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Uteklo to jako voda a po přestávce je 
tu další sezóna. Kuželny jsou vymy-
dlené, nachystané na zápasový ná-
por, hráči a hráčky mají natrénováno, 
tedy alespoň velká většina.
Na následujících stranách naleznete 
obvyklou porci zářijových informací 
k  nadcházejícímu ročníku, předse-
zónní přehled nejvyšších soutěží, 
souhrn nejdůležitějších hráčských 
přesunů a  také základní informace 
o  renovacích kuželen, včetně jedné 
zbrusu nové.
Ročník 2017–2018 tradičně vyvrcholí 
světovými šampionáty, příští rok je 
bude hostit rumunská Kluž. První vr-
chol nás však čeká již za necelý mě-
síc. Jsou jím klubové poháry, kterých 
se účastní úspěšné celky z  minulé 
sezóny. Letos však má jeden z nich, 
ten nejprestižnější, Světový pohár, 
zvláštní příchuť. Bude jej totiž hos-
tit šestidráha v  Blansku. Pozvánku 
na akci také naleznete na stránkách 
tohoto čísla. Bude to opět po čase 
jedinečná příležitost vidět v akci nej-
lepší týmy světa. A držme palce na-
šim zástupcům, aby se v této konku-
renci neztratili. Věřme, že je domácí 
atmosféra vybudí k  nejlepším výko-
nům a třeba i nějaké medaili.

Úvodem

pokračování na str. 3 

Dnes je již neodmyslitel-
nou součástí úvodu září 
tradiční souboj úspěš-
ných celků ročníku 
předchozího, které se 
na vybrané kuželně 
střetávají v  souboji 
o  takzvaný Superpo-
hár. Klání mezi vítězem 
nejvyšší soutěže a  ví-
tězem Poháru ČKA — Pro-
Tec Cupu se letos konalo již 
posedmé. Hostitelská povinnost připadla 
na bedra vrchlabských kuželkářů, kteří se 
i  díky novému prostředí (více k  tomu na 
straně 13) opět ukázali v  tom nejlepším 
světle.

Zápas mužů

Ale nyní k  samotným utkáním. Dění od-
startoval souboj mužů mezi celky SKK 
Rokycany, který obsadil druhou celkovou 
příčku v  premiérovém ročníku Interligy, 
první v  redukovaném žebříčku českých 
družstev a  stal se tak mistrem ČR, a  Klo-
kany CB Dobřany. Ti naopak interligovou 
příslušnost neobhájili a  v  letošní sezóně 
budou v  1. KLM usilovat o návrat zpět do 
česko-slovenské soutěže. Chuť si ale na-
pravili na závěrečném finálovém turnaji 
PČKA, který s  přehledem ovládli. V  cestě 
za výhrou navíc Klokani ve čtvrtfinále vy-
řadili právě Rokycany. Ty se jim tak mohly 
pomstít za překažení cesty k „doublu“ po-

rážkou v Superpoháru.
Za Rokycany již nenastu-

puje dlouholetá opora 
Michal Pytlík. Jeho ná-
hradou by mohl být 
Martin Procházka, kte-
rý přestoupil z  Blan-

ska. Úvod utkání však 
za Rokycany obstarali 

Jan Endršt a  Daniel Ne-
umann. Endršt díky lepším 

plným ovládl v  souboji s  Vlasti-
milem Zemanem první dvě dráhy. Na třetí 
sice zaváhal, ale poslední plné 111 a dráha 
165 nakonec jednoznačně uzavřela souboj 
v poměru 592:564 pro rokycanského hráče. 
Neumann naopak proti Josefovi Fišerovi 
nezačal dobře (139:159). Druhá třicítka těs-
ně vyzněla ve prospěch Neumanna, když 
Fišer nezvládl dorážku. Celý souboj roz-
hodla třetí dráha, kterou Neumann zahrál 
160. V závěru si vybudovaný náskok již ne-
nechal vzít (565:544).
Nelehkou situaci pro Klokany, kteří prohrá-
vali 2:0, měli vylepšit Zdeněk Říha a Martin 
Pejčoch. Říhovi se však vůbec nevedlo. Cel-
kových 509 nemohlo jeho soupeře Marti-
na Procházku vystrašit (570:509), třetí bod 
pro Rokycany. Naopak naději pro Klokany 
vykřesal Pejčoch. Ten v  souboji se Štěpá-
nem Šreiberem zaváhal jen na druhé drá-
ze, jinak měl klání pod kontrolou a nako-
nec zvítězil 596:563. Favorit vedl 3:1 a měl 
k dobru 77 kuželek.
Velezkušené dvojici Pavel Honsa, Roman 

Modernizovaná kuželna ve Vrchlabí byla svědkem první 

velké akce ročníku 2017/18. Ze zisku Superpoháru se 

radovala družstva SKK Rokycany a KK Slovan Rosice.

Superpohár do 
Rokycan a Rosic

Lukáš Dařílek
šéfredaktor
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Pytlík tak stačilo uhlídat své soupeře. Hon-
sa hrál proti Lukášovi Doubravovi a  byť 
těsně, tak přece jen první dvě dráhy vyhrál 
(obě o kuželku). Na třetí sice zaváhal, ale 
závěrečnými 157 vše napravil a  získal bod 
(557:544). Roman Pytlík první dvě dráhy 
ztratil, ale pouze těsně. Jeho soupeř, Jiří 
Baloun, tedy příliš kuželek nestáhl. Tře-
tí třicítka patřila Pytlíkovi, ale tu poslední 
opět vyhrál Baloun, který díky výhře 561:556 
alespoň zkorigoval konečný výsledek.
Rokycany zvítězily 6:2 (3403:3318) a potřetí 
v řadě ovládly Superpohár. Dotáhly se tak 
na doposud nejúspěšnější superpohárový 
celek, Slavii Praha, která svoji bilanci moh-
la letos rozšířit.

Zápas žen

V  cestě za čtvrtou výhrou pražskému cel-
ku stál vítěz 1. KLZ KK Slovan Rosice. Tomu 

se na jaře podařilo získat „double“, a  tak 
teoreticky mohl automaticky obdržet tro-
fej za Superpohár, ale právo vyzvat mistra 
v takovém případě přechází na vicemistra, 
kterým byla právě KK Slavia Praha.
Ženské utkání bylo v  mnohém podobné-
mu tomu mužskému. Úvod utkání totiž 
patřil favoritovi. Několik let nazpět by jím 
byla Slavia, dnes již Rosice. Naďa Dobešo-
vá byla první hráčkou Rosic a Šárce Mar-

kové vůbec nedala žádnou šanci na bod. 
Výhra 558:517 se zrodila díky výrazné pře-
vaze Dobešové v  dorážce. Druhý souboj 
mezi letní posilou Rosic, Nikolou Tatouš-
kovou, a Vlastou Kohoutovou byl o poznání 
napínavější. Kohoutová díky lepším plným 
získala první dráhu pro sebe. Tatoušková jí 
to hned oplatila a na třetí využila zaváhání 

