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Superpoháry míří na Moravu
V pořadí druhý ročník Superpoháru 
ČKA otevřel nový ročník kuželkář-
ských soutěží. Hostitelem byla Pře-
louč a její krásná čtyřdráha.
Ženskou bitvu obstaral vítěz ligy KK 
Slavia Praha s vítězem Pro-Tec cupu 
TJ ČKD Blansko.
Více k utkání pohledem přímé účast-
nice Blanky Mizerové:
Superpohár byl slavnostně zahájen 
ve 13 hodin nástupem všech zúčast-
něných družstev a přivítáním hráčů 

starostkou města Přelouče paní Ire-
nou Burešovou a předsedou místního 
kuželkářského oddílu panem Mirosla-
vem Skalou. Význam utkání podtrhla 
i účast prezidenta ČKA pana Jiřího 
Jančálka. Našimi soupeřkami se staly 
ženy Blanska. Soupeřky, které budí  
respekt, i když nastoupily bez své 
opory Lenky Kalové.
V první čtveřici hrála Šárka Marková 
proti Heleně Daňkové. Tu ale zradi- 
 pokračování na str. 2
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Úvodem
V novém čísle časo- 
pisu přinášíme tra- 
diční rubriky a té- 
mata vztahující se 
převážně k začátku 
nové kuželkářské sezony. Jedná se  
o souhrn informací, které mohou za-
jímat všechny netrpělivé kuželkáře a 
fanoušky kuželek.
Malý předkrm obstaraly už zápasy 
Superpoháru, o kterých informujeme 
v úvodní reportáži, a nezaháleli ani 
reprezentanti připravující se na MS.  
V přehledu přestupů nechybí velká 
překvapení, jako například to, že se  
v první lize v dresu Slavie Praha objeví 
Naďa Dobešová, vítězka ženské kate-
gorie ankety Kuželkář století.
V prvoligových prognózách se za-
mýšlíme nad tím, jak budou letos vy-
padat naše nejvyšší soutěže, kdo bude 
bojovat o titul, kdo o medaile a kdo 
asi jen o záchranu.
Vzpomínka lovosických kuželkářů na 
ničivé povodně, které před 10 lety 
postihly velkou část naší republiky, 
nám připomíná, jak rychle běží čas. 
Rychle utekl i čas, kdy se nehrají 
mistrovské zápasy, a je tu opět další 
ročník soutěží.
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superpohár čka

Superpoháry míří na Moravu
pokračování ze str. 1
la první dráha (108). A tak i přes-
to, že zahrála poslední dráhu skvěle 
(152), prohrála Helena o 23 kuželek 
(561:528). Druhý duel nezačala Blan-
ka Mizerová proti Lucce Nevřivové 
dobře (118:138), ale další dvě dráhy 
dokázala vyhrát. Závěr jí však nevyšel 
(117:136), čímž umožnila získat Blan-
sku bod (512:530) — 1:1, +15 kuželek 
pro Slavii.
Ve druhé čtveřici proti sobě nastou-
pilo mládí, Vlasta Kohoutová proti 
Zuzce Musilové. Vlasta vlétla do utká-
ní jako meteor (159 a 142). Zuzka je 
ale ostřílená hráčka, třetí dráhu vy-
hrála (150) a snížila náskok Vlasty na  
18 kuželek. Na poslední dráze ubrala  
z náskoku dalších pět kuželek v pl-
ných. Rozhodujícím momentem jejich 
střetnutí byla otvírka 117. hodem, 
kdy Vlastě padla hodovka a Zuzka 
rozehrála střed. Vlasta se s výkonem 
575 stala nejlepší hráčkou utkání, 
Zuzka zahrála 564.
Ve druhé dvojici se utkala Lidmila 
Fořtová s Danou Musilovou. Souboj 
rozhodly prostřední dráhy, které Mu-
silová vyhrála o 42 kuželek. Celkem 
pak zvítězila o 28 (511:539). Po druhé 
třetině byl stav 2:2, +2 pro Blansko.
V poslední rundě nastoupila Růžena 
Smrčková proti Soně Lahodové. Po 

dvou drahách si moc neublížily, 1:1 
261:260. Pak ale Růženě odešla do-
rážka a Soňa toho náležitě využila 
(487:525).
Poslední duel mezi Helenou Gruszko-
vou a Zdeňkou Ševčíkovou sliboval 
velkou podívanou. Zdena těžila ze 
skvělých plných (celkem 378:347), 
Helena ale excelovala v dorážce 
(218:156). To znamenalo její výhru 
(565:534). Celkový výkon Slavie byl 
ale v konečném součtu o devět ku-
želek nižší než výkon Blanska, které  
v utkání zvítězilo 5:3 (3220:3211).
Utkání bylo velice vyrovnané, rozho-
dovalo se doslova v posledních ho-
dech. Zatímco výkony slávistek byly 
jako podle šablony, v každé rundě 
jeden výborný výkon a jeden slabý, 
výkony blanenských žen byly vzác-
ně vyrovnané — pět slušných výkonů  
v rozmezí 14 kuželek na průměru 
531 kuželek a jeden výborný. I za to 
si naše soupeřky zaslouženě odvážejí 
putovní pohár na rok do Blanska.
Tolik Blanka Mizerová. Hned poté ná-
sledoval souboj mužů.
Jejich utkání bylo poněkud speciální  
v tom, že oba loňské tituly získal SKK 
Primátor Náchod, takže do role vyzy-
vatele byl obsazen druhý tým loňské 
ligové tabulky, TJ Sokol Husovice. Hu-
sovice jsou letos ještě silnější než loni 
a hned to také předvedly v souboji  
o Superpohár.

Úvod ovšem o něco lépe vyšel Nácho-
du. Daniel Neumann hladce přehrál 
Jiřího Axmana (593:553), za Husovice 
však srovnal Libor Škoula proti Roma-
novi Strakovi (581:579).
Střed byl ve znamení slabších výko-
nů, nad kterými čnělo 584 Dušana 
Ryby. Snadným soustem pro něj byli 
Ladislav Beránek a střídající Jiří He-
tych (511). Martin Kovář však těsně 
udržel náskok před Janem Machálkem 
(524:516), a tak byl stav před závě-
rem nerozhodný 2:2, i když Husovice 
měly 27 kuželek k dobru.
Drama se ale nekonalo! Zdeněk Vy-
mazal s Jiřím Radilem nejlepšími vý-
kony utkání (602, resp. 604) koruno-
vali výhru Husovic 6:2 (3440:3304) a 
zisk putovního poháru.
 Blanka Mizerová, Lukáš Dařílek

Blanenské družstvo zvítězilo v dramatickém utkání nad soupeřkami z Prahy

Superpohár — ženy
Přelouč, 8. září 2012

Superpohár — muži
Přelouč, 8. září 2012

KK Slavia Praha — TJ ČKD Blansko

Marková Š. 561 3:1 528 Daňková H.

