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Podzim je pro kuželky tradičním ob-
dobím, kdy se rozebíhají soutěže, kdy 
favoriti zažívají svoje první zklamání, 
kdy outsideři naopak věří v dobrá 
umístění. Podzim je však rovněž do-
bou zaměřenou na mezinárodní klu-
bové poháry. Zažil jsem několik roč-
níků, kdy jsme se snažili z dosažených 
výsledků doslova vyzobat i sebemenší 
úspěch, kdy byla každá česká šestis-
tovka perlou. Poslední roky však při-
nášejí daleko větší porce radosti.

Slovan Rosice si za uplynulé ob-
dobí právem vybudoval pověst světo-
vého velkoklubu. Jeho úspěchy nejsou 
nahodilé a  rozhodně ne náhodné. 
Poslední tři soutěžní ročníky v tom 
však Rosice nejsou samy. SKK Náchod 
se v nich sice do finále Evropského 
poháru neprobojoval, ale každý rok 
je blíž a blíž. V nadcházející Lize mi-
strů jim navíc společnost bude dělat 
i Spartak Přerov.

Muži naopak za světovou špičkou 
spíše zaostávají. Do Ligy mistrů se 
letos probojovaly jen Rokycany díky 
umístění na Světovém poháru. Zbylé 
celky obsadily spíše nižší příčky tabu-
lek. Co podle vás chybí českým mu-
žům, aby konkurovali světové špičce? 
Pojďte o tom s námi diskutovat.

ÚVODEM

KVALIFIKACE

Celkem 13 mužských a 7 ženských družstev 
se 4. října sjelo k zahajovacímu ceremoni-
álu, aby den nato mohla odstartovat kva-
lifikace. Česko reprezentovali muži z SKK 
Rokycany a ženy KK Slovan Rosice.

Muži z Rokycan předvedli poměrně vy-
rovnané výkony v rozmezí 610–645 kuželek. 
V silné konkurenci to nakonec stačilo na 
konečné 8. místo (3768 kuželek). Nejlepším 
hráčem byl Michal Bučko 645. O 17 kuželek 
víc a 7. místo v kvalifikaci vybojoval interli-
gový rival Rokycan slovenský klub SK Železi-
arne Podbrezová. Jan Bína dosáhl výsledku 
636 a Jiří Veselý 653. Rokycany i Podbrezová 
si svými výsledky zajistily účast v nadchá-
zející Lize mistrů.

Na světovém poháru se v dresu rakous-
kého týmu Orth an der Donau představili 
i Michal Kratochvíl (611) a Jan Mecerod (674). 
Orth skončil v kvalifikaci na třetím místě 
(3935) a pokračoval tak v soutěži dál. Kva-
lifikaci s velkým náskokem vyhráli němečtí 
mistři ze Zerbstu, když dosáhli výkonu 4160 
kuželek. Tři hráči z týmu překročili hranici 
700. KK Neumarkt ukončil kvalifikaci na 
druhém místě (4017). Postupovou čtyřku 
uzavřel výkon 3899 maďarského týmu Za-
laegerszegi TK. Nejlepšího výkonu kvalifi-
kace dosáhl Christian Wilke z Zerbstu, který 
porazil 715 kuželek.

Kvalifikaci žen vyhrály rovněž s velkým 
náskokem Němky z SKC Victoria Bamberg 

(3784). Famózní hru předvedla hned na 
úvod Sina Beisser výkonem 694 kuželek. 
Stanovila si tím nový osobní rekord. Dlou-
hou dobu se na průběžném druhém místě 
držely Rosice, v závěru je ale o dvě kuželky 
přeskočily obhájkyně titulu Chorvatky 
z týmu KK Mlaka Rijeka. Chorvatky dosáhly 
výkonu 3628. Nejlepší rosickou hráčkou byla 
Natálie Topičová s výsledkem 658 kuželek. 
Hranici 600 překročila i Lucie Vaverková 
(643). Semifinálovou čtyřku doplnilo ještě 
rakouské družstvo SK FWT Neunkirchen 
(3583), kde nejvyšší výkon zahrála Eva Sajko 
(641). Pod čarou zůstaly tři týmy: Ipartech-
nika Győr, KK Proteus Postojna a Alfa Vector 
Tarnowo Podgórne.

SEMIFINÁLE

Páteční den byl věnován semifinálovým 
utkáním. V prvním mužském se proti sobě 
postavil první Zerbst a čtvrtý Zalaegerszegi. 
Němci dominovali od samého začátku. 
Hned v  úvodu utkání předvedl Manuel 
Weiss dráhu 200 a celkem pak výkon 722. 
Hranici 700 kuželek pokořil pak ještě Timo 
Hoffmann (706) a Igor Kovačič, se 730 kužel-
kami nejlepší hráč utkání. Zajímavostí je Ko-
vačičova poslední dráha, kdy „pokazil“ plné. 
Nahrál jen 96 kuželek, ale dorážka 98 vše 
vynahradila. Jediný bod pro Maďary získal 

Dějištěm 33. Světového poháru družstev se 

na začátku října stalo hlavní město Bavorska, 

konkrétně dvoupatrová kuželna mnichovského 

kuželkářského klubu sídlící jen malý kousek od 

tréninkového centra slavného FC Bayern Mnichov.

ROSICE 
BRONZOVÉ NA SP

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

pokračování na str. 3 

Lukáš Dařílek
šéfredaktor
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 pokračování ze str. 2

Zoltan Feher výkonem 690 kuželek. Němci 
postoupili do boje o zlato výkonem 4157, 
Maďaři nahráli 3858.

Druhé semifinálové utkání postavilo 
proti sobě KK Neumarkt a KSK Orth/Donau. 
Do utkání lépe vkročili hráči Neumarktu. 
Zavarko porazil Kratochvíla 685:615, Blaas 
pak Fritze 606:604. Hráči Orthu v průběhu 
zápasu prokazovali, že nejsou snadnou 
kořistí, ale Italové nakonec náskok udrželi. 
V závěru hry se s výsledkem zápasu pral 
ještě Jan Mecerod, na Erika Kunu nakonec 
nestačil, prohrál 617:661. Utkání skončilo 6:2 
(3889:3823). Neumarkt se tak stal druhým 
finalistou a Orth čekalo utkání o bronzovou 
příčku.

V prvním ženském semifinále se Raku-
šanky z Neunkirchenu postavily vítězkám 

kvalifikace. Utkání bylo pod taktovkou Ně-
mek, které nakonec zvítězily 7:1 (3710:3456). 
Nejlepšího výkonu 660 kuželek dosáhla 
Celine Zenker.

