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Úvodem

Lucie Vaverková a Jan Kotyza – kuželkáři roku 2006

70 let kuželek v ČR
Nacházíme se na prahu roku 2007,
který je pro nás kuželkáře rokem významným – 11. ledna uplynulo 70 let
od založení organizovaného kuželkářského sportu u nás.
Sedmdesátileté výročí je v lidském
životě významným mezníkem, který
přímo vybízí k tomu, abychom se
alespoň na chvíli zastavili, ohlédli se
zpět a připomenuli si, co se za těch
70 let vlastně událo.
Z hlediska celospolečenského se stala
celá řada významných událostí. Ně-

které z nich ovlivnily i rozvoj našeho
sportu. Druhé nejdůležitější datum
v historii kuželkářského sportu v našich
zemích je 18. duben 1993, kdy byl
v Ústí nad Orlicí ustaven Českomoravský kuželkářský svaz, který se stal nástupcem Československého kuželkářského svazu na území České republiky.
Dalším významným mezníkem se stala
valná hromada ČMKS, která se konala
2. června 2001 v Praze na Strahově
a která umožnila, aby se bowling a
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Vítejte v novém roce,
jehož datum začíná
pro mnohé šťastnou
sedmičkou, a snad
nám letošní rok opět
přinese spoustu štěstí a radosti i v kuželkářském sportu.
Na mezinárodním poli nás poprvé čeká
„dvojité“ mistrovství světa, protože
v košické Steel aréně se v květnu hned
po dorostencích představí na svém
šampionátu družstva dospělých.
V domácích mistrovských soutěžích
teprve začínající jarní část rozhodne
definitivně o titulech, postupech a sestupech. Všechny hráče, hráčky i diváky proto ještě čeká mnoho zápasů a
poražených kuželek.
Letošní rok by měl být také rokem oslav,
protože historie kuželkářského sportu
v České republice se začala psát před
70 lety. První velká část oslav proběhla
v Brně spolu s vyhlášením výsledků
kuželkářských anket. Uvidíme, zda
i v roce 2007 si mladá hráčská generace svými výkony řekne o ta nejvyšší
ocenění.
Štěpán Koblížek
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70 LET KUŽELEK V ČR

70 let kuželek v ČR
pokračovaní ze str. 1
kuželky dále vyvíjely samostatně pod
společnou střechou České kuželkářské
a bowlingové federace.
Měli bychom si také připomenout,
jakých úspěchů dosáhli naši reprezentanti na mezinárodní scéně. A hned
úvodem můžeme konstatovat, že
máme právo pyšnit se celou řadou
vynikajících výsledků. První cenný kov
za 3. místo v soutěži družstev mužů
vybojovali naši hráči na II. MS, které
se konalo v roce 1955 v Essenu. Na
zisk prvního titulu mistra světa jsme
si museli počkat do roku 1962, kdy
nejlepší světové kuželkáře hostila
Bratislava. Zásluhou družstva mužů
a také díky Vlastimile Šindlerové (za
soutěž jednotlivkyň) zůstaly u nás
doma hned dvě zlaté medaile.
Za celou éru společného státu Čechů
a Slováků vybojovali naši reprezentanti celkem 8 zlatých, 9 stříbrných a
9 bronzových medailí. V juniorské
kategorii se MS pořádají až od roku
1983. Do rozdělení Československa
stačili naši hráči vybojovat celkem 4
cenné kovy – 1× zlato, 2× stříbro, 1×
bronz.

Po rozpadu Československa a vzniku
samostatného Českého státu pokračovali naši hráči v dobývání cenných
kovů. Z MS seniorů jsme domů přivezli celkem 12 medailí: 6 zlatých,
3 stříbrné a 3 bronzové. Na MS juniorů stanuli celkem 3× naši reprezentanti na nejvyšším stupínku, 6×
jim patřilo druhé a 12× třetí místo.
Nejúspěšnějším mistrovstvím světa
v této kategorii se stalo 13. MS, které
Kuželkářské listy 1/2007

se konalo loni v italském Bolzánu. Naši
hráči zde získali 3 stříbrné a 4 bronzové
medaile a v hodnocení národů skončili
na výborném 2. místě. Od roku 1993
se konají mistrovství světa také v dorostenecké kategorii a i zde jsme
mohli poměrně často slavit úspěch.
V nejmladší kategorii, ve které se MS
konají, se můžeme pochlubit ziskem
7 titulů mistra světa, 6 druhými a 8
třetími místy.

