
Ve zkratce ...
w Delegáti Valné hromady ČKA 
to tentokrát měli velice snadné, 
neboť na každý volený post ČKA 
kandidoval pouze jeden kandidát. 
Prezidentem ČKA byl zvolen ing. Jiří 
Jančálek, CSc., který tak zahajuje 
svoje druhé volební období v této 
funkci. Viceprezidentem se stal Petr 
Vaňura.

w Podobně snadno proběhla i  volba 
„federálního“ prezidenta. V čele 
České kuželkářské a bowlingové 
federace tak stane opět pan Vladimír 
Tlamka.

w Družstvu žen se na mistrovství 
světa v Dettenheimu nepodařilo 
postoupit ze skupiny do dalších 
bojů.

w Družstvo mužů se na MS 
probojovalo až do semifinále, kde 
bylo vyřazeno později stříbrným 
družstev Srbska poměrem 1:7. 
V souboji o bronz nakonec podlehli 
po napínavém průběhu Maďarům 
poměrem 3:5, když družstvo 
prohrálo o 52 kuželek. Umístění 
našich mužů lze jistě považovat na 
úspěch.
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Pavel Jiroušek opět vítězně
První červnový víkend 5.–6. 6. hostila 
přeloučská kuželna hráče a hráčky na 
turnaji „Open východočeská dvoustov-
ka“. Turnaje se zúčastnilo 71 mužů a 
14 žen, celkem tedy 85 dvoustovko-
vých nadšenců. Českotřebovský Pavel 
Jiroušek prokázal i na tomto turnaji 
svoje kvality a jasně zvítězil výkonem 
950 kuželek.
17 000. Tak tolik soutěžních hodů bylo 

odehráno na přeloučské kuželně během 
červnového víkendu, v rámci historicky 
prvního otevřeného mistrovství východ-
ních Čech jednotlivců v disciplíně 200 hs. 
V turnaji pro registrované i neregistrova-
né, který dostal název „OPEN VÝCHODO-
ČESKÁ DVOUSTOVKA“ se tedy nakonec 
představilo celkem 85 startujících, z toho 
14 žen.
Turnaj byl zahájen v pátek 5. 6. o půl čtvr-
té. O úvodní náhozy se postarala čtveřice 
hráčů Sparty Kutná Hora. Ani jednomu 
z nich se nevedlo nejhůře, ale devítistov-
ka zůstala nepřekonána. Poté přišla na 
řadu čtveřice z Rychnova nad Kněžnou 
a s ní i první výkon nad 900 poražených 
kuželek. Postaral se o něj Dalibor Ksandr, 
který se tak ujal vedení. V dalších dvou 
rundách se již hráčům a hráčkám tolik 
nedařilo, takže po pátečních bojích byla 
v čele trojice Ksandr z Rychnova, Holý a 
Rajchman z Kutné Hory.
Sobotní klání zahájila čtveřice neregis-
trovaných hráčů z Kolína a blízkého 
okolí, kteří si chtěli na vlastní kůži vy-
zkoušet disciplínu 200 hs. Předem již 
počítali s tím, že skončí hluboko v poli 
poražených, ale ani to je neodradilo. Poté 
následovali hráči Hořic, Hylvát, Kolína a 
také zástupci domácího oddílu, ale žád-
ný výraznější výkon k vidění nebyl, takže 
trojice vedoucích hráčů zůstala od pátku 
nezměněna. Pořadí na předních příčkách 
změnila až sedmá sobotní runda, ve které 

Jak vidno z obrázku, tričko P. Jirouška bylo 
dost propocené ... pokračování na str. 2
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Z bojů o titul Mistr východních Čech 2009