Superpohár do 
Rokycan a Rosic

 pokračování ze str. 2
SKK RoKycany 6 : 2 KloKani cB DoBřany

Jan Endršt 592 3:1 564 Vlastimil Zeman

Daniel Neumann 565 2,5:1,5 544 Josef Fišer

Martin Procházka 570 3:1 509 Zdeněk Říha

Štěpán Šreiber 563 1:3 596 Martin Pejčoch

Pavel Honsa 557 3:1 544 Lukáš Doubrava

Roman Pytlík 556 1:3 561 Jiří Baloun

3403 13,5:10,5 3318

pokračování na str. 4 
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Kohoutové v plných. Poslední plné byly ve 
znamení stahování ztráty v podání slávis-
tky. Nervózní dorážkou však ztratila šan-
ci na obrat. Tatoušková ubránila náskok 
a těsně získala bod v poměru 539:529.
Třetí dvojice byla soubojem dvou medailis-
tek z MS družstev. Rosická Natálie Topičová 
se utkala s  Olgou Hejhalovou, novou ak-
vizicí Slavie. Topičová měla lepší vstup do 
utkání. Hejhalová mohla na druhé dráze 
srovnat, ale Topičová dohnala ztrátu z pl-
ných a dokázala uhrát remízu. Až na třetí 
dráze se tedy mohla Hejhalová radovat. 
Před finišem měla drobný náskok. Plnými 
jej Hejhalová rozšířila až na osm kuželek. 
Poslední hody však patřily Topičové. Zá-
věrečná dorážka (60) rozhodla o její těsné 
výhře (554:546), třetí bod pro Rosice. Bo-
dovat tedy musela Ivana Kaanová, jinak 
by to s  ambicemi Slavie již bylo hodně 
zlé. Iva Rosendorfová jí podlehla na obou 
úvodních dráhách, a  tak jí do druhé půle 

nahradila Alena Kantnerová. Další me-
dailistka z  MS v  sestavě Rosic zahrála ve 
druhé polovině lépe a obě dráhy vyhrála. 
Její ztráta však již byla příliš velká, a tak si 
Kaanová připsala cenný skalp v  poměru 
520:513. Stav utkání 3:1, +42 pro Rosice.
Závěr a  Lucie Vaverková přichází pojistit 
vedení ligového mistra. Zabránit jí v  tom 
má Michaela Kučerová. Vaverková však 
od úvodu prokazuje svoje kvality a  polo-

vinu vyhraje skoro o 40 kuželek. Kučerová 
se sice ve druhé části zlepší, ale i  tak je 
Vaverková suverénní a  soupeřce nepovolí 
ani dráhu (579:536). Poslední souboj je tak 
spíše na doplnění skóre. Helena Gruzsko-
vá v něm těsně poráží Andreu Axmanovou 
(549:537), a tak alespoň zmírňuje porážku.
Rosice se tak po roční přestávce opět stá-
vají vítězkami Superpoháru.
 Lukáš Dařílek

Superpohár do 
Rokycan a Rosic

 pokračování ze str. 3
KK Slovan RoSice 6 : 2 KK Slavia PRaha

Naděžda Dobešová 558 4:0 517 Šárka Marková

Nikola Tatoušková 539 2:2 529 Vlasta Kohoutová

Natálie Topičová 554 2,5:1,5 546 Olga Hejhalová

Iva Rosendorfová +  
Alena Kantnerová (od 61. hodu)

513 2:2 520 Ivana Kaanová

Lucie Vaverková 579 4:0 536 Michaela Kučerová

Andrea Axmanová 537 1:3 549 Helena Gruzsková

3280 15,5:8,5 3197

s u p e r p o h á r
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Intenzivní přípravy, které má na starosti 
organizační tým složený především z  řad 
členů blanenského kuželkářského klu-
bu, byly zahájeny na konci loňského roku 
a  v  těchto dnech se posunuly do své fi-
nální fáze. Postup příprav mohou fanoušci 
sledovat přibližně od května, kdy byl zpro-
vozněn web www.wordlcupblansko.cz a fa-
cebooková stránka www.facebook.com/
WorldCupBlansko.
Na Světový pohár je přihlášeno 14 muž-
ských a  9 ženských týmů — dohromady 
317 hráčů, hráček, trenérů a dalších členů 
výprav. Při jiných příležitostech téměř vždy 
dostačující kapacita hlediště (150 míst 
k  sezení) tak bude jistě vyčerpána. Další 
místa s dobrým výhledem jsou však k dis-
pozici v  restauraci. V  přilehlé sportovní 
hale bude potom instalováno velké plátno 
s přímým přenosem z kuželny. A přímý pře-
nos bude probíhat také prostřednictvím 
kanálu YouTube. Divákům ho nabídneme 
zdarma. Zpoplatněn nebude ani samotný 
vstup na kuželnu.

Sportovní hala bude po dobu konání akce 
sloužit jako pobytová zóna s  dostatkem 
míst k sezení. K dispozici v ní bude stánek 
s občerstvením a celodenním stravováním 
formou rautových stolů, probíhat zde bude 
prodej upomínkových předmětů, hráči 
a  hráčky budou moci využít masérských 
služeb. Věříme, že všem účastníkům i ná-
vštěvníkům poskytneme dostatečný kom-
fort.
Součástí příprav jsou také stavební úpra-
vy objektu kuželny a  sportovní haly. Na 
počátku tohoto roku prošly modernizací 
šatny a sociální zázemí. V současné době 
pak probíhají stavební práce týkající se 
vstupu do budovy a chodeb. Budována je 
také optická přípojka umožňující zavede-
ní vysokorychlostního internetu. Práce je 
tedy stále víc než dost. Vše však bude včas 
připraveno.
Akce oficiálně odstartuje zahajovacím ce-
remoniálem, který je na programu v úterý 
3. října v 19 hodin.

Lukáš Hlavinka

Již pouze necelý měsíc zbývá do zahájení Světového poháru družstev. Nedlouho po MS 

v Brně tak Česká republika znovu přivítá nejlepší světové kuželkáře a kuželkářky.

světový poháR 
v Blansku

https://www.worldcupblansko.cz
https://www.facebook.com/WorldCupBlansko
https://www.facebook.com/WorldCupBlansko
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pokračování na str. 7 

Na úvod je nutné konstatovat, že projekt 
Interligy přes počáteční nedůvěru a drob-
né nedostatky je celkově úspěšný a přinesl 
značné oživení do již určitým způsobem 
zažitého a  zkostnatělého systému jednot-
livých kuželkářských svazů. Propojením 
obou zemí vznikla kvalitní soutěž, která 
zaujala a  začíná přitahovat pozornost ve-
řejnosti a také hráčů, kteří by možná dříve 
volili odchod do zahraničí. To je čás-
tečně i vidět na soupiskách jed-
notlivých družstev, kdy většina 
týmů přes léto nezahálela. 
Výsledkem je pak příchod 
několika velmi zajímavých 
tváří do Interligy. Počáteč-
ní nedůvěra v  projekt In-
terligy je ta tam, a tak pro 
mnoho týmů nebyl problém 
nalákat do 
svých řad am-
biciózní hráče 
z  nižších sou-
těží, navrátil-
ce ze zahraničí či mladé talenty 
z blízkého i dalekého okolí. Z nej-
očekávanějších posil na soupiskách 
Interligových družstev pak můžeme zmínit 
zkušeného reprezentanta Jana Kotyzu vra-
cejícího se z rakouského angažmá do rod-
né Jihlavy či například Mikolaje Konopku, 
reprezentanta Polska, od kterého si hodně 
slibují v Trstené. Nutno dodat, že na Inter-
ligových kuželnách se naopak na nějaký 
čas neobjeví např. Michal Pytlík či Jaroslav 
Truska, kteří dali přednost jiným prioritám.
Přes značné posilování některých družstev 

nelze favorita soutěže hledat nikde jinde 
než v Podbrezové. Ta do puntíku potvrdila 
roli favorita, když za celou loňskou sezonu 
neztratila ani bod. Kádr zůstal beze změn, 
včetně hvězdy Vilmose Zavarka a  tak ne-
lze o jiných cílech než obhajobě uvažovat. 
Jedinou změnou pak je změna názvu, kdy 
Šport nahradily v názvu Železárně.
Mezi týmy, které budou chtít alespoň zne-

příjemnit favoritovi cestu za 
obhajobou titulu, lze za-
řadit týmy Rokycan a  Trs-
tené, avšak zatímco kádr 