Mizerová B. 512 2:2 530 Nevřivová L.

Kohoutová V. 575 2:2 564 Musilová Z.

Fořtová L. 511 2:2 539 Musilová D.

Smrčková R. 487 1:3 525 Lahodová S.

Gruszková H. 565 3:1 534 Ševčíková Z.

3211 3:5 3220

SKK Primátor Náchod — TJ Sokol Husovice

Straka R. 579 2:2 581 Škoula L.

Neumann D. 593 2:2 553 Axman J.

Beránek L. * 511 0:4 584 Ryba D.

Kovář M. 524 2:2 516 Machálek J.

Holý P. 529 0:4 602 Vymazal Z.

Hažva J. 568 2:2 604 Radil J.

3304 2:6 3440

* od 68. hodu Jiří Hetych
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první liga mužů

první liga žen

Liga by mohla být vyrovnanější
Letní měsíce jako již každý rok utekly 
jako voda, což znamená, že život na 
všech kuželnách v republice se poma-
lu ale jistě opět probouzí k životu.  
S tím i naše nejvyšší soutěž mužů.
Do ní vstupuje z pozice obhájce ti- 
tulu družstvo Náchoda a přesto, že 
z družstva odešel na zhraniční an-
gažmá Michal Jirouš, podařilo se ná-
chodským sehnat náhradu v podobě 
českotřebovského Jiřího Hetycha. 
O tom, že o hráče z tohoto již dru-
holigového týmu byl zájem, svědčí  
i počin druhého nejvážnějšího adepta 
na zisk titulu, družstva Husovic, kde 
se v jednom dresu představí bratranci 
Vymazalovi. Na příčky nejvyšší mys-
lí tradičně i na Slavoji, jehož kádr 
nedoznal změn. Zařadit se do boje 
o medaile by chtěli ve Vrchlabí a po 
návratu Zdeňka Říhy ze zahraničí by 

to nemusel být nereálný cíl. Pohybo-
vat se v horní polovině tabulky by 
chtěli rovněž v Přerově a určitě také 
v Luhačovicích, které budou chtít  
s kvalitním kádrem podávat určitě  
vyrovnanější výkony než v loňském 
roce, kde se překvapivě pohybovaly  
až ve spodních patrech tabulky.
Skloubit mládí se zkušeností se  
v loňské sezoně podařilo v Dačicích 
a tým usiluje o bezstarostný střed 
tabulky, stejně tak jako průměrem 
nejmladší tým soutěže Jihlava, kde 
na soupisce přibyl další bývalý doros-
tenec Jakub Zdražil. Na domácí dráhy 
se budou spoléhat opět v Třebíči, do 
jehož kádru se vrací Karel Uhlíř. Týmu 
naopak prozatím bude chybět zraněný 
Petr Března.
Z nováčků neskrývá ambiciózní plány 
družstvo Kolína, jež naznačilo svoji 

sílu již v minulé sezoně v Poháru ČKA. 
Druhý nováček z Valašského Meziříčí 
by rovněž nechtěl hrát druhé housle  
a věří, že předloňská, byť krátká  
prvoligová zkušenost, může být tou 
rozhodující vahou v boji o záchranu.
 -KB-

Tři týmy myslí na titul
Lov začíná! Slavia Praha vládne ru-
kou pevnou nejvyšší kuželkářské 
soutěži žen již téměř dvě dekády. 
Start každého ročníku je tak v mno-
hém podobný. Vzduchem se nese 
otázka: kdo bude hlavním vyzyvate-
lem?
Přehled ligy je samozřejmě nutné 
zahájit Slavií. Ta prošla nezvyklou 
proměnou — trio Barborová, Šťastná 
a Pavlíková již v sešívaném dresu na-
stupovat nebude. Naopak novou tváří 
je legenda Naďa Dobešová. Alespoň 
na část sezony týmu pomůže i mladá 
dvojice Račková, Kohoutová.
Největším konkurentem Pražanek bu-
de zřejmě opět loňský podzimní mistr 
Přerov, který je naopak beze změn, 
což mu může dopomoci ke stabilizaci 
výkonů hlavně na venkovních kužel-
nách.
Minimálně medailové ambice musí 

mít Blansko. To by si mělo dát pozor 
hlavně na úvod sezony, který loni již 
od začátku hatil mistrovské ambice. 
K lepšímu umístění by týmu měla po-
moci z Rakouska se navrátivší Zuzana 
Musilová.
Jičín a Duchcov v minulé sezoně tvo- 
řily silnou dvojku první poloviny ta-
bulky. Zatímco Duchcov se dostává  
do kritické druhé sezony, která bývá 
pro spoustu týmů mnohem náročněj-
ší než ta první, Jičín si pomalu vy-
budovává silnou pozici na domácí 
kuželně, kterou měl ještě na starých 
dráhách, což by mu k medaili mohlo 
dopomoci.
Polovinu tabulky loni okupoval Ná-
chod se Zábřehem. Náchod se bude 
opět opírat o stále lepší Anetu Cvej- 
novou. Zábřeh by měl opět vsadit 
na Olgu Bučkovou, které by měla se-
kundovat Lenka Kubová hostující ze 

Šumperka. Zábřeh by se opět mohl 
zvednout do horní poloviny tabulky.
Konstruktiva, Valmez a Husovice byly 
na jaře nad propastí. Konstruktiva 
pro letošek vsází na stejný kádr, který 
bude k lepším zítřkům vést dvojice 
Hrouzová, Plasová. Valmezu se po-

pokračování na str. 8

1. KLM 2011/12

1. SKK Náchod 125:51 38

2. TJ Sokol Husovice 114,5:61,5 34

3. KK Slavoj Praha 107:69 32

4. TJ Spartak Přerov 91:85 24

5. SKK Vrchlabí 83,5:92,5 22

6. TJ Jiskra Kovářská 86:90 20

7. KK PSJ Jihlava 82:94 20

8. TJ Sokol Luhačovice 83,5:92,5 19

9. TJ Centropen Dačice 81:95 18

10. TJ Třebíč 73:103 15

11. KK Konstruktiva Praha 69,5:106,5 12

12. TJ Lok. Česká Třebová 60:116 10

1. KLZ 2011/12

1. KK Slavia Praha 130,5:45,5 40

2. TJ Spartak Přerov 113:63 32

3. TJ ČKD Blansko 108:68 29

4. SKK Jičín 87:89 26

5. TJ Sokol Duchcov 89,5:86,5 24

6. SKK Náchod 88,5:87,5 21

7. KK Zábřeh 84:92 21

8. KK Konstruktiva Praha 77,5:98,5 17

9. TJ Valašské Meziříčí 76:100 16

10. TJ Sokol Husovice 71:105 16

11. KK Šumperk 62,5:113,5 13

12. TJ Sokol Chýnov 68,5:107,5 9
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Není nováček jako nováček
S nadějemi i obavami vstupují do dal-
šího ročníku nováčci našich prvoligo-
vých soutěží. Zatímco pro Neratovice 
a Valašské Meziříčí jde o návrat do 
známého prostředí, pro muže Kolína 
a ženy České Třebové jde o historický 
úspěch.

