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Z obsahu tohoto čísla

Předehrávky a prv-
ní kola některých 
soutěží už na ku-
želny opět přinesly 
atmosféru bojů o 
mistrovské body.
Někde čekají hráče 
a diváky nové nebo rekonstruované 
kuželny, což je určitě dobrý signál, že 
podmínky pro kuželkářský sport se dále 
zlepšují. Na některých kuželnách se divá-
ci mohou těšit na nové hráče, kteří jsou 
posilami jejich družstev. Skutečnost, že 
převažuje počet odchodů do zahraničí 
nad návraty do českých soutěží, nazna-
čuje trend jako v jiných sportech, kdy ti 
nejlepší odcházejí do zahraničí. 
Naše snaha informovat o novinkách 
však v některých případech narazila na 
neochotu oddílů poskytnout informace 
nebo poslat alespoň krátký email, což sa-
mozřejmě komplikuje možnost přinášet 
zájemcům potřebné informace. 
Věříme však, že i v právě zahajovaném 
třetím ročníku existence Kuželkářských 
listů zůstanete našimi pravidelnými 
čtenáři.

Úvodem

Závěr měsíce srpna byl v mezinárod-
ním termínovém kalendáři zasvěcen 
konferenci NBC, která se tentokráte 
konala v rumunském Sibiu. 
Součástí konference bylo i rozlosování 
MS družstev, které se bude konat rok 
na jaře. S rozlosováním se mohla naše 
kuželkářská veřejnost již seznámit a los 
byl pro nás vcelku příznivý.
Samotné losování se uskutečnilo v pátek 
večer. Předcházející odpolední program 
byl zasvěcen návštěvě skansenu. 
Než starým budovám však delegáti věno-
vali více pozornosti domlouvání výchozích 
pozic pro jednání konference.

Uvidíme finále Ligy mistrů?
Jedna budova ve skansenu však zaujala 
pozornost všech delegátů. Stala se jí zhru-
ba 100 let stará jednodráhová kuželna. 
Snad každý delegát vzal alespoň jednou 
do ruky starou otlučenou dřevěnou kouli 
a zkusil si hodit do dřevěných kuželek. 
Tehdejší podmínky pro kužekářskou hru 
se diametrálně liší od těch současných. Při 
srovnání minulosti s přítomností vytane 
člověku na mysli otázka: co je třeba udě-
lat, aby se lidé při kuželkách opět bavili 
stejně srdečně, jako tomu bylo dříve.
Pro jednání konference byla vyhrazena 
sobota 30. 8. 2008. Ve srovnání s těmi 

... pokračování na str. 2
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- zastoupení firmy Pro-Tec, která dodává kompletní vybavení kuželen a bowlingů, včetně
  hracího materiálu a přípravků pro čištění a údržbu.

Technický servis v ČR:
Tomáš Baranyi

tel.: +420 724 211 699
e-mail: baranyi@volny.cz

Zastoupení v ČR:
Miroslava Utikalová

tel.: +420 603 495 548
e-mail: utikal@quick.cz

Fa. Reiner Rost
Breitenlesau 50

91344 Waischenfeld
Tel.: 09202 / 1029 Fax 1608

... pokračování ze str. 1

KONFERENCE NBC

minulými konferencemi, proběhla tato 
v poklidném duchu. Německý svaz se 
opět pokusil prosadit, aby si členské svazy 
mohly své domácí soutěže pořádat podle 
sebe. Jejich návrh podpořili kromě nás ješ-
tě Poláci a Dánové, což znamenalo 7 hlasů 
pro a proti bylo 11 — v souvislosti s tím 
je třeba upozornit, že my jsme měli k dis-
pozici hlasovací právo od Slováků, Poláci 
zastupovali Švédy a Němci Švýcary.
Poměrně nečekaně hladce prošel návrh na 
zvýšení členských příspěvků o 12,5 %, pro-
ti jsme byli opět my, Němci a Poláci. Nao-
pak nejtěsnějším poměrem prošel návrh, 
aby pořadatelé mezinárodních akcí složili 
kauci ve výši 2500 až 5000 euro. Návrh 
nečekaně podpořila sekretářka polského 
svazu K. Krystkowiak a pak se tvářila, že 
to snad ani nebyla ona, kdo pro návrh 
zvedl svoji ruku. Při projednávání bodů 
s ekonomickou tématikou se generální 
sekretář NBC zmínil o záměru prezídia 
NBC vytvořit mezinárodní registrační 
databázi. Podrobnosti neuvedl, takže se 
musíme nechat překvapit.
Drobných změn doznal také mezinárodní 
sportovní řád. Byly upřesněny nejasnosti 
kolem soutěží smíšených tandemů, kate-
gorie žactva byla rozdělena na starší a 
mladší žáky. Pro nás to neznamená nic 
nového, protože toto členění je shodné 
jako u nás. Rozdíl je pouze v tom, že pro 
soutěže starších žáků je předepsána kou-
le o průměru 15 cm, pro mladší žáky o 

průměru 14 cm a NBC nebude pro mladší 
kategorii vypisovat žádné soutěže.
Poslední zajímavý návrh se týkal výhradně 
mezistátních zápasů v kategorii juniorů a 
dorostu. Napříště bude možné konat tato 
střetnutí s vyšším počtem hráčů a nejhor-
ší výkony nezapočítávat do celkového 
výkonu družstva. Bude se však jednat 
o přípravné zápasy, které nebudou pova-
žovány za oficiální mezistátní utkání.
V poslední části konference se rozho-
dovalo, kde se budou konat různé akce 
NBC. Největší zájem o pořadatelství měli 
Makedonci a Chorvati. Nic nového. Exis-
tuje jen pár výjimek. Např. MS juniorů 
pro rok 2012 uspořádá Bautzen (Budy-
šín, GER). V roce 2010 se možná bude 
u nás v Olomouci konat finále Champions 
League. Za pořádání této akce však musí 
pořadatel zaplatit 5000 euro. Uvidíme, 
zda za této podmínky do toho Olomouc 
skutečně půjde. Bylo by jistě zajímavé, 
přivítat u nás opět po letech výkvět 
světových klubových družstev.