Výsledky, kterých jsme dosáhli v minulých letech, jsou pro nastupující kuželkářskou generaci motivací, na kterou je třeba navázat. Již za pár měsíců
budou moci naši dorostenci a po nich
i senioři dokázat na svých mistrovstvích světa v Košicích, že kuželky
umíme u nás stále dobře hrát.
V současné době má naše asociace
přibližně 10 000 členů v 300 oddílech.
Vedle registrovaných hráčů existuje
několikanásobně větší počet příznivců
kuželkářského sportu, kteří jsou zapojeni do pravidelných či příležitostních
soutěží neregistrovaných. I na ně však
myslíme a po loňském nultém ročníku
mistrovství ČR připravuje VV ČKA
v letošním roce oficiální M-ČR družstev pro neregistrované hráče.
Může nás těšit, že zájem o kuželkářský
sport má u nás spíše stoupající tendenci. Je na VV ČKA, aby tento trend
udržel, aby ještě více propagoval kuželky mezi širokou sportovní veřejností.
Pokud se nestane něco mimořádného,
můžeme směle hledět k roku 2037, kdy
budeme slavit 100 let a naši nástupci
nám předloží své hodnocení.
Jiří Jančálek

Síň slávy – noví členové
 Karel Blaževič (in memoriam)
průkopník práce s mládeží
 Miroslava Kočárek (in memoriam)
kuželářský reprezentant
 Václav Mrňák (in memoriam)
autor prvních kuželkář. pravidel
 František Prejsler (in memoriam)
kuželkářský reprezentant
 Slávek Seidl (in memoriam)
funkcionář českoslov. reprezentace
 Jaroslav Šimůnek (in memoriam)
kuželkářský reprezentant
 Vlastimila Šindlerová (in memor.)
kuželkářská reprezentantka
 Jiří Šticha (in memoriam)
sekretář Českoslov. kuž. svazu
 Jindřich Vaněk (in memoriam)
předseda komise rozhodčích a mezinárodní komise
 Pavel Varsik (in memoriam)
první předseda kuželkářského svazu
 Marie Mikulčíková
kuželkářská reprezentantka
 Stanislav Willmann
předseda komise rozhodčích Českého
kuželkářského svazu a dlouholetý
mezinárodní rozhodčí
 Vladimír Tlamka
viceprezident světové asociace
WNBA/FIQ, prezident ČMKS, prezident ČKBF

Bronzová plaketa ČKA
 Milan Mika
 Josef Teska
 Miroslav Zeman

Stříbrná plaketa ČKA
 Petr Smejkal

Zlatá plaketa ČKA
 Petr Marek

Čestné uznání ČSTV
 Petr Holý
 Oldřich Lauer
 Jindřich Svoboda

Medaile ČSTV
Za dlouholeté zásluhy o rozvoj tělovýchovy a sportu
 Jiřina Antoňů
 Václav Vlček
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Trojité vítězství pro Vaverkovou
Letošní slavnostní večer na počest
nejlepších kuželkářů uplynulého roku nebyl pouze vyhlašováním výsledků anket, ale zahajoval zároveň rok
oslav, neboť kuželkářský sport v Česku slaví právě letos 70 let své existence.
Právě tento milník v kuželkářské historii se stal tématem úvodního slova
prezidenta ČKA Jiřího Jančálka, který
vzpomněl na všechny důležité osobnosti v našem sportu a vyzdvihl i naše
úspěchy na mezinárodním poli. V rámci slavnostního večera byly do Síně
slávy ČKA uvedeny další významné
osobnosti českého kuželkářského spor-

tu a byla předána čestná ocenění NBC,
ČKA a ČSTV. Mezi vzácnými hosty byl
také prezident NBC Siegfried Schweikardt, který naši asociaci krom jiného
označil za významného člena NBC a
popřál nám mnoho úspěchů v dalších
70 letech.
Třetím, kdo se večer v Brně chopil
mikrofonu, byl Jiří Němec, který je nejen šikovný kuželkář, ale také skvělý
moderátor. Právě on doprovázel slovem oficiální část večera, jehož hlavní
náplní bylo vyhlášení výsledků kuželkářských anket. Nejlepší kuželkáři
loňského roku obdrželi svá ocenění
z rukou primátora města Brna pana
Romana Onderky, představitelů ČSTV
a ČKBF, poslanců PČR, vedení ČKA a
také sponzorů.
Hlavními partnery celého slavnostního
večera byla společnost Vaňura s.r.o.
a ředitel hotelu Slovan pan Jan BerKuželkářské listy 1/2007

