
Do ankety Kuželkářská hvězda České republiky 2006 je možné hlasovat pro všechny členy 
ČKA, kteří jsou ke dni vyhlášení ankety registrovanými členy ČKA. 
 
Přehled možných kandidátů (aktualizováno k 3.11.2006):  
 
ADAMŮ Dana (SKK Primátor Náchod) 
V probíhajícím ročníku I.KLZ se svým průměrným výkonem 553,8 drží na 3. místě ze 
všech hráček. 
 
BĚLÍČEK Vlastimil (TJ Zbrojovka Vsetín) 
Na MSJ v Bolzanu byl členem stříbrného družstva juniorů, když dosáhl výkonu 612. 
V soutěži dvojic zahrál skvělých 647, startoval i ve finále jednotlivců (612) a 
obsadil 11.místo a na 12. místo dosáhl v kombinaci (1874). 
 
BRUŽOVÁ Magda (KK Danstav Rosice) 
V probíhajícím ročníku I.KLDD je prozatím nejlepší hráčkou dle průměru (445,0). 
 
BUKOVSKÁ Lenka (KK Konstruktiva Praha) 
V loňském ročníku I.KLZ se stala hráčkou s druhým nejlepším průměrem (542,7). 
 
CVEJNOVÁ Aneta (SKK Primátor Náchod) 
Na juniorském MS startovala v družstvu, které obsadilo 6.místo a dosáhla výkonu 
553. Ve sprintu pak obsadila 17.-32.místo. 
 
DEJDA Filip (Sokol Kolín) 
Na MČR dorostenců vybojoval výkonem 1183 stříbrnou medaili. 
 
DOBEŠOVÁ Naděžda (TJ Třebíč, startuje v německé lize za Victorii Bamberg) 
Ve Skopje na mistrovství světa jednotlivců byla přímo nasazena do 1.kola, kde však 
podlehla Maďarce Mehész 1:3, přestože ji na výkon porazila 549:546. Spolu s Luckou 
Vaverkovou obsadily 10.místo ve dvojicích (1081), její výkon byl 521. Byla nejlepší 
hráčkou reprezentačního družstva žen v obou vítězných mezistátních utkáních proti 
Rakousku v Kremsu (590) a v Hunedoaře proti Rumunsku (583). Na mistrovství ČR žen 
v roce 2006 obsadila třetí místo po výkonech 564 v kvalifikaci a 577 ve finále. 
 
DVOŘÁK Zdeněk (Lokomotiva České Velenice) 
Startoval na MSJ v Bolzanu, výborným výkonem přispěl ke stříbrné medaili družstva, 
se 644 kuželkami byl nejlepším hráčem našeho družstva. Další stříbrnou medaili 
získal společně s Janem Kotyzou v soutěži dvojic v novém českém rekordu 1295, sám 
dosáhl výkonu 639. Ve finále soutěže jednotlivců obsadil 8.místo (629) a přidal 
9.místo v kombinaci (1912). V soutěži tandemů společně s Danou Wiedermannovou 
obsadili 5.-8.místo. Na Světovém poháru juniorů v rakouském Halleinu získal 9.- 
16.místo. V obou juniorských mezistátních utkáních byl naším nejlepším hráčem se 
Slovenskem v Přerově (628) a v Szegedu s Maďarskem (586). Na Mistrovství ČR juniorů 
2006 získal bronzovou medaili po celkovém výkonu 1194. 
 
FOŘTER Milan (KK Lokomotiva Tábor) 
Na MČR seniorů obsadil 2. místo po výkonu 581 kuželek. 
 
 



GARTUS Zdeněk (Slavoj Praha) 
Reprezentant, který o start na MS ve Skopje přišel kvůli zranění. V uplynulém ročníku 
I.KLM byl nejlepším hráčem, když jeho průměr byl 593,3. 
 
GASSMAN Luboš (TJ Valašské Meziříčí) 
Na mistrovství ČR dorostenců v Liberci obsadil 3. místo po vyrovnaných výkonech 578 
a 568. 
 
HELISOVÁ Gabriela (TJ Zbrojovka Vsetín) 
Je úřadující mistryní ČR v kategorii dorostenek. V Náchodě uhrála 1147 bodů. 
 
HILZENSAUEROVÁ Stanislava (Sokol Duchcov) 
Na seniorském mistrovství ČR obsadila po výkonu 530 kuželek druhé místo. 
 
HRDINOVÁ Lenka (SKK Jičín) 
Na MČR juniorek získala bronzovou medaili po vyrovnaných výkonech 578 v kvalifikaci 
a 566 ve finále. Čtvrtou v pořadí Vendulu Šebestovou porazila až lepší dorážkou 
(obě 1144). 
 