Podobný výkon v kvalifikaci Rijeky a Slo-
vanu Rosice byl příslibem napínavého se-
mifinálového utkání. Po úvodní rundě byl 
výsledek 1:1 a  Chorvatky vedly jen o  21 
kuželek. Nikola Tatoušková získala bod za 
643. Prostřední část hry patřila Chorvat-
kám, Vanesa Bogdanovič i Ana Jambrovič 
nahrály 637 kuželek. Barbora Janyšková 
(555) ani Natálie Topičová (621) tak bod ne-
získaly. V závěru hry uhrála bod pro Rosice 
ještě Alena Kantnerová, která porazila Anitu 
Safrány 596:586. Lucie Vaverková (609) však 
Milanu Pavlič (629) nedostihla. Rosicím se 
tak nepodařilo postoupit do finálového 
utkání. Prohrály 6:2 (3720:3591).

ZÁPASY O MEDAILE

Sobota se již nesla v medailovém duchu 
a jako první byla na řadě utkání o bronz. 
Zalaegerszegi nastoupil proti Orthu a od 
začátku na drahách dominoval. Jediný bod 
pro rakouské družstvo nakonec vybojoval 
Mathias Zatschkowitsch výkonem 666 ku-
želek. Bronz tak putoval do Maďarska díky 
výhře 7:1 (3811:3655).

Před utkáním o bronz panovala v rosic-
kém družstvu dobrá nálada a zdravé sebe-
vědomí. Utkání otevřely Nikola Tatoušková 
(605) s Naďou Dobešovou (582), získaly oba 
body a 80 kuželek náskok. Natálie Topičová 
ve střední části úspěšně navázala na své 
předchozí výkony a po výkonu 644 kuželek 
přidala další bod pro družstvo. Jediný bod, 

ROSICE  
BRONZOVÉ NA SP

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

Společné foto českých medailistek ze Světového a Evropského poháru 2022

pokračování na str. 4 
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který si nakonec soupeřky připsaly, uhrála 
Monika Nguyen (595), když porazila Simonu 
Koutníkovou střídanou Annou Štraufovou 
(555). Alena Kantnerová (606) s Lucií Vaver-
kovou (599) se o body s Julií Huber (597) 
a Evou Sajko (585) praly až do posledních 
hodů a obě uspěly. Rosice si tak po loň-
ském stříbře odvážejí ze Světového poháru 
opět medaili, tentokrát bronzovou díky ví-
tězství 7:1 (3591:3470).

Famózní výkon v boji o zlato předvedli 
hráči Zerbstu. Celkový výsledek 4214 kuželek 
a čtyři pokořené sedmistovky hovoří samy 
za sebe. Jediný bod pro Neumarkt uhrál vý-
konem 690 kuželek Armin Egger, když pora-
zil Fritzmanna. Manuel Weiss v tomto utkání 
vytvořil nejlepší výkon celého turnaje výko-
nem 735. Erik Kuna sice proti němu nahrál 
644, ale i tak prohrál skoro o sto. Weiss do-
minoval vyrovnaností s dráhami 180, 185, 
180 a 190. Zlato z tohoto poháru míří do 
Zerbstu již pojedenácté a letos obzvláště 
zaslouženě.

 Na vítězky kvalifikace z Bambergu če-
kal ve finále jejich hlavní rival posledních 

let – KK Mlaka Rijeka. Chorvatky v minulé 
sezóně dokázaly vyhrát několik velkých tro-
fejí včetně Světového poháru a Ligy mistrů. 
Finále tak slibovalo napínavou podívanou. 
Sina Beisser opět předvedla svou extra-
třídu výkonem 682 kuželek. Porazila velmi 
dobře hrající Anitu Mehesz (652). Valentina 
Gal ale uštědřila porážku Corinne Kastner 
630:589. V prostřední části putovaly oba 
body na konto Chorvatek. Jambrovič pora-
zila Zenker 665:640 a Vanesa Bogdanovič 
Alenu Bimber 638:603. Chorvatky vstupovaly 
do poslední části hry s náskokem 71 kuže-
lek. Anita Safrány (625) i Milana Pavlič (616) 
nakonec obě podlehly německým hráčkám 
Melisse Müller (660) a Klaře Sedlar (638), 
ale dokázaly rozdíl udržet ve svůj prospěch 
a přispět tak k celkovému vítězství Rijeky 
nad Bambergem. Tým KK Mlaka Rijeka tak 
díky výhře 5:3 (3826:3812) získává titul ze 
Světového poháru již potřetí v řadě.

Rosicím blahopřejeme k bronzové me-
daili. Všem českým zástupcům také přejeme 
hodně štěstí v Lize mistrů.

Martina Janyšková

ROSICE  
BRONZOVÉ NA SP

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

Světový pohár — ženy

KK Mlaka Rijeka CRO

SKC Victoria Bamberg GER

KK Slovan Rosice CZE

Světový pohár — muži

SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 GER

KK Neumarkt ITA

Zalaegerszegi TK HUN

8. SKK Rokycany CZE

Nástup Rosic před soubojem o bronz
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KVALIFIKACE

Mezi muži nás reprezentovalo Valašské Me-
ziříčí, které v kvalifikaci obsadilo 7. místo, 
když porazilo 3610 kuželek. Nejlepším hrá-
čem byl Tomáš Cabák s výkonem 633. Vítě-
zem kvalifikace se stal chorvatský klub Za-
presic (3896). Druhé místo obsadil rakouský 
Neunkirchen s výkonem 3861. Třetí příčka 
připadla Szegedu (3839) a poslední postu-
povou čtvrtou pozici vybojovala Trstená 

(3747). Jako zklamání můžeme považovat 
výkon Raindorfu, který porazil 3725 kuželek 
a obsadil první nepostupové místo. Milan 
Svoboda nahrál 621. Nejlepší výkon kvalifi-
kace hodil Lukas Huber (697).

V  ženské kategorii reprezentovaly 
hráčky SKK Náchod. Po vlažném rozjezdu se 
celkové číslo zastavilo na 3470, což stačilo 
na krásné druhé místo v kvalifikaci. Nejlepší 
výkon předvedla Nikola Portyšová, která 
shodila 624 kuželek. Rozhovor s Nikolou 

naleznete na straně 10. O pouhé čtyři ku-
želky byl lepší tým ZKK Istra z Chorvatska 
(3474). Třetí místo obsadil celek SV Pollwitz 
(Německo) s 3432 kuželkami. Poslední po-
stupovou pozici zaujalo družstvo Kamnik ze 
Slovinska (3400). Nejlepší hráčkou kvalifi-
kace byla hráčka Nataša Ravnič (661).

SEMIFINÁLE

První semifinálový souboj svedla Trstená 
se Zapresicem. Bohužel pro slovenský tým 
toto utkání skončilo jednoznačně 7:1 vý-
hrou Chorvatů. Nejlepším hráčem utkání 
byl Uroš Jagličič (665). Lídrovi Interligy ne-
vyšel především závěr zápasu. Další mužské 
semifinále ovládli hráči Szegedu, kteří po-
razili 3904 a vyhráli 6:2 nad týmem Neun-
kirchenu. Nejlepším hráčem se stal Karsai 
Laszlo (687). I Maďaři zlomili vývoj souboje 
ve svůj prospěch až v závěrečné dvojici.

