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pokračování na str. 3 

Je tomu rok, co jsem na tomto místě 
psal: „Dlouhá pauza je u konce!“
Musím se přiznat, že optimismus ze 
mě tenkrát čišel jak vidno z toho vy-
křičníku. Optimismus, který se po pár 
týdnech proměnil v marasmus. Minulý 
ročník skončil sotva se rozjel a nás 
všechny čekala ještě delší pauza než 
ta předchozí.
Nyní na prahu další sezóny se mu-
sím přiznat, že zdaleka tak optimis-
tický nejsem. Věřím, že tento ročník 
již i  díky očkování zvládneme, ale 
jednoduché to nebude. Stále musíme 
mít na paměti, že virus tu je s námi 
a čeká, kdy přestaneme být opatrní. 
Proto prosím nejen na kuželnách, ale 
všude dodržujte opatření a hygienu 
obecně, aby se nejen kuželky opět 
nezastavily.
V červnu bylo zvoleno staronové ve-
dení českých kuželek. Rozhovor s pre-
zidentem Jiřím Jančálkem si můžete 
přečíst na úvodních stranách. Nevy-
hneme se v  něm hodnocení uply-
nulého období i výhled na to další, 
řeč přijde i na proběhnuvší světové 
šampionáty. Dále si budete moci pře-
číst zavedené rubriky s výjimkou pre-
view 1. KLM, za což se Vám čtenářům 
omlouvám. Rozšířený komentář přine-
seme v následujícím vydání.
Přeji Vám příjemné čtení.

Lukáš Dařílek
šéfredaktor

ÚVODEM

JIŘÍ JANČÁLEK

prezident ČKA 
viceprezident NBC

Dne 20. června 2021 proběhla v Praze Valná 
hromada ČKA, kterou provázela také volba 
do funkce prezidenta a viceprezidenta ČKA. 
Jirko, opět jsi dostal důvěru a budeš tak 
pokračovat v dosavadní funkci prezidenta. 
Jaký máš z toho dojem?
Na úvod našeho rozhovoru a  vzhledem 
k tématu, kterému bude věnován, se jedná 
o tradiční a logickou otázku. Já však odpo-
vím trochu nečekaně: jsem zklamán. Ve vr-
cholném kuželkářském orgánu u nás jsem 
již od roku 1988, z toho tři volební období 
jsem ve funkci prezidenta stál v čele tohoto 
orgánu. V tomto volebním období oslavím 
70 let. Když jsem si vyhodnotil pouze tato 
fakta, rozhodl jsem se, že už nebudu znovu 
kandidovat a předám funkci někomu dal-
šímu. Pokud k tomu přidám hlasy, které ob-
čas zazní na sociálních sítích, a které pou-
kazují, že by se to mělo dělat jinak a lépe, 
jednalo se myslím z mé strany o správné 
rozhodnutí. Škoda, že těm hlasům došel 
dech. Na jednu stranu se jim ani nedivím. 
Přebírat funkci v období covidu-19, kdy dvoj-
násob platí, že dnes nevíme, co bude zítra, 
není nic jednoduchého.

Jako prezident ČKA máš právo vybrat si 
členy do VV. Změnilo se nějak dosavadní 
obsazení?

Ve své zprávě pro VH ČKA, která je k dispo-
zici i v písemné podobě, jsem poděkoval 
členům svého VV za spolupráci za celé čtyř-
leté období. Byli pro mě jistotou, o kterou 
jsem se mohl opřít. Pokud se nepletu, je 
to poprvé od zmíněného roku 1988, kdy vr-
cholný orgán dokončil své čtyřleté volební 
období ve stejném složení, v jakém ho za-
počal. Bylo proto přirozené, že jsem v prvé 
řadě oslovil své kolegy. Někteří z nich pů-
vodně zvažovali, že už nebudou pokračovat. 
Jsem velice rád a vážím si toho, že nakonec 
souhlasili s naší další spoluprací. Provedl 
jsem jen jednu změnu. Týká se postu před-
sedy MMK, kdy Petra Streubela vystřídal 

Staronového prezidenta ČKA Jiřího Jančálka 

jsme vyzpovídali na úvod nového volebního 

období. V dalších číslech Vám přineseme 

i pohledy ostatních členů kuželkářské „vlády“. 
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Lukáš Dařílek. Oba spolu v rámci MMK již 
delší dobu spolupracují. V osobě Lukáše 
přibude do VV ČKA větší povědomí o situaci 
na severu Čech a Petr se bude moci ve větší 
míře zaměřit na naše webové stránky a věci 
s tím související.

Jak víme, předešlé volební období nebylo 
vůbec lehké. Přesto, jak bys zhodnotil své 
působení v čele ČKA? Co vše se podařilo 
zvládnout?
Těžká doba se hodnotí obtížně. A covid-19 
nás bohužel stále trápí. Co se povedlo a co 
naopak nevyšlo, se ukáže s odstupem let. 
Některá naše rozhodnutí neřešila jen oka-
mžitý problém, ale cílila za delší časový ho-
rizont. Nedá mi to, abych nezmínil známé 
rčení: po bitvě je každý generál. V souvis-
losti s tím bych rád doplnil, že ta bitva stále 
probíhá a na její hodnocení je stále ještě 
brzy.
Objektivně musím přiznat, že celá řada 
mých původních záměrů se nepovedla. 
Určitě bude nutné řešit vztah vrcholového 
a  výkonnostního sportu. Stále nemáme 
dobře vyřešenu otázku trenérů a  jejich 

práce s mládeží. V souvislosti s tím vidím 
minimálně jednu věc, která se nám povedla: 
podařilo se vyškolit prvních deset trenérů, 
kteří získali všeobecně uznávaný certifikát. 
Mezi pozitiva je třeba zařadit i započatou 
„elektronizaci úřadu“, která by měla klubům 
a členům zjednodušit komunikaci a další 
činnost v rámci naší asociace.

Ještě nikdy se nestalo, že by se z nějakého 
důvodu nedohrál ročník ligových soutěží. 
Za tvého minulého působení tato situace 
kvůli covidu nastala hned dvakrát. Řešení 
této situace vyvolalo nepochopení u části 
kuželkářské populace. Jak to zpětně hod-
notíš?
Ti, kdo pamatují mé začátky, si určitě vzpo-
menou, že před nástupem do funkce pre-
zidenta jsem řadu let řídil STK. Uvádím to 
z toho důvodu, abych doložil, že řízení sou-
těží v plném jeho rozsahu je mi vlastní. Při 
rozhodování o konkrétním případu je třeba 
pamatovat, že může mít vazbu (většinou 
nepřímou) na jiné případy. Je třeba vždy 
postupovat s principem: každému měřit 
stejným metrem. Obzvláště v tomto případě 
bylo třeba dbát, aby přijatá opatření byla 
vyvážená ke všem stejně. Tvrdit, že jsme 

rozhodli ideálně či spravedlivě, je hloupý 
nesmysl. Každý tu spravedlnost vnímáme 
jinak. Ale za přijatým řešením si stále stojím. 
Pokud bych měl možnost se znovu rozhod-
nout, nepostupoval bych jinak.