natík, který dokázal připravit opravdu
optimální podmínky pro tuto akci. Nemalý podíl na zajištění cen pro naše
nejlepší i občerstvení účastníků měli
tentokrát i další sponzoři. Jmenovitě
pak především firmy J&R DIGITAL Vracov (p. Jiří Daněček), ŽSD (generální
ředitel p. Petr Hubacz), firma VESELÝ
(majitel p. Přemysl Veselý) a ESOM (p.
Aleš Ryšánek).
Hlavními hvězdami večera se trochu
podle očekávání stali Lucie Vaverková s Janem Kotyzou. Oba se stali
nejlepšími kuželkáři nejen ve své juniorské kategorii, ale také v hlavní kategorii seniorů. V uplynulém roce dosáhli
opravdu mimořádných úspěchů, a tak
jsou letošní ceny ve správných rukou.
Zlatým hřebem večera bylo vyhlášení
Kuželkářské hvězdy ČR roku 2006,
kterou se díky nejvíce obdrženým SMS
hlasům stala Lucka Vaverková právě
před Honzou Kotyzou.
Po skončení oficiální části pokračoval
večer společenskou částí, kdy mohli
přítomní poblahopřát oceněným kuželkářům, připít si sklenou vína, či si
s nimi zatancovat za doprovodu kapely, která vydržela hrát i dlouho po
půlnoci.
Dvanácté vyhlašování Kuželkáře ČR
můžeme tedy považovat za velmi
zdařilé a poděkování patří všem pořadatelům z řad vedení i členů ČKA,
řediteli a personálu hotelu Slovan a
všem zúčastněným za příjemnou atmosféru.
Robin Parkan

Výsledky kuželkářských anket
Kuželkář roku 2006
1. Jan Kotyza
2. Viktor Pytlík
3. Michal Jirouš
4. Zdeněk Gartus
5. Radek Holakovský

KK PSJ Jihlava 161
Sokol Kdyně
127
SKK Náchod
83
KK Slavoj Praha 25
SKK Náchod
13

Kuželkářka roku 2006
1. Lucie Vaverková
KK Slovan Rosice
2. Šárka Marková
KK Slavia Praha
3. Dana Wiedermannová ml. KK Zábřeh
4. Naděžda Dobešová
TJ Třebíč
5. Eva Klaudová
KK MS Brno
Junior roku 2006
1. Jan Kotyza
2. Zdeněk Dvořák
3. Petr Mika
4. Ondřej Sobčák
5. Pavel Jiroušek

136
71
59
53
27

KK PSJ Jihlava 219
TJ Č. Velenice 104
KK MS Brno
38
KK Zábřeh
28
TJ Ústí n. Orlicí 27

Juniorka roku 2006
1. Lucie Vaverková
KK Slovan Rosice
2. Dana Wiedermannová ml. KK Zábřeh
3. Hana Wiedermannová KK Zábřeh
4. Vendula Šebková
Spartak Přerov
5. Vendula Mederová
KK Šumperk

204
121
39
20
18

Talent roku 2006 – Chlapci
1. Martin Procházka
TJ ČKD Blansko
2. Michal Pytlík
SKK Rokycany
3. Jakub Zdražil
KK PSJ Jihlava
4. Marek Frydrych
TJ Odry
5. David Hampl
Jiskra Rýmařov

29
11
8
4
3

Talent roku 2006 – Dívky
1. Simona Koutníková
Sokol Duchcov
2. Klára Zubajová
TJ Val. Meziříčí
3. Vlasta Kohoutová
Sokol Kolín
4. Pavla Hůrová
TJ Odry
5. Martina Janyšková
Sokol Sedlnice
Nela Pristandová
SKK Jičín

30
12
5
4
2
2

Rozhodčí roku 2006
1. Soňa Keprtová
Zábřeh
2. Libor Novák
Praha
3. Růžena Navrátilová
Přerov