TJ Lokomotiva Česká Třebová
Kořeny českotřebovského oddílu kuže-
lek sahají až do roku 1942, kdy byl ve 
městě založen kuželkářský oddíl pod 
názvem KO AFK. O rok později došlo  
v městské části Parník ke vzniku dal-
šího kuželkářského klubu, tentokrát  
s názvem IKK Parník. Po několika změ-
nách názvu došlo v roce 1961 ke spo-
jení obou oddílů pod názvem Loko-
motiva. Tento název figuruje v názvu 
klubu i po 50 letech. Do té doby stála 
na místě dnešní kuželny jednodráha, 
která byla v roce 1950 rozšířena na 
dvoudráhu a v roce 1978 opatřena 
automatickými stavěči. V roce 1995 
se podařilo dokončit projekt výstavby 
nové moderní čtyřdráhové kuželny. 
V letech 2005 a 2007 došlo k další 
modernizaci automatických stavěčů, 
elektroniky a posléze i drah firmou 
Pro-Tec. Po úpravě klubovny se zlep-
šilo i zázemí klubu. Z historie se nelze 

nezmínit také o zasloužilém mistru 
sportu panu Františku Prejslerovi, kte-
rý byl nejvýraznější osobou českotře-
bovských kuželek.
Družstvo žen vzniklo v České Třebové 
až v roce 2009. Do té doby hrávaly 
ženy tohoto oddílu buďto v ostatních 
ženských oddílech nebo v nižších 
mužských soutěžích. Dnešní tým je 
postaven kolem dvou zkušených hrá-
ček — Evy Sedlákové a Aleny Holcové, 
které se můžou pochlubit ligovými 
zkušenostmi, a dravého mládí, které 
reprezentuje především Lída Johno-
vá, Lucie Kaucká či Kateřina Kolářová, 
které za sebou mají nejeden úspěch 
v mládežnických kategoriích. Další-
mi hráčkami současného kádru jsou 
pak Andrea Jánová, Klára Pekařová či 
Hana Rubišarová.

TJ Neratovice
Kuželkářský oddíl TJ Neratovice byl 
založen v roce 1956, kdy byla posta-
vena dvoudráhová kuželna. Kuželky se 
ve městě ujaly a patřily k oblíbeným 
sportům. Samostatné družstvo žen 
bylo dlouholetým účastníkem druhé 
a třetí ligy žen. Zlom nastal v sezoně 
2008/2009, kdy se družstvu podařilo 
poprvé vybojovat účast v nejvyšší sou-

těži. Od té doby se střídavě družstvo 
objevuje v první a druhé lize. A proto-
že letos družstvo postoupilo do první 
ligy už potřetí, chtěly by se tam podle 
vlastních slov udržet déle než jednu 
sezonu, i když ví, jak je to těžké.
Družstvo žen těží zvláště z vyrovna-
nosti a tvoří soudržný tým s dobrými 
vzájemnými vztahy. Kostru družstva  
s nejvyšším věkovým průměrem v sou-
těži tvoří zkušené starší hráčky Eva 
Landová či Renata Vystrčilová, z mlad-
ších hráček pak by měla být oporou 
Lucie Holubová. Na hostování přišla 
do Neratovic z Ústí nad Labem Ivana 
Březinová.
Vzhledem k tomu, že v Neratovicích 
není čtyřdráhová kuželna, bude druž-
stvo nastupovat ke svým domácím zá-
pasům na kuželně Akumy Kosmonosy. 

TJ Sokol Kolín 
Oddíl kuželek byl ve městě založen 
již v červnu 1938 a ze své bohaté 
historie se může pochlubit nejedním 
úspěchem. Oddílu se dařilo především 
v šedesátých a sedmdesátých letech 
minulého století, kdy ženy Kolína 
dokázaly sbírat medaile z týmových 
soutěží (5× mistr republiky v kategorii 
dorostenek, 6× mistr republiky druž-
stev žen), ale také v kategorii jednot-
livkyň a to i na mistrovství světa, kdy 
Hana Konířová získala dokonce titul 
mistryně světa v roce 1974. Na úspě-
chy této generace jen zlehka navázaly 
ženy kolínského Sokola v roce 2003 
vítězstvím v Poháru ČKA a účastí na 
NBC Poháru. Ligová stopa kolínských 
žen pak končí v roce 2010, kdy ženy 
doplatily na absenci vlastní domácí 
čtyřdráhy a sestoupily do druhé ligy, 
kde působí dodnes.
Muži Sokola Kolín byli dlouho ve stínu 
žen. V sedmdesátých a osmdesátých 
letech minulého století hrávali druhou 
nejvyšší soutěž I. ČNL. Začátek nové-
ho tisíciletí zastihl družstvo mužů ve  
3. KLM a od této doby patřili ke špičce 
soutěže. V letech 2003—2009 pravi- 
 pokračování na str. 5
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Není nováček jako nováček
pokračování ze str. 4
delně obsazovali 2.—4.místo a marné 
snahy o postup vedly k odchodům 
nejlepších hráčů do jiných družstev 
vyšších soutěží. V sezóně 2009/10 se 
do družstva z mistrovské Jihlavy vrá-
til Filip Dejda, stmelila se dobrá parta  
a podařil se postup do 2. KLM. V dal-
ších sezonách se pak vrátili další dva 
hráči (Martin Švorba a Jiří Němec) a 
výsledkem tohoto úsilí byl historicky 
vůbec první postup družstva mužů 
Sokola Kolín mezi domácí kuželkář-
skou elitu. To všechno s trvalou ab-
sencí vlastní domácí čtyřdráhy, kte-
rou supluje dlouhodobě azyl v Kutné 
Hoře. Páteř družstva v minulé sezóně 
tvořili hlavně Filip Dejda, který se 
může pyšnit tituly mistr světa z doros-
teneckých soutěží, a Martin Švorba. 
Důležitými hráči a „tmelem“ družstva 
jsou Jan Pelák a Roman Weiss a po 
návratu z Náchoda i Jirka Němec. 
Družstvo pak doplňuje Robert Petera 
a Jindřich Lauer a lavičku by dlouho 
nemusel zahřívat ani šikovný Jarda 
Šatník. Družstvo na sebe upozornilo  
v minulé sezóně, kdy se mu kromě 
postupu do 1. KLM podařilo dostat  
i mezi finálovou čtyřku Poháru ČKA.
Vedle udržení účasti v první lize mají 
kolínští před sebou i další velký cíl,  
o jehož realizaci se dlouhodobě boju-

je. Dokončení druhé etapy rekonstruk-
ce kolínské kuželny na 40 let slibova-
nou čtyřdráhu. Oddíl by si ji rozhodně 
za to vše, co dokázal, zasloužil!

