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pokračování na str. 3 

Dlouhá pauza je u konce!
Nekonečné měsíce čekání jsou za 
námi. Kuželky opět ožívají. Nevracejí 
se však zcela v plné síle a také se ne-
vracejí do stavu před zlým virusem. 
Startuje ročník 2020/2021, který je již 
od úvodu velmi poznamenaný. Za-
číná s tím, že není jasné, jestli se vů-
bec dohraje. Dnes, na začátku září, je 
již jasné, že na podzim nebudou se-
hrány tradiční mezinárodní klubové 
poháry, ani odložené MS v Polsku, na 
které se naše reprezentace poctivě 
připravovala. Upřímně, nikdo z  nás 
není schopen říci, že bude odehráno, 
byť i  jen následující kolo. Je jasné, 
že mnoho utkání bude překládáno 
na jiné termíny. Především vedoucí 
družstev, ale i  soutěží se zapotí při 
hledání vhodných termínů.
Je však jedna věc, kterou každý z nás 
může udělat, aby komplikací jistě 
příchozích bylo co možná nejméně. 
ČKA zveřejnilo zásady postupu při 
utkáních, které by měly napomoci při 
ochraně před nákazou virem. Je to 
jen drobný pomocník, jehož dodržo-
vání by mělo doprovázet odpovědné 
chování každého z nás, abychom ri-
ziko minimalizovali.
Přeji Vám, milí čtenáři, pevné zdraví 
a příjemné počtení.

Lukáš Dařílek
šéfredaktor

ÚVODEM

Doba koronavirová s sebou přinesla krom 
strachu a  značných ztrát jak na životech, 
tak i  v  ekonomice spoustu omezení, jež 
se promítly do každodenního života celé 
společnosti. Ze dne na den jsme se mu-
seli přizpůsobit dané situaci. Zůstali jsme 
zavření doma, izolováni od ostatních 
a zvykali si na pro nás nový „trend“ nošení 
roušek. A všichni do jednoho jsme doufali, 
že tato „divná doba“ bude brzy pryč a my 
se zase vrátíme zpět k normálnímu životu.
Omezení se nevyhnula žádnému sportu 
kuželkám nevyjímaje. Dne 10. března byl 
vládou vyhlášen zákaz pořádání akcí nad 
100 osob. V  té době bylo VV ČKA rozhod-
nuto o  odsunutí konání některých klání 
jako finálové turnaje PMN, PJ a  ČPD. Li-
gové soutěže v té době zůstaly ještě beze 
změny. Interliga na Slovensku se pozasta-
vila a  její utkání na českém území mohla 
pokračovat. Pokračování soutěží bylo však 
podmíněno doporučením dbát zvýšené 
opatrnosti a  dodržováním hygienických 
zásad. K odehrání zápasů však již nedošlo, 
jen dva dny poté, tj. 12. března rozhodla 
Vláda ČR o  okamžitém zrušení veškerých 
akcí, a to až do odvolání.
Od té doby se čekalo, kdy se situace 
zklidní a hráči se s  trochou nadsázky bu-
dou moci vrátit zpět na kuželkářská prkna. 
K tomu však již nedošlo. Koronavirová krize 
trvala dále a ČKA nezbývalo nic jiného než 
nějakým způsobem naložit se soutěžním 
ročníkem 2019/20. Situace to jistě nebyla 
záviděníhodná, ještě nikdy se nestalo, že 
by se soutěžní ročník z  nějakého důvodu 
nedohrál. Částečné rozhodnutí padlo v ne-

děli 5.  dubna, kdy se k  projednání virtu-
álně sešel Výkonný výbor a o dané situaci 
vedl sáhodlouhé diskuze. O  tom, jak to 
probíhalo, co všechno bylo bráno v potaz, 
jaké varianty připadaly v  úvahu, jsem se 
zeptala prezidenta ČKA Jiřího Jančálka.

JIŘÍ JANČÁLEK

prezident ČKA 
viceprezident NBC

Jirko, co všechno bylo potřeba rozhod-
nout v onen den? Prozraď nám blíže, jak 
probíhalo jednání?

Rok 2020 se jistě nesmazatelně vepíše do dějin lidstva. 

Ještě na začátku roku si asi nikdo z nás nedokázal 

představit, jak se koronavirus dotkne každého z nás. 

ROZHODNUTÍ 
BYLO SPRÁVNÉ

R O Z H O V O R
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Nejprve bych rád doplnil některé infor-
mace, které zazněly v úvodu. Ještě v neděli 
8. března nikdo z  nás absolutně netušil, 
co nás čeká. V pondělí vláda SR rozhodla 
o zastavení všech sportovních akcí na Slo-
vensku. V  úterý vláda ČR rozhodla o  zru-
šení všech akcí nad 100 účastníků. Na zá-
kladě toho jsme rozhodli o odložení někte-
rých soutěží, ale dlouhodobé soutěže jsme 
chtěli stále hrát. Během středy se začaly 
ozývat hlasy, abychom zastavili všechny 
soutěže a  neriskovali zdraví účastníků. 
Tomuto tlaku jsme se bránili s  odkazem 
na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu. 
Ve čtvrtek 12. března jsme však v souladu 
s  rozhodnutím vlády ČR zastavili všechny 
naše soutěže. Všichni jsme tenkrát před-
pokládali, že se jedná pouze o krátkodobé 
přerušení.

V  rámci VV ČKA vznikl již 17. března pra-
covní dokument, který obsahoval různé 
alternativy dalšího postupu v závislosti na 
termínu uvolnění zákazu konání soutěží. 
Tyto alternativy však zohledňovaly pouze 
vazby mezi termíny, vytížením hráčů a ku-
želen atd. Naopak zde chyběly dopady 
koronavirové situace na účastníky našich 
soutěží – v té době jsme si celé toto spekt-
rum dopadů ještě neuměli představit.
Začátkem dubna jsme si již začínali uvě-
domovat, o jak složitý problém půjde. Nej-
horší byla nejistota. Nikdo z  nás netušil, 
jak se bude koronavirus dále vyvíjet, jak 
na to bude reagovat vláda ČR. V  našem 
termínovém kalendáři byla naplánována 
řada akcí a bylo třeba rozhodnout, jak má 
jejich příprava dále probíhat. Dne 5. dubna 
se uskutečnilo historicky první zasedání 
VV ČKA formou telekonference. Zde došlo 
k  jednomu ze zásadních rozhodnutí. Po 

zvážení možností jsme dospěli k závěru, že 
hlavním cílem bude dokončení dlouhodo-
bých soutěží družstev.

Osud ligových soutěží byl tedy prozatím 
odsunut, stále se doufalo, že se soutěžní 
ročník dokončí, i  když v  pozdějším ter-
mínu. Probírali jste danou situaci se zá-
stupci jednotlivých klubů? Bylo ve hře ně-
kolik variant, pokud by se situace nadále 
nezklidnila?
Ano i  ne. Žádná oficiální anketa se neu-
skutečnila. Komunikace však probíhala. 
Tak jako na začátku, tak i během pandemie 
se na mě i na ostatní členy VV ČKA obraceli 
zástupci klubů a krajů a rozebírali s námi 
vzniklou situaci. V  rámci VV ČKA jsme si 
tyto informace vyměňovali, takže jsme 
věděli, že zájem ze strany klubů dokončit 
jednotlivé ligové soutěže trvá.
Postupem času se však situace měnila. 
Najednou jsme si všichni začínali uvědo-
movat jednotlivá rizika a  problémy, které 
s pandemií souvisí. Svoji roli v  tomto pří-
padě také sehrál fakt, že ne všem, ať už 
z jakéhokoliv důvodu, vyhovovalo dokončit 
soutěže v  případě navrhovaného červno-
vého termínu.

