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Va l n é h rom a dy

V čele staronový

Úvodem

prezident

V sobotu 24. června byl na následující čtyři roky
prezidentem ČKA zvolen Jiří Jančálek, který se
tak po čtyřech letech vrací do nejvyšší funkce.
Viceprezidentem byl zvolen Vladimír Sedláček.

Konec června je v posledních letech vy-

ná Valná hromada České kuželkářské aso-

hrazen společenské události vyhlašování

ciace. Vše probíhalo v poklidné atmosféře,

nejlepších kuželkářů uplynulé sezony. Sa-

navíc se dostavilo sto procent delegátů,

motnému vyhlášení předchází i vrcholná

účast tedy byla maximální.

funkcionářská setkání, letos navíc s nábo-

Před samotnou volbou nejprve dosluhující

jem volby nového vedení svazu.

prezident Petr Vaňura shrnul uplynulé čtyři roky, které byly lemovány několika úspěchy na světovém poli, včetně pěti zlatých
medailí a veleúspěšného MS v Brně. Zároveň bylo shrnuto hospodaření asociace
během aktuálního funkčního období, které
bylo poměrně úspěšné, přičemž dokázalo
vygenerovat rezervu pomáhající ČKA v aktuálním neutěšeném období. Pak již ale
bylo přikročeno k tomu hlavnímu, volbě
nového prezidenta.

Valná hromada ČKBF

Do volby se přihlásili tři kandidáti, kteří
se nejprve delegátům stručně představili.
Petr Dobeš, trenér dorostenecké reprezen-

Den samotný byl rozdělen do několika blo-

tace a bývalý viceprezident, se chtěl pri-

ků. První měl být tím vůbec nejhladším.

márně zaměřit na větší akceschopnost vý-

Byla jím Valná hromada České kuželkářské

konného výboru. Jiří Jančálek, bývalý prezi-

a bowlingové federace, tedy organizace za-

dent svazu a v posledním výboru předseda

střešující fungování kuželek a bowlingu ve

Komise státní reprezentace, vyhlásil spíše

vztahu ke státu. Technické potíže ovšem

evoluční než revoluční program. Jako po-

samotné zasedání protáhly, a tak byl jinak

slední z uchazečů o prezidentský post se

hladký průběh přeci jen narušen. To hlav-

představil dosavadní prezident Petr Vaňu-

ní, tedy volba vedení ČKBF, se ale nakonec

ra, který kandidaturu bral jako výraz svojí

zdařilo. Ve funkci byl na další období po-

společenské odpovědnosti.

tvrzen Hanuš Slavík.

Následovalo první kolo volby, které moh-

Štěpán Koblížek
šéfredaktor

Než jsme se nadáli, utekla velká část
letní kuželkářské přestávky. V novém
čísle se ještě vracíme k vyhlášení výsledků kuželkářských anket a oslavě
80 let organizovaného kuželkářského
sportu, které se konaly v Brně. Stěžejním sdělením je ale informace
o volbě nového vedení ČKBF a ČKA,
které slavnostnímu večeru předcházelo.
Ryze sportovní stránku zastupuje
ohlédnutí za dvěma úplně posledními akcemi sezony, což bylo finále
Pro-Tec Cupu — Poháru ČKA a tři finálové turnaje MČR dvojic.
Už teď se těšíme na setkání před začátkem nové sezony. V dalším čísle
časopisu plánujeme přinést kromě
tradičních rubrik, informací o zajímavých přestupech a rekonstrukcích
kuželen také rozhovor s bývalou generální sekretářkou ČKA Ivankou Palánovou. A rádi bychom v rozhovoru
rovněž vyzpovídali nového viceprezidenta ČKA a předsedu Komise státní
reprezentace Vladimíra Sedláčka.

lo prezidenta určit jen, pokud by některý

Valná hromada ČKA
Dalším bodem dne byla již velmi očekáva-
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kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů. A k překvapení mnohých se tak i stalo.

pokračování na str. 3
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Rozhovor

je třeba začít hned

od začátku

V čele staronový

prezident

pokračování ze str. 2

Jiří Jančálek hned v prvním kole obdržel 31
z celkových 52 hlasů a stal se novým prezi-

V roli prezidenta ČKA působil dvě volební období
za sebou v letech 2005—2013. Nyní se po čtyřleté
odmlce opět vrací do nejvyšší funkce.

dentem ČKA. Petr Vaňura obdržel 17 hlasů,
Petr Dobeš 4.
Následovala volba viceprezidenta. Kandidovat mohli poražení prezidentští kandidáti, kteří však tuto možnost odmítli. Stej-

Petra Dobeše. Takto lze volby interpretovat jako duel Jančálek–Vaňura. Z takovéto
polarity mi tak trochu naskakuje husí kůže
— a to bez ohledu na to, že já sám tvořím
jeden z pólů. Společnost by se neměla štěpit, ale naopak spojovat.
Výsledek volby jsem přijal s pokorou. Není
co slavit. Naopak je to závazek udělat něco
pro naši společnou věc, kterou je český kuželkářský sport.

ně tak ze hry odstoupil i Pavel Mecerod,
tedy člen týmu Petra Vaňury. Jako jediný
tedy nakonec kandidoval Vladimír Sedláček, který byl součástí volebního týmu Jiřího Jančálka. Volba tedy byla jasná.
Po volbách již následovalo jen rozloučení
dosluhující viceprezidentky Nadi Dobešové
i Petra Vaňury.
Redakce KuLi přináší aktuální rozhovor
s prezidentem Jiřím Jančálkem, který představuje své programové priority, a nové

