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 Poslední domácí zápas sezony nás čekal ve čtvrtek 11.4. a byl to duel s poslední dobou se 

trápícím týmem Pardubic B, týmem, který je v tabulce v pásmu ohrožení sestupem.  

 Předzápasovou přípravu se tentokrát podařilo zadokumentovat. Jak je vidět, i béčko bylo 

v pohodě a byl čas na srandičky…  

 

 

Na úvod se střetli Bohouš Trejtnar a Martina Nováková, současně hráli Jirka Vaníček a Milan 

Novák. Bohouš v půlce prohrával o 5 klacků, ale po obrátce mu nevyšla dorážka. Naopak Martina se 

s naší jedničkou vyrovnala se ctí a zaslouženě vyhrává 439:423. Jirka na Milana urval základní náskok 

v první dorážce a po změně drah výborným výkonem na čtyřce svůj náskok ještě navýšil. Milana 

deklasuje 468:402. Je tedy vyrovnáno se slušným náskokem 50 kuželek pro nás. Na 6:2 a plus 156 

klacků upravují v druhé rundě Jarda Němeček a Zdeněk Diviš. Dotahováci nastoupili tentokrát 
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uprostřed a vyplatilo se to. Jarda poráží Martina Hubáčka 463:415, když Martin v půlce sice o 3 

kuželky vedl, ale jednička dráha mu ukázala odvrácenou tvář. Naopak Zdeněk si náskok v pohodě 

hlídal po celou dobu a Marii Donátovou poráží 442:384. Zdeňka pochvalme za hru zcela bez újezdu. 

Vím, nelíbí se to pokladníkovi, ale co nadělá…  Tak jsme si říkali, že je rozhodnuto a že naši zkušení 

to dají v závěrečné rundě v pohodě. Opak byl pravdou, oba byli celou dobu pod tlakem a nakonec 

oba duely vyzněly těsně pro hosty. Tomáš Strejc v půlce prohrává s Lubošem Synkem o 12 kuželek, po 

otočce ztrátu stahuje, ale na dobře hrajícího soupeře to nestačilo. U obou hráčů bylo na co koukat, 

Luboš měl v plných sérii 9-9-9-8-9, Tomáš taky předvedl 3 hodovky za sebou. Kasa se bude plnit! 

Poslední dvojici tvořili Láďa Mikolášek a Martin Holý. Láďa v půlce vede o 5 klacků, ale dovolil si nedat 

existenci na jednu a my mu říkali, že ho to může mrzet. A taky jo! Na konci se oba tahali o každý 

klacek, Láďa tentokrát exit dal, ale do plných končil dvojkou. Martin měl na křížích před posledním 

hodem náběžku zprava a ztrátu 3 kuželky. Zahrál to zevnitř na jistotu, aby trefil 3 a uplichtil zápas. 

Nakonec ale fána odražená od mantinelu dojela až doleva na sedláka a on vyhrál o jednu!. Celkově 

ale 10:6 a 2668:2519. Naše borce chci pochválit za počet újezdů, za celý zápas jen 13! 

 

 V posledním kole náš čeká zájezd na těžkou kuželnu do Rybníka. 

 K zápasu áčka nějak nemám teď motivaci cokoliv napsat, nechám to na kapitánovi a doplním 

později…. JaNe 
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Našemu jinak vše možné i nemožné organizujícímu motoru SKP schází motivace?  Jen jestli 

to nebude jen tím téměř čulíkovským výsledkem (pozn.: čulík je hezké označení pro čulibrka).  Dnes 

to asi nebude příliš vážný komentář, už na posledním domácím zápase jsem svým nesmělým 

(z pohledu některých jiných osob ovšem diktátorským) hláskem avizoval, že poslední zápas v Rybníku 

bude spíše happening než soutěžní utkání. Tomu odpovídala i záměrně zcela přeházená sestava – 

dotahováci na začátku a naopak. Je však třeba objektivně uvést, že domácí podali svůj druhý nejlepší 

výkon na domácích drahách za celou sezonu, když zejména Vlasta Ezr se urval ze řetězu a jeho 461 je 

nejlepším výsledkem na jejich drahách za celý soutěžní ročník vůbec. Po zápase se mi dokonce 

dvakrát omlouval, ať se nezlobím, že jsem to ods….  Výkony hostů vesměs nevalné, bližšího 

komentáře netřeba, premiéra SKP HK „A“ se vskutku nevyvedla.  Kapku nás v tom „rybníku“ soupeři 

