
partneři Young MBSA: mediální partner akce:

Program:
Od 18.00 hod.

ZAHÁJENÍ A INFORMATIVNÍ ČÁST
spolupráce Young MBSA se Sdružením mladých 
manažerů ZS ČR, Společnos   mladých agrárníků ČR, 
Sekcí mladých psychiatrů Psychiatrické společnos   
ČLS JEP a dalšími
představení reprezentantů Jiřího Uhlíře 
a Tomáše Bílka

UKÁZKY, METODIKA, PRAVIDLA, ŽEBŘÍČKY, AKTUÁLNÍ 
SITUACE ČESKÉHO BOWLINGU, ZAJÍMAVOSTI. 

Rozdělení do skupin. PŘÁTELSKÝ TURNAJ. Průběžný 
KOUČING a doporučení Jiřího Uhlíře jednotlivým hráčům.

„SPEEDNETWORKING“

POHOŠTĚNÍ a závěrečný volný NETWORKING, BUSINESS 
MIXÉR

•

•

Pozvánka
na 4. networkingovou akci

s reprezentantem JIŘÍM UHLÍŘEM

pátek 26. února 2010, zahájení 18.00 hod.
RADAVA, Milady Horákové 37, Praha 7

Dress code: casual / neformální

Registrace: director@youngmbsa.cz 
nebo na tel. čísle 777 923 762

Kapacita je omezena; registraci je potřeba potvrdit předem současně 
s úhradou účastnického poplatku na účet Young MBSA, o. s.,

č. ú.: 230984156/0300 
Vstupné: 550 Kč/osobu

zahrnuje pronájem bowlingových drah, zapůjčení speciální obuvi, 
společnou večeři, nápoje, a hlavně zajímavý program za účas   

a koučingu dlouholetého reprezentanta ČR v bowlingu Jiřího Uhlíře 
a juniorského reprezentanta Tomáše Bílka

Pres  gious Network of Young people ac  ve in 
Management, Business, Science, Sport and Arts

SETKÁNÍ
manažerů, podnikatelů 

a nepodnikatelských profesí

Juniorský reprezentant 
Tomáš Bílek
Bowling hraje od svých 13 let. Je 
několikanásobným medailistou z juni-
orských mistrovství republiky. Třikrát 
za sebou se nominoval na ME juniorů. 
V loňském roce postoupil na ME do 
fi nálové čás   Masters, kterou hraje 
nejlepších 24 hráčů Evropy. Je stálým 
členem týmu BC Tábor, který hraje 
nejvyšší soutěž v Čechách – Extraligu 
tříčlenných družstev.

Zajímavos  

Předchůdce bowlingu existoval již ve starověkém Egyptě, 
hry s kuželkami se hrály i ve starém Římě. Do dnešní 
podoby se hra ustálila koncem 19. stole   v USA. První 
bowlingová koule podobná dnešní byla vyrobena v roce 
1905.

K bowlingu je potřeba dráha obdélníkového tvaru 
a 10 kuželek. Každá kuželka je vysoká 38 cm a váží zhruba 
1,5 kg. Hází se tvrdou plastovou koulí, jejíž obvod nesmí 
překročit 68,6 cm a hmotnost 7,25 kg. 

V ČR se soutěžně hraje závodně (ČBA) nebo rekreačně 
(Amatérská bowlingová liga). 

Profi hráč a trenér Jiří Uhlíř
Bowling hraje od roku 1995. Je několikanásobným mistrem a vicemist-
rem ČR v jednotlivcích a dvojicích. ČR reprezentoval na pres  žních svě-
tových kláních – na Mistrovství Evropy, Mistrovství světa, Evropském 
i Světovém poháru jednotlivců. Trenérskou licenci má od roku 1994. 
Dva roky působil jako hlavní asistent trenéra juniorské reprezentace; 
juniory doprovázel také na Mistrovství Evropy. Je předseda ČBA pro 
region Jižní Čechy a spolumajitel čtyřdráhového bowlingového centra 
v Táboře.

partneři akce:


