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 Tak statistiky začneme konečnou tabulkou Krajského přeboru: 

1. TJ Červený Kostelec B   26  22 1 3  293:123  2533  45 

2. SKP kuželky Hradec Králové  26  18 0 8  253:163  2527  36 

3. SKK Hořice C    26  17 1 8  254:162  2512  35 

4. TJ Červený Kostelec C   26  16 0 10  237:179  2478  32 

5. SKK Jičín C     26  14 0 12  224:192  2488  28 

6. SKK Hořice D    26  12 3 11  223:193  2498  27 

7. TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou B  26  12 3 11  207:209  2494  27 

8. TJ Nová Paka    26  12 2 12  220:196  2496  26 

9. SKK Vrchlabí C    26  11 0 15  192:224  2470  22 

10. TJ Jilemnice B    26  10 1 15  185:231  2436  21 

11. TJ Uragán Milovice   26  10 1 15  179:237  2505  21 

12. TJ Dvůr Králové nad Labem  26   9  0 17  165:251  2428  18 

13. TJ Lokomotiva Trutnov D   26   7  0 19  147:269  2467  14 

14. TJ Lokomotiva Trutnov C   26   6  0 20  133:283  2355  12 

V tabulce jednotlivců máme do desítky dva hráče. 

1. VALÁŠEK Milan   Rokytnice B  448,4  299,0  149,4  

2. JANKO Lukáš   Č. Kostelec B  437,7  296,5  141,2  

3. BAJER Jiří    N. Paka  435,0  294,5  140,6  

4. DYMÁČEK Zdeněk   Hořice D  434,2  297,5  136,7  

5. KAŠPAR Jindřich   Č. Kostelec B  434,0  293,0  141,1  

6. JANEČEK Jan   Dvůr Králové  431,4  297,3  134,1  

7. DIVIŠ Zdeněk   Hradec Králové 430,4  291,1  139,3 

8. KUČEROVÁ Michaela  Hořice C  429,0  298,8  130,2  

9. KOŠŤÁL Radek   Hořice C  428,2  293,0  135,3   

10. VÍŠEK Petr   Hradec Králové 427,8  289,4  138,4 

 

Naše kuželna je „nejpadavější“! 

Průměry na kuželnách: 
kuželna    průměr plné  dorážka chyby výk on na hráče 

1. Hradec Králové, 1-4  2601 1783 818 34,8 (433,5) 

2. SKK Vrchlabí, 1-4  2553 1758 795 36,3 (425,5) 

3. Č. Kostelec, 1-2  2552 1770 782 38,1 (425,4) 

4. Milovice, 1-2  2507 1737 770 35,6 (417,8) 

5. SKK Hořice, 1-4  2497 1720 777 37,2 (416,1) 

6. Rokytnice, 1-2  2478 1720 758 41,9 (413,0) 

7. Dvůr Králové, 1-2  2442 1702 739 41,6 (407,0) 

8. SKK Jičín, 1-4  2432 1701 731 41,4 (405,4) 

9. Trutnov, 1-2   2409 1677 732 38,6 (401,5) 

10. Nová Paka, 1-2  2392 1662 730 43,0 (398,7) 

11. Jilemnice, 1-2  2390 1689 701 53,7 (398,3)  

Nejlepší výkony ze všech jsme předvedli na kuželnách Hradec Králové 2807 a Milovice 2650, 

v obou případech je to rekord kuželny. Do desítky nejlepších výkonů družstev jsme se naopak vůbec 

nevešli v Č. Kostelci, Jilemnici, Nové Pace, Hořicích, Jičíně a ve Vrchlabí.  

 Tolik statistiky právě skončeného ročníku, nyní vzhůru na jeden turnaj za druhým… 
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 Prvním turnajem byl námi pořádaný turnaj družstev na 4x100HS. Přestože jsme se zúčastnili 

v několika partách s různým složením, moc se nedařilo a tak njlepším výsledkem je hned níže uvedený 

první nához do turnaje. V celkovém pořadí to dalo na 5. místo. 

 

Ostatní týmy se k náhozu 1800 kuželek nepřiblížily…. 

 

 Dalším turnajem byl turnaj dvojic v Hořicích. Tady se tradičně nedařilo, na 2x 200HS z toho 

bylo 15. místo za 1639 kuželek dvojice Z. Diviš J. Němeček, což je výkonem podprůměrným. Více se 

dařilo kombinované dvojici L. Mikolášek a B. Kučera, kteří za 1767 kuželek skočili na místě 7. 

