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pokračování na str. 3 

Na úvod mi dovolte drobnou pa-
rafrázi slavného výroku. Až se Tě 
podzimní zápasy zeptají, co jsi dělal 
v létě…
Podzim, a  s  ním nový ročník ku-
želkářských soutěží, je tady. Těšíte 
se, nebo Vám vstávají vlasy hrůzou 
z toho, jak se Vám povede? Máte na-
trénováno, nebo jste si raději šetřili 
dobré hody až na utkání?
My v redakci Kuželkářských listů jsme 
se těšili nejen na kvalitní utkání, ale 
i na články, kterými Vás budeme další 
sezonu zásobovat. V prvním podzim-
ním čísle Vám přinášíme tradiční po-
hledy našich expertů na 1. KLM, 1. KLZ 
a  Interligu. Ta po třech úspěšných 
ročnících dostává novou dynamiku, 
když dosavadní nepřemožitelní ti-
táni z  Podbrezové vstupují do nové 
sezóny výrazně oslabeni. Dojde tedy 
ke změně vládce společné česko-slo-
venské soutěže?
Otazníky samozřejmě vyvstávají 
i  nad vítězi ostatních soutěží. Pa-
pírové předpoklady jsou jedna věc, 
ale realita na plánech bývá nezřídka 
značně ošidná.
Vzhůru tedy do ročníku 2019–2020 
a vzhůru k obsahu tohoto vydání Ku-
želkářských listů.
Ať Vám to v nové sezoně padá!

Lukáš Dařílek
šéfredaktor

Úvodem

Přestože se na poli přestupů neudálo zas 
tak tolik změn jako v  předchozích sezo-
nách, o to více se pak ty nakonec uskuteč-
něné přestupy či hostování mohou proje-
vit do předsezonních prognóz.
Zcela nepochybně událostí číslo jedna 
na přestupovém trhu nejen v  Interlize je 
pak odchod nejlepšího hráče předcho-
zích sezón a  tahouna obhájce 
titulu z  Podbrezové Vilmoše 
Zavarka do italského Neu-
marktu. Spolu s  odcho-
dem Martina Kozáka, 
jenž má namířeno do 
konkurenční Trstené, 
a  Milana Tomky (Vrútky) 
jde o  velmi citelné osla-
bení a  ani 
příchod sta-
ronové posily 
Jovana Ča-
liče nemůže 
tuto ztrátu 
zcela nahradit. I  tak bude tým 
Podbrezové plnit opět roli nej-
většího favorita.
Cestu za obhajobou mu budou chtít ne-
pochybně znepříjemnit hráči Trstené. Tým 
z  Oravy každým rokem systematicky bu-
duje kádr a posiluje. Jak moc to s útokem 
na hegemonii největšího rivala myslí v Tr-
stené vážně, to se budou diváci moci pře-
svědčit hned ve druhém ligovém kole.
Proniknout mezi duo vyvolených se budou 
snažit nejlepší české týmy, ale přece jen, 
jak ukázaly minulé sezony, bude to úkol 
přetěžký. Obhajoba českého titulu je pak 

hlavním cílem České Třebové. Kádr opustil 
pouze Václav Kolář, takže i  ambice zůstá-
vají jen ty nejvyšší.
Rokycanům unikl v  minulé sezoně český 
titul takříkajíc na poslední chvíli, a  tak 
nechtějí stejný scénář dopustit i  letos. 
K  stabilnějším výkonům pak má pomoci 

zkušený Ladislav Urban pře-
stoupivší z  Karlových Varů 
a  vracející se Martin Pro-
cházka. Určitým handica-
pem se může zdát nová 
kuželna, na níž si musejí 
Západočeši co nejrych-
leji zvyknout.
I  Luhačovicím unikl ti-
tul doslova na poslední 

chvíli. Pokud 
se tým ze 
Slovácka vy-
varuje někte-
rých slabších 
chvilek jako 

v  minulé sezoně, tak by i  je-
jich družstvo mohlo své největší 

konkurenty v  boji o  český primát 
potrápit. Nutno však poznamenat, že bez 
lídra Martina Vaňka, který kádr opustil ze 
zdravotních důvodů, to bude práce velmi 
obtížná.
Cestou omlazení kádru se opět vydávají 
v  Jihlavě. Že tým pracovat s  mládeží umí, 
to již několikrát v minulosti potvrdil. Ten-
tokrát by mladou krev měl přinést příchod 
„mladých pušek“ Martina Doláka a  Víta  

Letní pauza uplynula jako voda a již jen hodiny  

nás dělí od zahájení dalšího ročníku naší nejvyšší 

soutěže mužů — Interligy.

