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Poslední podzimní kolo Krajského přeboru dopadlo po drama vítězně pro naše áčko. Domácí 
TJ Dvůr Králové „A“ jsme po obratu v zápase ze stavu 2:6 porazili nakonec 10:6 a 2531:2429. Zápas 
začal Láďa proti Janu Janečkovi a i přes těsné vedení v půlce nakonec díky druhé dorážce prohrává 
418:447. David pak výborně deklasuje Jardu Dědka (střídal ho Petr Janeček) a po výsledku 446:338 
přináší klid do našich řad a dostatečný náskok na kuželky 79 klacků. Jenže, pak přišly chvíle domácích, 
kteří se proti nám vytáhli a předvedli výkony silně nad svými průměry. Zdeněk prohrává o 12k s 
Václavem Nerudou 417:429 a včera silně chybující (10 fíků) Jirka P. prohrává s Oldou Kudrnáčem 
426:444. Domácí tak vedou 6:2 a na kuželky jsme v plusu my o 49. Úkolem posledních dvou 
dotahováků tak bylo vyhrát, jedno o kolik… Jarda po delší době předvádí dobrý výkon a poráží 
Martina Šrytra 444:433, náskok se tak zvedá na slušných 60 klacků. Jirka V. ale včera neměl na 
těžkých deskách den D a na první dráze dává jen 172 kuželek a s nevýrazně hrajícím Jakubem Šrytrem 
prohrává v půlce o 11 kuželek. Dal ještě pokusně 3 hody na jedničce, pak ho radši kapitán vystřídal a 
úkolem střídajícího Petra bylo zápas otočit. V opačném případě hrozila remíza. Petr to bez újezdu a s 
přispěním neskutečně špatně hrajícího Jakuba (11 fíků na dvojce) hravě zvládl a vyhrává tak 380:338. 
Obrat ve vývoji zápasu byl dokonán a my si oddechli, remízu jsme nechtěli..  

Díky prohře Hořic C v Jilemnici jsme v tabulce poskočili na slušné třetí místo, nicméně s 
velkou ztrátou šesti bodů na vedoucí Č. Kostelec B. Jarní část zahajujeme na těžké kuželně a v pátek 
13. ledna v Nové Pace. 
 

 Je půlka sezóny a tak je nutné taky uvést tabulku soutěže… 

Tabulka: 
1. TJ Červený Kostelec B   13  12  0   1  156:52  2564  24 

2. TJ Červený Kostelec C   13  10  0   3  127:81  2490  20 

3. SKP kuželky Hradec Králové  13    9  0   4  120:88  2529  18 
4. TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou B  13    8  1   4  117:91  2531  17 

5. SKK Hořice C    13    8  0   5  120:88  2468  16 

6. SKK Jičín C     13    7  0   6  118:90  2453  14 
7. SKK Hořice D    13    6  1   6  116:92  2527  13 

8. TJ Nová Paka    13    6  0   7  101:107 2488  12 

9. TJ Uragán Milovice    13    5  1   7  93:115  2507  11 

10. SKK Vrchlabí C    13    5  0   8  98:110  2450  10 
11. TJ Dvůr Králové nad Labem  13    5  0   8  87:121  2434  10 

12. TJ Jilemnice B    13    4  1   8  85:123  2437  9 

13. TJ Lokomotiva Trutnov D   13    3  0 10  68:140  2433  6 

14. TJ Lokomotiva Trutnov C   13    1  0 12  50:158  2338  2 

 

 Tolik podzimní část přeboru, nyní o přestávce dáme pár turnajů… Krakonošův pohár dvojic ve 

Vrchlabí, domácí dvoustovku, totéž v Hořicích a 120 HS jako družstvo v České Třebové. Výsledky do 

kroniky bud dávat tak, jak turnaje postupně skončí. 