Ještě bych se na skok vrátil k uplynulému

složení Výkonného výboru ČKA.

období. Mohl bys zhodnotit svoji práci

Lukáš Dařílek

v pozici předsedy KSR? A také jak si vedl
svaz jako takový?
Jsem přesvědčen, že by člověk neměl hodnotit sám sebe. Od toho jsou tady ti dru-

Prezident ČKBF

Hanuš Slavík

zí. Já sám sebe navíc jen velmi zřídka po-

Viceprezident ČKBF

Karel Vopička

Prezident ČKA

Jiří Jančálek

Viceprezident ČKA

Vladimír Sedláček

chválím. Ale za tuto novou zkušenost jsem

Jiří Jančálek

Valné hromady ČKBF a ČKA

vděčný a věřím, že ji v následujícím období
využiji.
Pokud bych měl úsek reprezentace objek-

Prezident ČKA

tivně zhodnotit, použil bych výsledky dosažené na MS a SP jednotlivců. Družstvo na-

Na úvod bych Ti rád ještě jednou pogratuloval ke zvolení do funkce. Byl si zvolen již
v prvním kole. Čekal jsi takový výsledek?
Ve své zvolení jsem věřil. Když jsem si pár
týdnů před Valnou hromadou ČKA (VH)
procházel na papíru jednotlivé delegáty,
vycházel mi i takovýto výsledek. S ohledem
na vzrušenou diskuzi na našem webu jsem
však s blížícím se termínem VH ztrácel víru
a očekával jsem dvoukolovou volbu. Pokud
mne na výsledcích volby něco opravdu
překvapilo, pak je to nízký počet hlasů pro
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šich žen vozí pravidelně bronzové medaile
z MS. Vedle toho naši hráči vybojovali tři
zlaté, čtyři stříbrné a pět bronzových medailí na MS dospělých či juniorů. K tomu
můžeme připočítat dvě zlaté a jednu bronzovou medaili ze SP v těchto kategoriích.
Dorost jsem úmyslně nechal stranou, protože ho považuji za přípravu pro vyšší vě-

Blahopřejeme

kové kategorie — ale i v dorostu se může-

k jubileu

me chlubit mistry světa či držiteli dalších
cenných kovů.

Jiří Jakeš, člen kuželkářského oddílu TJ Neratovice a dlouholetý člen Technické komi-

pokračování na str. 4

se ČKA, oslavil v červenci 75. narozeniny.
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pokračování ze str. 3

TMK – Jan Kotyza, KM – Ludmila Johnová,

orientovaly na Českou kuželkářskou soci-

KR – Lukáš Hlavinka, TK – Pavel Mecerod,

aci a Jiří Marval na Českou bowlingovou

Základní otázkou podobných rozhovorů

MMK – Petr Streubel.

asociaci. Součástí sekretariátu by na čás-

je proč. Tedy, proč ses rozhodl po čtyřle-

Důvod, proč jsem si tyto lidi vybral, je jed-

tečný úvazek měl být také ekonom (kon-

té odmlce znovu kandidovat na nejvyšší

noduchý: věřím v jejich odborné schop-

krétní jméno se teprve hledá).

post v ČKA? Mohl bys uvést konkrétní dů-

nosti a ochotu pracovat pro kuželky. Jsem

vody, případně konkrétní okamžik, který

přesvědčen, že společně vytvoříme dobrý

Zároveň není možné nepoložit otázku

Tě k tomu vedl?

tým.

ohledně státních dotací. Jaký je vývoj dotací od MŠMT s ohledem na kauzu ve fot-

Když jsem začátkem roku 2012 na zasedání Výkonné rady ČKA v Kutné Hoře ozná-

V kandidátním materiálu ses na začátku

balové asociaci? Přežije ČKA?

mil svůj úmysl skončit ve funkci prezidenta

zaměřil na financování, tedy především

Obavy, že by ČKA (resp. ČKBF) neměly

ČKA, myslel jsem to vážně a hlavním důvo-

na personální stránku věci. Jakou formou

současnou krizi přežít, považuji za liché.

dem byla moje snaha, aby došlo ve vedení

bys rád posílil současný sekretariát? Měl

V mnohem horší situaci jsme byli během

ke změně.

by to být nový stálý zaměstnanec, nebo

mého předminulého volebního období,

Samozřejmě jsem počítal s tím, že můj

externí spolupráce s jednotlivcem či spo-

kdy krachovala Sazka. A i tenkráte jsme to

nástupce bude dělat věci jinak. Což bylo

lečností, případně spolupráce s ČUS?

ustáli. Dnes jsme před volbami do Posla-

i mé přání. Takže změny mne netrápily (byť

Od VH již uplynula nějaká doba. Mezi tím

necké sněmovny a politici si nemohou do-

s některými jsem nesouhlasil), ale vadil mi

se již jednou sešlo nové prezídium ČKBF,

volit rozhněvat si takové množství voličů,

způsob jejich (ne)projednávání. Ale tento

které se mimo jiné zabývalo i touto otáz-

kteří jsou sdruženi v různých sportovních

můj pocit nebyl pro mne rozhodující. Pod-

kou. Je třeba si uvědomit, že státní dotace

svazech.

statné bylo, že stejně to viděli i jiní členové

(což je hlavní zdroj našich příjmů) získává-

Dále mohu informovat, že ČKBF znovu po-

ČKA a že i oni s tímto stavem nebyli spo-

me prostřednictvím ČKBF. Ukazuje se, že ke

dalo podklady na ministerstvo pro získání

kojeni.

zvládnutí agendy, která je s tím spojená,

státních dotací v jednotlivých programech.