Jiří Jančálek 
prezident ČKA

MS družstev 2009 
Na konci srpna byly na konferenci NBC 
v rumunském Sibiu rozlosovány skupi-
ny 3. MS družstev konaného příští rok 
v Dettenheimu (GER).
Složení skupin bude následující:
Ženy
A – SLO, CZE, AUT, DEN
B – SVK, SRB, BIH, MKD
C – GER, HUN, CRO, EST
D – ROU, POL, ITA 
Muži
A – HUN, AUT, CZE, SWE/EST 
B – ROU, SLO, SVK, ITA/SUI 
C – MKD, CRO, SRB, BIH 
D – GER, POL, FRA, MNE/DEN
O názory na výsledky losu jsme požádali 
některé členy VV ČKA, KSR a také pár 
potencionálních reprezentantů pro 
toto MS (např. sestry Wiedermannovy, 
Lucku Vaverkovou, Jirku Němce, Míšu 
Markuse a jiné). Svou šanci dostal 
i internetový glosátor Jirka Sedlák, ale 
nakonec své šance nevyužil.
Všichni dostali 3 otázky:
1. Co říkáte na obsazení naší skupiny 
mužů a žen?
2. Jaké jsou podle Vás šance na postup 
ze skupiny?
3. Tip na konečné umístění našich 
týmů?
A zde jsou odpovědi:

J. Slabák – šéftrenér reprezentace
1) Obě družstva mají ve skupině 
obhájce mistrů světa z 2. mistrovství 
světa družstev z Košic. Ženy – ještě těžší 
je skupina C, nejlehčí by byla skupina 
D. Muži – těžké jsou skupiny B a C a na 
druhou stranu je nejlehčí skupina D.
2) Postup obou družstev ze skupin 
bude záležet na souboji ze sousedy 
z Rakouska.
3) Cíl žen – do 4. místa. Cíl mužů 
– postup ze skupiny.

J. Dobeš – trenér žen
1) Ženy ani muži nejsou favority 
na vítězství ve skupině. Co se týká 
složení skupin mohlo to být horší 
(muži B a C skupina, ženy C skupina). 
V obou případech by měla rozhodnout 
utkání s Rakouskem, jejichž týmy se 
v poslední době značně výkonnostně 

... pokračování na str. 3
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Prověřili novou šestidráhu
REPREZENTACE

Výsledky jednotlivců
R. Pytlík 623 577 645 1845
R. Hejhal 591 606 613 1810
V. Pytlík 598 600 578 1776
M. Markus 563 585 614 1762
I. Žaloudík 572 595 576 1743
R. Holakovský 590 591 539 1720
J. Hažva 521 588 608 1717
P. Petrů 560 541 600 1701
J. Staněk 555 559 575 1689
R. Marek 561 535 572 1668
R. Parkan 587 544 542 1673
J. Němec 559 561 1120

Výsledky utkání
CZE "A" 3419 7:1 3215 SVK "A"
CZE "B" 3461 7:1 3270 SVK "B"
CZE "A" 3487 2:6 3534 SVK "B"
CZE "B" 3395 4:4 3372 SVK "A"

CZE I 3565 5:3 3512 SVK I
CZE II 3426 5:3 3372 SVK II

Ve dnech 15.-17. srpna 2008 se ve Vra-
cově uskutečnil kontrolní start mužské 
reprezentace mužů.
Kontrolní start se uskutečnil na nové 
šestidráhové kuželně ve Vracově, která 
byla slavnostně otevřena hodinu před 
začátkem kontrolního startu. Průběh 
celé akce byl obdobný jako v červnu na 
Slovensku v Podbrezové, kde se v neo-
ficiálních utkáních střetli naši hráči se 
slovenskými reprezentanty. Pro trenéry 
Jaroslava Slabáka a Ivo Blaževiče to byla 
poslední šance vidět všechny hráče, 
kteří se uchází o místo v nominaci na 
mistrovství světa jednotlivců, které se 
uskuteční koncem října.
Z nominované dvanáctky se ze zdravot-
ních důvodů omluvil Jan Kotyza, a proto 
ho nahradil Radim Marek.
V sobotu se uskutečnily čtyři zápasy 
a v neděli dva zápasy a každý z hráčů 
tak během dvou dnů absolvoval tři 
utkání. V součtu všech tří výkonů byl 
nejlepší Roman Pytlík před Radkem Hej-
halem a svým bratrem Viktorem. Z šesti 
zápasů vyhráli naši hráči čtyřikrát, jed-
nou došlo k remize a jeden zápas vyhráli 
slovenští reprezentanti. Nutno dodat, že 
Slovensko nepřijelo v nejsilnější sestavě 
a z různých důvodů se omluvili Čech, 

Kyselica, Pešta a Bugár. V dresu našich 
soupeřů tedy nastoupili Foltin, Jasenský 
J., Jasenský I., Tomka, Vadovič, Truska, 
Balický, Vitkovič ml., Pašiak, Scepaník, 
Kordík a Púchly.
Na základě informací komise státní re-
prezentace připravil Štěpán Koblížek 

Výsledky jednotlivkyň
J. Račková 551 599 589 1739
L. Vaverková 536 578 577 1691
D. Wiedermannová 583 582 504 1669
E. Budišová 554 531 563 1648
L. Kalová 555 521 565 1641
H. Wiedermannová 527 564 542 1633
V. Šťastná 535 547 546 1628
Š. Marková 536 539 510 1585

Od čtvrtka 21.8.2008 do neděle 
24.8.2008 proběhl kontrolní start 
adeptek na nominaci na podzimní 
mistrovství světa jednotlivců, které se 
uskuteční v Banja Luce.
Za místo konání kontrolního startu 
byla vybrána Nová Bytřice, kde byla 
hráčkám k dispozici místní pěkná 

Debut se Janě Račkové povedl
čtyřdráhová kuželna a v krásném okolí 
tohoto městečka hráčky zvyšovaly svoji 
kondici také na jízdním kole. 
Během čtyř dnů odehrály hráčky tři sto-
dvacítky, z toho v sobotu formou zápa-
su s výběrem místního klubu. V pátek 
se pak utkaly v disciplíně sprint, kterou 
vyhrála Lucka Vaverková, a trénovaly 
také soutěž tandemů.
Nejlepšími výkony se prezentovala při 
své premiéře v seniorské reprezenta-
ci Jana Račková a až za ní skončily 
v součtu tří startů na této ne úplně 
lehké kuželně všechny zkušenější re-
prezentantky. 
Na základě informací komise státní re-
prezentace připravil Štěpán Koblížek 

zlepšily. V případě žen pak Rakušanky 
dosáhly podstatně lepších výsledků na 
posledním mistrovství jednotlivkyň.
2) V procentním vyjádření bych tipoval 
90 ku 10 % na postup žen a 60 ku 40 % 
na postup mužů.
3) Netipuji, ale věřím ve zlepšení umístění 
proti poslednímu MS u mužů i žen.

