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pokračování na str. 3 

Vážení čtenáři,
v  této době by vrcholila příprava 
na vrchol sezóny, na MS v  Polsku. 
V  březnu nás však všechny zasáhla 
ta protivná nemoc, takže kuželky, ale 
i  valná část normálního života, mu-
sela jít stranou.
Dnes je jisté, že nás naše oblíbené 
hraní ještě nějakou chvíli bude mí-
jet. Rozhodli jsme se tedy alespoň 
sestavit speciální vydání časopisu, 
aby kuželkářské sucho nebylo úplné. 
Po vzoru jiných médií, jako například 
Česká televize, jsme se rozhodli, že 
sáhneme do archívu a připomeneme 
vám některé napínavé a  pozitivní 
okamžiky z posledních let.
Na následujících stranách si tedy 
můžete přečíst o  vybraných českých 
úspěších ze světových šampionátů 
a  také si můžete připomenout, jak 
to bylo s  nejvyšší ligou mužů před 
dvaceti lety. Kromě vzpomínání 
jsme také oslovili několik osobností 
a požádali je o jejich pohled do bu-
doucnosti našeho sportu. Budeme 
rádi, když vás tento materiál zaujme 
a třeba s námi rovněž podiskutujete 
na facebookovém profilu svazu, nebo 
i  prostřednictvím našeho emailu: 
redakce@kuzelky.cz.
Přeji Vám příjemné čtení.

Lukáš Dařílek
šéfredaktor

ÚVODEM

V poslední době nám radost ze hry bohu-
žel přerušil koronavirus, jenž měl za ná-
sledek zrušení letošního ligového ročníku. 
Věřím, že mnohým z vás kuželkářské dění 
opravdu chybí. Proto přijměte mé pozvání 
na cestu do historie MS jednotlivců. Připo-
meňme si společně kuželkářskou atmo-
sféru alespoň tímto způsobem.
Vybavíte si ještě, komu se zadařilo získat 
cenné kovy pro ČR? Na to vše se podrob-
něji podíváme a  já doufám, že vám tento 
pohled do minulosti přinese stejně bla-
žený pocit jako mně. A  na konci se bu-
deme těšit, že si zase brzy stoupneme na 
kuželkářská prkna a budeme si užívat hry 
jako doposud. Na závěr pak pro Vás máme 
připravené malé překvapení v  podobě 
krátkého rozhovoru se zlatou medailistkou 
z  Brna 2014, Lucií Vaverkovou. Lucka vám 
na sebe prozradí, jak vzpomíná na své 
první vystoupení na MS, jak se liší její pří-
prava na šampionát od běžné a  mnoho 
dalšího. Připraveni? Začínáme…

STŘÍBRNÁ VAVERKOVÁ  
A ZLATÁ WIEDERMANNOVÁ

Ritzing 2010 (AUT)

Na MS v  Ritzingu nejvíce vzpomínají dvě 
české hráčky, Lucie Vaverková a Hanka Wie-
dermannová. Obě společně s  Evou Budi-

šovou a  Danou Wiedermannovou dostaly 
šanci hájit české barvy.
Pro Hanku Wiedermannovou to bylo druhé 
velké klání v  jednom roce. V  květnu byla 
úspěšná na MS juniorů v  chorvatské Ri-
jece, kde zásluhou perfektní hry čítající 
615 poražených kuželek získala zlato ve 
finále jednotlivkyň a v kombinaci si sáhla 
na bronz. V Ritzingu svoji královskou formu 
potvrdila, když pro Českou republiku zaří-
dila zlato v kategorii sprint. Nutno říci, že 
to byla medaile zasloužená.
První soupeřku z  Bosny a  Hercegoviny 
Karlu Bibije porazila celkem snadno 2:0. 
Druhý souboj už nebyl tak jednoznačný. 
První dráhu lépe začala Hanka 6, 7, 7, Chor-
vatka Ines Maričič zaostala 4, 2, 3. Náskok 
z  plných Hanka udržela až do konce celé 
dráhy. Na druhé dráze se vedlo lépe Chor-
vatce, a  tak došlo k první Sudden Victory. 
Výsledek 17:16 znamenal pro Hanku postup 
do čtvrtfinále.
Tam se střetla s další Chorvatkou Marija-
nou Liovič. Po plných byl stav ve prospěch 
české hráčky. Náskok se jí bohužel nepo-
dařilo udržet, a  tak první dráhu získala 
Liovič. Druhou drahou poměrem 107:100 

Jaké MS máme na mysli? Přehled zahájíme v roce 

2010 v rakouském Ritzingu, o dva roky později 

se přesuneme do polského Leszna, rok 2014 nás 

zavede na MS do Brna. Nadcházející mistrovství 

zaskočíme do chorvatského města Novigrad a přehled 

zakončíme MS v rumunské Cluji v roce 2018. 
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srovnala Hanka skóre a  na řadě tak byla 
Sudden Victory. Chorvatská hráčka začala 
šestkou, Hanka sedmičkou. Druhým ho-
dem Hanka připsala dvě kuželky pro sebe. 
Chorvatka posledním hodem pětka, Hanka 
musela minimálně za dvě, nakonec z toho 
byla sedmička, postup do semifinále a jistý 
cenný kov.
K účasti ve finále bylo potřeba přejít přes 
Italku Adele Ainhauser. První dráhu sice 
Hanka o  kuželku prohrála, nicméně na 
dráze druhé to se stejným rozdílem Italce 
vrátila. O finalistce tak rozhodla další ná-
hlá smrt. Ani jedna z  hráček se nechtěla 
dát, první rozstřel skončil nerozhodně. 
Výměna drah a  druhá náhlá smrt. Tu už 
ovládla ve svůj prospěch Hanka.
K  zisku zlaté medaile potřebovala porazit 
Doris Frank z  Rakouska. Rakušanka měla 
výhodu domácího publika, ale ani ta ji ne-
stačila k výhře první dráhy. Rozdílem 107:99 
si vzala Hanka vedení do svých rukou. 
I druhou dráhu si Hanka perfektně pohlí-
dala a  stala se mistryní světa ve sprintu 
pro rok 2010.
V soutěži jednotlivkyň se nejdále z českých 
hráček dostala Lucka Vaverková. V prvním 

kole se Lucka měla utkat s  Elvirou Cosic 
z Bosny a Hercegoviny. Tato hráčka však ke 
startu nenastoupila, což znamenalo po-
stup přímo do druhého kola.
Tam už musela zabojovat proti Chorvatce 
Nice Cvitkovič. První dráhu Lucka těsně 
prohrála 139:141. Na druhé už sebrala 
otěže do svých rukou a naložila Chorvatce 
141:115. Na třetí dráze Lucka ještě přidala, 
počítadlo se zastavilo na 164 bodech. Luc-
čina hra znamenala 597 poražených kuže-
lek a jistý postup do dalšího kola.
V  něm Lucka točila po půlce 326 a  2:0 
o  40 kuželek vedla proti Maďarce Gab-
rielle Drajko. Ta se však nechtěla lehce 
vzdát a na třetí dráze předvedla 168 kuže-
lek, čímž stáhla Lucku na rozdíl 29 bodů. 
Čtvrtá dráha přinesla horké chvilky. Ma-
ďarka se snažila, co to šlo. Lucka musela 
bojovat až do konce hry. Štěstí nakonec 
stálo na straně českých barev a Lucka po-
razila Drajko rozdílem pouhých tří kuželek 
604:601. Ufff, dalo by se popsat tyto chvilky 
jedním slovem.
Čtvrtfinále proti Srbce Nevence Jokovič 
bylo poslední překážkou na cestě za cen-
ným kovem. První dráha skončila remízou 
156:156. Po vítězné druhé a  třetí dráze už 
měla Lucka jasný postup do semifinále.