Řada z nich mne během uplynulých dvou,

bude třeba změnit strukturu sekretariátu.

Takže na tahu je nyní ministerstvo.

tří let oslovovala, abych zvážil svoji kandi-

Od nového roku by měl konečně vzniknout

daturu. Hodně dlouho jsem se tomu brá-

plnohodnotný sekretariát ČKBF s třemi

nil. Přednost jsem dával variantě, aby se

stálými zaměstnanci, přičemž Jana Holu-

o post prezidenta ucházel zcela nový člo-

bová s Hankou Pluhařovou by se současně

Dále ses v materiálu zaměřil na otázku sapokračování na str. 5

věk.
Nakonec jsem si uvědomil, že nelze o vě-

Výkonný výbor ČKA

cech jen mluvit a čekat, až to někdo jiný
udělá. Pokud chci skutečně něco změnit,

Prezident ČKA

Jiří Jančálek

tak si to musím odpracovat sám.

Viceprezident ČKA a Komise státní reprezentace

Vladimír Sedláček

Sportovně-technická komise

Hanuš Slavík

funkčního období je personální složení

Ekonomická komise

Blanka Mašková

nové „vlády.“ Mohl bys již nyní předsta-

Trenérsko-metodická komise

Jan Kotyza

vit členy nového Výkonného výboru ČKA,

Komise mládeže

Ludmila Johnová

nebo alespoň část? A případně uvést je-

Komise rozhodčích

Lukáš Hlavinka

Technická komise

Pavel Mecerod

Mediální a marketinková komise

Petr Streubel

Podstatnou záležitostí hned v úvodu

jich zaměření a důvody proč jsi je vybral?
Viceprezident a KSR — Vladimír Sedláček,
STK – Hanuš Slavík, EK – Blanka Mašková,

Kuželkářské listy
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pokračování ze str. 4

třebě nic nevím.

mínky, které potřebují. Byl bych ale nerad,

Večer po VH jsem seděl s několika zástupci

aby někdo z tohoto vyvozoval, že krajské či

mostatné právní subjektivity krajů. V jaké

klubů, kde jsem byl seznámen se záměrem

okresní soutěže mne nezajímají. V případě

fázi je přechod nyní a jaký očekáváš další

vytvoření „hráčské asociace“ — uvozovky

těchto soutěží však předpokládám, že se

vývoj, včetně „splnění“ celého úkolu?

jsem použil, protože se jedná o pracovní

o ně především budou starat krajské svazy.

Ať se to někomu líbí či nelíbí, právní sub-

návrh. Tento nápad jednoznačně vítám.

Žádnou konkrétní změnu teď nechci jme-

jektivita krajských svazů bude. Je jen otáz-

Pokud něco takového vznikne, bude mít

novat. Počkám si, s čím přijde hráčská aso-

kou kdy. Prvními KKS, které získaly právní

VV ČKA partnera z řad lidí, které ty soutě-

ciace. Rozhodně mohu slíbit, že případná

subjektivitu, jsou Jihomoravský a Morav-

že budou hrát a budou si je také muset fi-

změna pak bude realizována po prověření

skoslezský KKS. Další by měly následovat.

nancovat, se kterým bude moci projedná-

všech jejích vazeb a vlivu na současnou

Nechci zde uvádět žádný termín, ale mělo

vat a připravovat případné změny v našich

podobu soutěží.

by to být co nejdříve.

soutěžích.
U soutěží jednotlivců ses nejprve zaměřil

Zásadní otázkou pro téměř všechny hráče

Plánuješ „vyjít vstříc“ některým ligovým

na kategorii seniorů. Máš v plánu rozvě-

je organizace soutěží. Mohl bys prozradit

družstvům. Jakým způsobem toho budeš

tvení této skupiny tvorbou nového MČR?

nějaké konkrétní změny pro soutěže druž-

chtít docílit? Mohl bys přiblížit konkrétní

Plánuješ i změny v dalších kategoriích?

stev, jestli máš nějaké v plánu?

způsoby a metody?

Ano, zvažuji zavedení nové kategorie. Ale

Jako bývalý předseda STK ČKA umím při-

Výkonný výbor ČKA je především zodpo-

i v tomto případě platí to, co jsem uvedl

pravit jakoukoliv změnu našich soutěží.

vědný za reprezentaci a celostátní soutěže.

u předchozí otázky.