Mezi ženami se v prvním utkání před-
stavil vítěz kvalifikace ZKK Istra, který jasně 
vyhrál nad týmem Kamniku 7:1, když po-
razil 3548 kuželek. Do druhého semifiná-
lového zápasu nastoupilo české želízko 
v ohni. Bohužel, náchodské ženy nestačily 
na perfektně hrající Pollwitz a prohrály 
6:2. Nejlepší českou hráčkou byla Kateřina 
Majerová (612). Výkon utkání zaznamenala 
aktuální mistryně světa Anna Muller (639), 
která svou jasnou výhrou dala Němkám 
hned na úvod utkání slušný náskok skoro 
sta kuželek k dobru.

Po roce tu máme znovu mezinárodní klubové poháry. Dějištěm Evropského poháru 

byl německý Mnichov. Kvalifikace se zúčastnilo 13 mužských a 8 ženských družstev.

ŽENY Z NÁCHODA SLAVÍ 
TŘETÍ MÍSTO NA EP

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

Bronzová radost náchodského týmu pokračování na str. 6 
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ZÁPAS O MEDAILE

První duel mezi Trstenou a Neunkirchenem 
vyhrál těsně rakouský tým 5:3 o 80 kuže-
lek. Rakušané těžili z lepší druhé poloviny 
utkání. Většinu náskoku si vytvořili lep-
šími plnými. Náchodské ženy byly mno-
hem úspěšnější než kolegové ze Slovenska 
a svoje sokyně porazily 6:2, když porazily 
3467 kuželek. Nejlepší hráčkou se stala 
stejně jako v kvalifikaci Nikola Portyšová 
(613). Náchodu se tak podařila dokonalá 
odveta za předchozí ročník, kdy v souboji 
o bronz naopak uspěl Kamnik.

Finálové utkání se přesunulo na druhou 
kuželnu v budově, kde do té doby probíhal 
Světový pohár. Mužské finále mezi týmy KK 

Zapresic a Zengo Alfold Szegedi TE probí-
halo ve „velkém stylu“. Zapresic zvítězil 7:1, 
když porazil 4017 kuželek. Soupeř z Maďar-
ska určitě neudělal ostudu shozenými 3943 
kuželkami. Nejlepším hráčem finále se stal 
Alen Kujundzic (706). 

Finále žen vyhrál německý tým Pollwitz 
5:3 (3692:3651). V tomto utkání byl viděn nej-
lepší ženský výkon celého Evropského po-
háru, kterého dosáhla hráčka Sarah Conrad 
(691). Conrad nastoupila na úvod střetnutí 
a stejně jako v semifinále přinesla svému 
týmu slušný náskok 86 kuželek. Ten se sice 
v průběhu utkání zmenšoval, ale i tak z něj 
téměř polovina zůstala. Pollwitz se tak mohl 
radovat z výhry v Evropském poháru. Třetím 
místem si náchodské ženy zajistily účast 
v Lize mistrů!

Jan Bína

 pokračování ze str. 5

ŽENY Z NÁCHODA SLAVÍ 
TŘETÍ MÍSTO NA EP

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

evropSký pohár — ženy

SV Pöllwitz GER

ŽKK ISTRA Poreč CRO

SKK Náchod CZE

evropSký pohár — muži

KK Zaprešić CRO

Zengő Alföld Szegedi TE HUN

SK FWT Neunkirchen AUT

7. TJ Valašské Meziříčí CZE

Česko reprezentovalo družstvo TJ Valašské Meziříčí
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KVALIFIKACE

Pohár NBC je již několik let vpravdě obří 
událostí. Letošní ročník s 25 mužskými a 14 
ženskými celky rozhodně nebyl výjimkou. 
Všechny týmy tak musely absolvovat hned 
třídenní kvalifikaci. Z ní vzešly dvě čtveřice 
bojující o cenné kovy.

V mužské části Česko reprezentovaly 
Sokol Husovice a KK Jihlava. Brněnský tým 
předvedl nejlepší výkon v osobě Petra Hen-
drycha, celkem 627 kuželek. Husovice obsa-
dily díky 3500 kuželkám celkové 17. místo. 
O něco lépe se dařilo Jihlavě. Nejvyšší vý-
kon Robina Parkana byl sice o pár kuželek 
nižší (623), celkově však ježci předvedli vy-
rovnanější výkony. 3574 kuželek díky lepší 
dorážce oproti makedonskému KK Makpet-
rol stačilo na dvě jedničky, tedy na 11. místo.

Kvalifikaci dominovala nejlepší sed-
mička týmů. Sedmé místo připadlo Chor-
vatům z KSK Grmoscica, kteří sice nahráli 
3710 kuželek jako šestý SKC Kleinwarasdorf, 
avšak poměr dorážky 1320:1275 hrál ve pro-
spěch Rakušanů. Těsně před branami se-
mifinále skončilo maďarské Repcelaki SE 
(3733). Postup si vybojovali domácí hráči 
z C. S. CFR Cluj díky 3790 kuželkám. V jejich 
čele stál veterán Petrut Ovidiu Mihalcioiu 
s 651 kuželkami. Výhru v kvalifikaci však do-
mácím přinesl zejména vyrovnaný týmový 
výkon. Druhá a třetí příčka patřila Němcům. 
Druhý TSV Breitengüssbach porazil 3778 
a třetí VfB Hallbergmoos 3774 kuželek. Po-
slední, kdo proklouzl do top čtyřky, byl ce-
lek KK Zadar, hlavně díky výkonu světového 
rekordmana Congora Baranje 693 kuželek.

Kvalifikaci žen rovněž odehrála dvojic 
českých zástupců. Jihlavu tentokráte doplnil 
Spartak Přerov. Jihlavské ženy vnímaly jako 
jednu ze svých výhod již nasbírané mezi-
národní zkušenosti. V čele s Janou Brauno-
vou tak mohly usilovat o top 6. Braunové se 
start velmi povedl. 655 kuželek bylo vůbec 
nejlepším výkonem kvalifikace. Zbytek týmu 
sice předvedl vyrovnané výkony, ale přeci 
jen řádově nižší. Jihlava celkově uhrála 
3404 kuželek a skončila těsně sedmá. Zá-
stupkyně týmu Martina Melchertová k tomu 
uvedla: „Vnímáme 7. místo jako úspěch 

a cennou zkušenost. Výjezd do zahraničí 
jsme využily i jako teambuilding.“ O příčku 
výše nalezneme Spartak Přerov. I druhý 
český zástupce se mohl opřít o jeden vý-
razný výkon. Zuzana Machalová zahrála 
624 kuželek. Další výsledky byly podobné 
těm jihlavským. Závěrečných 583 Kateřiny 
Pytlíkové ale přeci jen pomohlo k  lep-
šímu umístění Spartaku. Hráčky Přerova 
ke svému umístění ústy Martiny Janyškové 
doplnily: „Se semifinále jsme nepočítaly, 

PŘEROV V KLUŽI 
VYBOJOVAL LIGU MISTRŮ

P O H Á R  N B C

pokračování na str. 8 

Kuželna v rumunské Kluži patří mezi místa zaslíbená českým kuželkám. 