Lucčinou soupeřkou se stala Chorvatka 
Željka Orehovec. První dráhu vybojovala 
Lucka pro sebe, na druhé bohužel trochu 
ztratila. V třetí třicítce se Orehovec trápila, 
čehož Lucka využila. Výkon 555 otevřel naší 
hráčce dveře do finále, kde na ni čekal 
opravdu tvrdý oříšek – světoznámá slovin-
ská hráčka Barbara Fidel.
První dráha utekla Lucce o  pouhé čtyři 
kuželky. Na druhé srovnala a skóre na ta-
buli po šedesáti hodech ukazovalo 295:295. 
Atmosféra v  hale by se dala krájet. Třetí 
dráhu Lucka taky urvala poměrem 146:142. 
V  závěru bohužel trochu ztratila. Pouhé 
dvě kuželky jí tak dělily od zlata. Výsledek 
590:592 znamenal stříbrnou medaili.

HANKA WIEDERMANNOVÁ  
OBHÁJILA ZLATO

LESZNO 2012 (POL)

Polské Leszno přineslo radost české vý-
pravě v  podobě zlaté medaile v  kategorii 
sprint, kterou obhájila Hanka Wiederman-
nová z Ritzingu.
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V Ritzingu v roce 2010 získala Hana Wiedermannová zlato ve sprintu a Lucie Vaverková stříbro v hlavní soutěži na 120 hs
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Svoji hru Hanka zahájila proti Italce Anne-
marie Innerhofer a tento duel vyhrála 2:0. 
Druhé kolo už bylo náročnější, s  Polkou 
a  zároveň bývalou mistryní světa Beatou 
Wlodarczyk ztratila první dráhu vysokým 
rozdílem 80:115. Zachránit jí tak mohla vý-
hra druhé dráhy, a tím pádem Sudden Vic-
tory. Souboj k ní skutečně dospěl a o jednu 
kuželku lépe 19:18 jí skoulela česká hráčka. 
Hanka se tak mohla soustředit na čtvrtfi-
nále proti srbské hráčce Renatě Vilov.
Ani to však nebylo jednoduché a opět na-
stolilo rozhoz. Hanka nezklamala a poslala 
se dál do semifinále a  jistoty cenného 
kovu. Drama pokračovalo.
V  semifinále českou hráčku potrápila 
Němka Corinna Kastner. První dráha padla 
na stranu Německa, Hance nezbývalo než 
zabrat, vzít si druhou dráhu a  opět urvat 
Sudden Victory. Zadařilo se a  Hanka se 
stala jednou z finalistek.

Z  druhého duelu vyšla vítězně Rumunka 
Ioana Vaidahazan a  doplnila tak dvojici 
žen v  boji o  zlato. První dráhu Hana bo-
hužel prohrála. To jí ale nerozhodilo. Ve 
druhé části ze sebe vydala vše a vyrovnala 
skóre 1:1. V tu chvíli bylo jasné, že o zlatu 
rozhodne náhlá smrt. Nervy stoupaly, po 
prvních dvou hodech bylo skóre obou 
hráček stejné. „Šťastných sedm“ hozených 
Hankou třetím hodem rozhodlo o jejím ví-
tězství ve sprintech pro rok 2012, Rumunka 
posledním hodem shodila pět.

ZLATÝ SPRINT V PODÁNÍ  
LUCIE VAVERKOVÉ

BRNO 2014 (CZE)

MS v  roce 2014 se jako první šampionát 
jednotlivců konalo v jarním termínu a bylo 
pro Českou republiku výjimečným. Dějiš-
těm této akce se totiž stala moravská met-

ropole Brno. Na toto MS se těšili, jak čeští 
hráči, kteří se mohli ukázat před domácím 
burácejícím publikem, tak i samotní diváci, 
kteří byli zvědaví na výkony největších svě-
tových es.
Z  Češek nominaci získalo šest žen, mezi 
nimiž nechyběla stříbrná z  Ritzingu Lucie 
Vaverková, Dana a  Hanka Wiedermanovy. 
Pro Hanku Wiedermannovou toto mistrov-
ství představovalo šanci na zlatý hattrick 
v  disciplíně sprint. Sestavu žen doplnily 
Olga Bučková, Renáta Navrkalová a Alena 
Kantnerová, pro kterou mistrovství před-
stavovalo premiéru.
V  kvalifikačních bojích uspěla celá šes-
tice. Úvodní starty se povedly zejména 
Olze Bučkové (607), Lucii Vaverkové (617) 
a  vůbec největší nához kvalifikace, jenž 
činil úctyhodných 655 poražených kuže-
lek, předvedla Dana Wiedermannová. Přes 
první vyřazovací kolo se dostala Lucka Va-
verková, která porazila Alenu Kantnerovou 
a Dana Wiedermannová, která si smlsla na 
Regině Grafl z Rakouska o rovných sto ku-
želek.
Osmifinálové boje vyšly těsně lépe pro 
české holky, čímž dostaly vstupenku mezi 

NEDÁVNÉ ÚSPĚCHY 
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V roce 2012 Hana Wiedermannová zlato ve sprintu obhájila V Brně v roce 2014 získala Lucie Vaverková dva cenné kovy
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osm nejlepších hráček. Proti Lucce se po-
stavila Němka Corinna Kastner. Dana po-
měřila své síly s Chorvatkou Ines Maričič. 
Na první dráze Lucka dostala od soupeřky 
o 20. Dana tu svoji vyhrála o 12. Na druhé 
dráze Lucka využila soupeřčina zaváhání 
ze začátku, skórovala ve svůj prospěch 
a  stáhla celkové kuželky na rozdíl tří ve 
prospěch Němky. Dana druhou dráhu zís-
kala 151:145. Po 60 hodech Dana vedla 
302:284. Lucka na třetí dráze zatopila pod 
kotlem, vyšvihla ji na konečných 174 bodů 
a přebrala si celkové vedení o 16 kuželek. 
Dana bohužel třetí dráhu ztratila o sedm. 
Na posledních třicítkách se štěstí přiklo-
nilo na stranu Češek, když své hry dovedly 
k výhře se stejným bodovým rozdílem šesti 
kuželek. Lucka 608:602, Dana 598:592. 
Ve čtvrtfinále se holky bohužel utkaly mezi 
sebou, z  tohoto souboje vyšla vítězně Lu-
cie Vaverková. V  semifinále se její sou-
peřkou stala Němka Sina Beisser. Lucka jí 
podlehla těsně 570:576, což pro ni zname-
nalo v konečném výsledku bronz.
Zlatý hattrick pro Hanku Wiedermanno-
vou v kategorii sprint se bohužel nekonal. 
Hance se sice podařilo dostat do čtvrtfi-
nále, tam však její cestu ukončila v Sudden 
Victory lépe hrající Chorvatka Ines Maričič 
výsledkem 12:22.
Lucie Vaverková byla úspěšnější a  přes 
lépe odehrané rozhozové hody 22:21 po-
stoupila přes francouzskou hráčku Margot 
Gribelin do semifinále. Zde se úspěšně 
utkala s  Rakušankou Julii Schweizer 
o  účast ve finálovém kole. Ve finále si to 
rozdala s  maďarskou hráčkou Anetou 
Mehesz. Boj to byl skutečně vyrovnaný 
a  o  vzrůšo nebyla nouze. O  titulu mist-
ryně světa rozhodla až náhlá smrt, která 

měla v tomto případě dvě sady. V té druhé 
byla lepší Lucie Vaverková, která tak před 
českými tribunami a zraky kamer dovedla 
svou hru k zisku zlaté medaile.

CHORVATSKÝ BRONZ  
PRO CVEJNOVOU

Novigrad 2016 (CRO)

Celkem šest žen se účastnilo MS v  Novi-
gradu v  roce 2016. Kvalifikaci zahájila vý-
borně Renáta Navrkalová šestým nejlep-
ším výsledkem 624 bodů. Skvěle se dařilo 
také Anetě Cvejnové, která v  kvalifikaci 
o 14 kuželek atakovala šestistovkovou hra-
nici. Aneta to z českých zástupkyň dotáhla 
nejdále, když po zdolání Srbky Jasminy 
Andjelkovič postoupila mezi nejlepší čtyři 
hráčky. V  semifinále bohužel nestačila na 
skvěle hrající domácí Ines Maričič a výko-
nem 593:649 získala pro Českou republiku 
bronz. Útěchou ji mohlo být, že Maričič 
ovládla finále novým světovým rekordem 
675 poražených kuželek.

