POHÁDKA
o 80 letech kuželek v
Kolíně

Bylo, nebylo …
… ale spíš bylo, než
nebylo !!!

Začalo to v 70.letech
19.století postavením nové
Sokolovny
v místě původního tzv.
Horákova dvorce

Původní vzhled
Sokolovny v
80.letech
19.století

Už v prvních plánech bylo
pamatováno na lidovou
zábavu – hru v kuželky

Nahoře u SZ strany
pozemku Sokolovny
se hrálo v kuželky

Kuželník patřil v Sokolovně k místní živnosti hostinské
(stejně jako v dalších hospodách v Kolíně).

Výroční zpráva Sokola Kolín za rok 1938:
V zápise ze schůze výboru Sokola Kolín je o
vzniku oddílu kuželek tato zpráva:
„Při odboru pořadatelském se ustavil v červnu
tohoto roku přičiněním několika cvičitelů
kuželkářského sportu podobor kuželkářský. Tato
hrstka nadšenců usilovala již delší dobu o to, aby
kuželník byl odloučen od živnosti hostinské,
a to proto, že z kuželníku plyne pro
sokolskou pokladnu slušný příjem.“

Až do roku 1941, kdy činnost Sokola ukončily německé
okupační úřady, se v kuželkách soutěžilo jen jednorázovými
turnaji. Neexistovaly žádné dlouhodobé soutěže.

Po válce, v roce 1946, se sportovní život začíná opět dostávat
na výsluní a tak se i kuželník konečně dočkává další přestavby,
...aby rozměry vyhovovaly pro sportovní soutěže.
Na povrch dráhy byl položen asfalt a za hracím prostorem
hráčů bylo zavedeno ústřední topení. Kuželna dostala
i levou zeď, takže vedle dráhy bylo dostatek místa pro
příjemné posezení v létě i v zimě.

V roce 1946 stále jen jedna dráha !

V roce 1950 dostává kuželna i druhou dráhu, přistavena
byla šatna, předěláno bylo i ústřední topení v celém
prostoru kuželny a prosklená pravá zeď byla zateplena.
Činnost se pozvolna mění ze zábavné na sportovní a
z podoboru se stává oddíl. „Zábavné hry jsou vystřídány
vícehodovými disciplínami a do popředí se staví sportovní
charakter před zábavním.“

Významným datem pro další rozvoj oddílu kuželek je
rok 1955, kdy byly zahájeny soutěže dorostu. Oldřich
Lauer st. sestavil družstva dorostenců a dorostenek.
Dorostenky
Kolína 1960
E.Rážková,
V.Poulová
(Lauerová),
M.Lauerová
(Švorbová),
O.Lauer st.

Mistryně
republiky
1959
1960
1961
1962
1963

Jakmile kolínské dorostenky dospěly do kategorie
žen, zařadily se mezi elitu tohoto sportu u nás.
Mistryně
republiky
1965; 1966
1968; 1969
1970; 1974
2.místo 1967
1965 H.Konířová, E.Rážková,
Kloudová, R.Stopková,
V.Lauerová, Kotlíková

1970 dole V.Lauerová,
M.Švorbová, H.Konířová,
nahoře E.Rážková,
A.Živná, O.Lauer,
Kotlíková, R.Stopková

Kolínské ženy od poloviny 60. do poloviny 70.let
kralovaly domácím soutěžím a vzorně reprezentovaly
i na mezinárodní scéně
PMEZ 1975 - 3.místo
dole: A.Prudká, A.Živná a
M.Švorbová
nahoře: R.Stopková,
E.Rážková, V.Lauerová,
H.Konířová

Úspěch kolínských žen nemohli ignorovat stavitelé
národního družstva. Také z MS se vozily medaile…
1962 Bratislava

1964 Budapest

3.místo družstva
(E.Rážková,M.Švorbová)

1964 Budapest
3.místo družstva
(E.Rážková,M.Švorbová)
3.místo dvojice
(M.Švorbová)

1962 Bratislava

Úspěch kolínských žen nemohli ignorovat stavitelé
národního družstva. Také z MS se vozily medaile…
1968 Linz
2.místo družstva (M.Švorbová
V.Lauerová, H.Konířová)
2.místo dvojice (M.Švorbová)
3.místo jednotlivci (M.Švorbová)