Západočechů vstupuje do 
sezony oslaben o  svého 
nejlepšího hráče Michala 
Pytlíka, kterého by měl 
částečně nahradit Mar-
tin Procházka, přicházející 

společně s tre-
nérem Ladisla-
vem Musilem 
z Blanska, kádr 
Trstené byl na-

opak posílen o Mikolaje Konop-
ku, který v reprezentačním dresu 

Polska předvedl své kvality na něko-
lika mezinárodních akcích.
Medailové ambice neskrývají rovněž v Lu-
hačovicích. Těm se podařilo do svého 
týmu přivést kuželkáře sezóny 2015/16 
Martina Vaňka přicházejícího z Olomouce. 
Minimálně obhájit své pozice bude cílem 
ambiciozního týmu z  Jihlavy. Nejvíce by 
k  tomu měly pomoci dva faktory. První je 
stabilita a vyrovnanost kádru a rovněž pří-
chod navrátilce Jana Kotyzy. Příchod toho-

to zkušeného hráče se může projevit nejen 
přímo na drahách, ale jak již se v minulosti 
mnohokrát ukázalo, i po stránce psychické 
pro ostatní hráče, na což evidentně v  Jih-
lavě spoléhají. Kádr rovněž posílí Jan Še-
vela či dorostenecký reprezentant Ondřej 
Matula, čímž se na Vysočině vytvoří zdravé 
konkurenční prostředí.
Velmi ambiciózní cíle pak neskrývají u no-
váčka v  České Třebové. V  minulosti velmi 
úspěšný tým, pyšnící se několika medai-
lemi v  týmových soutěžích, se vrací na 

Tak jako každý rok, je i letošní září ve znamení startu nové kuželkářské sezony. Ještě než 

se opět naplno spustí na všech kuželnách automaty a na tribuny opět zavítají fanoušci, 

vrcholí příprava týmů prostřednictvím turnajů a přípravných zápasů.

DRuhý Ročník 
inteRligy

InterlIga 2017/18

KK Inter Bratislava

TJ Lokomotiva Česká Třebová 

TJ Sokol Husovice

KK PSJ Jihlava

TJ Sokol Luhačovice

ŠK Modranka

ŠK Železiarne Podbrezová

KK Slavoj Praha

SKK Rokycany 

TJ Tatran Spišská Nová Ves

ŠKK Trstená Starek

TJ Slavoj Veľký Šariš



KuželKářsKé listy 6/2017

7

vrchol po několika letech v  plné síle. Do 
kvalitního kádru před sezonou přibyly rov-
něž dvě kvalitní posily. Z Jičína přichází Jan 
Bína a  z  Olomouce na hostování Radek 
Havran, jedni z  nejlepších hráčů 1. KLM. 
Klidný střed tabulky je pak cílem pro tým 
Husovic, který se bude opět spoléhat na 
výkony nestárnoucího Zdeňka Vymazala. 
V kádru pak Jiřího Axmana ml. mířícího do 
rodných Rosic vystřídá Tomáš Procházka 
z Vyškova, který přichází prozatím na půl-
roční hostování. Vyhnout se sestupu pak 
bude cílem Slavoje Praha, jehož kádr ne-
doznal žádných výrazných změn, avšak již 
loňský ročník ukázal, že družstvo nemlád-
ne a i značné vzdálenosti starším hráčům 
nejsou příliš po chuti.
Ze slovenských družstev pak nejvíce osla-
bil tým Interu, který odchodem Jaroslava 
Trusky přišel nejen o kvalitního hráče, ale 
rovněž o  jednu z  osobností Interligy. To 

překvapení loňské sezony, tým Modran-
ky Trnava přivedl z  Čech velmi zajímavou 
posilu v  podobě Ladislava Beránka. Od-
chozí hráče z hostování by pak měli nahra-
dit dorostenci, což svědčí o  kvalitní práci 
s mládeží. Po ne úplně vydařené sezoně by 
chtěli opět navázat na medailové ambice 
hráči Šariše. Velmi sympaticky přistupu-
je k  účasti v  Interlize nováček ze Spišské 
Nové Vsi, když si neklade žádné výrazné 
cíle vyjma záchrany. Účast v Interlize je pro 
klub výzvou a pomoci by jim v  tom měla 
rovněž jediná posila, aktuální juniorský 
mistr Slovenska Patrik Čéči, který přichází 
na hostování z Košic.
A  co říci závěrem? Věřme, že i druhý roč-
ník naváže na ten první a že se diváci do-
čkají krásných a  napínavých zápasů, kde 
vítězem bude především fair-play a zdravá 
rivalita.

Kamil Bednář

DRuhý Ročník 
inteRligy

i n t e r l i g a

 pokračování ze str. 6

V Jihlavě proběhl další ročník Letní kužel-
kářské školy, v  pořadí již osmnáctý, a  tak 
pořadatelé s účastníky mohli oslavit plno-
letost této akce.
Celkem 48 účastníků navštívilo letošní 
kurzy LKŠ (28 dospělých a  20 dětí), přes-
to však poptávka nebyla uspokojena. Mezi 
účastníky jsme přivítali hráče nejvyšších 
soutěží, dorostenecké reprezentanty, ale 
i divizní hráče a amatéry. Pro letošní roč-
ník byl rovněž výrazně rozšířen doplňkový 
program a  na kuželkářská témata přijeli 
pohovořit Petr Vaňura nebo Martin Švorba. 
V dětském kurzu nás pak navštívili Honza 
Bína s Natálií Topičovou a trenérské pozice 
se ujala Nikola Portyšová.
Pořadatelé děkují všem účastníkům za pří-
zeň a celému svazu za podporu, díky které 
může LKŠ fungovat v  takovémto rozsahu. 
Veškeré podrobnosti, články a fotky najde-
te na www.kkpsj.cz.

Tomáš Valík

lkŠ oslavila 
plnoletost

Výkonná rada Čka

Výkonná rada České kuželkářské 
asociace se uskuteční ve čtvrtek 
28. září 2017 od 14.00 hodin v České 
Třebové v Národním domě, Kozlov-
ská 565. Pozvánka je ke stažení ve 
formátu PDF na webových strán-
kách www.kuzelky.cz.