Skončí nadvláda 
Podbrezové?
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Jírovce. Kádr naopak opouští zkušený Mar-
tin Švorba, jemuž zdravotní důvody neu-
možňují hrát na nejvyšší úrovni.
Dalším týmem spoléhajícím na mladší od-
chovance jsou Sučany. Ty byly loni jako no-
váček příjemným překvapením a uvidí se, 
jak zvládnou druhou sezonu, která, jak se 
říká, bývá těžší než ta první. Po zdravotních 
potížích by měl být již fit i Marek Knapko.
Žádné velké změny v  kádrech ani přeh-
naně vysoké ambice nehlásí v Husovicích, 
na Interu ani v Šariši.
Velmi zajímavým zpestřením pak bude 
start dvou nováčků — Slavoje Praha a Ra-
kovic. Na české straně zas tak úplně o no-
váčka nejde, zvláště pokud se podíváme 
do jeho kádru s mnoha ostřílenými hráči. 
Matadoři jako Zdeněk Gartus či Jaroslav 
Hažva vzbuzují určitě respekt. Doplnit by je 
měl Michal Koubek přicházející z Trnovan.

To na slovenské straně je účast v Interlize 
pro obec u  Piešťan mající ve znaku raka 
velkou událostí a  splněným snem něko-
lika kuželkářských generací. Nutno říci, že 
určitě nelze tento tým podceňovat a  že 
pokud zopakuje výkony, které předváděl 
v  loňské sezoně, bude oživením. Určitým 
hendikepem může být nezkušenost mlad-
ších hráčů z  tak psychicky náročných zá-
pasů jaké Interliga přináší, avšak nechme 
se překvapit.
Z  výše uvedeného lze konstatovat, že se 
můžeme těšit na vyrovnanější sezonu, 
kde se kolem zkušených hráčů bude rvát 
na výsluní dravé mládí. Tak se nechme 
překvapit a  pojďme popřát všem týmům 
a  hráčům radost ze hry, padavé kuželny 
a  divákům zajímavé duely a  výborné vý-
kony.

Kamil Bednář

Skončí nadvláda 
Podbrezové?

 pokračování ze str. 2

i n t e r l i g a

InterlIga 2019/20

KK Inter Bratislava

TJ Lokomotiva Česká Třebová 

TJ Sokol Husovice

KK PSJ Jihlava

TJ Sokol Luhačovice

ŠK Železiarne Podbrezová

KK Slavoj Praha

TJ Rakovice

SKK Rokycany

KK Tatran Sučany

ŠKK Trstená Starek

TJ Slavoj Veľký Šariš

Kuželna ŠK Železiarne Podbrezová
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PřeStuPové manévry 
Se nekonaly

Úvodem bych předznamenal, že ani letos 
se žádné velké přestupové manévry neko-
naly. Obecně bych řekl, že pokračuje spíše 
trend mnoha posledních let, že hráček 
a  ženských družstev v  nižších soutěžích 
ubývá.
Nyní k  samotnému souhrnu. Pro letošek 
podle pořadí družstev, jak jsou v  prvním 
letošním zpravodaji obsahujícím soupisky 
pro podzimní část.

Zábřeh — Pohled na soupisku i  vyjádření 
samotných hráček jasně říká, že kádr Zá-
břehu je beze změny. Loni Zábřeh jako no-
váček uhrál pěkné páté místo, letos to asi 
bude podobné.
Rokycany — Spolu se Zlínem mají Západo-
češky nejmladší kádr v lize. Vrátila se Linda 
Lidman a posilou bude jistě Štěpánka Vy-
tisková z Pelhřimova (druhá hráčka pořadí 
loňské 2. KLZ A). Rokycany řadím k černým 
koňům soutěže, který by mohl zlobit i me-
dailistky.
Zlín — Z  Baťova města sice s  úsměvem 
hlásí „v podstatě žádné novinky“, ale hned 
jich několik přidávají. Bude jim chybět 
Martina Ančincová, Hana Stehlíková a Kris-
týna Zimáková. Vypomáhat tak budou 
podobně jako v  řadě ostatních družstev 
nadějné dorostenky (Adriana Svobodová 
a Natálie Trochtová) a do nového ročníku 
tak jdou se sloganem „Mládí vpřed!“.
Blansko — Na dotaz k  aktuální předstar-
tovní situaci poslaly hráčky Blanska po-
měrně hodně změn. Chybět jim budou dvě 
členky základního týmu (Michaela Zaja-
cová a Markéta Ptáčková) a  stále i místní 

