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Reparát jsme měli složit ve čtvrtek 19.1. proti poslednímu družstvu v tabulce – Loko Trutnov 

„C“.  Po zpočátku vyrovnaném průběhu se reparát povedl. 

 

 Áčko v 15. kole přivítalo na domácí kuželně Loko Trutnov C. Po minulé prohře v Nové Pace si 

hráči spravili náladu a hosté odjíždějí s nákladem 166 kuželek. Zápas začal vyrovnaně, když Honza B. 

prohrává 398:425 se zkušeným Jiřím Škodou. Honza se dobře držel v plných, ale v dorážce mu to 

nešlo a zkušenost soupeře zvítězila. Jirka V. si postupně vytvářel nad Pepou Doležalem náskok a 

nakonec s přehledem a po dobrém výkonu vyhrává 451:422. Stav je tedy 2:2 pouze +2 kuželky pro 

nás. Od druhé rundy, jak velí tradice, jsme očekávali zvrat v zápase pro naše barvy. Soupeř ovšem 

nasadil své nejlepší hráče a tak se jen podařilo při remízovém stavu zvýšit náš náskok na +20 klacků. 

Jirka P. vyhrává především díky výkonu na dvojce nad Radimem Tůmou 464:433 a vypadalo to na 

nejlepší výkon dne. Posila z béčka Jirka Machač ale i přes slušný výkon podléhá dorážkovému tlaku 

Miloš Babky (trojka mu opravdu sedla) a prohrává 428:441. Zápas tak je i nadále zcela otevřený. 

Dotahováci Trutnova však závěr nezvládli a naopak naši si po celou poslední rundu šli za svým. Petr V. 

deklasuje Jirku Rozsívala 469:395 a Jarda N. rovněž tak Karla Turka (od 23. hodu ho střídal Jirka 

Potůček) 471:399. Celkově tedy 12:4 a 2681:2515 pro nás. Teď „nerad“ pochválím naše včera 

nehrající hráče: Byli jsme rádi, že to dobře dopadlo i bez nich, coby opor týmu.   

V příštím kole nás čeká v podstatě souboj o druhé místo v tabulce, v pátek 3.2. jedeme do Č. 

Kostelce na duel s jejich „C“ týmem. 
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Ještě před avizovaným kolem bylo na pořadu dne 28.1. Mistrovství okresu. Na naší kuželně 

zápolili junioři a muži, ve Smiřicích senioři. Mezi juniory uspěl a na druhém postupovém místě se 

umístil Honza Bičiště s náhozem 504 kuželek (120HS). Mezi seniory se dařilo Františku Beránkovi, 

který postupuje na kraj rovněž z druhého místa s náhozem 424 kuželek (100HS). V mužích vyhrál 

Zdeněk Diviš s náhozy 555 a 562 kuželek (120HS) a postupuje rovněž na Krajské mistrovství. Všem 

postupujícím gratulujeme. 

Pořadí Jméno a příjmení  Kvalif.  Finále Celkem 

1 Zdeněk Diviš 555   562 1117   

2 Martin Hažva  541   559 1100   

3 Roman Kindl 569   499 1068   

4 Miroslav Cupal 556 
 

508 1064   

5 Jiří Pelikán 553 
 

503 1056   

6 Martin Šolc  541 
 

506 1047   

7 Jiří Vaníček  537 
 

499 1036   

8 Michal Janeček 541   486 1027   

 

 Je pátek 3.2. a my jsme vyrazili na souboj s Červeným Kostelcem „C“. 
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Páteční duel na kuželně druhého celku tabulky vyzněl vítězně pro naše barvy! Áčko vyhrálo 
10:6 a o 36 kuželek 2665:2629. Příznačné bylo, že jsme vždy šli do vedení a soupeř v zápětí dotáhl a 
začínalo se o jakoby znovu. Nejdříve uspěl Jirka Vaníček, když dokázal otočit vývoj zápasu a V. 
Vodičku poráží o 4 kuželky 457:453. Jarda Němeček pak pro změnu těsně prohrává s Pavlem Jankem 
435:440. Stav je tedy 2:2 a prohráváme o jeden klacek. Jako třetí nastupoval Honza Bičiště proti 
Zdeňku Kejzlarovi. Honza začal dvěma hrckami ve cvičných a tak byla obava, co přijde. A co přišlo? 
Skvělý výkon, další jeho osobní rekord a vysoká výhra 480:426. Vedeme tak 4:2 a o 53k. Domácí 
vyrovnali stav v další rundě, když Jirka Prokop nestačil na Luboše Neumana a prohrál 419:425. Na 
kuželky ale pořád plus 47 pro nás. Další výhru v zápětí předvedl Zdeněk Diviš, když poráží Antonína 
Škodu 434:402. Petr Víšek tak měl za úkol v závěru neprohrát o 79 klacků. Zahrál však 440k a i přes 
prohru s Petrem Linhartem o 43 kuželek se mu podařilo náskok družstva udržet. Z Červeného 
Kostelce si tak odvážíme cenné dva body! V tabulce jsme se na svého soupeře bodově dotáhli a díky 
výhře Jilemnice B nad Č. Kostelcem B jsme lehce stáhli i ztrátu na čelo tabulky. I tak je nám ale hodně 
vzdálené… 
 

 Čtvrtek 9.2.2012 a domácí zápas s Vrchlabím „C“. 