Nový Výkonný výbor ČKA na svém prvním 
zasedání 16. srpna projednal zaměření čin-
nosti v novém volebním období a vyslechl 
zprávy prezidenta a  předsedů komisí. VV 
ČKA dále mimo jiné schválil rozpisy PMN 
a  ČPD 2017/18, rozpis Poháru ČKA 2017/18 
a konání seminářů a školení rozhodčích II. 
třídy 9. 9. v Praze a 10. 9. v Blansku. Dále VV 
ČKA svolal Výkonnou radu ČKA k zasedání 
dne 28. 9. od 14 hod. v České Třebové. Na 
základě výběrového řízení byli reprezen-
tačními trenéry juniorské kategorie zvoleni 
Jan Kotyza a Tomáš Valík.

Z jeDnání 
vv čka

Blahopřejeme
Petr Smejkal, bývalý reprezentační trenér 
žen a člen TJ Třebíč, oslavil v srpnu 75. na-
rozeniny.

Česká kuželkářská asociace vypisuje výbě-
rové řízení na pozici trenér reprezentace 
mužů a  žen. S  trenérem bude uzavřena 
dohoda o provedení práce s termínem do 
30. 6. 2021. Více informací na webu ČKA.

výBěRové říZení 
RepReZentace
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Začněme od nováčků soutěže. Zlín se vra-
cí po roce ve druhé lize. Lze očekávat, že 
budou tradičně stavět na trojici Zimáková, 
Ančicová, Jankových. Spíše kosmetickou 
změnou je fakt, že M. Ančincová a Z. Petříč-
ková končí s hostováním a stávají se hráč-
kami KC Zlín. Postup zpět do 1. KLZ chtějí 
podle vlastních slov obhájit „kvalitními vý-
kony, odhodláním a bojovností“.
Nováčkem v pravém slova smyslu je druž-
stvo SK Žižkov Praha, které po vítězství ve 
2. KLZ zůstává ve stejné sestavě. Družstvo 
je pokračovatelem dnes již neexistujícího 
oddílu Čechie Karlín, který si v letech 2001 
až 2003 již vyzkoušel dva ročníky první ligy. 
Z tehdejšího kádru zůstaly Lenka Boštická 
a  Katka Katzová, a  občas hostující kužel-
kářská matadorka Anička Sailerová. Ta už 
si v  minulosti vyzkoušela první ligu ješ-
tě v  barvách pražské Slavie. Stejnou zku-
šenost má i  Irini Sedláčková, která přišla 
do týmu v  roce 2006. Postupně se přida-
ly ještě Lucka Řehánková, Heda Mizerová 
a Blanka Mašková. V minulé sezóně rozší-
řila řady tohoto týmu ligová legenda Blan-

ka Mizerová, prý „… protože si chce odpo-
činout od 1. ligy“. Zajímavostí je, že Irini 
s Aničkou a Blankou Mizerovou se potkaly 
ve Slavii v sezóně 1994/95. V následujícím 
roce Anička s  Blankou vybojovaly společ-
ně historický první titul pro Slavii Praha. 
Cílem pro tento ročník je „udržet se v sou-
těži a  zopakovat výkony, které se dařilo 
předvádět zejména na konci loňské sezó-
ny.“ Žižkovská kuželna nebude soupeřkám 
neznámá, protože se tu domácí střídají 
s družstvem Slavie. Kuželna byla postave-
na v roce 2012, je zařazena do kategorie „A“ 
a hraje se na automatech J&R Digital.
A  teď už k  loňským účastníkům a  to od 
konce tabulky směrem vzhůru.
Soupiska Náchoda je téměř totožná s tou 
loňskou, tak uvidíme, jaké překvapení nám 
Východočešky letos připraví.
Rokycanský tým by letos chtěl být spíše 
blíž jistému středu tabulky. Pomoci by jim 
k  tomu měly i dvě hostující dorostenecké 
naděje Veronika Horková z Holýšova a Mi-
chaela Provazníková z Dobřan.
Jičín, který v minulosti měl silný B tým ve 

druhé lize, letos postaví pouze jedno druž-
stvo. Podle interních informací tak bude 
cílem pokusit se udržet v soutěži vzhledem 
k odchodům (Michaela Kučerová do Slavie) 
nebo přerušení činnosti některých hráček 
(Nela Pristandová, Nikola Portyšová).
Blansko hlásí kádr beze změny a za cíl si 
dává účast v mezinárodních pohárech. 
Pražská Konstruktiva asi na tak vysoké cíle 
pomýšlet nebude, protože i letos mateřské 
a  pracovní povinnosti budou ovlivňovat 
výslednou sestavu na jednotlivé zápasy. 
Hostováním dvou hráček ze Vsetína na-
opak posílily ve Valašském Meziříčí, takže 

Pojďme se tradičně před startem sezony pokusit udělat prognózu, odhadnout 

budoucnost nebo dokonce trochu spekulovat.

Rosice i slavia 
posílily

1. KlZ 2017/18

KK Blansko

TJ Sokol Duchcov

SKK Jičín

SKK Primátor Náchod

KK Konstruktiva Praha

KK Slavia Praha

SK Žižkov Praha

TJ Spartak Přerov

SKK Rokycany

KK Slovan Rosice

TJ Valašské Meziříčí

KC Zlín
Ženské družstvo SK Žižkov Praha — nováček v nejvyšší ligové soutěži

pokračování na str. 9 
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Rosice i slavia 
posílily

 pokračování ze str. 8

je reálné očekávat jejich umístění ve stře-
du tabulky. Budou se však muset srovnat 
s nově položenými drahami na domácí ku-
želně.
Přerov loni bojoval o  titul jen v podzimní 
části, ale letos s ním určitě zase musíme 
počítat minimálně do bojů o medaile.
Stejné předpoklady budou platit i  pro 
Duchcov, který pomýšlí na obhajobu me-
dailových pozic a  obstát chtějí i  na nad-
cházejícím Poháru NBC. Budou oslabeni 
o  Markétu Hofmanovou (pracovní povin-

nosti) a Michaelu Erbenovou, nově přichází 
sestry Ambrovy.
Slavia Praha i letos podle svých slov ode-
hraje „22 zápasů venku“, protože doma 
bude v  azylu na Žižkově. Nechtějí však 
určitě přerušit sérii 22 medailí v  řadě, re-
spektive se chtějí přímo „prát o metu nej-
vyšší“ a nejbližším cílem, kde chtějí uspět, 
je i Evropský pohár. Lucka Tauerová druž-
stvo po sezoně opustila, ale po deseti le-
tech se vrací Míša Kučerová a  obrovskou 
posilou jistě bude Olga Hejhalová.
Rosice po zisku titulu a vítězství v Poháru 
ČKA i nově i  zisku Superpoháru připravily 

velké překvapení v  podobě přestupu Ni-
koly Tatouškové. Letošní ligový ročník by 
tak mohl získat podtitul — hon na „Rosič-
ky“. Podle vlastních slov předsedy klubu 
by družstvo mělo mít ty nejvyšší ambice, 
ale zároveň dodává: „Důležitý je pro nás 
dobrý kolektiv, pohoda a celková atmosfé-
ra v  klubu. Obhajoba mistrovského titulu 
by byla krásná, ale rádi bychom jakoukoliv 
medaili.“