HOLAKOVSKÝ Radek (SKK Primátor Náchod, hraje za Sparkasse Lambach v Rakousku) 
Reprezentoval na MS jednotlivců ve Skopje, v kvalifikaci prohrál těsně s Chorvatem 
Sarkezim (2:2 545:553) a v soutěži dvojic obsadil společně s Michalem Jiroušem 15.místo 
(1141), přičemž on sám dosáhl 571.V Lambachu dosáhl pozoruhodného výkonu na 120 
hodů 681. 
 
HUBÁČEK Miroslav (TJ Sokol KARE Luhačovice) 
Je druhým nejlepším hráčem v dosavadním průběhu I.KLD s průměrem 454,2. 
 
JIREŠ Lukáš (TJ Dynamo Liberec) 
Na MSD v Sarajevu v soutěži družstev předvedl výkon 525 kuželek, družstvo skončilo 
na 9. místě a ve dvojici se Zdeňkem Kaplanem docílili 1066 bodů (Lukáš 538) a 
skončili sedmnáctí. 
 
JIROUŠ Michal (SKK Primátor Náchod) 
Na MS ve Skopje postoupil z kvalifikace a podlehl v 1. kole rumunskému reprezentantovi 
1:3 523:573. Společně s Radkem Holakovským obsadil 15.místo v soutěži dvojic, když k 
celkovému výkonu 1141 přispěl 570 kuželkami. V lize vytvořil nový český rekord na 120 
hodů sdružených 677. Je mistrem ČR pro rok 2006 v soutěži mužů, v Hazlově zvítězil 
celkovým výkonem 1241. V probíhajícím ročníku I.KLM je dosud druhým nejlepším hráčem 
podle průměru (607,1) a stejně tak byl druhým nejlepším hráčem I.KLM i v sezóně 
2005/06 (592,2). 
 
JIROUŠEK Pavel (TJ Jiskra Ústí nad Orlicí) 
V Sarajevu na dorosteneckém mistrovství světa v soutěži družstev výkonem 539 
přispěl k 9. místu. Výborných 590 pak předvedl v soutěži dvojic, kde s Milanem 
Kabelkou obsadili 5. místo celkovým výkonem 1128. Bojoval po boku Ludmily Johnové 
také v tandemech, kde skončili již v základním kole po prohraném rozstřelu 13:15. 
Jako jediný z našich dorostenců pak hrál i ve finále jednotlivců a s výkonem 560 
obsadil 6. místo, stejně jako v kombinaci (1689). Je mistrem ČR v kategorii 
dorostu, v Liberci zvítězil v součtu výkonem 1217. Byl také nejlepším dorostencem 



uplynulého ročníku I.KLD s průměrem 456,7. 
 
JOHNOVÁ Ludmila (TJ Lokomotiva Česká Třebová) 
Startovala na MS dorostu nejprve v soutěži družstev, kde jsme získali bronzové 
medaile, byť se jí nedařilo a byla střídána Janou Ševelou (společně 474). Lepší 
výkon podala v soutěži dvojic s Vendulou Mederovou. Výkonem 529 přispěla k součtu 
dvojice 1064, což stačilo na 5. místo. V tandemech skončila s Pavlem Jirouškem již 
v základním kole po prohře v rozstřelu 13:15. Na MČR dorostenek skončila na třetím 
místě, když porazila v součtu 1117 kuželek. V probíhajícím ročníku I.KLDD má zatím 
druhý nejlepší hráčský průměr 439,0 kuželek. 
 
KEPRTOVÁ Pavlína (KK Zábřeh) 
V letošním roce skončila na mistrovství ČR žen na stříbrné pozici po náhozech 569 a 
573. 
 
KABELKA Milan (TJ Centropen Dačice) 
Byl nejlepším z našich dorostenců v soutěži družstev na MS (550), ve dvojicích pak po 
boku Pavla Jirouška získal 5. místo (celkem 1128), ke kterému přispěl 538 kuželkami. Ve 
sprintu skončil v osmifinále. Dařilo se mu i v I.KLD v ročníku 2005/06, kde měl druhý 
nejlepší průměr (443,6). 
 
KAPLAN Zdeněk (TJ Jiskra Ústí na Orlicí) 
V soutěži družstev dorostenců na MS v Sarajevu střídal Radima Metelku a společně dosáhli 
výkon 482. Nastoupil také v soutěži dvojic s Lukášem Jirešem, umístili se na 17. místě 
výkonem 1066, Zdeněk uhrál 528. V I.KLD v ročníku 2005/06 skončil dle průměru na 3. 
místě (441,5). 
 