TJ Valašské Meziříčí
Historie kuželek ve městě sahá do 
roku 1948, kdy byla ve městě vybu-
dována dvoudráhová kuželna s as-
faltovým povrchem. Prvním význam-
nějším úspěchem oddílu byl postup 
družstva mužů do druhé ligy v roce 
1970. Vznik prvního družstva žen se 
datuje do roku 1951, avšak to nemě-
lo dlouhého trvání. V roce 1973 došlo  
k obnovení družstva žen podruhé, 

od té doby hraje až do současnosti.
Největším úspěchem klubu na přelo-
mu tisíciletí pak byla účast družstva 
žen v nejvyšší ligové soutěži, na což 
dokázali v sezoně 2010/2011 navá-
zat i muži. V současnosti hrají nej-
vyšší soutěž obě družstva. Klub byl a 
je ukázkovým příkladem dobré práce  
s mládeží. Již v minulosti zde vyrost-
la řada skvělých hráčů a hráček. Ze 
všech lze jmenovat reprezentanty a 
několikanásobné medailisty z MČR, 
ale i MS Zdeňka Gartuse či Alenu Ši-
monovičovou (Svozilovou). Ze součas-
ných hráčů oddílu pak juniory Davida 
Volka, Markétu Jandíkovou či Kláru 
Zubajovou, kteří jsou oporami svých 
družstev. V družstvu mužů by pak 
ke klíčovým hráčům měli dále patřit 
Radim Metelka či Tomáš Cabák. Z do-
rostu kádr doplnil na letošní sezonu 
nadějný Ondřej Topič. Cílem druž-
stva je zužitkovat nabyté zkušenosti  
z předloňského působení v první lize a 
usilovat o klidný střed tabulky.
Zázemí oddílu je na velmi slušné úrov-
ni. Areál kuželny se nachází v budově 
tribuny zimního stadionu a může se 
pochlubit moderní čtyřdráhovou ku-
želnou firmy Pro-Tec.
 Kamil Bednář
 (s využitím informací od klubů)

Vítěz 2. KLM A v sezoně 2011/12, družstvo TJ Sokol Kolín

Vítěz 2. KLM B v sezoně 2011/12, družstvo TJ Valašské Meziříčí



Strana 6Kuželkářské listy 5/2012

přestupy

Zajímavé hráčské přestupy a hostovaní
PŘESTUPY V ČR

Jiří Axman ml. KK Slovan Rosice Æ TJ Sokol Husovice

Jiří Bartoníček SKK Vrchlabí Æ KK Slavoj Praha

Jiří Hendrych KK Hagemann Opava Æ TJ Spartak Přerov

Alena Kantnerová KC Zlín Æ TJ Valašské Meziříčí

Vlasta Kohoutová TJ Sokol Kolín Æ KK Slavia Praha

Lucie Pavelková TJ Zbrojovka Vsetín Æ TJ Valašské Meziříčí

Robert Pevný TJ BOPO Třebíč Æ TJ Třebíč

Jana Račková TJ Sokol Chýnov Æ KK Slavia Praha

Pavel Vymazal TJ Lokomotiva Česká Třebová Æ TJ Sokol Husovice

PŘESTUPY V ZAHRANIČÍ

Radek Hejhal  FSV Erlangen Bruck Æ  SKV Gäuboden

Radek Holakovský  BSV Voith St. Pölten Æ  SK Wessely Dämmt. Neunkirchen

Renata Navrkalová  Admiral UKC-Liezen Æ  BSV Voith St. Pölten

Jiří Vícha  FEB Amberg Æ  SKC Staffelstein

HOSTOVÁNÍ

Ivana Březinová TJ Lokomotiva Ústí nad Labem Æ TJ Neratovice

Jiří Hetych TJ Lokomotiva Česká Třebová Æ SKK Náchod

Lenka Kubová KK Šumperk Æ KK Zábřeh

Michaela Kučerová SKK Hořice Æ SKK Náchod

Jiří Mrlík TJ Sokol Machová Æ TJ Sokol Luhačovice

Robert Petera SKK Třebechovice pod Orebem Æ TJ Sokol Kolín

Hana Rubišarová TJ Tesla Pardubice Æ TJ Lokomotiva Česká Třebová

Veronika Štáblová KK Šumperk Æ TJ Sokol Husovice

Martina Zimáková KC Zlín Æ TJ Valašské Meziříčí

ODCHODY DO ZAHRANIČÍ

Kamila Barborová TJ Sparta Kutná Hora Æ  ASKÖ Steyer Sportkegler

Miroslav Hýbl TJ Lokomotiva Česká Třebová Æ  KSV Raika Mistelbach

Michal Jirouš SKK Náchod Æ  SKC Staffelstein

NÁVRATY ZE ZAHRANIČÍ

Andrea Axmanová   KSK Otis-Austria Æ KK Slovan Rosice

Naděžda Dobešová  SKC Victoria 1947 Bamberg Æ KK Slavia Praha

Martin Fürst  FEB Amberg Æ SKK Rokycany

Zuzana Musilová  BSV Voith St. Pölten Æ TJ ČKD Blansko

Roman Pytlík  SKC Stolzer Kranz Walldorf Æ SKK Rokycany

Viktor Pytlík  SKC Stolzer Kranz Walldorf Æ TJ Sokol Kdyně

Zdeněk Říha  SKC Stolzer Kranz Walldorf Æ SKK Vrchlabí

Roman Voráček  Fortuna AF Hirschau Æ KK Hvězda Trnovany
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reprezentace

Kontrolní start reprezentace dospělých
O víkendu 1. a 2. září se v Olomouci 
sešla reprezentační družstva mužů a 
žen na „rychlém“ kontrolním startu  
v přípravě na Mistrovství světa jed-
notlivců v polském Leszně (21.—27. 
října 2012) a MS družstev v maďar-
ském Zalaegerszegu (16.—25. května 
2013).
Zatímco u žen se dostavily prakticky 
všechny pozvané (s výjimkou Lenky 
Kalové, která měla již dlouho zaplace-
nou zahraniční rodinnou dovolenou), 
u mužů byla situace diametrálně jiná. 
Omluvy byly jak ze zdravotních důvo-

dů — Honsa, Pešadík, povinnosti v klu-
bech v zahraničí — Jelínek, Vaněk, tak 
i účasti na pokračování turnajů FIQ 
World Tour (tentokráte v Zalaegers-
zegu) — Kotyza, Machala. Po omluvě 
na poslední chvíli pak vypomohl svou 
účastí přední hráč domácího klubu 
Jiří Němec.
Naplánovaný program se podařilo 
stoprocentně splnit — v sobotu odpo-
ledne odehráli všichni ostrou stodva-
cítku, večer pak byl věnován nácviku 
sprintu a v neděli dopoledne pak na 
všechny čekala druhá stodvacítka. 