ZLATÝ TANDEM  
NAVRKALOVÁ S ENDRŠTEM

CLUJ 2018 (ROU)

Největšího úspěchu z  českých žen na MS 
v  rumunské Kluži dosáhla Renáta Navr-
kalová společně s Honzou Endrštem, kteří 
si v  tandemech došli až pro zlato. Jejich 
cestu si připomene někdy příště, až to sku-
tečně bude historie. V  tuto chvíli se totiž 
stále jedná o úřadující mistry světa.

Marie Říhová

NEDÁVNÉ ÚSPĚCHY 
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Bronzová Aneta Cvejnová v roce 2016

V roce 2018 zlatí R. Navrkalová a J. Endršt
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LUCIE VAVERKOVÁ

reprezentantka ČR 
hráčka KK Slovan Rosice

Lucko, o tobě se dá říci, že jsi již ostřílená 
účastnice mistrovstvích světa. Jak vzpomí-
náš na svoji premiéru na šampionátu?
Svého prvního MS (dorostu) jsem se zú-
častnila v  roce 2002 v Osterhofenu (GER), 
kde jsem získala bronzovou medaili ve 
dvojicích s  Markétou Kulhánkovou. Záro-
veň jsme jako družstvo dorostenek skon-
čily na druhém místě. V Osterhofenu jsem 
získala první cenné zkušenosti, poznala 
báječnou atmosféru akcí takovýchto roz-
měrů, a hlavně získala dva cenné kovy.

Rok 2004 a  MS Boleslawiec se hluboce 

vryl do paměti všech kuželkářských nad-
šenců. Na tomto MS se ti podařil nevídaný 
kousek, když jsi předvedla nejvyšší výkony 
ve všech třech dílčích disciplínách. Odmě-
nou ti byla dvě zlata a  stříbro s  Hankou 
Wiedermannovou. Jak jsi prožívala tento 
úspěch? 
Na tohle MS mám také krásné vzpomínky, 
úspěch to byl veliký, měli jsme tam skvělý 
kolektiv a  fajn zázemí. Celkově jsme si to 
všichni užívali. Nejvtipnější situace se mi 
vždy vybaví z vyhlašování výsledků a pře-
dávání medailí. (smích) Je zvykem, že si pro 
medaile chodí samotní hráči. Vzhledem 
k  tomu, že německé spoluhráčky chtěly 
vzít na stupně vítězů i své trenéry, nezbý-
valo Luďkovi Keprtovi nic jiného než se 
vyhlašování také osobně účastnit. Vyrazili 
jsme tedy společně pro medaile. Luděk se 
chtěl na stupínku co nejvíce schovat, a tak 
couval a  couval, až se najednou propadl 
za poměrně vysoké stupně vítězů a zlámal 
tam postavené bannery místních spon-
zorů. V tu chvíli bylo na hale takové ticho 
a každý s napětím čekal, zda se Luďa z těch 
bannerů vyhrabe zase nahoru. (smích)

Je jasné, že na akce takových rozměrů 
musí být hráči a  hráčky řádně fyzicky 
a  psychicky připraveni. Jak se liší tvoje 
příprava na mistrovství od přípravy na li-
gové soutěže v průběhu roku?
Asi to nebude znít moc profesionálně, ale 
mně osobně se moc neosvědčuje se ně-
jak speciálně připravovat. Mnohokrát se 
mi potvrdilo, že čím víc jsem se před MS 
nebo nějakou větší akcí věnovala tréninku 

a fyzické přípravě, vedlo se mi hůře. A na-
opak, když jsem měla špatnou sezonu 
a na speciální přípravu nedošlo, výsledky 
byly skvělé. Asi je to tím, že čím má člověk 
větší očekávání, tím více je zklamaný a řeší 
každý špatný hod. No a co si budeme poví-
dat, kuželky jsou především o hlavě…

Lucko, tak to mohu jen kvitovat. (smích) 
Zaměřuješ se z  tohoto důvodu tedy více 
na psychickou odolnost? 
Psychická odolnost je v  kuželkách jedna 
z  nejdůležitějších. Ale nějak speciálně 
ji netrénuji. Myslím, že každý to má už 
v sobě, jak se dokáže popasovat s nějakým 
důležitým okamžikem, jak moc znervózní 
ve chvílích, kdy jde opravdu do tuhého.

Za svou kariéru jsi prošla vedením něko-
lika reprezentačních trenérů. Jaký přístup 
a  koho ti nejvíce vyhovoval? Spatřuješ 
rozdíly ve vedení reprezentačních a  ligo-
vých trenérů? V jakých věcech nejvíce?
Prošla jsem spoustou trenérů, každý má 
trochu jiný přístup. Nechci nikoho kon-
krétně jmenovat, ale jsou trenéři, kteří be-
rou reprezentanty jako hotové hráče a pak 
se je snaží při samotné hře motivovat 
a  být jim především podporou. Na druhé 
straně jsou trenéři, kteří více řeší tech-
nické věci. Myslím, že tady nejde o to, zda 
se jedná o ligového nebo repre trenéra. Já 
spíše preferuji tu psychickou podporu, ne 
ale ve stylu: „Sednu si za tebe a  budu ti 
držet ručník.“ (smích)

Jednu z historicky nejúspěšnějších českých hráček Lucku Vaverkovou jsme 

požádali, aby se podělila se čtenáři o svoje zkušenosti ze světových šampionátů 

a kuželek vůbec a aby prozradila něco ze svých plánů do budoucna.

JAK VZPOMÍNÁ 
LUCKA VAVERKOVÁ

pokračování na str. 7 
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Prozradíš nám, jaká rada ať už od repre či 
ligového trenéra byla pro tebe ta nejdů-
ležitější, kterou se v podstatě řídíš dopo-
sud?
To je dost záludná otázka. Ona rada může 
být jakákoliv, ale když si z ní hráč nic ne-
vezme, tak je k ničemu. Podle mě je důle-
žité od trenéra hlavně cítit podporu a dů-
věru. Mně osobně v zápase spíše vyhovuje 
ujištění, že vše dělám správně. Prostě ta-
ková psychická podpora.

Které okamžiky pro tebe byly asi nejvíce 
náročné, co se týče udržení nervů na 
uzdě. Víme, že jsi prožila několik nervy 
drásajících okamžiků na MS. Vzpomeňme 
např. tvůj finálový souboj ve sprintech 
v  Brně 2014, kde o  tvém zlatu rozhodly 
v závěru až dvě Sudden Victory. Co ti v ta-
kových chvílích probíhalo hlavou?
Na tyto okamžiky si pamatuji docela dobře. 
Nejvíce samozřejmě ten pocit, že musím 
jít ve finále do druhé Sudden Victory. Je-
diné, co jsem si v  tu chvíli říkala, bylo, že 
to prostě musím hodit jen před sebe. Ale 
je mi jasné, že v  hledišti je tohle daleko 
horší. Když jsem si pouštěla záznam těchto 
Sudden Victory v  televizi, byla jsem víc 
nervózní než při tom samotném souboji. 
(smích)

Jaké medaile/úspěchu z MS si nejvíce vá-
žíš a proč?
Nejcennější je pro mě úspěch z MS v Brně. 
Celkově tato akce mi přirostla k srdci z ně-
kolika důvodů. Především kvůli tomu, že 
jsem byla součástí organizačního týmu, 
ze kterého mi dosud zůstalo spousta přá-
telství, a  vlastně i  současné zaměstnání 
mám díky tomuto MS. (smích) Samotné MS 

bylo skvělé, mně navíc přineslo zisk zlaté 
a  bronzové medaile. No, a  nakonec tohle 
bylo moje poslední MS, kde jsem byla ještě 
bezdětná. (smích) Takže možná i  takový 
přelom, kdy jsem měla kuželky na prvním 
místě, poté přišly děti a úplně jiné starosti.

