Celkových 1687 bylo dominantních.

A tak se vítězem KLD stali hráči Zábřeha, 
kteří se do finále dostali doslova s odře-
nýma ušima. Ve finále však získali 15 bodů 
a v celkovém náhozu o 70 kuželek překonali 
druhé Velenice. Jihočeši si vysloužili stří-
brné medaile díky 13 bodům a 3263 kužel-
kám. Stejný počet bodů a jen o dvě kuželky 
méně nahráli hráči Vrchlabí. To pro ně zna-
menalo celkovou třetí příčku.

Finále KLD bylo v pravdě infarktovou 
podívanou, kterou ovládl nejlepší tým po-
sledního hracího víkendu. Kompletní vý-
sledky naleznete ve výsledkovém servisu 
ČKA.

Lukáš Dařílek

 pokračování ze str. 9

TITUL VYBOJOVAL  
ZÁBŘEH

LIGA MISTRYŇ 2021/22

1. KK Mlaka Rijeka

2. SKC Victoria 1947 Bamberg

3. SK FWT-Composites Neunkirchen

4. CS Electromures Romgaz Targu Mures
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postavily hráčky Neunkirchenu a Târgu Mu-
reș. Oba celky zlepšily své výkony z před-
chozího dne a nabídly napínavou podíva-
nou. Celkově padlo pět šestistovek. Hned 
v úvodu se o  jednu postarala Bernadett 
Seres, která porazila Fionu Steiner 629:560. 
Seres na druhé dráze porazila dokonce 
191 kuželek (103+88). Julia Szabo podlehla 
Monice Nguyen 550:567. V prostřední části 
nestačila Julia Huber, i přes výkon 604 ku-
želek, Roxaně Bordianu 623. Naopak Patri-
cija Bizjak, která svůj výkon zlepšila o 108 
kuželek, získala pro Rakušanky bod výhrou 
nad Rekou Fekete 609:581. Před poslední 
rundou byl stav 2:2, ale Rumunky vedly o 43 
kuželek. Zvrátit ztrátu dostala za úkol Eva 
Sajko s Jennifer Kozak, na druhé straně svůj 
náskok hájily Maria Ciobanu a Noemi Budoi. 

Eva Sajko předvedla své kvality, když pora-
zila Ciobanu jasně 4:0 výkonem 629. Sou-
peřka porazila 559 kuželek. Jennifer Kozak 
podlehla Budoi těsně 547:551. Sajko se po-
dařilo otočit celkový stav kuželek ve pro-
spěch Rakušanek, které nakonec vyhrály 5:3 
(3516:3493) a završily tak úspěšnou sezónu, 
ve které se staly i mistryněmi Rakouska.

Utkání o kov nejcennější bylo nervydrá-
sající, jak jen finále může být. Hned v první 
rundě porazila Valentina Gal drtivě Ioanu 
Antal spolu s Anne Tonat 631:525. Anamarija 
Grdič pak podlehla Sině Beisser 2:2 587:616. 
V prostřední části získaly oba body ně-
mecké hráčky. Melissa Müller porazila Anu 
Jambrovič 609:582 a Klara Sedlar Vanesu 
Bogdanovič 587:568. Celkový náskok Chorva-
tek se zmenšil na 31 kuželek. Ve svých rukou 
tak měly výsledek utkání poslední hráčky 
Corinna Kastner s Inés Maričič a proti nim 

Anita Mehesz a Milana Pavlič. Kastner nad 
Mehesz po 60 hodech vedla 2:0 o 30 ku-
želek. Pavlič s Maričič hrály vyrovnaně 1:1, 
Pavlič o 3 kuželky vedla. Náskok Chorvatek 
se tedy smrskl jen na 4 kuželky. Druhá půlka 
ale byla v režii hráček Mlaky. Pavlič nejprve 
šla do vedení díky dráze 148:133, aby poté 
poslední dráhu vyhrála o pouhou kuželku 
a zvítězila 3:1 586:567. Ve výsledku pak svůj 
tým ušetřila náhlé smrti. Mehesz vyhrála 
163:147 a 146:137 i přes to, že si 5 hodů před 
koncem hry musela vzít pauzu na ošetření. 
Přestože Kastner proti Mehesz uhájila bod, 
nedokázaly Němky smazat celkovou ztrátu. 
Utkání skončilo remízou 4:4 (3492:3537). 
Rozhodly tak setové body, kterých Chor-
vatky nasbíraly 13, Němky 11. Chorvatkám 
se tak opravdu vydařila odveta za prohrané 
finále z roku 2019.

