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Včera (11.10.2011) se družstva SKP představila na domácí kuželně v Malšovicích. Soupeřem 
SKP „B“ bylo družstvo KK Zálabák Smiřice „A“. Zápas to měl být vyrovnaný, protože řada hráčů 
soupeře si malšovickou kuželnu vyzkoušela už při turnaji jednotlivců v srpnu. Nakonec to tak i bylo, i 
přesto že konečný výsledek hovoří jednoznačně pro domácí. 12:4 a 2662 kuželek proti 2599. 
 

Áčko od půl osmé hostilo nevyzpytatelného soupeře, „A“ tým Českého Meziříčí. Při neúčasti 
Bohouše a Ládi tradičně zahajoval Jirka Vaníček a Miloš Kvapil. Kapitán zamíchal sestavou a tak včera 
všichni neočekávaně nastupovali na neobvyklých dráhách a leckteří i v nezvyklých časech. Musím říct, 
že zákulisní řeči se o tom vedly dlouho a že to hráče dost překvapilo a těžce to nesli, ale nakonec se s 
tím smířili a bojovali jako o život. 

 
Jirka zahrál tradičně výborně, první nához bez újezdu a i když jeho soupeř Jan Brouček v půlce 

o 9 kuželek vedl, dokázal se ještě zlepšit a po střídání drah za to vzal a skvělým výkonem 245k duel 
otočil ve svůj prospěch. Vyhrává 456:433. Současně s Jirkou bojuje vedle Miloš Kvapil, který drtí včera 
nejlepšího hráče hostů Milana Vošvrdu v plných (celkově 321), ale i přes polovinu újezdů než soupeř 
má dorážku slabou. Miloš díky skvělé soupeřově dorážce prohrává 435:472. Po první rundě je stav 2:2 
a hosté vedou o 14 klacků. Pro další vývoj zápasu se ukázal rozhodující náskok, který uhrál Franta 
Beránek (437k) nad Milanem Broučkem (jen 355k). Franta hrál dobře, soupeř předvedl neskutečných 
23 chyb a naše ambice v tuto chvíli stouply o 82 kuželek nahoru! Vedle Petr Víšek na trojce dost 
chybuje a Jarda Šrámek mu v půlce dává o 15 kuželek. Po výměně drah se soupeř ještě zlepšuje, jenže 
Petr super plnými a neskutečným závěrem na čtyřce (3 hodovky v dorážce) stáhl výkonem 241k jeho 
náskok na pouhých 8 klacků. Prohrává 250:258 a před dotahováky je stav 4:4, ale již 60 kuželek pro 
domácí. Úkol zní jasně: jeden vyhrát a udržet náskok… David Hanzlíček se ale neskutečně trápí na 
jedničce a je na vystřídání, když tam pustil jen 167 klacků se šesti újezdy. Jeho soupeř Jarda Rind dává  
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220 a nevypadá to dobře. Hrál jsem vedle a nevím, co tam David předváděl, ale pravdou je, že po 
výměně drah přišel úplně jiný hráč a David tam nasypal bez újezdu výborných 230k a významně stáhl 
náskok soupeře. Prohrává 397:429. Poslední dvojici tvořili Jarda Němeček a Ladislav Lorenc. Jarda si 
na první dráze vybudoval potřebný náskok a nepouštěl soka do kontaktu, po změně drah to potvrdil 
super plnými (164k) a i přes 4 fíky na čtyřce poráží Láďu 463:411. Společně s Davidem dokonce 
náskok ještě o 24 klacků zvedli. Celkově tedy 10:6 a 2638:2558 pro náš tým. K zamyšlení je fakt, že 
jako družstvo jsme vyrobili celkem 31 újezdů a v zápase hodili o 24 kuželek méně než béčko. Naopak 
potěšující je celkem 4x výskyt dráhy odehrané bez chyby. 

Pro doplnění komentáře uvádím ještě reakci kapitána, který včera nehrál a vše coby rozhodčí 
pozorně sledoval: „Přivítal bych, kdyby v komentáři bylo něco v tomto smyslu: možná by bylo dobré, 
kdyby se hráči více než na komentáře k sestavě soustředili na svoji hru, protože dosavadní 2 výsledky 
na domácích drahách jsou ve srovnání s loňskými výkony podprůměrné a v dalším zápase doma nás 
čeká silný soupeř z České Třebové. Klidně tam napiš -kapitán vzkazuje- “. 
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Je pátek 19.10.2012 a my se vydáváme na dlouhou cestu do Ústí n. Orlicí – Hylvát. Pro 

většinu z nás nová kuželna, nevěděli jsme, co můžeme očekávat, podle náhozů ostatních družstev to 

vypadalo, že se tu slušná čísla uhrát dají. 