se představila čtveřice z Jičína. Miloslav 
Vik se výkonem 903 poražených kuželek 
vyhoupl na druhou příčku a Václav An-
děl, který porazil o 7 kuželek méně byl 
průběžně třetí. Ne však na dlouho. V další 
rundě sice po první stovce nic nenasvěd-
čovalo tomu, že by se mělo pořadí na prv-
ních třech místech měnit, ale skutečnost 
byla nakonec jiná. Rychnovskému Petru 
Holancovi sice na totalizátoru svítilo po 
100 hodech „pouze“ 428, na drahách 3–4 
ovšem předvedl skvělých 512 a s celko-
vým součtem 940 poražených kuželek 
se ujal vedení. Nic na tom nezměnila ani 
poslední čtveřice, ve které se představila 
trojice z Rychnova doplněná domácím 
Petrem Miláčkem. Ten se sice přes deví-
tistovku těsně přehoupl, ale patřilo mu 
průběžné čtvrté místo. Vedoucí trio bylo 
tedy ve složení Holanec, Ksandr (oba 
Rychnov n. K.) a Vik (Jičín).
A je tu nedělní ráno a s ním dalších 
sedm kuželkářů z Rychnova. Ten se tak 
stal největším „dodavatelem“ hráčů pro 
tento turnaj (celkem 21). V neděli se 
ovšem nikdo z těchto hráčů výrazněji 
neprosadil. Sedmero rychnováků doplni-
la Hana Zdražilová hrající pod hlavičkou 
Sokola Písek. Ta využila znalosti přelouč-
ské kuželny, na které již několik týdnů 
trénuje, porazila celkem 888 kuželek, což 
byl jak se nakonec ukázalo nejlepší ženský 
výkon a znamenal 10. příčku v celkovém 
hodnocení turnaje. V dalších dvou run-
dách se dala očekávat kvalitní hra. Přijela 

První „open“ mistrovství východních Čech na 200 hs má své příznivce

950 kuželek stačilo na vítězství
totiž čtveřice prvoligových hráčů České 
Třebové v čele s čerstvým juniorským mi-
strem republiky Pavlem Jirouškem, který 
mimochodem drží v Přelouči rekord na 
120 hs. Společně s touto čtveřicí se ještě 
představil josefovský Zdeněk Diviš a Petr 
Hrubý s Annou Sailerovou startující pod 
hlavičkou Slavoje Praha. Pavel Jiroušek 
potvrdil své kvality a, i když dvě dráhy 
nezahrál asi úplně podle svých před-
stav, bylo z toho nakonec v součtu 950 
poražených kuželek a průběžné vedení. 
Pavlovi zdatně sekundoval Jirka Hetych, 
který se dostal na sumu 922, což zname-
nalo průběžnou třetí příčku. Petr Hrubý 
zůstal jednu kuželku pod devítistovkou. 
V dalším průběhu se ještě přestavili hráči 
z Pardubic (registrovaní i neregistrovaní), 
Dvora Králové a celý turnaj uzavřela 
trojice ze Solnice. Nikdo z nich již však 
nedokázal atakovat přední příčky, takže 
pořadí zůstalo nezměněno; 1. místo a titul 
„Mistr východních Čech 2009“ patří Pavlu 
Jirouškovi, 2. místo obsadil Petr Holanec 
a 3. příčku Jiří Hetych.
Kompletní výsledky celého turnaje jsou 
k dispozici na webu PKKS na adrese http:
//kuzelkypk.czechian.net/.
Vysoká účast ukázala, že o disciplínu 
200 hs je v našich zeměpisných šířkách 
stále zájem a nezbývá než doufat, že ten-
to turnaj nebude jen jakýmsi výstřelem 
do prázdna, ale stane se, i když třeba 
v trochu jiné podobě a hlavně v atraktiv-
nějším termínu, tradiční součástí kalen-
dáře kuželkářských akcí východočeského 

regionu. Závěrem si dovolím přidat ještě 
pár čísel:
6 – počet devítistovek,
14 – počet žen v turnaji,
35 – hrací čas turnaje (v hodinách),
85 – celkový počet účastníků turnaje,
622 – nejslabší výkon v turnaji,
818 – průměrný výkon,
950 – nejlepší výkon v turnaji,
1 233 – počet prohozů,
17 000 – počet soutěžních hodů,
69 514 – celkový počet poražených 
kuželek.