FINAL FOUR MUŽI 
VELKÉ SLOVENSKÉ VÍTĚZSTVÍ

Mužský turnaj probíhal v maďarském městě 
Pápa. První utkání o postup do finále sehrál 
německý SKV Rot-Weiss Zerbst a italský KK 
Neumarkt. Utkání rozehrál Jürgen Pointin-
ger a Robert Ernješi, na straně druhé Ar-
min Egger a Vilmoš Zavarko. Oba body brali 
Italové. Pointinger podlehl 1,5:2,5 Eggerovi 
585:584. Zavarko přehrál Ernješiho 672:631. 
Ve druhé rundě byli úspěšnější naopak 
Němci. Wilke porazil Kisse 628:607. Weiss 
s Blaasem remizoval a oba tak za výkon 
612 brali 0,5 bodu. Do závěrečných bojů 
tak Neumarkt vstupoval v lepší pozici, když 
vedl 2,5:1,5 o 19 kuželek. Za Zerbst finišoval 
Timo Hoffmann a Igor Kovačič, za Neumarkt 
George Righi a  Alex Posch. První půlku 

 pokračování ze str. 10

FINAL FOUR  
LIGY MISTRŮ

pokračování na str. 12 Vítězky Ligy mistryň – kuželkářky KK Mlaka Rijeka (CRO)
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vyhráli Němci a italská výhoda celkového 
výkonu byla ta tam. Righi nakonec otočil 
vývoj souboje a nad Hoffmannem vyhrál 2:2 
624:599. Posch však po slabém výkonu 536 
kuželek s Kovačičem drtivě prohrál, když 
Srb v německých službách předvedl výkon 
656 kuželek. V utkání zvítězil Zerbst 4,5:3,5 
(3711:3635). 

Druhé semifinále sehrál německý SKK 
Raindorf proti soupeři z Podbrezové. Utkání 
zahajoval Mathias Weber, který hrál proti 
Eriku Kunovi. Daniel Schmid si zahrál proti 
Janu Bínovi. Body brali oba hráči Podbre-
zové. Kuna vyhrál 627:606 a Bína 615:579. Ve 
druhé rundě proti sobě hráli Milan Svo-
boda na straně Raindorfu a Jiří Veselý na 
straně Podbrezové a Alexander Raab proti 
Pašiakovi. Veselý vyhrál nad Svobodou 
636:567. Raab získal první bod pro Raindorf, 
když zvítězil 610:572. V poslední rundě oba 

hráči Podbrezové prohráli. Vadovič podlehl 
Lallingerovi 577:609, Nemček Brachtelovi 
607:629. Počítadlo se ale nakonec zastavilo 
v pozici 34 kuželek pro Podbrezovou, a ta 
mohla slavit postup do boje o zlato. Utkání 
skončilo 3:5 (3600:3634). 

Boj o třetí místo čekal na KK Neumarkt 
a SKK Raindorf. Hned na úvod předvedl Za-
varko nejvyšší výkon závěrečného turnaje, 
když porazil 682 kuželek. Lallinger tak proti 
němu získal jen jeden set a prohrál 682:624. 
Blaas porazila Webera 3:1 622:629. Michael 
Kotal nahradil v sestavě Raindorfu Milana 
Svobodu, nakonec prohrál s Eggerem 2:2 
618:631. Daniel Schmid pak získal první bod 
Raindorfu, když porazil Righiho 598:559. 
Neumarkt do závěru hry vstupoval s nás-
kokem 25 kuželek, který stačilo jen udržet. 
Alex Posch podlehl Raabovi spolu s Gravem 
572:589. Tamas Kiss ale drama nepřipustil, 
soupeře Brachtela spolu s Diermeierm po-
razil 679:592. KK Neumarkt zvítězil v utkání 

o bronz 6:2 (3745:3650). 
Stejně jako finále žen i finále mužů roz-

hodl až závěr utkání. Jednalo se o krásný 
sportovní zážitek plný emocí a adrenalinu. 
Jan Bína a Erik Kuna odvedli na začátek 
velmi dobrou práci a oba si připsali bod za 
vítězství. Bína porazil Weisse 650:637. Kuna 
Wilkeho 3:1 639:632. Tomáš Pašiak nestačil 
na Ernješiho a prohrál 0:4 592:635. Velmi 
důležitý půlbod, jak se později ukázalo, 
získal za remízu s Pointingerem Jiří Veselý 
618:618. Do závěru utkání vstupoval Zerbst 
s mírnou výhodou celkového výsledku, když 
vedl o 23 kuželek. Vadovič s Nemčekem tak 
museli pro výhru buď stáhnout celkovou 
ztrátu nebo vyhrát své osobní duely. Nako-
nec se podařilo to druhé. Timo Hoffmann 
podlehl Nemčekovi 612:640. Bystrik Vadovič 
měl před sebou těžký úkol v podobě Igora 
Kovačiče. Ten po 60 hodech vedl o 20 ku-
želek na sety 1:1. Vadovič ale třetí dráhu 
vyhrál. Poslední dráha byl boj opravdu až 
do posledního hodu. Vadovič musel před-
posledním hodem dorazit pravého sedláka 
a do plných pak trefit alespoň 6 kuželek. 
Sedlák padl a z následné ulice spadla os-
mička, která způsobila explozi radosti hráčů 
Podbrezové. Podbrezová porazila Zerbst 
4,5:3,5 (3748:3751). Slovenský tým si odváží 
zlato již počtvrté v historii soutěže po vý-
hrách z let 2018, 2012 a 2011.