J. Jančálek – prezident ČKA
1) O trochu obtížnější se zdá skupina 
mužů.
2) Muži i ženy mají na to, aby ze 
základní skupiny postoupili dál.
3) Jsem optimista a věřím v postup 
mezi čtyři nejlepší celky u obou našich 
družstev.

Z odpovědí reprezentantů bylo cítit 
optimistické naladění. Všichni se 
vesměs shodují na povinnosti postupu 
obou družstev ze skupin, už kvůli 
tomu, že los byl naší reprezentaci 
příznivě nakloněn. Ženy by navíc měly 
postoupit až do semifinále. Ve stejném 
duchu dopadla i anketa na webu ČKA, 
kde 65 % hlasujících věří v postup 
na obou frontách a jen 13 % našim 
reprezentantům nevěří vůbec. Jak to 
nakonec dopadne, si však budeme 
muset ještě nějakou chvíli počkat.

Jan Kotyza

Skupiny pro 3. MS družstev v Dettenhe-
imu vylosovala devatenáctiletá Laura-
-Lucia Nilo v předvečer konference NBC 
v Sibiu (ROU) – foto NBC

... pokračování ze str. 2
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REPREZENTACE

Dorost sbíral zkušenosti
Kontrolní start dorostenecké repre-
zentace se konal netradičně částečně 
ve Valašském Meziříčí a částečně 
ve slovenské Podbrezové ve dnech
18.-23. 8. 2008.
V první části srazu se všichni účastníci 
sešli ve Valašském Meziříčí a ve středu 
se pak přesunuli do slovenské Podbre-
zové, kde příprava probíhala společně 
s reprezentačními kolektivy Německa 
a domácího Slovenska. Po pondělním 
večerním srazu bylo úterý věnováno 
dvoufázové přípravě na kuželně ve Va-
lašském Meziříčí. Fyzickou část přípravy 
zajistilo tentokrát plavání a plážový volej-
bal. Po přesunu do slovenské Podbrezové 
ve středu ráno bylo odpoledne věnováno 
tréninkům sestav a druhá skupina pra-
covala na fyzické přípravě. Ve čtvrtek 
klasickou fyzickou přípravu nahradila 
11 km dlouhá vysokohorská túra. Pátek 
byl vyhrazen neoficiálním trojutkáním 
výběrů jednotlivých kategorií. 
V průběhu celého týdne měli oba 
trenéři Výrek a Musil dostatek příleži-
tostí k poznání stylů i chování na dráze 
jednotlivých hráčů a hráček.  Páteční 
trojutkání bylo pak vyvrcholením celé-
ho týdne. V kategorii chlapců dopadlo 
bohužel bídně a náš kolektiv skončil po-
slední. Malou omluvou pro chlapce byla 
jejich nezkušenost, protože všichni byli 

na podobné akci poprvé. Malou náplas-
tí na celkový výkon družstva byl výkon 
Michala Pytlíka, který se stal vynikajícím 
výkonem 622 kuželek nejlepším hráčem 
celého utkání. Pohled na výkony děvčat 
byl přeci jenom veselejší. Naše děvčata 
s přehledem porazila domácí výběr 
a s favorizovanými Němkami prohrála 
až v samotném závěru utkání. Zde se 
velmi projevila přítomnost zkušených 
hráček (Musilová, Navrkalová, Jandíko-
vá). Nejlepší hráčkou utkání byla Zuzka 
Musilová. Ale ani ostatní hráčky nezkla-
maly a podaly slušné výkony.
Soustředění bylo velice dobře zabez-
pečeno jak ve Valašském Meziříčí, tak 
v Podbrezové, kde pořádající Slovenský 
kuželkářský svaz připravil pro všechny 
perfektní podmínky po všech strán-
kách. Tím největším plusem pro hráče 
a hráčky pak byl společný trénink se 
svými vrstevníky ze Slovenska a pře-
devším Německa. Získané zkušenosti 
zcela jistě využijí v další přípravě na 
květnové MS dorostu 2009. Využít své 
zkušenosti mohou také na nejbližší akci, 
kterou bude mezistátní utkání s doros-
teneckou reprezentací Polska, které se 
uskuteční ve dnech 24.-26.10.2008 
v Náchodě.

František Majer
tech. ved. dorostenecké reprezentace

Trojutkání — dorostenky
Česká republika (CZE)

Plné Dorážka Celkem Chyby
Z. Musilová 367 217 584 2
K. Popovičová 358 165 523 6
M. Jandíková 368 151 519 5
N. Pristandová 360 182 542 4
S. Horňáková 381 149 530 10
R. Navrkalová 351 198 549 2

2185 1062 3247 29

Německo (GER)
Plné Dorážka Celkem Chyby

S. Dressler 366 170 536 7
A. Kaltenbach 381 185 566 6
C. Vaethjunker 357 176 533 10
J. Welner 381 183 564 7
V. Brauns 373 179 552 5
C. Terme 368 192 560 5

2226 1085 3311 40

Slovensko (SVK)
Plné Dorážka Celkem Chyby

L. Butkovičová 358 156 514 8
I. Makovníková 372 148 520 11
R. Karasová 328 148 476 5
L. Klimková 355 164 519 7
M. Javorková 372 198 570 6
N. Pristachová 370 159 529 4

2155 973 3128 41

Trojutkání — dorostenci
Česká republika (CZE)

Plné Dorážka Celkem Chyby
M. Pytlík 373 249 622 1
J. Šplíchal 357 168 525 4
M. Schejbal 352 218 570 3
M. Tuček 327 239 566 5
V. Šípek 381 160 541 4
J. Haresta 363 149 512 11

2153 1183 3336 28

Německo (GER)
Plné Dorážka Celkem Chyby

M. Volfring 385 211 596 1
D. Aubelj 408 208 616 4
M. Weis 378 180 558 6
T. Saiger 379 198 577 3
S. Schubert 381 238 619 4
S. Peter 413 177 590 1

2344 1212 3556 19

Slovensko (SVK)
Plné Dorážka Celkem Chyby

D. Klubert 375 160 535 5
E. Kuna 379 174 553 5
Ľ. Svitek 377 213 590 5
M. Koleják 385 180 565 4
S. Kovač 397 176 573 2
P. Nemček 388 209 597 2