Petr Miláček

Konečné pořadí
 1. P. Jiroušek Č.Třebová 950
 2. P. Holanec Rychnov 940
 3. J. Hetych Č. Třebová 922
 4. D. Ksandr Rychnov 918
 5. M. Vik SKK Jičín 903
 6. P. Miláček SKK Přelouč 902
 7. P. Hrubý Slavoj Praha 899
 8. V. Anděl SKK Jičín 896
 9. V. Holý Sp K. Hora 892
 10. H. Zdražilová Sokol Písek 888
 11. V. Richter Pardubice 882
 12. M. Hýbl Č. Třebová 880
 13. M. Vaněk Pardubice 877
 14. Z. Rajchman Sp K. Hora 874
 15. J. Kašpar Pražské hv. 873
 16. L. Hetcl Kolín 872
 17. R. Jung Rychnov 872
 18. M. Šic Pardubice 870
 19. A. Sailerová Slavoj Praha 870
 20. L. Zemánek Pardubice 866
 21. M. Kubinec Rychnov 863
 22. P. Gálus Rychnov 862
 23. B. Vlášek Hořice 859
 24. V. Gottštein Nová Paka 859
 25. J. Kmoníček Č. Třebová 858
 26. I. Vondráček Hořice 856
 27. M. Fikar Březovice 850
 28. M. Kučerová Hořice 847
 29. O. Krsek Rychnov 846
 30. L. Synek Pardubice 846
 31. Z. Dymáček SKK Hořice 845
 32. M. Talacko Pardubice 842
 33. S. Sychra Hylváty 840
 34. J. Halfar Sp K. Hora 840
 35. J. Antoš Nová Paka 838
 36. K. Janovský Sp K. Hora 837
 37. I. Sedláčková Pražské  836
 38. L. Horák Dvůr Králové 830

... pokračování ze str. 1



Východočeské kuželky 5/2009 Strana 3

Čtyřdráha v Hradci Králové po rekonstrukci opět slouží kuželkářské veřejnosti

Malšovická čtyřdráha je zachráněna?
Kdopak ještě pamatuje původní dvou-
dráhu v Hradci Králové? Už nás moc 
nebude. V revolučním roce 1989 se 
mnoha hradeckým kuželkářům splnil 
jejich sen. Podařilo se postavit novou 
čtyřdráhovou kuželnu. Její výstavbě 
údajně hodně pomohl tehdejší ta-
jemník KV KSČ, který kuželkářskému 
sportu fandil. Ostatně i několik dalších 
kuželen v dnešním Královéhradeckém 
kraji by prý dnes bez jeho „tlačen-
ky“nestálo.
Porevoluční doba však měla na kužel-
kářský sport v Hradci Králové smrtící 
účinek. Objekt byl zprivatizován a po-
chopitelně kuželkáři v něm byli jenom 
hosty. Kuželna sloužila od roku 1993 
do roku 1997 tehdejšímu oddílu Loko-
motivy, která postupně měnila svůj ná-
zev na Matari a Pridos. Výše pronájmu 
se zvedala stejně rychle a neúprosně, 
jako se zvedala chuť majitele vydělat. 
Kuželna měla nevyhovující zázemí. 
Z jedné šatny si majitel udělal sklad, a 
tak pro všechny zbyla jen jedna komůr-
ka. To jsem zažil na vlastní kůži, když 
jsem tam hrál. Nakonec oddíl zanikl a 
jeho členové odešli hrát do Smiřic a do 
Třebechovic pod Orebem.
Před časem jsem se podivil nad informa-
cí uvedenou na webu SKK Hořice, že jeho 
členové si byli záhrát přátelské utkání 
právě na malšovické čtyřdráze proti 
družstvu SKP Kuželky Hradec Králové. 
Nelenil jsem a snažil se zjistit něco víc 
o tomto klubu, který nemá členy regis-
trované v České kuželkářské asociaci.
Klub vznikl v roce 2001 a má 37 členů. 
Od  27. 3. 2003 je SKP Kuželky Hradec 
Králové plnohodnotným členem UNITOP 
ČR. Hlavní snahou klubu bylo zachránit 
malšovickou čtyřdráhu pro budoucnost 