Jubilejní dvacátý ročník Česku opět přinesl úspěchy.

Úspěšná hanácká výprava do Kluže
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ale nakonec bylo mnohem blíž, než jsme si 
myslely. Třešničkou na dortu je však účast 
v Champions league.“

O čtvrté postupové místo do semifinále 
spolu na dálku svedly velký souboj hráčky 
rumunského Conpet Petrolul Ploiesti a slo-
vinského KK Impol Slovenska Bistrica. Slo-
vinky měly velmi špatný vstup do poháru 
(500) a postupně stahovaly ztrátu. Rumunky 
na tom byly podobně (538, 530). Díky lep-
šímu výkonu poslední hráčky (590:578) 
se nakonec radovaly Rumunky v poměru 
(3440:3431). Podobný souboj spolu svedly 
maďarské hráčky celku ZTE-ZAEV TK Zala-
egerszegi a Němky z SKK 98 Poing. I zde se 
rozhodovalo v závěru. Maďarky obsadily 
druhé místo díky 3520 kuželkám. Poing na-
hrál o sedm méně. Podstatnou roli to však 
nehrálo. Oba celky čekal vzájemný semifi-
nálový souboj. Vítězem kvalifikace se stala 

KK Alimenta Novi Sad ze Srbska díky 3553 
kuželkám.

SEMIFINÁLE

První semifinále mužů mezi sebou odehrály 
německé týmy se složitými jmény. Průběh 
utkání však nikterak náročný nebyl. Hall-
bergmoos šel hned v úvodu do vedení, 
které nepustil až do konce. Nejprve tedy 
2:0 o 54 kuželek. Ve druhé rundě sice za 
Breitengüssbach snížil Christian Jelitte, Di-
etmar Brosi však svým bodem vedení Hall-
bergmoosu zvýraznil. V posledním náhozu 
VfB svou výhru ještě zpečetilo. Vítězství 7:1 
(3815:3669) poslalo Hallbergmoos do finá-
lového utkání.

Druhé semifinále bylo velkou bitvou 
mezi domácí Kluží a Zadarem. Úvod pat-
řil Chorvatům. Hrvoje Marinovič v napína-
vém souboji udolal Manela Maneu 656:641. 

Radovan Vlajkov (660) k tomu přidal druhý 
bod. Druhá třetina skončila nerozhodně. 
První bod Kluže si připsal Catalin Lungu 
(646). Congor Baranj (644) naopak bodoval 
za Zadar. Poslední rumunská dvojice měla 
za úkol stáhnout chorvatský náskok. Petrut 
Mihalcioiu a hlavně Robert Merza tlačili na 
soupeře, co jim síly stačily. 23 kuželek z cel-
kových 80 stáhli na prvních dvou drahách. 
Dalších 24 přidali v rámci třetích třicítek. 
Ještě v úplném závěru Rumuni sahali po 
vyrovnání. Nakonec ale jejich výkony ne-
stačily. Mihalcioiu zvítězil 601:578 a Merza 
656:603. Zadar uhájil náskok čtyř kuželek, 
zvítězil 5:3 (3771:3767) a postoupil do finále.

Ženské semifinále číslo 1 a již zmiňo-
vaný souboj druhého a třetího týmu kva-
lifikace. I když souboj, Němky po kvalifi-
kaci přepnuly na vyšší výkonnostní stupeň 
a Maďarkám nedaly příliš šancí na postup. 

P O H Á R  N B C

 pokračování ze str. 7

PŘEROV V KLUŽI 
VYBOJOVAL LIGU MISTRŮ

pokračování na str. 9 

Společné foto vyslanců Vysočiny v Rumunsku
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Výhru Poingu zařídily hned čtyři šestistovky 
oproti jedné maďarské. Poing zvítězil jed-
noznačně 6,5:1,5 (3607:3343).

Druhé semifinále bylo podobné. Srbky 
navázaly na svůj kvalifikační výkon. V semi-
finále nahrály o osm kuželek více. Naopak 
Rumunkám nevyšel vstup do utkání (537, 
525) a zbytek semifinále se spíš jen dohrá-
val. Alimenta zvítězila 7:1 (3561:3360).

BOJE O MEDAILE

Zklamaní Rumuni nastoupili do utkání 
o třetí místo proti Breitengüssbachu. Němci 
byli od počátku lepším týmem. Svoji výhru 
a zisk bronzu orazítkovali dvěma nejlep-
šími výkony. Christopher Wittke nejprve 
porazil 677 kuželek, aby jej v posledním 
náhozu překonal Christian Rennert s 692 
kuželkami. Breitengüssbach porazil Kluž 
6:2 (3758:3650).

Tempo celého finálového zápasu určila 
hned první chorvatská dvojice. Kombo Ba-
ranj – Marinovič je jedno z nejsilnějších na 
celém světě. Hráči Hallbergmoosu mu sice 
čelili statečně, ale vedení 2:0 o 101 kuželek 
bylo zasloužené. Congor Barnaj předvedl 
top výkon utkání 693. Zbylé dva náhozy 
skončily smírně. Výkony německého týmu 
byly o něco vyšší. Náskok byl výrazně sní-
žen, avšak Zadaru po odehrání všech hodů 
i tak 44 kuželek zůstalo k dobru. Zadar po-
razil Hallbergmoos 6:2 (3825:3781) a právem 
oslavil výhru na Poháru NBC.

Ženská semifinále byla pro svou jedno-
značnost poněkud zklamáním. Dojem měly 
napravit boje o medaile. Rumunkám v zá-
pase o bronz opět nevyšel začátek zápasu. 
Souboje 581:545 a 596:538 daly Maďarkám 

velmi slušný náskok, který se zbytku hráček 
z Ploiesti nemohlo podařit stáhnout. Elena 
Mihai a především Daniela Lacatusu (607) 
získaly body, ale výhra patřila ZTE-ZAEV TK. 
Nejlépe se dařilo Zsofii Vegh-Soltesz s 610 
kuželkami. ZTE-ZAEV TK porazilo Ploiesti 6:2 
(3547:3369).

Vrchol celé akce však přišel v závěreč-
ném finále. Úvod utkání byl smírný. Jas-
mina Andjelkovic zvítězila 602:588. Dijana 
Kormanjos naproti tomu sice na kuželky 
uspěla 587:577, ale na sety byla lepší Bar-
bara Schmidbauer. I prostřední část hry 
byla nerozhodná. Vladana Obrenic zvítě-
zila s přehledem 579:546, naopak Kristina 
Ljubenkovic potvrdila, že si do Rumunska 
nepřivezla velkou formu a podlehla Chris-
tině Neundörfer 589:566. Stav 2:2 + 34 pro 
Alimentu. Těžká pozice pro Claudiu Süss 
a Nadine Boksic, dotahovačky Poingu. 166 
a 173 kuželek na úvod však dvojici Alimenty 
Hermina Lukac, Olivera Cikos dokonale za-
skočilo. Teď byly na koni Němky. Vynika-
jící Boksic byla před koncem druhé dráhy 
střídána Manuelou Urban. Než se na třetí 
dráze rozkoukala, prohrála ji s Cikos 128:155, 
naopak Süss drtivě porazila Lukac 176:144. 
Před poslední dráhou však ještě nebylo 
ani zdaleka rozhodnuto. Poing měl k dobru 
22 kuželek. O tři přišel v plných. Poslední 

dorážka vyšla Lukac (62). Süss zahrála jen 
45. Druhý souboj skončil 54:51 ve prospěch 
německé hráčky. Poing tak uhájil celkem 
pět kuželek ze svého náskoku. Zvítězil 6:2 
(3548:3543) a připsal si titul z jubilejního 
dvacátého Poháru NBC.