2301 1112 3413 23
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Nový ročník ligových soutěží již klepe 
na dveře a jako tradičně došlo během 
letní přestávky k mnoha změnám. Asi 
nejvýznamnější událostí letní pauzy je 
odchod nejlepšího hráče ligy a kuželkáře 
roku 2007 Michala Jirouše do zahraničí. 
Neméně zajímavou zprávou je 
určitě také přestup Micha-
la Markuse z Opavy do 
Luhačovic. Právě 
toto posílení staví 
luhačovický klub 
do pozice jednoho 
z favoritů na zisk 
titulu spolu s obhájcem 
titulu Náchodem a družstvem 
Slavoje, jehož kádr nedoznal žádných 
změn. Oslabeni o Roberta Pevného 
a Jiřího Němce vstupují do nového 
ročníku v Jihlavě. Posilou by pak měl 
být především juniorský reprezentant 
Filip Dejda. Na horní polovinu tabulky 

myslí také v České Třebové a Opavě. 
Tradičně na dobré výkony v domácím 
prostředí se opět budou spoléhat v Br-
ně a Táboře, kde se mohou hráči těšit 
z částečně zrekonstruovaných drah. Po 
roční pauze vrací první liga do Dačic, 

které se s navrátilcem Jiřím 
Němcem budou snažit 

vyhnout záchranář-
ským starostem. Ty 
se naopak zřejmě 
nevyhnou oslabe-
ným Husovicím, 

z jejichž kádru odešel 
Jan Machálek, Přerovu 

a druhému nováčkovi Jiskře 
Kovářská. Tým bez výrazných hvězd 
se však může opřít o relativně těžkou 
domácí kuželnu, kde se budou body 
soupeřům získávat těžko. 

-KB-
Na obrázku nováček TJ Jiskra Kovářská

Zamíchají přestupy pořadím?

Konečná tabulka 1. KLZ 07/08

1. KK Slavia Praha 22 145,5:30,5 43

2. KK Zábřeh A 22 115,0:61,0 36

3. TJ ČKD Blansko 22 112,0:64,0 33

4. TJ Spartak Přerov 22 84,5,0:91,5 22

5. SKK Jičín 22 94,0:82,0 21

6. KK Zábřeh B 22 80,0:96,0 21

7. KK Šumperk 22 79,0:97,0 21

8. KK Slovan Jirkov 22 89,0:87,0 20

9. SKK Primátor Náchod 22 78,0:98,0 17

10. Konstruktiva Praha 22 78,0:98,0 16

11. TJ Sokol Kolín 22 56,5:119,5 8

12. TJ Neratovice 22 44,5:131,5 6

Konečná tabulka jednotlivkyň
1. D. Žďárková Slavia 558,3 11/11

2. V. Šťastná Slavia 553,1 11/11

3. L. Bukovská Konstr. 552,4 9/11

4. H. Wiedermannová ml.. Zábřeh 550,3 11/11

5. L. Hrdinová Jičín 548,0 10/11

6. Š. Marková Slavia 548,0 11/11

Konečná tabulka 1. KLM 07/08

1. SKK Primátor Náchod 22 150,0:56,0 37

2. KK Slavoj Praha 22 105,0:71,0 30

3. KK PSJ Jihlava 22 107,0:69,0 29

4. Sokol KARE Luhačovice 22 101,0:75,0 28

5. KK Hagemann Opava 22 100,0:76,0 26

6. TJ Loko Č. Třebová 22 93,5:82,5 22

7. KK Mor. Slavia Brno 22 81,0:95,0 18

8. KK Loko Tábor 22 71,0:105,0 18

9. TJ Sokol Husovice 22 71,5:104,5 15

10. TJ Spartak Přerov 22 79,0:97,0 14

11. TJ Vltavan Loučovice 22 64,0:112,0 14

12. SKK Rokycany 22 63,0:113,0 13

Konečná tabulka jednotlivců
1. M. Jirouš Náchod 607,3 11/12

2. M. Markus Opava 594,2 12/12

3. T. Marančák Luhačovice 589,0 11/12

4. P.  Vymazal Č. Třebová 588,8 11/12

5. R. Parkan Jihlava 586,3 12/12

6. J. Hažva Náchod 585,7 11/12

PRVNÍ LIGA ŽEN

Po letním přestupovém období by bylo 
zřejmě alibistické pokládat si otázku, 
kdo vyhraje nadcházející ročník I.KLZ. 
Spíše by se hodily otázky – o kolik bodů 
letos Slavia vyhraje a najde se družstvo, 
které ji dokáže porazit? 
Slávia určitě neposiluje kvů-
li tomu, aby byla v lize 
ještě silnější, vždyť 
v loňském ročníku 
neodešla ani z jedno-
ho zápasu poražena. 
Ambice klubu sahají 
jistě výš, a tak měřítkem 
úspěšnosti sezóny bude vý-
sledek na Světovém poháru a pří-
padná účast v Lize mistrů. Po přestupu 
Lenky Nové (Bukovské, Lenka se v létě 
vdala) budou hrát za Slávii 4 z 6 nejlep-
ších hráček loňské ligové sezóny. Další 
výraznou „staronovou“ posilou Slávie je 
Helena Gruszková (roz. Cahová).

Největším konkurent pro Slávii byl 
v uplynulých sezónách Zábřeh, který 
však neudržel jednu ze svých nejlepších 
hráček Hanu Wiedermannovou, která 
přestoupila do rakouského SPG SKH-
-POST SV. 1036. Přesto jakékoliv jiné 

umístění než do 2. místa 
by bylo pro Zábřeh jistě 

zklamáním.    
V horní polovině 
tabulky by se měli 
držet stejně jako 
loni Blansko, Jirkov 

a Přerov. Z Přerova 
odešla Zuzka Pěchová do 

Austrie Krems, ale po delší pauze 
se v předehrávce objevily v sestavě pře-
kvapivě sestry Lenka Matyášová a Hana 
Goldemundová. 