25
9
9

Trenér roku 2006
1. Bedřich Jelínek
2. Luděk Keprt
3. Jaroslav Slabák

KK Slovan Jirkov 76
KK Zábřeh
30
KK MS Brno
28
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Nechávám si otevřená vrátka

Největší Honzovou výhodou je to, že
se dokáže přizpůsobit každé dráze.
Ukázal, že už dnes je velkým hráčem a
do budoucna mu předpovídám opravdu velkou budoucnost.
Co chybí Janu Kotyzovi, aby byl hráčem nejužší světové špičky?
Schází mu kázeň na dráze. Když se
nepodaří hod, je potřeba se nerozptylovat, ale maximálně se koncentrovat
na ten další, a to Honzovi dělá občas
problém.

Bedřich Jelínek získal ocenění pro
nejlepšího trenéra roku 2006, přesto
odchází z místa reprezentačního kouče juniorského týmu. Nám však prozradil, že nevylučuje v budoucnosti
svůj návrat k reprezentaci. Teď si však
bude užívat zaslouženého odpočinku
v rodinném kruhu.
Jak si užíváte své vítězství v anketě
Trenér roku 2006?
Každopádně jsem to nečekal, protože
letos bylo vhodných kandidátů opravdu hodně. Překvapilo mě to a jsem rád,
že na konec své kariéry jsem získal toto
ocenění.
Co se Vám v uplynulém roce nejvíce
podařilo?
Za největší úspěch považuji, že se nám
podařilo v juniorské reprezentaci dát
dohromady fantastickou partu lidí,
která byla na MS. Takovou soudržnost
týmu jsem za svou kariéru nezažil. Po
neúspěchu na domácím šampionátu
v Náchodě jeli kluci do Bolzana ukázat, že na to mají, a to se jim myslím
výborně podařilo.
Nejvýraznější osobou národního týmu byl Jan Kotyza. Jak se díváte na
jeho letošní úspěchy?
Kuželkářské listy 1/2007

Všechny určitě velmi překvapilo ukončení vaší úspěšné trenérské kariéry.
Co Vás k tomuto kroku vedlo?
Za těch 15 let u reprezentace jsem
hodně přemýšlel o tom, co jsem udělal
dobře a co špatně a došel jsem k tomu,
že to potřebuje změnu, nový impuls,
který by mohl přinést někdo mladší.
Druhým důvodem byla rodina, protože
15 let je opravu dlouhá doba a už se
těším až budu mít volné víkendy, které
budu trávit s rodinou.
Neláká Vás ujmout se v budoucnu kormidla seniorské reprezentace?
Musím se přiznat, že mě to láká,
protože pro každého trenéra je ten
post tím vysněným vrcholem. Pro měl
byl sice vrchol Bolzano a říká se, že
v nejlepším je čas skončit. Nechám
si však otevřená zadní vrátka a v budoucnu možná, kdo ví...
Jak vidíte budoucnost kuželkářského
sportu v České republice?
Pokud budeme i nadále pracovat s mládeží tak, jako se to dařilo v uplynulých
10 letech, tak věřím, že české kuželky
půjdou pořád nahoru a jejich jméno
ve světě bude mít patřičný zvuk. Naši
mladí reprezentanti už dnes ukazují,
že se máme do budoucna na co těšit.
Rozhovor připravil:
Michal Maryška

Kuželkářská hvězda 2006

1. Lucie Vaverková
KK Slovan Rosice
2. Jan Kotyza
KK PSJ Jihlava
3. Pavlína Keprtová
KK Zábřeh
4. Jaroslav Vymazal
KK Šumperk
5. Dana Wiedermannová ml. KK Zábřeh
6. Václav Rypel
TJ Třebíč

89
48
47
35
16
14

Kontrolní start ve Vyškově
První lednový víkend se před večerním
vyhlášením výsledků kuželkářských anket sešla mužská i ženská reprezentace
ke kontrolnímu startu v nedalekém
Vyškově. Na přání trenérů se hrálo
do starého typu kuželek a možná i to
se projevilo na výkonech, které byly
pouze průměrné.
Cílem trenérů bylo prověřit formu některých, zejména mladých hráčů, kteří
tak mohli předvést svoji formu před
jarní částí ligových soutěží a představit
se v dobrém světle reprezentačním trenérům, které čeká těžký úkol v podobě
nominace na nadcházející MS družstev
na Slovensku.
-KBMuži
Petr MIKA
Robin PARKAN
Zdeněk DVOŘÁK
Jan KOTYZA
Jiří NĚMEC
Jiří KUDLÁČEK
Radek HEJHAL
Pavel JIROUŠEK