odchovankyně Zuzana Musilová. Sestava 
také bude ochuzena o  Terezu Buďovou, 
která přestoupila zpět do mateřského 
klubu. Výsledkem tedy je, že základní tým 
doplní hráčky družstva žen „B“, jehož účast 
v 2. KLZ byli v Blansku nuceni ukončit.
Slavia Praha — Sám Luboš Zelenka to vyjá-
dřil lakonicky, proto si ho dovolím odcito-
vat: „My jako veteráni z 1. vlastenecké války 
zůstáváme pospolu až do poslední ženy.“ 
Jedno nové příjmení na soupisce sice vi-
díme, ale podle jména lze usuzovat, že jde 
opravdu pouze o  nové příjmení, nikoliv 
o novou hráčku. Takže lze očekávat stejně 
silnou Slavii jako v  minulých dekádách 
a můžeme se těšit na deváté kolo a přímý 
souboj s Rosicemi.
Více se můžeme zastavit u nováčků. A  jak 
už to v  KLZ často bývá, opravdovým no-
váčkem je pouze Jihlava. Sestava se ne-
mění a zůstává v podstatě ve stejném slo-
žení jako v  loňském roce při vítězném ta-
žení v 2. KLZ A. Šárka Vacková k tomu jako 
organizační pracovník dodává: „Nejvyšší 
soutěž žen jsme vybojovaly po víc jak dva-
ceti letech působení klubu. Hlavní zásluhu 
na tom měla Jana Braunová, která se po 
mateřské vrátila do družstva a je nejzkuše-
nější hráčkou týmu. Výborně ji doplňovaly 
dorostenky (v  nové sezóně již juniorky), 
které se v  poměrně krátké době výrazně 
zlepšily. Družstvo bude hrát první ligu ve 
stejném složení jako vloni, jedinou posilou 
je Lenka Concepción z  Třebíče, která při-
šla na hostování. Kromě Petry Dočkalové, 
která hrála nejvyšší dorosteneckou soutěž, 
mimo jiné je stříbrnou medailistkou z mi-

nulého MČR ve sprintu, a bývalé reprezen-
tantky Simony Matulové, nemají ostatní 
hráčky žádné prvoligové zkušenosti, takže 
hlavním cílem je „nedělat svými výkony 
ostudu“ a  samozřejmě udržení se v  sou-
těži.“
Rosice — Za obhajobou půjdou už opět 
s  Nikolou Tatouškovou, která se vrací po 
mateřské pauze. Z družstva odešla Magda 
Winterová. Dalšího komentáře k trojnásob-
ným vítězkám netřeba.

Přinášíme tradiční pohled na jednotlivá družstva před samotným zahájením soutěží. 

Všichni se s námi tentokrát ochotně podělili o informace,  

a proto Vám přinášíme jejich souhrn.

pokračování na str. 5 

1. KlZ 2019/20

KK Blansko

TJ Sokol Duchcov

KK PSJ Jihlava

SKK Náchod

KK Konstruktiva Praha

KK Slavia Praha

TJ Spartak Přerov

SKK Rokycany

KK Slovan Rosice

TJ Valašské Meziříčí

KK Zábřeh

KC Zlín
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Konstruktiva Praha — Stále se zmenšující 
kádr bude pravděpodobně tradičně bojo-
vat spíše v druhé půlce tabulky. 
Přerov — Posilou by nově měla být huso-
vická Pavlína Procházková po návratu z ra-
kouského angažmá. Na soupisce průmě-
rově nejmladšího družstva soutěže naopak 
chybí Kateřina Fajdeková. Oproti sestavě 
družstva Mistryň ČR z roku 2016 tak má tým 
hodně jinou podobu, ale v Přerově si s tím 
jistě poradí a  očekávám jejich působení 
v horní části tabulky.
Valašské Meziříčí — Valmez prakticky není 
nováčkem, protože se vrací zpět po roční 
pauze a už se podle vlastních slov „těší do 
nejvyšší soutěže“. Ve 2. KLZ byla loni nej-
lepší hráčkou Ivana Marančáková.
Duchcov — Ani tady nejsou zásadní změny 
v sestavě, ale po loňských nepřesvědčivých 
výkonech těžko říct, co můžeme v  tomto 
ročníku od družstva očekávat. 
Náchod — Na soupisce Náchoda nena-
jdeme letos Nikolu Portyšovou, Lucii Mo-
ravcovou ani Renatu Šimůnkovou. Obhájit 
loňské čtvrté místo tak asi nebude jedno-
duché, i  když v Náchodě mají širokou zá-
sobárnu talentů a  budou tak vypomáhat 
hráčky B týmu.
Jako tradičně dodávám, že uvidíme, kdo 
v prvním kole, za koho nastoupí, a ještě se 
situace může změnit hostováním na po-
slední chvíli nebo v průběhu sezony.
Z technického hlediska je vše při starém 
s výjimkou nových drah v Rokycanech, na 
které si budou muset domácí hráčky zvyk-
nout. Slavia zůstává v azylu na Žižkově, 
kuželny nováčků z Jihlavy a Valašského 
Meziříčí není asi nutno kuželkářům před-
stavovat.

S využitím informací od jednotlivých 
 družstev připravil Štěpán Koblížek

 pokračování ze str. 4

r e p r e z e n t a c e

PřeStuPové 
manévry 

Se nekonaly

výběrové řízení 
na Pořadatele

Zájemci v přihlášce uveďte: adresu kuželny 
a kontakt, typ a počet drah, ubytovací a 
stravovací kapacity (včetně ceny), možnosti 
tělocvičny, bazénu, wellness a jejich vzdá-
leností na kuželnu, v případě mezistátního 
utkání je nutná mezinárodní kolaudace.
Přihlášky zašlete do 20. září 2019 e-mai-
lem na sekretariát ČKA (cka@kuzelky.cz) 
a předsedu KSR ČKA (vladimir.sedlacek@
kuzelky.cz).