KILLAROVÁ Jitka (KK Zábřeh) 
Je aktuálně vedoucí hráčkou I.KLZ dle průměru svých výkonů (554,4). 
 
KLAUDOVÁ Eva (KK Moravská Slavia Brno, startuje v rakouské extralize za OTIS 
Austria Vídeň)  
Ve Valašském Meziříčí se v letošním roce stala mistryní ČR v kategorii žen, když v 
kvalifikaci dosáhla výkonu 573 kuželek a ve finále 574 kuželek. 
 
KORCOVÁ Ivana (TJ ČKD Blansko) 
V soutěži družstev na dorosteneckém MS v Sarajevu byla naší druhou nejlepší hráčkou 
(543) a přispěla k zisku bronzu. Ve dvojici s Hanou Wiedermannovou skončili na 19. 
místě (Ivana 502). Ve sprintu cesta Ivany za úspěchem skončila v osmifinále, kde 
prohrála v rozstřelu. V I.KLDD byla v ročníku 2005/06 druhou nejlepší hráčkou dle 
průměru (432,9). 
 
KOTYZA Jan (KK PSJ Jihlava) 
V letošním roce absolvoval 3 velké akce. Nejprve v únoru startoval na Světovém poháru 
juniorů v Halleinu (Rakousko) a protože porazil všechny soupeře z juniorské světové 
špičky, zaslouženě se stal vítězem této prestižní soutěže. V květnu velmi úspěšně 
absolvoval juniorský světový šampionát v Bolzanu. Byl členem družstva, které získalo 
stříbrnou medaili, k čemuž přispěl výkonem 632 kuželek. Se Zdeňkem Dvořákem získali 
další stříbrnou medaili v soutěži dvojic v novém českém rekordu 1295 (Kotyzův výkon 
656). Bronzové medaile pak získal ve finále soutěže jednotlivců opět v českém rekordu 



661 a další bronz a český rekord padl v kombinaci (1949). Se čtyřmi medailemi se stal 
nejúspěšnějším účastníkem MSJ. Třetí velkou akcí bylo MS jednotlivců dospělých ve 
Skopje, kde spolu s Viktorem Pytlíkem zůstali těsně pod nejvyšším stupněm v soutěži 
dvojic a výkonem 1216 získali stříbrné medaile. V soutěži jednotlivců pak v prvním kole 
těsně podlehl maďarskému reprezentantovi. Navíc obsadil ještě 4.místo v kombinaci. 
 
KUDLÁČEK Jiří (TJ Sokol KARE Luhačovice) 
Aktuálně nejlepší hráč I.KLM dle průměru (611,5). 
 
KUDRNA Lubomír (TJ Dynamo Liberec) 
Bronzový medailista MČR seniorů po výkonu 574 kuželek. 
 
MARANČÁK Theodor (Sokol KARE Luhačovice) 
V uplynulém ročníku I.KLM skončil jako třetí nejlepší hráč dle průměru (584,5). 
 
MARKOVÁ Šárka (KK Slavia Praha) 
V ročníku 2005/06 se stala nejlepší hráčkou I. KLZ dle průměru (551). V současném 
ročníku je se svým průměrem (554) zatím druhou nejlepší hráčkou I.KLZ. 
 
MEDEROVÁ Vendula (KK Šumperk) 
Za družstvo na MSD uhrála 523, když byla naší koncovou hráčkou a mohla se radovat 
ze třetího místa. Ve dvojici s Ludmilou Johnovou skončily na 5. místě (Vendula 
535). Jako jediná česká hráčka se probojovala do finále jednotlivců. Po výkonu 507 
skončila patnáctá. A stejná příčka jí patřila v konečném součtu i v kombinaci. Byla 
také nejlepší hráčkou uplynulého ročníku I.KLDD s průměrem 439,5. 
 
METELKA Radim (TJ Zbrojovka Vsetín) 
Na dorosteneckém mistrovství světa nezačal nejlépe a v soutěži družstev byl střídán 
(celkový výkon 482). Výborně se mu však dařilo ve sprintu, kde jako poražený 
semifinalista vybojoval bronzovou medaili. 
 
MIKA Petr (KK Moravská Slavia Brno) 
Na MSJ v Bolzanu byl členem stříbrného družstva, dosáhl výkonu 641. V soutěži 
dvojic společně s Ondrou Sobčákem obsadili 17.místo (1220), Petrův výkon byl 613. 
Startoval i ve sprintu (17.-32.). Je Mistrem ČR 2006 v jednotlivcích mezi juniory, 
kde jako jediný dokázal v obou náhozech překonat šestistovku (631+611). 
V probíhajícím ročníku I.KLM je aktuálně na 3. místě mezi jednotlivci s průměrem 
605,6. 
 