Velké pozdvižení přišlo 19. dubna, kdy po 
dlouhém jednání VV vydal konečné roz-
hodnutí o ligových soutěžích. To předsta-
vovalo zrušení ligových soutěží s  tím, že 
se výsledky zmrazují a právo na účast do 
dalšího soutěžního ročníku mají všechna 
družstva ze stávajícího soutěžního roč-
níku, tzn. nikdo nepostupuje, nikdo ne-
sestupuje. Toto rozhodnutí se však nese-
tkalo s  velkým pochopením kuželkářské 
veřejnosti. Jak jste se vyrovnávali s ostrou 

ROZHODNUTÍ 
BYLO SPRÁVNÉ
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kritikou na sociálních sítích?
V  době našeho rozhodování řada jiných 
sportovních svazů u  nás i  v  zahraničí již 
rozhodla o  svých soutěžích. V  naprosté 
většině případů se jednalo o  předčasné 
ukončení soutěžního ročníku a zrušení po-
stupů a sestupů. O ukončení soutěže a ne-
vyhlášení vítěze také rozhodla STK Inter-
ligy. Dále bych měl uvést, že v té době si již 
většina krajů přála, abychom nějakým způ-
sobem rozhodli o osudu ligových soutěží.
Pro dohrání soutěží existoval jeden jediný 
důvod: vždy je dobré, když se rozhoduje 
na drahách a  ne od stolu. Proti tomu na 
druhé straně stála celá řada faktorů, proč 
soutěže nedohrávat. V době projednávání 
zazněly jen některé argumenty proti do-
hrání. Čím více jsme o tom přemýšleli, tím 
více jsme si uvědomovali další. A stojím si 
za tím, že tehdejší usnesení VV ČKA bylo 
správné.
S ohlasy na sociálních sítích je to složité. Je 
dobře, že sociální sítě existují. A je dobře, 
že na nich zaznívají kromě jiného i kritické 
hlasy. Ale je třeba si připustit, že zde neza-
znívají všechny názory. Málokdo potřebuje 
touto cestu vyjádřit, že věc, kterou ostatní 
kritizují a nesouhlasí s ní, jemu naopak vy-
hovuje a  považuje ji za správnou. Musím 
říci, že krátce po zveřejnění rozhodnutí VV 
ČKA mne kontaktovalo několik zástupců 
krajů, kteří mi naopak děkovali za přijaté 
rozhodnutí. Kraje následně přijaly stejné 
rozhodnutí o  svých soutěžích. Praha před 
přijetím tohoto rozhodnutí požádala kluby, 
aby se vyjádřily, a  kluby toto rozhodnutí 
podpořily. Od té doby jsem hovořil s  ce-
lou řadou hráčů a osobně jsem se nese-
tkal s  negativní reakcí. Možná si z  očí do 
očí nikdo netroufl. Uskutečnilo se také 

zasedání VR ČKA. Proti rozhodnutí VV ČKA 
zde nezazněl jeden jediný hlas. Naopak 
Petr Vaňura, předseda JmKKS ho označil za 
správné.

Rozhořčení padalo hlavně ze stran klubů, 
které stále byly ve hře o postup do vyšší 
ligy. Nebylo to příliš nefér vůči těmto 
týmům?
Jako férové lze označit pouze přímé mě-
ření sil mezi hráči, mezi družstvy. Jakmile 
se rozhoduje od zeleného stolu, vždycky je 
duch fair play narušen.
Situace, která nastala v  důsledku pan-
demie, byla tak mimořádná, že každému 
muselo být jasné, že přijaté řešení bude 
muset někoho bolet. Ano, VV ČKA mohl 
rozhodnout, že se soutěže dohrají. Ale celá 
řada hráčů (ale i  celých družstev) by ne-
byla schopna z různých důvodů soutěž do-
končit. Jak by se k tomu měl postavit řídící 

orgán soutěže? Co by to znamenalo pro 
sportovní úroveň této soutěže? Bylo by to 
férové dokončení soutěžního ročníku?
Situace čtyři kola před koncem byla v jed-
notlivých ligových skupinách různá. Někde 
již bylo rozhodnuto o  postupu i  sestupu, 
jinde byla situace vyrovnaná a  vítězem či 
poraženým mohlo být stále ještě několik 
družstev. S  vědomím, že každé řešení je 
špatné, přijal VV ČKA variantu, která je ke 
všem stejně nespravedlivá.

Nepřicházela v úvahu varianta, že by nový 
ročník odstartoval s  ponechanými body 
z  minulého ročníku, aby se vedoucím 
týmům ponechala výhoda, kterou si zís-
kaly?
Když jsme rozhodovali o  letošním roč-
níku a uvažovali o  tom následujícím, byla 

ROZHODNUTÍ 
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ve hře řada možností. Tento návrh však 
ve VV ČKA nezískal podporu. Jen na okraj 
upozorňuji, že složení ligových skupin pro 
ročník 2020/2021 není shodné s ročníkem 
2019/2020.

Ano, to je pravda. Nikdo z nás si určitě ne-
přeje, aby se situace opakovala. Přesto se 
zeptám… Pokud by v nastávajícím ročníku 
došlo opět ke stejné situaci a ČKA by mu-
sela opět rozhodnout, bylo by rozhodnutí 
stejné nebo jiné na základě zpětné vazby 
od kuželkářské veřejnosti?
Všichni si přejeme, aby nic takového nena-
stalo. Ani naše vláda se nechystá k ploš-
ným zákazům. S  ohledem na narůstající 
počet nakažených v posledních dnech lze 
očekávat komplikace i v našich soutěžích. 
Zatím jsme však přesvědčeni, že se podaří 
soutěž dohrát. Bude to však chtít pocho-
pení od všech zúčastněných (včetně VV 
a STK ČKA). Bude-li třeba, bude možná mu-
set řídící orgán v něčem slevit a účastníci 
budou možná muset přistoupit na některá 
netradiční řešení – zde mám na mysli pře-
devším problematiku hledání volných ter-
mínů. Ale jsem optimista a věřím, že spo-
lečně to zvládneme.

V souvislosti s pandemií došlo také k ak-
tualizaci Soutěžnímu řádu kuželkářského 
sportu. Prozraď nám, kde nastaly největší 
změny?
Do SŘ ČKA byl doplněn jeden jediný člá-
nek, který se v  obecné rovině věnuje mi-
mořádným situacím, které jsou podobné 
té z  letošního jara. Pokud by něco tako-
vého opět nastalo, budeme všichni již vě-
dět, jaké možnosti řešení máme k  dispo-
zici. To je částečně i odpověď na minulou 

otázku. Všichni si určitě přejeme, aby tato 
změna SŘ ČKA nikdy nemusela být použita.

Jirko, zeptám se Tě ještě na jednu věc. 
Dne 29. srpna se měla v Bratislavě usku-
tečnit NBC konference, kde se měl prob-
rat osud mezinárodních soutěží. Termín 
byl však vzhledem ke zhoršující situaci 
s  koronavirem zrušen. Máš podrobnější 
info o novém termínu a průběhu meziná-
rodních klání?
Ano, konání NBC konference bylo opravdu 
zrušeno. Je jisté, že nový termín je mimo-
řádně potřeba, nicméně zatím o  novém 
termínu nebylo rozhodnuto. (V  době vy-
dání čísla termín nebyl znám, pozn. red.) 
Z dosavadních informací vím, že prezidium 
NBC v současných dnech projednává návrh 
na zrušení mezinárodních soutěží, které 
měly proběhnout letošní podzim. To se 
týká rovněž klubových pohárů a celého MS 
v  Polsku. Ve dnech 27.–30. srpna proběhl 
v České Třebové také kvalifikační turnaj na 
ME 60+. Toto konání mělo smysl, protože to 
vypadá, že ME 60+ proběhne v náhradním 
termínu, kterým bude nejspíš leden 2021.