Martina Janyšková

 pokračování ze str. 11
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Slavící členové družstva ŠK Železiarne Podbrezová (SVK)

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

LIGA MISTRŮ 2021/22

1. ŠK Železiarne Podbrezová

2. SKV Rot-Weiß Zerbst 1999

3. KK Neumarkt Imperial Life

4. SKK Chambtalkegler Raindorf
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Předchozí šampionát v roce 2018 hostila 
rumunská Kluž. Česko si z něj přivezlo ně-
kolik cenných kovů. Při šampionátu juniorů 
se v Kluži činil Jan Bína, který získal zlato 
v kombinaci a stříbro ve finále jednotlivců. 
Bronzem jej doplnili Monika Pavelková 
a Michael Kotal ve smíšeném tandemu. 
Bína si formu přenesl i do MS jednotlivců, 
kde se probojoval až ke stříbrné medaili. 
Cenný kov nejcennější se povedlo získat 
smíšenému tandemu Renáta Babická, Jan 
Endršt.

V  uplynulých týdnech se tedy české 
výběry připravovaly na letošní vrchol se-
zony. Pod vedením trenérského tria Stani-
slav Novák, Jan Endršt a Lída Johnová se 
juniorská reprezentace sešla na kuželně 
v Praze na Žižkově. První setkání patřilo 
juniorům. Velmi dobře se na tomto startu 

prezentovala trojice Ondřej Matula (655), 
Tomáš Juřík (648) a Adam Mísař (620). Juni-
orky měly sraz o dva týdny později. Z nomi-
novaných se nejvíce dařilo Barboře Pýchové 
(598). O kuželku méně zahrála Michaela 
Provazníková. Shodně 591 zahrála dvojice 
Anna Löffelmanová a Nela Šuterová.

O  povelikonočním víkendu se konal 
další start. Hostily jej Rokycany. Juniorský 
výběr se sešel kompletní. Každý z dvacítky 
nominovaných odehrál dvě stodvacítky. 
První den se vydařil Tomášovi Juříkovi s Pe-
trem Vaňkem, kteří oba zahráli 613 kuželek. 
Rovných 600 přidal Denis Hofman. O čtyři 
kuželky více než náchodský hráč porazila 
nejlepší juniorka Klára Tobolová. Jen 10, 
resp. 11 kuželek za ní skončily Kateřina 
Majerová a Barbora Pýchová. Druhý den 
sice přinesl jen jednu šestistovku, ale za to 

pořádnou. Jan Mecerod zahrál 631 hlavně 
díky závěrečné dráze 179 kuželek. Druhému 
Hofmanovi nadělil 39 kuželek. Mezi dívkami 
byla opět nejlepší Tobolová, avšak tento-
kráte Nikola s 591 kuželkami.

Poslední prověrkou před šampionátem 
bude přátelské utkání v německém Stoll-
bergu 6. až 8. května.

Intenzivně také probíhá příprava se-
niorské reprezentace na MS jednotlivců. 
Ženy se sešly 13. března rovněž na Žižkově. 
Startu dominovala Natálie Topičová s 662 
kuželkami na kontě. Přes 600 se dostala 
i Barbora Janyšková (614), Vlasta Kohou-
tová (605) a  Linda Lidman (602). O  dva 
týdny později se v Poděbradech sešli muži. 
Ve dvou startech se v součtu nejlépe vedlo 
Janovi Bínovi (1257). O devět kuželek méně 
porazil Milan Blecha, kterému nevyšel první 
start. Za to ve druhém si to vynahradil top 
výkonem kontrolního startu 674. Třetí Jaro-
slav Hažva se prezentoval 1237 kuželkami.