-MM-
Na obrázku loňský mistr SK Slavia 
Praha

Slavia nakupovala na 13. titul

PRVNÍ LIGA MUŽŮ
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PŘEDSTAVUJEME NOVÁČKY PRVNÍ LIGY

Dva návraty a dvě premiéry Přestupy v ČR
Vlastimil Bělíček
Zbrojovka Vsetín » Spartak Přerov
Daniel Braun
Sokol Kolín » PSJ Jihlava
Filip Dejda
Sokol Kolín » PSJ Jihlava
Helena Gruszková (roz. Cahová)
Zbr. Vsetín » Slávia Praha
Michal Markus
Hag. Opava » Sokol Luhačovice
Jiří Němec
PSJ Jihlava » Centropen Dačice
Josef Něnička
MS Brno » KC Hodonín
Lenka Nová (dříve Bukovská)
Konstruktiva Praha » Slávia Praha
Lucie Tauerová
Slovan Jirkov » Sokol Duchcov

Odchody do zahraničí
Karel Bučko
Jiskra Kovářská » Kasendorf (GER)
Zdeněk Dvořák
Loko Č. Velenice » SKC Walldorf (GER)
Michal Jirouš
SKK Náchod » SKC Staffelstein (GER)
Jan Machálek
Sokol Husovice » SKC Andau (AUT)
Zuzana Pěchová
Sp. Přerov » Austria Krems (AUT) 
Miroslav Pešadík
TJ Loučovice » Sparkasse Lambach 
(AUT)
Luděk Svozil 
KC Hodonín » KSV Wien (AUT)
Hana Wiedermannová
KK Zábřeh » SPG SKH-POST SV. 1036 
(AUT)

Návraty ze zahraničí
Vlastimil Zeman ml.
Kasendorf (GER) » Jiskra Kovářská

Přestupy v zahraničí
Radek Hejhal
RW Zerbst (GER) » SKC Walldorf  
(GER)
Lucie Vaverková
SPG Oberpullendorf/Lackenbach (AUT) 
» BBSV Wien (AUT)
Jiří Vícha
SKC Staffelstein (GER) » SpVgg Weiden 
(GER)

Vždy po jednom navrátilci a po jednom 
úplném nováčkovi se představí v dal-
ším ligovém ročníku I. KLM a I. KLZ. 
Zatímco pro družstva Kovářské 
a Českých Velenic je postup do naší 
nejvyšší soutěže historickou událostí, 
pro Dačice a Rýmařov se jedná o návrat 
mezi naši elitu.
Jiskra Kovářská je zřejmě raritou mezi 
českými kuželkářskými kluby, neboť 
klub je tvořen pouze jedním seniorským 
a jedním dorosteneckým družstvem 
(celkem 16 členů oddílu včetně 7 doros-
tenců ). V letech 1996 – 2000 postoupil 
tým mužů z okresního přeboru až do 
II. KLM a v prakticky nezměněné sestavě 
hraje dodnes. Účast v první lize je pro 
oddíl historickým úspěchem a udržení 
prvoligové příslušnosti jediným cílem 
nadcházející sezóny. Postup do I. KLM 
je pro klub velkou odměnou za dlou-
holeté úsilí. Největšími dosavadními 
úspěchy týmu bez výrazných hvězd 
zatím byla účast několika jejich hráčů 
na mistrovstvích republiky jednotlivců 
mužů i seniorů. 
Muži Centropenu Dačice se do I. KLM 
vrací po roční přestávce, když předtím 
nejvyšší soutěž hráli čtyři sezony. Dačic-
ká kuželna je známá silnou a hlasitou 
podporou diváků. Družstvo je složené 
z mladých vlastních odchovanců vede-
ných zkušenými kuželkářskými matado-
ry Vaškem Zajícem a Jirkou Malínkem. 
Největší oporou a tahounem družstva 
by měl být pak navrátilec z Jihlavy -  
reprezentant Jirka Němec. Družstvo by 
chtělo navázat na dobré výkony z před-
chozí sezony a pohybovat se daleko od 
sestupových vod.
V Českých Velenicích byly kuželky okra-
jovou záležitostí. Po vystavění čtyřdráhy 
se zvýšil zájem o tento sport především 
z řad mládeže. V posledních letech se 
zvýšila podpora kuželkářského sportu 
ze strany představitelů města Českých 
Velenic. Klub je ukázkovým příkladem 
dobré práce s mládeží a právě v doros-
teneckých a juniorských kategoriích lze 
najít největší historické úspěchy oddílu. 
Je nutno uvést především Zdeňka Dvo-

řáka, který sbírá cenné kovy z prestiž-
ních akcí jako je MČR a MS. Z družstva 
žen pak nelze vynechat Yvetu Štarkovou 
a v neposlední řadě Renatu Navrkalo-
vou, která byla tahounem družstva 
dorostu a žen a pravidelně startuje za 
výběr ČR. Družstvo žen začalo stoupat 
na výkonnosti v sezoně 2006/2007, kdy 
postoupilo s jedinou porážkou do II. li-
gy žen. V loňské sezoně pak o postupu 
muselo rozhodovat poslední kolo, ve 
kterém hráčky Velenic v napínavém 
utkání svůj domácí zápas zvládly a 
dosáhly dalšího historického úspěchu. 
Nejlepšími hráčkami loňské sezony byly 
Yveta Štarková, Renata Navrkalová a Mi-
lena Brychtová, které skončily v první 
patnáctce průměru jednotlivkyň.
Družstvo Rýmařova působilo již v nej-
vyšší lize 2 sezony v letech 2004-2006. 
Nenápadný tým těží především z vyrov-
nanosti členek družstva. 
Na základě informací od jednotlivých 
oddílů připravil Kamil Bednář

Družstvo mužů TJ Centropen Dačice

Družstvo žen TJ Lokomotiva Č. Velenice
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Z NAŠICH ODDÍLŮ

I letos se modernizovalo Mistrovství ČOS
Již podruhé se ve dnech 5. až 6. 9. 2008  
konalo na kuželně v Přemyslovicích mi-
strovství republiky České obce sokolské 
(ČOS). Zúčastnilo se jedenáct družstev 
mužů a šest družstev žen. Soutěž se 
konala na 100 hodů sdružených ve 
čtyřčlenných týmech.

Vítězné družstvo v kategorii mužů bylo 
z TJ Sokol Přemyslovice (výkonem 
1882 b.). Nejlepším týmem v kate-
gorii žen byl TJ Sokol Kolín (výkonem 
1685 b.).

Přeborníkem ČOS v jednotlivcích se 
stal Milan Dvorský (Sokol Přemyslovi-
ce) výkonem 493 poražených kuželek 
a přebornicí se stala Markéta Slavíková 
(Sokol Kolín) výkonem 441 poražených 
kuželek. Po oba dva dny panovala na 
kuželně přátelská nálada podtržená 
skvělými výkony hráčů.