Interiér zrekonstruované malšovické čtyřdráhy

Základní údaje o kuželně
Kuželna Hradec Králové
Počet drah 4
Povrch drah litý plast
Značka ASK Schmidt
Tiskárny ano
Kuželky Syndur Top
Kapacita hlediště 40
Kolaudace připravuje se
Web www.skpkuzelkyhk.cz

a rozvoj sportu v samotném Hradci Krá-
lové. Od počátku roku 2009 má klub ve 
spoluužívání kuželnu. Za podpory města 
se podařilo zrekonstruovat kuželnu tak, 
že se mohla stát důstojným prostředím 
pro kuželkářskou veřejnost. V průběhu 
léta by měla být ještě provedena kolau-
dace drah.
Klub organizuje Hradeckou amatérskou 
ligu kuželek („HALK“) a další turnaje 
pro veřejnost, registrované i amatérské 
hráče. Za dobu existence klubu mu 
byla svěřena organizace tří ročníků Mis-
trovství UNITOP ČR a to v letech 2004, 
2005 a 2007, dále Velké ceny UNITOP 
v roce 2006 a 2008. Tyto turnaje byly 
úspěšně uspořádány na kuželně SKK 
Hořice s účastí 30 až 37 čtyřčlenných 
družstev. 
Při své činnosti klub nezapomíná ani na 
nejmenší kuželkáře. Každoročně pořádá 
„Dětský den s kuželkami“. Ligy v Hradci 
Králové se aktivně účastní i mládežnické 
družstvo klubu.
Mezi největší sportovní úspěchy klubu 
patří 2. místo v družstvech a 6. a 8. mís-

to v jednotlivcích na Mistrovství UNITOP 
v roce 2007, včetně předních umístění 
v minulých ročnících. Dále téměř pravi-
delné vítězství v lize neregistrovaných 
hráčů v Hradci Králové, přední umístění 
ve velmi kvalitní lize neregistrovaných 
v Hořicích (2004–2007) a především 
pak vítězství v této soutěži v roce 
2008 včetně postupu do kvalifikace na 
mistrovství republiky neregistrovaných 
družstev, kde družstvo obsadilo lichotivé 
5. místo výkonem 993 kuželky.
Klub se pravidelně účastní turnajů pořá-
daných ostatními policejními kluby (cca 
4 ročně), za období posledních tří let se 
hráčům pokaždé podařilo prosadit mezi 
nejlepší týmy i jednotlivce.
Přeji od srdce malšovickým kuželkářům 
hodně zdaru v jejich záslužné činnosti 
a propagaci kuželek v Hradci Králové, 
a mnoho dalších úspěchů, možná že 
jednou i mezi námi registrovanými.

S použitím materiálu ing. Němečka 
zpracoval Jiří John
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V nejvyšší lize muži a ženy SKK Náchoda, ženy SKK Jičína a muži Lokomotivy Česká Třebová

Východočeši v ligových soutěžích
Na aktivu STK ČKA dne 13. června 
2009 byli přítomní seznámeni s ko-
nečnou podobou složení jednotlivých 
skupin všech ligových soutěžích.
Níže uvádím pouze skupin, ve kterých 
mají Královéhradecký a Pardubický kraj 
své zastoupení. Úplný přehled si může-
te stáhnout z webu ČKA.

Kuželkářská liga mužů
1. KLM

KK Moravská Slávia Brno
KK PSJ Jihlava
KK Slavoj Praha
KK Zábřeh
SKK Primátor Náchod
SKK Vrchlabí
TJ Centropen Dačice
TJ Jiskra Kovářská
TJ Lokomotiva Česká Třebová
TJ Sokol Husovice
TJ Sokol Luhačovice
TJ Spartak Přerov

2. KLM „A“
KK Hvězda Trnovany
KK Konstruktiva Praha
KK Lokomotiva Tábor
KK SDS Sadská
SK Škoda VS Plzeň
SKK Jičín
SKK Rokycany
TJ Lokomotiva České Velenice
TJ Sokol Duchcov
TJ Sparta Kutná Hora
TJ Vltavan JIP Loučovice
TJ VTŽ Chomutov

2. KLM „B“
KC Hodonín
KK Hagemann Opava
KK Moravská Slávia Brno B
KK Šumperk
SK Camo Slavičín
SKK Primátor Náchod B
Sokol Přemyslovice
TJ Centropen Dačice B
TJ ČKD Blansko
TJ Start Rychnov n.K.
TJ Třebíč
TJ Valašské Meziříčí