Štěpán Koblížek
(Zpracováno na základě informací  

od jednotlivých družstev.)
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Jedním z  velkých favoritů na vítězství bu-
dou exinterligoví Klokani z  Dobřan. Tým, 
který jen těsně opustil nejvyšší soutěž, zů-
stal pro letošního ročník ve stejném slože-
ní, a  tak jeho ambice nemohou být nižší, 
jak návrat do Interligy. Tým se bude opí-
rat především o zkušenosti a vyrovnanost 
všech hráčů, a  soupeřům se bude velice 
těžko hledat slabina v  sestavě. Připočítá-
me-li extrémně padavou kuželnu v Dobřa-
nech, na které se pouze vyměnily kuželky, 
můžeme očekávat od tohoto týmu skvělé 
výsledky.
Vyrovnanými soupeři jim určitě budou 
chtít býti hráči Třebíče, kteří by rádi vylep-
šili loňské druhé místo. Ani tým z Vysočiny 
nemusel řešit odchody hráčů, a tak může-
me očekávat vyrovnanou bitvu mezi favo-
rity.
Mezi adepty postupu bychom po skvělé 
loňské sezóně měli počítat i hráče z Trno-
van, kteří rovněž udrželi kádr pohroma-
dě, včetně mistra ČR Miroslava Šnejdara. 
Samotní hráči Trnovan se drží při zemi 
a doufají v zopakování skvělého výsledku, 
osobně však pasujeme hráče Hvězdy na 
černého koně celkového pořadí.
V  minulém ročníku zvládli roli černého 
koně skvěle hráči Českých Velenic. Přes 
počáteční slabší výkony se podařilo hrá-
čům Velenic zvednout a  v  závěru sezóny 
patřili k  nejlepším týmům v  lize a  svými 
výkony rozhodli o osudu celé soutěže. Bez 
odchodů a  naopak posíleni o  Miroslava 
Dvořáka z Tábora, tak budou veleničtí pa-
třit k širšímu okruhu favoritů a my se bu-

deme těšit na výkony tohoto stále velmi 
mladého týmu. 
Loňské páté místo se bude těžce obhajo-
vat borcům z  Olomouce, kteří se museli 
vyrovnat s  odchody několika hráčů, včet-
ně opor Martina Vaňka a  Radka Havrana. 
Tým přistoupil ke generační obměně hráčů 
a dává příležitost vlastním odchovancům. 
Zkušeného Jirku Němce tak doplní dra-
vé mladí. Celkem pět hráčů pod třicet let 
bude nastupovat za Olomouc a my pevně 
věříme, že tento krok přinese ovoce, ze 
kterého budou na Hané těžit další roky.
Ambice minimálně na horní polovinu ta-
bulky mají v  Rosicích, jejichž kádr vyztuží 
Jiří Axman přicházející z  interligových Hu-
sovic. Moravský celek v minulé sezóně do-
plácel na nevyrovnanost. Jedním z  cílů je 
odstranit ji. Rosice jsou známy především 
díky ženskému družstvu, nicméně pohled 
na soupisku mužů i na dlouhodobou kon-
cepci a práci s mládeží budí velký respekt 
a  můžeme očekávat, že muži nezůstanou 
ve stínu žen.
Pohled na konečné umístění Vrchlabí 
v minulém roce budil rozčarování u mno-
ha fanoušků. Nicméně samotní hráči byli 
se sedmým místem spokojeni, jelikož si 
v  minulé sezóně prošli těžkým obdobím 
tvoření sestavy. Hned pětice hráčů z  růz-
ných důvodů končí ve vrchlabském klubu. 
A tak před hráči z Podkrkonoší stojí dlou-
há a  těžká sezóna v  podobě sbírání zku-
šeností a  tvorby nového týmu pro další 
roky. I přesto však tým Vrchlabí může mít 
oprávněné ambice na záchranu v soutěži. 

Zajímavostí je rovněž přechod na segmen-
tové dráhy, a tak nám v soutěži ubývá další 
sadurit.
S předešlou sezónou mohou být spokoje-
ni v Hořicích, jako nováčci se chtěli hlav-
ně udržet, a to se jim povedlo. Po prvním 
ročníku se však cíle zvyšují a  Hořice by 
se měly pohybovat okolo středu tabulky, 
pomoct by jim v tom měla i nová akvizice 
v sestavě — Pavel Nežádal.
Naprosté rozčarování panovalo v  Jičíně 

Již tradičně přináší první sezónní číslo Kuželkářských listů prognózu nových ligových 

ročníků, a výjimkou není ani toto vydání. Podívejme se společně, které týmy mají 

postupové ambice a které naopak procházejí generační výměnou hráčů či se budou 

koncentrovat pouze na udržení soutěže.

liga mužů 
staRtuje

1. KlM 2017/18

TJ Lokomotiva České Velenice

Klokani CB Dobřany

TJ Sokol Duchcov

SKK Hořice

SKK Jičín

HKK Olomouc

KK Slovan Rosice

KK Hvězda Trnovany

TJ Třebíč

TJ Valašské Meziříčí

SKK Svijany Vrchlabí

KK Zábřeh

pokračování na str. 11 
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náBoRové akce 
mláDeže

VV ČKA se rozhodl finančně podpořit „dny 
otevřených dveří“ na kuželnách. Pokud od-
díl plánuje náborovou akci pro děti a mlá-
dež do 18 let, je potřeba zaslat s předsti-
hem datum a čas konání a po jejím ukon-
čení doplnit žádost fotodokumentací a se-
znamem zúčastněných. Po splnění podmí-
nek bude mít oddíl nárok na proplacení 
finančního příspěvku.
VV ČKA schválil následující příspěvky: v pří-
padě náboru do 10 osob 1000 Kč, od 11 do 
20 osob 2000 Kč, od 21 do 30 osob 3000 Kč 
a nad 31 osob 4000 Kč. Termíny pro usku-
tečnění náborových akcí musí být do kon-
ce listopadu 2017. Jeden oddíl může uspo-
řádat i více akcí v různé termíny, v takovém 
případě se osoby sčítají. To znamená, že 
v  konečném vyúčtování může jeden klub 
obdržet částku dle všech zúčastněných 
osob jen jednou. Např. pokud klub uspo-
řádá jednu akci v září, kde bude účast 20 
osob a druhou v říjnu, kam přijde 25 osob, 
dohromady je to 45 osob a nárok na pří-
spěvek 4000 Kč.
Před konáním akce je nutno vyplnit for-
mulář a po jejím skončení zaslat e-mailem 
na adresu pojdhrat@kuzelky.cz fotodoku-

mentaci a  seznam zúčastněných na pod-
pisovém archu. Seznam bude obsahovat 
jméno, příjmení, rok narození a podpis ka-
ždého účastníka. Formulář je dostupný na 
adrese goo.gl/forms/CgAsqZNwviun9bHs2 
a podpisový arch je k dispozici ke stažení 
na webu ČKA.
Kontaktní osobou je předsedkyně Komise 
mládeže ČKA Ludmila Johnová, která zod-
poví případné dotazy.
K propagaci této akce nabízíme ke staže-
ní plakát, který si můžete vytisknout, vypl-
nit datum a  místo konání a  vyvěsit např. 
ve školách, jiných sportovištích či dalších 
vhodných místech. Zkusit můžete komu-
nikaci i přímo se školami prostřednictvím 
učitelů tělesné výchovy, kteří si mohou při-
jít zahrát kuželky s žáky a studenty přímo 
v rámci výuky. Plakát musí být také umís-
těn na viditelném místě přímo na kuželně, 
kde se bude akce konat (nutno doložit ve 
fotodokumentaci). Pokud je to možné, je 
vhodné pustit účastníkům náborové akce 
také propagační video Pojď hrát kuželky, 
které je dostupné na webových stránkách 
youtu.be/sGhShR9sMfM.
 -PS-

Výkonný výbor ČKA schválil v rámci kampaně 

Pojď hrát kuželky podporu oddílům při 

náborových akcích mládeže.

