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 Druhý zářijový víkend po prvním kole přeboru patřil posledním dvěma duelům v rámci 

letošního 5 CUPu. Pořadí před Rokytnicí bylo ustálené, vedl Jarda Němeček stíhán trojicí Gütler, Diviš 

a Beránek. Rokytnice vyšla výborně Zdeňkovi, naopak Jardové a Franta nic moc. Před Hořicemi se 

souboj v podstatě omezil na duel mezi Jardou a Zdeňkem. V průběhu Zdeněk ztrátu 17 klacků dotáhl, 

chvíli i vedl, ale nakonec se štěstí přiklonilo k Jardovi. Vyhrál těsně, o 8 kuželek. Na 580 hodech za 

celý turnaj je to rozdíl opravdu minimální. 
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ztráta na počet  počet  průměr 

Pořadí Příjmení Jméno celkem plné dorážka lepšího drah drah na 30HS 

          
1 Němeček Jaroslav 2551 1715 836 

 
16 2 131,95 

2 Diviš Zdeněk 2543 1689 854 -8 16 2 131,53 

3 Gütler Jaroslav 2512 1696 816 -31 16 2 129,93 

4 Beránek František 2473 1706 767 -39 16 2 127,91 

5 Víšek Petr 2462 1725 737 -11 16 2 127,34 

6 Mikolášek Ladislav 2461 1699 762 -1 16 2 127,29 

7 Šolc Martin 2406 1653 753 -55 16 2 124,45 

8 Vlášek Bartoloměj 2366 1649 717 -40 16 2 122,38 

9 Pardubský Josef 2365 1624 741 -1 16 2 122,33 

10 Kvapil Miloš 2361 1649 712 -4 16 2 122,12 

11 Černík Karel 2336 1574 762 -25 16 2 120,83 

12 Prokopová Alena 2290 1594 696 -46 16 2 118,45 

13 Kučera Bohumil 2278 1569 709 -12 16 2 117,83 

14 Hübelbauerová Jiřina 2270 1560 710 -8 16 2 117,41 

15 Galuščák Zdeněk 2231 1596 635 -39 16 2 115,40 

16 Krsková Ilona 2014 1466 548 -217 16 2 104,17 

17 Trejtnar Bohuslav 1933 1340 593 -81 12 2 126,07 

18 Fialová Pavlína 1740 1241 499 -193 12 2 113,48 

19 Prokop Jiří 1507 1020 487 -233 12 0 125,58 

20 Machač Jiří 1465 1030 435 -42 12 0 122,08 

21 Fogl Pavel 1429 1001 428 -36 12 0 119,08 

22 Vernerová Petra 1347 952 395 -82 12 0 112,25 

23 Pokorná  Yvetta 1146 827 319 -201 8 2 101,12 

24 Kozáková Naďa 1002 773 229 -144 8 2 88,41 

25 Janeček Michal 570 367 203 -432 4 0 142,50 

26 Hanzlíček David 549 372 177 -21 4 0 137,25 

27 Bičiště Jan 473 318 155 -76 4 0 118,25 

28 Vágner Jiří 471 346 125 -2 4 0 117,75 

29 Rousek Pavel 382 302 80 -89 4 0 95,50 
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Posledním turnajem na začátku sezony s naší účastí byl turnaj jednotlivců na 100HS 

v Rychnově. Pánové Trejtnar, Kvapil a Prokop se v pořadí srovnali za sebou od 14. do 16. místa 

s náhozy 446, 442 a 442 kuželek. Zřejmě dobrý oddíl…  

 V tuto chvíli může někdo namítnout, že píšu kroniku „A“ týmu a uvádím výsledky „béčka“. 

Oprávněně! Hrajeme letos stejnou skupinu přeboru a tak výsledky druhého týmu významně ovlivňují 

tabulku a průběh soutěže. A hned ve druhém kole nám béčko udělalo radost! 

 

 Po neúspěšném prvním kole, kdy obě družstva prohrála, se včera béčku na domácí kuželně 

podařilo porazit jeden z nejsilnějších týmů soutěže Svitavy A 10:6 a o 23 kuželek 2646:2623. V každé 

rundě vždy jeden hráč vyhrál a jeden prohrál, zápas byl dramatický až do samého závěru. M. Śolc si 

zlepšeným výkonem na druhé dráze poradil s M. Balážem 450:408. Hostující hráč se totiž „nesrovnal“ 

s naší první dráhou. Současně B. Vlášek i přes mocné dotahování v závěru prohrává 426:456 

s výborně hrajícím Č. Zachařem a stav je 2:2 a 12 klacků pro domácí. J. Pardubský se proti M. 