Děkuji moc za Tvoje odpovědi k dotazům. 
Také moc děkuji a na úplný závěr si dovo-
lím ještě poznámku. Řešení koronavirové 
situace je typickým příkladem, kdy se cítím 
rozpolcen na dvě části. Jako jedinec jsem 
sám za sebe ochoten jít do rizika. Jako 
osoba, která svým rozhodováním ovlivňuje 
životy jiných, se však musím chovat uváž-
livě. Pokud hazarduji se svým životem, je 
to má věc. Na hazardování s  životy jiných 
nemám právo. A proto si stojím za tím, že 
předčasné ukončení soutěží mělo opráv-
něný smysl.

Za rozhovor poděkovala  
Marie Říhová

ROZHODNUTÍ 
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ZASEDÁNÍ 
VV ČKA 

Výkonný výbor České kuželkářské asoci-
ace na svém zasedání dne 27. srpna 2020 
projednal především přípravu a  průběh 
sezóny 2020/2021 a zabýval se novým způ-
sobem odměňování rozhodčích. Projednal 
také Mistrovství světa v  Polsku, jehož ko-
nání v době zasedání nebylo jisté. Pokud 
by se nekonalo, schválil VV ČKA uspořá-
dání Mistrovství ČR v kategoriích U23, do-
spělých a seniorů 2020 za stejných podmí-
nek, které platily na jaře letošního roku. Ze 
stejných důvodů, a  i  s  ohledem na před-
časný konec sezóny 2019/2020, zrušil ko-
nání vyhlášení ankety Kuželkář sezóny. Ve 
spolupráci s VOŠ ČUS dále ČKA připravuje 
akreditovaná trenérská školení zakončená 
ziskem trenérské licence se specializací 
Kuželky.

KVALIFIKACE 
ME 60+

Poslední srpnový víkend proběhl jeden 
z kvalifikačních turnajů na druhé Mistrov-
ství Evropy hráčů nad 60 let. Turnaj hostila 
čtyřdráhová kuželna v České Třebové.
Mužskou část opanoval dvojnásobný me-
dailista z  prvního ME Dalibor Tuček (TJ 
Valašské Meziříčí) výkonem 588 kuželek. 
Druhý skončil Josef Mikeš (TJ Blatná) s 571 
kuželkami a o dalších 14 méně porazil Mi-
roslav Smrčka (KK Šumperk).
Nejlepší ženou byla šumperská Růžena 
Smrčková (585). Druhá skončila Dana 
Adamů (SKK Náchod) 528 a  třetí s  526 
kuželkami Alena Kristová (SK Podlužan 
Prušánky). Turnaj se zúčastnilo celkem 70 
hráček a hráčů.
Mistrovství Evropy hráčů nad 60 let se 
stejně jako další akce letošní podzim ne-
bude konat. Nejbližší možný termín je 
únor příštího roku. Více ke kvalifikacím na 
webu NBC.
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LUKÁŠ HLAVINKA

předseda Komise rozhodčích ČKA

Na konci dubna jsi zveřejnil článek, který 
byl pro mnoho kuželkářů velkým překva-
pením, když avizuje zásadní změnu sys-
tému fungování rozhodčích. Zároveň bylo 
avizováno postupné doplnění informací 
a předpisů. Jak to tedy nyní vypadá s pří-
pravou nové směrnice a pravidel vůbec?
Směrnice je vydána. Nabýt platnosti 
a  účinnosti měla 1. července 2020. Vzhle-
dem k  tomu, že se dlouho řešilo, na zá-
kladě, jakých právních předpisů bude od-
měna rozhodčím vyplácena, se termín po-
sunul na 1. září 2020.

Byla nová pravidla nějakým způsobem 

konzultována s  dalšími odborníky, pří-
padně s  kraji? Máš informace, zda nový 
postup budou využívat i  v  rámci svých 
soutěží?
Jak bylo zmíněno v úvodním článku, který 
poprvé informoval o chystané změně, im-
pulz vzešel z  loňského jednání Výkonné 
rady ČKA a členy tohoto orgánu jsou rov-
něž zástupci krajů. O podobě nových pra-
videl odměňování jsme pak dlouho jednali 
na úrovni Komise rozhodčích ČKA i na za-
sedáních Výkonného výboru ČKA. Využití 
tohoto systému v  krajských soutěžích ov-
šem nepředpokládám.

Úvodní informace byla zaměřena na zá-
kladní informování s  tím, že i  tak bylo 
něco jako bombou do klidného jara. Mohl 
bys nastínit, kdo a jakým způsobem bude 
administrovat nový systém, tedy evidovat 
výkony a provádět platby rozhodčím?
Hlavní administrativní zátěž ponese sekre-
tariát ČKA. Evidenci utkání si však budou 
rozhodčí zajišťovat sami. Na konci každé 
části sezony rozhodčí odevzdá na sekreta-
riát výkaz utkání, která odřídil, a na základě 
tohoto výkazu bude provedena výplata od-
měny. Komise rozhodčích ČKA bude nad 
tímto systémem vykonávat dohled a meto-
dickou podporu.

Uvedl jsi pět bodů, které by změna měla 
přinést. Z  jakého důvodu se však ke 
změně přistoupilo? Byly ve hře i  jiné va-
rianty, případně ponechání stávajícího 
systému?
O  tom, jakým směrem chceme jít, jsme 

měli jasno hned od začátku. Nejvíce jsme 
však diskutovali nad tím, zda využijeme 
nějakého přechodného období, kdy bu-
deme moct nový systém odzkoušet, nebo 
zda změny aplikujeme nejdříve jen na 
některé soutěže. Naše komise původně 
předložila Výkonnému výboru ČKA variantu 
méně radikálních změn, osobně jsem však 
velmi rád, že jednoznačnou podporu na-
konec získal přijatý návrh.

Podle uveřejněného článku by měla 
změna přinést větší nezávislost rozhod-
čích. Pokud je tedy taková snaha jedním 
z  hlavních bodů, bude se komise snažit 
nominovat k utkáním jiné než domácí roz-
hodčí?
Většina aktivních rozhodčích upřednost-
ňuje, když rozhoduje utkání v místě svého 
bydliště, v prostředí, které zná. Na tom se 
v blízké době asi nic nezmění. Máme bo-
hužel také málo rozhodčích ochotných 
cestovat k  utkáním na větší vzdálenosti, 
a i nadále v našem sportu převládá snaha 
šetřit jakékoliv provozní náklady. Proto 
s větším využíváním „přespolních“ rozhod-
čích příliš nepočítáme.

Uvádíš, že úskalím současného pojetí je 
přímá platba rozhodčích ze strany do-
mácích. Jaké konkrétní dopady si před-
stavuješ přechodem na zprostředkované 
platby?
Chceme, aby byl každý rozhodčí za svou 
práci reálně odměněn a  také aby nebyl 

Zásadní změnou pro právě začínající ročník je nový systém odměňování 

rozhodčích, který bude nově centrálně zabezpečovat ČKA. Na dotazy k této 

zásadní úpravě si našel čas předseda Komise rozhodčích ČKA Lukáš Hlavinka.

IMPULZ VZEŠEL 
Z JEDNÁNÍ VR ČKA

pokračování na str. 7 

R O Z H O V O R
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závislý na tom, jaké má aktuálně vztahy 
s oddílem, který mu má odměnu vyplatit. 
Občas se stává, že rozhodčí kvůli odporu 
domácího družstva neučiní v  průběhu 
utkání správné rozhodnutí, byť kuželky ne-
dávají rozhodčímu k  tendenčnímu rozho-
dování příliš prostoru. Samozřejmě nejsme 
naivní, přijatými změnami problém zcela 
neodstraníme, ale alespoň odpadne jedna 
rovina závislosti rozhodčího na pořádají-
cím oddílu.