Poslední akcí před MS bylo víkendové 
soustředění v Prušánkách, kde startovali 
muži i ženy. Stodvacítky nejlépe vyšly Ni-
kole Tatouškové (626). Celkem pětkrát byla 
ženami pokořena hranice 600 kuželek. 
Hned čtyři muži poté zahráli více jak 650 
kuželek. Rostislav Gorecký se dostal až na 
konečných 687. Druhý den ještě proběhla 
soutěž tandemů a sprinty. V tandemech se 
nejvíce dařilo Natálii Topičové s Jaroslavem 
Hažvou. Sprinty ovládli Nikola Tatoušková 
a Petr Dobeš ml.

Lukáš Dařílek

Již za zhruba dva týdny vypuknou boje na letošních světových šampionátech. Ty 

bude hostit estonské město Elva. V plánu je světový pohár dorostu, mistrovství 

Evropy seniorů, mistroství světa juniorů a mistrovství světa jednotlivců.

REPREZENTAČNÍ  
OKÉNKO PŘED MS

Dějiště mistrovství světa v estonské Elvě
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Zatímco mužská část skončila osmifinálové 
zápasy, v ženské části již proběhly první 
čtvrtfinálová utkání. A jak vypadá situace? 

Do mužského čtvrtfinále mimo jiné po-
stoupili účastníci finálového kola a také po-
ražený semifinalista posledního dohraného 
ročníku. Řeč je konkrétně o týmech Slavoj 
Praha, SKK Rokycany A a KK Jihlava.

Slavoj Praha si cestu dále vybojoval 
skrze tým B z  Valašského Meziříčí, když 
ve venkovním zápase zvítězil 5:1. Odvetné 
utkání na domácí půdě skončilo taktéž ví-
tězstvím favorita v poměru 4:2. Nutno říci, 
že domácí utkání nezačalo pro Slavoj příliš 
šťastně. V úvodní části totiž ztratili body 
oba domácí hráči. Petr Pavlík nestačil na 
Radima Metelku 580:624 a Lukáš Janko zase 
na Tomáše Juříčka 575:593. Situaci zachránili 
dotahováci, kteří společnými silami nahráli 
84 kuželek a dovedli svůj tým k vítězství. 
Nejlepším hráčem utkání se stal domácí 
Jaroslav Hažva výkonem 661 kuželek. 

SKK Rokycany a KK Jihlava si cestičku 
do čtvrtfinále zajistily se stejným celkovým 
výsledkem 10:2. Muži z Rokycan zajížděli 
ke svému prvnímu souboji do Bohušovic, 
kde zvítězili 4:2 o 181 kuželek. V odvetném 
utkání na domácích drahách nepřipustili 
jediné zaváhání. Domácí zvítězili ve všech 
duelech a celkovým rozdílem 298 kuželek. 
Stejně tak Jihlava v prvním utkání zvítě-
zila 4:2, při odvetě si dovolila ztratit pouze 
jednu dráhu a výkonem 6:0 si proti Husovi-
cím B zajistila postup dále. 

O nejvyšší nához osmifinálového kola, 
který se zároveň stal doposud nejvyšším 
náhozem letošního ročníku Poháru ČKA, 
se postaral tým Valašské Meziříčí A, když 

doma Hořicím společně nakoulel 2567 ku-
želek. Domácí vstoupili do utkání opravdu 
bravurně. Rostislav Gorecký nedal svému 
soupeři absolutně žádnou šanci, již od 
začátku své hry si udržoval náskok. Díky 
drahám 173, 161, 165 a 181 porazil Ondřeje 
Černého o 133 kuželek poměrem 680:547. 
Neméně dobře se činil Tomáš Cabák. Také 
on si proti soupeři vedl lépe na všech čty-
řech drahách (180, 166, 171 a 151) a svým 
výkonem 668 přehrál Vojtěcha Tulku o 87 
kuželek. Po prvních dvou hráčích tak vedl 
Valmez A 2:0 o 220 kuželek. O vítězství bylo 
rozhodnuto. Jediný bod pro Hořice zajistil 
Radek Kroupa, který utekl Daliborovi Jan-
díkovi o osm kuželek 598:590. Poslední ví-
tězný bod přidal domácí Ondřej Topič, který 
překonal Dominika Rumla výkonem 629:610. 
Vzhledem k druhé výhře při odvetě se tak 
Valašské Meziříčí A stalo dalším čtvrtfinálo-
vým účastníkem. 