Některé hráče a hráčky trochu trápi-
ly svalové problémy, a tak je trenéři 
raději nenechali ani celou disciplínu 
dohrát. Velká spokojenost byla s per- 
fektní připraveností Zdeňka Gartuse. 
Byl opravdu vzorem pro své mladší 
spoluhráče, výtečný byl jako obvykle 
Pavel Jiroušek, u žen excelovala (hlav-
ně v neděli) mladší ze sester Wieder-
mannových — Hanka, v dobrém světle 
se ukázala i Eva Budišová a náchod-
ská Aneta Cvejnová.
Poděkování patří i domácímu klubu 
za organizace celé akce.
Na závěr pak bylo oznámeno zařaze-
ní do širšího kádru pro MS v Leszně.  
Z deseti zařazených pak pojede do 
Leszna pět, definitivní nominace bude 
oznámena koncem tohoto měsíce. Jak 
tedy vypadají navržené desetičlenné 
kádry pro MS jednotlivců ve dnech 
21.—27. října 2012?

MUŽI
» Zdeněk Gartus
» Jaroslav Hažva
» Radek Hejhal
» Miroslav Jelínek
» Pavel Jiroušek
» Jan Kotyza
» David Machala
» Pavel Petrů
» Robert Pevný
» Roman Pytlík

ŽENY
» Kamila Barborová
» Olga Bučková
» Eva Budišová
» Aneta Cvejnová
» Kateřina Fajdeková
» Lenka Kalová
» Nikola Tatoušková
» Lucie Vaverková
» Dana Wiedermannová
» Hana Wiedermannová

Petr Holý st.
předseda KSR

ŽENY

Jméno 1. start 2. start Celkem

1. Hana Wiedermannová 557 624 1181

2. Olga Bučková 582 563 1145

3. Aneta Cvejnová 570 564 1134

4. Eva Budišová 573 542 1115

5. Dana Wiedermannová 542 553 1095

6. Lucie Vaverková 550 524 1074

7. Kateřina Fajdeková 542 520 1062

8. Nikola Tatoušková 552 397* 929

* Nikola Tatoušková — pro zranění hrála jen 92 hodů

MUŽI

Jméno 1. start 2. start Celkem

1. Pavel Jiroušek 599 603 1202

2. Zdeněk Gartus 611 588 1199

3. Pavel Petrů 615 556 1171

4. Jaroslav Hažva 593 556 1149

5. Robert Pevný 588 556 1144

6. Jiří Němec 560 542 1102

7. Michal Markus 557 374* 931

8. Petr Pavlík 576 136* 712

* Michal Markus — pro zranění hrál jen 90 hodů
  Petr Pavlík — odstoupil po 30 hodech, natažený sval
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mládež

Tři týmy myslí na titul
pokračování ze str. 3
dařilo udržet zlínskou dvojku Kant-
nerová, Zimáková, bez kterých by asi 
nyní válel ve druhé lize. Husovice sice 
lehce posílily, ale tuto sezonu budou 
spíše těžit z vyrovnanosti hráček. 
Všechny tři celky ale zřejmě budou 
opět bojovat o setrvání v soutěži.
Přehled ještě zbývá doplnit o nováčky. 
Česká Třebová prošla druhou ligou 
jako nůž máslem a pokud jí vítězný 
„drajv“ vydrží, má se liga na co tě-
šit. Dravé mládí dobře doplňují dvě 
zkušené matadorky. Největší zodpo- 
vědnost za výkony by měla ležet na 
bedrech Lídy Johnové, která loni dru-
hé lize doslova dominovala. Nerato- 
vice se opět vrací do nejvyšší soutěže. 
Letošní ročník jsou Středočešky zase  
o něco zkušenější a věří: „do třetice  
to vyjde a udržíme se, i když to bude 
těžké.“

-LD-

Letní příprava mládeže
Letošní srpen byl v termínovém ka-
lendáři ČKA vyhrazen dvěma setká-
ním mladých zástupců kuželkářského 
sportu.
V Dačicích se kuželkářská mládež set- 
kala na již druhém kempu talentů. 
Akce určená pro úspěšné hráčky a 
hráče z Poháru mladých nadějí a MČR 
jednotlivců ve věku 13—15 let a jejich 
trenéry navázala na úspěšný loňský 
první ročník. Kemp byl opět složen  
z ukázek tréninkových jednotek za-
měřených nejen na samotnou hru, ale  
i na fyzickou přípravu, všestrannost, 
relaxaci či protahovací cvičení. S jed-
notlivými trenéry byla pak rozebrána 
hra jejich svěřenců na základě video-
záznamu, který odhalil některé nedo-
statky, které by bylo potřeba u hráčů 
odstranit. Celá akce byla zúčastněný-
mi trenéry velice kladně hodnocena, 
včetně návrhů obdobná setkání usku-

tečňovat i častěji, což ale naráží na 
možnosti dané termínovým kalendá-
řem kuželkářských soutěží.
Výcvikový tábor tentokráte již doros-
tenecké reprezentace, který proběhl  
v srpnu ve Vracově, byl první přípra-
vou na MS 2013 v Maďarsku. Kromě 
dorostu se ho zúčastnilo také osm 
oddílových trenérů, kteří se aktivně 
zapojili do společné činnosti a měli 
možnost prokonzultovat s reprezen-
tačními trenéry další postup při tréno-
vání mladých hráčů a hráček. Nabitý 
program, ve kterém se fyzická přípra-
va střídala s přípravou na kuželně, 
před začátkem sezony dobře prověřil 
připravenost našich reprezentantů.
Obě uvedené akce by nebyly možné 
bez obětavé pomoci členů kuželkář-
ských oddílů v Dačicích a ve Vracově, 
za což jim paří velký dík.
Více informací najdete na webu ČKA.
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bellatex tour

PMN letos již posedmnácté
Pohár mladých nadějí — Bellatex 
Tour, soutěž pro nejmladší kuželkáře, 
má za sebou již šestnáct sezón. Ta  
sedmnáctá právě začíná!
Populární soutěž se v minulém roč-
níku dočkala významného oživení  
v podobě titulárního sponzora. Tím se 
na pět let stala firma Bellatex s. r. o. 
věnující se provozování velkoobchodu 
a internetového obchodu s bytovým 
textilem (více informací o společnosti 
naleznete na jejích webových strán-
kách www.bellatex.cz).
Rozpis soutěže nedoznal pro tento 
ročník žádných změn, „správcem“ 
soutěže i nadále zůstává Jiří John, 
kterého v případě dotazů ohledně 
soutěže můžete kontaktovat na ad-
rese jiri.john@kuzelky.cz. Výsledky a 
další informace o poháru poté nalez-
nete jak na webových stránkách ČKA 
www.kuzelky.cz, tak na speciálních 
stránkách pmn.kuzelky.cz.
Formát soutěže zůstává také zacho-
ván. Mladí kuželkáři se tedy ve čty-
řech kategoriích utkají v šesti kvali-
fikačních kolech. V každém kole se 
odehrají turnaje na pěti kuželnách 
rovnoměrně rozesetých po celé repub-
lice. Nejlepších šestnáct se poté utká 
na finálovém turnaji, který se tradič-
ně koná na jediné osmidráze v ČR  
v Olomouci. První střetnutí se usku-
teční již na státní svátek svatého 
Václava, tedy 28. září. Jejich hostite-
ly budou kuželny SK Kosmonosy, KK 