Jednou z tezí je, že změna přinese jistotu 
odměny rozhodčím za kvalitní práci. Na-
staly v minulosti situace, kdy klub odmítl 
splnit svoje závazky vůči rozhodčím?
Osobně vím, že takových případů bylo po-
měrně hodně. Rozhodčí ale než aby dělal 
problémy, raději třeba ukončil činnost. 
A  většinou tomu předcházel nějaký pro-
blematický zápas.

Dále uvádíš, že „jakákoliv alternativní 
řešení typu nevyplácení odměn rozhod-
čímu, byť po dohodě s ním a s jeho sou-
hlasem, byly a jsou porušováním Rozpisu 
KL a jako argument proti přijatému řešení 

tedy neobstojí.“ Odhlédněme od toho, že 
započtení vzájemných závazků je možné, 
proč si myslíš, že změna zabrání „alterna-
tivním“ řešením.
Rozhodčí dostane zaplaceno. Co s odmě-
nou následně udělá, je samozřejmě jeho 
věc. Nicméně zcela určitě nechceme, aby 
o tom, zda dostane za odřízené utkání od-
měnu, rozhodoval počet odpracovaných 
hodin na klubových brigádách či nezapla-
cené členské příspěvky. To jsou interní zá-
ležitosti na úrovni každého oddílu.

Třetí bod je represivní. Stávající postupy 
umožňují trestání rozhodčích, ale v praxi 
k  němu příliš nedocházelo. V  čem bude 
nová úprava silnější? Jakým způsobem 
bude postupováno?
Rozhodčího jsme dosud mohli potrestat 
buď napomenutím, časově omezeným zá-
kazem výkonu funkce rozhodčího či sní-
žením kvalifikační třídy. První dva druhy 
trestů jsme využívali, nicméně nemají 
prakticky žádný efekt, třetí druh trestu je 
potom součástí Správního a  disciplinár-
ního řádu ČKA teprve krátce. Rozhodně 
nechceme ve vztahu k  rozhodčím postu-
povat přehnaně represivně, jejich činnosti 
si vážíme. Na druhou stranu skutečnost, že 

asociace bude s  rozhodčími v  pracovně-
právním vztahu, nám dává do rukou nový 
a  účinnější nástroj, který můžeme v  pří-
padě opravdu závažných pochybení uplat-
nit.

Poměrně velký rozruch přinesl čtvrtý bod, 
který zmiňuje větší motivaci rozhodčích 
věnovat se své profesi. Rozhodčí budou 
vypláceni pouze dvakrát ročně. V průběhu 
ročníku tedy budou svoji činnost financo-
vat ze své kapsy, což sociálně slabším roz-
hodčím motivaci zřejmě nezvedne. Větší 
snaha trestat rozhodčí pravděpodobně 
také ne. Administrativa spojená se zave-
dením nového systému se zřejmě také 
nesetká jen s  kladnými reakcemi. Mohl 
bys prosím myšlenku ohledně nárůstu 
motivace rozvést?
Je takovým veřejným tajemstvím, že po-
měrně dost oddílů rozhodčí vůbec nevy-
plácelo. V těchto případech musel být roz-
hodčí skutečně srdcař, aby k řízení utkání 
přistupoval energicky a  s  nadšením. Sa-
mozřejmě takoví rozhodčí jsou, je jich celá 
řada a díky za ně. Ale pak existují také roz-
hodčí, kteří byli oddílem z  řad jeho členů 
snad vylosováni, protože oddíl rozhodčího 
prostě potřeboval a nikdo to dělat nechtěl. 
A  na výkonu takového rozhodčího se to 
pozná. Nicméně opět ruku na srdce, při 
částkách, které rozhodčí za výkon funkce 
dostávají, nelze očekávat, že najednou 
vzbudíme v  rozhodčích zájem. Pozitivní 
efekt to však jistě mít bude.
Co se týče frekvence vyplácení odměn, 
znovu bych připomenul, že hovoříme 
o  relativně malých částkách. Kdybychom 
chtěli provádět výplaty odměn třeba po 
každém odehraném kole, znamenalo by 

IMPULZ VZEŠEL 
Z JEDNÁNÍ VR ČKA

 pokračování ze str. 6

R O Z H O V O R
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to neúměrně vyšší administrativní zátěž 
jak pro rozhodčí, tak pro sekretariát. Na-
víc většina rozhodčích odřídí za polovinu 
sezony pouze jednotky zápasů a  náklady, 
které jim v  souvislosti s  tím vznikají, jsou 
zanedbatelné.

Poslední bod se týkal odstranění fiktiv-
ních rozhodčích uvedených v  zápisech 
o utkání, kteří však reálně utkání neřídili. 
Jakým způsobem hodlá komise posu-
zovat, zda byl rozhodčí v  zápise uveden 
fiktivně? Bude mít komise konkrétní ná-
stroje k odstranění tohoto problému?
Do nového systému vyplacení odměn roz-
hodčím vložily finanční prostředky také 
oddíly, a  to prostřednictvím zvýšeného 
startovního poplatku u  dlouhodobých 
soutěží. Předpokládáme tak, že se od-
díly nebudou chtít podílet na podvodech 
a v případě absence rozhodčího vždy tuto 
skutečnost uvedou do zápisu o utkání. Tím 
si rozhodčí nebude moci odměnu za dané 
utkání nárokovat. Všichni bychom přeci 
měli mít zájem na tom, aby soutěžní utkání 
vždy skutečně řídili rozhodčí.

Jakým způsobem budou posuzovány zá-
pasy, které budou rozhodovat vedoucí 
družstev. Příslušná částka, která by roz-
hodčímu náležela, propadne ČKA, nebo 
bude rozdělena mezi oba vedoucí?
Už z podstaty věci náleží celý startovní po-
platek ČKA, nelze tedy říct, že někomu jeho 
část propadá. Není možné to chápat tak, 
že oddíly složí startovní poplatek na hro-
mádku, ze které jsou pak rozhodčí vyplá-
ceni, a  co se nevyčerpá, vrátí se oddílům 
zpět. Vedoucí družstev nebudou za řízení 
utkání odměňováni, popíralo by to smysl 

přijatých opatření a  nedělo se tak ani 
dosud. Možnosti řízení utkání vedoucími 
družstev by mělo být využíváno pouze ve 
výjimečných případech.
Ligy dorostu se netýká nárůst startovního 
poplatku. Rozhodčí tedy budou hrazeni 
čistě z prostředků ČKA?
Z rozpočtu ČKA budou hrazeni rozhodčí ve 
všech našich ligových soutěžích. V případě 
1. ligy dorostu jsme však chtěli pokračovat 
v  dlouhodobém trendu podpory mládeže 
a nezatěžovat družstva žádnými poplatky.

Je v  silách současné komise a  případně 
aparátu ČKA zvládnout administraci no-
vého systému, tedy kromě nominování 
rozhodčích i  jejich zapojení do systému, 
vyplácení a  negativní i  pozitivní hodno-
cení jejich činnosti, nebo hodláš komisi 
personálně posílit, případně kým?
Naší snahou bylo nastavit systém pro 
všechny zúčastněné maximálně jedno-
duše. Na druhou stranu však bylo nutné 
postupovat tak, aby vše vyhovovalo také 
po stránce právní a účetní. Jak již bylo zmí-
něno, nejvíce práce přibude sekretariátu 
ČKA. Komise rozhodčích ČKA by měla na 
chod celého systému pouze dohlížet a po-
skytovat rozhodčím metodickou podporu, 
ale uvědomujeme si, že více času budeme 
muset věnovat také kontrole činnosti roz-
hodčích. O personálním posílení se zatím 
neuvažuje.