V  současné době jsi jednou z  „Rosiček“ 
a  společně atakujete nejvyšší příčky 
1. KLZ. Se svým týmem jste letos postou-
pily do Final Four Ligy mistrů, která byla 
vzhledem ke koronavirové krizi bohužel 
přesunuta. Jak vidíš šance rosického týmu 
v příští sezóně? Čeho všeho byste chtěly 
dosáhnout? 
Mým snem odjakživa bylo hrát v Rosicích 
první ligu žen, a  to že to bude na takové 
úrovni je absolutní třešnička. Jsem za to 
nesmírně ráda a doufám, že budeme ještě 
několik sezón podobným tempem pokra-
čovat. Na Final Four Ligy mistrů jsme se 
všechny moc těšily, takže zrušení akce nás 
moc mrzelo. Doufáme, že příští rok si to vy-
nahradíme.
Co se týká příští sezóny, tak určitě bychom 

rády navázaly na to, co jsme hrály dopo-
sud. Takže obhájit, že hattrick nebyl jen 
náhoda a že Rosičky jsou jedničky. (smích)
A  čeho bychom chtěly dosáhnout? Pora-
zit Bamberg – to je náš takový společný 
cíl (smích) – a zahrát si finále SP družstev 
nebo Ligy mistrů.

A  na závěr poslední otázka. Kde se vidíš 
za deset let? Kdysi jsi hrávala s  týmovou 
hráčkou Nikolou Tatouškovou za KS Wie-
ner Linien. Nelákají tě opět zahraniční li-
gové soutěže? 
Deset let je opravdu hodně dlouhá doba, 
kdoví jestli budu ještě kuželky hrát. 
(smích) Určitě nějaká zahraniční liga mě 
v této chvíli neláká. Jak už jsem psala, děti 
jsou na prvním místě a s Rosičkama máme 
spoustu mezinárodních akcí a  zápasů, 
které mě naplňují, takže si nemyslím, že 
bych v  nějakém zahraničním týmu (krom 
pár výjimek) měla něco navíc.

Děkuji za rozhovor.
Marie Říhová

JAK VZPOMÍNÁ 
LUCKA VAVERKOVÁ

 pokračování ze str. 6
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DĚJSTVÍ PRVNÍ – PODZIM 1999,  
PRVNÍ SOUBOJE

Byl podzim roku 1999, nové milénium bylo 
na obzoru, svět se trápil problémem Y2K 
– mimochodem, kdo si na něj dnes vzpo-
mene? – ale kuželkářská obec měla oči jen 
pro nový ročník svých soutěží.
Dva poslední tituly získala Moravská Slávia 
Brno, ale její kádr doznal oslabení, a tak se 
dala čekat změna na trůnu. Nováčky sou-
těže byly Lokomotiva Česká Třebová, a pře-
devším Zbrojovka Vsetín, vítěz posledního 
ročníku federální ligy a prvního české sa-
mostatné soutěže. A že to Zbrojovka myslí 
s ligovou účastí velmi vážně se dalo poznat 
hned z  prvního utkání, kdy doma zdolala 
právě MS Brno 12:4 (5256:5056) hlavně díky 
vynikající středové dvojici Theodor Maran-
čák (913:828) a Miloš Jandík (876:834).
Podzimní cesta Vsetína byla uznáníhodná. 
První ztráta přišla až v  osmém kole, kdy 
jinak výborně hrajícího lídra soutěže za-
skočilo nenápadné TJ Poříčí. Utkání skon-
čilo 8:8 (5329:5166). Hostům se podařilo 
vyhrát čtyři těsné souboje. Naopak první 
a  poslední patřil domácím. Radek Polách 
porazil náhradníka Antonína Jakubčíka 
rozdílem třídy 923:751. Naopak Theodor 
Marančák jako hlavní opora týmu těsně 
podlehl Zdeňkovi Kholovi 872:876. Po této 
ztrátě měl Vsetín na kontě 15 bodů. Jen 
o bod zpět byla TJ Třebíč. Její dosavadní je-
dinou ztrátou byla domácí prohra se Vsetí-
nem z druhého kola 12:4 (5380:5265). Toto 
utkání bylo plné jasných soubojů o čtyřicet 

a více kuželek. Jinak byla ale Třebíč suve-
rénní, přičemž ostatním výrazně odskočila 
v průměru poražených kuželek. Hned tro-
jice hráčů se držela v nejlepší pětce prů-
měrů. Další týmy, jako například třetí SKK 
Primátor Náchod, už ztrácely minimálně 
čtyři body.
Ke korekci však došlo hned v  následu-
jícím víkendu. Oba lídři svorně ztratili 
svoje utkání, Třebíč utrpěla debakl na MS 
Brno a  Vsetín těsně prohrál s  KK Hage-
mann Opava, když mu k  bodu nepomohl 
ani úspěšný závěr. Naopak třetí Náchod 
a čtvrtá TJ Hvězda Trnovany uspěly a snížily 
manko.
V  rámci předposledního podzimního kola 
došlo k velkému souboji Třebíče s Nácho-
dem. K  vidění byla vynikající bitva dvou 
ve formě hrajících celků. Náchod šel do 
vedení 4:0 díky výhrám Oty Gutwirtha 
(901:868) a  Antona Stašáka, který v  napí-
navém souboji 942:936 udolal Miroslava 
Durdu. Prostřední část dopadla neroz-
hodně. V  závěru by tedy hráči Třebíče 
museli předvést dva super výkony, aby si 
odvezli body. Jeden se povedl Václavovi 
Zajícovi, když zahrál 993 kuželek. Druhý 
velmi kvalitní výkon předvedl Pavel Kudr-
náč (951). Ten však nastupoval za domácí 
Náchod. Hladce porazil Martina Michala, 
čímž dal razítko na domácí výhru 12:4 
(5518:5447).
Závěrečný listopadový víkend patřil klá-
ním 11. kola, která měla potvrdit postavení 
podzimního mistra ze Vsetína. Před tímto 
víkendem měl k  dispozici tříbodový ná-

skok, který chtěl minimálně udržet. Čekal 
jej velmi těžký soupeř v  podobě silných 
Trnovan. Utkání se proměnilo v obrovskou 
bitvu. Vsetín měl výborně úvod. Domácí 
Roman Voráček sice předvedl nejlepší vý-
kon svého týmu (938), ani to ale nestačilo 
na vynikajícího Theodora Marančáka (983). 
Druhý bod navíc přidal Břetislav Adamec 
(880:875). Domácí zápas nezabalili. Upro-
střed body získali jak Rudolf Podhola st., 
tak i  náhradník Jaroslav Kandl. Před po-
slední dvojicí byl tedy stav nerozhodný 4:4, 
plus sedm kuželek pro hosty. Závěr obsta-
rali za domácí Rudolf Podhola ml. s  Kar-
lem Kühnelem, za hosty Vladimír Výrek 
a Radek Polách. Podhola s Poláchem byli 
favority a  svoje postavení splnili. O  ma-
ličko lépe se ale vedlo Poláchovi, a to roz-
hodlo. Podhola vyhrál v  poměru 934:897, 
naproti tomu Polách 961:911. Rozdíl dvaceti 
poražených kuželek rozhodl o výhře hostí 
10:6 (5489:5469).
Ještě těsněji skončil poslední zápas Ná-
choda, jehož soupeřem bylo Poříčí. Náchod 
byl sice hostem, ale na své vlastní kuželně, 
kterou si Poříčí pronajímalo k  ligovým 
utkáním. V  utkání se ke svým pronajíma-
telům příliš hezky nezachoval domácí Ja-
roslav Jeníček, který porazil Otu Gutwirtha 
(941:903). Naopak Zdeněk Khol výrazným 
způsobem prohrál s  Antonem Stašákem 
(865:955). Ivan Bohuška (848) a  Václav 
Kouba využili ve druhé dvojici slabších vý-
konů náchodské dvojice, když jinak skvělý 

Sportovní dění je utlumeno. Až na závody kuliček můžeme na obrazovkách 

téměř výhradně sledovat pouze historická utkání. Redakce Kuželkářských 

listů by tak ráda podnikla malý „flashback“, a to do ročníku 1999–

2000, kdy první liga mužů nabídla vpravdě hororové finále.