1974 Eppelheim
1.místo jednotlivci
(H.Konířová)
1974 Eppelheim

1968 Linz

Družstvo mužů za ženami v 60. a 70. letech zaostávalo.
V roce 1967 se prvnímu družstvu mužů podařilo postoupit
do ligy, kde však nedosahují očekávaných výsledků a
sestupují znovu na úroveň kraje. Družstvo ale postupně
vyzrává a v roce 1972 opět vyhrává Krajský přebor a v roce
1973 i II.ligu. V roce 1974 3.místo v I.ČNL.
Úspěšné družstvo tehdy
tvořili (od leva dole):
J.Koníř, J.Sedláček,
K.Janovský, O.Lauer ml.,
nahoře: J. Strnad a S.Švorba.

V 70. a 80. letech se výchově mládeže v oddíle postupně
věnují František Švehla, Stanislav Švorba a Jaroslav Sedláček.
V roce 1970 jsou dorostenky třetí, v roce 1971 dorostenci
čtvrtí v republice. V soutěži jednotlivců dorostenců
Pavel Švehla dosáhl v roce 1971 na titul přeborníka ČSSR
a v roce 1972 skončil druhý.

Vedle žen Kolína si reprezentační
dres vyzkoušel v 70. letech také
Oldřich Lauer ml. Na obrázku
vpravo je se svou manželkou
Věrou (roz.Poulovou).

V květnu 1977 se začala na kuželně realizovat další zásadní
rekonstrukce. Z nařízení Technické komise ČKS bylo nutné
pro ligové soutěže změnit asfaltový povrch drah za
saduritový. Současně se podařilo zakoupit automatické
stavěče a byly tak vyřešeny i věčné potíže se stavěním
kuželek. Vedle úpravy drah byly vybudovány ze skladiště
tělocvičného nářadí tři šatny a chodba, která vedla
z prostoru pro diváky podél šaten ke stavěčům. Z bývalé
šatny pro hosty byla vybudována umývárna a malý bar.
Tento obrovský objem prací byl uskutečněn díky nadšení a
obětavosti kuželkářů za tři měsíce od května do
července v objemu 1800 brigádnických hodin.

do dubna 1977

od září1977

Začátkem 80.let jsou všechna družstva oddílu pouze
v krajských soutěžích. Kdysi tolik úspěšné ženy pomalu
oddíl opustily, anebo zanechaly aktivní sportovní kariéry.
Ani muži neměli zástupce v nejvyšších soutěžích.
Družstvo mužů ve druhé polovině 70.let dole
od leva: R.Slavíček, O.Lauer ml., J.Koníř,
nahoře od leva: ved.družstva Pancner,
P.Švehla, J.Prudký, J.Strnad a S.Švorba

Družstvo mužů v první polovině 80.let
od leva: O.Lauer ml., P.Švehla, J.Strnad,
J.Prudký, F.Živný a R.Slavíček,

Na konci 80.let přišli do oddílu dva hráči, kteří výrazně
zasáhli do jeho dění. Byli to Josef Kohout z Červených
Peček, který se zakrátko stává i předsedou oddílu, a
Ladislav Hetcl z Mohelnice. V roce 1990 vyhrálo „A“
družstvo krajský přebor a postoupilo do 1. ČNL.
Muži poté hráli ligové soutěže až do sezony 1996-1997

Po ukončení svých úspěšných hráčských kariér se dva
členové oddílu Marie Švorbová (Lauerová) a její bratr
Oldřich Lauer dál věnovali svému oblíbenému sportu jako
oddíloví, ale také reprezentační trenéři. M.Švorbová v
80.letech a O.Lauer v letech 1994 – 2002.
Oba byli uvedeni do síně slávy ČKA v roce 2006 resp.2009

Staré a technicky již překonané kolínské automatické
stavěče kuželek koncem 90. let dosloužily. V roce 1998 se
podařilo v Německu zakoupit starší repasované automaty
značky Vollmer a vlastními silami hráčů oddílu je instalovat
a zprovoznit. Kolínská kuželna se rázem stala jednou
z nejmodernějších ve středních Čechách,
byť stále zůstávala jen dvoudráhou.