Komise státní reprezentace ČKA vypisuje výběrové 

řízení na pořadatele kontrolních startů a mezinárodních 

utkání české reprezentace všech kategorií.

DoRoSteNecKá KategoRie U18

25.—27. října 2019 Kontrolní start (8 + 8) 20 osob

14.—15. prosince 2019 Vánoční turnaj dorostu 20 osob

11.—12. dubna 2020 Kontrolní start (8 + 8) 20 osob

JUNioRSKá KategoRie U23

5.—6. října 2019 Kontrolní start (8 + 8) 20 osob

6.—8. prosince 2019 Kontrolní start (12 + 12) 24 osob

10.—12. ledna 2020 Kontrolní start (8 + 8) 20 osob

17.—19. dubna 2020 Mezistátní utkání CZE vs. POL (8 + 8) 40 osob

8.—10. května 2020 Kontrolní start před MS 20 + 20 osob

KategoRie DoSPělých (MUži a žeNy)

26. října 2019 Kontrolní start muži (18) — jeden den, bez noclehu 20 osob

26.—27. října 2019 Kontrolní start ženy (12) 16 osob

11.—12. ledna 2020 Kontrolní start (8 + 8) 20 osob

10.—12. dubna 2020 Kontrolní start (8 + 8) 20 osob

mailto:cka%40kuzelky.cz?subject=
mailto:vladimir.sedlacek%40kuzelky.cz?subject=
mailto:vladimir.sedlacek%40kuzelky.cz?subject=
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kdo vyzve 
klokany?

Přímý postup do Interligy je lákadlem pro 
mnohé kluby, a  tak v  první lize najdeme 
opravdu skvělé týmy, které ve svých řa-
dách sdružují vynikající kuželkáře. V  naší 
prognóze se tak zaměříme nejen na jed-
notlivé týmy a  jejich hvězdy, ale i  na to, 
jaké nové tváře vidina nejvyšší soutěže na-
lákala. A je se opravdu nač těšit.
Velkým lákadlem pro fanoušky, kteří 1. KLM 
sledují, budou zápasy nováčků. Oba postu-
pující týmy totiž disponují skvělými kádry. 
Při pohledu na soupisky vidíme zkušené 
ligové hráče, mistry republiky i bývalé re-
prezentanty. Pro jejich individuální i týmo-
vou kvalitu tak můžeme oba nováčky paso-
vat do rolí favoritů.
Začněme historicky zkušenějším týmem 
z Moravy. Vyškovský Rostex dokázal ke své 
základní hráčské ose přivést skvělé posily. 
Vedle zavedených jmen jako Pevný, Rych-
lovský či Trávníček na soupisce vidíme 
i  jednoho z  nejlepších hráčů druhé ligy 
Ondřeje Ševelu, který do Vyškova přichází 
z  Dubňan a  jehož příchod ještě doplňuje 
vracovský Kordula. Vyškov pak má v záloze 
ještě jména jako Tomáš Procházka či Kamil 
Bednář. Papírově opravdu velice silná sou-
piska. Důležitý bude pro vyškovské hráče 
vstup do sezóny. Pokud se povede uhrát 
úvodní kola a tým se dostane do pohody, 
může mířit opravdu vysoko.
Historická sezóna čeká hráče v  Trutnově. 
Tým okusí první ligu poprvé, jeho hráči 
však nikoliv. Perspektivní mladé borce jako 
Žoudlík, Ryzák a  Plšek doplňují někdejší 
hvězdy a doposud vynikající hráči. V kádru 
Trutnova najdeme osobnosti jako Roman 
Straka, Petr Holý, Kamil Fiebinger, Jiří Vej-

vara a Michal Rolf. Tito hráči mají v součtu 
stovky prvoligových startů a  bude přede-
vším na nich, aby táhli mužstvo k bodům. 
Pokud navážou na předchozí sezóny, mů-
žeme i Trutnov hledat v nejvyšších patrech 
tabulky.
Vyzyvateli o nejvyšší příčky pak budou tra-
diční ligové týmy. Po lepší sezóně určitě 
pošilhávají v Třebíči, kam přivedli „exhořic-
kého“ Lukáše Vika.
Roli černého koně by měli naplnit hráči 
Valašského Meziříčí. Loňská sezóna vy-
nesla Cabákovi s  Metelkou nominaci do 
širšího reprezentačního výběru, a tak oče-
káváme vysoké cíle i od Valachů, v  jejichž 
dresu bude nastupovat i  reprezentant 
z ME seniorů Dalibor Tuček.
Na výraznější úspěch čekají i  v  Rosicích. 
Rosičtí muži by rádi napodobili své ženy. 
Sestavu mají kvalitní, dlouhodobě však 
doplácí na absenci top hráče, který by je 
mohl posunout o  stupínek výš. Bohužel 
ani pro letošní sezónu se jim nepodařilo 
podepsat výraznou posilu.
K  opravdu velkým favoritům se však do-
stáváme až nyní. Druhý tým loňské tabulky 
udržel všechny klíčové hráče a bude opět 
atakovat postupovou první příčku. Pokud 
se tým semkne a  všichni hráči přípravě 
obětují sto procent, klidně mohou v Dači-
cích na jaře slavit postup. Velkým faktorem 
bude i  forma Petra Žahourka, který snad 
naváže na loňskou životní sezónu a bude 
tahounem týmu. K  němu by se pak měli 
přidat hráči jako Jiří Němec, Karel Novák 
nebo Pavel Kabelka. Pro vítězství v  1. KLM 
je však klíčová role šestého hráče. Dle kva-
lity „čulibrka“ se měří nejlepší týmy. Proto 