Kroměříž, TJ Jiskra Nová Bystřice,  
TJ Teplá a KK Zábřeh.
Jak již bylo výše zmíněno, PMN má  
za sebou již šestnáct sezón. Za tu 
dobu se z výhry radovalo více než 50 
hráček a hráčů, a to zprvu ve dvou, 
od roku 2002 ve čtyřech kategoriích. 
Vůbec prvními vítězi se v roce 1997 
stali Dana Wiedermannová a Ondřej 
Sobčák. Nejen oni, ale i další „absol-
venti“ soutěže jako například Olga 
Ollingerová (dnes Bučková), Lucie 
Vaverková, Zuzana Musilová, Radim 
Metelka či Michal Pytlík v PMN odstar-
tovali své dnes již bohaté a úspěšné 
kariéry. Zatím posledními vítězi mí-
řícími do výšin českých a světových 
kuželek jsou Natálie Topičová (TJ Va-
lašské Meziříčí), Michaela Dvořáková  
(TJ Sokol Chýnov), Martin Kováčik 
(SKK Náchod) a David Urbánek (TJ 
Start Rychnov nad Kněžnou).
Soutěží za šestnáct let prošli už do- 
slova tisíce hráčů. Věřme, že další ti-
síce jí ještě projdou a že PMN — Bella-
tex Tour bude nadále objevovat velké 
talenty českých kuželek, jako se mu  
to dařilo doposud. Více napovědět 
může už letošní první série turnajů.
 Lukáš Dařílek

Pohárové soutěže NBC
Stejně jako každý rok, uskuteční se  
i v letošním roce mezinárodní klubo-
vé soutěže družstev — Světový pohár, 
Evropský pohár a Pohár NBC. Letos  
se bude hrát v termínu 2.–6. října a 
Českou republiku budou reprezento-
vat tyto oddíly:

 Světový pohár — Augsburg (GER)
muži: TJ Sokol Husovice
ženy: KK Slavia Praha

 Evropský pohár — Apatin (SRB) 
muži: KK Slavoj Praha
ženy: TJ Spartak Přerov

 Pohár NBC — Banja Luka (BIH)
muži: TJ Sokol Duchcov
 KK PSJ Jihlava
ženy: TJ ČKD Blansko

Právo účasti si původně vybojovali ve 
Světovém poháru muži SKK Primátor 
Náchod a v Poháru NBC ženy SKK Ji-
čín, ale tato družstva se rozhodla po-
hárů nezúčastnit.

Žádná nová kuželna
Během letošní letní přestávky nepřiby-
la na pomyslnou českou kuželkářskou 
mapu žádná nová kuželna. Probíha-
ly pouze tradiční nebo nutné menší 
úpravy jednotlivých kuželen nebo je-
jich zázemí. Snad je to pro letošek jen 
výjimka a neznamená nějaký špatný 
trend.
Jedna novinka je však již na obzo-
ru. Členové SK Žižkov Praha by již 
v průběhu podzimu měli začít hrát 
své domácí zápasy na zbrusu nové 
čtyřdráhové kuželně, která bude sou-
částí nově postaveného sportovního 
areálu. Zatím je předběžné hovořit 
o konkrétním termínu, ale všichni 
už se těší, a proto to nechtějí zakři-
knout. Tak držme palce, ať to dobře 
dopadne! Jakmile se přiblíží „den D“, 
rádi zveřejníme další podrobnosti a 
bližší informace.

Nabídka polštářku kuželka s výšivkou ČKA
Dovoluji si před sezónou doplnit 
nabídku ručníků a polštářků  
o nový výrobek.
Polštářek Kuželka 45×30 cm.
Gramáž 280g, barva bílá  
s výšivkou ČKA, cena: 179 Kč 
s DPH.
Nabídku dalších polštářků a 
ručníků s logem České kužel-
kářské asociace naleznete na 

internetových stránkách ČKA 
www.kuzelky.cz a také na 
webu společnosti Bellatex 
www.bellatex.cz.
Poštovné je účtováno dle sa-
zeb České pošty, tj. 144 Kč 
za balík. 

Radek Stránský
Bellatex s.r.o.
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rozhodčí

Poznatky z činnosti hlavního rozhodčího při MČR
Známý ligový rozhodčí pan Libor No-
vák nás nechal nahlédnout do svých 
interních poznámek a podělil se  
s námi o své zkušenosti z řízení řady 
Mistrovství ČR jednotlivců různých 
kategorií.
Toto téma bylo sice jedním z bodů 
letošních seminářů rozhodčích, ale 
následující materiál je pouze osobním 
souhrnem praktických zkušeností a 
postupů, které se osvědčily a postup-
ně vykrystalizovaly při práci ve funkci 
hlavního rozhodčího jednomu z nich. 
Jak sám autor uvádí, „je přirozeně 
možné úspěšně přistupovat k této 
práci mnoha jinými způsoby“ a jedná 
se čistě o jeho názory, které nejsou  
v žádném případě doporučující me-
todikou Komise rozhodčích ČKA. Jde 
právě o tu část činnosti rozhodčího, 
která není přímo upravena předpi-
sy ČKA. Autor sám nazval materiál 
„chatrné vzpomínky poměrně starého 
rozhodčího kuželek“. Myslíme si, že je 
to zajímavé čtení a téma k zamyšlení 
nejen pro rozhodčí.

Spolupráce 
s pořádajícím oddílem

» Klíčovým momentem pro úspěšný 
průběh MČR je navázání spolupráce  
s ředitelem mistrovství poměrně ve 
velkém předstihu. 

» Je třeba s ním vyřešit běžné orga-
nizační záležitosti (např. ubytování) a 
sdělit mu své požadavky na zajištění 
celého mistrovství. Být připraven, že 
některé požadavky hlavního rozhodčí-
ho nelze akceptovat (např. problémy 
technického rázu) a najít jiné řešení. 
Pokusit se v potřebném předstihu pře-
svědčit ředitele o nutnosti instalace 
alespoň provizorního ozvučení kužel-
ny (pokud není ozvučení běžnou sou-
částí provozu kuželny). Ozvučení veli-
ce usnadňuje rozhodčím jejich práci  
v někdy poměrně hodně hlučném pro-

středí (jde o pokyny hráčům, ale také 
o informovanost diváků — představo-
vání hráčů a vyhlašování výsledků). 