HOROR AŽ DO KONCE 
A PO TELEFONU

pokračování na str. 9 
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Martin Kovář byl střídán na 819 a i Michal 
Jirouš zahrál „jen“ 907. Poříčí se dostalo 
do vedení 6:2, +22. Udržet jej měli Oldřich 
Frinta s Miloslavem Vikem. Naopak zvrátit 
byl úkol pro Pavla Kudrnáče a Roberta Pe-
teru. Dvojice spolu svedly nervy drásající 
souboje. Petera o malinko lepší dorážkou 
těsně porazil Vika 904:900. O osudu celého 
utkání pak rozhodla epická bitva Frinty 
s  Kudrnáčem. Plné dopadly 621:620 ve 
prospěch domácího hráče. Frinta k  tomu 
přidal 353 do dorážky, ale ani to mu ne-
stačilo. Vynikající Kudrnáč zahrál dorážku 
379. Celkově se jeho výkon zastavil na 999 
kuželkách. V  souboji zvítězil o  25 kuželek. 
Náchod tak díky tomu mohl slavit výhru 
10:6 (5487:5480).
Tato dramata znamenala, že Vsetín po 
podzimu vedl se ziskem 19 bodů. O  tři 
body zpět byly Náchod a Třebíč.

DĚJSTVÍ DRUHÉ – LEDEN A ÚNOR 
2000, TABULKA SE VYROVNÁVÁ

Vánoční přestávka přinesla drobný od-
dech zběsilému ligovému tempu. Soukolí 
se opět rozeběhlo v polovině ledna a hned 
přineslo první zápletku. MS Brno sice roz-
hodně za titulem nemířilo, ale doma si 
s  gustem smlslo na nejednom favoritovi. 
V 12. kole přišel na řadu Vsetín. MS vyhrálo 
10:6 (5331:5270), když klíčovým soubojem 
utkání byl hned ten první, kdy jinak spo-
lehlivý Theodor Marančák podlehl domá-
címu Janovi Machálkovi 939:895. Oba pro-
následovatelé lídra se nenechali prosit 
a  výhrami se dotáhli na rozdíl jediného 
bodu.
Následující víkend přinesl nebývalou kala-

mitu, kdy musela být polovina utkání od-
ložena, včetně zásadního souboje Vsetína 
s  Třebíčí, a  i  dalšího očekávaného utkání 
Náchoda v Opavě.
Psalo se 16. kolo, když přišel na řadu další 
pikantní souboj. Náchod v  něm hostil 
Vsetín a  šlo doslova o  souboj o  čelo. Za 
hosty vše načal Theodor Marančák. Pře-
devším díky vynikajícím plným (640) do-
táhl svůj výkon až na 973 kuželek. Svému 
týmu jich získal 102. Za domácí hasil vel-
kou ztrátu Anton Stašák výhrou 957:882. 
Někdy souboj nepřinese zásadní výkony, 
avšak i  tak může zásadním způsobem 
ovlivnit utkání. Tak tomu bylo v  případě 
střetnutí Martina Kováře s Vladimírem Bu-
torem. Domácí Kovář byl proti vsetínskému 
náhradníkovi Butorovi favoritem. Vypjatá 
atmosféra však udělala divy. Diváci viděli 
napínavou bitvu o  každou kuželku. Butor 
byl lepší v plných, Kovář naopak v dorážce. 
Nakonec o výhře rozhodlo pět kuželek. Ta-
kovým rozdílem totiž Kovář získal bod při 
poměru 890:885. Na vedlejších drahách 
vedení domácích potvrdil výhrou 963:921 
Michal Jirouš.
Náchod vedl 6:2, ale k  dispozici měl jen 
dvacet kuželek. Pro dvojici hostujících do-
tahováků Jiří Kudela, Radek Polách úkol, se 
kterým se dalo popasovat. Kudela zahrál 
výborných 942 a  zvítězil o 35 kuželek. Po-
lách v tabulce průměrů držel přední příčky 
především díky výborné dorážce. Ta jej 
tentokráte tolik nepodržela (303:319), a tak 
výhru v  souboji mohl oslavit jeho soupeř 
Robert Petera v  poměru 931:907. Náskok 
byl drobný, rozdíly v  soubojích relativně 
velké. Když se to všechno dopočítalo, Ná-
chodu zbylo devět kuželek. Ty nakonec 
rozhodly o jeho výhře 12:4 (5519:5510) a po-
sunu na první místo tabulky, kam Vsetín de 
facto od úvodu soutěže nikoho nepustil. 

Zbrojovka navíc spadla i za Třebíč, která si 
poradila s Poříčí.
Jednou za čas přijde kolo, kdy se sázkové 
kanceláře radují, fanoušci nevěřícně kroutí 
očima a  favoriti dostávají na frak. Takové 
kolo přišlo hned následující týden po 
změně ve vedení. Vsetín hrál v  Olomouci 
proti domácí Zoře. První dvě třetiny utkání 
patřili olomouckému týmu, když získal tři 
výhry a více než sto kuželek. Za hosty bo-
doval jen spolehlivý Theodor Marančák, 
byť výkon 854 jistě nebyl dle jeho představ. 
Hosté se však nevzdali a Jiří Kudela s Ro-
manem Poláchem souboj výrazně zdra-
matizovali. Kudela porazil domácí oporu 
Josefa Čapku 900:885 a  Polách proti Pav-
lovi Mikulkovi stahoval, co jen mu síly sta-
čily (925:851). Své snažení však ke smutku 
hostů nedotáhli. Olomouci zbylo z  nás-
koku 20 kuželek, a tedy výhra 10:6. Stejným 
poměrem s  ještě menší ztrátou prohrála 
i Třebíč v Opavě (5113:5102). Poprvé na jaře 
zaváhal i  lídr z Náchoda, který horším zá-
věrem podlehl Trnovanům.
Únor byl opravdu hektickým měsícem. Na 
jeho konci přišel další zásadní moment 
ročníku. Třebíč se doma utkala se Slo-
vanem Jirkov. Utkání bylo velice divoké. 
V  každé dvojici se jednou radoval do-
mácí a jednou hostující hráč. Na úvod za-
hrál Radek Hejhal 933. Ve druhé části jej 
doplnil Jiří Sedlák 910, aby Václav Rypel 
kontroval 919 a  výhrou o 99 kuželek. Díky 
tomu měli domácí mírně navrch. Václav 
Zajíc navíc přidal dalších téměř 80 ku-
želek. Vše však rozhodl souboj Jaroslava 
Dobeše s Václavem Novotným. Dobeš ne-
prožíval povedenou sezonu a  ani toto 
utkání mu nevyšlo, když zahrál 820 kuže-
lek. Novotný měl naopak svůj den. Výkon 

HOROR AŽ DO KONCE 
A PO TELEFONU

 pokračování ze str. 8
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vyšperkoval až na 942 kuželek. Tím otočil 
kormidlo utkání ve prospěch hostí. Jirkov 
zvítězil 10:6 (5314:5292) a  zasadil velkou 
ránu mistrovským ambicím Třebíče. Vsetín 
po dvou prohrách zabral a  porazil před-
poslední Českou Třebovou, byť jen těsně 
10:6 o  25 kuželek. Náchod si celkem bez 
problémů poradil s Olomoucí. Zásadní vý-
stupem tohoto zápasu je vynikající počin 
Josefa Čapky v závěru utkání. 1025 se stalo 
nejlepším výkonem ročníku. Čapka jej do-
sáhl hlavně vynikající dorážkou 390. Spolu 
s výkonem 1017 Antona Stašáka se jednalo 
o  jedinou tisícovku ročníku. Oba výkony 
padly v Náchodě.