je nutné, aby se probudili i mladí hráči Da-
čic a vrátili se k dřívější výkonnosti.
Jako největšího favorita však musíme 
uvést Klokany z Dobřan. Exinterligový tým 
zůstal ve stejné sestavě a  jeho jediným 
cílem bude návrat do nejvyšší soutěže. 
Skvěle poskládaná sestava má snad jedi-
nou slabinu. Šestka týmu na venkovních 
kuželnách. Klokani až příliš často doplácí 
na nevyrovnanost posledních dvou hráčů, 
tedy pětky a šestky týmu. Pro postup bude 
klíčové udržet „čulibrka“ na vysokých čís-

V tradiční rubrice o první kuželkářské lize mužů zkusíme odhadnout,  

jak by mohl vypadat průběh druhé nejvyšší české soutěže.

pokračování na str. 7 

1. KlM 2019/20

TJ Lokomotiva České Velenice

TJ Centropen Dačice

CB Dobřany Klokani

SKK Hořice

KK Slovan Rosice

KK Lokomotiva Tábor

KK Hvězda Trnovany

TJ Lokomotiva Trutnov

TJ Třebíč

TJ Valašské Meziříčí

KK Vyškov

KK Zábřeh
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lech i na venkovních kuželnách a vyhnout 
se pádům pod 540 bodovou hranici.
Sedmičku týmů můžeme považovat za fa-
vority. Další družstva pak budou bojovat 
o  střed tabulky s  cílem potrápit ty nej-
lepší. K  těmto celkům můžeme řadit tým 
Českých Velenic, o  jehož dvou tvářích se 
zmiňujeme v každém vydání. Patří mezi ně 
i tým Hořic, který se každý rok loučí s jed-
ním hráčem, a tak jeho naděje na nejvyšší 
příčky jsou také menší. Přesto by však ho-
řickým nemělo dělat problém zachránit 

ligovou příslušnost. V  Táboře i  v  Zábřehu 
se budou chtít vyvarovat sestupovým sta-
rostem. Klíč je k  tomu jediný. Vyhrávat na 
domácích drahách a vyhnout se dlouhým 
šňůrám proher. Oba týmy mají velice nevy-
rovnanou jarní a podzimní část.
Ve velkých problémech se může ocitnout 
Hvězda Trnovany. Prakticky nově posklá-
dané mužstvo bude bojovat se soupeři, ale 
i s tlakem první ligy. Přesto bude zajímavé 
sledovat, jak si, vlastně třetí nováček, který 
přišel o většinu hráčů, povede.

Tomáš Valík

 pokračování ze str. 6

kdo vyzve 
klokany?

p r v n í  l i g a  M u ž ů

Komise státní reprezentace ČKA vypisuje 
výběrové řízení na pozici reprezentačního 
trenéra mužů a jeho asistenta.
Hlavními kritérii, které uveďte stručně 
v přihlášce, bude trenérská praxe a zkuše-
nosti s vedením hráčů, součinnost trenéra 
a  jeho asistenta, řidičské oprávnění sku-
piny B, orientace v hráčské základně v ČR 
i zahraničí, znalost práce na PC a zejména 
organizační schopnosti a  čas na přípravu 
kontrolních startů a  mezistátních utkání, 
stručná koncepce a představa přípravy re-
prezentačního družstva.
Své přihlášky zasílejte na sekretariát ČKA 
(cka@kuzelky.cz) nejpozději do 25. září 
2019. Smlouva trenéra a  jeho asistenta 
bude uzavřena na dvouleté období s cílem 
MS družstev 2021.
Výběrové řízení na oba posty je z důvodu 
odstoupení stávajícího trenéra Ladislava 
Musila z funkce.