Lukáš Dařílek

 pokračování ze str. 8

PŘEROV V KLUŽI 
VYBOJOVAL LIGU MISTRŮ

P O H Á R  N B C

pohár nBC — ženy

SKK 98 Poing GER

KK Alimenta SRB

ZTE-ZÁÉV TK HUN

6. TJ Spartak Přerov CZE

7. KK Jihlava CZE

pohár nBC — muži

KK Zadar CRO

VfB Hallbergmoos GER

TSV Breitengüßbach GER

11. KK Jihlava CZE

17. TJ Sokol Husovice CZE
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V ženském pavouku letos nalezneme hned 
15 celků, což je o tři více než loni. Obhájce 
titulu KK Mlaka Rijeka se na úvod utká se 
slovinským KK Calcit Kamnik. Velký vyzy-
vatel aktuálně nejlepšího týmu světa, ně-
mecká Victoria Bamberg se střetne s KK 
Alimenta Novi Sad. Druhý tým z letošního 
Poháru NBC nebude vůbec snadným sou-
peřem. Slovan Rosice se v minulém ročníku 
do Final four neprobojoval. Letos to může 
napravit. V prvním kole jej čeká velice za-
jímavý souboj s českou enklávou v BBSV 
Wien. Spartak Přerov se dostal do Ligy 
mistrů díky šestému místu z Poháru NBC. 
V prvním kole jej čeká vítěz Evropského po-
háru, německý celek SV Pollwitz. SKK Ná-
chod, bronzový medailista z EP, svede na 
úvod souboj s rakouským Neunkirchenem. 
Rosice by v tomto případě mohly Náchodu 
poradit, jak na Rakušanky, které porazily 
v souboji o bronz na SP.

Mužského turnaje se zúčastní kom-
pletní šestnáctka týmů. Obhájce prvenství 
Železiarne Podbrezová má na úvod vskutku 
pikantní los. V rámci národního derby se 
střetne s aktuálním lídrem Interligy, tý-
mem ŠKK Trstená Starek. Ten před několika 
týdny zvítězil právě na půdě Podbrezové. 

O náboj tedy není nouze. Jediným českým 
zástupcem jsou SKK Rokycany. Los k nim 
nebyl příliš příznivý, když hned na úvod je 
čeká jeden z možných favoritů, KK Zadar. 
Chorvatský vítěz Poháru NBC má ve svém 
středu světového rekordmana Congora 
Baranje, dále Radovana Vlajkova či Hrvoje 
Marinoviče. Rokycany budou muset správně 
vyladit formu. Největšího favorita, vítěze SP, 
celek Rot Weiss Zerbst čeká v úvodním sou-
boji VfB Hallbergmoos. Pikantní bude bitva 
chorvatských velkoklubů KK Zapresic a KK 
Mertojak Split.

První utkání se odehrají 26. 11., odveta 
10. 12. Čtvrtfinále bude na programu na pře-
lomu ledna a února. Závěrečné Final four 
bude hostit kuželna v rakouském Grazu.

Lukáš Dařílek

LOS LIGY MISTRŮ

L I G A  M I S T R Ů

V sobotu 15. 10. po poledni proběhl los letošního 

ročníku Ligy mistrů. V osudí byly hned čtyři české týmy.

1. KOLO LIGY MISTRŮ — ŽENY

KK Slovan Rosice — BBSV Wien

SV Pollwitz — TJ Spartak Přerov

SK FWT Neunkirchen — SKK Náchod

1. KOLO LIGY MISTRŮ — MUŽI

KK Zadar — SKK Rokycany

ZPOVĚĎ NIKOLY 
PORTYŠOVÉ

Evropský pohár je za 
vámi. Jak hodnotíš 
vystoupení vašeho 
týmu?
Myslím, že jsme si jako 
tým vedly skvěle a ka-
ždá jsme do toho šly 
na 120 %. Máme super 
tým a navzájem se podporujeme, takže 
to pro nás byla další skvělá zkušenost se 
šťastným koncem a zároveň téměř týden 
plný srandy. Naší prioritou na každém po-
háru je se dostat z kvalifikace, což se nám 
už potřetí podařilo. Po předchozích dvou 
bramborových medailích z Evropského po-
háru jsme konečně chtěly, aby to cinklo, 
a to se naštěstí podařilo. 

Co říkáš na kuželnu v Mnichově?
Kuželna byla super a osobně mi sedla. Lí-
bila se mi i možnost se kouknout na hráče 
ze Světového poháru.

Jak jsi spokojená se svými výkony?
Se svými výkony jsem spokojená, i když sa-
mozřejmě vím, že mezery tam stále jsou. 

Jak se těšíš na Ligu mistrů a jaké jsou vaše 
ambice?
Na Ligu mistrů se těším, jsou to nové zku-
šenosti a nikdy jsem neměla možnost si 
ji zahrát. V prvním kole nás bude čekat 
rakouský Neunkirchen. Naše ambice jsou 
soupeře potrápit a samozřejmě urvat i ně-
jaký bod.
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Světovou jedničkou je v ženách Chorvatka 
Valentina Gal, u mužů Srb Vilmoš Zavarko. 
Na druhém a třetím místě ženského žeb-
říčku najdeme české reprezentantky Nikolu 
Tatouškovou a Natálii Topičovou. Nejlepší 
z českých hráčů je Jan Bína na čtrnáctém 
místě. Kompletní žebříček naleznete na 
webu ČKA nebo na webu NBC.

Petr Streubel

Po skončení mezinárodních klubových pohárů 

aktualizovala mezinárodní kuželkářská asociace 

NBC světový žebříček hráčů a hráček.