Nejlepší osmičku družstev doplní Spar-
tak Přerov A  (po výhře nad Jiskrou Haz-
lov) a Sokol Husovice (po výhře nad Unií 
Hlubina). O posledních dvou týmech se 
rozhodlo až v posledním týdnu v soubo-
jích mezi Slovanem Rosice a Podlužanem 
Prušánky a SKK Jičínem a Duchcovem A. 
Podlužan Prušánky si nesl výhodu výhry 
v domácím utkání v poměru 5:1, Duchcov 
po domácí výhře 6:0 čekalo odvetné utkání 
v Jičíně. Duchcov odvetu ztratil relativně 
snadno 5:1, když jediný bod zaznamenal 
nejlepší hráč 1. KLM Zdeněk Ransdorf, ale 
v součtu se z postupu radovali Severočeši. 
Prušánky neměly tak pohodlný náskok, 
takže jejich souboj s Rosicemi byl napí-
navější. První dva souboje vyhrály Rosice. 

Ještě i ten třetí uhráli domácí. Vše rozhodla 
čtvrtá dvojice, ve které si Zdeněk Zálešák 
poradil s Michalem Hrdličkou (569:532). Je-
diný pomocný bod znamenal sice prohru 
Prušánek 5:1, a tedy celkové skóre 6:6, na 
poměr drah 19:13 však byli hráči Podlužanu 
úspěšnější a postoupili mezi nejlepší os-
mičku.

Čtvrtfinále ženské části má odehráno 
zatím dvě utkání. Náchodské ženy zajížděly 
ke střetnutí do Kosmonos, kde zvítězily 4:2 
o 32 kuželek. Slavia Praha zdolala výběr ze 
Žižkova 5:1 o pouhých sedm kuželek, na 
dráhy skončilo skóre vyrovnaně 8:8.

O účastnících semifinále bude rozhod-
nuto do 29. května, kdy by měla být do-
hrána všechna utkání jak v mužském, tak 
i ženském čtvrtfinále. Průběžné výsledky 
sledujte na webu poharcka.kuzelky.cz.

Marie Říhová

Kdo zůstává ve hře o titul letošního ročníku  

Poháru České kuželkářské asociace? 

POHÁR ČKA JE V PLNÉM 
PROUDU…
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Vítězi ročníku 2021–2022 se stali hráči KSK 
Union Orth an der Donau, v jejichž sestavě 
najdeme dva české zástupce, a sice Michala 
Kratochvíla a Jana Meceroda.

Orth kráčel za vítězstvím od samého 
začátku, během sezóny jej dokázal porazit 
pouze Kleinwarasdorf, který celkově skončil 
na třetím místě, a o jeden bod jej připravil 
vicemistr z Neunkirchenu. V sestavě letoš-
ních mistrů je i nejlepší hráč celé soutěže, 
a to Matthias Zatschkowitsch. Je to až ne-
uvěřitelné, ale jeho domácí průměr činí 

703,11, celkový potom 677,61! Další kuriozi-
tou je, že v celé sezóně neztratil ani bod 
a v domácím prostředí neztratil žádný se-
tový bod. Tento rakouský supertalent je na-
víc věkem stále ještě junior, takže se máme 
v budoucnu na co těšit.

Z  našeho pohledu najdeme v  Orthu 
i nejlepšího českého hráče celé rakouské 
soutěže, Jana Meceroda, který se v celko-
vém pořadí umístil na 12. místě (622,78). Mi-
chal Kratochvíl zakončil sezónu s průměrem 
598,14.

Dalšího českého zástupce najdeme 
na čtvrtém místě tabulky družstev, a  to 

v sestavě St. Pöltenu. Tento tým se po ce-
lou sezónu potýkal s řadou zraněných hráčů 
a čtvrté místo může považovat za úspěch. 
Filip Dejda neměl z výkonnostního hlediska 
špatnou sezónu, jeho průměr činil 606,28. 
Nicméně z hlediska zisku bodů pro družstvo 
bude určitě zklamaný, zejména pak v domá-
cím prostředí, kde uhrál 4 z 9 bodů.

Rozporuplnou sezónu určitě zažil Milan 
Blecha v barvách KSV Wien. Výkonnostně 
určitě jedna z nejlepších sezón. Milanovi 
patří v celkovém pořadí 13. místo s průmě-
rem 618,11. Při pohledu na celkovou tabulku 
patří jeho týmu sedmé místo, pouze jeden 
bod o sestupových pozic. Za setrvání v sou-
těži mohou hráči tohoto týmu poděkovat 
právě českému hráči.

Těsně nad propastí najdeme tým Grün-
-Weiss Micheldorf. Ten se zachránil až 
v posledním kole, kdy jeho hráči přehráli 
Leoben 5:3 o pět kuželek. Nejlepším hrá-
čem družstva byl Tomáš Čožík s průměrem 
577.