Stačí mi zadání, nebo alespoň náznak za-

Reprezentaci zmiňuji z toho důvodu, že re-

dání, co se požaduje, a může vzniknout

prezentanti se rekrutují z dotčených celo-

Samostatnou otázkou je podpora soutě-

návrh v několika variantách případného

státních soutěží. Na tento okruh hráčů se

žení mladých. Ve svém materiálu jsi uve-

řešení. V současné době však o žádné po-

chci soustředit, pro ně chci vytvářet pod-

dl vytvoření postupové soutěže na 60 hs.
Jedná se o paralelní projekt ke KLD, PMN
a ČPD, nebo se bude jednat o celkovou reorganizaci úseku? Chystáš v tomto ohledu
i další změny?
Tady došlo k menšímu nepochopení. Mělo
by se jednat o „náborovou“ soutěž, do které by se s pomocí našich klubů měly zapojit děti ze škol. Samotná soutěž by měla
postupový charakter. Když už bych to měl
k nějaké soutěži přirovnat, pak jsou to
soutěže neregistrovaných. Na lokální úrovni si každý „dělá, co chce“ a ke sjednocení
pravidel dochází až na vyšších úrovních.
Konkrétní podoba není zatím nijak definována. Především je třeba stanovit strategii,
se kterou bychom mohli jít za tělocvikáři
do škol a nabídnout jim, jak jejich žáky do-

Jiří Jančálek působí i v mezinárodní kuželkářské asociaci NBC jako 1. viceprezident.
Na fotografii při rozlosování mistrovství světa 2012 v německém Bautzenu.
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pokračování ze str. 5

jsem tam našel pro sebe inspiraci. Bohu-

funkci vykonávat.

žel to chtělo hodně trpělivosti a také jistou

V osobě Vladimíra Sedláčka jsem takového

vést na naše kuželny. Tuším, že nás čeká

dávku sebezapření. Příspěvky některých

člověka našel. Je pravda, že nemá zkuše-

řada problémů. Možná je to bláhový ná-

pisatelů byly za hranicí slušnosti.

nosti s prací ve svazových orgánech, ale

pad. Ale hledám způsob jak zastavit proces

Mám např. nápady, které se týkají činnos-

naopak se velmi dobře orientuje na klu-

stárnutí naší členské základny.

ti VV ČKA, kontroly čerpání dotací, podo-

bové úrovni. Spartak Přerov je pravidelným

by našich soutěží atd. Budu konkrétní jen

a dlouhodobým účastníkem našich nejvyš-

Dále hovoříš o spolupráci s Fakultou tě-

v jedné jediné věci. U Petra Dobeše se mi

ších klubových soutěží, také se zúčastnil

lesné výchovy a sportu (FTVS). Je v přípra-

líbil nápad samostatného jednorázového

několika ročníků mezinárodních klubových

vě nová metodika tréninku a hraní, nebo

finále družstev dorostenek.

soutěží a byl dokonce i jejich pořadatelem.
A to vše pod vedením Vladimíra Sedláčka.

jsou současně dostupné materiály dostatečné a jde tedy jen o nové formy jejich

Navrhl jsi i častější setkání VV ČKA s kraji.

Na úseku reprezentace půjdeme cestou

propagace? Chystáš změny pro systém vý-

Máš tím na mysli častější konání VR, nebo

reprezentačních trenérů, které vybereme

cviku trenérů?

jinou formu spolupráce?

v otevřených výběrových řízeních a uzavře-

FTVS zasílá pravidelně na sportovní svazy

Přestože je zde elektronická doba — všich-

me s nimi dohodu na celé volební období,

svoji nabídku různých školení. Zcela urči-

ni máme chytrý telefon, internet v domác-

tj. dva cykly MS. Po reprezentačních tre-

tě se v této nabídce objeví kurzy, které by

nosti atd. — stále zastávám názor, že není

nérech budeme požadovat úzkou spolu-

také mohli využít kuželkáři. V případě zá-

nad osobní setkání. Proto budu prosazo-

práci s Trenérsko-metodickou komisí ČKA

jmu je FTVS ochotna připravit pro nás kurz

vat, aby i VV zasedal častěji.

a v případě dorostu také s Komisí mládeže

na požadované téma, který by zohlednil

Zasedání VR je jistě důležitou záležitostí,

ČKA.

zvláštnosti našeho sportu. Tato školení by

ale má jednu nevýhodu: sejde se v jeden

v prvé řadě měli absolvovat reprezentační

okamžik více lidí a při plánované době její-

Ještě poslední otázka. Máš nějaký vzkaz

trenéři a další trenéři podle zvážení Tre-

ho trvání nelze seriózně probrat vše, s čím

pro členy ČKA a další příznivce s ohledem

nérsko-metodické komise ČKA.

kraje přicházejí. Proto mám v úmyslu si zá-

na výhled do následujících čtyř let? Kam

Zatím s tím nemáme žádné zkušenosti. Ur-

stupce jednotlivých krajů zvát postupně na

bys rád kuželky posunul?

čitě budeme hledat způsob, jak nové po-

jednání VV.

Zatím jsme hovořili jen o některých vě-

znatky předávat dál v rámci asociace. Zpo-

K dispozici pochopitelně bude i opačná

cech, kterými by se měl VV ČKA zabývat.

čátku to možná budou přednášky při příle-

možnost, že se na pozvání KKS zúčastní

V hlavě mám i další tajná přání, která bych

žitosti konání našich akcí. Možná půjdeme

jeho jednání zástupce VV ČKA.

rád zrealizoval. Bude-li šance, možná dojde i na ně. Také musíme počítat s tím, že

cestou písemných materiálů zveřejněných
na našem webu.