  

Navštívili jsme i turnaj dvojic ve Dvoře Králové na 2x 100HS, kde ani jedna za třech dvojic 

nepřeskočila stín herní krize a tak nejlepší byli Z. Diviš a K. Černík na 16. místě s výkonem 807 

kuželek. Za výkon 805 kuželek pak patří 18. místo J. Němečkovi a K. Černíkovi. Prostě bída… 

  

Open Pardubická dvoustovka v Přelouči – tady Z. Diviš slušných 879 kuželek a v nabité 

konkurenci 28. místo. O 6 míst hůře s výkonem 873 kuželek pak skončil J. Němeček. 

  

Všechny tyto turnaje byly jako příprava na domácí Mistrovství UNITOP ČR, konané ve dnech 

25. až 27.5.2012. V týmové soutěži družstev se podařilo čtveřici J. Vaníček (576k), J. Gütler (551k), 

M. Kvapil (547) a J. Němeček (521k) obsadit výborné třetí místo v turnaji s vynikající herní úrovní 

s výkonem 2195 kuželek. Do finále jednotlivců pak z našeho „A“ týmu postoupili Z. Diviš a J. 

Vaníček. Zdeněk skončil za 559 kuželek osmý, Jirka za 529 jedenáctý. 

  

Dalším turnajem byl domácí turnaj dvojic, kde se nejlépe umístili J. Vaníček a J. Pardubský, 

kteří obsadili výborné 7. místo s výkonem 1130 kuželek na 2x 120HS. Započítával se jim nához 

z Mistrovství UNITOP. Pánové tak za sebou nechali i několik ligových dvojic! Ostatním se již tolik 

nedařilo a v nabité konkurenci se umístili od 22. místa níže.  

7 
SKP 
K HK 

RM 

Vaníček 
Jiří 

85 44 129 96 50 146 93 45 138 91 72 163 365 211 576 3 
1130 

Pardubský 
Josef 

93 42 135 97 59 156 96 36 132 98 33 131 384 170 554 11 

  

5 R SKP "A-B" 

Mikolášek 
Ladislav 

144 79 148 51 422 6 

1259 551 13 1810 

Pardubský 
Josef 

169 87 153 53 462 5 

Němeček 
Jaroslav 

164 61 166 70 461 0 

Víšek Petr 164 90 151 60 465 2 
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A máme tu blok výsledků ze Smiřic. Nejdříve z turnaje zvaného Smiřická sokolská, kde je 

specielní počítání bodů za shozené figury. Zde se z našich nejlépe umístil Jirka Prokop, se ziskem 

1071 bodů byl mezi registrovanými na 7. místě.  

Druhý tamní turnaj byl 100 hodů do plných. Zde byl Jirka Prokop 14. s náhozem 591 kuželek. 

Z klubových barev byl pak nejlepší Martin Šolc s výkonem 604 kuželky na 9. místě. 

Třetím turnajem byla stovka naruby, kdy se hraje nejdříve dorážka, potom teprve plné. 

Celkově dal 443 kuželek a pěkné 6. místo obsadil Miloš Kvapil, Jirka Prokop byl s náhozem 415 

kuželek 15. 

Tradičně jsme absolvovali i turnaj dvojic v Rokytnici n. Jizerou. Po nevalných výkonech 

během soutěže se nám tentokrát v Rokytnici dařilo o poznání lépe, nicméně v nabité konkurenci 

ligových dvojic jsme moc šancí neměli. Navíc tak jak to vždy je jsme dobře nenakombinovali dvojice 

spolu. Jo jo, kdyby člověk dopředu věděl kolik mu to dá….  Nejlépe se na 13. místě prezentovala 

dvojice P. Víšek a M. Kvapil s náhozem 867 kuželek, za výkon 853 kuželek patří dvojici Z. Diviš a J. 

Němeček místo 17. Ve smíšených dvojicích pak dvojice J. Hübelbauerová a J. Němeček obsadili 

s náhozem 844 kuželek místo 14. 

Posledním turnajem s naší účastí byl 16. ročník Memoriálu Aleny Frintové v Trutnově. Naše 

účast byla jen symbolická v podobě dvou dvojic a dle očekávání jsme na místní „maštali“ nic 

nepředvedli. 816 kuželek dvojice Z. Diviš a J. Němeček stačilo jen na 26. místo, na místě 53. pak 

nacházíme dvojici K. Černík a M. Divišová ml., kteří dali pouhých 777 kuželek. 