 Rovněž sem patří již téměř tradiční domácí derby mezi „A“ a „B“ týmy. První letošní se na 

výzvu áčka odehrálo ve čtvrtek 5.1.2012 jako rozcvička po Vánocích a rozehrání před dalšími turnaji a 

sezónou. Dali jsme to celé ve dvoustovkách a tak jsme výsledky počítali zároveň do našeho běžícího 

turnaje.  

 Hned na začátek chci říct, že 6 proti šesti znamená 2400 hodů a uhráno více než 10 300 

kuželek. Při těchto počtech je konečný rozdíl o 5 kuželek ve prospěch „áčka“ naprosto zanedbatelný. 

Byl to krásný a vyrovnaný zápas do posledního hodu. 
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 Jak je vidět, bylo to skutečně zajímavé a vyrovnané. Jirka Vaníček i přes výborný výkon 

prohrává s Jardou Gütlerem, ale Jirka Prokop dokázal otočit zápas s Martinem Šolcem a poprvé 

v životě ho poráží, i když Martin hned na první dráze dal celkem 2x tři hodovky za sebou. Jako obvykle 

náskok áčka zajistila prostřední dvojice, když skvěle hrající Petr Víšek poráží Karla Černíka coby 

náhradníka za zraněného Láďu a Zdeněk Diviš si poradil se včera špatně hrajícím Pepou Pardubským. 

Jistě by to chlapci měli těžší, kdyby Karel vydržel fyzicky a Pepa měl svůj den… Dotahováci Honza 

Bičiště a Jarda Němeček měli tak za úkol alespoň udržet náskok v kuželkách, což se nakonec těsně 

povedlo. Honza sice dobré plné, ale tragická dorážka a tak ho Jirka Machač deklasuje. Jarda o 

výsledku rozhodl hlavně mocným hodovkovým nástupem v závěru celé hry. Nutno říct, že Franta 

Beránek ale vždy dokázal na tuto situaci reagovat a zaslouženě vyhrál. Nakonec tedy o pouhých 5 

klacků vyhrává áčko 10:6 a 5175:5170…  

K zápasu ještě dvě poznámky.  

Padlo celkově 137 hodovek, což je slušné číslo, především Martin se o to zasloužil 17 kousky.  

O průběhu zápasu vypovídá i hláška kapitána áčka, když před poslední dráhou poslední rundy řekl, že 

zápas začíná od začátku….  
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   Jirka 879k                  Jarda 906k        Jirka 860k          Martin 836k 

 

  

  Petr 904k  Karel 851k       Zdeněk 857k  Pepa 806k 
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   Honza 798k  Jirka 876k       Jarda 877k  Franta 895k 

 

 První turnajovou zastávkou v roce 2012 byla dvoustovka v Hořicích, kterou místní pořádali 

přes první víkend v lednu. Celkově se souboje o horské kolo zúčastnilo 75 hráčů, v nabité konkurenci 

se naši áčkaři neztratili. Nejlepší výkon předvedl Zdeněk Diviš – 876 kuželek, což stačilo na 31. místo. 

O 10 klacků méně pak dal v neděli večer Miloš Kvapil a skončil 37., Jarda Němeček za 856 kuželek byl 

43. a Jirka Vaníček s náhozem 854 kuželek skončil 45.  

 Zároveň s tímto turnajem skončil i tradiční Krakonošův pohár ve Vrchlabí, kde jsme my hráli 

už před Vánoci. Naše výsledky nejsou mezi registrovanými příliš lichotivé, nejlépe se umístila dvojice 

„Hromosvodů“ J. Prokop a Z. Diviš a to až na 43. místě s náhozem 1043 kuželek na 2x 120HS. 