Na závěr shrnutí kandidátského materiálu

nás život, jak je jeho dobrým zvykem, může

Samozřejmě bych nejraději viděl, kdyby

bych se rád ještě zeptal na „Tvého“ vice-

něčím překvapit.

vznikla nová komplexní metodika přípravy

prezidenta. Proč sis vybral právě Vladimí-

Není to poprvé, co stojím na začátku vo-

kuželkářů s důrazem na mládež — ideálně

ra Sedláčka a jaké máte plány s úsekem

lebního období. A vím, že ač se to nezdá,

ve spolupráci se skutečnými odborníky ať

státní reprezentace?

čtyři roky je krátká doba. Plány jsou na za-

už přímo z fakulty či s jejími absolventy.

Když jsem začal reálně zvažovat možnost

čátku veliké a ne vše se z nich podaří zrea-

své kandidatury, věděl jsem jednu věc: ne-

lizovat. Abychom toho stihli udělat co nej-

Uvádíš, že jsi otevřený myšlenkám ostat-

půjdu do toho sám. A tak jsem začal hle-

více, je třeba s tím začít hned od začátku.

ních. Zaujalo Tě něco z programů ostat-

dat člověka, který by byl ochoten do toho

ních kandidátů?

se mnou jít, se kterým jsem schopen se

Pečlivě jsem sledoval diskuzní fóra ostat-

shodnout na základních bodech a který

ních kandidátů a mohu konstatovat, že

v neposlední řadě má předpoklady tuto

Kuželkářské listy
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Kuželkářské ankety

Vyhlášeni nejlepší

Kuželkáři sezóny
Celý náročný sobotní den 24. června 2017 vyvrcholil závěrečnou společenskou událostí.
Tou bylo vyhlášení nejlepších kuželkářů sezóny a také oslava 80 let organizovaných
kuželek v Česku, ke které organizátoři večera v čele s moderátorem
Františkem Majerem připravili několik zajímavých materiálů.
Hlavní kategorie, tedy Kuželkářka sezóny
a Kuželkář sezóny, ovládly Hana Wieder-

Anketa Kuželkář sezóny 2016/17
Kuželkář sezóny

Jiří Veselý

KSK Union Orth an der Donau (AUT), KK Opava

za BBSV Vídeň a Jiří Veselý z KK Opava hra-

Kuželkářka sezóny

Hana Wiedermannová

BBSV Wien (AUT), KK Zábřeh

jící rovněž u našich jižních sousedů za KSK

Junior sezóny

Jan Bína

Aufwärts Donauperle Straubing (GER), SKK Jičín

Union Orth an der Donau. Wiedermannová

Juniorka sezóny

Natálie Topičová

KK Slovan Rosice

Talent sezóny — chlapci

Ondřej Černý

SKK Hořice

Talent sezóny — dívky

Michaela Provazníková

CB Dobřany

na světovém poháru jednotlivkyň a domi-

Trenér sezóny

Josef Vařák

TJ Lokomotiva Valtice

nanci na republikovém šampionátu. Veselý

Trenérská stálice

Ivan Blaha, Josef Úlehla

SK Baník Ratíškovice

se dočkal první výhry, a to především zá-

Síň slávy

Ivanka Palánová, Jaroslav Pichl, Růžena Smrčková, Jindřich Svoboda

mannová z KK Zábřeh, hrající v Rakousku

se po roční přestávce vrátila na post nejlepší české kuželkářky díky výkonům na
světovém šampionátu, a hlavně díky výhře

sluhou svého vystoupení na MS v Dettenheimu, kde byl jedním z nejlepších hráčů
vůbec.

lity, navíc se prosadil i na MS družstev. To-

Talenty sezony se stali reprezentanti Čes-

Nejlepšími juniory ročníku byli zvoleni Jan

pičová byla nejen vládkyní domácí soutěže

ka na Světovém poháru U14, tedy Ondřej

Bína a Natálie Topičová. Bína, člen SKK Ji-

se Slovanem Rosice, ale stejně jako Wie-

Černý (SKK Hořice) a Michaela Provazní-

čín, si letos zahrál německou nejvyšší sou-

dermannová ovládla i Světový pohár, v je-

ková (CB Dobřany). Trenérem sezony poté

těž (tým Aufwärts Donauperle Straubing),

jím případě juniorek, navíc si velmi dobře

úspěšný lodivod Valtic Josef Vařák. Již ně-

což je samo o sobě známkou nejvyšší kva-

vedla na německém mistrovství světa.

kolik let jsou poté voleny i trenérské stálice. Pro aktuální ročník se jimi stali Ivan
Blaha a Jiří Úlehla, v mládežnických kuželkách velmi úspěšné duo z Baníku Ratíškovice. Samozřejmě nechybělo ani uvedení nových členů do Síně slávy českých
kuželek. Letos se této pocty dostalo Ivance Palánové, Růženě Smrčkové, Jindřichu
Svobodovi a Jaroslavu Pichlovi. Rozhovor
s bývalou generální sekretářkou Ivankou
Palánovou najdete v dalším čísle Kuželkářských listů.
Na závěr večera vybrali ocenění mezi sebou Kuželkářskou hvězdu sezóny, kterou
se stal Jiří Veselý.
Lukáš Dařílek
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Mistrovství České republiky

Finále

MČR dvojic
Sedmý ročník mistrovství České republiky dvojic zakončily finálové turnaje v Lomnici
(dvojice mužů), Ivančicích (dvojice žen) a Vrchlabí (smíšené dvojice). Už potřetí se
bojovalo o dvě sady medailí, v sobotu na 2×120 hs a v neděli v soutěži tandemů.
MČR dvojic mužů
Z výsledků je vidět, že těžká kuželna
v Lomnici byla pro mnohé muže oříškem
a možná také velkou neznámou. Ve finálovém turnaji se sešla silná konkurence kvalitních hráčů, ale nikomu z nich se nepodařilo překonat hranici 600 kuželek. Výkon
nejlepší dvojice tak zůstal hluboko pod