 

Kuželna byla na zápas vzorně připravená, oproti jiným družstvům je za toto domácí tým 

potřeba pochválit. Je škoda, že takhle se nestarají všichni… Zápas začali lépe domácí, když Ladislav 

Křivka poráží Láďu Mikoláška 424:412 především lepší dorážkou v samém závěru duelu. Potvrzením 

toho faktu je, že L.M. vyrobil tentokrát z našich hráčů nejvíce chyb – 6 kousků. Jako druzí nastupují 

Stanislav Sychra a Jirka Vaníček, v půlce je stav v podstatě vyrovnaný. Po změně stran ale Jirka zavelel 

k obratu v celém zápase a již během plných soupeři utíká, navíc to potvrzuje dobrou dorážkou bez 

újezdu. Po výhře 438:404 vyrovnává na 2:2 a otáčí poměr kuželek na naši stranu na plus 22. Následně 

Franta Beránek postupně zvyšuje svůj náskok nad Milanem Venclem a i přes nejhorší výkon z našich 

uhrává důležité dva body po výhře 404:387. Na nadějných 6:2 pro nás pak zvyšuje Petr Víšek, který 

předvádí bezchybný výkon a svého soupeře Jaroslava Kaplana deklasuje 442:374. V tuto chvíli 

vedeme již o 107 klacků a vypadá to nadějně. V předposlední dvojici Jarda Němeček nastoupil na 

svého soupeře Ladislava Vargu hned od začátku a výkonem 250k na dvojce rozhoduje dopředu tento 

duel. Po změně stran to již takové nebylo, ale i trak dokázal náskok navýšit a celkově vyhrává 

468:417. O osudu utkání je v podstatě rozhodnuto, vedeme 8:2 a o „policejních“ 158 kuželek. 

Dotahováci Petr Bečka a Zdeněk Diviš již na výsledku nemohli nic moc ovlivnit a oba hráli v pohodě. 

Po vyrovnané první půlce Zdeněk zabral a zlepšeným výkonem na jedničce rozhoduje o další výhře 

(432:407) a celkové výhře 14:2 a 2590:2413. Pravdou je, že domácí podali horší výkon než jindy na 

domácích drahách (celkově 43 újezdů), ale naše výhra je zcela zasloužená.  
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Pochvalme tentokrát čtyři hráče za minimum chyb, z celkově 18 kousků jich totiž Láďa a 

Zdeněk vyrobili 11, ostatní 4 hráči se podělili o pouhých 7. Myslím, že je to jistý pozitivní vývoj oproti 

prvním odehraným kolům v soutěži. Ještě jedno vcelku příjemné konstatování – výkon družstva se 

v tabulce dle informací z nástěnky na tamní kuželně řadí na šesté místo, Jardův výkon pak na místo 

deváté mezi nejlepšími náhozy. Nadále tak zůstáváme mezi nejlepšími výkony zapsáni pouze doma a 

v Milovicích.  

Fotodokumentace je z chvíle, kdy hrál Petr Víšek. To slunce za 

ním je můj blesk, ne ozáření z jeho výkonu…  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Další klání v přeboru je na řadě ve čtvrtek 25.10. a vypadá to na zápas podzimu, je to přímý 

souboj o první místo s výborně hrající Českou Třebovou B. Ještě předtím nás ale čeká třetiligový 

Červený Kostelec A v prvním předkole Poháru ČKA. 

 Včera (22.10.2012) áčko odehrálo první ze dvou utkání s Červeným Kostelcem A v rámci 

Poháru ČKA. Tak trošku podle očekávání to bylo jasné ve prospěch hostů, nicméně více než je 

zdrávo… SKP HK „A“ : Č. Kostelec „A“ 0:6, 4:12 a 2054:2238. Zcela se vytrápili jak Jirka Vaníček (474k), 

tak Jarda Němeček (491), dobrý a se soupeřem srovnatelný výkon podali jen David Hanzlíček (554k) a 

Petr Víšek (535k). Na skvěle hrajícího soupeře, který jako družstvo na 4x120HS zůstal jen 5 kuželek 

pod rekordem naší kuželny, to ale nestačilo. Každý z našich hráčů uhrál vítězně jen jednu dráhu a tak 

je výsledek na pohled hodně krutý. Píšu na pohled, protože ve skutečnosti spravedlivý. Ne nadarmo 

vloni náš včerejší soupeř bojoval o postup do druhé ligy… Za všechny jejich hráče vyzvedněme výkon 

Aleše Nedomlela (573k) a Jana Adamů (565k). Jak kluci při odjezdu říkali, děkujeme za dobrý trénink. 
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 K tomu není co dodat… Snad jen pár fotek z nepovedeného utkání. 
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 Je čtvrtek 25.10.2012 a my máme před sebou duel s Českou Třebovou B. V podstatě přímý 

souboj o první místo. Když jsme seděli před zápasem a čekali na soupeře, až přijdou na plány, nabádal 

jsem kluky k výhře a snažil se vyprovokovat bojovnou náladu. V danou chvíli byla víc vidět nervozita, 

ale nakonec se vše dokonale povedlo! 