508
563
595
587
567
520
565
536
Ženy

Eva BUDIŠOVÁ
Andrea TATOUŠKOVÁ
Eva KLAUDOVÁ
Vladimíra ŠŤASTNÁ
Šárka MARKOVÁ
Dana WIEDERMANNOVÁ
Lucie VAVERKOVÁ
Hana WIEDERMANNOVÁ

524
533
543
519
531
537
476
538
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Mistrovství ČR v kuželkách ČSTPS
Na čtyřdráze v Rýmařově pořádal
Český svaz tělesně postižených sportovců finálový turnaj mistrovství ČR
v kuželkách, do kterého se kvalifikovali ti nejlepší z Českého poháru.
Kategorii lehce postižených žen (100
hs) ovládla s výrazným náskokem Anna
Kalasová (ČKD Blansko) výkonem 454
kuželky. Dále: 2. A. Káňová (Ostrava)
394 kuželek, 3. J. Víchová (Opava) 385
kuželek.
V kategorii lehce postižených mužů
(100 hs) to dlouho vypadalo na
vítězství Zdeňka Špačka výborným
výkonem 442 kuželky. V poslední
dvojici však Petr Kumstát (oba ČKD
Blansko) výborným výkonem 459
kuželek dokázal stabilní letošní formu
a potvrdil vítězství v celém letošním
seriálu Českého poháru a po 10 letech
sesadil z trůnu Theodora Víchu (Opava), který obsadil třetí příčku výkonem
425 kuželek.
V kategorii LP2 získal titul výkonem
454 kuželek velmi nečekaně Jaroslav
Brázda (Ostrava), který letos nevyhrál
žádný turnaj a do finále se kvalifikoval
až z posledního postupového místa, ale
forma se dostavila v pravý čas. Některé
favority (Jan Šmerda z ČKD Blansko
a Vladimír Štrbám z Olympie Bruntál)

tím tak zaskočil, že se nedostali ani na
bednu, ač na ni papírově měli. Dále:
2. K. Forcek (Rýmařov) 442 kuželek,
3. J. Pavlosek (Ostrava) 441 kuželek.
V kategorii TP žen se do finále kvalifikovaly jen 2 ženy a proto v souladu
s pravidly nebyl titul udělen.
Mezi TP muži (100 hodů do plných),
potvrdil svoje letošní výborné výkony
Zdeněk Dočkálek (Rýmařov) a 565
kuželek znamenalo jasné vítězství.
Dokázal, že vítězství v Českém poháru
nebylo náhodné. Dále: 2. R. Vávra
(Opavy) 538 kuželek, 3. J. Horáček
(Bruntál) 530 kuželek.
Petr Kumstát

Výkonná rada ČKA
V sobotu 6. 1. 2007 se v Brně uskutečnilo zasedání Výkonné rada ČKA.
Účastníci vyslechli zprávu prezidenta
ČKA J. Jančálka o činnosti Výkonného
výboru ČKA (VV ČKA) v roce 2006 a
zprávu ekonomky L. Kupové. Hlavním
bodem bylo projednání novely sportovně technických předpisů ČKA s vazbou
na novou strukturu soutěží v dorostenecké kategorii. Konečnou verzi těchto
materiálů schválí VV ČKA na základě
proběhlé diskuze.

Mistrovství ČR neregistrovaných
V červnu 2006 se uskutečnil v Jihlavě
nultý ročník Mistrovství ČR družstev
neregistrovaných hráčů. Protože se
tato akce vydařila, rozhodl se VV ČKA
vyhlásit oficiální 1. ročník.