výběrové řízení

zaSedání 
vv čka 

Výkonný výbor ČKA na svém zasedání 
dne 5. září 2019 projednal závěry ze zase-
dání Výkonné rady ČKA, přípravu sezóny 
2019/2020 a mistrovství ČR 2020. Mimo 
jiné se zabýval hodnocením novely Re-
gistračního a přestupního řádu ČKA, ak-
cemi Komise státní reprezentace a Komise 
mládeže ve druhém pololetí 2019. VV ČKA 
schválil rozpis Poháru ČKA 2019/2020 a Su-
perpoháru 2019.

zaSedání výkonné rady čka 

Výkonná rada ČKA projednala:

•	 zprávu o činnosti Výkonného výboru ČKA 
v roce 2018

•	 zprávu o hospodaření ČKA
•	 zprávu o novele Sportovně-technických 

předpisů, s důrazem na Registrační a 
přestupní řád ČKA

•	 zprávu o průběhu zřizování krajských 
svazů s právní subjektivitou

•	 zprávu o aktuálním stavu v zadávání do 
Rejstříku sportovců, trenérů a sportov-
ních zařízení

Výkonná rada ČKA:

•	 schválila zprávu o činnosti a hospoda-
ření VV ČKA

•	 schválila rozdělení členských příspěvků 
v poměru 50:50 mezi ČKA a KKS

•	 pověřila Jihočeský a Středočeský KKS 
provést kontrolu hospodaření za rok 
2019

•	 uložila KKS zaslat do 10. 7. 2019 svého zá-
stupce na komunikaci mezi KKS a KM

•	 uložila KKS bez právní subjektivity před-
ložit podklady pro její získání do 31. 8.

mailto:cka%40kuzelky.cz?subject=
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Dlouho se o tom mluvilo, dlouho to byly fámy, letos se to konečně stalo.  

Největší senzací letního přestupového období je změna působiště Vilmoše Zavarka.

zajímavé hráčSké 
PřeStuPy

PřeStUPy Ve SVětě

Igor Kovačić KK Neumarkt – Imperial Life Æ SKV Rot-Weiß Zerbst 1999

Philipp Vsetecka SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 Æ BSV Voith St. Pölten

Uroš Stoklas KK Zaprešić Æ SKC Staffelstein

Anita Mehesz CS El. Romgaz Targu Mures Æ KK Mlaka Rijeka

iNteRliga

Vilmoš Zavarko ŠK Železiarne Podbrezová Æ KK Neumarkt - Imperial Life

Jovan Ćalić Szegedi TE Æ ŠK Železiarne Podbrezová

Martin Kozák ŠK Železiarne Podbrezová Æ ŠKK Trstená Starek

Ladislav Beránek ŠK Modranka Trnava Æ SKK Náchod

Martin Dolák TJ Zbrojovka Vsetín Æ KK PSJ Jihlava

Ladislav Urban TJ Slovan Karlovy Vary Æ SKK Rokycany

Michal Koubek KK Hvězda Trnovany Æ KK Slavoj Praha

NáVRaty Ze ZahRaNičí

Pavlína Procházková KSV Wien Æ TJ Sokol Husovice (host. TJ Spartak Přerov)

Eva Wendl SK FWT-Composites Neunkirchen Æ KK Slovan Rosice

oDchoDy Do ZahRaNičí

Miroslav Pešadík TJ Vltavan JIP Loučovice Æ KSK Sparkasse Lambach

Jitka Šimková SK Podlužan Prušánky Æ KSK Austria Krems

Barbora Pýchová TJ Jiskra Nová Bystřice Æ KSV Wien

hoStoVáNí V čR

Ondřej Ševela SKK Dubňany Æ KK Vyškov

Jakub Fabík TJ Spartak Bílovec Æ TJ Spartak Přerov

Vít Jírovec KK Jiří Poděbrady Æ KK PSJ Jihlava
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letní rekonStrukce 
kuželen

ZUBří

Přehled letos začneme ve východním cípu 
naší země. Nový sportovní areál nedávno 
otevřeli v  Zubří. Jeho obětí se mimo jiné 
stala stará kuželna, která sloužila 55 let. 
Součástí nového multifunkčního areálu ve 
městě, které je především proslaveno vý-
bornou házenou a  gumárenským průmy-
slem, je vyhřívané koupaliště, posilovna, 
a  především nová dvoudráhová kuželna. 
Vlastníkem celého areálu je město Zubří, 
které do něj investovalo zhruba 100 mili-
onů korun. K samotné kuželně je třeba říci, 
že technologie dodala společnost J&R Di-
gital, tedy řetízkové ASK, segmentové dráhy 
a  kuželky s  dřevěným jádrem. Jak uvedl 
předseda oddílu TJ Gumárny Zubří Radim 
Krůpa: „Poděkování patří především městu 
Zubří, které je realizátorem a  investorem 
celé akce. Plánem do budoucna je využít 
nových krásných prostor ke zvýšení zájmu 

o kuželky v Zubří a okolí.“ Zuberští kužel-
káři by rádi obnovili spolupráci s  místní 
školou, čímž by pro kuželky mohli získat 
nové mladé hráče tak, „abychom v oddílu 
měli dorostence,“ doplňuje ještě předseda 
klubu. Slavnostní otevření kuželny je plá-
nováno na konec měsíce září.