3. KLM „B“
KK Akuma Mladá Boleslav
KK Konstruktiva Praha B

SK Plaston Šluknov
SK Uhelné sklady Praha
SKK Hořice
SKK Jičín B
TJ Sokol Kolín
TJ Sokol Ústí n. L.
TJ Červený Kostelec
TJ Dynamo Liberec
TJ Lokomotiva Liberec
TJ Lokomotiva Trutnov

Kuželkářská liga žen
1. KLZ

KC Zlín
KK Konstruktiva Praha
KK Slavia Praha
KK Slovan Jirkov
KK Šumperk
KK Zábřeh A
KK Zábřeh B
SKK Jičín
SKK Primátor Náchod
TJ ČKD Blansko
TJ Neratovice
TJ Spartak Přerov

2. KLZ „A“
KK Slavoj Praha
SKK Jičín B
TJ Bižuterie Jablonec n.N.
TJ Centropen Dačice
TJ Jiskra Nová Bystřice
TJ Lokomotiva České Budějovice
TJ Lokomotiva Ústí n.L.
TJ Sokol Duchcov
TJ Sokol Chýnov
TJ Sokol Kolín
TJ Sokol Písek
TJ Sparta Kutná

3. KLZ „A“
Čechie-Admira Praha
KK Akuma Mladá Boleslav
KK Konstruktiva Praha B
SKK Náchod B
SKK Rokycany
TJ Lokomotiva České Velenice
TJ Sokol Benešov
TJ Sokol Rudná A
TJ Sokol Rudná B
TJ Sokol Teplá

3. KLZ „B“
KK Moravská Slávia Brno
KK Rostex Vyškov B

TJ BOPO Třebíč
TJ ČKD Blansko B
TJ Jiskra Otrokovice
TJ Lokomotiva Česká Třebová
TJ Nový Jičín
TJ Odry
TJ Sokol Luhačovice
TJ Spartak Přerov B

Kuželkářská liga dorostu
1. KLD „A“

KK Lokomotiva Tábor
SKK Primátor Náchod
SKK Rokycany
TJ Červený Kostelec
TJ Lokomotiva České Velenice
TJ Lokomotiva Liberec
TJ Sokol Duchcov
TJ Sparta Kutná Hora

1. KLDD „B“
KK Kroměříž
KK Šumperk
SKK Primátor Náchod
TJ Jiskra Rýmařov
TJ Valašské Meziříčí

V letošním ročníku dojde k některým 
zásadním změnám v ligových soutěžích 
žen a dorostu.
V druhé lize žen se poprvé v historii této 
soutěže bude hrát disciplina 120 hs a od 
následujícího soutěžního ročníku bude 
pro tuto soutěž vyžadována čtyřdráhová 
kuželna.
V nejvyšších dorosteneckých soutěžích 
budou chlapci i děvčata hrát ve dvou sku-
pinách. Následně první tři družstva chlap-
ců z každé skupiny postupují do finálové 
skupiny a bitvy o titul s čistým štítem, 
neboť výsledky z „kvalifikační“ části se 
nezapočítávají. Zbývající družstva budu 
pokračovat ve svých skupinách v bojích 
o záchranu dvoukolovým způsobem. 
Obdobně to platí i pro družstva děvčat. 
S ohledem na počet přihlášených však 
bude finálová skupina pouze čtyřčlen-
ná. Nepostoupivší družstva budou hrát 
o udržení čtyřkolovým způsobem.
Jak jistě víte, letos se naposledy hrála 
druhá liga dorostu ve čtyřech skupinách. 
Rozhodnutí hrát tuto soutěž po vzoru 
divizí družstev dospělých (sedm skupin) 
znamenalo, že musela být zorganizová-

... pokračování na str. 5
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Nejnižší východočeská soutěž ve čtyřech hráčích