Kateřina Grulichová

Družstva žen

1. Sokol Kolín 1685

2. Sokol Bohumín 1621

3. Sokol Rudná 1595

4. Sokol Nové Hrady 1587

5. Sokol Litenčice 1496

6. Sokol Mohelnice 1489

Družstva mužů

1. Sokol Přemyslovice "A" 1882

2. Sokol Mohelnice 1718

3. Sokol Vršovice 1709

4. Sokol Duchcov 1699

5. Sokol Bohumín 1697

6. Sokol Nové Hrady 1689

7. Sokol Ústí nad Labem 1660

8. Sokol Rudná 1640

9. Sokol Kolín 1625

10. Sokol Přemyslovice "B" 1574

11. Sokol Litenčice 1545

Ani letos o prázdninách neměli na 
všech kuželnách „okurkovou sezó-
nu“. Na řadě z nich probíhaly drobné 
či rozsáhlejší rekonstrukce, což určitě 
přispěje k dalšímu zkvalitnění podmí-
nek pro český kuželkářský sport.
Asi hlavní událostí celého léta je olo-
moucká rekonstrukce. Naše jediná 
osmidráhová kuželna prošla kompletní 
výměnou. Byly zde nainstalovány dráhy 
z letošního MSJ v Zadaru a najednou je 
z velmi zastaralé kuželny ta nejmoderněj-
ší. Celá akce přišla téměř na 4 miliony ko-
run a hlavním investorem byl Olomoucký 
kraj. Velkou měrou pomohla i ČKA, která 
zajistila státní dotaci. Hrát se zde bude 
na technologii Pro-Tec. Více podrobností 
se můžete dočíst na webu www.kuze-
lky.cz a také na webu olomouckých ku-
želkářů www.hkk.unas.cz, kde naleznete 
i množství fotek.
Další rozsáhlá rekonstrukce proběhla na 
kuželně ČKD Blansko, která zahrnovala 
položení nového povrchu drah, opravu 
rozběžišť a dopadlišť, rekonstrukci ASK 
Vollmer a nákup nového hracího mate-
riálu. Práce prováděli místní kuželkáři 
ve spolupráci s firmou Pro-Tec. Cena 
rekonstrukce se vyšplhala na více než 
650 000 korun a na financování se 
především podílel Jihomoravský kraj 
a město Blansko. Dne 30.8. proběhlo 
slavnostní přestřižení pásky za účasti 
zástupců Jihomoravského kraje a měs-
ta Blansko. Následovalo přátelské utkání 
A týmu mužů proti mistrovskému celku 
SKK Náchod. Po celý následující týden 
zde pak probíhal otevírací turnaj, který 
ostatním klubům umožnil si vyzkou-
šet nové blanenské dráhy (výsledky 
naleznete na www.kuzelky.cz v sekci 
"Turnaje").

Modernizací prošla také kuželna ve 
Zlíně. Práce provedla firma STAX 
z Jihlavy za výrazného přispění míst-
ních kuželkářů. Celá akce zahrnovala 
výměnu povrchu drah a rekonstrukci 
osvětlení kuželny. Rozpočet dosá-
hl zhruba jednoho miliónu korun, 
přičemž téměř vše jde z rozpočtu 
samotných kuželkářů.
Novou kuželnou se od letošní sezóny 
mohou pochlubit také v Pelhřimově. 
Místním se po letech konečně splnil 
sen a již se těší na novou čtyřdráhu. Ta 
je v současné době ve fázi kolaudace. 
Další podrobnosti přineseme na webu 
ČKA po absolvování celé kolaudační 
procedury.
Dalším městem, které se může pyšnit 
krásnou novou kuželnou, je Vracov. 
Zde byla postavena zbrusu nová 
šestidráha. Kuželnu postavila firma 
J&R Digital a celkové náklady na 
rekonstrukci haly a výstavbu kuželny 
dosáhly výše 3 miliony korun.
Je dobře, že se oddíly snaží moderni-
zovat. Věřme, že tento trend je udrži-
telný, ba že se bude ještě znásobovat. 
Pořád je dost kuželen, které jsou ve 
špatném stavu, ale těch krásných 
rychle přibývá. Snad přibudou i nějaké 
peníze od sponzorů.

Lukáš Dařílek

Kuželna v Blansku Kuželna ve Zlíně

Osmidráha v Olomouci
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Seminář ligových rozhodčích
SEMINÁŘ ROZHODČÍCH

V sobotu 30. 8. 2008 v Praze a násle-
dující sobotu 6. 9. 2008 v Olomouci 
proběhly semináře ligových rozhod-
čích.
Celkem se zúčastnilo 129 rozhodčích 
(64 v Praze a 65 v Olomouci). Účast 
se oproti loňsku výrazně zlepšila, ale 
přesto mě úplně neuspokojila. Některé 
kraje mě vyloženě zklamaly a provedu 
s příslušnými předsedy KR podrobný 
rozbor.
Na seminářích se v první části probí-
ralo hodnocení uplynulého soutěžního 
ligového ročníku 2007/2008 a MČR 
jednotlivců. Zde jsem musel rozhodčím 
poděkovat, neboť v hodnocení ligových 
družstev byli rozhodčí hodnoceni klad-
ně a na MČR jednotlivců se nevyskytlo 
žádné pochybení z jejich strany. Samo-
zřejmě, že v některých případech (asi 
v 5 %) se připomínky vyskytly a na nich 
jsem semináře stavěl. Tyto připomínky 
(ne se všemi jsem se ztotožňoval) jsem 
obšírně rozebral a rozhodčí si mezi se-
bou vzájemně předávali zkušenosti.
Pořadatelé tradiční Jihlavské kuželkář-
ské školy předali komisi rozhodčích 
návrhy na výklady STP a já jsem tyto 
návrhy přednesl (uvedeny v závěrech 
ze seminářů). V závěru první části 
jsem vyhodnotil plnění „Závěrů ze 
seminářů ligových rozhodčích 2007“. 
Až na nejednotné zastavování času při 
rozmotávání kuželek byly všechny body 
kladně plněny.
V druhé části můj kolega z KR Ing. Li-
bor Novák formou „okamžité diskuze“ 
probíral důležité body STP, které se 
týkají nás rozhodčích a ve kterých nás 
tzv. „tlačí bota“. Rozhodčí na tyto body 
mohli okamžitě reagovat a následně si 
předávali svoje poznatky z ligových 
utkání. Dále byly předneseny oficiální 
výklady STP 01, 02 a 03, které vydala 
STK ČKA.
Jelikož jsme diskutovali již během před-
nášky, v samotné diskuzi jsem pouze 
odpověděl na dotaz ohledně delegace 
rozhodčích na ligová utkání a oznámil 
termín školení nových rozhodčích 
II. třídy – úterý 28.10.2008 (státní 