» Dohodnout si průběžné předávání 
přihlášek hráčů z jednotlivých krajů, 
které jsou zasílány řediteli pro postup-
nou přípravu hlavního rozhodčího.

» Sejít se v podvečer před zahájením 
mistrovství na kuželně s ředitelem, 
rozhodčími (pokud jsou místní), pří-
padně dalšími osobami z realizační-
ho týmu. Podrobně jim vysvětlit svoji 
koncepci průběhu mistrovství. Získat 
informace o funkci ASK, zajištění tech-
nického dozoru (ovladače stavěčů 
resp. PC řídícího práci stavěčů, časo-
míry, zásahy v prostoru ASK), jaká je 
podpora průběžného vkládání výsled-
ků do PC a zajištění konečných výsled-
ků pro závěrečnou zprávu hlavního 
rozhodčího a pro průběžné zasílání 
výsledků STK ČKA (web ČKA).

» Velmi důležité je zjistit, zda po 
ukončení startu hráče zůstane na 
totalizátoru jeho výkon nebo se po 
krátké době vynuluje; je to potřebné 

pro vyhlašování neoficiálních výsledků 
startu (různé druhy ASK to mají růz-
ně). Dohodnout možnosti totalizátorů 
ASK v rámci nastavení potřebných 
dvou součtů (po 90 hs a po 210 hs) 
před poslední dílčí disciplínou.

» Ověřit si technickou připravenost 
kuželny včetně úklidu celého hracího 
prostoru a hracího nářadí, aby se to 
nemuselo dělat ráno před zahájením 
mistrovství.

Spolupráce 
se zástupcem VV ČKA

» Dohodnout s ním a s ředitelem mis-
trovství průběh slavnostního zahájení 
(v současné době až před finálovými 
starty) — hymna, pozdravy a projevy 
(zástupce VV ČKA, ředitel resp. před-
seda oddílu, čestní hosté — např. sta-
rosta, informace o sponzorech apod.).

» Dohodnout průběh slavnostního 
vyhlášení výsledků — slavnostní cere- 
moniál (kdo bude co předávat, pří- 
padné projevy). Slovo slavnostní je  
 pokračování na str. 11

V Praze a v Olomouci proběhly začátkem září semináře ligových rozhodčích  
ČKA a školení nových rozhodčích 2. třídy. Závěrům ze seminářů se budeme  
věnovat v příštím čísle časopisu a na webu ČKA. Na snímku z Olomouce jsou 
členové Komise rozhodčích Jana Holubová a Libor Novák.
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pokračování ze str. 10
zvýrazněno, protože by mělo jít o slav-
nostní ceremoniál, nikoliv pouze o su-
ché a stručné vyhlášení výsledků dle 
vzoru ligového utkání.

Spolupráce  
s ostatními rozhodčími

» Pokud hlavní rozhodčí řídí MČR na 
cizí kuželně, snažit se získat rozhod-
čí z místního oddílu nebo z blízké-
ho okolí, kteří tam řídí běžně utkání 
družstev a kuželnu znají. To však lze 
ovlivnit pouze nepřímo, protože dele-
gace vytváří předseda KR ČKA. Místní 
rozhodčí to mohou  brát jako určité 
mimořádné ocenění své práce, což 
je velice příznivé. Také jejich znalost 
fungování ASK a dalších možných 
specifik kuželny je velmi cenná. Na 
druhou stranu se může stát, že se cítí 
nedoceněni, že hlavním rozhodčím ne-
jsou oni, ale jakási „cizí autorita“ (a to 
dokonce zase z Prahy, Brna apod.) a 
podle toho vypadá jejich „ochota“ ke 
spolupráci.

» Zejména pokud své kolegy hlavní 
rozhodčí vůbec nezná (osobně ani  
z praxe), setkat se s nimi den pře- 
dem (v horším případě až ráno před 
zahájením kvalifikace) a vysvětlit jim 
svoji koncepci rozhodování a hlavně 
se na ní domluvit, protože vystupo- 
vání všech tří rozhodčích musí být 
stejné. 

» Ponechat jim široký a neomezený 
mandát pro autonomní rozhodování 
na drahách (řešit pouze složitější pro-
blémy na jejich vyžádání nebo podle 
situace). Zejména dohodnout, kdo a 
jak bude řídit rozcvičení, zahájení a 
ukončení hry, výměnu drah, přeruše-
ní hry, zastavení a spuštění časomí-
ry, sledovat dodržování intervalu pro 
úpravu prostoru pod kuželkami dle 
rozpisu mistrovství.

» V rámci možností (v době, kdy není 
hlavní rozhodčí zatížen nutnou admi-
nistrativou) se s nimi podělit při řízení 
na drahách o čas k odpočinku a ob-
čerstvení mimo hrací prostor.

» Nedopustit, aby se domácí (ale  
i jiní) rozhodčí podřídili eventuálnímu 
nátlaku pořadatele a nahrazovali jeho 
práci — např. obsluhovali stavěče, za-
pisovali výsledky na tabuli nebo do PC 
apod.

Vybrané úkoly  
hlavního rozhodčího 

(kromě obecně platných povinností 
daných Sportovně technickými pravi-
dly kuželek a zejména Řádem rozhod-
čího)

» Považuji za nutné přicestovat do dě-
jiště den předem včetně ubytování na 
dvě noci.

» Osobně odpovídat za celou agendu 
evidence účastníků mistrovství a spl-
nění všech podmínek pro jejich při-
puštění ke startu (zejména platnost 
registračních průkazů, přihlášení od 
příslušného krajského svazu, případně 
splnění požadované věkové katego-
rie).
 Libor Novák, rozhodčí

Pokračování článku v příštím čísle.

rozhodčí

Poznatky z činnosti hlavního… FIQ World Tour Classic
Na začátku září se v Zalaegerszegu  
v Maďarsku uskutečnila druhá část 
série turnajů pod záštitou FIQ.
Více o této soutěži a 
také prvním turnaji 
jsme psali v minu-
lém čísle Kuželkář-
ských listů.
Stejně jako v úvod-
ním kole, i tentokráte byl 
nejlepší Maďar Norbert Kiss. V prvním 
turnaji ve Varaždinu porazil ve finále 
Attilu Nemese (HUN), nyní si na do-
mácí půdě poradil se světovou jednič-
kou Vilmosem Zavarkem (SRB).
Bohužel se vůbec nedařilo čtveřici čes-
kých zástupců. Ani jeden hráč se ne-
probojoval do druhého kola a všichni 
se svými soupeři prohráli 0:2. Jan Ko-
tyza podlehl domácímu Levente Kaku-
kovi 183:193, David Machala nestačil 
na pozdějšího vítěze Kisse 190:214, 
Petr Hrubý prohrál s dalším Maďarem 
Zsomborem Zapletanem 170:187 a 
Michalovi Kratochvílovi nedal šanci 
Němec Manuel Weiss 175:227.
Podrobné výsledky, fotografie a dal-
ší informace naleznete na stránkách 
soutěže www.fiq-world-tour.com.