Před rokem jsi se v rozhovoru zmiňoval, že 
vzhledem k pandemii covid byl poupraven 
Soutěžní řád kuželkářského sportu. V září 
na to se rozjely ligové soutěže, které byly 
po krátké době opět stopnuty. Došlo vzhle-
dem k této situaci ještě k nějakým doplňu-
jícím úpravám?
Sezóna 2019/2020 nás poučila, že mohou 
nastat situace, se kterými nikdo nepočítá. 
Loňská úprava SŘ ČKA by již měla zajistit, 
že budeme na obdobné případy připraveni. 
Ale ponaučení, že nic není jisté, by v nás 
mělo přetrvat, abychom nebyli znovu za-
skočeni, když nastane něco nové, zcela ne-
čekané. Rád bych ještě doplnil, že v závěru 
loňského roku jsme uzavřeli se SKoZ novou 
smlouvu o pořádání Interligy, která již také 
řeší problémy, ke kterým došlo v souvislosti 
s nedohráním ročníku 2019/2020.
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Valná hromada ČKBF a Valná hromada ČKA se konaly dne 20. června 2021 v Praze



KUŽELKÁŘSKÉ LISTY 1/2021

4R O Z H O V O R

V souvislosti s Interligou, Slovensko dnes 
oznámilo (16. 8. 2021, pozn. red.), že zavádí 
nový protiepidemický systém v  rámci, 
kterého by se nově měla uplatňovat regi-
onální opatření. Tato změna by se mohla 
neblaze promítnout do soutěže Interligy. 
Je tedy známa dopředu varianta řešení pro 
případ, ve kterém by čeští hráči nemohli 
vycestovat na Slovensko a naopak?
Před rokem jsem prohlásil, že jsem optimi-
sta a věřím, že se nám sezónu podaří ode-
hrát. Dnes jsem ve svých prohlášeních již 
opatrný. Uskutečnění našich soutěží dávám 
poměrně velkou šanci. Jsme v jiné (přízni-
vější) situaci. I odborníci na pandemii se 
nechávají slyšet, že v případě další vlny by 
její dopady na naši populaci neměly být tak 
veliké a přijatá omezení by nemusela být 
tak rozsáhlá. Věřím, že v případě lokálních 
problémů jsme schopni v rámci ČKA najít 
rozumná řešení. Problém mi dělá pouze In-
terliga. Velmi si přeji, aby se nám podařilo 
ji úspěšně dohrát. Řídící orgán se na úvod 
snažil udělat vše pro zdárný průběh. Zda 
stejně zodpovědně k tomu přistoupili i její 
účastníci se teprve uvidí. Nejvíce starostí 
mi dělají věci, které nemohu ovlivnit: Co 
se stane, když česká nebo slovenská vláda 
uzavře hranice?

Zanedlouho nám odstartuje nový soutěžní 
ročník. Registrujete odliv hráčů, jež mohla 
koronavirová krize vyvolat? Nebylo by od 
věci např. povolit soutěž pro smíšená druž-
stva či snížit počet hráčů/hráček v týmech?
Pokud by se tak nestalo, jednalo by se 
o zázrak. V řadě případů nás navždy opus-
tili naši kamarádi, spoluhráči. Další členové 
ztratili zájem o kuželky. Týká se to přede-
vším mladších hráčů, kterým kuželky ještě 

nepřirostly k  srdci. Vím, že někde práci 
s mládeží nepřerušili, a i přes zákaz v pro-
tiepidemických opatřeních pokračovali ve 
sportovní činnosti. Taková činnost je mini-
málně rozporuplná. Každý trenér by si měl 
uvědomit, že má své svěřence nejen naučit 
hrát kuželky, ale také je má vychovat k re-
spektu k pravidlům. Navíc takové počínání 
bylo hazardem s lidským zdravím. Pokud se 
nikomu nic nestalo, je jen dobře. Alespoň 
organizátor takové činnosti nemusí mít nyní 
výčitky svědomí.
Problematika soutěží je povídání na delší 
dobu. Přiznejme si, že naše členská zá-
kladna se již delší dobu snižuje. Korona-
virová krize tento trend jen zvýraznila. Pro-
blémy máme s dlouhodobými soutěžemi 
dorostu a žen. Pokud bychom úbytek žen 
chtěli řešit smíšenými ligovými družstvy (od 
divize dolů tato možnost již platí), zcela jistě 
bychom přišli o další ligová družstva žen. 
To chceme? Je to jeden z problémů, jehož 
vyřešením se budeme muset zabývat. Při té 
příležitosti zcela jistě bude zvažována alter-
nativa čtyřčlenných družstev.

S tím ruku v ruce souvisí i stále se zmen-
šující mládežnická základna, která přeruše-
ním soutěží ještě více mohla utrpět. Během 
letního období proto vznikl projekt „Návrat 
dětí na kuželnu“, který měl za cíl přilákat 
a udržet děti u tohoto sportu. S tím souvisí 
i otázka české neúčasti na mládežnických 
šampionátech. Mohl bys k tomu poskyt-
nout vyjádření?
Na začátku letošního roku přišlo prezidium 
NBC se svojí představou, jak pořádat mist-
rovství světa v letošním roce – již v té době 
bylo celkem jisté, že se MS 2021 neuskuteční 
v plánovaném termínu a standardní formě. 
V té době jsme stále ještě věřili, že se nám 
podaří naše soutěže nějak dokončit a měli 

jsme připraveny různé varianty. Nakonec se 
nic z toho nepovedlo. V návaznosti na návrh 
prezídia NBC, který počítal jen s náhradní 
formou mistrovství světa, se VV ČKA rozhodl, 
že přednost dostane dospělá kategorie. 
Úspěchy na MS dospělých mají vliv na výši 
státních dotací, na rozdíl od medailí z mlá-
dežnických kategorií. Závazné přihlášky na 
„náhradní“ MS bylo třeba podat před koná-
ním Konference NBC. Navržená podoba MS 
byla pro některé členské svazy NBC nepři-
jatelná. Proto vznikla iniciativa, která způ-
sobila celkovou obměnu členů prezídia. Že 
se to skutečně podaří, nebylo do poslední 
chvíle jisté.
Protože v loňské sezóně se nekonaly žádné 
soutěže a  panovaly oprávněné obavy 
o osud našich mladých nadějí, rozhodl se 
VV ČKA nečekat na výsledky konference 
NBC a přišel s vlastním řešením, kterým byl 
projekt „Návrat dětí na kuželny“. Smyslem 
tohoto projektu bylo, aby se do něj zapojilo 
co nejvíce mladých hráčů. Na období letních 
měsíců byla naplánována celá řada akcí. 
Bohužel se některé neuskutečnily. To ale 
není vina ČKA. Z mezinárodních akcí se po-
dařilo zrealizovat pouze mezinárodní kemp 

CHCI DOKONČIT 
ROZDĚLANÉ ÚKOLY

 pokračování ze str. 3

pokračování na str. 5 



KUŽELKÁŘSKÉ LISTY 1/2021

5

v chorvatském Otočaci. Společné česko-slo-
venské tábory skončily na „neprostupnosti“ 
naší společné státní hranice. Proč o některé 
další akce nebyl očekávaný zájem, je otáz-
kou pro jejich případné účastníky.
V okamžiku, kdy byly známy konečné pod-
mínky konání letošních MS, mohli jsme ně-
které akce „přetransformovat“ do přípravy 
a kvalifikace na MS. Tím bychom výrazně zú-
žili okruh osob, pro které jsme původně tyto 
akce připravovali. Z kvalifikačního turnaje by 
se pro řadu hráčů stal předčasný vrchol se-
zóny. Je třeba také přiznat, že VV se rozhodl 
neinvestovat do MS peníze. V tom případě 
by se mohli hráči na účasti finančně spolu-
podílet. Takže jedním z kvalifikačních kritérií 
by bylo: komu to rodiče zaplatí. Nominace 
na MS je vždy pod velkou kritikou. Tento-
kráte by to platilo dvojnásob.
Místo toho jsme setrvali na původní podobě 
projektu „Návrat dětí na kuželny“. Jeho po-
kračováním by měly být během podzimu 
další přípravné akce, které budou zaměřeny 
na jednotlivé věkové kategorie a cílit budou 
na vybrané hráče, potenciální účastníky MS 
2022. Na tyto akce chceme použít „ušetřené“ 
peníze.