Aktiv STK v Solnici
na po mnoha letech opět nepopulární 
kvalifikace. Ta se bohužel stane naprosto 
normálním jevem i v následujícím soutěž-
ním ročníku.
S čím je ještě třeba počítat v divizních 
soutěžích dorostu, dnes v 2. lize?
I nadále je omezena věkem 15 až 18 
let účast v 1. lize. Zejména případné 
postupující z 2. ligy do kvalifikace chci 
upozornit, že pokud za ně bude hrát 
v 2. lize např. starší žák, který dovršil 
13 let, nebude možné jej využít pro nej-
vyšší soutěž dorostu. On totiž nebude 
splňovat věkovou podmínku. V budoucím 
soutěžním ročníku dovrší teprve 14 let.
V letošní květnové kvalifikaci o postup 
do nejvyšší ligové soutěže dorostu byl 
povolen start i pro starší žáky, tedy od 13 
let věku (zcela jistě z důvodu, že se hrála 
disciplína 100 hs), to však nic nemění 
na neupotřebitelnosti takového hráče 
v 1. lize, pokud družstvo tuto soutěž 
vybojuje. Oddíl disponující kvalitním 
hráčem, kterému je třináct, si musí 
uvědomit, že pro nejvyšší soutěž je to 
„mrtvý“ hráč a nebude moci nastoupit. 
Doufejme, že tuto nesystémovou věc 
nový VV ČKA v budoucnosti odstraní 
a rozpisem start čtrnáctiletého hráče 
v nejvyšší soutěži povolí. Mělo by to 
zcela jistě svoji logiku v návaznosti na 
nižší soutěž.
V souvislosti s ligovým rozpisem upozor-
ňuji, že v ust. čl. 23 písm. h) a i) rozpisu 
ligových soutěžích umístěném na webu 
ČKA k datu 16. 6. 2009 je uveden odkaz 
na neexistující ustanovení čl. 10 písm. f). 
Správně má být zřejmě písm. e) téhož 
článku.
Byť hlasy požadující snížení věkové 
hranice pro nejvyšší soutěž dorostu zde 
byly, jsou a jistě i nadále budou, většina 
členů Výkonného výboru ČKA návrh na 
její snížení zamítla při projednávání roz-
pisu pro tento soutěžní ročník. Oddílům 
tak prozatím nezbývá nic jiného než se 
s tím vypořádat a počítat radši s nejhorší 
možnou variantou.
S ohledem na skutečnost, že s mládeží 
dlouhá léta pracuji, jsem s potěšením za-
registroval slova staronového prezidenta 
ČKA ing. Jiřího Jančálka na letošní Valné 

... pokračování ze str. 4

... pokračování na str. 6

Když před dvěma lety spadly Hořice z tře-
tí ligy svojí chybou a více méně rozhodnu-
tím od zeleného stolu, cítili hráči velikou 
křivdu a s obtížemi se udrželo mužstvo 
po hromadě. Velkým oslabením pro SKK 
Hořice byl hlavně odchod Radka Kroupy 
do druholigového Jičína. Právě i proto 
následující rok utekl postup do ligy 
o pouhé 2 body. Pro letošní sezónu se vše 
jednoznačně podřídilo postupu zpět do 
třetí ligy! Družstvo posílilo o I. Vondráčka 
ze Dvora Králové a hlavně o navrátilce 
R. Kroupu z Jičína – ten se stal nakonec 
i nejlepším hráčem divize. 
Podzimní část nebyla sice úplně podle 

představ, ale jaro zastihlo SKK ve vyni-
kající formě, když pouze jedenkrát pro-
hrálo. Nakonec přece jen v divizi vítězí 
s přesvědčivým šestibodovým náskokem. 
Družstvo se bude opět spoléhat na svoji 
základnu, zejména na R. Kroupu, J. Ba-
iera a dorosteneckého reprezentanta 
V. Tulku. Samozřejmě nějakou posilu 
bychom jistě uvítali a za tímto účelem 
proběhla již jednání. Všichni doufáme, že 
Hořice budou ve třetí lize hrát důstojnou 
roli a setrvají v ní, neboť si to jak oběta-
vost hráčů, tak i krásná hořické kuželna 
určitě zaslouží. 