PETRŮ Pavel (KK Lokomotiva Tábor) 
Na MČR mužů obsadil 3. místo po celkovém výkonu 1212 kuželek. 
 
PLÁŠEK Petr (TJ Sokol KARE Luhačovice) 
V probíhajícím ročníku I.KLD je aktuálně nejlepším hráčem dle průměru (464,2). 
 
PYTLÍK Roman (SKK Rokycany, startuje v německé extralize ve Walldorfu). Na MČR 
mužů v Hazlově vybojoval stříbrnou medaili, po výkonech 601 a 631. 
 
PYTLÍK Viktor (Sokol Kdyně, startuje za SKC Stafelberg Staffelstein v Německu) 
Spoludržitel stříbrné medaile v soutěži dvojic na MS ve Skopje společně s J.Kotyzou 



(1216, on sám dosáhl 605). V soutěži jednotlivců postoupil z kvalifikace a v 1.kole 
byl nad jeho síly medailista soutěže Němec Axel Schondelmaier 2:2 553:566. Velkým 
úspěchem je i vítězství jeho klubu SKC Staffelstein v Evropském poháru 2006. 
 
ŘÍHA Zdeněk (TJ Dynamo Liberec) 
Na MSJ v Bolzanu byl členem stříbrného družstva, svoji stodvacítku odehráli společně a 
Alešem Staňkem (568), ve dvojicích přispěl svým výkonem 593 k 9.místu v páru s Vlastou 
Bělíčkem (1240). 
 
SLABÁK Jaroslav (KK MS Brno) 
Obhájil mistrovský titul z roku 2005 v kategorii seniorů, když jako jediný z účastníků MČR 
seniorů pokořil šestistovku (603). 
 
SMRČKOVÁ Růžena (KK Slavia Praha) 
Na mistrovství světa ve Skopje startovala v kvalifikaci proti Slovince Potokar a 
neuspěla (2:2 498:524). V uplynulém ročníku I.KLZ byla třetí nejlepší hráčkou dle 
průměru (539,3). 
 
SOBČÁK Ondřej (SKK Primátor Náchod) 
V Bolzanu na MS juniorů získal dvě medaile stříbrnou v soutěži družstev, když ve strhujícím 
závěru uhájil 2. místo a dosáhl výkonu 594, bronzovou pak ve Sprintu, když od postupu do 
finále ho dělil jediný, pokažený hod do plných při Sudden Victory. Společně s Petrem 
Mikou obsadili 17.místo ve dvojicích (1220), Ondrův výkon 607. Je členem mistrovského 
týmu SKK Primátor Náchod, stříbro získal na Mistrovství ČR juniorů 2006 (1205). 
 
STANĚK Aleš (Hagemann Opava) 
Na juniorském světovém šampionátu se společně se Zdeňkem Říhou, který ho vystřídal, 
přičinil o stříbrnou medaili (spolu 568). Ve Sprintu pak obsadil 17.-32.místo. 
 
SVOZILOVÁ Alena (TJ Valašské Meziříčí) 
Získala bronzovou medaili na mistrovství ČR v kategorii seniorek. 
 
ŠEBESTOVÁ Vendula (KK Šumperk, startuje v Rakousku za Austrii Krems) 
Byla členkou družstva, které na MSJ obsadilo 6.místo, sama dosáhla výkonu 566. 
Spolu s Lenkou Tomáškovou získaly 9.místo v soutěži dvojic (1196), přičemž dosáhla 
výkonu 597. 
 
ŠEBKOVÁ Vendula (TJ Valašské Meziříčí) 
Členka šestého družstva na MSJ (dosáhla 590). Startovala i v soutěži dvojic s Hanou 
Wiedermannovou, k 15.místu (1169) přispěla větší polovinou (599). Probojovala se i 
do finále soutěže jednotlivkyň, kde se ji podařilo konečně zdolat šestistovku a 
výkonem 604 obsadila 11.místo. Zabodovala i v kombinaci 12.místem (1793). 
 
ŠEVČÍK Petr (TJ Sokol KARE Luhačovice) 
V I.KLD probíhajícího ročníku je prozatím na třetím místě dle průměru (448,5). 
 
ŠEVELOVÁ Jana (KK PSJ Jihlava) 
Startovala na mistrovství světa dorostenců v Sarajevu, kde v soutěži družstev 
střídala Ludmilu Johnovou a společně uhráli 474 kuželek. Ve sprintu podlehla hned 
na začátku reprezentantce Srbska a Černé hory. 