 

Včera měly na pořadu dne své zápasy jak áčko, tak béčko. 

„A“ tým přivítal na domácí půdě SKK Vrchlabí C a měl soupeři co odvádět za podzimní prohru. 
Zápas začal tradičně Jirka Vaníček proti včera nejlepšímu hráči soupeře Pavlu Maršíkovi. Jirka byl 
neustále pod tlakem a na skvěle hrajícího soupeře kousek po kousku ztrácel. Nakonec prohrává 
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432:469. Zároveň Honza Bičiště především díky skvělým plným na čtyřce výborně otáčí svůj zápas 
proti Zdeňkovi Maršíkovi a vyhrává 443:433. Po první rundě je tak stav 2:2 a my prohráváme o 27 
klacků. Jako téměř tradičně zápas v náš prospěch otáčí druhá runda, když Jarda Němeček poráží 
Josefa Pokorného 469:424 a Jirka Prokop poráží Ivana Zuzánka 442:406. Vedeme 6:2 a +54 klacků! Za 
Vrchlabí ale měli nastoupit jejich silní dotahováci… Petr Víšek však především díky skvělé dorážce 
(170k) poráží Vladimíra Šťastníka 463:442, v souboji kapitánů pak Zdeněk Diviš otáčí vývoj duelu a 
díky náhozu 261k na čtyřce poráží Renatu Šimůnkovou 475:461. Celkově tedy maximální spokojenost, 
výhra 14:2 a 2724:2635. Odveta se povedla. Teď je týden pauza, další zápas nás čeká na horké půdě 
v Jilemnici 24.2. 
 Týdenní pauza byla proložena Krajským mistrovstvím jednotlivců. Náš klub měl ve hře tři 

zástupce. V sobotu bojoval v Hořicích Zdeněk Diviš, na tamních deskách předvedl na 120HS nához 

526 kuželek a v konečné tabulce obsadil v nabité konkurenci 17. místo. Mezi seniory v Rychnově 

zahrál Franta Beránek 512 kuželek, což stačilo na místo šesté. Mládí pak v neděli v Rychnově 

zastupoval Honza Bičiště, který v kvalifikaci předvedl 517 kuželek a do finále postupoval ze skvělého 

třetího místa. Ve finále však dal „jen“ 504 kuželek a v konečném účtování skončil na místě sedmém. 

Celkově lze konstatovat, že vystoupení našich zástupců bylo dobré, určitě se v silné konkurenci 

neztratili. 

 Je pátek 24.2. a my jedeme na kuželnu pravdy do Jilemnice, kde v předminulém kole prohrál i 

Č. Kostelec B. Zápas jsme z důvodu pozápasové návštěvy Pod Javorem přeložili už na 16.00. 

 



Kronika „A“ Stránka 88 
 

Tak kudy na to… Kapitán říká je to maštal! David říká, ani já bych tam nezahrál!  No prostě, začal Jarda 

proti Pepovi Králů. Po trápení na dvojce nakonec těsná výhra o 6 klacků, ale při bídném výkonu 393 a 

především špatné dorážce. Nicméně splněná povinnost a dva body pro nás. Druhý šel Láďa. Měsíc po 

operaci kolene ale zase v podstatě na domácí kuželně propadák jako sviňa. Jen 389 a prohra o 22 

kuželek. Dost dlouho měl obavu, že bude čulibrk… Takže máme 2:2 a prohráváme o 16k. Třetí 

nastupoval Jirka Vaníček a coby minulý čulda hrál proti jediné ženě Hance Vrabcové. Její bowlingový 

styl jí nasypal pěkné plné, ale v dorážce bída. Jirka tak zvedl prapor a vyhrává 437:386. Vedeme tak 

na kuželky o 35 klacků. Silnou prostřední dvojici (jako vždy) potvrdil Honza Bičiště, kterého kapitán 

nasadil na jindy nejlepšího hráče domácích Pavla Tryznu a v podstatě ho tak měl obětovat… Honza to 

však kapitánovi pokazil a vyhrává 427:417 a tak vedeme jako obvykle 6:2 a o 45 kuželek. Jelikož si 

dnes komentáře diktují hráči téměř sami, je další psaní dle výrazu Jirky Prokopa „bez komentáře“… 

350:424 a už prohráváme o 29 klacků. Dotahovák Zdeněk Diviš měl za úkol alespoň vyhrát, aby byla 

remíza. To ale nevěděl, že fogl Luboš Vrabec bude mít „den D“ a nasype tam 445k. Zdeněk dal 409 a 

bylo hotovo… Celkově 10:6 a 2470:2405 pro domácí a my znovu po vedení 6:2 odjíždíme s prohrou. 