Novákovi trápil a tak ho od 67. hodu vystřídal J. Prokop, což se později ukázalo jako dobrý tah, 

protože Jirka skvělou dorážkou 98 kuželek snížil do té doby vzrůstající náskok soupeře. Na konec 

428:437. Vedle M. Janeček po výborném výkonu poráží 451:441 P. Kabelku a tak je po dvou rundách 

4:4 a 13 kuželek pro náš tým. Souboje dotahováků byly rovněž zajímavé, skore se přelévalo +/- na 

obě strany. J. Machač vždy dokázal reagovat na odskočeného soupeře J. Ruse hodovkou a když pak 

soupeř nezvládl jedničku Jirka vyhrává 431:415. Vedle celou dobu vedoucí J. Gütler nakonec těsně 

prohrává s P. Sýkorou 460:466. Pavel totiž dokázal nemožné a duel otočil čtyřmi hodovkami v dorážce 

v řadě. Každopádně jejich výkony byly nejlepší z celého utkání. Ironií pro Jardu je, že v obou 
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dosavadních zápasech předvedl nejlepší výkony z našich hráčů, přesto prozatím vychází bodově 

naprázdno… Každopádně tato výhra kromě radosti pro béčko udělala radost i áčku, které v minulém 

kole právě ve Svitavách smolně a těsně prohrálo. 

Nás v druhém kole přeboru čekal těžký soupeř i kuželna v Dobrušce s jejich „B“ týmem.   

 

Druhé kolo poslalo áčko do Dobrušky, na kuželnu, kterou z minulosti sice dobře známe, ale 

kde už jsme dlouho nehráli. Domácí nás přivítali s tím, že se až na jejich dráhách ukáže, jací jsme 

hráči, protože dát 400 je tu problém. Později se ukázalo, že měli pravdu…  Zápas ale rozjel skvěle 

Jirka Vaníček, když především po střídání stran Karlu Dynterovi výrazně utekl a s přehledem vyhrál 

431:387. V té době jsme na řeči o problémech se čtyřstovkou moc nevěřili. Hned během hry druhé 

dvojice bylo vše potvrzeno a my už pochopili, že Jirkův nához byl skvělým úletem směrem nahoru. 

David Hanzlíček nad Jiřím Frintou sice vyhrál, ale onen fiktivní limit pokořil jen těsně – 401:390. 

Nadějné vedení 4:0 a o 55 kuželek. Další duel obstarali Jarda Němeček a Jarda Černý. Náš hráč zahrál 

slušné první plné a těsně vedl, ale pak ho neskutečně rozhodilo neustálé přerušování hry kvůli 

selhávající technice na kuželně. Dorážku nezvládl, dal jen 45 klacků. Po dlouhé opravě dráhy při 

střídání stran se jako naschvál problémy se stavěčem přestěhovaly zároveň s Jardou na první dráhu. 

10 hodů před koncem tak měl již soupeř dohráno a Jarda měl dohánět cca 34 klacků. Dvě dorážky v 

pohodě na 7 + 2, pak ale špatné otevření a bylo jasno, že domácí stáhli na 2:4 a na rozdíl 49 klacků. 

Jarda prohrává 388:394, to celé za více než 75 minut…. Jak to tak v kuželkách bývá, zápas se začal 

otáčet ve prospěch domácích. Netuším, zda předešlé ovlivnilo Zdeňka i Láďu, ale pravdou je, že se i 

přes velkou snahu oba trápili. Zdeněk Diviš prohrává s výborně hrajícím Petrem Brandejsem 396:417 
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a posléze Láďa Mikolášek obdobně 400:419 s rovněž výborným Michalem Balcarem. Najednou sice 

vedeme před poslední rundou o 9 klacků, ale už prohráváme 4:6. Bylo na Petrovi Víškovi, jestli 

dokáže vyhrát a zužitkovat onen „luxusní náskok“.  Petr to ale zvládl na jedničku a především po 

střídání drah Martinu Děkanovi „slušně naložil“. Vyhrává 412:378 a my můžeme slavit první výhru v 

novém ročníku. Celkově tedy 10:6 a 2428:2385 pro nás. Ještě jednou bych rád vyzvedl výkony Jirky a 

Petra, protože jak rozjezd, tak závěr byl vynikající! 

 Třetí kolo je bratrovražedné, je tu první derby sezony!  