Zleva: Vilmos Zavarko, Norbert Kiss, Mario Musanic a Matko Bulka

2. turnaj FIQ World Tour Classic

1. HUN Norbert Kiss

2. SRB Vilmos Zavarko

3. CRO Mario Musanic

3. CRO Matko Bulka



Strana 12Kuželkářské listy 5/2012

Vydavatel: Česká kuželkářská asociace

Adresa: Zátopkova 100/2, PS 40

 160 17, Praha 6

Tel., fax: +420 242 429 228

E-mail:  redakce@kuzelky.cz

Web:  www.kuzelky.cz

Kolektiv autorů tohoto čísla: 

Šéfredaktor:  Štěpán Koblížek

Redakční rada: Lukáš Dařílek 

  Jiří Jančálek

  Ivana Palánová

Spolupracovníci: Kamil Bednář

  Petr Holý st.

  Blanka Mizerová

  Libor Novák

  Radek Stránský

  Miroslav Šnejdar st.

Sazba a grafika: Petr Streubel

informace z oddílů

KuLi blahopřeje
Jiří Kvapil, dlouholetý člen a funkci-
onář naší asociace, oslavil v těchto 
dnech 85. narozeniny.

Z jednání VV ČKA
Výkonný výbor České kuželkářské aso-
ciace na svém zasedání dne 5. září 
2012 projednal přípravu KL a Poháru 
ČKA 2012/12, zajištění účasti na MS 
jednotlivců, zprávy z akcí Komise mlá-
deže a Komise státní reprezentace, 
účast klubových družstev na Poháro-
vých soutěžích NBC, zajištění turnajů 
PMN — Bellatex Tour a přípravu Su-
perpoháru 2012.
Schválil návrh na konání zasedání  
Výkonné rady ČKA v sobotu 5. ledna 
2013 v Třebíči, užší nominaci hráčů 
a hráček a vedení výpravy pro MS 
jednotlivců, rekordy ČR z MČR 2012 
a rozpis Pro-Tec Cupu — Poháru ČKA 
2012/13.

Smuteční oznámení
V sobotu 1. 9. zemřel kuželkář Morav-
ské Slávie Brno a dlouholetý předseda 
oddílu pan Josef Němeček.

Co vše odnesla voda a čas?
Letos v srpnu tomu bylo deset let, 
kdy katastrofální záplavy sužovaly 
Českou republiku. Snad každý má 
ještě v živé paměti, jaké obrovské 
škody voda tehdy napáchala. Od té 
doby bylo mnohé opraveno, mnohé 
znova vybudováno a někde už jen 
pamětní desky na zdech domů připo-
mínají, jak vysoko tehdy dosahovala 
voda.
Pro nás, lovosické kuželkáře, kterým 
voda naprosto zničila kuželnu (fo-
tografie a dobový komentář můžete 
nalézt na www.kuzelky.lovosice.net), 
je tato vzpomínka o něco smutnější. 
Přes ústní slib tehdejšího starosty, že 
vše bude obnoveno, se městu Lovosi-
ce (kterému kuželna patřila) dosud 
nepodařilo novou postavit a momen-
tálně nejsou ani žádné signály, že by 
se tomu tak mělo v nejbližší době stát. 
Nechci ale, aby to znělo jako výčitka. 
V prvních letech po záplavách jsme 
chápali, že pro tehdy desetitisícové Lo-
vosice bylo mnoho důležitějších věcí, 
které se musely vrátit k normálu a ob-
nova kuželny musí počkat. Postupem 
času i nějaké návrhy ze strany města 
přicházely — výstavba kuželny byla 
součástí jiných projektů, ale vedle ji-
ných skutečností i trvající ekonomická 
krize jejich dotažení nenahrávala. Ku 
cti města Lovosice je však třeba říct 
a poděkovat mu za to, že posledních 
pět let nám poskytuje finanční dotaci, 
díky které může kuželkářský oddíl pl-
nohodnotně fungovat a není odkázán 
na solidaritu ostatních.
Dnes se ještě občas zasníme, jaké by 

to bylo hrát na vlastních drahách, ale 
už i tyto sny mají stále mlhavější ob-
rysy. Já osobně jsem se moc těšil na 
okamžik, kdy vyndám ze šuplíku nyní 
již trochu zahnědlou obálku a budu 
moci rozeslat pozvánky kuželkářským 
oddílům, které nám v době krátce po 
povodni zaslaly finanční dary, aby si 
přijely zahrát na novou kuželnu do 
Lovosic. Stejnou pozvánku by ode mě 
obdrželi i hráči oddílu SKK Bohušovice 
nad Ohří a TJ Glaverbel Czech Teplice, 
protože právě tyto dva oddíly nám 
poskytly (buď úplně zdarma nebo jen 
za symbolický pronájem) své kuželny, 
abychom měli kde hrát své soutěže.  
V Teplicích jsme byli hosty dva roky,  
v Bohušovicích hrajeme doposud.
Ne vždy ale dojdou sny svého naplně-
ní, a proto je myslím nyní ten správný 
čas, abych všem ještě jednou, tento-
krát veřejně, poděkoval za jejich teh-
dejší sounáležitost. Pro někoho by se 
mohla zdát celková výše darů (cca 25 
tisíc korun) nepodstatná, nicméně my 
jsme díky této pomoci, a samozřejmě 
také zásluhou vlastních finančních 
prostředků, udrželi v soutěži dva týmy 
dospělých po dobu pěti let a doroste-
necký tým mohl odehrát vítěznou se-
zónu ve 2. KLD 2002/03. 
Takže, přátelé kuželkáři a kuželkářky 
z oddílů SKK Bohušovice nad Ohří, 
TJ Glaverbel Czech Teplice, HKK Olo-
mouc, TJ Sokol Dobruška, KK Slavia 
Praha — ženy, TJ Spartak Pelhřimov,  
TJ ČKD Blansko, TJ Sokol Duchcov, 
SKK Náchod, KK Zábřeh a pane Jiří 
Jančálku, tehdejší předsedo STK ČKA, 
Vám všem ještě jednou srdečně děku-
jeme.
A pokud někomu chybí odpověď na 
otázku z názvu článku, pak vězte, že 
voda nám sice „odnesla“ kuželnu, 
čas odnesl sliby o její obnově, ale nic  
z toho nám nevzalo chuť hrát kuželky 
dál.
 Miroslav Šnejdar st.
 organizační pracovník ASK LovosiceZničená kuželna v roce 2002 