Pojďme se nyní podívat trochu do buduc-
nosti. Můžeš nám říci, jaké největší cíle si 
dáváš do dalšího volebního období?
Jedním z důvodů, proč jsem souhlasil se 
svým zvolením do funkce prezidenta ČKA, 
byl zájem dokončit některé rozdělané úkoly. 
V předchozí otázce jsme se bavili o mládeži. 
A můžeme v tom dále pokračovat. Mládež je 
naše budoucnost. Pokud se o ni nebudeme 
dobře starat, kuželky u nás skončí. Na tomto 
se všichni shodneme. Lišíme se v tom, jak 
se o mládež starat.

VV ČKA připravuje zřízení TCM (tréninková 
centra mládeže). Pro jejich fungování jsou 
zapotřebí kvalitní trenéři (nejlépe s patřič-
ným certifikátem). Systém TCM bude mít 
vazbu na další mistrovské i  nemistrov-
ské soutěže a další aktivity. Nesporně do 
toho budou muset být vtaženy nižší sva-
zové složky. O tom, jak by to mělo fungovat, 
budeme s  jednotlivými účastníky (part-
nery) mluvit. Rozhodující slovo budou mít 
skuteční odborníci na tuto problematiku 
z FTVS. Něco nás to bude stát. Ale zcela jistě 
se nám to vrátí.
Pokračovat také budeme v procesu digitali-
zace. Některé činnosti mohou kluby již nyní 
dělat „z tepla svého domova“ – jedná se 
např. o placení členských příspěvků, které 
bude v dohledné době možné také platit 
pomocí platebních karet. Další možnosti 
(přihlášky nových členů, přestupy, hosto-
vání…) by měly postupně přibýt.
S tím částečně souvisí i vytvoření nové po-
doby našeho webu, do které by měly být 
tyto novinky integrovány. Svět digitálních 
technologií jde rychle kupředu a je nutné 
na to reagovat. Náš současný web má již 
svá nejlepší léta za sebou.
Velkou změnou prochází problematika ko-
mise rozhodčích. Rozhodčí si zaslouží, aby 
měli v  rámci nového webu svoji vlastní 
stránku. Zjednoduší se systém delegací 
a každý bude mít přehled, který rozhodčí je 
delegován k jakému zápasu. Spolu se změ-
nou systému proplácení odměn rozhodčím 
by se mělo jednat o významný posun vpřed.
Zpátky k mládeži. Komise mládeže připra-
vuje zjednodušení přihlášek na své turna-
jové soutěže. A opět to bude formou digi-
tálních formulářů. Jsou to možná maličkosti. 
Ale už Michelangelo prohlásil: Maličkosti 
dělají dokonalost, ale dokonalost není ma-
ličkost.

Jirko, dovol mi ještě poslední věc. Někteří 
z nás se jistě dočetli o změně, ke které do-
šlo v rámci vedení NBC, kdy kvůli nespoko-
jenosti členů s fungováním federace bylo 
vyměněno vedení. Novým prezidentem se 
stal zástupce Maďarska Marcel Pintyöke. 
Tobě se jako jedinému podařilo obhájit 
tvůj post a nadále zůstáváš spolu se dvěma 
novými představiteli viceprezidentem NBC. 
Jak se nás tato změna bude dotýkat myš-
leno pro Českou republiku?
Při jednáních, která v průběhu letošního 
jara probíhala mezi „nespokojenými“ ná-
rodními svazy, jsem zaznamenal zájem 
o změnu ve fungování NBC. Je tady šance, 
aby národní svazy získaly zpět více pravo-
mocí, jak řídit soutěže ve své působnosti. 
Úbytek členské základny není problémem 
jen ČKA. Je to problém napříč NBC. Národní 
svazy samy nejlépe znají svoji domácí situ-
aci a měly by mít dostatek pravomocí, aby 
přijaly (podle svého uvážení) optimální ře-
šení. Když to přeženu: pokud usoudí, že je 
pro ně ideální používat ke hře místo koule 
krychli, ať tak doma klidně hrají. Na mezi-
národní scéně to však musí být podle me-
zinárodních předpisů.
Z dosavadního jednání nového prezídia 
(během léta se uskutečnilo již 6 zasedání 
plus 1 mimořádná konference) mám dobrý 
pocit. Se svými názory jsem měl možnost 
osobně podrobně jednat s novým preziden-
tem NBC. V zásadních věcech mezi námi pa-
nuje shoda. Věřím, že se podaří vše dotáh-
nout ke zdárnému konci. A z toho bude mít 
prospěch také ČKA. V prezídiu NBC hájím 
samozřejmě zájmy všech národních svazů. 
Pro ČKA to má tu výhodu, že informace má 
z první ruky.

Za rozhovor poděkovala  
Marie Říhová

CHCI DOKONČIT 
ROZDĚLANÉ ÚKOLY

 pokračování ze str. 4

R O Z H O V O R
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Zvláštní doba si žádá zvláštní řešení. Mezi-
národní kuželkářský sport se v posledním 
půl roce takřka zastavil. Počátkem návratu 
k normálu tak mohou být šampionáty, které 
v poslední letních dnech hostily slovinská 
města Kamnik a Kranj. Závěr srpna není 
typickou dobou pro pořádání vrcholných 
akcí kuželkářů, ale už to, že se šampionáty 
v období vlády astrologické Panny podařilo 
uspořádat je velmi pozoruhodné. Věřme 
tedy, že jsou první vlaštovkou k návratu do 
běžného dění.
Akcí se tentokráte nezúčastnila česká vý-
prava. Blíže k tomu hovoří prezident ČKA Jiří 
Jančálek v rozhovoru na stranách 2–6. Tento 
článek bude zaměřen na výsledky jednot-
livých soutěží. Kompletní výsledkový servis 
naleznete nejen na webu ČKA, ale i na no-
vém webu federace NBC, který je nyní již 
dostupný v angličtině.

SP U14 
SLOVENKA MÓCOVÁ  

DOMINOVALA MEZI ŽÁKYNĚMI

Světový pohár žáků je soutěž nejmenších, 
ale je i soutěží nejmenší. Většina účastníků 
odehraje ve dvou dnech hned tři starty. 
Vše začíná soutěž smíšených dvojic, která 
je zároveň kvalifikací na finále jednotlivců. 
Letošními vítězi se stali mladí Poláci Maja 
Mielcarek a Dominik Dutkiewicz. Zahráli 
dohromady 1057 kuželek. Stejně nahráli 
i Slováci, avšak ti měli o 11 kuželek horší 
dorážku (342:331). Bronz zůstal Slovincům. 
Odpoledne žáci sehráli další stodvacítku, 
byť tentokrát jednu v tandemu. Zklamání 

z dopoledne si vynahradila slovenská dvo-
jice Daniela Mócová, Patrik Kovacs. Výkon 
556 byl jednoznačně nejlepší. Druzí Slovinci 
nahráli 520 a třetí Rakušané 516 kuželek.
Poslední soutěží bylo druhý den hrané fi-
nále jednotlivců. Mladá Slovenka i v něm 
dokázala, že si do Slovinska přivezla velkou 
formu. Výkonem 543 získala další zlato. Stří-
bro putovalo do Polska, bronz do Itálie. Mezi 
žáky se odehrál větší souboj o nejcennější 
medaili. Domácí Luka Šimec zahrál velmi 
dobrých 571 kuželek. Stačilo mu to však jen 
na stříbro, neboť David Ivanyik z Maďarska 
zahrál ještě o osm kuželek víc. Třetí skončil 
díky 547 kuželkám polský hráč. Oba vítězové 
finále zároveň ovládli i kombinační soutěž. 