František Kráčmar

Do Hořic se vrací 3. liga

Zasedačka v objektu solnické kuželny 
přivítala zástupce oddílů zastoupe-
ných ve východočeských soutěžích 
v sobotu 20. června 2009.
Co bylo na letošním aktivu nejzajímavěj-
ší? Zcela jistě téměř stoprocentní účast. 
Chyběli pouze zástupci Týniště n. Orlicí 
a Červeného Kostelce. Z Červeného Kos-
telce však alespoň zaslali svůj názor na 
budoucí systém východočeských soutěží 
a z účasti se omluvili.
Na úvod byly předány pohár a diplomy 
nejúspěšnjším družstvům obou výcho-
dočeských divizí a pak každý zástupce 
klubu seznámili přítomné s aktuálním 
dění v oddíle, co se chystá či nechystá 
nového.
Jak se bude hrát v novém soutěžním roč-
níku, bylo hlavní náplní celého dalšího 
jednání včetně obsazení jednotlivým sku-
pina soutěží, kde nebylo ještě jasno. Po 
věcné a kultivované diskuzi bylo zřejmé, 

Poháry za vítězství v obou východočeských divizích (dospělí a dorost) ročník 2008–2009 
předal Stanislav Nosek předseda VV KKKS

Z jednání aktivu

že hlasy pro čtyřčlenná družstva versus 
hlasy pro šestičlenná družstva v nejnižší 
východočeské soutěži jsou vzácně vy-
rovnané. Z toho vzešel kompromis, že 
v jedné skupině budou hrát čtyřčlenná 
a v druhé šestičlenná družstva.
Potěšitelné bylo, že do druhého ročníku 
Východočeského poháru mládeže se le-
tos zapojí osm družstev. Zdá se, že tato 
soutěž si vybojovalo své pevné místo.

Jiří John
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Neprodejné.
Jen pro vnitřní potřebu.

Němci Marlo Bühler a Timo Hoffmann hrají již od 6 let

hromadě ČKA, ve zprávě o činnosti za 
uplynulé volební období, ve které mimo 
jiné uvedl, že „... starost o výchovu nové 
mládeže by měla být prioritou každého 
VV ČKA i každého VV KKS. Je třeba i do 
budoucna přemýšlet, co je pro novou 
začínající generaci kuželkářů vhodné, 
jak správně ji motivovat, jaké soutěže 
je třeba pro ni organizovat. Lze tedy oče-
kávat, že diskuze o dorosteneckých sou-
těžích nebyla v prosinci loňského roku 
uzavřena a že bude i nadále probíhat.“ 
To je jistě pozitivní signál. Už se jenom 
můžeme na onu diskuzi těšit. Doufám, 
že bude probíhat v názorově otevřeném 
prostředí pod veřejnou kontrolou, nikoliv 
někde v zákulisí, tak, aby se do ní mohli 
zapojit všichni, které tato problematika 
zajímá, mají k ní co říct, jak laická tak 
i odborná veřejnost.

Jiří John

... pokračování ze str. 5

Od kdy začít hrát kuželky?
Změna výše členských příspěvků
Na základě usnesení VH ČKBF ze dne 
13. 6. 2009 dochází s účinností od 
1. 7. 2009 ke změně Registračního řádu 
ČKBF, kterým se upravuje výše členských 
příspěvků pro členy ČKA.
Nový odst. 3.1.1 nyní zní:
„Členský příspěvek je jednorázový 
v maximální výši:
3.1.1 pro členy České kuželkářské 
asociace:
a) 500 Kč u osob, které v kalendářním 
roce, kdy podaly žádost o registraci, již 
dovršily či dovrší 20 a více let věku.
b) 200 Kč u osob, které v kalendářním 
roce, kdy podaly žádost o registraci, 
nedovrší 20 let věku.
c) 200 Kč u osob, které v kalendářním 
roce, kdy podaly žádost o registraci, do-
vršily či dovrší 60 a více let věku nebo 
jsou poživateli plného či částečného 
invalidního důchodu.
d) 1000 Kč při změně oddílové přísluš-
nosti u smluvních hráčů.“
Registrační průkaz má i nadále platnost 
5 let. V tomto směru se tedy nic nemění. 
Změna výše členských příspěvků bude 
uplatněna u všech žádostí o změnu v re-
gistraci, které budou na sekretariát ČKA 
doručeny po 30. červnu 2009.