Na závěr mi dovol jednu osobní otázku. 
Pomalu se blíží konec funkčního období 
stávající komise. Mohl bys zhodnotit čin-
nost komise za poslední tři roky, vypích-
nout, co se povedlo, ale i to co ne? Chystá 
komise pro poslední rok funkčního ob-
dobí ještě nějaké změny?
Asi nejzásadnější změnou za uplynulé 

tři roky byla elektronizace evidence roz-
hodčích. Šlo o  relativně časově náročnou 
záležitost, která ale do budoucna ušetří 
spoustu práce. Dále jsme aktualizovali 
směrnici o  kvalifikačních třídách a  evi-
denci rozhodčích. Ta především rozhodčím 
stanovila podmínku povinných účastí na 
seminářích rozhodčích. Poslední rok jsme 
pracovali na představených změnách ve 
způsobu odměňování rozhodčích. V  ne-
dávné době jsme pak ještě představili 
nový odznak rozhodčích a v návaznosti na 
to jsem s  jednou břeclavskou firmou do-
jednal výrobu a distribuci polokošil s tímto 
všitým odznakem pro rozhodčí.
Jinak je to pořád takový, přiznám se, do-
cela unavující koloběh provádění delegací 
rozhodčích do dlouhodobých i jednorázo-
vých soutěží, prodlužování kvalifikací, po-
řádání seminářů apod. Vzhledem k  tomu, 
co máme nyní za sebou, nic nového do 
příští sezony neplánuji.

Díky moc za odpovědi.
Lukáš Dařílek

IMPULZ VZEŠEL 
Z JEDNÁNÍ VR ČKA

 pokračování ze str. 7
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Přes značnou nejistotu plynoucí z obav z druhé covidové vlny a následných 

opatření se již s mírným předstihem oproti minulým ročníkům opět 

roztáčí koloběh zápasů naší nejvyšší soutěže mužů – Interligy.

PODBREZOVÁ I LETOS 
FAVORITEM

I N T E R L I G A

INTERLIGA 2020/21

KK Inter Bratislava

TJ Sokol Husovice

KK Ježci Jihlava

TJ Sokol Luhačovice

ŠK Železiarne Podbrezová

KK Slavoj Praha

TJ Rakovice

SKK Rokycany

KK Tatran Sučany

ŠKK Trstená Starek

TJ Slavoj Veľký Šariš

TJ lokomotíva Vrútky
pokračování na str. 10 

Nutno říci, že zahájení tohoto roč-
níku se bohužel nenese jen ve 
znamení zmiňovaných obav 
a  nejistoty, ale rovněž určité 
nedůvěry, zejména mezi jed-
notlivými kuželkářskými svazy. 
Rozbuškou tomuto 
stavu bylo rozhod-
nutí o  doplnění vol-
ného místa (družstvo 
České Třebové se do 
soutěže z  ekonomických důvodů 
vůbec nepřihlásilo) ze strany SKoZ o dal-
šího slovenského účastníka. Jelikož toto 
rozhodnutí nebylo v souladu s rozhodnu-
tím a  představami ČKA k  řešení nastalé 
situace, vyvrcholilo to až v  odvolání čes-
kých zástupců v  STK Interligy. Nutno však 
podotknout, že dané řešení bylo kvitováno 
většinou interligových klubů a podpořeno 
i  širší kuželkářskou veřejností, a  tak na 
nátlak zejména klubů (vyvrcholením byl 
tzv. otevřený dopis družstev Interligy) ČKA 
ustoupil od opatření, která mohla v  kraj-
ním případě vyústit až k  rozpuštění sou-
těže.
Z  daného by mělo plynout pro všechny 
účastníky sporu poučení a  snaha najít 
společnou cestu a  společné řešení a  na-
stavit jasná pravidla pro všechny možné 
případy, ke kterým může v  průběhu roč-
níku dojít. Základem všeho musí být ze-
jména zlepšení komunikace, a  to mezi 
jednotlivými kluby a  svazy, a  především 
samotnými svazy navzájem. Věřme, že zde 
bude vždy ze strany aktérů snaha hledat 
spíše dialog, který přispěje k  tomu, že se 

budou diváci obou zemí těšit 
i  nadále z  této zajímavé atrak-

tivní soutěže. 
Cílem článku není rozhodně 
jen hledat viníka nastalé si-
tuace ani tvrdit na čí straně 

je pravda, ale také se 
podívat pod pokličku 
klubů s  jakými změ-
nami, ambicemi ale 

i  obavami vstupují do 
nového ročníku Interligy její účast-

níci.
Přestože kádr Podbrezové doznal přes léto 
značných změn, i  v  nadcházející sezoně 
mu bude patřit role největšího favorita 
soutěže. Že cesta za obhajobou nebude 
tentokrát nic lehkého, si však uvědomují 
i  v  Podbrezové a  k  udržení kvality na-
místo odcházejících srbských hráčů Tepšy 
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s Čaličem by tomu měl napomoci tandem 
českých reprezentantů Bína-Veselý. 
K  družstvům, jež budou chtít Podbrezové 
cestu za titulem co nejvíce znepříjemnit 
určitě můžeme řadit družstvo Rokycan 
a  také Trstené, která bude chtít zapome-
nout na ne příliš vydařenou podzimní část 
loňské sezony. Kádry obou zmiňovaných 
družstev nedoznaly významných změn, 
přesto alespoň za zmínku stojí určitě od-
chod Ladislava Urbana do Rakovic. Dres 
Podbrezové pak za ten oravský vyměnil 
Marek Štefančík.
Černým koněm soutěže by se pak mohlo 
stát družstvo Jihlavy. Přes odchody Jiřího 
Ouhela a  Václava Rychtaříka se kádr po-
dařilo doplnit zvučnými jmény – Robinem 
Parkanem vracejícím se z německého an-
gažmá a rovněž Petrem Dobešem z kádru 
zaniklé České Třebové. V kombinaci s těžší 
kuželnou to může být pro mnohá družstva 
smrtící koktejl, o čemž se loni přesvědčila 
i samotná Podbrezová.
U  ostatních družstev Interligy nedošlo 
k  významným změnám v  kádrech a  lze 
očekávat nelítostné boje o  každý bod, 
který může znamenat buď posun k  příč-
kám zaručující boj o  medailové pozice 
anebo boj o samotné přežití v soutěži. Díky 
vyrovnanosti bývá hranice mezi úspěchem 
a neúspěchem velmi tenká.
Z českých družstev by pak papírově „Černý 
Petr“ měl zbýt na někoho z dua Husovice, 
Luhačovice. Na zkušenosti spoléhají dlou-
hodobě v  Husovicích. Naopak Luhačovice 
se snaží jít cestou omlazení kádru, kdy by 
měli klub posílit nadějní junioři ze Zlín-
ského kraje (Michael Divílek, David Matlach 
či Jakub Pekárek). Jen čas ukáže, jak rychle 
dojde k adaptaci těchto hráčů na úplně ji-
nou výkonnostní úroveň, a  i na tom bude 
zřejmě záviset i další osud Luhačovic v In-
terlize.