V letech 1991 – 2000 existoval v Kolíně také druhý oddíl kuželek.
V místních kasárnách se dařilo VTJ Kolín s oddíly kopané a
kuželek. Vedle několika vojáků z povolání do Kolína rukovali i
vojáci základní služby. Ti nejlepší z nich hráli ligové soutěže za
Sokol Kolín (např. P.Holý a P.Gondek), ostatní pak hráli nižší
soutěže za VTJ Kolín. Po zrušení vojenské posádky hráči
„stálého stavu“ přestoupili do Sokola Kolín …

1996/97

1994/95

1998/99

Od začátku 90. let minulého století se přípravě dorostu
začal věnovat Josef Kohout, kterého později vystřídal
Oldřich Lauer ml. Jejich rukama prošla celá řada mladých
hráčů a hráček a opět se začaly dostavovat dobré výsledky.
Kolínská družstva dorostu se od roku 1994 opět začala
objevovat v dlouhodobých ligových soutěžích, ať už ve II.
lize dorostu, nebo také v I. ligách dorostenců a dorostenek,
kam se v průběhu let obě kategorie dostaly. Dorostenci do
I. KLD nahlédli jen jednou, v sezóně 2003/04, a po roce
opět sestoupili. Dorostenky byly daleko úspěšnější a I.KLDD
hrály mezi lety 2002 – 2010 celkem 7 let.
Nejlepších výsledků dosáhla děvčata v letech
2009 a 2010, kdy obsadila 3. a 2. místo.

Jitka Vacková, Vlasta Kohoutová,
Nikol Plačková, trenér Josef Kohout

Dvě naše nejzkušenější dorostenky
Vlasta Kohoutová ml. a Nikol Plačková
v následujících letech odešly hrát I.KLZ do
mistrovské Slávie Praha, resp. do Duchcova

Že byla kolínská děvčata historicky úspěšnější, než chlapci
se projevilo i ve výsledcích na Mistrovství republiky.
V kategorii žákyň měla nejlepší umístění na MR Vlasta
Kohoutová ml., když v letech 2006 - 2008 obsadila
postupně 4., 3. a 1.místo. V kat. dorostenek vybojovaly
Markéta Slavíková a Lenka Honzíková první místa v letech
1994 a 1999. Jitka Vacková v roce 2011 získala stříbro za
2. místo v disciplíně sprint a Vlasta Kohoutová ml. tento
úspěch v roce 2012 zopakovala. Jitka Vacková přivezla
v roce 2012 bronz za 3. místo v soutěži jednotlivců.
V chlapeckých kategoriích v soutěži dorostenců
se na republikové úrovni nejvíce prosadil jen
Filip Dejda, který v roce 2006 obsadil 2. místo.

J.Vacková
2.na MR 2011

F.Dejda 1.na MR 2006

V.Kohoutová ml.
2.na MR 2012

Dobré a stabilní výkony Filipa Dejdy jej přivedly do výběru
dorostenecké reprezentace a v roce 2007 až na
MS dorostu, které se konalo v Košicích.
Filip tam dosáhl nejspíš historického úspěchu, jaký se
doposud nikomu v tomto sportu nepodařil. Vybojoval
dvě zlaté medaile a tituly Mistra světa v soutěžích dvojic
(s M. Stloukalem) a v kombinaci (3x120 hs).
Tři stříbrné medaile pak získal ze soutěže družstev
(4x120 hs), tandem mix (s L. Johnovou) a v soutěži
jednotlivců na 120 hs. Za tyto výsledky se Filip Dejda stal
nejlepším sportovcem města Kolína roku 2007
a byl slavnostně přijat starostou města Kolína.

Mistři světa dvojic

Mistr světa v kombinaci 3x120 hs

Filip s maminkou

Přivítání v Kolíně

V roce 2003 se družstva mužů i žen TJ Sokol Kolín
zúčastnila Poháru NBC v Sarajevu.
muži 9.místo z 12
ženy 8.místo z 10

V roce 2014 muži
Pohár NBC v Öhringenu.