DĚJSTVÍ TŘETÍ – HEKTICKÉ FINÁLE

Jak pravil Josef Švejk: „Už Napoleon říkal, 
že na frontě se situace mění každým oka-
mžikem.“ Francouzský císař by tak zřejmě 
nebyl překvapen, že hned v  dalším kole 
bylo opět všechno jinak. Primátor Ná-
chod čekal těžký souboj na kuželně MS 
Brno. Dopadl v souladu s očekáváním vý-
hrou domácích, avšak poměr 14:2 zřejmě 
nepředpokládal nikdo. Až na jeden byly 
sice všechny souboje vyrovnané, ale ra-
dovali se v  nich téměř výhradně domácí. 
Zaváhání lídra nevyužila Zbrojovka Vsetín. 
Valachy čekalo utkání na půdě nevyz-
pytatelného Poříčí. Ráz mu vštěpil hned 
první souboj. Jarní posila domácích Ra-
dek Kroupa se utkal s  nejlepším hráčem 
soutěže Theodorem Marančákem. Domácí 
hráč se vybičoval k  fantastickému výkonu 
a  téměř neporazitelného Marančáka udo-
lal 954:947. To přineslo hráčům Poříčí vítr 
do plachet, a i když Vsetín v závěru výsle-

dek korigoval, Poříčí zvítězilo hladce 12:4. 
Zaváhání obou týmů využila Třebíč. Neče-
kal jí vůbec lehký soupeř. Trnovany nebyly 
otloukánkem a  doma proti Třebíči šly do 
vedení. Bohumil Navrátil však uprostřed 
zaváhal (818). Milan Mokrý naopak neváhal 
vůbec, potvrdil dobrou formu a získal pro 
svůj tým 89 kuželek. Závěr již patřil hos-
tům, kteří se díky výhře 12:4 dostali do čela 
ligové tabulky.
Třebíč se radovala přesně osm dní. Nejprve 
sice porazila doma MS Brno, 19. března ji 
však čekalo odložené utkání ve Vsetíně. 
Valašská kuželna ten den nebyla hráčům 
z  Vysočiny příznivě nakloněna. Třebíči se 
vůbec nevedlo, když zahrála pouze 4991 
kuželek. Ani domácí nezářili, ale i 5196 sta-
čilo na hladkou výhru. Vsetín se vrátil do 
vedení, avšak Náchod měl utkání k dobru. 
Na konci března jej sehrál v  Opavě. Zá-
sadní rozdíl v  jinak vyrovnaném souboji 
přinesla hned první dvojice. Hostující Pa-
vel Kudrnáč nezahrál špatně (860). Stani-
slav Kříž však proti němu předvedl nejlepší 
výkon zápasu (936). Kromě bodu přinesl 

týmu i  slušný náskok. Ztrátu snížil Anton 
Stašák (902:871). Druhá dvojice přinesla 
dvě výhry do tábora hostí. Domácí však 
stále měly 19 kuželek k  dobru. Závěr při-
nesl spíše urputný boj než kuželkářskou 
krásu. Hráči Opavy v něm měli navrch v pl-
ných. Náchodští ztrátu korigovali v dorážce. 
Ta sice dělá hráče, ale plné naopak číslo. 
A v tomto případě ony lepší plné rozhodly 
o  výhře Opavy. Oba domácí dotahováci 
těsně zvítězili. Utkání tedy skončilo 10:6.
Zbývala poslední dvě kola a  na čela byl 
opět Vsetín s  jednobodovým náskokem 
před Náchodem a  Třebíčí. Vsetín čekala 
cesta do Jirkova, který prožíval výborné 
jaro. Severočeši si vyšlápli i na Zbrojovku. 
Theodor Marančák sice porazil Jiřího Sed-
láka (877:868), svého druha však na úkor 
Břetislava Adamce pomstil Radek Hejhal 
(875:931). Ve druhé dvojici body uhráli jen 
domácí. A přestože se hráči Vsetína v  zá-
věru snažili, Jirkov si výhru 12:4 nenechal 
vzít. Ztráta Vsetína mohla být ziskem Ná-

HOROR AŽ DO KONCE 
A PO TELEFONU

 pokračování ze str. 9

pokračování na str. 11 

Aktuální podoba čtyřdráhové kuželny ve Vsetíně
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choda a  Třebíče. Jejich vzájemný souboj 
měl určit, kdo bude prvním týmem ta-
bulky. Pod dohledem rozhodčího Jindřicha 
Svobody zahájili honbu za body Miroslav 
Durda s Jiřím Malínkem. Durda podlehl An-
tonovi Stašákovi 901:867. Naopak Malínek 
nezaváhal a  nedal šanci Otu Gutwirthovi 
926:845. Ve druhé části Pavel Kudrnáč po-
razil Václava Rypela (868:857), ale v  krás-
ném souboji za Třebíč srovnal Milan Mokrý 
proti Martinu Kovářovi (947:919). Stav byl 
srovnaný, ale domácí měli 64 kuželek na-
vrch. Přišel závěr a s ním celosezonní bo-
lest Třebíče. Jaroslav Dobeš nehrál dobře 
a byl střídán Martinem Michalem. Zaváhání 

využívá jiný Michal, tedy Jirouš, a drtivě zví-
tězil 937:814. Poslední slovo však měl do-
mácí Václav Zajíc. Soupeřem mu byl Robert 
Petera, kterému se nevedlo (825). Zajícovo 
číslo vyšplhalo až na 884. Na body 6:6. Co 
ale kuželky. Náskok Třebíče je dávno ta 
tam. Jak to dopadlo? Remíza! Po 2400 sou-
těžních hodech nastala absolutní remíza 
na poražené kuželky. Oba týmy shodně po-
razily 5295 kuželek, zápas skončil 8:8.
Co to znamenalo pro ligovou tabulku? Ná-
chod se vrátil do čela, za ním byla Třebíč 
a  třetí Vsetín. Všechny tři týmy měly 29 
bodů. Ale také i shodné skóre 206:130. Ná-
chod do čela poslal nejlepší průměr 5275 
kuželek, Třebíč měla 5254 a  Vsetín 5241. 
Rozhodnout muselo úplně poslední kolo, 

ve kterém bylo poprvé zavedeno sjedno-
cení času utkání pro zajištění regulérnosti 
v době, kdy se výsledky hlásily telefonicky. 
Závěrečná tři zásadní utkání přinesla dr-
tivé výhry favoritů, Náchoda nad Poříčím, 
Třebíče v  Zábřehu a  Vsetína doma nad 
Trnovany. O  titulu tedy rozhodovalo ko-
nečné skóre aktérů. Důležitý byl každý jed-
notlivý souboj. Při pohledu na výsledky je 
možné říci, že pro vítěze soutěže můžeme 
identifikovat tři hrdiny, kteří o  prvenství, 
když ne rozhodli, tak k  němu významně 
přispěli. Prvním je hráč KK Zábřeh Ondřej 
Pospíšil. Druhým zástupce TJ Poříčí Ivan 
Bohuška a třetím do party Vladimír Butor 

HOROR AŽ DO KONCE 
A PO TELEFONU

 pokračování ze str. 10

pokračování na str. 12 

Hráči Zbrojovky Vsetín – horní řada zleva: Marančák, Butor, Polách, Kudela; dolní řada zleva: Výrek, Hambálek, Adamec
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KONEČNÁ TABULKA 
1. KLM 1999/2000

SKÓRE PRŮMĚR BODY

1. Zbrojovka Vsetín 221 : 131 5242 31

2. Primátor Náchod 220 : 132 5274 31

3. TJ Třebíč 220 : 132 5252 31

4. Hagemann Opava 198 : 154 5235 26

5. Mor. Slávia Brno 179 : 173 5149 25

6. Zora Olomouc 181 : 171 5188 22

7. Slovan Jirkov 170 : 182 5167 22

8. Hvězda Trnovany 177 : 175 5200 21

9. TJ Poříčí 156 : 196 5172 18

10. KK Zábřeh 149 : 203 5196 18

11. Česká Třebová 139 : 213 5170 13

12. České Budějovice 102 : 250 5028 6

HOROR AŽ DO KONCE 
A PO TELEFONU

H I S T O R I E  L I G Y  M U Ž Ů

 pokračování ze str. 11

ze Zbrojovky Vsetín. Poslední jmenovaný 
nebyl hvězdou Zbrojovky, ale jako správný 
předseda oddílu rozhodl o titulu. Ten den 
se mu do cesty postavil Karel Kühnel. Bu-
tor však předvedl svůj nejlepší jarní výkon 
887. V  napínavém souboji mu vynesl je-
den bod za remízu. Další dva jmenovaní 
jsou hrdiny spíše opačného ražení. Tedy 
ne, že by pomohli svému týmu, ale svým 
výkonem v podstatě rozhodli o vítězi sou-
těže. Pospíšil hrál proti třebíčskému Jiřímu 
Malínkovi a celkem jednoznačně jej zdolal 
900:844. Třebíč tím „odsoudil“ ke třetímu 
místu. Bohuška jako hráč Poříčí čelil ná-
chodskému Robertovi Peterovi. Tomu se 
příliš nevedlo. Na náchodské padavce bylo 
862 spíše slabším výkonem. Bohuška zavá-
hání Petery využil a výkonem 906 bral vý-
hru. A zároveň tím rozhodl o zisku stříbra 
pro domácí Primátor. Zápasy stříbrného 
a  bronzového celku skončily poměrem 

14:2. Vsetín se tedy mohl radovat díky vý-
hře 15:1.