Kamil Bednář

 pokračování ze str. 9

PODBREZOVÁ 
I LETOS FAVORITEM

P R V N Í  L I G A  Ž E N

ZAČÍNÁ 
„NEJISTÁ SEZÓNA“

Minulý ročník soutěže zůstal nedokončen 
čtyři kola před koncem. V sobotu 7. března 
vydal Jaroslav Kupa Zpravodaj číslo 18 
s výsledky 18. kola KLZ, a to bylo vše. Titul 
nebyl udělen, nikdo nesestupoval, ani ne-
postupoval.
Začíná nový soutěžní ročník a  všichni si 
přejeme, aby proběhl bez problémů až do 
konce.
Letos nám všechny kluby ochotně poskytly 
aktuální informace, proto se můžeme po-
kusit udělat určité předsezónní shrnutí.
Zaznamenali jsme jednu velkou změnu. 
Do KLZ nepřihlásil své družstvo TJ Sokol 
Duchcov. Důvodem byl podle vyjádření 
Honzy Endršta odchod řady hráček, včetně 
dvou opor (Koutníková, Plačková). Klubu 
se sice podařilo dát dohromady nový tým, 
ale s ohledem na „nejistou“ výkonnost se 
rozhodl přihlásit družstvo pouze do druhé 
ligy. Marně vzpomínám, že by v  nedávné 
minulosti někdy k podobné situaci v nej-
vyšší soutěži došlo. I v tom bude tahle se-
zona trochu zvláštní.
Jako již tradičně nedošlo v  jednotlivých 
družstvech k  mnoha velkým personál-
ním změnám. Jednou z mála změn je tak 
hostování Simony Koutníkové v  Rokyca-
nech. Rokycany skromně prohlašují, že by 
byly nadšeny, kdyby se držely v lepší půlce 
tabulky. Domnívám se, ale že budou hrát 
ještě o  něco výš, protože do jejich kádru 
se vrací i Linda Lidman se svojí sestrou Ka-
roline Utikalovou. Chybět jim ale naopak 
bude Denisa Pytlíková, která již kvůli zra-
nění nebude hrát.
Pokud se podíváme do loňského pořadí 

jednotlivkyň a  vybereme jména, která za-
zněla v  informacích od jednotlivých druž-
stev, je další nejvýše postavenou hráčkou 
Pavlína Procházková. V  nedokončené se-
zoně jí patřilo 11. místo. I  letos bude hos-
tovat v Přerově. V Přerově mají i drobnou 
„mateřskou rošádu“. Kateřina Fajdeková 
se vrací zpět do kádru a  Martina Janyš-
ková naopak z obdobných důvodů bude na 
startu sezony chybět. Plán Přerova, „hrát 
co nejlépe a opět bojovat o přední příčky“, 
určitě není nereálný.
O  stavu „beze změny“ informovali také 

Po půl roce, kdy byly kuželny pro mistrovské 

zápasy a soutěže uzavřené, začalo 

v sobotu 5. září všechno znovu.

1. KLZ 2020/21

KK Blansko

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

pokračování na str. 11 
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ZAČÍNÁ 
„NEJISTÁ SEZÓNA“

z Náchoda, z Blanska i ze Slavie. První dvě 
družstva by ráda bojovala o medaile a Lu-
boš Zelenka tradičně hlásí – „cílem jako 
každý rok je vybojovat titul“. Neradostnou 
informací je, že technický stav kuželny na 
Slavii zůstává rovněž beze změny (grant 
nebyl klubu opět přidělen) a  Slavie bude 
hrát tedy i nadále na Žižkově.
Předpokládám, že výše uvedených pět 
družstev měl na mysli trenér Slovanu Ro-
sice Jaroslav Slabák. Na otázku týkající 
se ambicí jeho družstva odpověděl totiž 
opatrně, že to „nebude o souboji Slovanu 
a  Slavie jako v  předešlém nedohraném 
ročníku a o medaile bude bojovat nejméně 
šest družstev“, včetně Rosic. V jejich kádru 
zmínil drobnou změnu v podobě mateřské 
pauzy Andrei Axmannové a  tradiční dopl-
nění o  juniorky Štraufovou a  Ondovčáko-
vou. Podle seznamu hostování přichází do 
Rosic i Gabriela Helisová, i když o ní trenér 
nemluvil, tak uvidíme, zda se objeví v se-
stavě v některém ze zápasů.
Jihlava s odvoláním na loňský „nultý roč-
ník“ a  první zkušenosti s  první ligou po-
mýšlí na boj o místa ve středu tabulky.
Zábřeh zůstává už devátý rok beze změn, 
včetně plánu udržet krok a  nespadnout 
a „přežít ve zdraví“. Rovněž relativně mladý 
tým Valašského Meziříčí zůstal pohromadě 
a  za svoje ambice označuje medailové 
umístění.
Loňský „Černý Petr“ zůstal Konstruktivě. 
Tým sází na dobrou partu a  radost z  ku-
želek, ale rád by hrál ve větším klidu na 
vyšších příčkách. Kádr zůstal beze změny, 
včetně hostování Nadi Novotné, která při-
šla v průběhu sezony.
Na závěr přece jen ještě jedna velká změna, 
i když jen technického charakteru. Ve Zlíně 

bude nová kuželna! Sami domácí věří, že 
to snad potěší všechna družstva a zbaví se 
konečně pečeti nepadavé kuželny. Dokon-
čení se protáhne až do září, proto Zlíňanky 
odehrají na začátku soutěže své zápasy na 
venkovních drahách. Ani ve Zlíně není se-
stavování ženského družstva jednoduché, 
a proto podle svých slov „nemají přehnané 
ambice“. Sympatické je zapojení doroste-
nek, stejně jako plán „hrát ve středu ta-
bulky, na pohodu a s úsměvem“.
Podle nejnovější informace schválil Vý-
konný výbor ČKA snížení počtu družstev 
v 1. KLZ od příštího ročníku na deset druž-
stev. Letos tedy budou sestupovat tři týmy, 
a  lze proto očekávat, že spodní polovina 
tabulky bude po celý rok hodně „horkou 
půdou“ s nebezpečím sestupu.
Pokud bych měl sám tipovat pořadí na 
konci ročníku 2020/2021, nečekám velké 
posuny oproti tomu předchozímu, s výjim-
kou zařazení Rokycan do užší špičky.

S využitím informací od jednotlivých  
družstev připravil Štěpán Koblížek

 pokračování ze str. 10

P R V N Í  L I G A  Ž E N

MLÁDEŽ VE 
VRCHLABÍ

Ve dnech 20.–23. srpna přivítalo Vrchlabí 
24 talentovaných hráčů a hráček.
Na letošní Kemp talentované mládeže bylo 
nominováno 12 nejlepších starších žáků 
a 12 nejlepších starších žákyň vstupujících 
do kategorie dorostu dle pořadí v Poháru 
mladých nadějí. S nimi se kempu zúčast-
nilo 16 trenérů.
Během čtvrtečního večera měli účastníci 
možnost seznámit se s kuželnou prostřed-
nictvím her jako je vajíčko nebo chaloupky. 
V pátek i sobotu začal den rozcvičkou a po 
rozdělení do skupin následoval program 
v tělocvičně a na kuželně. V tělocvičně byla 
kromě fyzické přípravy a  koordinačních 
cvičení připravena také psychická příprava. 
Na kuželně probíhal trénink do plných, do 
dorážky i  na jednotlivé figury se zaměře-
ním na techniku hry. V sobotu byly na pro-
gramu také fyzické testy, kde získali nejvíce 
bodů z dívek Thea Petrů a z chlapců Tomáš 
Benda.
Program vyvrcholil nedělním startem na 
100 hodů na čtyři dráhy (10 plné + 15 do-
rážka). Nejlepšího výkonu dosáhla z dívek 
Thea Petrů (435 kuželek), z  chlapců Ma-
těj Chlubna (418 kuželek). Nejlepší trojici 
účastníku po porovnání výsledků v  tělo-
cvičně a na kuželně tvoří trio Thea Petrů, 
Veronika Kábrtová a Alice Tauerová (která 
v  rozhozu o  bronzovou příčku porazila 
Kryštofa Brejtra).
Jménem Komise mládeže ČKA děkuji ku-
želkářskému oddílu SKK Vrchlabí za or-
ganizační zajištění kempu. Všem hráčům 
a  hráčkám přeji hodně štěstí a  úspěchů 
v nové sezóně.