Pro maďarského hráče to byly jediné dva 
cenné kovy, jelikož párových disciplín se 
z důvodu neúčasti maďarské žákyně zúčast-
nit nemohl. Na závěr ještě zbývá soutěž ná-
rodů. Ta není vyhodnocena podle získaných 
umístění, jak bývá obvyklé, ale dle nejlep-
ších dosažených výkonů v jednotlivých dis-
ciplínách. Vítěz je tak poměrně překvapivý. 
Stala se jím domácí reprezentace, která 
sice neuhrála žádnou zlatou medaili, avšak 
i díky finálovému výkonu Šimeca v poměru 
1623:1613 porazil druhé Slováky. Třetí skončili 
Poláci.

Krátký souhrn deseti letních dní, které hostily první odehrané 

vrcholné akce od začátku pandemie..

SVĚTOVÝ ŠAMPIONÁT 
VE ZNAMENÍ PANNY

pokračování na str. 7 

M I S T R O V S T V Í  S V Ě T A

Světový pohár žactva U14 – nejlepší tandemy na stupních vítězů
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MS U18 
CHORVATÉ NEJLEPŠÍ  
MEZI DOROSTENCI

O  kategorii výš, mezi dorostenci, řádila 
chorvatská reprezentace. Tedy především 
jedna z jejích hráček Amela Nicol Imsirovič. 
Mladá hráčka ze Záhřebu, která se věnuje 
i taekwondu, ukázala ve Slovinsku velkou 
formu. V týmové soutěži byla výkonem 608 
nejlepší hráčkou, a především ona rozhodla 
o zlatu pro Chorvatsko. 2260 byl vítězný vý-
kon. O sedm kuželek méně zahrály Slovinky. 
Již se ztrátou skončily na třetím místě Srbky. 
Pokud se budeme v rámci reportáže držet 
chronologického dění, tak nyní je na řadě 
týmová soutěž dorostenců. Zde se radovali 
domácí hráči díky 2329 poraženým kužel-

kám. Stříbro získali Maďaři a bronz opět 
reprezentace Srbska.
Třetí den dorosteneckého šampionátu byl 
kompletně věnován tandemovým soutěžím. 
Smíšené páry se staly kořistí slovenských 
zástupců Nadi Poliakové a Lukáše Nesteše. 
Slováci se po rozjezdu v prvním kole pro-
bojovali skrze dva těsné souboje ukončené 
náhlou smrtí až do finále proti Polákům. 
V něm nejprve získali první dráhu pomě-
rem 130:120. Na druhé si vedli ještě o něco 
lépe (147:133) a právem se tak mohli rado-
vat ze zlata. Bronzy pobraly páry z Německa 
a ze Srbska. V následné tandemové soutěži 
dorostenek se mistryněmi světa staly Ma-
ďarky. V infarktovém finále nakonec porazili 
překvapivé účastnice z Estonska. Nakonec 
stříbrné medailistky z Pobaltí zvládly mimo 
jiné dvojitou náhlou smrt proti chorvat-
ské dvojici ve čtvrtfinále. Bronzy putovaly 

na Slovensko a do Polska. Na závěr dne se 
utkali dorostenci. Dobré výkony z týmové 
soutěže v tandemech potvrdili mladí vítězní 
Maďaři. Ve finále těsně na náhlou smrt po-
razili slovinskou dvojici. Třetí skončili Chor-
vaté a Italové.
Předposlední den šampionátu byl ve zna-
mení sprintů. Dopolední část maratónského 
dne obstaraly dorostenky. Na konci soutěže 
si na krk zlatou medaili pověsila Chorvatka. 
Nebyla to Imsirovič, ale její kolegyně Sara 
Pejak. Její cesta k titulu vedla přes tři náhlé 
smrti. Finále proti Rumunce Noemi Budoi 
však bylo jasnou záležitostí. Bronz získala 
další Rumunka Julia Emese Szabo a Sloven-
ska Katarína Beskidová. Sprint dorostenců 
měl rakouského vítěze. Florian Quirin ve 
finále zdolal 19:15 v závěrečném rozstřelu 
Slovince Gaspera Mlakara. Třetí rumunskou 
medaili v jednom dni přidal Tibor Levente 
Szasz. Další bronz pro Srby do sbírky doplnil 
Gabor Kurcinak.
Poslední den. Finále jednotlivců. Vracíme 
se v něm k hlavní postavě šampionátu, 
Chorvatce Imsirovič. Ve finále zahrála 577 
kuželek. Těsně tak získala druhé zlato, když 
o dvě kuželky překonala výkon Srbky Kris-
tiny Trosič. Srbsko se díky tomu v poslední 
den dočkalo i jiné medaile než bronzové. Tu 
si na krk pověsila domácí Spela Kuncic (573). 
Kořistí Imsirovič se následně stala i kom-
binace. Spojení dvou nejlepších výkonů ze 
započítávaných disciplín znamenalo jasné 
zlato (1185). Stříbro za 1156 kuželek brala 
Slovinka Iris Zoran, které k němu dopo-
mohlo hlavně 591 z týmové soutěže. Bronz 
za 1142 kuželek získala vítězka sprintu Pejak. 
Finále dorostenců bylo velkým soubojem 
Primože Kastaneta ze Slovinska s Němcem 
Alexem Karlem. Oba nahráli 603 kuželek. 

SVĚTOVÝ ŠAMPIONÁT 
VE ZNAMENÍ PANNY

 pokračování ze str. 6

M I S T R O V S T V Í  S V Ě T A

pokračování na str. 8 Mistrovství světa dorostu U18 – nejlepšími mezi dorostenkami byly Chorvatky



KUŽELKÁŘSKÉ LISTY 1/2021

8

Němec však byl o  něco lepší v  dorážce 
(216:211). Z výhry se tedy mohl radovat on. 
Třetí díky 599 kuželkám skončil Polák Jakub 
Kurylo. Slovinec si náladu spravil v kombi-
naci. V ní si s Karlem vyměnili pozice. Slovi-
nec vyhrál díky 1199 kuželkám. Němec po-
razil o čtyři méně. Bronz získal nejlepší hráč 
týmové soutěže Maďar Martin Csepnyak 
(1190). Hodnocení národů ovládli Chorvaté 
se čtyřmi zlatými a dvěma bronzovými me-
dailemi. Slovinci se radovali dvakrát, pětkrát 
skončili stříbrní, jednou bronzoví. Bilanci 
2+1+1 se mohou pyšnit třetí Maďaři.