Na 1. Mistrovství ČR neregistrovaných
hráčů může družstvo přihlásit vypisovatel nebo pořadatel dlouhodobé soutěže neregistrovaných družstev. Přihlášeno může být pouze družstvo, které
se stalo vítězem nejvyšší dlouhodobé
soutěže neregistrovaných v roce 2006.
Z každého města může být přihlášeno
pouze jedno družstvo.
V případě velkého zájmu se uskuteční
regionální kvalifikace v termínu 19.
– 20. května 2007. Finálový turnaj je
plánován v termínu 16. – 17. června
2007.
Vyplněnou přihlášku, která bude ke
stažení na webových stránkách od 22.
ledna 2007, je třeba poslat emailem na
nere@kuzelky.cz do 28. února 2007.
Mistrovství se uskuteční pro čtyřčlenná
družstva a zúčastnit se mohou pouze
hráči, kteří nejsou registrováni u ČKA.
Rozpis soutěže bude zveřejněn po datu
pro zaslání přihlášek.
-MM-

Výkonný výbor ČKA
VV ČKA dne 9. 12. 2006 schválil nominace na SP seniorů a SP juniorů a plán
akcí a návrh rozpočtu Komise státní
reprezentace na rok 2007.
Na zasedání 6. 1. 2007 v Brně se
zabýval především přípravou MČR
jednotlivců 2007 a účastí na MS 2007.
VV ČKA dále schválil návrhy na místa
konání MČR 2007 jednotlivých kategorií a postupové klíče.
Kuželkářské listy 1/2007
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Mistrovství ČR 2007
Postupové klíče
Společné zásady pro všechny kategorie:
 Obhájce titulu z roku 2006 má právo
přímého postupu. Pokud svého práva
nevyužije, připadá jeho postupové
místo tomu KKS, který ho na Mistrovství ČR 2006 přihlásil.
 Každý KKS má právo 1 zástupce
(juniorky, dorostenky, žactvo), resp.
2 (v ostatních kategoriích). Zbývající
místa budou přidělena podle umístění
hráčů na loňském MČR.
 Postupová místa, která má KKS

Kuželkářské listy 1/2007

Ubytování
12.5.2007
12.5.2007
12.5.2007
12.5.2007
Žádné
Žádné
5.5.2007
5.5.2007
Žádné
Žádné
Žádné

Čtvrtý turnaj představoval velké překvapení v počtu přihlášených dětí. Bylo
jich celkem 277! Jak už to ale chodí
díky nemocem, jistě zapříčiněných
i zvláštním lednovým počasím, nakonec turnaj odehrálo 254 dětí.
Čtvrté kolo se konalo na kuželnách
v Šumperku (ŠU), Táboře (TÁ), Vsetíně
(VS) a Podbořanech (PO).
Podrobnější informace na stránkách:
http://pmn.czechian.net.
Mladší žáci
Vítězové turnajů čtvrtého kola:
ŠU
TÁ
VS
PO

Sedlář Martin
Prkna Lukáš
Frydrych Marek
Král Dominik

KK Šumperk
TJ Centrop. Dačice
TJ Odry
TJ Narex Č. Lípa

240
244
244
243

Průběžné pořadí po 4. turnaji:
1.
2.
3.

Frydrych Marek TJ Odry
73
Chmura Martin Rychnov n. K.69
Repčik Pavel
TJ Hazlov
63

246
242
235

Mladší žákyně
Vítězky turnajů čtvrtého kola:
ŠU
TÁ
VS
PO

Šrámková Patr.
Krasová Monika
Smelová Mich.
Švihlíková Krist.

TJ Horní Benešov
TJ Neratovice
TJ Luhačovice
Kuželky Podbořany

234
228
244
259

Průběžné pořadí po 4. turnaji:

Senioři

Seniorky

Dorostenci

Dorostenky

Žáci

Žákyně

1.
2.
3.

Juniorky

Účastníci
48
48
36
28
36
36
36 + doprovod
28 + doprovod
28 + doprovod
28 + doprovod
14 družstev

Junioři

Termín
12. – 13.5.2007
12. – 13.5.2007
12. – 13.5.2007
12. – 13.5.2007
12.5.2007
12.5.2007
5. – 6.5.2007
5. – 6.5.2007
5.5.2007
5.5.2007
15.4.2007

Ženy

Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Zlínský
Olomoucký
Moravskoslezský
Obhájce
PMN – 1. – 13.