 

První derby našich týmů vyznívá šťastněji pro „béčko“! 
Ve čtvrtek 27.9. byl k vidění dramatický zápas se šťastným koncem pro „hosty“. Utkání začali 

Láďa Mikolášek a Martin Šolc. Martin se neskutečným způsobem rozjel v plných a vypadalo to na 
životní formu. Láďa se ale držel a když Martin byť bez újezdu pokazil dorážku, vedl Láďa v půlce o 24 
klacků. Po výměně drah si pak již svůj náskok udržel a vyhrává 446:423. Současně Jarda Gütler 
především dobrou dorážkou vede v půlce nad Jirkou Vaníčkem o 19 kuželek. Jirka po výměně lehce 
dotáhl, ale nakonec prohrává 441:454. Po první rundě je stav 2:2 a 10 kuželek pro áčko. Naše druhá 
runda áčka měla rozhodnout o zápase, nic takového se ale nedělo… Miloš Kvapil sice vyhrává nad 
juniorem Janem Bičištěm 446:441, když v Honzovi i bez trénování chytly všechny saze, ale David 
Hanzlíček i přes nejlepší výkon z áčkařů prohrává s Jirkou Machačem 447:461. Jirka totiž podobně 
jako v minulém zápase se Svitavami shodil vše, na co sáhl. Po drou rundách je stav znovu vyrovnaný 
4:4 a +1 kuželku pro áčko. O všem tak rozhodly poslední náhozy. Na prvních drahách poráží ve čtvrtek 
nevýrazný Bohouš Trejtnar Pepu Pardubského 427:413, vedle však Franta Beránek proti Michalovi 
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Janečkovi vyrábí 7 újezdů a je v půlce střídán Jardou Němečkem. Jarda ale nesplnil úkol a nedokázal 
reagovat na Michalovu hru. Michal tam sázel jednu hodovku za druhou a svůj náskok 27 kuželek 
v závěru ještě lehce navýšil. Michal vyhrává 445:409 a je jasné, že body sice zůstávají (dle očekávání 
) doma, ale ve prospěch béčka! Celkově 10:6 a 2637:2616 pro ve čtvrtek lepší tým! K zamyšlení pro 
hráče „A“ družstva je především počet chyb a z toho vyplývající shozené kuželky v dorážce. Zatímco 
v plných to bylo 1812:1784 pro áčko, v dorážce naopak 853:804 pro béčko. Proč? Béčko 21újezdů, 
áčko 44! Pro uklidnění hráčů áčka je třeba konstatovat, že v tabulce soutěže se nic významného 
nestalo, celky z popředí prohrály a tak béčko je bodově vyrovnané s čelem tabulky, áčko ztrácí pouhé 
dva body. 
 

 Konečně se taky podařilo sehnat skoro všechny hráče dohromady a udělat fotky. Chybí jen 

v béčku Honza. 
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Páteční čtvrté kolo Vč. přeboru zaválo áčko do Smiřic, k zápasu s místním A týmem, odkud 

pochází řada našich nynějších hráčů. Bylo to takové malé derby. V bouřlivém prostředí měl zápas pro 

nás vcelku pohodový průběh, jediné dva bodíky urvali domácí až v samém závěru zápasu. Naše 

taktika s tím tak trošku počítala, cílem bylo vytvořit na začátku dostatečný náskok a ten pak udržet.  

 

Při absenci studujícího Ládi Mikoláška a zraněného Bohouše Trejtnara zahajoval tradičně Jirka 

Vaníček v duelu s Radkem Urgelou. Jirka hrál dobře a postupně zvyšoval svůj náskok, soupeři se 

nadařilo především po výměně drah. Jirka vyhrává 425:398. Druhý v pořadí David Hanzlíček pak 

předvedl super výkon, jeho nástup v plných (178k) jeho soupeře Karla Josefa natolik rozhodilo, že se v 

půlce nechal vystřídat Martinem Kamenickým. Je škoda, že David nastolený trend neudržel v dorážce, 

plné 333, dorážka díky sedmi fíkům jen 125k. I tak ale super výkon a výhra 458:406. Vedeme 4:0 a o 

79 klacků. Třetí výhru měl zařídit Miloš Kvapil v duelu s Jiřím Vokřálem. Milošovi se však nedařilo a 

nedokázal se srovnat se smekajícími se koulemi a často lehce zlobícími stavěči na dvojce. Miloš sice 

po výkonu 189k v půlce prohrává jen o 4 kuželky, ale i tak kapitán střídá a do hry pouští znalce 

místních poměrů Frantu Beránka. Ten to uchopil za správný konec a výkonem 220 kuželek otáčí vývoj 

duelu o 6 kuželek ve svůj prospěch. V závěru mocně dotahujícího soupeře poráží 409:403 a my 

vedeme dle přestav 6:0 a o 85 klacků. Protože jsme již několikrát v minulosti ztratili takto dobře 

rozjetý zápas, čekali jsme, co přijde… Přišel ale skvěle hrající Petr Víšek, který v nejlepším výkonu dne 

poráží s minimem chyb Jiřího Mochana 459:427. Náš náskok se zvedá na 8:0 a 117 kuželek. Je jasné, 