MČR dvojic 2017 — nejlepší mužské dvojice (vlevo) a tandemy (vpravo)

hranicí 1200 kuželek. Vítězství si za vyrovnané výkony obou borců odnesla dvojice
Radek Hejhal, SKK Podbořany (582) a Mi-

nice soutěží dvojic nebo větší počet členek

kou výhru v prvním kole a pak vždy přes

chal Jirouš, SKK Náchod (588). Tato dvojice

našeho reprezentačního kádru. Pohled do

náhlou smrt ve čtvrtfinále, semifinále i fi-

tak přidala po předloňském třetím místě

výsledkové listiny navíc hovoří o tom, že

nále si pro titul došla dvojice Ivana Březi-

a titulu z roku 2013 další úspěch. Stříbrné

ani ženy nestartovaly na vyloženě padavé

nová (TJ Sokol Spořice) a Adéla Kolaříková

medaile si odvezla třebíčská dvojice Václav

kuželně. Na titul letos stačily dva vyrovna-

(TJ Sokol Duchcov). Stříbrnými medailemi

Rypel (585) a Kamil Nestrojil (571). Bronz

né výkony těsně nad hranici 550 kuželek,

si svou reputaci napravila dvojice, kte-

získala pro SKK Rokycany dvojice Jan En-

ale tím samozřejmě nelze snižovat váhu

ré se v sobotu vůbec nedařilo a skončila

dršt (577) a Štěpán Šreiber (572).

celé soutěže. A právě dva vyrovnané vý-

až patnáctá — Jitka Vacková (TJ Sokol Ko-

Šestnáct nejlepších dvojic postoupilo do

kony se podařilo dosáhnout Barboře (551)

lín) a Vlasta Kohoutová (KK Slavia Praha).

nedělní soutěže tandemů. Radek Hejhal

a Tereze (551) Divílkové z TJ Jiskra Otrokovi-

Bronzové medaile si ze soutěže tandemů

a Michal Jirouš vyhráli všechny čtyři své

ce. Zajímavostí je, že do finále postoupily

odvezla vyškovská dvojice Jana Vejmolová

souboje a odvezli si z Lomnice i druhý ti-

až jako náhradnice, protože některé dvoji-

+ Monika Anderová a pelhřimovská dvojice

tul, když ve finále porazili opět dvojici Ry-

ce odřekly svoji účast. O pouhých pět kuže-

Petra Skotáková + Jozefína Vytisková.

pel a Nestrojil. Poraženými semifinalisty,

lek méně (1097) porazila dvojice obhajující

kterým patří bronz, byly dvojice Ondřej To-

loňské prvenství Ivana Kaanová (KK Slavia

pič (TJ Lokomotiva Česká Třebová) + Rosti-

Praha) a Veronika Petrov (KK Konstruktiva

slav Gorecký (TJ Sokol Luhačovice) a Luděk

Praha). O další čtyři kuželky zpět byly tra-

Rychlovský (SK Baník Ratíškovice) + Tomáš

diční sběratelky medailí ze soutěží dvojic

Vrchlabská kuželna přivítala finálový tur-

Procházka (KK Vyškov).

— Bohdana Jankových a Martina Zimáková

naj v kategorii smíšených dvojic. K vidění

z KC Zlín.

bylo hned osm šestistovek a tak ani výkon

Nedělním soutěžím tandemů určitě doda-

dvojice 1200 kuželek nestačil na medaili.

lo napětí také to, že z patnácti odehraných

Turnaje se zúčastnilo pět vysloveně rodin-

soubojů jich pouze pět skončilo 2:0, za-

ných dvojic a hned dvě z nich se umístily

Ženy svůj finálový turnaj odehrály na ku-

tímco zbylých deset se rozhodovalo v ná-

na medailových pozicích. Naďa Dobešová

želně v Ivančicích. Ve startovní listině jsme

hlé smrti. Nedělní stupně vítězů obsadily

letos marně hledali některé tradiční účast-

úplně jiné dvojice než v sobotu. Přes hlad-

MČR dvojic žen

Kuželkářské listy

MČR smíšených dvojic

pokračování na str. 9
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Mistrovství České republiky

Finále

MČR dvojic
pokračování ze str. 8

k letošnímu ligovému titulu s družstvem
Rosic a dvěma bronzovým medailím z MČR
seniorek přidala i titul z finále smíšených
dvojic se svým synem Petrem (TJ Třebíč).
Zvítězili s obrovským náskokem více než
50 kuželek, a to především díky výbornému
výkonu Nadi (664 kuželek), který Petr doplnil také kvalitním náhozem (609 kuželek).
I manželům Braunovým (KK PSJ Jihlava) se
sešly dva kvalitní výkony. Daniel zahrál 627
kuželek a Jana atakovala šestistovku (595).
Na třetím místě se umístila Michaela Kučerová (594 kuželek) z SKK Hořice startující
ve dvojici s Jaroslavem Hažvou (611 kuželek) z SKK Náchod.
O úplně poslední letošní mistrovský titul
se hrálo v neděli 18. června ve Vrchlabí
v soutěži smíšených tandemů a byl to opět
rodinný souboj — Dobešovi vs. Braunovi.
Tentokrát si obě dvojice pořadí na prvních