Místo
Náchod
Přerov
Opava
Zábřeh
Třebíč
Kutná Hora
Horní Benešov
Rosice
Jihlava
Podbořany
Valašské Meziříčí

přidělena, ale která neobsadí, propadají a počet účastníků se o ně snižuje.
 U žákovských kategoriích přechází
nevyužitá postupová místa, přidělená
na základě umístění v PMN, na následujícího hráče dle umístění.
 Pokud se dva či více KKS dohodnou
na uspořádání společného mistrovství
kraje, ze kterého se hráči kvalifikují na
MČR, je celkový počet postupujících ze
společného mistrovství dán součtem
přidělených míst zúčastněným KKS.
Více na www.kuzelky.cz.
Hanuš Slavík

Muži

Muži
Ženy
Junioři
Juniorky
Senioři
Seniorky
Dorostenci
Dorostenky
Žáci
Žákyně
Kvalif. 1. KLDD

Pohár mladých nadějí

4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
2
7
2
1
–
48

6
2
3
2
3
3
2
5
2
3
4
2
8
2
1
–
48

3
2
3
3
2
2
2
3
3
3
4
2
2
2
–
–
36

2
3
2
1
1
1
1
2
1
1
4
3
4
1
1
–
28

2
2
4
3
3
2
3
2
2
2
3
2
3
2
1
–
36

2
3
4
2
2
3
3
2
2
3
2
3
2
2
1
–
36

2
4
3
2
2
2
2
2
4
3
3
3
2
2
–
–
36

1
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
5
3
1
1
–
28

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
28

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
–
13
28

Švihlíková Krist. Podbořany 81
Utikalová Linda TJ Hazlov
63
Vacková Jitka
Sokol Kolín 61

252
244
231

Starší žáci
Vítězové turnajů čtvrtého kola:
ŠU
TÁ
VS
PO

Haresta Jakub
Benedikt Petr
Bělíček Martin
Wohlmuth Mich.

TJ ČKD Blansko
271
KK PSJ Jihlava
266
TJ Zbrojovka Vsetín 260
SKK Rokycany
249

Průběžné pořadí po 4. turnaji:
1.
2.
3.

Wohlmuth Mich. Rokycany
90
Konvičný Matěj Val. Meziříčí 88
Haresta Jakub TJ Blansko 85

257
257
257

Starší žákyně
Vítězky turnajů čtvrtého kola:
ŠU
TÁ
VS
PO

Divišová Mich.
Kohoutová Vl.
Janyšková Mart.
Hrušková Mart.

KK Josefov
Sokol Kolín
TJ Sokol Sedlnice
TJ GC Teplice

233
246
239
229

Průběžné pořadí po 4. turnaji:
1.
2.
3.

Janyšková Mart. TJ Sedlnice 65
Šeborová Hana Sokol Kolín 65
Reiterová Aneta Kosmonosy 60

237
235
240
Strana 6

PŘEDSTAVUJEME REPREZENTANTY

Michal Jirouš

Termínový kalendář ČKA
20. 1.

Ligové soutěže

27. 1.

Ligové soutěže
Champions League

Věk: 29 let
Rodinný stav: svobodný
Povolání: soukromý podnikatel
Klub: SKK Primátor Náchod
Osobní rek. 120 HS: 677 (rek. ČR)
Osobní rekord 200 HS: 1016
Reprezentační starty: 33
Úspěchy:
 MSD – 1. místo ve dvojicích
 MČRJ – 3× 1. místo, SPJ – 2× 3. místo
 MČRM – 2× 1. místo

Jakou roli ve vašem životě hrají kuželky?
Dost důležitou, proto je hraji.
Od kolika let se kuželkám věnujete?
Od 5 let, závodně od 15 let.
Máte nějaký kuželkářský vzor?
Ne, vždy jsem se spoléhal jen sám na
sebe.
Čeho si ve Vašem kuželkářské životě
nejvíce ceníte?
Zatím ničeho takového, co by mohlo
něco více znamenat. Věřím, že to pravé
teprve přijde.
Co si myslíte o úrovni kuželek v ČR?
Českým kuželkám chybí peníze a bez
nich si můžeme o úrovni, kterou vidíme
např. v SRN, nechat jenom zdát.
Kdo je podle vás největší kuželkářskou osobností v ČR?
No, i když to podle ankety tak nevypadá, přeci já… (smích)
Jaké máte plány do budoucna?
Co se týká mých soukromých plánů,
tak v současné době ještě stále rekonstruuji svůj rodinný domek. To mi zabírá spoustu volného času a upřímně
Kuželkářské listy 1/2007

3. 2.
10. 2.