 

Komentář na net psal Jirka Prokop, já pak nějak to doplnění…. 

Hradecká kuželna byla dějištěm souboje dvou týmů z čela tabulky, domácího SKPK HK „A“ 
(zatím druhé místo) a hostující Loko České Třebové „B“ (první místo). Proto se čekal vyrovnaný 
souboj, i když pro SKPK trochu výhoda domácího prostředí. Od samého začátku zápasu se bojovalo o 
každou kuželku. V úvodu se střetli za domácí, Láďa Mikolášek s Petrem Sedlákem a na opačných 
drahách pak Jirka Vaníček s Jirkou Hetychem. A oba hostující hráči ukázali, že i neznámá kuželna jim 
nedělá žádné problémy. Petr měl navrch v plných, Jirka Hetych pak v dorážce. A tak hosté v úvodu 
sebrali domácím body a vedli 4-0 a +47 kuželek. Druhé dvojice – za domácí, Petr Víšek a David 
Hanzlíček, za hosty pak mládí v podání Jirky Kmoníčka a Pepy Gajdošíka. Zkušenost domácích hráčů 
rozhodla. Petr Víšek poráží Jirku Kmoníčka o třídu, zejména díky perfektní dorážce celkovým výkonem 
493-415 a snižuje tak na 2-4. David Hanzlíček tvrdě bojuje s Joskou Gajdošíkem o každou kuželku. 
Nakonec však hostující hráč v dorážce přidal a Davidovi bere oba body. Po dalších duelech tedy pro 
hosty 6-2, nicméně se domácím podařilo stáhnout už rozdíl na jednu kuželku. Poslední dvojice tedy 
měly rozhodnout. Za domácí nastoupil Jarda Němeček proti Láďovi Beranovi a kapitán domácích 
Zdeněk Diviš proti Zdeňkovi Merklovi. Domácí věděli, že pokud chtějí zvítězit, musejí oba hráči 
bodovat. A to se jim také povedlo, když Jarda poráží Láďu v poměru 441-414, tentokrát rozhodla lepší 
dorážka domácího hráče. V posledním duelu pak Zdeněk Diviš výborným výkonem a v rekordu 
kuželny domácího hráče poráží o třídu Zdeňka Merkla 513-423. V kuželkách vítězí pak SKPK „A“ 
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2768:2652, na body 10-6 a hosté odjížděli bez bodu, i když to dlouho vypadalo, že přeci jen to domácí 
neustojí. Pěkný zápas, tak to zhodnotil i hostující kapitán, Jirka Hetych. 

JiPr 
 
Jirkovi děkuji za komentář, nicméně si v tomto případě dovolím ještě doplnění. K průběhu 

zápasu áčka je třeba konstatovat, že v průběhu druhé rundy byl celkový rozdíl v kuželkách ve 
prospěch hostů dokonce i přes 70 kuželek. Když jsem se Zdeňkem vylezl z šatny, najednou jsme na 
kuželky lehce vedli, vedl i David, jenže Pepa Gajdošík ke konci opět zabral a hodovkami rozhodl ve 
svůj prospěch. K závěru zápasu jen podotýkám, že se nám taky konečně podařilo otočit z 2:6 na 
konečnou výhru. Opačně to známe více než dobře…  Myslím, že průběh zápasu byl moc zajímavý a 
ve znamení skvělých výkonů. Nához domácích je historicky druhým nejlepším výkonem na 6x 100HS, 
hosté zaostali za rekordem naší kuželny v dané kategorii o pouhých 10 kuželek. Petr Víšek si vyrobil 
nový osobák, byť vylepšený jen o jeden klacek. 493 ale na velkou pochvalu určitě je. Zdeňkův výkon 
513 kuželek je nejen jeho skvělým novým osobákem, ale znamená i sesazení Davida z pomyslného 
trůnu v klubu. No, konečně se nám taky kapitán pořádně chytil a naplno projevil.  Posledním 
postřehem je, že asi šampus poteče proudem! Ne kvůli aktuálnímu vedení v přeboru, ale proto, že 
Zdeněk dal tři hodovky za sebou celkově 3x, Jarda to potvrdil ještě jednou navrch. Musím říct, že 
takový přísun financí do fondu asi zase dlouho nebude….. Jen tak dál pánové!!! 
 