RýMařoV

Zhruba sto kilometrů severozápadně od 
Zubří najdeme Rýmařov. Tradiční kužel-
kářský oddíl, který je nedílnou součástí 
moravských ligových soutěží, letos díky 
investici města Rýmařov dokončil projekt 
zásadní modernizace místní čtyřdráhy. Od 
května do srpna probíhala pracovní čin-
nost. Veškeré přípravné práce, rekonstrukci 
hlediště a opravu stropů nad dráhami za-
jistili na vlastní náklady kuželkáři místní 
Jiskry. Město naopak financovalo samotné 
technologie, jejichž instalaci provedla spo-
lečnost J&R Digital. Náklady investice se 
vyšplhaly až ke 2,5 milionům korun. V Rý-
mařově se nyní bude hrát do ASK Schmid 
K800, na dráhách Pauly s  originálním ře-
šením svodu koulí vedeným pod dráhami 
a  do kuželek Tornado Plus. Předposlední 

V tradičním shrnutí se dozvíte, které české a moravské kuželny získaly přes léto nový háv. 

Každoročně pro Vás mapujeme přehled zásadních modernizací a stavební činnosti na 

kuželnách vůbec. I toto léto bylo poměrně rušné.

pokračování na str. 10 Kuželna KK Jiskra Rýmařov

Nově budovaná dvoudráha TJ Gumárny Zubří
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srpnový den proběhlo slavnostní otevření 
areálu. Rýmařovští kuželkáři by za pomoc 
s modernizací rádi poděkovali: „Městu Rý-
mařov za investici, sponzorům PIPA klem-
pířství s.r.o., Lamont Rýmařov s.r.o., Ludvas 
Trade s.r.o., Jaromír Lachnit – LASTO a Ko-
vošrot Moravia a.s.“

ŠUMPeRK

Další rekonstrukce neproběhla daleko, 
ale doslova za humny. Nedaleký Šum-
perk se rovněž pustil do modernizace. Ta 
probíhala mezi červnem a  srpnem. „11. 6. 
2019 se začalo s  rozebíráním dřevěného 
obložení a  starých ASK kuželny,“ jak nám 
prozradil předseda oddílu Gustav Vojtek. 
„Koncem července se začaly montovat sta-
věče a dráhy (montáž provedla firma ZaKo 
Slovakia s.r.o.), 22. 8. 2019 byla zrekonstruo-
vaná kuželna připravena na kontrolní start 
dorostenecké reprezentace,“ pokračuje 
předseda. Celkové náklady dosáhly cca 
dvou milionů korun. Kuželkáři se v  Šum-
perku setkají s  ASK KeBo, segmentovými 

dráhami Paulydur, na kterých se koulelo 
při MS v  Rokycanech, a  kuželkami KeBo 
Tornado Plus. „Poděkování patří městu 
Šumperk a Olomouckému kraji za finanční 
podporu. A všem, kteří chodili na brigády,“ 
uzavírá nakonec předseda oddílu. Kuželna 
bude druhou zářijovou neděli hostitelem 
dalšího ročníku Superpoháru ČKA.

chotoViNy

Nyní nás naše pouť zavede o více než dvě 

stě kilometrů na západ. Z Moravy se tedy 
přesouváme do Čech, kde na nás čeká 
zbrusu nová čtyřdráha. Ta vzniká v  jiho-
českých Chotovinách, které jsou co by 
kamenem dohodil od Tábora. Místní od-
díl byl založen v  roce 1960 a  kuželnu si 
vybudoval o  tři roky později. V  roce 2010 
poté provedl poslední rekonstrukci. Nyní 
díky finanční investici obce ve výši cca 
šest milionů korun probíhá přestavba 
staré kuželny na moderní čtyrdráhovou.  

 pokračování ze str. 9

letní rekonStrukce 
kuželen

k u ž e l n y

pokračování na str. 11 

Kuželna KK Šumperk

Nově budovaná kuželna TJ Sokol Chotoviny
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Miroslav Vacko, předseda oddílu TJ So-
kol Chotoviny, pro Kuželkářské listy 
k  samotným pracím uvedl, že „se za-
čalo v  červnu 2019, plánované ukon-
čení bude listopad letošního roku. 
Stavbu provádí místní stavební firma 
FIMAX s.r.o, dodavatelem technologie 
ASK, elektroniky a  segmentových drah je  
J&R Digital.“ ASK budou Schmid K800, 
a elektronika bude nejmodernějšího typu, 
který je k vidění například v Duchcově.