Kde bude ale letos určitě panovat zkla-
mání, je Krems. O to více, že se letos ne-
uskuteční žádná baráž a tým na devátém, 
resp. desátém místě míří rovnou do Bun-
desligy. Tento celek celou sezónu „táhli“ 

Nejvyšší rakouská soutěž měla různá data ukončení. To oficiální mělo být 26. března., 

nicméně kvůli Covidu se řada důležitých zápasů odehrála až 9. dubna. 

JEDEN ZATSCHKOWITSCH 
VLÁDNE VŠEM

Z A H R A N I Č N Í  S O U T Ě Ž E

pokračování na str. 16 

Týmové foto vítězů rakouské Bundesligy  
s Michalem Kratochvílem (stojící druhý zleva) a Janem Mecerodem (stojící třetí zleva)
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 pokračování ze str. 15

JEDEN ZATSCHKOWITSCH 
VLÁDNE VŠEM

pouze tři hráči – celkově patnáctý Ond-
řej Sobčák s průměrem 613,24, dále pak 
Patrick Dvorak a David Machala (590,19). 
Zbytek týmu se potýkal s nevyrovnanými 
výkony a sestava byla často doplňována 
hráči z rezervní sestavy. Superligu mužů 
spolu s Kremsem opouští ještě Leoben. 
Tato dvě družstva nahradí Schlaining, který 
se po krátké pauze vrací mezi elitu, a dále 
pak Jenbach v sestavě s Michaelem Klau-
sem.

SUPERLIGA ŽEN

V ženské kategorii máme dlouhodobě po-
dobný obraz. O titul bojují dvě družstva, 
a to Neunkirchen nebo BBSV Wien.

V této sezóně tomu nebylo jinak, Ne-
unkirchen obhajuje titul a jasně vítězí bez 
jediné prohry v sezóně. České sesterské 
duo Hanka a Dana se musí opět spokojit se 
stříbrem, nicméně není důvod ke smutku. 
Holky prohrály za celou sezónu pouze jed-
nou, a to právě s vítězkami celé soutěže. 
Danča navíc v celkovém pořadí skončila 
druhá s průměrem 588,69 a Hanka čtvrtá 
584,31.

Bronz míří taktéž do Vídně, a  to sice 
na druhou stranu Prateru do KSV. K naší 
radosti v  tomto týmu najdeme nejlepší 
hráčku celé soutěže Veroniku Petrov s prů-
měrem 588,69. Bronz si na krk pověsí ještě 
Barbora Pýchová, která ročník zakončila 
na krásném sedmém místě. Premiérovou 
sezónu si v Rakousku odbila Anna Veče-
řová v barvách St. Pöltenu a sezóna to byla 
opravdu náročná. Tento tým se po celou 
sezónu potýkal s absencí důležitých hrá-
ček a někdy byl takřka zázrak, že se dalo 

dohromady šest lidí. Ale na to se historie 
neptá, celkově z  toho bylo solidní páté 
místo.

Na samém chvostu tabulky najdeme 
hráčky KSK Austria Krems, které by za běž-
ných okolností mířily do nižší soutěže, nic-
méně při celkovém počtu devíti družstev 
se v tomto ročníku nesestupuje. Superliga 
bude doplněna o vítězný tým z Bundesligy 
žen, kterým je Dornbirn. V sestavě Kremsu 
se dařilo pouze českým hráčkám, které se 
staraly po většinu sezóny o čestné body. 
Vendula Šebestová zažila jednu z nejú-
spěšnějších sezón, když obsadila 13. místo 
s průměrem 560,75.

NIŽŠÍ SOUTĚŽE

Ještě krátký pohled do nižších soutěží. Jak 
už bylo zmíněno, do Superligy mužů míří 
vítěz Bundesligy West Jenbach. Čtvrtým nej-
lepším týmem soutěže byl Schneegateern 
v sestavě s Pavlem Petrů (579,15), šestý byl 
pak Lambach (Sysel 569,65 a Pešadík 580,5) 
a devátý Wels (Dvořák 556,8 a Novák 547).

V Bundeslize Öst se na poslední chvíli 
zachránil i rezervní tým ze St. Pöltenu, za 
který nastupovali čeští hráči Lukáš Dúška 
(565,8) a Jan Škrampal (549,19).

Pokud se podíváme ještě níž, zmíním 
na závěr úspěch Kremsu „B“, který zvítězil 
v Landeslize NÖ. Nejlepším hráčem celé 
soutěže byl Jaroslav Vychodil s průměrem 
587,28.