ŽENY

1. Valentina Gal CRO 4 355

2. Nikola Tatoušková CZE 4 275

3. Natálie Topičová CZE 4 150

4. Anna Müller GER 3 900

5. Hari Boglarka HUN 3 725

14. Hana Wiedermannová CZE 2 530

16. Jana Braunová CZE 2 305

20. Dana Martinkevič CZE 2 085

38. Kateřina Majerová CZE 1 200

45. Lucie Vaverková CZE 1 100

59. Naděžda Dobešová CZE 815

65. Nikola Portyšová CZE 735

68. Aneta Cvejnová CZE 720

73. Alena Kantnerová CZE 640

MUŽI

1. Vilmoš Zavarko SRB 5 800

2. Christian Wilke GER 5 160

3. Alen Kujundžić CRO 5 150

4. Florian Fritzmann GER 4 475

5. Igor Kovacić SRB 4 030

14. Jan Bína CZE 2 565

26. Jaroslav Hažva CZE 1 560

41. Jiří Veselý CZE 1 080

54. Michal Pytlík CZE 900

60. Jan Mecerod CZE 805

63. Rostislav Gorecký CZE 770

85. Petr Hendrych CZE 455

92. Radek Hejhal CZE 420

95. Michal Šimek CZE 400

Nikola Tatoušková a Jan Bína

SVĚTOVÝ 
ŽEBŘÍČEK NBC

KULI  
BLAHOPŘEJE

Ivanka Palánová, bývalá 
generální sekretářka ČKA, 
oslavila v říjnu významné 
životní jubileum.

Stanislav Nosek, před-
seda Královéhradeckého 
krajského kuželkářského 

svazu, oslavil v říjnu 75. na-
rozeniny.

Petr Vaňura, 1. viceprezi-
dent WNBA a bývalý pre-
zident ČKA, oslavil na za-
čátku října 65. narozeniny.

Ke konci října oslaví rovněž 
65. narozeniny Luděk Ke-
prt, dlouholetý reprezen-

tační trenér žen a juniorek.

DOTAČNÍ VÝZVA 
MŮJ KLUB 2023

Národní sportovní agentura na svých strán-
kách zveřejnila výzvu Můj Klub 2023. Výzva 
je zaměřena na podporu sportovních klubů, 
tělovýchovných a tělocvičných jednot, které 
se věnují sportování dětí a mládeže od 4 do 
19 let.

Výše dotace bude stanovena na základě 
rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže 
uvedených v příloze žádosti. Zahájení pří-
jmu žádostí je 17. října 2022 od 12.00 a ukon-
čení příjmu žádostí je 30. listopadu 2022 do 
12.00. Žádost (včetně příloh) je nutné podat 
datovou schránkou žadatele nebo datovou 
schránkou zmocněnce.

S pomocí administrace žádosti a do-
tazy se TJ/SK mohou obracet na příslušné 
okresní sdružení ČUS.
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Doposud nejlépe se daří celku ŠKK Starek 
Trstená, který všech pět utkání dokázal 
zakončit výhrou a právem je tak s deseti 
body na vrcholu tabulky s celkovým prů-
měrem 3782 kuželek. Velkou oporou je pro 
Trstenou Mikolaj Konopka, který je v čele 
tabulky hodnocení jednotlivců s průmě-
rem 650,1 kuželek. Největším triumfem pro 
lídra tabulky byla výhra z venkovního utkání 
v Podbrezové, kde se jim podařilo po dlou-
hých letech porazit domácí Podbrezovou 
7:1 velkým rozdílem 105 kuželek. Naopak 
namále měla Trstená v domácím utkání 
třetího kola se Slavojem Praha.

Zápas zahájil vítězně Konopka. Druhý 
souboj skončil smírně. V prostřední části 
domácí Martin Starek nestačil na Zdeňka 
Gartuse. Za to Michal Szulc zahrál nejlepší 
výkon kola (688) a svého soupeře, v utkání 
vynikajícího, Michala Koubka porazil o 38 
kuželek. Na konci přišlo drama. Oba do-
mácí podlehli soupeřům, nicméně udrželi 
plusové kuželky. Trstená s odřenýma ušima 
zvítězila poměrem 4,5:3,5 (3799:3775).

Podbrezová se po výhře v utkání 5. kola 
se Slavojem Praha, ve kterém poprvé ata-
kovala hranici 3700 kuželek, vyšvihla na 
druhou příčku. Přitom její působení ze za-
čátku bylo takové zabržděné. Po oslabení 
o Erika Kunu a žádné nové akvizici musela 
vsadit na kvalitní opory z B týmu a mládeže. 
I když její celkové výkony nebyly tak vysoké 
jako v loňské sezóně, z pěti utkání dokázala 
dovést čtyři z nich zdárně k výhře. Momen-
tálně je tedy na stříbrné pozici s osmi body. 

Třetí až šestá příčka v tabulce je bodově 
stejná. Na třetí příčku se nám vyšplhali jih-
lavští ježci, kteří z osmi bodů přišli o dva ve 
venkovním utkání s Rokycany. V pátém kole 

měla v plánu Jihlava cestovat do Sučan, bo-
hužel z důvodu velkého počtu nemocných 
bylo toto utkání odloženo. 

V závěsu za Jihlavou je celek z Valaš-
ského Meziříčí a Rokycany. Valmez ztratil 
své body hned v úvodním kole proti Trs-
tené, kde sice zahrál 3748, nicméně domácí 
nahráli 3814 kuželek. V ostatních třech utká-
ních měli Valaši vždy navrch a své souboje 
vyhráli poměrem 6:2. Rokycany po čtvrtém 
kole byly na druhém místě v tabulce, v pá-
tém kole na ně čekal těžký soupeř v podobě 
lídra tabulky, kterému na jeho půdě pod-
lehly 5:3, ale o skoro 120 kuželek. O stejném 
víkendu pak Rokycany předehrávaly sedmé 
kolo s Vrútkami. V tomto utkání už porážka 
českého mistra byla poněkud překvapivá. 
Rokycany tak ze slovenského výjezdu ne-
vytěžily ani bod, což znamená propad na 
momentální pátou příčku. Skupinu se 
šesti body uzavírají TJ Rakovice. Prozatím 
podlehly Valmezu a Podbrezové. V utkání 
s Podbrezovou Rakovice svým soupeřům 
připravily hodně těžké chvilky. Prohrály o 20 
kuželek až díky závěrečnému souboji Jiřího 
Veselého s Martinem Dolnákem (643:577). 
Příjemné pro Rakovice naopak byly dva 
body z venkovního utkání čtvrtého kola se 
Slavojem, které slovenský celek vyhrál 6:2 
rozdílem 31 kuželek. Po čtyřech odehraných 
hráčích hrálo skóre utkání do karet Rako-
vicím v poměru 3:1. V závěru nastoupil za 
domácí střelec Jaroslav Hažva a zasloužil se 
o velkou podívanou. Celkově z drah vyždí-
mal 696 kuželek a nahrál jich 112. Bohužel 
Petr Pavlík zůstal pozadu (555). Na svého 
soupeře ztratil 71 kuželek. Rakovice si tak na 
Slovensko odvezly velmi cenné body.

Na sedmé příčce se drží celek KK Slavoj 

Praha, který má zatím jako jediný tým ode-
hráno již šest zápasů. Zatím asi nejnapína-
vější zápas prožil Slavoj proti Trstené, ve 
které chybělo opravdu trošičku štěstíčka, 
aby z toho byla alespoň remíza.