MS U23 
V HLAVNÍ ROLI  

NĚMCI A CHORVATÉ

Posledních pět dní patřilo mistrovství juni-
orské kategorie. To se odehrálo na dvou ku-
želnách. Juniorky v Kamniku, junioři v Kranji. 
Soutěž juniorek mělo jednu hrdinku. Ano, 
tu samou jako předchozí MS dorostu. Chor-
vatka Imsirovič ukázala famózní formu. Za-
hrála 640 kuželek a byla v první disciplíně 
klíčovou postavou v cestě za dalším týmo-
vým zlatem. Výkon 3491 kuželek byl nedo-
stižný. Druhé Němky nahrály 3414 a třetí 
Maďarky 3342 kuželek. Velké drama, které 
rozhodoval až poslední nához, sehráli ju-
nioři. Dlouho vedoucí Chorvaté, především 
díky 656 kuželkám Mihaela Grivičiče, na 
konci ztratili a skončili „až“ třetí díky 3565 
kuželkám. O 12 více nahráli Slovinci v čele 
s Mikem Sterzajem (651). Zlato získali Němci 
za 3579 kuželek. Jejich nejlepším hráčem byl 
Daniel Barth (643).
Druhý den byly na pořadu tandemy. Obě 
soutěže vyhráli zástupci Německa. Celine 

Zenker s Alenou Bimber nebyly daleko od 
vyřazení hned v prvním kole (27:25 ns). Ještě 
blíže konci byly ve čtvrtfinále, kde náhlou 
smrt vyhrály těsně 25:24. Jinak byly suve-
rénní a  zaslouženě mohly slavit. Stříbro 
získaly Slovenky a bronz tradičně Srbky 
a Slovinky. Stejné finálové složení i výsle-
dek byl i u juniorů. Daniel Barth s Timem 
Brachtelem se první zlatou medailí neuspo-
kojili. I díky lepším nervům zvládli všechny 
na souboje uhrát na náhlou smrt a mohli 
slavit i druhé zlato. Druzí znovu skončili Slo-
váci. Bronzový stupínek obsadila maďarská 
čtveřice.
Třetí den šampionátu byl logisticky nej-
složitější. Na obou kuželnách se nejprve 
odehrály sprinty, aby se odpoledne dámy 
přesunuly do Kranje, kde byla k vidění sou-
těž tandemů. Sprint juniorek byl třetí disci-
plínou v řadě se stejným složením stupňů 
vítězů, tedy co do národů. Jenže zde nastala 
drobná změna. Slovenka Jana Poliaková 
tentokráte nepodlehla německé soupeřce 
Celine Zenker. Slovensko tak získalo první 
zlato. Německo bralo stříbro. Bronzy si pře-
vzalo Chorvatsko a Rumunsko. Sprint juni-
orů, respektive jeho finále bylo velkým sou-
bojem Rakušana Matthiase Zatschkowitsche 
s Chorvatem Mihaelem Grivičičem. Rakušan 
těsně získal první dráhu. Druhou naopak 
opanoval Chorvat. Rozhodovala náhlá smrt, 
kterou 20:19 vyhrál Chorvat. Rakušan si za-
tím musel vystačit se stříbrem. Bronzy puto-
valy na Slovensko a do Chorvatska. Zbývala 
ještě soutěž tandemů. V ní jen těsně druhé 
zlato v jednom dni uteklo Grivičičovi, který 
spolu s Imsirovič až ve finále podlehl Slo-
vincům Zigovi Pozarovi a Iris Zoran. I zde 
získalo Chorvatsko bronz, druhý si přisvojili 
Rakušané.
Poslední srpnový den, poslední den šam-
pionátů. Ve hře závěrečné sady medailí. Na 

některé z nich si dělala zálusk Imsirovič, 
jejíž výkony nás provázely děním na dvou 
akcích. Ani ten poslední finálový 580 nebyl 
špatný, ale na stupně vítězů těsně nestačil. 
O dorážku Chorvatka prohrála boj o bronz 
s Maďarkou Katalin Toth. 589 zahrála stří-
brná Němka Bimber. Zlatá Srbka Visnja Ži-
vanovič se dostala až na 597 kuželek. V kom-
binaci už to ale klaplo. Díky náskok z týmové 
soutěže i druhou kombinaci vyhrála Imsiro-
vič (1220). Druhá skončila Živanovič (1184), 
třetí Toth (1181). Finále juniorů bylo soubo-
jem známých tváří. Úspěšná dvojice Němců 
Barth, Brachtel se však nyní musela sklonit 
před Rakušanem Zatschkowitschem, který 
se radoval díky výkonu 638 kuželek. Ten 
mu také zajistil i zlato z kombinace (1289), 
když stříbro získal Barth (1274), bronz zůstal 
doma ve Slovinsku díky Mikovi Sterzajovi 
(1272). Na závěr ještě zbývá soutěž národů. 
Výpravy Německa a Chorvatska získaly tři 
zlata. Němci však přidali ještě pět druhých 
míst a jedno třetí. Chorvaté jedno stříbro 
a čtyři bronzy. Díky poslednímu dni skončili 
třetí Rakušané s bilancí 2+1+1.

Jak bylo řečeno v úvodu, jedním z hlavních 
výstupů mládežnických šampionátů je to, 
že se vůbec podařilo je uspořádat. K vidění 
byla řada velmi kvalitních výkonů a napína-
vých soubojů. Doufejme, že na konci října 
na to naváže MS družstev, které se odehraje 
v Polsku a kde by už neměla chybět česká 
výprava.

Lukáš Dařílek

SVĚTOVÝ ŠAMPIONÁT 
VE ZNAMENÍ PANNY

 pokračování ze str. 7

M I S T R O V S T V Í  S V Ě T A
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Vítězem Letní ligy se stalo družstvo SKK Rokycany. Hlavní favorit potvrdil výhrou 

na finálovém turnaji papírové předpoklady a stal se letním mistrem..

ROKYCANY 
LETNÍM MISTREM

L E T N Í  L I G A

pokračování na str. 10 

Pandemický stav v České republice nedo-
volil dokončit druhou sezonu v řadě. ČKA 
proto přišla s myšlenkou na Letní ligu, která 
by alespoň v rámci letních měsíců dovolila 
kuželkářům sejít se na dráhách a sehrát 
několik utkání ve svém oblíbením sportu.

SKUPINOVÁ FÁZE

Do soutěže samotné se nakonec přihlá-
silo 32 účastníků, což bylo méně, než bylo 
očekáváno. Družstva byla rozlosována do 
osmi skupin po čtyřech. Při pohledu do zá-
kladních skupin, ve kterých si vítěz zajistil 
právo účasti na finálovém turnaji, můžeme 
vidět skupiny jednoznačné, jako například 
skupinu B a C, kde vítězové SKK Bohušovice 
a SKK Rokycany „B“ postoupili bez ztráty ky-
tičky. Některé skupiny však byly významně 

vyrovnanější. Jednou z nich byla skupina 
D, kde dva adepti postupu TJ Nové Město 
na Moravě a Tesla Pardubice zvítězili každý 
v jednom vzájemném střetnutí. O postupu 
Nového Města tak rozhodovala ztráta Par-
dubic na půdě SK Solnice.
Velmi vyrovnanou skupinou byla ta s ozna-
čením G. Utkali se v ní HKK Olomouc, Sokol 
Šanov a Camo Slavičín. Čtvrtým do party 
byl druhý tým Podlužanu Prušánky, který 
v soutěži nezískal ani bod. Zbývající tro-
jice bojovala o postup. Důležité bylo hned 
úvodní kolo, kdy Olomouc doma jen remi-
zovala se Slavičínem 3:3. Kolo druhé a třetí 
nepřineslo nic zásadního, aby v kole čtvr-
tém Slavičín doma prohrál s Olomoucí 4:2. 
Akcie Slavičína v tu chvíli výrazně poklesly. 
Následné utkání v Šanově je však vrátilo na 
původní hodnotu. Slavičín venku vyhrál 4:2. 
V posledním střetnutí doma proti Prušán-

kám tak měl vše ve svých rukou. Nezaváhal 
a zajistil si postup mezi nejlepší osmičku.
Ještě větší drama bylo k  vidění v  rámci 
skupiny F. Souboj o postup svedly TJ Odry 
a Spartak Bílovec. Před posledním utkáním 
měly oba týmy na svém kontě čtyři výhry 
a jednu porážku. Bílovec trochu překvapivě 
ztratil na půdě TJ Hlubiny. Naopak Odry 
prohrály v Bílovci. Poslední zápas se hrál 
v Odrách, respektive ve Valašském Meziříčí. 
Ty tak měly jedinečnou šanci postoupit 
do radotínského finále. Tři ze čtyř soubojů 
byly vyrovnané. V tom posledním oderský 
Michal Pavič měl v osobě bíloveckého Ja-
kuba Fabíka velmi těžkého soupeře. Pavič 
byl nejlepší ze svého týmu, nahrál 551 ku-
želek. Fabík však předvedl ještě o 31 kuželek 
lepší výkon. Přinesl tak svému celku druhý 

Finálový turnaj letní ligy se uskutečnil v sobotu 21. srpna na kuželně v pražském Radotíně
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vítězný souboj, ale i výhru na poražené ku-
želky 2213:2195. Bílovec zvítězil 4:2 a díky 
tomu postoupil do finále.