Renáta Babická

Z A H R A N I Č N Í  S O U T Ě Ž E

Ženské družstvo SK FWT-Composites Neunkirchen, vítěz rakouské Superligy 
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Na první příčce tabulky se drží Rot-Weiss 
Zerbst se 30 body. Zerbst již od začátku 
provázela forma a  štěstí. Dvakrát pře-
konal hranici čtyřtisíc bodů (4033 proti 
Schwabsbergu a 4016 proti Kleeblatt Ber-
lin), několikrát se k ní velmi přiblížil. Navíc 
hned čtyři hráči se nacházejí mezi nejlep-
šími deseti hráči dle průměru. Zdálo se tak, 
že Zerbst nenajde svého přemožitele. To se 
však změnilo, když na utkání do Zerbstu za-
mířil jeho největší rival z Raindorfu. Oba 
týmy předvedly kvalitní výkony a o zisku 
bodu pro soupeře rozhodlo pouhých šest 
kuželek. Skvěle v tomto utkání zahrál český 
zástupce hájící barvy Raindorfu Milan Svo-
boda, když se jeho počítadlo zastavilo na 
687 bodech. Jeho výkon se právem stal dru-
hým nejvyšším náhozem kola. 

Do utkání za domácí vstoupili jako první 
Robert Ernješi a  Jürgen Pointinger. Duel 
Ernješiho proti Weberovi byl vyrovnaný po 
celou dobu, o bodu tak rozhodl lepší konec 
Ernješiho (648:645). Druhý duel mluvil od 
začátku ve prospěch domácího zástupce, 
Pointinger porazil Schmida o 30 kuželek, 
když hostující hráč nedokázal zvítězit ani 
na jedné dráze. 

V prostřední části vyzval Manuel Weiss 
Milana Svobodu. Tady měl navrch český 
hráč, když skvělým výkonem 687 kuželek 
přehrál domácího hráče o 43 kuželek. Další 
bod pro Zerbst zajistil v novém osobním 
výkonu 708 kuželek Marcus Gerdau. Stav 
utkání byl po 4 odehraných duelech 3:1 o 78 
kuželek ve prospěch Zerbstu. 

Závěr utkání nabídl nervydrásající 
chvíle. Lallinger vstoupil do utkání dráhou 
195 kuželek a stáhnul 31 kuželek z náskoku 
Zerbstu. Jeho spoluhráč Brachtel začal tro-
chu zabržděně se 137 kuželkami, domácí 
Kovačič o  22 více. Druhé dráhy byly ve 
znamení hostujících hráčů. Na třetí dráze 
lehce zaváhal Lallinger se 135:157, Brachtel 
naopak zvítězil 180:172. Po třech drahách 
bylo skóre 2:1 pro oba zástupce z Raindorfu, 
celkové kuželky 39 ve prospěch Zerbstu. Po-
slední plné byly vyrovnané. Dorážku však 
lépe zvládli hosté. Před posledním hodem 
Lallingera Zerbst vedl o 3 kuželky, borec 
Raindorfu však udržel nervy na uzdě a 120. 
hodem zahrál devítku. Lallinger nakonec 
zahrál 178:156 a Brachtel 185:162. Výhra Ra-
indorfu byla na světe.

Raindorf má v  současné době na 
kontě rovněž 30 bodů, ale má odehráno 
17 utkání. Osudným se mu stala dohrávka 
s  Breitengüssbachem, ve které podlehl 
2:6. Každopádně ještě nic není jisté. Velmi 
důležitá bude odveta právě mezi Raindor-
fem a Zerbstem, těžké utkání čeká Zerbst 
také s již zmiňovaným Breitengüssbachem 
a třetím Hallbergmoosem. Kaiserslautern 
by Zerbstu neměl dle papírových předpo-
kladů výrazněji vzdorovat.   

Třetí příčku v dosavadním celkovém po-
řadí obsadil Hallbergmoos, který se tak od 
podzimní části posunul o dvě pozice smě-
rem nahoru. Před čtvrtým týmem z Brei-
tengüssbachu má náskok čtyř bodů. Velké 
zlepšení zaznamenal také Schwabsberg, 

který se z deváté příčky po podzimní části 
vyhoupnul na pátou. S šestnácti body má 
stejné skore jako sedmý tým tabulky SF 
Friedrichschafen. SV Wernburg zaznamenal 
zhoršení o jednu pozici. Největší propad po 
podzimní části však zaznamenala Victoria 
Bamberg s českým zástupcem Radkem Hej-
halem. Bambergu se na jaře příliš nedařilo, 
dokázal vyhrát pouze dvě utkání a ztráta to-
lika bodů ho stála propad z bronzové příčky 
až na osmou pozici.

Osmou a  devátou příčku celkového 
hodnocení dělí velký bodový rozdíl. Victoria 
Bamberg má 15 bodů, devátý Kaiserslautern 
a desátý FEB Amberg mají po šesti bodech. 
Kleeblatt Berlin se nepodařilo uhrát ani 
jeden bod. 