Zcela poslední akcí tohoto ročníku byl (NE)-přátelský  zápas na půdě TJ Havlovice. Šlo o 

realizaci dva roky staré sázky, kterou vyprovokoval Vl. Rygl, když tvrdil, že nám dají kanára a ještě 

vyhrají minimálně o 100 kuželek. Akce proběhla 30.6. od 17.00 a byla myslím více než úspěšným 

završením sezony. Vzhledem k obtížnému shánění hráčů na tento termín a vzdálenost, nás posílili dva 

zkušení amatéři jménem Karel Černík a Ladislav Rolc. Za áčko jeli Petr Víšek a Jarda Němeček, za 

béčko Pepa Pardubský a jako nová posila klubu i hostující Michal Janeček. Jak je vidět ze zápisu, byl 

předmět sázky – tedy sud piva (no, stejně jsme se na něj na závěr složili) – náš hned po první dvojici, 

protože Láďa Rolc nedal domácímu Jiřímu Rádlovi šanci a skvělým výkonem 458 kuželek zápas 

vyhrál o 24 klacků. Láďa navíc zůstal jen pár kuželek pod svým osobním rekordem. Jako druhý 

nastupoval Michal Janeček a my tak trochu počítali s druhými dvěma body do zápisu utkání. Opak byl 

ale pravdou a domácí Milena Pittnerová hrála jako o život, padala jí tam jedna hrcka za druhou. 

Michal prohrává 392:412 a zápas je 2:2 a ještě vedeme o 14 kuželek. Třetí šel hrát Pepa Pardubský a 

v půlce vedl. V závěru ale soupeř Fratna Zůna mocně přidal a nakonec Pepu poráží o 8 klacků 

417:409. Čtvrtý šel na plac Karel Černík. Ale přes obrovskou snahu se mu nedařilo a se zkušeným 

Petrem Svobodou prohrává 382:427. Domácí tak vedou 6:2 a o 47 kuželek. Pro Petra a Jardu to není 

nesplnitelný úkol… Petr Vláďu Rygla přehrává pokaždé v plných, ale díky slabší dorážce i přes 

mocný finiš nakonec taky prohrává a to o pouhých 6 klacků 400:406. Závěr obstarali kapitáni týmů 

Jirka Kalista a Jarda Němeček. Jirka v půlce o 6 kuželek vedl, ale nesedla mu dvojka dráha. Naproti 

tomu Jarda výbornou dorážkou na jedničce zápas otáčí a vyhrává 437:415. Celkově tedy 12:4 a 

2511:2480 pro domácí, ale sud je náš!!  Vzhledem k tomu, že kromě Jardy tam naši borci hráli 

poprvé, vzhledem k naší sestavě, děsnému vedru při zápase a s ohledem na to, že domácí hráli 

v letošní sezoně západočeskou divizi, jsme ostudu určitě neudělali. I celkový výkon těsně pod hranicí 

2500 kuželek je na místní poměry slušný.  

Přináším i zápis a pár fotek z klání a povzbuzování. Atmosféra byla totiž naprosto skvělá! 
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A ještě dokumentace atmosféry zápasu  Obzvláště rytmická část publika byla skvělá !!! 
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Máme konec srpna a soutěže se mílovými kroky blíží. Naší přípravou je pořádaný turnaj 

jednotlivců na 100 HS a tradiční 5 CUP. Abychom toho ale neměli málo, sjednali jsme dva přípravné 

zápasy s družstvem Vrchlabí B, tedy ještě vloni divizním týmem. První zápas se odehrál 31.8. ve 

Vrchlabí a my jsme byť jen na kuželky, ale přeci jen vyhráli. Po třech vyhraných a třech prohraných 

duelech jsme celkově vyhráli 5:3 a na kuželky 3129:3080. Na pomocné bodíky to byla podobně jako 

na zápas remíza 12:12. Vyzvednout je potřeba především výkon Franty Beránka 544 kuželek. Osudem 

je však to, že i přes nejlepší výkon z našich prohrál s výborně hrajícím Janem Horáčkem. 