FINÁLOVÝ TURNAJ

Osm vítězů skupin se probojovalo do závě-
rečného turnaje. Hostila jej kuželna v praž-
ském Radotíně. Finále bylo rozděleno na 
dva bloky, kdy první skupiny odehrály svůj 
start dopoledne, zbytek odpoledne. V rámci 
odpoledního náhozu se nakonec zúčastnily 
jen tři týmy, neboť Podlužan Prušánky se 
z personálních důvodů nedostavil.
Převahu mezi top sedmičkou měly SKK Ro-
kycany, které zastupovaly hned dvě čtveřice. 
Jedna mužská a jedna ženská. Dopolední 
session se kromě nich účastnily i SKK Bohu-
šovice a TJ Nové Město na Moravě, v jejichž 
středu nastupuje bývalý reprezentant Miloš 
Stloukal. Rokycany, respektive jejich první 
tým, ukázaly, že jsou právem považováni 
za favority. V sestavě plné reprezentačních 
hráčů nedaly zbytku účastníků ani nejmenší 
naději pomýšlet na zlato. Celá čtveřice pře-
konala hranici 600 kuželek, což se na jinak 
velmi dobře připravená kuželně, nikomu ji-
nému nepodařilo. Celý program velmi dobře 
zahájil Miroslav Šnejdar výkonem 637. Ještě 
o tři kuželky více nahrál mistr světa z Ru-
munska Jan Endršt. Vše poté dotáhla dvojice 
Michal Jirouš (6910) a Roman Pytlík (603). 
Součet 2490 kuželek a výhra v konečném 
pořadí o 241 kuželek.
Zajímavější souboj se odehrál o zbylé cenné 
kovy. Za Bohušovice v prvním náhozu velmi 
dobře začal Milan Perníček (581). Rokycan-
ské ženy kontrovaly výkonem 570 Simony 
Koutníkové. Jejich zbylé výsledky však již 

byly horší a boje o medaile se nezúčastnily. 
Naopak velmi dobře si vedlo Nové Město, 
které se po druhém kole díky Stloukalovi 
(590) dostalo před Bohušovice. Každý nához 
přinesl přelévání v pořadí. Ani třetí nebyl 
výjimkou. Bohušovický Radek Šípek zahrál 
578 a i díky zaváhání novoměstské dvojice 
Bohušovice získaly slušný náskok před po-
slední rundou. Poslední hráč Nového Města, 
Michal Miko, však nesložil zbraně. Předvedl 
vynikajících 585 a v jednu chvíli již dorov-
nal ztrátu. V napínavém závěru nakonec pro 
druholigové Bohušovice hrálo šest kuželek 
ve prospěch. Výkon 2249 znamenal po do-
polední části druhé místo.
Odpolední část byla sehrána ve třech tý-
mech. Nejlepším hráčem z celé dvanáctky 
byl zástupce Cama Slavičín Karel Kabela 
(572). O jednu méně nahrál nejlepší hráč 
Spartaku Bílovec Tomáš Binar. V celkovém 
součtu si ale nejlépe vedla vyrovnaná čtve-
řice Loko Česká Třebová. 2215 kuželek však 
stačilo „jen“ na čtvrté místo. Odpolední pro-
gram již tedy nepřinesl změnu na nejvyšších 
příčkách. První skončily Rokycany, druhé 

Bohušovice a třetí Nové Město na Moravě.

Letní liga je tedy odehrána. K vidění bylo 
několik velmi kvalitních výkonů. Nyní jsou 
na řadě standardní ligové soutěže, ale for-
mát Letní ligy by se mohl opět dostat ke 
slovu v letních měsících roku 2022.

Lukáš Dařílek

ROKYCANY 
LETNÍM MISTREM

 pokračování ze str. 9
LETNÍ LIGA 2021 – VÝSLEDKY FINÁLE

1. SKK Rokycany A  2490

2. SKK Bohušovice 2249

3. TJ Nové Město na Moravě 2243

4. TJ Lokomotiva Česká Třebová 2215

5. KK Slavičín 2192

6. TJ Spartak Bílovec 2170

7. SKK Rokycany B 2152

8. SK Podlužan Prušánky 0
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ROKYCANY FAVORITEM 
ČESKÉHO TITULU

Rok utekl jako voda a máme tu nový start 
Interligy a doufejme, že již bez přerušení. 
Bohužel i dnes je cestování přes hranice 
velmi obtížné, a to kvůli přísným nařízením 
ze strany Slovenska, které vyžaduje po ná-
vratu z České republiky pětidenní karanténu 
a PCR test pro neočkované osoby. Věřme, že 
se časem vše vrátí k normálu. 
Letošní ročník se nese v duchu jedenácti 
družstev, protože družstvo Bratislavy se 
stejně jako loni tým České Třebové nepři-
hlásilo a doplnit další družstvo se nepo-
dařilo. Na poli přestupů se neudály žádné 
podstatné změny a všechny týmy zůstaly 
takřka beze změny. Za jedinou zmínku stojí 
výměna Luhačovic s Valašským Meziříčím, 
kde většina hráčů z Luhačovic přestoupila 
do Valašského Meziříčí a přenechala jim 
svoji soutěž.
V interligovém dresu Valašského Meziříčí 
se tedy představí tato sedmička – Topič, 
Cabák, Jandík, Metelka, Gorecký, 
Mrlík a Markus. V tomto složení 
si troufám říct, že družstvo Val-
mezu bude patřit mezi černé 
koně.
Tým z Podbrezové patří i na-
dále k favoritům celé soutěže 
a hned v jejich prv-
ním zápase zavítají 
na půdu Rokycan, 
kde o  tom budou 
chtít všechny přesvěd-
čit. Samozřejmě se tým Rokycan řadí 
jako hlavní kandidát pro zisk titulu českého 
mistra.
Během covidové pauzy opustil Ladislav Ur-
ban slovenské Rakovice a začal oblékat dres 

svého mateřského klubu (Karlovy Vary), což 
může být pro tým raků velké oslabení.
Podle výsledků letní přípravy se Vrůtky jeví 
jako nedobytná tvrz, kde jen tak někdo ne-
vyhraje. Přesvědčil se o tom kádr Trstené, 
který v přátelském utkání prohrál 5:3 o 150 
kuželek. 
Z nového rozběžiště se těší borci ze Slavoje, 
kteří mají kádr také beze změny a do boje 
nastupují s nestárnoucím Zdeňkem Gartu-
sem, který za posledních pár let drží domácí 
průměr přes 640.
Husovice spoléhají na zkušenosti a pevnou 
ruku Zdeňka Vymazala a perfektně hrajícího 
Petra Hendrycha. Jako nováček se v A týmu 
představí Tomáš Žižlavský.
Družstvo Sučan opustil Ivan Čech, který si to 
zamířil do rakouského týmu Kleinwarasdorf, 
kde bude hrát po boku rakouského repre-
zentanta Martina Janitse.