A JAK SE VEDLO ČESKÝM ZÁSTUPCŮM 
V DOSAVADNÍ JARNÍ ČÁSTI? 

Milan Svoboda drží 5. místo v tabulce jed-
notlivců (venkovní výkony) – průměr 653,6 
a 17. místo v tabulce jednotlivců (celkové 
hodnocení) – průměr 633,8. Milan v jarní 
části doposud odehrál za Raindorf sedm 

Na rozdíl od české kuželkářské ligy, která má v tomto ročníku již dohráno, čekají 

1. Bundesligu mužů ještě tři kola plus některé dohrávky zápasů z dřívějších kol. Se 

stoprocentní jistotou můžeme už nyní říci, že sestupujícím týmem bude Kleeblatt 

Berlin, kterému se zatím v letošním ročníku nepodařilo získat jediný bod. 

KDO SE BUDE  
RADOVAT? 

Z A H R A N I Č N Í  S O U T Ě Ž E

pokračování na str. 18 
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TIRÁŽ

KULI  
BLAHOPŘEJE

Jindřich Svoboda, člen 
Sportovně-technické 
komise ČKA a vedoucí 
Poháru ČKA, oslavil 
v  dubnu 75. naroze-
niny.

Jaroslav Kupa, člen Sportovně-technické 
komise ČKA a TJ Třebíč, vedoucí soutěží 
1. KLM a 1. KLZ, oslaví v květnu kulaté 70. na-
rozeniny

Jiří Daněček, kolaudátor Technické komise 
ČKA, člen TJ Sokol Vracov a představitel vý-
robce kuželen, oslaví v květnu 70. naroze-
niny.

 pokračování ze str. 17

KDO SE BUDE 
RADOVAT? 

utkání, z nichž pouze v jednom nedosáhl na 
body. Své představení zahájil pěknou hrou 
669 bodů proti Bambergu, následovalo 631, 
640. Proti Kaiserslautern zahrál 673 kuže-
lek a jeho „season best“ přišlo v důležitém 
utkání proti Zerbstu, kde předvedl druhý 
nejvyšší výkon kola ve výši 687 kuželek. 
V posledních zápasech předvedl 618 a 613 
kuželek. 

Radka Hejhala nalezneme na 15. místě 
v tabulce jednotlivců (venkovní výkony) – 
průměr 627,6 a 23. místě v tabulce jednot-
livců (celkové hodnocení) – průměr 626,1. 
Radek započal jarní část poněkud zdržen-
livěji se 605 kuželkami proti Kleeblatt Ber-
lin. Od té doby jeho výkony stoupaly až do 
utkání s Breitengüssbachem, kde předvedl 
svůj nejvyšší výkon jarní části ve výši 676 
kuželek. Poté nastal mírný pokles, v posled-
ním zápase proti Schwabsbergu se mu da-
řilo nejméně, kdy jeho výkon skončil devět 
kuželek od šestistovkové hranice. Celkem 
v jarní části odehrál sedm zápasů, z nichž 
ve třech případech dokázal bodovat. 

Michael Kotal okupuje dvacáté místo 
v  tabulce jednotlivců (venkovní výkony) 

– průměr 621,5 a 51. místo v tabulce jed-
notlivců (celkové hodnocení) – průměr 
600,5. Michael Kotal odehrál ze všech čes-
kých zástupců nejméně utkání. Celkem se 
v jarní části představil třikrát. Své působení 
zahájil v utkání proti Wernburgu, kde pod-
lehl o jedinou kuželku. Největší výkon přisel 
v utkání proti Kleeblatt Berlin, kde si za 634 
kuželek vysloužil bod. Dalším bodem pro 
svůj tým přispěl v utkání s Breitengüssba-
chem, kde předvedl 584 kuželek. 

Milan Wagner je jako poslední český 
zástupce na 50. místě v  tabulce celko-
vého hodnocení (venkovní výkony) – 600,1 
a 58. místě v tabulce celkového hodnocení 
(celkové hodnocení) – 593,3. Milan Wagner 
má společně s Radkem Hejhalem odehráno 
nejvíce zápasů jarní části. Celkem dokázal 
bodovat ve třech případech. Nejlepší výkon 
představovalo 616 bodů, naopak nejhorší 
výkon přišel v posledním utkání proti Fri-
derichschafenu, kde na počítadle svítilo 541 
kuželek.

Veškeré výsledky naleznete na webu 
www.dkbc.de.

Marie Říhová

Z A H R A N I Č N Í  S O U T Ě Ž E

Nástup před utkáním německé bundesligy Zerbst vs. Raindorf