  

 Jirka Vaníček jako obvykle pokuty spočítal, rekordní přísun byl stanoven na 679 Kč! 

Po kvalitním výkonu v minulém kole zajíždělo áčko na těžkou kuželnu do Josefova k utkání s 

jejich A týmem, který po dobrých výkonech v minulých kolech byl aktuálně na pátém místě tabulky. 

Než se pustím do hodnocení zápasu, musím pochválit kapitána týmu a jeho manželku za velice 

kvalitní zásobování týmu v podobě výborné sekané a koláčků. Zápas začal Jirka Vaníček proti 

domácímu Ladislavu Lelkovi. Jirka začal ve výborně a v půlce vedl o 9 kuželek, ještě druhé plné zvládl 

a náskok navýšil o dalších 6 klacků. Bohužel zápas končí až druhou dorážkou a tu Jirka nezvládl. Na 

jedničce vyrobil 6 újezdů a soupeř výbornou dorážkou otočil vývoj duelu ve svůj prospěch a Jirku 

poráží 413:399. Domácí říkali „hurá, je odvrácen kanár“, my to tak ale neviděli, soupeř má velice 

kvalitní hráče. Musím říct, že nás na druhou stranu Jirkova prohra příliš neznepokojovala, protože 

jsme věděli, že domácí mají díky zraněním personální problémy a v druhé dvojce nastupuje proti 

Bohoušovi Trejtnarovi Jiří Kyška, který sice hraje bowling, ale v kuželkách má za sebou pouze jeden 

trénink a nastupuje ke svému prvnímu zápasu. Ke škodě domácích se to projevilo naplno, zvlášť když 

měl i on zdravotní problémy. Bohouš soupeře poráží 421:286 a zajišťuje pro nás luxusní náskok 121 

kuželek. Třetí rundu obstarali Pavel Řehák a David Hanzlíček. David v půlce prohrává o 9 kuželek, ale 
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po obrátce se Pavlovi přestává dařit a David i přes nespokojenost sám se sebou zápas otáčí na svoji 

stranu a vyhrává 405:400. Vedeme 4:2 a do hry nastupuje Zdeněk, který to tu zná jako své boty, k 

nám přišel právě z Josefova. Jeho soupeř Milan Všetečka na Zdeňka od začátku ztrácí a již po první 

dráze je téměř rozhodnuto. V konečném součtu Zdeněk vyhrává 416:364, my vedeme 6:2 a o 

pohodových 172 klacků. Dalo by se říct, že je o všem rozhodnuto, ale jeden nikdy neví…. V páté 

dvojici začali jak Jarda Němeček, tak Lukáš Ludvík ve velkém stylu, ale postupně se jejich výkon horšil. 

Je zajímavé, že u obou stejně, Jarda byl ale všech čtyřech částech duelu vždy o něco lepší a vyhrává 

406:384. Dotahovák Petr Víšek pak mel už lehkou roli, ale proti těžkému soupeři. Jiří Rücker ale 

nepotvrdil své dobré výkony z minulých kol a od začátku na Petra lehce ztrácel. A protože Petr 

nesplnil fiktivní limit  200 klacků, vystřídal ho v půlce Láďa Mikolášek. Ten začal dobře a v plných 

Jirkovi lehce utekl, ale dorážka mu nešla, nakonec zahrál jen o 2 kuželky více než Petr. Soupeř mu ale 

zdárně sekundoval v újezdech a tak naši společně vyhrávají 394:381. Celkově vyhráváme14:2 a díky 

oslabení soupeře o 207 kuželek 2435:2228. Výkon nic moc, ale asi my jsme v Josefově ani super 

výkony nečekali. Nejdůležitější jsou získané dva body a dobrý poměr jednotlivých duelů. 

 

 Tentokrát to je bez fotodokumentace. Já se do příště polepším. Slibuji!  Pro kompletní info 

musím uvést, že béčko v tomhle kole těsně prohrálo v České Třebové. Je to škoda, šli bychom „do 

trháku“…. 