že nějaké body povezeme, poslední dvojka obětovaná na dva nejlepší hráče má za úkol udržet náskok 
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v kuželkách. Tento úkol narušuje ale Jarda Němeček, který rovněž s minimem chyb a výbornou hrou 

poráží Martina Ivana 458:432 a je jasné, že povezeme body dva. Jde jen o to, jestli s kanárem, nebo 

bez něho. Je třeba říct, že kanár by byl pro domácí krutou záležitostí a tak se Zdeňkovi Divišů 

domácích zželelo (  ) a v souboji s jejich nejlepším hráčem Vaškem Šmídou po nevýrazném výkonu 

prohrává 403:442. I tak ale pro nás velmi povedená záležitost. Konečně jsme dokázali podat více než 

slušné výkony a zápas se vyvíjel podle našich představ. Nebyly to nervy jako jindy… Pochvalme na 

tomto místě domácí hráče a ostatní diváky za příjemnou přátelskou atmosféru s uznáváním hry hráčů 

obou stran. Pro úplnost - celkově 14:2 pro nás a na kuželky „o parník“ 2612:2508.  

Pro úplnost ještě komentář domácích z vydaného zpravodaje: V prvním duelu se setkali 

Radek Urgela a Jiří Vaníček s výkony 398:425. V druhé dvojici nastoupili Karel Josef a David Hanzlíček. 

Davidovi se podařili plné na dvojce výkonem 178 kuželek a domácí již očekávali rekord kuželny. 

Karlovi se v dorážce moc nedařilo a Davidovi také ne. Vedoucí domácího družstva vycítil šanci, nebo si 

možná myslel, jak to na dvojce nepadá, a vystřídal Karla za Martina Kamenického načež později 

litoval. Hosté si tedy připsali další body. V třetí dvojici se utkali Jiří Vokřál a Miloš Kvapil. Tady vysvitla 

naděje pro domácí, ale vedoucí hostů včas vystřídal Miloše za Františka Beránka. Výsledek tedy 0:6. 

Někteří domácí diváci se už na to nechtěli dívat a raději šli domů. Ve čtvrté dvojici domácí doufali ve 

zvrat zápasu, ale Petr Víšek potvrdil výkonem 459 proti 427 kuželek Jiřího Mochana, že hosté mají 

jasně navrch. Rozdíl kuželek 117. Od Martina Ivana si domácí slibovali body, ale ani tady se 

nezadařilo. Mezitím přišli další diváci a hlediště bylo opravdu plné. Už to vypadalo na kanára. 

Naštěstí, ale Václav Šmída udělal první a taky poslední body pro domácí. K výsledku 2:14 možná 

přispělo i to, že Zálabák nefandil tolik, jak bývalo zvykem v předešlé sezóně. Rohu zdar! – MK- 

Pro úplnost informací o 4. kole Vč. přeboru je potřeba uvést, že béčko dostalo naloženo 

v Dobrušce od jejich B týmu 13:3 a 2403:2319. Jak napsal Jirka Prokop do komentáře, „kuželna je to 

pro všechny stejná a i domácím padaly takové sestavy, které se jen málo vidí. Nelze říct, že bychom 

hráli špatně, ale prostě nám to né a né padnout. Není všem dnům konec a už se těšíme na odvetu u 

nás doma“. 

První klání měli v neděli i naši nejmladší. V Náchodě byli ze všech nejmladší a určitě se svými 

výkony neztratili. Celkově nahráli na 3x60 HS 520 kuželek a i přes poslední místo to je začátek velmi 

nadějný. Hlavně že je to bavilo a jsou spokojeni! Michal Kvapil dal 176 kuželek, Pavel Fogl ml. 

předvedl 228 kuželek a dvojčata Divišovy (v půlce střídaly) daly dohromady 116 kuželek. Mladým 

přejeme, ať je neopustí elán a i dále se hrou především dobře baví. 

Ve čtvrtek 11.10. nás čeká domácí dvojzápas, nejdříve béčko se Smiřicemi, pak áčko s Českým 

Meziříčím. Takže nejdřív dvě fotky z příprav na zápasy: 

        