Co k tomu dodat? Až to v Jilemnici budete bourat, zavolejte, my přijdeme na brigádu!  Ne, prostě 

se musíme naučit využít vedení a taky nás ty desky musí přestat tolik zlobit! Asi si v Jilemnici a Nové 

Pace zaplatíme před podzimem nějaký ten trénink…  JaNe @ všeci… 

 Náladu jsme si měli napravit o týden později doma proti těžkému soupeři v podobě Hořic C., 

povedlo se to víc než výborně! 
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První březnový den přinesl svěží vítr do jinak zejména zdravotními problémy sužovaného 
družstva domácích. A bylo načase, vždyť nás čekalo hořické céčko, v celkové tabulce soutěže o pouhý 
bod za domácími. Skvělá první lajna v podání Ládi Mikoláška (487) a Jirky Vaníčka (482) se pustila do 
hořických, zastoupených Karlem Košťálem (432) a Bertou Vláškem (431), nevídaným způsobem a 
přinesla vedení 4:0 a plus 106 klacků. Druhá dvojice domácích přidala další dva bodíky (Zdeněk Diviš 
464 vs. Otto Padevět 427), jediné dva dílčí body ztratil dnešní VIP čulibrk domácích Honza Bičiště 
(441), ovšem jeho soupeř, bomber Radek Košťál zahrál dnes ze soupeřů nejvíce (471). I poslední lajna 
domácích pokračovala v krasojízdě, náhradník Martin Šolc se nezalekl čerstvé krajské mistryně Míši 
Kučerové, která si titul po skvělých výkonech vybojovala právě na hradeckých drahách (452:444), a 
Petr Víšek dal 481 oproti 432 Vaška Inquorta. Celkový výsledek domácích (2807 - nový rekord na 
6x100 h.s.) budeme jen těžko překonávat. Hezký večer to byl, těšíme se do Rokytnice.  -div- 
 

 Tolik naše zpráva do zpravodaje. Ale vím, že Zdeněk Dymáček píše na jejich web a tak jsem 

pátral a objevil tohle: 

D: Mikolášek 487, Vaníček 482, Diviš 464, Bičiště 441, Šolc 452, Víšek 481 
H: Košťál K. 432, Vlášek B. 431, Padevět O. 427, Košťál R. 471, Kučerová M. 444, Inquort V. 432  
Komentátor boxu by po prvním kole (2 duely) oznámil r.s.c. a bylo by po zápase (r.s.c – rozhodčí 
ukončil boj pro naprostou převahu domácího borce). Kuželky se ale musí dohrát do konce, i když je 
celkový výsledek dávno jasný. A další průběh zápasu to plně potvrdil. Z našich vyhrál svůj duel Radek 
Košťál vynikajícím výkonem 471. Jinak měli navrch s chutí hrající domácí, kteří po závěrečném 
„hvizdu„ konstatovali nový rekord kuželny družstev na 6x 100 h.sdr. vynikajícím číslem 2807. Všichni 
naši hráli dobře, na rozjetý domácí tým to ale zdaleka nestačilo. 
 

Přeloženo do jazyka dle SKP, dostali hosté pěkně nařezáno a nám se povedla odveta za 

nevydařený podzimní zápas v Hořicích. V tabulce se díky prohře Č. Kostelce C v Nové Pace vracíme na 

druhé místo, ale se ztrátou osmi bodů na lídra a již téměř vítěze Č. Kostelec B. 

Příští čtvrtek tedy do Rokytnice, na zrekonstruovanou dvojku, kde se nám hrálo vždy dobře. 

Uvidíme, co s námi udělají nové desky…. 

 

Posíleni úspěchem v přeboru jsme druhý den odjížděli na policejní turnaj do Nové Bystřice 

s nadějemi na slušný úspěch. Opak byl ale pravdou a družstvo ve složení Diviš, Mikolášek, Němeček a 

Pardubský si z  turnaje odváží jen 6. místo za výkon 1964 kuželek na 4x 120HS. Nedařilo se především 

Jardovi, který dal jen 455k. Děs… I béčko bylo před námi!!! Je ale pravdou, že díky zapůjčené hráčce 

od domácích, pozdější vítězce kategorie žen Radce Budošové. Z našich se do finále probojoval jen 

Zdeněk, který v kvalifikaci předvedl druhý nejlepší výkon (534k) a v nedělním finále dlouho vzdoroval 

v rámci nejlepší čtyřky útokům ostatních borců. Až v samém závěru mu ostatní lehce utekli a nakonec 

z toho bylo za výkon 523 kuželek pěkné páté místo. Nutno říct, že s tamní kuželnou mělo moc a moc 

práce víc lidí, včetně poloviny nedělních finalistů. Na druhou stranu poslední čtyřka a pohled na jejich 

souboj, byl super vyvrcholením tohoto turnaje! A my se snad do příště polepšíme…  

 

 Je pátek 9.3.2012 a my v Rokytnici n. Jiz. mezi dobře známou partou kolem Novotných…  