Úterý 6. 11. 2012 byly na pořadu dne odvety v Poháru ČKA. Áčko zajíždělo po doma 

obdrženém kanáru do Červeného Kostelce na odvetu s jejich „A“ týmem bez jakýchkoliv ambicí na 
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postup. Zápas se ale celkově i díky lehké krizi domácích vydařil a my vezeme cennou výhru 4:2, 9:7 a 

2150:2111. Na svědomí to má především Petr Víšek, který deklasoval v úvodu Jana Adamů 580:511 a 

vytvořil tak rozhodující náskok. Druhý bodík následně zařídil Jirka Prokop výhrou 537:535 nad Pavlem 

Novákem. Jirka měl štěstí, dvě dráhy vyhrál o jeden klacek, ale štěstí přeje připraveným. V dalším 

duelu hráli jak Aleš Nedomlel, tak Jarda Němeček pod svými možnostmi, Aleš často rozhodoval o 

bodech hrckou v posledních hodech a Jarda na to neuměl reagovat. Jak těsně vyhrál Jirka, tak Jarda 

těsně prohrál 513:519. V závěru sice Zdeněk Diviš prohrává s Martinem Mýlem 520:546, ale udržel 

náskok v kuželkách a tak z Kostelce vezeme překvapivou výhru! Je vidět, že hrát slušný zápas se dá i s 

třetiligovým družstvem…  

 

Ve čtvrtek 8.11. nás čeká další dvojzápas doma. Béčko hostí Josefov, my pak Rychnov C. 

Áčko mělo oproti béčku roli podstatně lehčí, když se družstvu z Rychnova nedařilo podle 

očekávání. Je nutno přiznat, že jsme měli tak trochu obavy co s námi udělají jindy skvělé výkony dam 

z Rychnova n. Kn. Zápas rozehráli Láďa Mikolášek a Věra Moravcová a Láďa se do toho od začátku 

opřel (250k v půlce) a po výborném výkonu Věru poráží o dvě třídy 473:397. Vedle si Franta Beránek 

pohlídal v závěru mocně dotahujícího Vladislava Kuchaře a poráží ho 434:415 a my vedeme 4:0. Další 

2 body následně připisuje Bohouš Trejtnar výhrou 431:419 nad Ilonou Sýkorovou. Bohouš byl po 

jedničce na vystřídání, dal jen 200, ale nic nenaznačil a tak se nestřídalo. Nakonec dobře, protože se 

výrazně zvedl a zápas otočil. Na 8:0 navyšuj vedle hrající David Hanzlíček, který především díky 

skvělému náhozu na čtyřce (160+102) nedává Jaroslavu Kejzlarovi sebemenší šanci a vyhrává 

489:439. V tuhle chvíli to vypadalo snad i na kanára, ale za Rychnov nastupovaly v závěru výborné 

hráčky a tak to nakonec spravedlivě dopadlo jinak. Zdeněk Diviš si výborným výkonem poradil s Marií 
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Frydrychovou 466:406, ale Jarda Němeček se s formou nepotkal a po dráze 200k se nechává střídat 

Petrem Víškem. Jardova soupeřka Irena Bidrmanová si ale i proti výborně hrajícímu Petrovi (239k) 

náskok pohlídala a zaslouženě získala jediné dva bodíky pro Rychnov po výhře 470:439. Celkově však 

14:2 pro nás a v součtu ve výborném kolektivním výkonu 2732 kuželek. Soupeřům to dalo nakonec na 

slušných 2546. Příští týden zajíždíme do Týniště a to si o takových číslech můžeme nechat jenom 

zdát…..  

 

 Ještě před Týništěm jsme absolvovali další ročník turnaje O pohár předsedy SKP (již 14.) pod 

názvem Memoriál Arnošta Driena. Ve velice slušné konkurenci se našemu prvnímu týmu podařilo 

vyhrát.  David Hanzlíček 569, Jarda Gütler 562, Zdeněk Diviš 529 a Jarda Němeček 518. Celkových 

2178 kuželek stačilo ta těsné prvenství o 3 klacky před Azurit teamem. Do nedělního finále postoupilo 

celkem 6 hráčů z 16ti volných míst. V ženách byla nakonec druhá Alena Prokopová (244k), v mužích 

skončil na třetím místě David Hanzlíček (562k), čtvrtý Petr Víšek (559k). Ostatní již nedokázali navázat 

na výkony v kvalifikaci, Jirka Machač (533k), Jarda Gütler (516k) a Bohouš Kučera (498k). Celkově ale 

spokojenost a slušný úspěch. A taky bylo na co koukat, např. finále žen přineslo neskutečně 

vyrovnaný souboj, kde ještě 4 hody před koncem nebylo vůbec jasné, která z dam uspěje a jak si 

první tři místa rozdělí.  

 Tak, konečně další kolo Přeboru, venkovní zápas v Týništi n. Orlicí v pátek 16.11.2012. 