svátek) od 10:00 hod. na kuželně HKK 
Olomouc (viz pozvánka vpravo dole na 
této straně).
Závěry ze seminářů ligových rozhodčích:
• Židle se do hracího prostoru nebude 
v žádném případě povolovat, bude 
mimo hrací prostor v zadní části.
• Koule může být pouze v držení hrá-
če, trenéra nebo odložena v zásobníku, 
žádné jiné odložení (např. na židli, na 
povrch rozběžiště) nebudou rozhodčí 
tolerovat.
• Pokud hráči vypadne koule mimo 
uskutečněný hod mimo hrací prostor 
(např. při odebírání z podavače), ne-
smí hráč tento prostor opustit (kouli 
mu podá např. trenér, technický dozor 
nebo protihráč).
• Podávání rukou před zahájením hry se 
uskuteční na pokyn rozhodčího (např. 
pokynem „vzájemně se pozdravte“) 
v období po jmenovitém představení 
hráčů.
• Po dohrání celé disciplíny (např. 100 
HS, 120 HS) si hráči podají ruce až po 
vyhlášení výsledků.
• Rozhodčí před zahájením utkání bude 
na domácím oddílu požadovat nepře-
tržitý (stálý) technický dozor (jedná 
se zejména o zastavování a spouštění 
časomíry na všech drahách současně).
• Rozhodující čas pro rozcvičení je 
nastavený na totalizátoru každé dráhy, 
rozhodčí počká s pokynem ukončení 
rozcvičky až do uplynutí posledního 
času.
Závěrem bych chtěl poděkovat oběma 
kolegům z komise rozhodčích paní 
Růženě Navrátilové a panu Liborovi 
Novákovi za účelnou pomoc při semi-
nářích, dále paní Ivaně Palánové, paní 
Haně Pluhařové a HKK Olomouc za 
zajištění sálů.
Po ukončení obou seminářů a vzájem-
ných neformálních konzultacích s jed-
notlivými rozhodčími jsem vycítil, že 
jsem se ubíral správným směrem a dle 
mého názoru se semináře povedly.

Milan Jakoubek
předseda komise rozhodčích ČKA

Informace z VV ČKA
Výkonný výbor České kuželkářské aso-
ciace dne 3. září 2008 projednal zprávu 
prezidenta z konference NBC, hodnocení
mistrovství České republiky neregistro-
vaných, přípravu kuželkářské ligy a Po-
háru ČKA 2008/2009, zajištění účasti
na mistrovství světa 2008 mužů a žen, 
přípravu ankety KUŽELKÁŘ 2008, zajiš-
tění mezistátního utkání Česko-Polsko
dorostu a Vánočního turnaje dorostu. 
Schválil rozpisy KL a Poháru ČKA, širší
nominaci na MS a úpravu technických 
předpisů ČKA.

Školení rozhodčích II. třídy
V úterý 28. 10. 2008 (svátek) se 
v klubovně na kuželně HKK Olomouc 
(U Stadionu 1221/4) uskuteční školení 
rozhodčích II. třídy. Začátek školení je 
v 10 hodin, plánované ukončení cca 
v 16 hodin.
Všichni přihlášení rozhodčí jsou povinni 
si vzít s sebou platný průkaz rozhodčího 
III. třídy (min. praxe 1 rok), platný reg. 
průkaz, sportovní obuv a psací potřeby. 
V místě konání si bude možné zakoupit 
sportovnětechnické předpisy, které, po-
kud je již nemáte, je nutné při školení 
mít.
Přihlášky zasílejte na předsedy KR  oblas-
tí (krajů), kteří je následně přepošlou na 
adresu Milan.Jakoubek@kuzelky.cz nebo 
mjakoubek@seznam.cz.
Na tyto adresy je možné zasílat i případ-
né dotazy. Termín pro zaslání přihlášek 
předsedům KR je 19. října 2008, kteří je 
zašlou na uvedené adresy nejpozději do 
21. října 2008.
Na později zaslané přihlášky nebude 
brán zřetel. 
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Pohár ČKA s novinkami
POHÁR ČKA

TJ Spartak Přerov
http://kuzelkyprerov.webnode.cz/

Světový pohár družstev 2008
http://www.weltpokal.at/

KK Sokol Litenčice
http://www.kksokol.euweb.cz/

Termínový kalendář
 14. 9.  ligové soutěže dorostu

 20. 9.  ligové soutěže dospělých

             1. turnaj PMN

 21. 9.  ligové soutěže dorostu

 27. 9.  ligové soutěže dospělých

 28. 9.  ligové soutěže dorostu

 4. 10.  SP, EP a Pohár NBC

             ligové soutěže dospělých

 5. 10.  ligové soutěže dorostu

11. 10. ligové soutěže dospělých

12. 10. ligové soutěže dorostu

Se začátkem ligových soutěží se po-
malu blíží i termín uzávěrky přihlášek 
do Poháru ČKA, který je stanoven na 
15. října 2008.
Přihlášky je třeba zaslat výhradně elek-
tronickou poštou na adresu předsedy 
Sportovně technické komise ČKA (Ha-
nuš Slavík — hslavik@volny.cz) a jejich 
součástí musí být i kopie dokladu o za-
placení startovního poplatku dle bodu 
6 rozpisu soutěže. Rozpis soutěže je 
zveřejněn na www.kuzelky.cz.
K zatraktivnění soutěže by měla přispět 
změna v závěrečné fázi soutěže. Nejlep-
ší čtyři družstva v každé kategorii (po-
stupující ze 3. kola nadstavbové části) 
sehrají závěrečný jednodenní turnaj, ve 
kterém se nejdříve odehrají dvě semi-

finále, poté utkání o třetí místo a na 
závěr finále. Tyto finálové turnaje budou 
upraveny samostatným rozpisem.
Další ze změn je i osoba vedoucího 
soutěže, kterým se stal dlouholetý „sku-
pinář“ prvních lig a autor oblíbených 
ligových zpravodajů Jindřich Svoboda.
Jako již tradičně je Pohár ČKA také 
„cestou“ do mezinárodních klubových 
pohárů. Vítězové obou kategorií získá-
vají právo účasti v Poháru NBC. Výjimku 
může tvořit situace, kdy si oddíl v dané 
kategorii mužů či žen vybojuje v ligové 
soutěži také právo účasti ve SP či EP 
družstev. V takovém případě přísluší 
konečné rozhodnutí VV ČKA.