Dlouhodobá a systematická práce trenérů M.Švorbové a
J.Kohouta s družstvem žen v novém tisíciletí, přivedla toto
družstvo v roce 2004 k postupu do II.KLZ a později v roce
2006 také I.KLZ. V nejvyšší soutěži ženy musely opustit
domácí dvoudráhu a doplatily na nutnost hraní v pronájmu
na čtyřdráze v Kutné Hoře. V I.KLZ vydržely jen dva roky.
2007

2006

2008

Také muži Sokola Kolín překročili v novém tisíciletí svůj stín.
Od roku 2003 hráli na špici III.KLM a obsadili celkem
3x 4.místo, 1x 3.místo, 3x 2.místo a v roce 2010 vyhráli a
postoupili do II.KLM

2009

2008

2010 postup
do II.KLM

Ve II.KLM se muži Sokola Kolín zdrželi jen dva roky.
V roce 2011 skončili na 2.místě a v roce 2012 si splnili
cca 5 let udržovanou vizi na vítězství a postup do I.KLM
2011 II.KLM 2.místo

2012
postup do I.KLM

Ženy po dvou letech v I.KLZ sestoupily do II.KLZ, kterou
hrají dodnes (po přestupu v Poděbradech). Před třetí
sezónou I.KLM začal odliv hráčů do zahraničí (F.Dejda) a
výkonnost družstva tím klesala. Po Filipovi odešli později i
M.Švorba a R.Weiss a družstvo se zastavilo až ve III.KLM.
2013 I.KLM 6.místo

2014 I.KLM 6.místo

V posledních sedmi letech se daří také mládeži. Po J.Kohoutovi
převzali nově vytvořené družstvo D.Mierva a Mi.Moravcová.
Po jejím odchodu na mateřskou dovolenou ji vystřídal L.Hetcl.
První dva odchovanci L.Holosko a V.Zelenka jsou dnes členy
„A“ družstva mužů a mladší děti úspěšně reprezentují v KP
družstev a jednotlivců. Ti nejlepší pak vozí další medaile z MR.

Jirka Tichý
MR 2016
3.místo sprint

Lada Tichá
MR 2017
3.místo

Jirka Tichý
MR 2017
2.místo

V roce 2012 byla na Fakultě humanitních studií
Univerzity Karlovy v Praze
zpracována o obhájena diplomová práce na téma
„Historický vývoj a úspěchy oddílu kuželek v Kolíně …“.
Při příležitosti sbírání podkladů pro práci se v roce 2011 sešly
bývalé úspěšné hráčky oddílu a také dva bývalí úspěšní hráči.
Hvězdná sestava Kolína
a reprezentace
E.Rážková, V.Lauerová,
H.Konířová a M.Švorbová

manželé Konířovi
a O.Lauer

Od konce 60.let minulého století je pro oddíl limitující, že
má až do dnešních dnů pouze dvoudráhu, byť postupně
modernizovanou. Ligové soutěže se ale hrají jen přes
čtyři dráhy a tak naše družstva musí hrát jinde. Kromě
zvýšených nákladů na pronájmy to nejsou DOMÁCÍ kuželny.
V posledních cca 10 letech jsme, pod taktovkou předsedy
oddílu J.Peláka, napnuli síly k našemu snu. Čtyřdráha by se
vešla do stávajících prostor a tak jsme v roce 2009 zahájili
první etapu rekonstrukce kuželny. Probourali jsme se přes
obvodové zdi do objektu Sokolovny, kde vznikly nové šatny.
Tím se uvolnil prostor pro další dvě dráhy. Chybějící
finanční prostředky ale náš rozlet zabrzdily.
Na potřebných cca 6 miliónů čekáme dodnes.

Zatím největší rekonstrukce
kuželny z let 2009/10

Každá správná pohádka
má šťastný konec …
Ta naše pohádka ještě šťastný
konec (vysněnou čtyřdráhu) nemá,
ale my se nevzdáváme. Také dnešní
oslava 80 let kuželek v Kolíně
je toho důkazem …