EPILOG

Je to až k neuvěření, ale o titulu rozhodl je-
den jediný pomocný bod. Ten získala Zbro-
jovka Vsetín díky remíze Vladimíra Butora. 
Mohla tak po několika letech opět slavit 
titul. Druhý díky lepšímu průměru skončil 
Náchod, třetí Třebíč. Sestup čekal na hráče 
Českých Budějovic a  České Třebové. Do 
ligy naopak vtrhla dvojice nováčků SK LCS 
Praha a Sokol Kare Luhačovice.
V  další sezoně byl Vsetín ještě třetí, ale 
další titul do sbírky již nepřidal a brzy se 
z ligové scény vytratil úplně. Podobně do-
padla Třebíč. Naopak Náchod toto zkla-
mání nakoplo k šesti titulům v  řadě mezi 
léty 2003 a 2008, ale to už je jiný příběh…

Lukáš Dařílek

Historický článek z časopisu Kuželky a bowling, jaro 2000
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KUŽELKÁŘSKÝ 
STROJ ČASU

V nelehké době uzavřených kuželen každý pravověrný kuželkář střádá 

a je hladový po jakémkoliv kuželkářském dění. A právě v těchto chvílích 

přichází na pomoc Kuželkářské listy se svým poselstvím pro nás i budoucí 

generace. Redakce časopisu pro vás oslovila několik osobností napříč celým 

kuželkářským spektrem a zeptala se jich, jak vidí kuželky za deset let.

Otázku Jak vidíte budoucnost českých ku-
želek a kuželek jako sportu obecně za 10 
let? jsme položili hned deseti kuželkářům 
napříč celým spektrem, které náš sport 
nabízí. V  článku tak najdete odpovědi in-
terligistů, reprezentantů, ligařů, hráčů 
krajských soutěží, mladých hráčů, trenérů, 
členů výboru, klubových manažerů a dal-
ších funkcionářů. U  oslovených se pak 
střídala různá témata, ale i  různá pojetí 
odpovědí. Někteří se zamysleli se vší váž-
ností, jiní se na věc podívali s nadhledem 
a  odpovídali vtipnou formou. V  odpově-
dích pak nalézáme témata technologií, 
reprezentace, popularizace, národních 
soutěží a  další. Některé vize se opakují, 
jiné jsou originální dle každého pisatele. 
Dvě témata však rezonují téměř ve všech 
odpovědích – práce s mládeží a popularita 
v médiích. Většina dotázaných věří v inves-
tice do mládeže a ráda by jednou zhlédla 
přímý přenos ligového utkání na televiz-
ních obrazovkách a k tomuto přání se při-
pojujeme i my.
Vzhledem k tomu, že nám rozsah 
časopisu neumožňuje zve-
řejnit plnohodnotné od-
povědi všech účastníku 
průzkumu, vybrali jsme 
pro vás citáty toho nej-
zajímavějšího z  každé 
odpovědi a  snad se 
nám podařilo netrhat 
příliš kontext. A  jelikož 
všechny odpovědi byly ve-

lice zajímavé, pro zájemce jsou úvahy 
všech oslovených v plném znění v  samo-
statném článku na webu ČKA.
Autor článku děkuje všem, kteří mu věno-
vali svůj drahocenný čas, za skvělé odpo-
vědi a spolupráci.

JAROSLAV HAŽVA

KK Slavoj Praha 
hráč Interligy

„Co bych rád viděl? No, 
za 10 let se může stát 
hodně. Rád bych vi-
děl širší členskou zá-
kladnu, Slavoj Praha 
s  titulem v  Interlize 
(smích), Zdendu Gartuse 
na MS (smích) atd. Přál bych si, aby nám 
vydrželo zdraví, bavilo nás to a  mohli 
jsme provozovat náš sport. Více sportov-
ního nadhledu, respektu a ducha, a to jak 

u  hráčů, funkcionářů, fanoušků. 
Myslím si, že se to vytrácí 

z  kuželen, a  je to škoda. 
Možná i vice naslouchat 
kuželkářské veřejnosti 
– pozor, neříkám řídit 
se dle ní – za pomoci 
sociálních sítí to ne-

musí být nemyslitelný 
problém.“

LUDMILA JOHNOVÁ

KK Konstruktiva Praha, 
hráčka I. KLZ a Divize AS, 

předsedkyně Komise mládeže ČKA

„Přátelská atmosféra 
a  touha být členem 
široké kuželkářské 
rodiny odstartovala 
v  roce 2025 velký ku-
želkářský boom. Mládež 
odhodila florbalky, opus-
tila crossfitová hřiště a  vzala do rukou 
koule. Česká reprezetance se chystá na MS 
v Kuala Lumpur, kde bude bojovat o účast 
na LOH 2032 v Brně. Prezident Jaromír Jágr 
udělil státní vyznamenání Jiřímu Jančál-
kovi za dlouholetý přínos českému sportu. 
Na tom, že kuželky milujeme, se nic ne-
změnilo.“

ZDENĚK JAROŠ

SKK Náchod, 
trenér mládeže, 

bývalý prezident ČKA

„Za prvé, aby se pravi-
delně pracovalo se 
statistikou důleži-
tých dat a na základě 

A N K E T A

pokračování na str. 14 



KUŽELKÁŘSKÉ LISTY 1/2020

14A N K E T A

toho se vytvářela a upřesňovala strategie 
toho, kde kuželky chceme mít. Za druhé to, 
aby v Česku vznikla reprezentativní kužel-
kářská hala s osmi dráhami. Musí být vize 
a s tou jít na Národní sportovní agenturu, 
která již částečně zveřejnila uvažované 
stavby. A  za třetí, aby do těch deseti let 
vznikla ve vybraných regionech ve spolu-
práci se školami střediska mládeže. Tam 
by pod odborným a možná i pod profesio-
nálním dohledem ti nejšikovnější a hlavně 
ti, kteří opravdu chtějí tomu sportu dát 
vše, mohli studovat a  trénovat. Nebo ale-
spoň jedno právě v té reprezentativní hale, 
pod vedením profesionála/lů.“

VÍT JÍROVEC

KK Jiří Poděbrady, 
hráč III. KLM

„V  současné době mi chybí na kuželkách 
takový zdravý fanatismus, bouřlivá atmo-
sféra při zápasech. To je bohužel zapříči-
něno nízkou návštěvností a  popularitou 
kuželkářských klání. Byl bych rád, kdyby se 

to zlepšilo a na zápasy 
chodily alespoň de-
sítky lidí, aby si každý 
někdy zkusil odehrát 
zápas v atmosféře, ja-
kou dnes můžeme zažít 
maximálně na mezinárod-
ních akcích.“

TOMÁŠ BARANYI

TJ Sokol Husovice, 
manažer oddílu

„V národním měřítku bychom do těch de-
seti let mohli rozhodnout, jakým směrem 

se vydáme k  sdružování dat a  vytvoření 
nástroje pro coby aplikace nebo portálu 
pro on-line výsledky, živé sledování utkání, 
komentáře a vše co k modernímu stylu ži-
vota patří. Představme si, že za pár let si 
po odehraném utkání z web stránky pus-
títe záznam jak svého utkání, tak i utkání 
vašich soupeřů. Takový komplexní program 
může pomoci propojit i další atributy pro 
správné vedení utkání.“

JAROSLAV MATĚJKA

KK PSJ Jihlava, 
hráč Divize JIH

„Za deset let bych rád viděl jednou týdně 
kuželkářský zápas v  přímém televizním 
komentovaném přenosu a  jako expert 
s elektronickou tužkou by mohl vedle spo-
lukomentovat nějaký bývalý zkušený hráč, 
po vzoru hokejových přenosů. Napadá mě 
například dvojice Robert Záruba, Robin 
Parkan.“

KUŽELKÁŘSKÝ 
STROJ ČASU

 pokračování ze str. 13

pokračování na str. 15 

“Nepromarněme tedy tu šanci do budoucna a  připravme 

motivační programy pro ty kluby a jednotlivce, kteří se o mládež 

skutečně starají. A  třeba i  na úkor těch, kteří jen říkají, že děti 

nejsou, protože tam ta činnost stejně jednou umře. Určitě se to 

vyplatí.