M l á D e ž

i Valašském Meziříčí. Oba týmy se jen těžko 
vypořádávaly s  odchody hráčů a  přísluš-
nost v soutěži zachraňovaly ještě v závěru 
sezóny. Ve Valmezu však nakonec mohou 
být spokojeni, jelikož starosti s marodkou 
a  odchody byly tak velké, že záchrana je 
úspěchem. V  letošním roce se sice musí 
obejít bez Luboše Gassmanna, nahradí ho 
však Radim Metelka, který se vrací ze za-
hraničního angažmá, a určitě nalije novou 
krev do žil všem spoluhráčům a  pomůže 
valašskému týmu minimálně ke klidnému 
středu soutěže. V tom by jim měla poslou-
žit zrekonstruovaná kuželna osazená tech-
nologií J&R Digital.
S  odchodem Jana Bíny se těžko vypo-
řádávali v  Jičíne. Celý podzim tak byl ve 
znamení hledání ideální sestavy a  nevy-
rovnanosti jednotlivých hráčů. I  proto se 
zde přistoupilo ke generační obměně a do 
sestavy přicházejí mladí hráči. Věříme, že 
tento krok bude ku prospěchu věci a jičín-
ští budou bojovat o střed tabulky.
V letošním ročníku budeme sledovat dvoji-
ci nováčků Duchcov a Zábřeh. Pro Duchcov 
se jedná o  premiérovou sezónu v  1.  KLM, 
která několik let těsně utíkala. Tým se 
bude opírat o vyrovnanou sestavu, a  rov-
něž o velice těžkou kuželnu, kde bude těž-
ké vyhrát i pro ty nejlepší týmy. V Zábřehu 
se pak budou opírat o velezkušenou dvoji-
ci bratrů Sittových, kteří jsou dlouholetými 
tahouny týmu, a  nutno dodat, že ani ku-
želna v Zábřehu nepatří k nejjednodušším. 
Čas teprve ukáže, o co ve skutečnosti bu-
dou tyto týmy hrát.
Celkový pohled na soupisky nás naplňuje 
dojmem, že máme před sebou velice na-
pínavý a  vyrovnaný ročník, ve kterém bu-
deme moci sledovat špičkové hráče jako je 
Metelka, Šnejdar, Axman, Dobeš nebo tře-
ba Nestrojil, a nám nezbývá než se těšit na 
každé kolo.

Tomáš Valík

liga mužů 
staRtuje

 pokračování ze str. 10

https://goo.gl/forms/CgAsqZNwviun9bHs2
https://youtu.be/sGhShR9sMfM
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V  rámci našeho svazu se uskutečnilo ně-
kolik přesunů. Jednou z  nejzajímavějších 
změn klubové příslušnosti je odchod Jiřího 
Axmana z  interligových Husovic do Rosic 
a  naopak příchody Tomáše Procházky do 
Husovic, Martina Procházky do Rokycan, 
Martina Vaňka do Luhačovic a Radka Ha-
vrana do České Třebové. Interliga nepři-
tahuje pouze hráče z  našich soutěží, ale 
láká i hráče ze zahraničí. Největší přestu-
pové bomby jsou návraty Jana Bíny (Česká 
Třebová) a  Jana Kotyzy (Jihlava) a příchod 
polského reprezentanta Mikolaje Konopky 
do interligové Trstené, dále se vrací skvělí 
hráči jako Radim Metelka (Valašské Meziří-
čí) nebo Jiří Němec (Dačice).
V ženách je zajímavý přechod celého druž-
stva z Kolína do Poděbrad nebo hostování 
juniorské mistryně ČR Denisy Kovačovičové 
v  Náchodě. Senzací je příchod reprezen-
tantky Nikoly Tatouškové do Rosic.
Zajímavé přestupy se neodehrály pouze 
v  Česku, ale i  v  zahraničí. Velké přesuny 
provedli především Srbové. Silná dvojice 
Robert Ernješi, Igor Kovačič opouští Sze-
ged a míří do italského Neumarktu. Další 
silná dvojice Srbů Miloš Simijonovič, Rado-
van Vlajkov ukončila angažmá v Bělehradu 
a nově posiluje rakouské SK Wessely. Stej-
ný tým přišel i o Jovana Čaliče. Ten se pře-
souvá do Szegedu. Zásadní ženský přestup 
se odehrál na trase Rakoshegyi — Targu 
Mures a jeho aktérkou je opora maďarské-
ho národního celku Anita Mehesz. Srbka 
Zorica Barac bude naopak hrát rakouskou 
superligu za Voith St. Pölten.

Tomáš Valík

Tradičním letním tématem kuželkářských rozhovorů jsou přestupy a hostování. Až teprve 

soupisky ukáží, které přestupy jsou pravdivé a které jsou pouze fantaskní, a my Vám 

přinášíme ty nejzajímavější z nich.

Zajímavé hRáčské 
přestupy

přestupy V Čr

Jiří Axman ml. TJ Sokol Husovice Æ KK Slovan Rosice

Olga Hejhalová KK Zábřeh Æ KK Slavia Praha

Michaela Kučerová SKK Hořice Æ KK Slavia Praha

Martin Procházka KK Blansko Æ SKK Rokycany

HostoVání V Čr

Radek Havran HKK Olomouc Æ TJ Lokomotiva Česká Třebová

Denisa Kovačovičová TJ Tatran Jablonné v Podještědí Æ SKK Náchod

Dalibor Ksandr TJ Start Rychnov nad Kněžnou Æ TJ Lokomotiva Česká Třebová

Tomáš Procházka KK Vyškov Æ TJ Sokol Husovice

Martin Vaněk HKK Olomouc Æ TJ Sokol Luhačovice

náVraty Ze ZaHraniČí

Jan Bína Aufwärts Don. Straubing Æ TJ Lokomotiva Česká Třebová

Jan Kotyza BSV Voith St. Pölten Æ KK PSJ Jihlava

Radim Metelka KSV Raiba Mistelbach Æ TJ Valašské Meziříčí

Jiří Němec SK W. D. Neunkirchen Æ TJ Centropen Dačice

Jan Ševela KV Auersthal Æ KK PSJ Jihlava

Nikola Tatoušková ŽP Šport Podbrezová Æ KK Slovan Rosice

odcHody do ZaHraniČí

Ladislav Beránek SKK Vrchlabí Æ ŠK Modranka Trnava 

Radek Hejhal SKK Podbořany Æ SKK Chamb. Raindorf

Michael Kotal TJ Sokol Kdyně Æ SKK Chamb. Raindorf
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pokračování na str. 14 
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VrcHlabí