Ligové soutěže
Ligové soutěže
PMN (Česká Třebová, Přerov,
Jihlava, Rokycany)
9. – 11.2. SP junioři (Celje, SLO)
SP muži+ženy (Klagenfurt, AUT)
17. 2.

Ligové soutěže
Champions League

Kuželkářské weby
KK PSJ Jihlava
http://psj.kuzelky.cz

řečeno stojí i hodně nervů. Ale jakmile
se mi to podaří, chci se vrhnout na studium německého jazyka. Mám v úmyslu věnovat tomu většinu svého volna.
Co si myslíte o tolik diskutované disciplíně 120 HS?
Tato disciplína je určitě náročnější
než 200 hs, ale na druhou stranu si
myslím, že díky ní se zhoršila fyzická
kondice u mnoha hráčů, což jim může
chybět třeba na SP nebo MS.
Co byste vzkázal čtenářům našeho
časopisu?
Před několika dny jsme uzavřeli starý
rok a vykročili do nového roku, takže
se nabízí všem popřát do dalších dnů a
měsíců i let hodně zdraví, spokojenosti,
osobního, profesního i kuželkářského
štěstí. Dále všem přeji hodně optimismu, dobrých nápadů a skvělých přátel
okolo sebe. Mně se je podařilo nalézt
v náchodském klubu, na který jsem
patřičně pyšný. (smích)

KK Sokol Vážany
http://www.sweb.cz/josekamen

KK Pilana Tools Zborovice (nereg.)
http://kuzelky-pilana.euweb.cz

Rozhovor připravila:
Petra Dusová
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20 vstupenek na SPORT PRAGUE & SPORT FASHION
Kuželkářské listy se letos staly mediálním partnerem největší sportovní výstavy v České republice. Máte možnost
soutěžit o 5 cen v podobě 4 volných
vstupenek na tuto akci.
SPORT PRAGUE & SPORT FASHION se
uskuteční ve dnech 21. – 24. února
2007 na PVA Letňany.
Pokud chcete vyhrát, stačí jen správně
odpovědět na naše 3 otázky a pak věřit,
že budete vylosováni mezi šťastné
výherce.
1. Naďa Dobešová na mistrovstvích
světa získala celkem?
a) 10 medailí
b) 15 medailí
c) 20 medailí
2. První číslo Kuželkářských listů nazvané ještě ZPRAVODAJ vyšlo?
a) 6. září 2006
b) 29. srpna 2006
c) 11. října 2006
3. Zpravodajství z dějiště MS ve Skopje 2006 zajišťoval?
a) Petr Streubel
b) Robin Parkan
c) Štěpán Koblížek
Odpovědi na výše uvedené otázky
odešlete do 11. února 2007 na
email: redakce@kuzelky.cz. K odpovědi připojte vaše celé jméno a ko-

respondenční adresu.
Výherci budou zveřejněni na webových
stránkách ČKA a v únorovém vydání
Kuželkářských listů.
Pokud se Vám zdají uvedené otázky
moc těžké, nevěšte hlavu a prolistujte
minulá čísla Kuželkářských listů, kde
najdete odpovědi na všechny uvedené
otázky.

KuLiho vtip

Slezáčková vyhrála vstupenky
Z SMS hlasů zaslaných do 31. 12.
2006 do ankety Kuželkářská hvězda
ČR 2006 byla vylosována výherkyně
2 vstupenek na slavnostní večer v Brně
– Blanka Slezáčková z Vyškova.

Blahopřejeme
V lednu 2007 oslavili životní jubilea:
Oldřich LAUER – dlouholetý reprezentační trenér mužů a člen trenérskometodické komise ČKA.
Jaroslav DOBIÁŠ – předseda STK a
funkcionář Karlovarského KKS.
Jiřina ANTOŇŮ – výborná hráčka, trenérka a funkcionářka svazu i oddílu.

Kuželky opět na ČT
Ze slavnosního večera k vyhlášení
výsledků kuželkářských anket byly
odvysílány reportáže na ČT1 a ČT4
Sport. Reportáže jsou k dispozici ke
zhlédnutí ve videogalerii na www.
kuzelky.cz.
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