Zdeněk Jaroš
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JAROMÍR ŠULA

TJ Sokol Husovice, 
hráč II. KLM,  

člen STK Interligy

„Proto se musí více při-
hlížet ke kvalitě než 
ke kvantitě. Oddíly, 
které investují do 
TOP hráčů a do jejich 

výchovy, by měly mít ty 
nejlepší podmínky a  pod-

poru nejen od vedení ČKA, ale i  ve svých 
krajích.“

JIŘÍ NĚMEC

TJ Centropen Dačice, 
hráč I. KLM

„Kam by se měly ku-
želky ubírat? Za mě 
by se měl snížit počet 
družstev v každé sou-
těži na deset. Nejenže 

by se uvolnily v  již tak nabitém termíno-
vém kalendáři víkendy, třeba pro reprezen-
taci nebo soutěže jednotlivců, ale hlavně 
by došlo ke zkvalitnění samotných soutěží.“

STANISLAV PARTL

KK PSJ Jihlava, 
hráč Interligy

„Za mě je špatný trend, že padají kuželky, 
co se vrací odzadu, to je za mě naprosto 
špatně a  proti smyslu kuželek. Musí být 
jednoznačně vidět rozdíl mezi dobře trefe-

ným hodem, pak řekněme průměrným ho-
dem a špatným hodem. Tahle cesta, kdy se 
to vrací odzadu, je naprosto špatná a ani 
jako hráč nemám radost, když mi to někde 
takhle nefér připadne. Kdyby se alespoň 
tohoto nešvaru kuželky zbavily, tak by to 
bylo super.“

LUKÁŠ DAŘÍLEK

SKK Bohušovice, 
hráč II. KLM,  

šéfredaktor Kuželkářských listů

„Můj výhled tedy spo-
čívá v  otázce, zda se 
i  za deset let najde 
dostatek nadšených 
lidí, kteří budou pra-

covat pro kuželky. Je mi 
jasné, že to nikdy nebude 

úplně každý hráč či člověk, kdo se k  nim 
nachomýtne. Já však chci věřit, že to bude 
větší skupina než dnes, a tam bych rád vi-
děl kuželky za deset let.“

Tomáš Valík

KUŽELKÁŘSKÝ 
STROJ ČASU

 pokračování ze str. 14

“Zkusím vytáhnout jeden ze současných problémů, který by 

chtělo do oněch deseti let rozseknout. A to je systém řízení soutěží 

obecně. Ve velké většině okolních sportů mimo svaz existuje 

asociace jak hráčů, tak i klubů a ti rozhodují o příslušné soutěži 

nebo alespoň je s nimi vedena debata o možnostech, jak soutěže 

vést.

Tomáš Baranyi
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TIRÁŽ

R O Z H O D Č Í

Usnesením VV ČKA č.  47/19 ze dne 5. září 
2019 byla Komise rozhodčích ČKA pově-
řena navrhnout nový způsob financování 
rozhodčích. Dne 13. října 2019 proto pro-
běhlo jednání KR ČKA, na němž byla při-
jata doporučení, která VV ČKA následně 
diskutoval na několika svých zasedáních. 
Na nich postupně uzrála myšlenka zvolit 
zcela revoluční postup, který bude apliko-
ván na všechny ligové soutěže od sezony 
2020/2021.
Dosud náklady na rozhodčí hradil pořáda-
jící oddíl. Podle nové úpravy, kterou pre-
zentuje tento článek, bude úhradu odměn 
rozhodčích provádět přímo ČKA.

CO BY TATO ZMĚNA  
MĚLA PŘINÉST

• větší nezávislost rozhodčích na pořá-
dajících oddílech (v současnosti je roz-
hodčí financován jedním ze zúčastně-
ných družstev),

• jistotu finanční odměny pro rozhodčí za 
kvalitní práci,

• možnost potrestat rozhodčího nevypla-
cením odměny v  případě vážných po-
chybení (stávající tresty, které umožňuje 
SDŘ ČKA, jsou neefektivní),

• větší motivaci rozhodčích věnovat se 
své funkci,

• odstranění problémů s  tzv. fiktivními 
rozhodčími uvedenými pouze pro formu 
do zápisu o utkání.

Cílem přenesení povinnosti vyplatit roz-
hodčímu odměnu na ČKA však není zba-
vit oddíly finančního podílu na nákladech 
spojených s  rozhodčími. Z  tohoto důvodu 
bylo schváleno navýšení startovního po-
platku družstev v  ligových soutěžích, a  to 
dle tabulky, která je k dispozici na webo-
vých stránkách ČKA.
V souvislosti se zvýšením startovního po-
platku je třeba zdůraznit, že pro oddíly 
nebude tato změna představovat v zásadě 
žádné navýšení nákladů. Dochází pouze 
k  tomu, že částka, která by byla oddílem 
v  průběhu roku vyplacena rozhodčím za 
řízení utkání, bude uhrazena jednorázově 
před začátkem sezony. Lze to ilustrovat 
na příkladu prvoligového družstva hrají-
cího na čtyřdráze. Takové družstvo vyplatí 
rozhodčím za 11 domácích utkání v  sou-
časnosti celkem 3 630 Kč, přičemž navý-
šení startovního poplatku, jehož smyslem 
je pokrýt tyto náklady, činí 3 500 Kč. Ob-
dobně to vychází také u ostatních soutěží, 
s výjimkou dorostenecké ligy, která zůstává 
od  startovního poplatku nadále osvobo-
zena.
Jelikož lze očekávat nevoli některých od-
dílů přijmout tyto změny, chtěl bych při-
pomenout, že jakákoliv alternativní řešení 
typu nevyplácení odměn rozhodčímu, byť 
po dohodě s ním a s jeho souhlasem, byly 
a jsou porušováním Rozpisu KL a jako ar-
gument proti přijatému řešení tedy neob-
stojí.
Sazby odměn rozhodčích zůstávají pro 
následující sezonu zachovány. Výplata 
odměn bude probíhat bezhotovostně na 

bankovní účet rozhodčího dvakrát za se-
zonu. Na technickém řešení některých dal-
ších detailů se však v současné době ještě 
pracuje. Rozhodčí tedy zatím prosíme o tr-
pělivost.

Lukáš Hlavinka
předseda KR ČKA

Po téměř ročních přípravách schválil Výkonný výbor ČKA na svém 

zasedání dne 4. března změnu způsobu vyplácení odměn rozhodčím 

v dlouhodobých soutěžích družstev řízených STK ČKA a STK Interligy.

NOVÝ ZPŮSOB ODMĚŇOVÁNÍ 
ROZHODČÍCH

V příštím vydání Kuželkářských listů 
se této zásadní problematice bu-
deme věnovat hlouběji, mimo jiné 
v  rozhovoru s  předsedou Komise 
rozhodčích ČKA Lukášem Hlavin-
kou. Na adresy redakce@kuzelky.cz 
a  lukas.hlavinka@kuzelky.cz mů-
žete zasílat svoje podněty a dotazy.