Začněme v  Podkrkonoší. Vrchlabská ku-
želna patří mezi ty vůbec nejvýznamnější 
u nás a letos se konečně dočkala výrazné 
modernizace. Tradiční sklípek byl z gruntu 
zrekonstruován. Z  původní kuželny zbyly 
pouze nosné konstrukce, ovládací stolky 
a  ASK. Práce probíhaly od konce června 
zhruba pět týdnů. Hlavní penzum práce si 
místní kuželkáři udělali sami, k  ruce jim 
byla společnost ZAKO Slovakia. „Celá pře-
stavba, včetně bouracích prací, segmentů, 
OSB desek, spojovacího materiálu, tapet, 
lina, koberců přišla přibližně na 750 tisíc 
korun,“ reaguje na otázku finanční nároč-
nosti akce předsedkyně SKK Vrchlabí Re-
nata Šimůnková. Jak již bylo zmíněno výše, 
tak ASK budou i  nadále od společnosti 
Volmer (KS 10B), doplní je dráhy značky 
Pauly a  kuželky Tornado Plus. Kuželna již 
má za sebou křest ohněm v  podobě Su-
perpoháru 2017, který zvládla velice dobře, 
a  tak se i místní hráči prvoligového celku 

mají na co těšit. „Ráda bych poděkovala TJ 
Spartak Vrchlabí za finanční podporu. Ob-
rovský dík patří Ondrovi Kyselicovi za pře-
nechání spousty potu, nervů, času a  rad 
přímo na kuželně. Za morální podporu 
a  rady po celou dobu rekonstrukce. Další 
obrovský dík patří všem členům oddílu, 
kterým nebyla přestavba lhostejná,“ dopl-
ňuje ještě Šimůnková.

Valašské meZiříČí

I  další významná rekonstrukce probíhala 
či lépe řečeno probíhá na půdě účastníka 
1. KLM. TJ Valašské Meziříčí se díky finanční 
podpoře města mohl pustit do kompletní 
rekonstrukce kuželny. Kromě toho bylo 
rovněž provedeno zateplení a odhlučnění 
stěn kuželny, rekonstrukce topení a  byly 
položeny nové zátěžové koberce. Dle vy-
jádření předsedy oddílu Jaroslava Zajíčka 
se celkové náklady rekonstrukce vyšplhají 
zhruba na 2,5 milionu korun. Kuželnu jako 

takovou staví společnost J&R Digital, která 
využívá vlastní elektroniku a  materiály 
Pauly. Kuželna bude vybavena ASK Schmid 
a  kuželkami Tornado Plus. „Kuželna bude 
podobná kuželně z MS 2015,“ přibližuje bu-
doucnost Zajíček. Slavnostní otevření bude 
provedeno na konci září. Úvod ročníku tak 
hráči Valmezu odehrají na kuželnách sou-
peřů.

prostějoV

O  zhruba osmdesát kilometrů na západ 
od Valašského Meziříčí se nachází Pro-
stějov, kde se „nového kabátu“ dočkala 
místní čtyřdráha. Její historie se datuje až 
do padesátých let a od té doby prošla ně-
kolika proměnami. Ta zásadní však přišla 
až toto léto. Od konce června byla nejprve 
rozebírána strojovna, dále byla prováděna 
příprava na položení segmentových desek, 
jejichž instalace probíhala od poloviny 

Každoročně je jedním z témat zářijového čísla Kuželkářských listů letní dění v českých 

a moravských luzích a hájích, tedy pardon na kuželnách. I letošek přinesl několik 

zásadních rekonstrukcí, se kterými Vás níže seznámíme.

kuželny 
v novém hávu

Na zrekonstruované čtyřdráhové kuželně ve Vrchlabí se uskutečnil letošní Superpohár

Ve Valmezu rekonstrukce stále probíhá
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července. Během následujících tří týdnů 
technici společnosti J&R Digital práci do-
končili. V Prostějově se tak nyní bude hrát 
na dráhách Pauly. „Celkové náklady na 
přestavbu kuželny činily 1,5 milionů korun,“ 
shrnuje provozovatel kuželny Bronislav Di-
viš. „Všechno jsme si i s přispěním spon-
zorů zaplatili sami,“ doplňuje ještě Diviš. 
Mezi hlavní sponzory v tomto ohledu patří 
pivovar Bernard a  dále společnosti Lito-
lab, V-Projekt, Grewis, Pro-doma, Stavospol 
a Kominictví Černohous.

moraVský beroun

Nestává se to příliš často, ale kromě re-
konstrukcí je čas od času vystavěna i ku-
želna zcela nová, a  to dokonce ve městě, 
kde před tím žádná nebyla. Svého svato-
stánku se letos dočkali kuželkáři Morav-
ského Berouna. Ve městě vznikla nová 
sportovní hala, jejíž součástí je nová 
dvoudráha. Výstavba „Medvěd arény“, za 
jméno sportoviště vděčí anketě mezi míst-
ními dětmi, započala v září 2016 a dokon-
čena byla v červnu letošního roku. Náklady 

se pohybovaly okolo 53 milionů korun, při-
čemž se na nich podílel Olomoucký kraj, 
ale především samotné město v  čele se 
starostkou Ing. Zdeňkou Szukalskou. „Tech-
nologii kuželny dodala firma J&R Digital 
Group s.r.o. Kyjov. Výrobcem ASK je firma 
S.E.S., typ K800 s  novými bezkuličkovými 
kuželkami Syndur Top a syntetickými hra-
cími drahami v provedení Glow,“ popisuje 
vybavení kuželny předsedkyně KS Morav-
ský Beroun Helena Chmelová. „16. září 2017 
budeme mít v Moravském Berouně histo-
rickou premiéru — první soutěžní zápas 
v kuželkách na vlastní kuželně,“ ještě při-
dává Chmelová. Jen doplňujeme, že oddíl 
bude účastníkem Krajského přeboru Olo-

mouckého kraje.
Výše uvedené kuželny však nejsou ani 
zdaleka úplným výčtem letního dění. Po-
kud bychom měli vše dopodrobna popsat, 
museli bychom místo novin vydávat knihu. 
Takže další rekonstrukce již jen ve struč-
nosti.
Brněnská dvoudráha v  Židenicích se  
dočkala nového rozběžiště a  segmentů, 
podobně tak kuželna v  severočeských  
Vejprtech. Kompletní obnova proběhla 
v Nové Včelnici a modernizována byla rov-
něž holýšovská dvoudráha, kde byly upra-
vovány jak dráhy, tak i  rozběžiště. Kom-
pletní rekonstrukcí dále prochází kuželna 
ve středočeském Benešově. Drobnější 
úpravy se dále uskutečnily v  Dubňanech 
(nové kříže pod kuželkami a povrch rozbě-
žiště), obdobných změn se dočkaly kuželny 
na pražském Žižkově a v Hazlově. Nezahá-
lelo se ani na menších kuželnách. V Dok-
sech byl položen nový sadurit a ve Verneři-
cích proběhla repase ASK.

