
 

 

 

 
 

 
 

                                                                                                                             
 
Na Božíhodovou neděli si dali sraz naše mladé naděje na předposledním turnaji 
této sezóny v Rokycanech. Byly zde k vidění dva pěkné výkony přes 250. 
V kategorii mladší žákyně Valerie Fišerová z CB Dobřany shodila 255 kuželek a 
v kategorii starší žáci Jirka Götz porazil 261 kuželek! Těsně pod 
„dvěstěpadesátkou“ se zastavilo počítadlo další dobřanské hráčce a to Michaele 
Provazníkové.  
 

V kategorii mladší žákyně se „hejbaly škatulata“, když se po skvělém výkonu 
Valerie Fišerová vyhoupla na první místo průběžného pořadí. Druhá v tomto turnaji 
skončila Míša Provazníková z CB Dobřany, když porazila pěkných 247 kuželek a 
upevnila si tak průběžné třetí místo. Třetí místo obsadila v Rokycanech dobřanská 
Nikola Přibáňová (233). V tomto turnaji se naopak nedařilo další dobřanské hráčce 
Míše Mafkové, která tak přišla o průběžné první místo a Valerie na ní získala slušný 
náskok. Ale poslední turnaj bude jistě ještě zajímavý. 
  
V kategorii starší žákyně k žádné změně v průběžném pořadí nedošlo, ale rozdíl 
mezi čtvrtou Dominikou Hrádkovou a třetí Sabinou Homrovou (obě CB Dobřany) 
jsou pouhé 2 body.  
V Rokycanech si nejlépe vedla dobřanská Kačka Mafková (234), které o jednu 
kuželku přehrála lídra průběžné tabulky Lucku Varmužovou (233) z Rokycan. Třetí 
místo obsadila díky lepší dorážce Lenka Šlajerová (226/60) z Kuželky Holýšov. 
Čtvrtá skončila dobřanská Dominika Hrádková (226/53). V této kategorii je zřejmě o 
prvních dvou místech jasno, ale všichni víme, že koule je kulatá  a stát se může 
lecos…       
 

V kategorii mladší žáci došlo také ke změně na prvním místě. Pořadí si prohodili 
dva holýšovští Matějové, když v Rokycanech Matěj Fišer porazil pěkných 242 
kuželek. Druhé místo v turnaji obsadil Patrik Gondek (229) z TJ Sokol Kdyně. Třetí 
místo obsadil Matěj Majer (219) z Kuželky Holýšov. I v této kategorii není ještě 
rozhodnuto. Mezi prvním a třetím Matyášem Parýzkem z Rokycan je rozdíl devíti 
bodů… 
  
V kategorii starší žáci je zřejmě o prvních dvou místech rozhodnuto. Boj o třetí 
příčku bude ještě zajímavý. Rozdíl mezi třetím Milošem Černohorským a čtvrtým 
Jirkou Veselým z Rokycan je 7 bodů. 
V Rokycanech podal skvělý výkon Jirka Götz (261) z TJ Sokol Kdyně, druhé místo 
obsadil lídr průběžné tabulky Míša Kotal (237) z TJ Havlovice, třetí o jednu kuželku 
skončil jeho oddílový kolega Miloš Černohorský (236).  
 

Závěrečný turnaj se odehraje 15. 4. ve Kdyni, kde dojde i k vyhlášení výsledků.  
 

Výsledky z dnešního turnaje najdete na stránkách http://skodaplzen.webnode.cz/a2-
kld2/  
 
 
          Šlajer Jiří 
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