Postupy a sestupy z české strany 
budou letos velmi zajímavé. 
Družstvo na prvním místě v první 
lize mužů automaticky postu-
puje do Interligy a družstvo 
na druhém místě sehraje tzv. 
baráž s pátým českým týmem 
v  interlize, které bude určitě 

bojovat o  setrvání 
v nejvyšší soutěži.
Z  výše uvedeného 
můžeme říct, že se 

znovu máme na co tě-
šit. Nechme se překvapit a popřejme 

všem co nejvíce popadaných kuželek, skvělé 
výkony a hlavně zdraví.

Jan Bína

Komentování interligy přebírá po letech nový autor. Preview 

česko-slovenské soutěže vám přináší Jan Bína.

I N T E R L I G A

INTERLIGA 2021/22

TJ Sokol Husovice

KK Ježci Jihlava

ŠK Železiarne Podbrezová

KK Slavoj Praha

TJ Rakovice

SKK Rokycany

KK Tatran Sučany

ŠKK Trstená Starek

TJ Valašské Meziříčí

TJ Slavoj Veľký Šariš

TJ lokomotíva Vrútky
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ZAČÍNÁ SEZONA 
S OTAZNÍKEM

Tentokrát jsem byl ještě více než obvykle zá-
vislý na informacích od jednotlivých klubů, 
protože liga se zastavila téměř na celý rok 
a soupisky zatím nejsou k dispozici. Podle 
získaných reakcí ale k žádným zásadním 
změnám v jednotlivých družstvech nedo-
šlo. Velkou změnou je fakt, že se do I. KLZ 
nepřihlásilo družstvo Zábřeha, ale k tomu 
se dostaneme později. Na startu soutěže 
už tedy netrpělivě čeká 10 družstev, před 
kterými je 9 podzimních a 9 jarních kol.
Asi nemá velký smysl se ohlížet zpět na čtyři 
odehraná kola v minulém ročníku, který 
skončil ještě dřív, než naplno začal. Pro 
osvěžení paměti je zajímavější pohled na 
sezonu 2019/20, kde však také zůstala ne-
dokončená čtyři kola před svým finišem. Pro 
pořádek tedy jen připomenu, že poslední 
titul v roce 2019 získaly Rosice, stříbro Slavia 
Praha a bronz bralo Blansko. Sestup tehdy 
postihl Jičín a České Budějovice, které na-
hradila Jihlava a Zlín.
Žádná velká přestupová bomba se podle 
dostupných informací v rámci přestupního 
termínu neodehrála, což ale není divu.
Absolutně beze změn ve složení družstva 
definuje svou situaci například družstvo 
Náchoda i Slavie. Obě je určitě budeme řa-
dit k favoritům bojů o medaile vzhledem 
k nabitým kádrům a rovněž oni sami tyto 
ambice uvádějí.
I z Rosic oznamuje Jaroslav Slabák stejné 
složení družstva, doplněné o juniorky Annu 
Štraufovou a Anetu Ondovčákovou, návrat 
Andrey Axmanové po mateřské dovolené 
a návrat z hostování Ivy Rosendorfové. Proto 
je logické, že dodává: „Složení družstva dává 

předpoklad bojovat o přední příčky a snažit 
se obhájit titul.“
Za Rokycany připadla role mluvčí družstva 
na Lindu Lidman, která by kromě fajn party 
a radosti ze hry považovala za „příjemný 
bonus“, pokud by se jim podařilo vybojovat 
konečné třetí místo. K sestavě dodává, že 
všichni zůstávají a nově přivítají Báru Ja-
nyškovou. V hostování tedy pokračuje i Si-
mona Koutníková. Rokycany asi budou pat-
řit k adeptům na medaile. Na jejich kuželně 
proběhla v uplynulém období rekonstrukce 
zázemí a vybudování nových šaten.
Klidný střed tabulky by si rády rezervovaly 
přerovské hráčky, z jejichž kolektivu odešla 
zmíněná Barbora Janyšková a posílila je 

Je před námi další ročník nejvyšší soutěže žen a další restart všech 

kuželkářských soutěží. Nabízíme malý pohled na aktuální situaci 

a ambice jednotlivých družstev pro novou sezonu.

P R V N Í  L I G A  Ž E N

pokračování na str. 13 

1. KLZ 2021/22

KK Blansko

KK PSJ Jihlava

SKK Náchod

KK Konstruktiva Praha

KK Slavia Praha

TJ Spartak Přerov

SKK Rokycany

KK Slovan Rosice

TJ Valašské Meziříčí

KC Zlín



KUŽELKÁŘSKÉ LISTY 1/2021

13

ZASEDÁNÍ 
VV ČKA 

Výkonný výbor na svých prvních dvou jedná-
ních především odsouhlasil nové složení VV. 
Dále se zabýval přípravou jednání Výkonné 
rady ČKA, které proběhne 28. září v Rosicích. 
Projednal plán činnosti na volební období 
s přihlédnutím k aktuální agendě spojené 
s ročníkem 2021/2022. Zabýval se rovněž 
přípravou na MS družstev, která se odehraje 
v Polsku na konci října.

ZAČÍNÁ SEZONA 
S OTAZNÍKEM

Šárka Nováková na hostování z Luhačovic. 
Současně se ale Přerov nevzdává ani myš-
lenky „potrápit i favorizované týmy“.
Zlín před startem soutěže hlásí na rozdíl 
od ostatních trochu komplikovanější situaci 
oproti minulé sezoně. Plán postavit staro-
nové šestičlenné družstvo posílené dvěma 
hráčkami ze Vsetína vzal za své a k dispozici 
nakonec bude pouze šestičlenné družstvo 
včetně dvou dorostenek. Ve Zlíně každo-
pádně věří, že se i s touto sestavou „pope-
rou o výsledky, za které se nebudou muset 
stydět.“
I Blansko konstatuje ke složení družstva – 
„stejné jako v předchozím nedokončeném 
ročníku“. Družstvo svými výkony táhla pře-
devším Lucie Nevřivová. Podle svých slov 
chtějí hrát co nejlépe. Když si tedy zkusím 
zatipovat, viděl bych Blansko těsně pod me-
dailovými pozicemi.
„Pár změn“ proběhlo v sestavě družstva 
Valašského Meziříčí. Ivana Marančáková 
už hrát nebude a místo ní bude hostovat 
Stanislava Olšáková z Oder. „Letos bychom 
se chtěly udržet ve středu tabulky“, dodává 
Markéta Vlčková.
Změny nehlásí ani z Konstruktivy, ale ví, že 
v boji o záchranu bude důležitý každý zápas 

a bod. I nadále v klubu budou hostovat Jana 
Čiháková a Naďa Novotná.
Uvidíme, jak se bude dařit Jihlavě, která 
zatím odehrála v první lize jeden neúplný 
ročník, a kdo další bude doplňovat skvělé 
výkony Jany Račkové.
Co se týče Zábřeha, který nakonec v I. KLZ 
neuvidíme, i od nich se mi podařilo získat 
vyjádření. Jejich důvody jsou především 
zdravotní, jak už to patří k dlouhodobému 
hraní kuželek. Dalším důvodem je menší 
ochota k dlouhému cestování na zápasy 
po celé republice.
V této souvislosti připomínám, že už vloni 
startovala sezona bez družstva Duchcova, 
který nakonec letos nebude startovat ani ve 
2. lize žen. Pohled do rozpisu soutěže však 
jasně říká, že letos sestupují družstva na 
9.–12. místě, takže i v deseti bude o co hrát.
Zásadní změna, co se týče materiálu v po-
době rekonstrukce drah i s rozběžištěm, 
proběhla ve Zlíně, a to už před rokem. Je-
jich nová kuželna však již téměř rok čeká na 
první mistrovský zápas, proto se už všichni 
těší na domácí zápasy na nových drahách.
Všichni si shodně přejeme, aby se letošní 
soutěžní ročník úspěšně dohrál.

