
 

 

 

 
 

 
 

                                                                                                                             
 

 

 
Druhý turnaj Poháru mladých nadějí Plzeňského kraje si dal dostaveníčko na těžké 
kuželně Slavoje Plzeň. Sešlo se 34 hráčů a hráček, pěkná účast! Při turnaji se 
vyskytly problémy s vracením se malých koulí pro mladší žactvo. Bylo to 
nepříjemné jak pro hráče, tak pro domácí pořadatele. Myslel jsem si, že jarní turnaj 
pro tento nedostatek na Slavoji neuskutečníme. Dostal jsem příslib od domácích, 
že po menší úpravě bude vše OK a že budou rádi, pokud se na jaře u nich sejdeme. 
Byl to pro Masnu první takový turnaj, který pořádali a neměli s dětmi žádné 
zkušenosti. Rozhodl jsem se, že v jarní části pojedeme podle plánu, tzn., že na 
Masně se jarní turnaj uskuteční. 
 
A nyní k výsledkům:  
 
V kategorii mladší žákyně dnes zvítězila kdyňská Kristýna Gondeková (216), druhá 
skončila Michaela Mafková (211) ze CB Dobřany, které ale zatím patří průběžné 
první místo. Třetí místo v dnešním turnaji obsadila opět dobřanská hráčka Nikola 
Přibáňová. 
 
V kategorii starší žákyně se nejvíce dařilo Nikole Gondekové (196) z TJ Sokola 
Kdyně. Druhé místo obsadila dobřanská Kristýna Kvačová (195) a třetí místo 
obsadila dosud vedoucí hráčka průběžného pořadí Lucka Varmužová (194) z SKK 
Rokycany.  
 
V kategorii mladší žáci naházel nejvíce Matěj Fišer (221) z Kuželky Holýšov, druhé 
místo obsadil jeho oddílový kolega Matěj Majer (208), kterému prozatím patří 
průběžné první místo. Třetí místo dnes obsadil Matyáš Parýzek (203) z SKK 
Rokycany. 
 
V kategorii starší žáci se opět vyznamenal havlovický Míša Kotal nejlepším 
výkonem dne 246 poražených kuželek a suverénně vede průběžné pořadí. Druhé 
místo obsadil kdyňský Jirka Götz (227) před Milošem Černohorským z TJ 
Havlovice. 
 
Na závěr bych chtěl i přes problémy, které se vyskytly poděkovat domácím 
pořadatelům za uspořádání dnešního turnaje a věřím, že jarní turnaj si užijí i oni. 
 
Další turnaj se odehraje 20. 11. na kuželně SKK Rokycany. Přihlášky zasílejte 
nejpozději do 13. 11.  
Výsledky z dnešního turnaje najdete na stránkách http://skodaplzen.webnode.cz/a2-
kld2/  
 
          Šlajer Jiří 
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