Čtyři body v tabulce má brněnský tým TJ 
Sokol Brno Husovice s pěti odehranými zá-
pasy. Tři body mají Vrútky, kterým se o mi-
nulém víkendu překvapivě podařilo získat 
dva body na domácí půdě proti Rokycanům. 
Dva body získal KK Tatran Sučany, který 
k výhře dotáhl pouze utkání proti Hořicím. 
Poslední dvě místa v tabulce patří letošním 
nováčkům soutěže. 

Marie Říhová

TRSTENÁ V ČELE BEZ 
ZTRÁTY KYTIČKY

I N T E R L I G A  M U Ž Ů

Celkem pět kol mají odehráno interligové týmy z letošního 

ročníku nejvyšší česko-slovenské soutěže.

INTERLIGA 2022/23

Z SKÓRE B

1. ŠKK Trstená Starek 5 28,5 : 11,5 10

2. ŠK Želez. Podbrezová 5 26 : 14 8

3. KK Ježci Jihlava 4 21 : 11 6

4. TJ Valašské Meziříčí 4 20 : 12 6

5. SKK Rokycany 5 23 : 17 6

6. TJ Rakovice 5 22 : 18 6

7. KK Slavoj Praha 5 22,5 : 25,5 5

8. TJ Sokol Brno-Husovice 6 18 : 22 4

9. TJ Lokomotíva Vrútky 5 14 : 26 3

10. KK Tatran Sučany 4 10 : 22 2

11. SKK Hořice 5 16 : 24 2

12. FTC KO Fiľakovo 5 11 : 29 0
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Stoprocentně úspěšná byla favorizovaná 
družstva Rosic a  Slavie Praha. Rosice 
shodně oběma nováčkům Jičínu i Vyškovu 
uštědřily na přivítání v první lize kanára. Ale 
ani Náchod ve třetím kole nebyl daleko od 
toho, aby prohrál tímto nepopulárním vý-
sledkem. Rosice zvítězily v Náchodě 7:1, když 
dosáhly vynikajícího výkonu 3643 (domácí 
Náchod 3401), což je podle mých zjištění 
historicky nejvyšší výkon této soutěže.

Slavia se při svých zápasech ve Zlíně, 
s Jičínem a ve Vyškově nedostala do váž-
nějších problémů a má na svém kontě taky 
plný bodový zisk. Za pražský celek zatím 
ani v  jednom zápase nenastoupila Olga 
Hejhalová, ale v dobrém světle se podle 
očekávání ukazuje letní posila z Rokycan 
Linda Lidman (ve Vyškově 620). Do sestavy 
se postupně vrací také Kristýna Juráková, 
i když chyběla na soupisce před startem 
nového ročníku.

Valašské Meziříčí si své čtyři body 
uhrálo doma, když na Rokycany jim stačil 
lehce nadprůměrný výkon (3330) a na slabě 
hrající Přerov si dovolily ještě polevit (3264). 
Za zmínku stojí výkon 618 přerovské Micha-
ely Beňové. Přerov ale jinak své další dva 
zápasy vyhrál, i když doma proti Zlínu to 
bylo drama s nízkými výkony (5:3, 3167:3123).

Jihlavský tým využil domácí prostředí 
a dvěma pěknými výkony přes 3300 zahájil 
sezonu dvěma vítězstvími, tradičně za vel-
kého přispění Jany Braunové. Ve třetím kole 
ve Zlíně se role obrátily a domácí zahrály 
pravděpodobně svůj nejlepší domácí výkon 
(3493) a Jihlavu porazily 7:1. Utkání na této 
jinak dosud spíše nepadavé kuželně ozdo-
bily dvě šestistovky domácích (Bohdana 
Jankových 615, Michaela Bagári 603).

Favorizovaný Náchod se aktuálně, 
s  ohledem na horší skóre, nachází až 
v druhé polovině tabulky, ale má čtyři body 
z venku po kvalitních výkonech na kuželně 
ve Vyškově a v Rokycanech. Zlín má zatím 
pouze dva bodíky za již zmiňovaný vynika-
jící domácí výkon proti Jihlavě.

Podle očekávání jsou na chvostu ta-
bulky oba nováčci a Rokycany po letním 
odchodu svých opor. Jičín se ukazuje jako 
nepříliš padavá kuželna, ale domácí stejně 
dvakrát prohrály po slabých výkonech 
(s Rosicemi a s Přerovem). Vyškov měl hned 
ze startu možnost porovnat úroveň druhé 
ligy a kvalitu loňských prvoligových medai-
listek (Náchod, Rosic i Slavie) a na body si 
proto zatím nesáhnul. Ve druhém i třetím 
kole už se v dresu Moravanek představila 
Zuzana Honcová (roz. Musilová), tak uvi-
díme, jak v dalších zápasech svými výkony 
pomůže svému novému klubu.

Rokycany byly nejblíže k zisku bodů, 
resp. k zisku jednoho bodu za remízu, ve 
třetím kole ve Valašském Meziříčí. Ani v Jih-
lavě a ve svém dosud jediném zápase doma 
ale nezahrály Rokycany vyloženě špatně. 
I přes odchod svých opor se zbylé čtveřici 
doplněné hráčkami bez prvoligových sku-
tečností daří zatím bojovat s nepříznivými 
vnějšími okolnostmi úspěšně.

Při pohledu na prozatímní pořadí jed-
notlivkyň nepřekvapí dominance hráček 
Rosic, Náchoda a Slavie. Tu aktuálně na-
bourává celkově třetí Michaela Beňová 
(590). Pořadí vévodí Natálie Topičová (597). 
Tahákem nastávajícího kola je jistě bitva 
Slavie s Náchodem. Pražský tým bude hrát 
doma.

Štěpán Koblížek

ZAHŘÍVACÍ KOLA  
JSOU ZA NÁMI

P R V N Í  L I G A  Ž E N

Desítka družstev v nejvyšší soutěži žen má za sebou první třetinu podzimní části.

1. KLZ 2022/23

Z SKÓRE B

1. KK Slovan Rosice 3 23 : 1 6

2. KK Slavia Praha 3 20 : 4 6

3. TJ Valašské Meziříčí 3 14,5 : 9,5 4

4. TJ Spartak Přerov 3 13 : 11 4

5. KK Jihlava 3 13 : 11 4

6. SKK Primátor Náchod 3 12 : 12 4

7. KC Zlín 3 11 : 13 2

8. SKK Rokycany 3 6,5 : 17,5 0

9. KK Vyškov 3 5 : 19 0

10. SKK Jičín 3 2 : 22 0
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Zábřeh těžil zejména z  příznivého losu, 
když narazil na tři celky z chvostu tabulky 
(ValMez, Rosice, Přerov). Jediná dosavadní 
porážka přišla od již zmíněného Trutnova. 
Zábřeh se spoléhá zejména na vyrovnanost 
kádru, pět hráčů základní sestavy je totiž 
podle průměru seřazeno ve 14 kuželkách 
(560-574,5).