RoKycaNy

Dalších sto kilometrů západně od Chotovin 
leží Rokycany. Dějiště letošních světových 
šampionátů samozřejmě využilo této akce 
k  modernizaci vlastní kuželny. Demontáž 
původních drah zde podle vyjádření před-
sedy Davida Wohlmutha proběhla během 
dubna a května, v červenci byly namonto-
vány nové dráhy a aktuálně je prováděna 
instalace ovládacích panelů a  počítače. 
V  Rokycanech se od této sezony bude 

hrát na kompletní technologii Pauly a do 
kuželek Tornado Plus. „Do budoucna plá-
nujeme rekonstrukci zázemí kuželny a vy-
budování nových šaten tak, aby z kuželny 
vznikl moderní a reprezentativní sportovní 
stánek, který budou využívat nejen hráči, 
ale i široká veřejnost, kterou je nutné oslo-
vit pro budoucí zachování tohoto sportu 
v Rokycanech,“ odpověděl na dotaz k plá-
nům do dalších let předseda klubu. David 
Wohlmuth ještě navíc uvedl: „Uspořádání 
MS v kuželkách, včetně rekonstrukce drah 

by se neuskutečnilo bez velké podpory 
města Rokycany. Další důležité podpory se 
nám dostalo od MŠMT, Plzeňského kraje 
a našich sponzorů. Všem moc děkujeme.“

ZáVěR

Další změny proběhly mimo jiné na ku-
želně Sokola Plzeň V, kde se nyní setkáte 
se segmentovými dráhami z  Rokycan, re-
konstrukce hracího prostoru byla prove-
dena i  na ligové kuželně v  Podbořanech. 
Z  budoucích modernizací je nutné zmínit 
připravovanou velkou akci na šestidráze 
v Kosmonosích, která se uskuteční na jaře 
příštího roku.
Poslední bod našeho přehledu se týká tzv. 
mezinárodní kolaudace. Ta je nezbytná 
pro kuželny, na kterých se hraje nejvyšší 
mužská či ženská soutěž. Nové pravidlo 
znamenalo pro tyto kuželny povinnou re-
kolaudaci mezinárodními kolaudátory, 
kterými jsou v Česku Pavel Mecerod a Petr 
Kohlíček. 

Lukáš Dařílek

 pokračování ze str. 10

letní rekonStrukce 
kuželen

k u ž e l n y

Kuželna SKK Podbořany

Kuželna SKK Rokycany
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tiráž

Srpen je tradičním měsícem pro konání letních 

kempů, soustředění, výcvikových kurzů apod. 

Spousta kuželkářů hledá příležitost, jak si zpestřit 

těžkou letní přípravu.

M l á D e ž

SrPen rovná Se 
letní PříPrava

Vedle svazových a  reprezentačních sou-
středění se konají i akce pořádané oddíly 
či krajskými svazy. V  našem článku Vám 
přineseme seznam nových i  tradičních 
akcí, které letos proběhly.
V půlce srpna se sešla dorostenecká repre-
zentace na nových drahách  v Šumperku, o 
jejichž přestavbě si můžete přečíst více na 
straně 10. Místní areál si  ze strany účast-
níků vysloužil skvělé hodnocení.
Mladí dorostenci se pak sešli i  na konci 
prázdnin na pětidenním Kempu talento-
vané mládeže ve Vrchlabí. Na programu 
byl nejen standardní kuželkářský trénink, 
ale i nácvik správného strečinku, rozvoj 
pohybových dovedností, mentální příprava 
hráčů a hráček a v neposlední řadě také 
různé formy regenerace. Součástí kempu 
bylo i školení trenérů pod vedením Komise 
mládeže ČKA a  Trenérsko-metodické ko-

mise ČKA, jehož hostem byl Daniel Lehnert 
z Centra pohybové medicíny profesora Ko-
láře.
Další akcí, na kterou ČKA vyslala své zá-
stupce, byl Mezinárodní kemp mládeže 
v  maďarském Szegedu pod vedením tre-
néra ŠK Železiarne Podbrezová a německé 
reprezentace Miloše Ponjaviče. Kempu se 
zúčastnila osmička talentovaných žáků 
a dorostenců.
Vedle svazových akcí pak probíhají i  ve-
řejné kempy napříč republikou. Velký kemp 
pro mládež nabízí Královéhradecký kraj, 
který letos uspořádali v  Polsku. Soustře-
dění pro dorost uskutečnili i  v  Duchcově 
a  ve Kdyni. Smutnit nemuseli ani dospělí 
hráči, kteří mohli zavítat na tradiční Letní 
kuželkářskou školu v Jihlavě, která nabídla 
dva kempy — pro dospělé i pro děti.

Tomáš Valík

Kemp talentované mládeže (SKK Vrchlabí)

SVětoVý PoháR
2.–5. října 2019 Ludwigshafen, GER 

Ž: KK Slovan Rosice
M: TJ Lokomotiva Česká Třebová

eVRoPSKý PoháR
2.–5. října 2019 Varaždín, CRO 

Ž: SKK Náchod
M: SKK Rokycany

PoháR NBc
1.–5. října 2019 Slavonski Brod, CRO 

Ž: SKK Rokycany, KK Blansko
M: TJ Sokol Husovice, KK Slavoj Praha
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