 
ŠMERDOVÁ Kamila (TJ ČKD Blansko) 
Na dorosteneckém MČR v Náchodě získala stříbrnou medaili po výkonu 1135. Třetí 
příčka jí patřila dle průměru v uplynulém ročníku I.KLDD (427,7) a patří ji 
prozatím i v letošním ročníku této soutěže (438,3). 
 
ŠŤASTNÁ Vladimíra (Jiskra Nový Bor, startuje v německé DCL za Dresdner 1910) 
Na MS ve Skopje podlehla v kvalifikaci velmi těsně Maďarce Baracsi 2:2 526:530.S 
Danou Wiedermannovou obsadili 12.místo ve dvojicích (1075), sama porazila 535 
kuželek. V reprezentaci dosáhla nejvyššího výkonu při mezistátním utkání 
s Rakouskem v Kremsu startovala mimo družstvo (596). 
 
TOMANOVÁ Věra (Jiskra Rýmařov) 
Na mistrovství ČR seniorek v roce 2006 zvítězila výkonem 538 kuželek. 
 
TOMÁŠKOVÁ Lenka (SKK Jičín) 
V Bolzanu na MSJ hrála společně s Vendulou Šebestovou v soutěži dvojic a součtem 
1197, do něhož přispěla 599 kuželkami, obsadily 9.místo. Startovala ještě ve 
Sprintu a tam se umístila na 17.-32.místě. 
 
VAVERKOVÁ Lucie (KK Danstav Rosice, startuje v Rakousku v extralize za SPG 
Oberpullendorf / Lackenbach) 
Absolvovala tři významné akce. Na Světovém poháru juniorů jednotlivců v rakouském 
Halleinu získala bronzovou medaili a též se přičinila o úspěch v Poháru národů. 
Výtečně se jí dařilo na MSJ v Bolzanu. Byla nejlepší hráčkou družstva, které 
obsadilo 6.místo (603). Medailovou žeň pak zahájila s Danou Wiedermannovou ve 
dvojicích, kdy k bronzu (1225 český rekord) přispěla výkonem 621. Vynikajícím 
českým rekordem 655 pak získala stříbrnou medaili ve finále jednotlivkyň těsně za 
Radou Savič (SLO) a před Ioanou Vaidahazan (ROM). Vše pak doplnila 4.místem 
v kombinaci těsně pod bronzovým stupínkem. A již zmíněná Rumunka Vaidahazan byla 
jejím osudem i ve Skopje na MS jednotlivců, kde s ní v kvalifikaci prohrála 1:3 
538:551. Spolu s Naďou Dobešovou obsadily 10.místo ve dvojicích (1081), Lucčin 
výkon byl 560. Na Mistrovství ČR juniorek získala stříbrnou medaili (1187). 
 
WIEDERMANNOVÁ Hana (KK Zábřeh) 
Hana, ještě věkem dorostenka, stihla dvě mistrovství světa. V tom juniorském byla 
členkou družstva, které získalo 6.místo, dosáhla výkonu 556. Ve dvojicích 
s Vendulou Šebkovou obsadily 15.místo (1169), sama dosáhla 570. V Sarajevu pak na 
MS dorostu byla nejlepší hráčkou našeho výběru, který získal bronzové medaile 
(544). Ve dvojicích s Ivanou Korcovou obsadila 19.místo (990), Hanin výkon byl 488. 
Ve sprintu pak získala 5.-8.místo. 
 
WIEDERMANNOVÁ Dana (KK Zábřeh) 
Ani ona se nespokojila s účastí na jediné významné akci. Nejprve v únoru 
v rakouském Halleinu obsadila 9.-16.místo na Světovém poháru juniorů. V Bolzanu na 
MS juniorů byla členkou družstva juniorek, které obsadilo 6.místo a dosáhla výkonu 
563. Výborně se ji vedlo ve dvojici s Luckou Vaverkou a získaly bronzové medaile 
v českém rekordu 1225 (Dana dosáhla 604). V tandemech společně se Zdeňkem 
Dvořákem obsadili 5.-8.místo a ve Sprintu byla 17.-32. A do třetice absolvovala MS 
jednotlivců ve Skopje, kde v kvalifikaci porazila Rumunku Iordan 2:2 542:540, 



v 1.kole však nestačila na Slovenku Gabiku Kuchárovou (pozdější medailistku) 0:4 
550:590. A s Vlaďkou Šťastnou byly 12. ve dvojicích (1075), Dana dosáhla (540). Je 
mistryní ČR v kategorii juniorek pro rok 2006 po výkonu rovných 1200 na 2x 120 hs. 
 
 