Štěpán Koblížek  
(s využitím informací od družstev)

 pokračování ze str. 12

P R V N Í  L I G A  Ž E N

Jindra Žďárková, legenda 
novoborských kuželek, 
dlouholetá hráčka, 
trenérka a  rozhodčí 
oslavila 20. srpna 90. 
narozeniny! Celá re-
dakce blahopřeje k tam 
významnému jubileu.

Na konci září oslaví 85. narozeniny Václav 
Vlček, člen Síně slávy ČKA, předseda Olo-
mouckého krajského kuželkářského svazu 
a člen oddílu SK Sigma MŽ Olomouc.

V měsíci září oslaví svoje 70. narozeniny 
poslední předseda Československého ku-
želkářského svazu, poslanec Národní rady 
Slovenské republiky Stanislav Kubánek.

V průběhu srpna oslavil 40. narozeniny Petr 
Streubel, bývalý člen Výkonného výboru 
ČKA, spoluautor Kuželkářských listů a člen 
KK Slovan Rosice.

BLAHOPŘEJEME 
K JUBILEÍM



KUŽELKÁŘSKÉ LISTY 1/2021

14K U Ž E L N Y

KDE SE 
BUDOVALO?

Asi největší změnu zaznamenali v Prušán-
kách, kde vystavili zcela nový objekt s mo-
derní čtyřdráhovou kuželnou splňující nej-
přísnější podmínky.
Celkovou rekonstrukcí prošla kuželna v Kun-
žaku, která byla financována ze 75 % obcí 
a z 25 % Tělovýchovnou jednotou. Obnova 
drah, stavěčů a signalizace byla svěřena 
firmě J&R Digital. Slavnostní předání od 
pana Danečka, zástupce společnosti, již 
proběhlo, o termínu slavnostního otevření 
však zatím nebylo rozhodnuto.
Nové rozběžiště bylo vybudování na žižkov-
ské kuželně. Výstavba byla zajištěna společ-
ností ZAKO Slovakia s.r.o. Stejná firma také 
realizovala výstavbu rozběžiště na kuželně 
v Bohumíně. Akce byla podpořena dotací 

od města Bohumína a TJ Sokola Bohumin.
Menší úpravou prošla také náchodská ku-
želna, kde byly vyměněny kříže pod kužel-
kami. Momentálně probíhají úpravy na ku-
želně v Táboře, kde se připravují na montáž 
nových ASK a elektroniky. S dokončením se 
počítá ke konci měsíce záři.

PRUŠÁNŠTÍ ZAHÁJÍ  
LETOŠNÍ SEZÓNU V NOVÉM!

Je tomu již 37 let, kdy prušánští hráči založili 
svůj kuželkářský klub. Dva roky poté začali 
hrát na vlastní dvoudráhové kuželně, kde se 
krajské soutěže odehrávaly prakticky až do 
minulého roku. Jen A tým působící ve třetí 

lize musel vzhledem k pravidlům hledat 
útočiště jinde, to našel v 25 km vzdálených 
Valticích. Již dlouho se uvažovalo o výstavbě 
nové kuželny a když se ve vzduchu začala 
rýsovat možnost postupu do vyšší soutěže, 
kde by A tým mohl hrát před svým domácím 
publikem, bylo rozhodnuto. Nutno říci, že 
cesta za novou kuželnou však nebyla lehká.
Celá stavba měla být dokončena ke konci 
roku 2020. Vzhledem ke covidové situaci 
a  ke zdlouhavé byrokracii však neměly 
Prušánky ještě v květnu 2020 jistotu, že se 
stavba uskuteční. Nakonec vše dobře do-
padlo a v červnu byly odstartovány první 
stavební práce, které trvaly do března 2021. 

Jako vše ostatní i vybavení kuželen, hracího materiálu nevyjímaje je 

potřeba pravidelně udržovat, v případě potřeby i obnovovat. Během 

let 2020 a 2021 došlo k rekonstrukcím na několika kuželnách.

pokračování na str. 15 

Nová čtyřdráhová kuželna v jihomoravských Prušánkách
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KDE SE 
BUDOVALO?

Na výstavbu nového samostatného ob-
jektu kuželny včetně zázemí a restaurace 
získal klub dotace od MŠMT ve výši téměř 
12,5 mil. Kč.
Technologii dodala firma ZAKO Slovakia s.r.o. 
Velký důraz byl kladen na kvalitu, proto již 
zadávací podmínky obsahovaly přísné pa-
rametry týkající se např. nosné konstrukce 
drah či tloušťky segmentů. Samotná budova 
přišla na více než 22 mil. Kč, technologie 
kuželny dalších přibližně 2,4 mil. Kč, další 
statisíce bylo nutné investovat do vybavení 
zázemí. To vše bylo možné za pomoci do-
tace od MŠMT a zároveň finanční podpory 
obce Prušánky.
Nová kuželna si zasloužila slavnostní ote-
vření, to proběhlo 12. června 2021. Po zaha-
jovacím ceremoniálu za přítomnosti pozva-
ných hostů v čele s Jiřím Jančálkem proběhl 
turnaj čtyř šestičlenných družstev. Příleži-
tost zahrát si na nové kuželně přijaly kromě 
domácího týmu SK Podlužan Prušánky také 
týmy KK Vyškov, ŠKK Trstená ze Slovenska 
a SKC Kleinwarasdoft z Rakouska. Na pře-
lomu července a srpna se konal tradiční 
memoriál Stanislava Zálešáka, který se 
setkal s velkou účastí. Vzhledem ke kvalitě 

vybavení doufají prušánští kuželkáři v mož-
nost v budoucnu uspořádat také nějaká 
mezistátní utkání. A my jim do budoucna 
přejeme, aby se jim na nové kuželně dobře 
koulelo.

Pozn. redakce: Informace o rekonstrukcích 
jsme čerpali od TK ČKA. Pokud jsme nějakou 
rekonstrukci opominuli, napište nám. Bližší 
informace o ní zveřejníme v dalším čísle Ku-
želkářských listů, případně na webu ČKA.

Marie Říhová
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TIRÁŽ

Nové rozběžiště na kuželně v Bohumíně

Zrekonstruovaná kuželna v Kunžaku

ČESKÉ 
AKADEMICKÉ HRY

V úterý 7. září se již po 
osmnácté  kona ly 
České akademické 
hry v kuželkách. Sou-
těž letos opět byla 
součástí vysokoškolské 
„olympiády“. Souboj na 
120 hs se konal na kuželně HKK Olomouc 
a zúčastnilo se jí dvanáct hráček a patnáct 
hráčů.
V roce 2019 se vítězem stal Petr Hendrych 
(Masarykova univerzita), který nyní skončil 
šestý. Z výhry se díky 634 kuželkám rado-
val jiný Hendrych – Jaromír – z pořádající 
Univerzity Palackého, který před dvěma lety 
slavil stříbro. Druhý s 609 kuželkami skončil 
Jakub Sokol (Univerzita Pardubice) a bronz 
podruhé v řadě získal Tomáš Žižlavský (VUT 
Brno) za 605 kuželek.
I mezi ženami se předchozí druhé místo 
podařilo vylepšit Natálii Topičové (Univer-
zita Pardubice), která zvítězila výkonem 573 
kuželek. Druhá skončila juristka Martina 
Melchertová z Univerzity Karlovy (545). Bronz 
slaví Nikola Portyšová z Masarykovy univer-
zity za 544 kuželek.