 

 Odveta byla pak naplánována na čtvrtek 6.9. na naší domácí kuželně. Tentokrát nemohli 

Zdeněk a David a nahradili je Petr a JirkaV. Zápas již nebyl tak vyrovnaný, kanára soupeř odvrátil až 

v samém závěru. Úvod obstarali výbornými výkony Petr a Jirka V., Petr dokonce v osobním rekordu 

570 kuželek. Na 4:0 pro nás pak navýšili náskok Láďa a Bohouš T. rovněž s výkony kolem 550 

kuželek. Výhru měli potvrdit dotahováci Jarda a Franta, jenže ani jednomu se nedařilo. Že by únava po 

středečním koulení v Přelouči do 5 CUPu?  Oba se protrápili těsně nad 500 kuželek, Jarda alespoň 

díky slabému výkonu soupeře i k výhře. Celkově ale 7:1 a 3247:3085 pro nás. Na pomocné bodíky pro 

nás 15:9. 

 Oba zápasy myslím splnily cíl coby přípravu na nastávající soutěž, navíc jsme navázali další 

dobrý kontakt s kolegy z Vrchlabí. 
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 Dost keců, dlužím zápis a tak ho hned teď uvádím…. 

 

 První týden v září skončil námi pořádaný turnaj jednotlivců na 100HS. Tady je třeba 

vyzdvihnout výkon bývalého člena áčka a dnes kapitána béčka Jirky Prokopa, který skončil se 

skvělým náhozem 480 kuželek na sedmém místě v konkurenci „ligových vlčáků“. Výborný výkon 478 

kuželek a deváté místo za tento výkon pak patří novému členu áčka B. Trejtnarovi. Celkově 19. místo 

za nához 460 kuželek bral Zdeněk Diviš. Ozdobou turnaje byl nový rekord naší kuželny v podání Jana 

Kotyzy, který předvedl vynikajících 534 kuželek. 

 Na turnaji družstev v Jičíně se nám tolik nedařilo a tři členové áčka (Diviš, Víšek a Mikolášek) 

posíleni o Honzu Horna. Kromě posily výkony nic moc, celkový nához 2029 kuželek stačil až na 13. 

místo v turnaji. O jednu příčku výše se umístili s výkonem 2037 kuželek pánové Gütler, Šolc, 

Pardubský a Beránek. 

 Dalším turnajem s naší účastí a zároveň počítaným do 5 CUPu byl turnaj jednotlivců 

v Přelouči na 120HS. Zde se téměř tradičně daří J. Němečkovi, tentokrát s výkonem 544 kuželek 

obsadil slušné 11. místo. Za 537 sražených kuželek pak místo 17. patří L. Mikoláškovi. 
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 A máme tu nový ročník Východočeského přeboru. Na základě naší žádosti byla obě družstva 

zařazena do stejné skupiny a to „B“, tedy jižní. Áčko mělo v prvním kole na programu výjezd do 

Svitav, tedy na půdu vloni druhého týmu soutěže. Na začátek silné kafe.  

 Nakonec na zápas nejel David a soudě dle jeho výkonu později v neděli v Hořicích to byla 

zjevně škoda. Téměř tradičně rozjížděl Láďa a uspěl, když nad Pavlem Sýkorou vyhrál 417:395. Jarda 

pak navýšil výhrou nad M. Balážem 424:398 náš náskok na 4:0 a vypadalo to nadějně. Dlouho to 

v souboji Petra s M. Novákem vypadalo, že přijde další výhra, ale pár hodů před koncem soupeř zabral 

a Petrovi to silně znepříjemnil. Rozhodoval poslední Petrův hod. Dal 6 a byla z toho remíza na čísle 

422. Jirka V. následně dobře začal, ale pak se začal trápit. Nakonec ho od 57. hodu střídal Bohouš, 

který to dotáhl na 390 kuželek, ale na dobře hrajícího J. Ruse to nestačilo. Po prohře 390:408 je to tedy 

již jen 5:3 pro nás. Zdeněk následně poráží 402:381 Č. Zachaře a před posledním hráčem je to 

nadějných 7:3 a +51 klacků pro nás. Franta se ale i přes snahu trápil podobně jako Jirka a se skvěle 

hrajícím P. Rusem prohrává 390:457 a je hotovo… Prostě jsme to prokaučovali. Nejen díky neúčasti 

Davida, ale i brzkým odjezdem Jardy, který spěchal na 5CUP a po dohodě s sebou odvezl B. Vláška 

předčasně domů. Celkově tedy prohra 7:9 a 2445:2461. Nezbývá, než na to zapomenout a trošku se 

všichni polepšit.  A taky doufat, že nám béčko pomůže a v dalším kole doma Svitavy porazí…  

 A ještě dávám zápis, který jsem horko těžko sháněl…. 

 