Ludmila Johnová
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DAČICE FAVORITEM 
POSTUPU

Začneme hned zostra, nejžhavějším kan-
didátem na postup do Interligy by měl 
být sehraný jihočeský tým z Dačic. Dačičtí 
zahájí ligu ve stejném složení, ve kterém 
byli kvůli koronavirové krizi nuceni před-
časně ukončit minulou sezónu. Družstvo 
bude sázet na vyrovnanost všech hráčů, 
tudíž jako klíčového můžeme označit ka-
ždého, kdo se nachází na soupisce. Avšak 
osa týmu je v mých očích jasná. Tvoří ji: Jiří 
Němec, Pavel Kabelka, Petr Žahourek a sa-
mozřejmě nemůžu opomenout Mojmíra 
Holce. Na druhou stranu jsou vkládána 
velká očekávání do stále se zlepšujícího 
Dušana Rodka, který by mohl zamíchat 
kartami v  boji o  základní sestavu. Velkou 
roli ve vývoji domácích utkání jistě sehraje 
i  skvělá atmosféra tvořená místním fan-
klubem.
V  boji o  nejvyšší příčky se musí počítat 
s  Rosicemi vstupujícími do ročníku s  vý-
razně pozměněnou sestavou. I přes změny 
v kádru v Rosicích chtějí útočit na postup 
mezi elitu českých a  slovenských kuželek. 
Výběr vedený Adamem Palkem se nyní 
nebude moci spolehnout na dvojici Janů, 
Vařáka a  Meceroda. Prvně zmiňovaný se 
rozhodl pro návrat do Valtic. Druhý v po-
řadí neodolal vábení klubu bojujícího o ra-
kouský titul, a tak bude oblékat dres klubu 
KSK Union Orth an der Donau. Naopak 
nově v rosických barvách uvidíme Martina 
Procházku přicházejícího z Rokycan a Da-
vida Urbánka z  Rychnova nad Kněžnou. 
Vedoucí rosického áčka v  cestě za úspě-
chem bude spoléhat na Jiřího Axmana, Iva  
Fabíka, Dalibora Matyáše, zmíněné posily 
Davida s Martinem a Jiřího Zemka.

Příjemným překvapením loňského ročníku 
byl nováček z Trutnova. Ačkoliv v mančaftu 
došlo k  proměně, cíle zůstávají stále 
stejné, pokusit se zvítězit v každém zápase 
a  umístit se v  horních patrech tabulky. 
Hned první zápas napověděl, že odchod 
Michala Rolfa by nemusel být citelnou 
ztrátou, když jako náhradu klub přivedl 
posilu ze Slavoje Praha Lukáše Janka. Mů-
žeme se tak určitě těšit na skvělé výkony 
party okolo nestárnoucího Romana Straky, 
kterého doplní zkušení Petr Holý s  Jiřím 
Vejvarou, svými výkony je jistě podpoří 
i  mladé pušky Marek Plšek, David Ryzák, 
Marek Žoudlík.
Nabitou sestavou se může pyšnit tým z Va-
lašského Meziříčí. Posílen o  Ondřeje To-
piče z exmistrovské České Třebové se i díky 
němu určitě zapojí do bojů o  nejvyšší 
příčky. Stejně jako v posledních letech se 
valašský tým bude opírat o výkony Tomáše 
Cabáka, Radima Metelky a  Dalibora Jan-
díka.
„Útok na postup“, zní z Třebíče, kde mají dle 
slov vedoucího družstva Roberta Pevného 
největší ambice každým rokem. Třebíč-
ský lodivod opět spoléhá na Lukáše Vika, 
jenž loni svými výkony táhl Třebíč, dalšími 
základními pilíři budou Kamil Nestrojil, 
Václav Rypel plus nová posila Jan Ševela. 
Spolu s ním z  Jihlavy přišel do týmu Petr 
Benedikt.
V  nadcházející sezóně se chtějí vyhnout 
obavám ze sestupu v  Hořicích. Ve městě 
trubiček hlásí taktéž posilu. Respektive 
se v  tomto případě jedná o  návrat, a  to 
Dominika Rumla z  České Třebové. Svými 
interligovými zkušenostmi tak určitě obo-

hatí tým, přinese s sebou skvělé výsledky 
a klid do kabiny. Kvalitními výkony ho jistě 
podpoří stálice hořického áčka, kterými 
jsou Vojtěch Tulka, Martin Hažva a  Radek 
Kroupa.
Co napravovat po loňské nepříliš vyda-
řené sezóně mají hráči Dobřan. Ačkoliv ve 
většině zápasů klokanům chyběl a  s  nej-
větší pravděpodobností bude chybět 
i  letos Vlastimil Zeman mladší, tým musí 
pomýšlet na lepší pozice v  tabulce. Oče-
kávané složení základní šestky je Michal 

Start nové kuželkářské sezóny je tu a k němu neodmyslitelně 

patří prognóza 1. kuželkářské ligy mužů.

P R V N Í  L I G A  M U Ž Ů

1. KLM 2020/21

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

pokračování na str. 13 
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Šneberger, Josef Fišer mladší, Martin Pej-
čoch, Jiří Baloun, Lukáš Doubrava, Vlastimil 
Zeman.
Naopak navázání na své poslední půso-
bení v 1. KLM je cílem pro tým KK Zábřeh. 
Těžit bude z  obtížných domácích drah, 
které mají hráči Zábřeha „nachozené“. 
Protivníci odsud vozí body jen sporadicky. 
Tahouny celku zůstávají i  nadále asistent 
trenéra reprezentace mužů Martin Sitta se 
svým bratrem Josefem, dále je pravděpo-
dobně doplní Marek Ollinger, Tomáš Dražil, 
Jiří Flídr, Václav Švub.
Zopakovat umístění v  horní polovině ta-
bulky jistě chtějí ve Vyškově. Vyškovští 
kuliči se i letos budou spoléhat především 
na Ondřeje Ševelu, jenž byl v  uplynulém 
ročníku nejlepším hráčem podle průměru.
Na závěr nám zbyly tři celky – KK Lokomo-
tiva Tábor, TJ Lokomotiva České Velenice 
a KK Hvězda Trnovany. Právě tyto týmy vi-
dím jako outsidery soutěže. Nicméně bo-
jovat o  záchranu i  o  postup do Interligy 
může kterýkoliv z  dvanácti zmíněných. 
Nechme se překvapit, jak to celé dopadne, 
a  doufejme, že v  začínajícím ročníku uvi-
díme všech 22 kol.

Vít Jírovec

 pokračování ze str. 12

DAČICE FAVORITEM 
POSTUPU

K U Ž E L N Y

REKONSTRUKCÍ JAKO 
HUB PO DEŠTI

LHOTKA

A  u  ní hned začneme. Nová kuželna „se 
narodila“ ve středočeské obci Lhotka le-
žící nedaleko Hořovic. Hraní kuželek se 
ve Lhotce datuje od roku 1980, kdy hráči 
užívali kuželnu ve vedlejší vesnici Locho-
vice. Následně byla vybudována kuželna 
vlastní. Po roce 2000 se klubu podařilo po-
stavit novou kuželnu, kde byly použity ASK 
z  rušené kuželny v  Kladně. Rok 2017 však 
znamenal její zánik. Místním hráčům se 
ale podařilo kuželky ve Lhotce zachránit. 
Ve spolupráci s obcí, která přispěla nejen 
pozemkem, ale i  potřebnými financemi, 
se během následujících čtrnácti měsíců 
podařilo postavit kuželnu zbrusu novou. 
Nyní si tedy místní hráči užívají na nových 
segmentových drahách, přičemž zařízení 

kompletovala společnost SCI, ASK jsou 
značky Vollmer.