MČR dvojic 2017 — nejlepší ženské dvojice (nahoře vlevo) a tandemy (nahoře vpravo)
a nejlepší smíšené dvojice (dole vlevo) a tandemy (dole vpravo).

dvou místech prohodily a zlaté medaile
získali Jana Braunová a Daniel Braun. Na

vá (KK Slavia Praha) a Natálie Topičová (KK

stupních vítězů je doplnily dvojice David

Slovan Rosice) a Jan Bína (SKK Jičín), kte-

Kuděj (KK Slavoj Praha) + Vlasta Kohouto-

ří zkompletovali svou sadu medailí z této

MČr dvojic 2017 — muži dvojice

MČr dvojic 2017 — ženy dvojice

disciplíny (loni zlato, předloni stříbro).
Štěpán Koblížek

MČr dvojic 2017 — smíšené dvojice

1. Radek Hejhal + Michal Jirouš

1. Barbora Divílková + Tereza Divílková

1. Naděžda Dobešová + Petr Dobeš ml.

2. Kamil Nestrojil + Václav Rypel

2. Ivana Kaanová + Veronika Petrov

2. Jana Braunová + Daniel Braun

3. Jan Endršt + Štěpán Šreiber

3. Bohdana Jankových + Martina Zimáková

3. Michaela Kučerová + Jaroslav Hažva

MČr dvojic 2017 — muži tandemy

MČr dvojic 2017 — ženy tandemy

MČr dvojic 2017 — smíšené tandemy

1. Radek Hejhal + Michal Jirouš

1. Ivana Březinová + Adéla Kolaříková

1. Jana Braunová + Daniel Braun

2. Kamil Nestrojil + Václav Rypel

2. Jitka Vacková + Vlasta Kohoutová

2. Naděžda Dobešová + Petr Dobeš ml.

3. Luděk Rychlovský + Tomáš Procházka

3. Jana Vejmolová + Monika Anderová

3. Natálie Topičová + Jan Bína

3. Ondřej Topič + Rostislav Gorecký

3. Petra Skotáková + Jozefína Vytisková

3. Vlasta Kohoutová + David Kuděj

Kuželkářské listy
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P r o - T e c C u p — P o h á r Č KA

Jedna změna

na trůnu

Vítězi Pro-Tec Cupu — Poháru ČKA se pro tuto sezonu stali
muži z Dobřan a již potřetí v řadě ženy z Rosic, které získaly sezónní „double“..

Soutěž mužů

hře. Senzace dokonána, Dobřany postupují
do finálového turnaje.

Pro-Tec Cup — Pohár ČKA 2016/17 — Muži

Psal se rok 2013, počátek června a z po-

Final Four hostila kuželna ve Slavoni-

hárového prvenství se naposledy raduje

cích na jihu Čech. Překvapivým soupeřem

dlouhodobě nejúspěšnější celek soutěže,

Dobřan je z první ligy sestupující Červený

KK PSJ Jihlava. SKK Rokycany končí ve Fi-

Kostelec, který ve čtvrtfinále těsně porazil

nal Four na posledním místě. Od té doby

Trnovany. Jejich souboj rozhodla až úplně

byly odehrány tři ročníky, které Západočeši

poslední vítězná dráha Pavla Nováka. Nic-

opanovali. Až přišel ten aktuální.

méně favoritem v semifinále byly Dobřany

Ve čtvrtfinále soutěže na sebe naráží nej-

a svou roli jasně naplnily výhrou 6:0. Druhé

Jako jeho předehra byl sehrán zápas o tře-

lepší český tým Interligy, Rokycany, se se-

semifinále obstaraly TJ Sokol Husovice a TJ

tí místo. Třebíč v něm nadělila kanára

stupujícími Dobřany. První utkání se hraje

Třebíč, která prožila smolnou sezonu, když

Červenému Kostelci. Dalibor Lang v utká-

na domácí půdě Dobřan. Regionální derby,

těsně nepostoupila do Interligy. Zároveň

ní jen těsně nehodil první šestistovku ví-

kde favorit se zdál zřejmý. Domácí však na

chtěla navázat na loňskou finálovou účast.

kendu (599). Tu nahrál až dobřanský Lukáš

své „sypačce“ vletí na soupeře a vedou 2:0.

Brněnský favorit však získal první dva body

Doubrava na závěr celého finále (rovných

Vlastimil Zeman hraje 641. Druhá polovina

a kráčel k jasnému postupu. Poslední sou-

600). Pečetil tím výhru svého celku 5:1.

sice patří hostům, kteří srovnávají, na ku-

boj Kamila Nestrojila s Václavem Mazurem

Dobřany si vítězný náskok vybudovaly ve

želky jsou však úspěšnější domácí a vítězí

však drtivě ovládl třebíčský Nestrojil. Stá-

druhém souboji Vlastimila Zemana s Li-

4:2. V odvetě tedy Rokycany musí zvítězit.

hl tak většinu ztráty a málem sám dokázal

borem Škoulou, kde Zeman získal k dobru

Jan Endršt začíná výkonem 653 a získává

zvrátit vývoj souboje. Husovice však vedení

více jak 30 kuželek (580:549). Dobřany si

80 kuželek. Zbylé trojici se však nedaří.

těsně o sedm kuželek udržely, zvítězily 5:1

Hostům tak stačí tři těsné šestistovky k vý-

a postoupily do finále.