Druhý Trutnov se po domácím zavá-
hání v prvním kole proti Duchcovu oklepal 
a třemi vítězstvími vše odčinil. Vyzdvihnout 
musím zejména výkonnost ostříleného 
Romana Straky (607,67) a juniorského re-
prezentanta Ondřeje Stránského (595,67). 
Právě Ondřej Stránský (585) spolu s Davi-
dem Ryzákem (593) se postarali o zname-
nitou otočku utkání 4. kola ve Vyškově, když 
domácí před posledními šedesátkami vedli 
o 44 kuželek, a přesto se z výhry neradovali. 
Utkání skončilo poměrem 6:2 pro Trutnov 
(3512:3494). Pomyslné stupně vítězů uzavírá 
nováček ze Sadské navíc s odloženým zá-
pasem v Českých Velenicích. Hráči Sadské 
zatím jako jediní nepoznali hořkost porážky. 
Připsali si dvě domácí vítězství proti Tře-
bíči a Dačicím a cennou remízu v Duchcově, 
kterou si rozebereme podrobněji. V tomto 
utkání duchcovští tahali za delší konec 
provazu zvláště díky výkonům Zdeňka Ran-
sdorfa (646) a Jiřího Zemánka (640), jenže 
oba “dotahováci” Sadské zvítězili ve svých 
soubojích na dráhy, ačkoliv oba prohráli na 
číslo, a tím dovedli svůj tým k zisku alespoň 
jednoho bodu.

Bramborová pozice patří týmu z Du-
chcova. Má 5 bodů jako Sadská, ale plný 
počet utkání. Jediná prohra přišla v Čes-
kých Velenicích, kde se opět potvrdilo, jak 

nepostradatelný Zdeněk Ransdorf (2. v prů-
měrech, 618) pro Duchcov je. Zdeňka Ran-
sdorfa dále dobře doplňují Jiří Zemánek (6. 
v průměrech, 598,17) s Jaroslavem Bulantem 
(5. v průměrech, 599,33). Pátá příčka náleží 
Českým Velenicím, na kontě mají dvě výhry 
a jednu prohru. Podařilo se jim zaskočit 
Dačice v jejich domácím prostředí, což po-
važuji za velmi cenné vítězství, na úspěchu 
se největší měrou podílel Zdeněk Dvořák 
s 643 poraženými kuželkami. Zdeněk Dvořák 
se může aktuálně pyšnit výbornou formou, 
dokonce kraluje pořadí jednotlivců (průměr 
627).

První polovinu tabulky uzavírají Klokani 
z Dobřan. Připsali si dvě výhry a dvě pro-
hry. V domácím prostředí dosahují průměru 
3500, nicméně venku se jim na tyto výkony 
navázat ještě nepodařilo. Na sedmém místě 
je Třebíč, ta má taktéž dvě výhry a dvě pro-
hry. Obě výhry přišly v domácím prostředí. 
Nutno podotknout, že v Dačicích a v Pře-
louči proti Sadské se i ostatním týmům 
sbírají body jen těžko.

I družstva na osmém a devátém místě 
mají dvě výhry a dvě prohry. Dačice i Vyš-
kov jsou zatím mírně za očekáváními, po 
čtyřech kolech však nelze dělat ukvapené 
závěry. V A týmu Dačic se nově objevuje Petr 
Janák, jenž se prezentuje kvalitními výkony. 
Centropen zaznamenal výhru v  Přerově 
a doma proti Třebíči. Hráči Vyškova potvrdili 
roli favorita doma proti Valašskému Mezi-
říčí B a v Rosicích, naopak zaváhání přišla 
na těžké půdě v Třebíči a doma s druhým 
Trutnovem. 

Se dvěma body se na 10. místě nachází 
Valašské Meziříčí. První vítězství Valaši 

zapsali až v domácím utkání čtvrtého kola 
proti Rosicím a odpoutali se tak od dna. 
Stejně tak nováček z Přerova zapsal pouze 
jednu výhru, a to doma proti Dobřanům. 
Hráči Přerova zatím nedokázali příliš pod-
pořit skvělé výkony svého tahouna Michala 
Pytlíka, a proto mají na kontě jen dva body. 
Na úplném chvostu se krčí Rosice, které 
jsou zatím bez zisku bodu a naplňují tak 
pozici outsidera 1.KLM. Máme před sebou 
ale ještě spoustu kol a pořadí po prvních 
čtyřech kolech v konečném zúčtování ne-
musí hrát žádnou roli. Děkuji za pozornost.

Vít Jírovec

ZÁBŘEH A TRUTNOV  
NA ČELE

P R V N Í  L I G A  M U Ž Ů

Po čtyřech odehraných kolech můžeme na čele tabulky 1. KLM vidět dva týmy se 

shodným počtem bodů jen s tím rozdílem, že Zábřeh má oproti Trutnovu lepší skóre.

1. KLM 2022/23

Z SKÓRE B

1. KK Zábřeh 4 22 : 10 6

2. TJ Lokomotiva Trutnov 4 18 : 14 6

3. KK SDS Sadská 3 16 : 8 5

4. TJ Sokol Duchcov 4 20 : 12 5

5. TJ Lok. České Velenice 3 13 : 11 4

6. CB Dobřany Klokani 4 18 : 14 4

7. TJ Třebíč 4 17 : 15 4

8. TJ Centropen Dačice 4 16,5 : 15,5 4

9. KK Vyškov 4 14 : 18 4

10. TJ Valašské Meziříčí B 4 11 : 21 2

11. TJ Spartak Přerov 4 8,5 : 23,5 2

12. KK Slovan Rosice 4 10 : 22 0
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TIRÁŽ

Z JEDNÁNÍ  
VR A VV ČKA

Na svátek svatého Václava proběhlo v Ro-
sicích zasedání Výkonné rady ČKA pro rok 
2022. Účastníci si vyslechli tradiční zprávu 
o činnosti VV ČKA a také zprávu o hospo-
daření ČKA. Dále projednali návrh na eko-
nomické zajištění krajských kuželkářských 
svazů doplněný průběžnou zprávou o hos-
podaření ČKA v roce 2022 s výhledem do 
následujících let.

V předvečer zasedání VR ČKA rovněž 
proběhlo jednání VV ČKA, které projednalo 
podklady pro VR ČKA a schválilo základní 
teze MČR jednotlivců pro rok 2023.

Velikost:
35-37 (S)
38-41 (M)
42-45 (L)

46-48 (XL)

Antibakteriální ponožky

PONOŽKY
NA KUŽELKY

se stříbrným vláknem
Stříbrné vlákno je viditelné pouhým
okem, bakterie zabíjí permanentně,
tedy i přes noc, když necháte ponožky
v botách
Ponožky zabraňují zápachu, chrání před
infekcemi i plísněmi
Jsou vyrobné z funkčního mikrovlákna

MIRO GLOVES s.r.o., Borová 275, 56982
Borová u Poličky, www.silvernite.cz

Jsou desinfekčně předeprané, lze je
prát v pračce na 60°C a sušit v sušičce

Stříbrné vlákno je viditelné pouhým
okem, bakterie zabíjí permanentně,
tedy i přes noc, když necháte ponožky
v botách

www.silvernite.cz