S výkonem 1038 kuželek je pak za nimi na 46. místě L. Mikolášek a J. Němeček a na 49. místě za 1034 

kuželek M. Kvapil a F. Beránek. Nějak nám to Vrchlabí poslední dobou nejde…  

 Dalším turnajem s naší účastí byl turnaj čtyřčlenných družstev v České Třebové, kam dva týmy 

zamířily v úterý 10.1.202. Na 4x 120HS hrál jeden tým ve složení A. Prokopová, K. Černík, J. Bičiště a  

J. Pardubský. Celkově dali 2067 kuželek, Zde je nutné pochválit Honzu, který tam v osobním rekordu 

nasypal skvělých 550 kuželek. V konečném pořadí to stačilo na umístění až na 19. místě. O 22 kuželek 

víc coby druhé družstvo pak předvedli Z. Diviš, P. Víšek, J. Němeček a L. Rolc. S výkonem 2089 skončili 

na 16. místě. Nejvíc se dařilo Jardovi, který jako jediný překonal našeho benjamínka a dal 559 

kuželek. 

 Poslední turnajové výsledky před začínající jarní částí sezóny jsou pak z domácí Hradecké 

dvoustovky. Při dvou povolených startech hráčů jsou konečné náhozy velmi slušné a naši hráči se 



Strana 83 
 

v nabité konkurenci neztratili. Nejlépe se na 12. místě umístil Miloš Kvapil s výkonem 921 kuželek. 

Nad 900 klacků ještě z klubových zahráli D. Hanzlíček 914k, J. Gütler 906k, Z. Diviš 905k a P. Víšek 

904k. Ostatní na tuto pomyslnou hranici nedosáhli. O kvalitě turnaje vypovídá asi nejlépe 1029 

kuželek vítěze – Michala Rolfa z SKK Vrchlabí. 

 Na začátek jarní části sezóny nás čekal v pátek 13.1.2012 těžký soupeř i kuželna v Nové Pace. 

Postiženi marodkou (Láďovo koleno) a odchodem Davida na půlroční hostování do třetiligového 

Červeného Kostelce jsme na zápas nejeli s velkými ambicemi na výkony, nicméně s odhodláním se 

poprat o potřebné body do tabulky. Jako posilu jsme vyzvali Frantu Beránka. Shodou okolností na 

den přesně před rokem jsme hodili prozatímní klubový rekord 2751k doma proti Rokytnici B, včetně 

Davidových 510 kuželek. No, tady v Nové Pace tohle rozhodně nehrozilo…  

 Áčko v pátek prohrálo v prvním jarním kole v Nové Pace. Zápas se pro nás od začátku 

nevyvíjel dobře, Franta Beránek se nedokázal držet soupeře a v půlce prohrával o 11 kuželek. 

Nakonec mocně dotahoval v poslední dorážce, ale nestačilo to a těsně prohrává 405:409. Škoda, že 

se nehrálo pár hodů víc, zápas by jistě otočil ve svůj prospěch. Jako druhý nastoupil Jirka Prokop a 

vůbec se mu na neoblíbené kuželně nedařilo. Předvedl sice polovinu újezdů než jeho soupeř, ale 

neshazoval figury a tak nakonec taky prohrává 382:413. Další těsnou prohru pak musí vytrpět i Petr 

Víšek, když po dobrém výkonu bohužel prohrává o 6 klacků 418:424. K obratu v zápase pak zavelel za 

stavu 6:0 a +41 pro domácí Jarda Němeček, když po slušném výkonu stahuje z náskoku soupeře 27 

kuželek a vyhrává 410:383. Trend potvrdil v pátek výborně hrající Zdeněk Diviš a poráží soupeře 

429:403. Stav před poslední dvojicí je tak už jen 6:4 pro domácí a 12 klacků v náš prospěch. Miloš 

Kvapil má za úkol alespoň remizovat… Jeho hra však byla buď vše, nebo nic a výtečně hrající nejlepší 

hráč domácích Aleš Rolf mu nedal šanci. Miloš prohrává 391:430 a je o osudu zápasu rozhodnuto.. 

Domácí vítězí 12:4 a 2462:2435.  


