
Kuličkiáda 2017 – 10. ročník 
Ano, je to tak, je to již 10. ročník, co novoveský okrašlovací 
spolek pořádá kuličkový turnaj!       

A že vznikl náhodou…impulsem byla skutečnost, že nám doma 
na polici jen-tak ležel pytlík s hliněnými kuličkami a nikdo si 
ho nevšímal. Přišlo mi to škoda, neboť cvrnkání kuliček je 
prachstará hra, kterou stojí za to udržovat v paměti lidstva, 
vždyť se hrála již ve starověkém Egyptě…a tak vznikl nápad 

vyzkoušet si zahrát, a protože nejsme troškaři, uspořádali jsme na tu počest v roce 
2008 rovnou první kuličkový turnaj J. Jak hrát kuličky nebylo těžké zjistit, protože 
v Česku funguje kuličkový svaz, který pravidla uvádí. Ačkoli se jimi řídíme, nikdy 
ale neměl náš malý vesnický turnaj ambice stát se součástí nějaké registrované 
soutěže, protože prostě hrajeme kuličky hlavně pro radost. Celá tato dnes už desetiletá tradice by 
nebyla, kdyby za touto akcí nestálo trpělivě mnoho lidí, kteří se podíleli na její organizaci a věnovali 
přípravě i průběhu svůj čas a finance, tímto jim děkuji. Velké díky patří hlavně manželům 
Papouškovým a jejich rodině za to, že nám ochotně již deset let umožňují využívat jejich hřiště 
včetně dalšího zázemí. Hrát kuličky lze na mnoha místech, ať na domácí zahradě nebo někde na 
procházce, pravidla jsou velmi jednoduchá a hra pobaví jak malé, tak velké J.  

A jak dopadlo letošní klání? 

Sešli jsme se v sobotu 27.5.ve 14 hod na hřišti u 
penzionu Maják. Zaregistrovalo se 61 hráčů a hrálo se 
na 12ti hřištích, které hned po ránu upravili naši 
proškolení a dlouhou praxí již zaučení metači, 
tentokrát posíleni i nejmladším metačem na Vsi, a to 
Jamesem S. Edwardsem.  

Pro některé účastníky to byl pěkný retro návrat do 
dob, kdy kuličky hrávali, pro některé hráče to byla dobrá příležitost 
obhájit své dřívější úspěchy, hráli malí i velcí, z blízka i z daleka. A 
k tomu přímo letní počasí. Výsledky:  

Kategorie nejmladší děti:  
1. místo  Johanka Králíková, Praha 
2. místo    James S. Edwards, Nová Ves 
3. místo  Ella Pavlíčková, Rychnov 

Kategorie děti 6 let:  
1. místo Anežka Petříková, Beroun 
2. místo  Petr Lubas, Nová Ves  
3. místo Eliška Papoušková, Jablonec 

Kategorie děti 7 let: 
1.  místo Madlenka Králíková, Praha 
2. místo Nela Pavlíčková, Rychnov 
3. místo  Jan Němec, Praha 

 



Kategorie děti 8-9 let: 
1. místo Viktor Novák 
2. místo  František Musil, Nová Ves 
3. místo  Viktor Javůrek, Nová Ves  

Kategorie děti 10 – 12 let: 
1. místo   Martin Kiesewetter, Nová Ves  
2. místo   Matěj Havel, Nová Ves  
3. místo   Terezie Lubasová, Nová Ves 

Kategorie děti 13 – 14 let:  
1. místo  Lukáš Holub, Nová Ves  
2. místo   Pavlína Lubasová, Nová Ves  
3. místo   Linda Poláčková, Praha 

Kategorie dospělí: 
1. místo   Daniel Beck, Nová Ves  
2. místo   Patrik Suchánek, Jablonec  
3. místo  Martin Kuča, Praha 

 
Po deseti letech trvání turnaje máme na 
Nové Vsi i jednoho přeborníka, který s námi hraje již 7 let 
nejméně a z toho se 6x stal vítězem ve své patřičné dětské 
kategorii a pouze 1x byl třetí. Je to Lukáš Holub. Chci tím 
jenom naznačit, že až se Lukáš časem propracuje do 
dospělácké kategorie, bude opravdu těžkým soupeřem J 
No, ale Daniel Beck, stávající vítěz mezi dospělými, také 
není žádné ořezávátko, protože na stupních vítězů je jako 
doma (rok 2009 3. místo, rok 2012 1. místo, rok 2014 2. 
místo, rok 2016 1. místo).  Letos dokonce obdržel speciální 
cenu pro vítěze, dílo přímo umělecké.  
Závěrem děkuji všem za hojnou účast a nadšení při hře a 
pevně doufám, že účastnická přízeň kuličkovému turnaji 
zůstane zachována. Děkuji dále: 

• metačům Alastairovi, Maximovi a Jamesovi Edwards, Honzovi a Matějovi 
Havlovým, Radkovi Kiesewwtterovi, Járovi (2x) a Petrovi Lubasovým za precizní přípravu hřiště 

• Rodině Jirky Papouška za opětovnou možnost využít hřiště a zázemí penzionu 
• Panu Klápštěmu, který dokonce přesídlil se svým obchůdkem na Novou Ves a tudíž to máme ke kuličkám na 

turnaj, které nám opět sponzorky daroval, blíž 
• Ivě Morávkové za tradiční ušití pytlíčků na kuličky pro vítěze 
• Honzovi Eklovi, Lence Pluhařové, Michalovi a Ivaně Petříkovým, Vaškovi Lebedovi, Aleně Lubasové, 

Honzovi Havlovi , Járovi Lubasovi… za dodání cen do soutěže 
• Vaškovi Lebedovi za průvodní slovo při turnaji 
• Evě Lacinové a Aleně Lubasové, za pomoc při organizaci turnaje  
• Jítě Bímové za přípravu ojedinělého spisku o desetileté tradici turnaje 
• Davidu Kružliakovi za malůvku na diplomy a pamětní listy v limitované edici 
• Všem zapisovatelům výsledků a ostatním, co se na akci podíleli       
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