KOSMONOSY

Z  malebné dvoudráhy se přesuneme na 
obří monstrum. Šestidráha v Kosmonosích 
je jednou z  největších českých kuželen, 
takže její zásadní rekonstrukce po 31 le-
tech služby je velkou událostí. Od prosince 
2019 do června 2020 zde proběhla kom-
pletní výměna drah, podavačů a  celého 
interiéru hracího prostoru, a to za zhruba 
dva a půl milionu korun. Společnost ZaKo 
v Kosmonosích nainstalovala dráhy Pauly, 
ASK stejné značky, kuželky jsou KeBo Tor-
nado. Sponzory rekonstrukce byly město 
Kosmonosy a Nadační fond Škoda.

Evergreenem zářijového vydání Kuželkářských 

listů je přehled rekonstrukcí a úprav kuželen 

v Česku. Letos se i díky pauze urodilo mnoho 

úprav, a dokonce i jedna nová kuželna.

pokračování na str. 14 
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REKONSTRUKCÍ JAKO 
HUB PO DEŠTI

DOBRUŠKA

Zhruba sto kilometrů dále na východ od 
Kosmonos leží Dobruška. I  ta se pro tuto 
sezonu může pyšnit zásadně zrenovova-
nou kuželnou. Místní dvoudráha získala 
moderní háv, když segmentové dráhy na-
hradily starý sadurit. Místní kuželkáři re-
konstrukci zvládli kompletně vlastními 
silami, finančně jim přispělo město. Nově 
se v Dobrušce bude hrát do ASK K 800 od 
výrobce S.E.S. Bowling und Kegeln GmbH, 
dráhy jsou značky Pro-Tec a kuželky značky 
KeBo.

TŘEBECHOVICE POD OREBEM

Generální rekonstrukce hracího prostoru 
proběhla v  Třebechovicích pod Orebem. 
Akce za 80 tisíc korun probíhající na za-
čátku srpna přinesla místním hráčům nové 
rozběžiště od společnosti ZaKo. Doplnily je 
i nové kuželky Syndur Top a nové koule.

TŘEBÍČ

Zajímavou proměnou prošla kuželna TJ 
Třebíč. Silně poruchovou elektroniku sta-
věčů od společnosti Spellmann nahradil 
domácí produkt J&R Digital.

PŘEROV

Novinkami se mohou také pochlubit na 
přerovské kuželně. Spartak v  období nu-
cené přestávky za zhruba 250 tisíc korun 
provedl rekonstrukci dopadliště, manti-
nelů, ložisek v  křížích, rozběžiště a  náho-
zových desek. Na náklady finančně přispěl 
Olomoucký kraj. Většinu prací provedli 
místní hráči za přispění společnosti ZaKo.

Toto byl krátký přehled některých z nejvý-
znamnějších změn na českých kuželnách. 
Rozhodně ne však kompletní. Z  těch nej-
výraznějších jmenujme například novou 
čtyřdráhu v pražském Radotíně, moderni-
zovanou kuželnu v Rychnově nad Kněžnou, 
případně zásadně rekonstruovanou ku-
želnu v Břidličné.

Lukáš Dařílek

 pokračování ze str. 13
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I přes koronakrizi, kterou dle předpovědí bude doprovázet i ta ekonomická, 

bylo letošní léto bohaté na hráčské přestupy. V následující tabulce tradičně 

přinášíme přehled těch dle našeho pohledu nejdůležitějších.

ZAJÍMAVÉ HRÁČSKÉ 
PŘESTUPY

PŘESTUPY ZAHRANIČNÍCH HRÁČŮ

Rudolf Balázs Zalaegerszegi TK Æ SKC Sonnensee Ritzing

Csongor Baranj KK Vojvodina Novi Sad Æ Szegedi TE

Gabriele Bürger ASKÖ KSC Schneegattern Æ ASKC Fugger Sterzing

Jovan Ćalić ŠK Železiarne Podbrezová Æ KK Spartak 024 Subotica

Laura Runggatscher KC 1961 Schrezheim Æ ASKC Fugger Sterzing

Klara Sedlar ŽKK Istra Poreč Æ SKC Victoria 1947 Bamberg

Daniel Tepša ŠK Železiarne Podbrezová Æ KV Rothenbergen

Radovan Vlajkov SK FWT Composites Neunkirchen Æ VfB Hallbergmoos-Goldach

Bojan Vlakevski KK Zaprešić Æ SK FWT Composites Neunkirchen

MEZINÁRODNÍ PŘESTUPY

Jan Bína TJ Lokomotiva Česká Třebová Æ ŠK Železiarne Podbrezová

Lukáš Dúška TJ Slovan Kamenice nad Lipou Æ BSV Voith St. Pölten

David Machálek TJ Sokol Kdyně Æ SKK Eschlkam

Jan Mecerod KK Slovan Rosice Æ KSK Union Orth an der Donau 

Jan Novák TJ Sokol Chýnov Æ Polizei SV Wels

Robin Parkan TSV Breitengüßbach Æ KK PSJ Jihlava

Nikol Plačková TJ Sokol Duchcov Æ SV Schwarzach

Jiří Veselý KSK Union Orth an der Donau Æ ŠK Železiarne Podbrezová

Jiří Vícha SC Luhe-Wildenau Æ bez angažmá

Ladislav Urban TJ Slovan Karlovy Vary Æ TJ Rakovice

pokračování na str. 16 
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TIRÁŽ

Eva Kotalová, členka TJ Sokol Kdyně, bý-
valá členka Komise mládeže ČKA, oslavila 
v srpnu významné životní jubileum.

Taktéž Hana Barborová, členka TJ Sparta 
Kutná Hora, členka VV SKKS, oslavila na za-
čátku září významné životní jubileum.

Oldřich Hendl, člen TJ Fezko Strakonice, 
člen VV JčKKS, oslaví dne 13. září 65. naro-
zeniny.

BLAHOPŘEJEME 
K JUBILEÍM

P Ř E S T U P Y  A   H O S T O V Á N Í

ZAJÍMAVÉ HRÁČSKÉ 
PŘESTUPY

HOSTOVÁNÍ V ČR

Gabriela Helisová KK Moravská Slávia Brno Æ KK Slovan Rosice

Lukáš Janko KK Slavoj Praha Æ TJ Lokomotiva Trutnov

Simona Koutníková TJ Sokol Duchcov Æ SKK Rokycany

David Matlach KC Zlín Æ TJ Sokol Luhačovice

David Urbánek TJ Start Rychnov n. Kn. Æ KK Slovan Rosice

PŘESTUPY V RÁMCI ČR

Vlastimil Bělíček TJ Zbrojovka Vsetín Æ TJ Spartak Přerov

Petr Dobeš TJ Lok. Česká Třebová Æ KK PSJ Jihlava

Radek Havran TJ Lok. Česká Třebová Æ HKK Olomouc

Lukáš Hlavinka KK Blansko Æ SK Podlužan Prušánky

Vít Jírovec KK Jiří Poděbrady Æ KK PSJ Jihlava

Lukáš Novák TJ Start Jihlava Æ KK PSJ Jihlava

Jiří Ouhel KK PSJ Jihlava Æ TJ Slovan Kamenice n. Lipou

Martin Procházka SKK Rokycany Æ KK Slovan Rosice

Dominik Ruml TJ Lok. Česká Třebová Æ SKK Hořice

Václav Rychtařík KK PSJ Jihlava Æ TJ Slovan Kamenice n. Lipou

Ondřej Ševela SKK Dubňany Æ KK Vyškov

Ondřej Topič TJ Lok. Česká Třebová Æ TJ Valašské Meziříčí

Jan Vařák KK Slovan Rosice Æ TJ Lokomotiva Valtice

MEZINÁRODNÍ 
SOUTĚŽE

NBC zrušila pro sezónu 2020/21 konání 
mezinárodních pohárů družstev a také lis-
topadové MS jedotlivců v  Polsku. Plán je, 
že příští rok se bude v Tarnowo Podgórne 
konat MS družstev a  MS dorostu. Plauen 
své pořadatelství po dohodě s NBC odvo-
lal. MS juniorů je stále v jednání.