Lukáš Dařílek

Kuželkářské turnaje (1. díl)

Rokytnický turnaj dvojic
Kat. muži 2x100 hs (69 dvojic)
 1. Jirouš + Hažva   982
Kat. ženy 2x100 hs (18 dvojic)
 1. Šťastná + Žďárková  916
Kat. smíš. dvoj. 2x100 hs (41 dvojic)
 1. Majerová J. + Jirouš  949

Turnaj dvojic 5. ročník (SKK Hořice)
Kat. dvojice 200 hs (27 dvojic)
 1. Hrubý + Březina   1871
Kat. muži 2x100 hs (100 dvojic)
 1. Kráčmar + Kroupa   943
Kat. smíš. dvoj. 2x100 hs (47 dvojic)
 1. Kočová + Pavlík P.   922
Kat. ženy 2x100 hs (28 dvojic)
 1. Slavíková + Abelová  864

Turnaj SKK Karlovy Vary 2008
Kat. družstva 4x100 hs (45 celků)
 1. Düsseldorf I.   1980
Kat. dvojice 2x100 hs (90 dvojic)
 1. Vícha + Žaloudík   1052

Pohár osvobození 45. ročník (Louny)
Kat. družstva 4x100 hs (24 celků)
 1. KK Louny „A“   1707

Kat. jednotl. m. 100 hs (90 účastníků)
 1. Lojda (KK Louny)   468
Kat. jednotl. ž. 100 hs (22 účastnic)
 1. Černá (Sokol Benešov)  416

Májový turnaj dvojic (HKK Olomouc)
Kat. tandemy 1x120 hs (34 dvojic)
 1. Záhumenská + Fajdeková  571

Turnaj KK Přerov dvojic 16. ročník
Kat. muži 2x100 hs (28 dvojic)
 1. Bělíček + Goldemund  1010
Kat. ž + smíš. 2x100 hs (26 dvojic)
 1. Pěchová + Machala   925

O pohár starosty obce Spořice 4. 
ročník
Kat. dvoj. muži 2x100 hs (65 dvojic)
 1. Hrubý + Březina   1022
Kat. dvoj. ženy 2x100 hs (15 dvojic)
 1. Bučková + Hrouzová  900
Kat. dvoj. smíš. 2x100 hs (33 dvojic)
 1. Rybářová + Hejhal   931
Kat. jednotl. 100 hs (106 účastníků)
 1. Hrubý (Lambach – AUT)  529
Kat.: jednotl. 100 hs (46 účastnic)
 1. Bučková (Jirkov)   464
Připravil Lukáš Dařílek

Přinášíme přehled turnajů a jejich vítězů, které jsou evidované na stránkách 
www.kuzelky.cz v sekci „Turnaje“, kde také naleznete kompletní výsledky. Druhou 
část turnajů zveřejníme v příštím čísle.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Smuteční oznámení
KK Moravská Slavia Brno s lítostí 
oznamuje, že dne 29. 8. 2008 ve 
věku 83 let zemřel dlouholetý trenér 
ligových družstev a funkcionář KK 
Moravská Slavie Brno 

pan Rudolf Š T R A J T.

Byl trenérem družstva žen Moravská 
Slavie Brno, které v 70. letech získalo 
8 ligových titulů. Trénoval družstvo 
mužů, které v letech 1989,1998 
a 1999 získalo titul mistrů republiky 
v kategorii družstev mužů.
Čest jeho památce.

Výběrové řízení na pořadatele
VV ČKA vypisuje výběrové řízení na 
pořadatele mistrovství České repub-
liky pro rok 2009, finále Poháru ČKA 
(muži, ženy) a kvalifikace o 1. KLD 
(4 turnaje) a o 1. KLDD (1 turnaj). 
Uveďte, prosím, o jaké kategorie 
máte zájem, požadovanou cenu za 
pronájem kuželny a orientační ceny 
zajištěného ubytování. Své nabídky 
směřujte prosím k rukám předsedy 
STK ČKA Hanuše Slavíka (e-mailem 
na adresu hslavik@volny.cz / ha-
nus.slavik@kuzelky.cz).

Letní přestávku někteří kuželkáři 
a kuželkářky využili také k přestupům 
ze stavu svobodného do stavu man-
želského.
Svatba na kuželně se opravdu často ne-
vidí. Tuto velice netradiční podívanou 
mohli v sobotu 10. května 2008 shléd-
nout všichni, kdo zavítali na rosickou 
čtyřdráhu. Své ano si tady řekli Magda 
Bružová, členka KK Slovan Rosice, 
a Jiří Winter. Svatební obřad proběhl 
přímo v prostoru rozběžišť a přihlí-
želo mu početné obecenstvo nejen 
z řad příbuzných. Sváteční atmosféru 
tohoto dne podtrhlo také slavnostní 
otevření rozšířeného zázemí areálu 
rosické kuželny — venkovního hřiště 
s umělým povrchem, přistavěné nové 
šatny a klubovna.
V červenci vypuklo svatební veselí 
také v Ivanovicích na Hané, kde svoji 
svatbu oslavil člen TJ Sokol Vážany 
Josef Kamenišťák. Prvním společným 
úkolem novomanželů bylo poražení 
všech kuželek na improvizované dráze 
cestou na svatební hostinu. Naštěstí 
byli v těchto manželských hodech  
sdružených úspěšní a oslava mohla 
zanedlouho začít. 
Aby těch kuželkářských svateb nebylo 
málo, vstoupili začátkem září do svazku 
manželského společně také opavský re-
prezentant Martin Vaněk a olomoucká 
hráčka Silvie Záhumenská. Pod příjme-
ním Nová teď budeme číst a slýchat 
o Lence Bukovské, která se vdala v čer-
venci, a k čerstvým ženáčům patří od 
léta i reprezentanti Radek Holakovský 
a Petr Mika.
Všem novomanželům blahopřejeme 
a přejeme hodně štěstí na jejich nové 
manželské "dvoudráze"!

Redakce KuLi

Hodu a manželství zdar!

Na horních třech fotografiiích  Magda (roz. 
Bružová) a Jiří Winterovi na kuželně.
Pod nimi Silvie (roz. Záhumenská) a Mar-
tin Vaňkovi.
Na spodním fotu Josef Kamenišťák se 
svou manželkou Evou (roz. Suchomelo-
vou) porážejí kuželky na improvizované 
kuželkářské dráze.