Kuželkářské listy

1. CB Dobřany
2. TJ Sokol Husovice
3. TJ Třebíč
4. TJ Červený Kostelec

pokračování na str. 11
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P r o - T e c C u p — P o h á r Č KA

Jedna změna

na trůnu

pokračování ze str. 10

V semifinále se Rosice utkaly s Rokycany.

do semifinále přes pražskou Slavii byl tak

Terezie Krákorová a obzvláště Denisa Pyt-

celkem překvapením. I Valmez na cestě

tak vylepšily náladu po sestupu z Interli-

líková předvedly výborné výkony. Pytlíko-

vyřadil favorita, Spartak Přerov. Bylo tedy

gy, ovládly Pro-Tec Cup — Pohár ČKA a na

vá dokonce jednoznačně porazila Andreu

obtížné určit, kdo má větší šance na po-

podzim je čeká další pohárová soutěž, me-

Axmanovou. To však bylo ze strany roky-

stup. Průběh utkání však byl jednoznačný.

zinárodní Pohár NBC.

canských hráček vše, což na výhru stačit

Valmez hned v první dvojici dvakrát atako-

nemohlo. Rosické reprezentační duo Na-

val hranici 600 kuželek. Markéta Jandíková

tálie Topičová a Alena Kantnerová ohlída-

úspěšně (600), Ivana Marančáková těsně

lo úvod i závěr zápasu a zařídilo výhru 5:1.

nikoli (592). I tak z toho byla dvě drtivá

Soutěž žen

Finálového soupeře Rosic měl poté určit

vítězství a téměř jistota postupu. I druhá

Ženská část soutěže si na rozdíl od té

druhý duel Valašského Meziříčí s Nácho-

půle patřila hráčkám z Valašska. Valmez

mužské svého hegemona uhájila. KK Slo-

dem. Náchod měl za sebou hrůzostrašnou

zvítězil jasně 6:0 a postoupil do finále.

van Rosice, mistr ligy, byl favoritem i Final

sezonu, kdy ligovou příslušnost zachra-

Four hraného v Hořicích.

ňoval až v hodině dvanácté. Jeho postup
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Jedna změna

na trůnu

pokračování ze str. 11

nu kuželku nad Danou Uhříkovou. Navíc
zahrála nejlepší výkon finálového víkendu

Náchodu se druhý den nevyvedl ani zá-

(623). Rosice tak díky finálové výhře slaví

pas o třetí místo. Uhrál jen jeden pomocný

třetí pohárový titul v řadě, doplněný ten-

bod, Renata Šimůnková (570) proti Daniele

tokráte i titulem ligovým. Právo účasti na

Pochylové. Zbytek zápasu byl v režii Roky-

Poháru NBC po Rosicích, které se zúčastní

can, které tak mohly slavit bronz a vlastně

Světového poháru družstev v Blansku, mají

zlepšení své pozice oproti loňské brambo-

poražené finalistky, hráčky Valašského Me-

rové medaili.

ziříčí.

Pro-Tec Cup — Pohár ČKA 2016/17 — ženy

1. KK Slovan Rosice
2. TJ Valašské Meziříčí
3. SKK Rokycany
4. SKK Náchod

Výsledek finále poté mírně klame. Rosice

ziříčí ze semifinále.

totiž zvítězily nad Valmezem 6:0, ale jed-

Králem mužské soutěže je Martin Vaněk,

Závěrem

noznačné to tolik nebylo. Topičová totiž

který doma v Olomouci nahrál 675 kuželek. Paradoxně tak ten vůbec nejlepší vý-

na úvod zahrála „jen“ 566 a jen drtivým
závěrem udolala Marančákovou. Jandíková

Na závěr ještě drobné ohlédnutí za nejlep-

kon nepadl na dvou největší „sypačkách“,

v druhém souboji v poměru 572:575 pod-

šími výkony.

tedy ani v České Třebové, ani v Dobřanech.

lehla vracející se Lucii Vaverkové, opět se

Mezi ženami se nejvíce dařilo Janě Brau-

V Třebové zahrál nejlépe Pavel Jiroušek

však rozhodovalo až na poslední dráze.

nové (KK PSJ Jihlava), která v Blansku za-

(673), v Dobřanech Radek Hejhal (672). Pro

Dvě těsné výhry přeci jen Rosice uklidnily.

hrála 624 kuželek. Jen o kuželku méně za-

zajímavost, výkon 650 kuželek se podařilo

Andrea Axmanová sice na třetí pozici ne-

hrála výše zmíněná Alena Kantnerová, kte-

zahrát devíti mužům, ale žádnému více než

zahrála vůbec dobře (493), ale tři získané

rá výkonem 623 stanovila nový rekord žen

jednou. Nejlepším týmem, a to hned dvoj-

dráhy jí stačily na zisk bodu (493:500). Jedi-

na hořické kuželně. Celkem sedm výkonů

násobně, byla Česká Třebová, která doma

ný jednoznačný souboj byl až ten poslední,

pokořilo hranici 600 kuželek. Nejlepším tý-

shodila 2531, a dokonce 2552 kuželek.

kdy Alena Kantnerová vyhrála o sto a jed-

movým výkonem bylo 2299 Valašského Me-
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