Lukáš Dařílek  
s přispěním Pavla Meceroda,

předsedy TK ČKA

kuželny 
v novém hávu

 pokračování ze str. 13

Z rekonstrukce svého kuželkářského stánku mají radost v Prostějově

Nová dvoudráhová kuželna v Moravském Berouně je součástí sportovní haly
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žila jsem ve 
vynikající paRtě

iVanka palánoVá

Bývalá generální sekretářka ČKA 
Členka Síně slávy ČKA

blahopřeji k uvedení do síně slávy České 
kuželkářské asociace!
Děkuji, moc si toho vážím! Je mi velkou ctí 
být v  jedné Síni s  tolika úžasnými lidmi, 
většinu z  nich jsem dobře znala a  znám, 
velmi si jich vážím. Snad i  oni mne při-
jmou.

pamatuji si to dobře, že nejsi na strahově 
ve funkci generální sekretářky od roku 
2013?

Ano, jsou to přesně čtyři roky, poslední 
volební období již jsem měla šikovnou ná-
stupkyni. Tu jsem usilovně hledala pět let 
a myslím, že jsem našla tu nejlepší.

jak se ti daří a jak trávíš svůj volný čas?
Nečekala jsem, že si ještě ten důchodový 
věk budu tak dobře užívat, je to příjemné, 
hlavně, když slouží zdraví. Poslední roky 
jsem se věnovala pouze práci a nyní mám 
možnost při turistice objevovat krásy 
naší přírody, sportovat, zkoušet, zda ještě 
zvládnu týden na kole, běžkách či při vy-
sokohorské turistice. Navštěvuji univerzity 
třetího věku, mám nové přátele, nenudím 
se.

sleduješ kuželkářské dění a svoji nástup-
kyni ve funkci? V čem to má podle tvého 
názoru po těch několika letech jedno-
dušší nebo naopak složitější?
Samozřejmě dění pečlivě sleduji, s  řadou 
kuželkářů jsem stále v  kontaktu, stejně 
tak se sekretariátem. Jana má oproti mne 
řadu kladů — nejen že je mladá, ale zná 
kuželkářský sport ze všech stran, je jazy-
kově a počítačově vybavená, tím má řadu 
věcí jednodušších. Naopak ale narůstá by-
rokracie se státem řízenou finanční pod-
porou sportu. Velmi důležitá pro její práci 
je spolupráce se členy vedení asociace 
i ČKBF, snad bude vždy obklopena, stejně 
jako já dříve, bezva lidmi a navzájem si bu-
dou vždy pomáhat. A nejen Jana by se asi 
smála, kdybych prozradila, že jsme začínali 
bez počítačů a já jsem každý nedělní večer 
trávila psaním 150 adres na obálky, abych 

ráno nechala namnožit a rozeslat na stroji 
psané zpravodaje — vše se vyvíjí a mění, je 
nutno se stále přizpůsobovat.

Zmiňovala jsi, že si tě jana Holubová do-
bírala kvůli tvým starším rozhovorům 
v  časopise. bylo něco před deseti nebo 
dvaceti lety, co dnes vidíš jinak nebo 
v čem ses tehdy mýlila?
Myslím, že Jana má pravdu, když říká, že 
vše by se skoro stejně dalo napsat i nyní. 
Nevím už přesně, co jsme před 10 či 20 
lety uveřejnili, ale v tělovýchově jsem pra-
covala na různých úrovních a  funkcích již 
před 55 lety a  vždy jsme si vážili všichni 
hlavně toho, že se nám vyhýbá politika-
ření, to se nyní možná trochu mění.

sleduješ i sportovní stránku kuželek?
Pravidelně každý týden mrknu na všechny 
zpravodaje, sleduji počty účastníků a  vý-
kony ČPD a PMN. Určitě mládež patří mezi 
priority kuželek a  je třeba si vážit všech, 
kdo se jí věnují. Mám radost, když vidím, 
jak se dnes daří dřívějším úspěšným do-
rostenkám a dorostencům již třeba v kate-
gorii dospělých, to svědčí především o kva-
litním vedení v mládí.

jaká sportovní kuželkářská událost nebo 
úspěch z poslední doby tě nejvíc potěšila 
nebo zaujala?
Líbí se mi nová Interliga, dobře jsem si 
u počítače užívala i letošní MS, děkuji Lu-
kášovi za bezvadný „přímý přenos“. Samo-

Na slavnostním večeru k vyhlášení výsledků kuželkářských anket byla uvedena do 

Síně slávy bývalá generální sekretářka České kuželkářské asociace Ivanka Palánová. 

Při této příležitosti jsme ji požádali o rozhovor.

pokračování na str. 16 
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r o z h o v o r

zřejmě mne nejvíc potěší každý úspěch 
jednotlivce či družstva nejen na vrchol-
ných soutěžích, ráda sleduji nové talenty.

jak vidíš budoucnost českých kuželek po 
stránce fungování Čka, včetně dnes ak-
tuální finanční stránky, i po stránce spor-
tovní?
Kuželky byly, jsou a  budou, kuželkáři je 
hrají především pro radost, rádi se po-
tkávají a  měří své síly. Předpokládám, že 
dojde k většímu propojení kuželek a bow-
lingu pod ČKBF, kdy pod vedením federace 
budou tak, jako u jiných sportů s více dis-
ciplínami, fungovat jako sekce. To by však 
nemělo mít žádný podstatný vliv na čin-
nost, je to spíše o financování. A k tomu se 
za dnešní složité situaci raději ani nebudu 

vyjadřovat, zažila jsem jednodušší roky. 
Státní byrokracie je neskutečná, děsí mne 
představa, že si MŠMT chce řídit i financo-
vání mládeže až přímo do klubů. Na MŠMT 
asi vznikne odbor s 20 zaměstnanci, kteří 
budou komunikovat s  tisíci kluby, každý 
klub si bude nucen nalézt schopného eko-
noma na zpracování žádosti, vedení samo-
statného účetnictví a následného vyúčto-
vání — co asi té mládeži zbude? I my jsme 
toto jako asociace zkoušely a  kluby, po 
zjištění, co je s tím administrativy, tak nám 
doporučily pořádat raději z  prostředků 
přínosné akce pro mládež přímo. Opět na 
tom vydělají jenom bohaté kluby, na pod-
poru malých sportů a klubů nedojde.
A  o  sportovní stránku se nebojím. Jenom 
by to asi chtělo více se věnovat vzdělá-
vání trenérů, bez jejich kvalifikované práce 
především s mládeží se výrazné sportovní 

úspěchy vzdálí. 
Často a ráda vzpomínám na svoje začátky 
u kuželek a na všechny ty změny, kterými 
jsme společně prošli. Vždyť já jsem začí-
nala v  době, kdy reprezentaci a  nejvyšší 
soutěže ještě řídil federální svaz. Všechny 
změny jsme úspěšně vždy zvládli a  tak 
tomu bude určitě i v budoucnu. 
Tvoří se nové vedení ČKA, věřím, že nový 
prezident bude mít šťastnou ruku a  ob-
klopí se nadšenci, kteří budou kuželkami 
žít tak, jako jsem žila vždy ve vynikající 
partě 23 let já. A  za to vám všem děkuji, 
určitě nemůže být nic lepšího, než když se 
práce změní nejen v koníčka, ale v pořád-
ného koně.

děkuji za rozhovor.

 Štěpán Koblížek

žila jsem ve 
vynikající paRtě

 pokračování ze str. 15

Ivanka Palánová převzala ocenění z rukou Jiřího Jančálka, Hanuše Slavíka a Petra Vaňury 
(zleva) na slavnostním galavečeru v Brně