Počty hráčů podle věku zahájení aktivní 
činnosti
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Kdy začít s kuželkami? Na tuto otázku 
nedokážu jednoznačně odpovědět. Jis-
tě budete souhlasit s tím, že kuželkář-
ský sport patří k těm sportům, které se 
vyznačují jednostranným zatěžováním 
organizmu.
Sport a tělesná cvičení mají bezesporu 
vliv na zdravotní stav, funkčnost a zdat-
nost organizmu. Na jedné straně může 
sport působit pozitivně, ale na straně 
druhé při nevhodně vedeném tréninku, 
při jednostranném zatěžování pouze ur-
čité části pohybového systému, nebo při 
přílišném přetěžování organizmu může 
mít řadu negativních vlivů. Zejména v ob-
lasti výkonnostního a vrcholového sportu 
k takovémuto přetěžování organizmu 
často dochází. Příkladem mohou být 
kulatá záda a skoliotické držení páteře 
u hokejistů, nebo nezdravá hypermobili-
ta celé řady kloubů u gymnastek. I to je 
daň mládí vrcholovému sportu.
Jak si tedy pomoci? Buď naprosto vylou-
čit mládež z takové sportovní činnosti, 
což je prakticky nemožné, nebo hledat 
vhodnou protiváhu. Tou může být např. 
kompenzační cvičení jako nedílná součást 
tréninku – vhodný doplňkový sport.
Z hlediska sportovního tréninku za-
hrnuje problematika kompenzačního 
cvičení poměrně širokou oblast. Za 
kompenzační cvičení lze pokládat, od 
doplňkových sportů, přes relaxační a 
protahovací cvičení, až po přesně vyme-
zené speciální cvičební a rehabilitační 
postupy specificky zacílené k vybraným 
svalovým skupinám.
Obecně platí, že nejvhodnějším doplňko-
vým sportem je plavání, které zatěžuje 
pohybový systém naprosto souměrně, 
zatěžuje výhodně zádové svalstvo, prová-
dí-li se vhodnou intenzitou má vytrvalostní 
charakter a při nízké intenzitě, vzhledem 
ke skutečnosti, že voda nadlehčuje tělo a 
tím snižuje svalový tonus, také uvolňuje 
pohybový systém.
V současné době mi bohužel není známa 
žádná statistika, která by podchycovala 
např. skutečnost, v kolika letech začínali 
hrát kuželky naši reprezentanti, tedy ti 
nejlepší. Proto jsem byl rád, když na 
německém webu, představujícím doros-
teneckou a „dospěláckou“ reprezentaci 

jedoucí na letošní mistrovství světa, byl 
tento údaj u každého jednotlivce uveden. 
Je to jistě k zamyšlení. Čísla v závorkách 
vyznačují věk, kdy dotyčný začal aktivně 
hrát kuželky.
Dorost: S. Beißer (11), A. Dollheimer 
(10), S. Dressler (11), J. Werner (10), 
V. Wolker (7), M. Zimmermann (10), 
D. Annasensl (10), D. Aubelj (11), M. 
Bühler (6), P. Krieger (7), T. Saiger (11), 
M. Weiß(7),
Dospělí: S. Bader (10), U. Beckert (9), S. 
Blach (7), C. Kastner (11), D. Kicker (9), S. 
Seitz (9), S. Walter (7), U. Zimmermann 
(13), R. Buschow (10), M. Gerdau (9), C. 
Heisler (14), T. Reiser (10), O. Schiller 
(10), A. Schondelmaier (9), T. Schneider 
(9), J. Zeitler (10) a trenér T. Hoffmann 
(6)
V případě tohoto vzorku 29 osob se 
ukazuje, že nejčastějším věkem zahájení 
aktivního hraní je 9 až 11 let (20 osob, 
tj. 68 %). Nezanedbatelnou skupinou je 
sedm osob (24 %) ve věku 6 až 7 let. Co 
je zajímavé, že ani mezi dospělými re-
prezentanty se nevyskytují jedinci, kteří 
by s tímto sportem začínali v pozdějším 
věku, což mě osobně docela překvapilo.
Takže otázka zůstává bez jednoznačné 
odpovědi, ale tu jsem v tomto případě 
ani nalézt nechtěl.

Jiří John