vymáchali, ale plzničku měli dobře vychlazenou, klobáska taky dobrá, a navíc celoroční průměr na 

těchto „padavkách“ je 2360 a my měli o celých 33 klacíků víc. Tak na co si můžeme stěžovat? Užijme 

si přes léto sluníčka a načerpejme nové síly do další soutěžní sezony v krajském přeboru. Do třetice 

všeho dobrého!  –div- 

 Tak aby si nemyslel, že mi chybí motivace něco napsat… Můžeme ohodnotit uplynulou 

sezonu a proto vás zahltím pár statistikami… 

Takže, shodně jako před rokem druhé místo v družstvech. Samozřejmě nejdou tak úplně srovnávat 

kuželny, ale v loni průměr družstva 2527, letos 2524. Nehrajeme my snad pořád stejně?  

 1. SK SC Svitavy-Lány A 26 23 0 3 294:122 2528 46 

 2. SKPK Hradec Králové A 26 20 0 6 284:132 2524 40 

 3. KK Dobruška B 26 15 0 11 226:190 2401 30 

 4. TJ Loko Česká Třebová B 26 14 1 11 243:173 2469 29 

 5. KK Zálabák Smiřice A 26 13 1 12 217:199 2425 27 

 6. SK Týniště nad Orlicí A 26 12 2 12 200:216 2456 26 

 7. SKPK Hradec Králové B 26 13 0 13 177:239 2435 26 

 8. TJ České Meziříčí A 26 11 3 12 212:204 2454 25 

 9. KK Vysoké Mýto B 26 12 1 13 210:206 2420 25 

 10. TJ Sokol Rybník B 26 11 0 15 186:230 2409 22 

 11. KK Josefov A 26 9 1 16 183:233 2413 19 

 12. TJ Jiskra Ústí n/O B 26 8 2 16 164:252 2404 18 

 13. TJ Tesla Pardubice B 26 7 2 17 177:239 2435 16 

 14. TJ Start Rychnov n/K C 26 7 1 18 139:277 2412 15 

 

Slušné zastoupení máme i v jednotlivcích, kteří splnili podmínku počtu utkání. 

Pořadí jednotlivců: 
jméno hráče                                   družstvo                celkem            plné        dorážka     chyby    poměr kuž.             maximum 

1.HANZLÍČEK David     H. Králové A  436,5         297,7   138,8     3,5 11 / 13  (489) 

2.PROŠVIC Martin         Týniště A 433,3         290,8   142,6     2,8 13 / 13  (458) 

3.SÝKORA Pavel             Svitavy A 430,7         291,5   139,3     3,6 12 / 13  (476) 

4.RÜCKER Jiří                  Josefov A 427,6         293,7   133,8     4,3 13 / 13  (461) 

5.UHERKA Emil               Svitavy A 427,5         290,9   136,6     4,4 11 / 13  (468) 

6.VÍŠEK Petr                     H. Králové A 427,5         289,3   138,2     3,1 9 / 13  (493) 

7.NĚMEČEK Jaroslav      H. Králové A 425,2         289,7   135,5     4,0 11 / 13  (518) 

8.RUS Petr                         Svitavy A 424,9         296,1   128,8     5,2 9 / 13  (498) 

9.BROUČEK Jindřich       Č. Meziříčí A 423,8         288,7   135,0     5,3 12 / 13  (483) 

10.BROUČEK Jan             Č. Meziříčí A 422,7         289,8   132,9     4,4 11 / 13  (475) 
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  Co se týče nejlepších výkonů družstva na kuželnách jsme na prvním místě nejen doma, ale i v 
Josefově a v Ústí. Jarda Němeček pak má jako jediný z áčka nejlepší náhozy ze všech hráčů doma a 
v Ústí. Myslím, že se nemáme za co stydět, jak píše Zdeněk – do třetice ten postup už vyjde! 
 
  A protože nám začíná sezona turnajů, objevili jsme se o víkendu 20 - 21. 4. Na tandemech 
v Nové Bystřici. Hrají se dvoustovky a my si to dali v sobotu 2x, v neděli pak na vystřízlivění jen 
jednou. Konečné výsledky po nás nejsou moc lichotivé, nejlépe se s výkonem 867 kuželek umístili 
Zdeněk s Tomášem a to na 24. místě. O 10 příček hůř pak za výkon 845 kuželek Franta s Jardou. 
 
  Přátelák na konci sezony jsme domluvili téměř klasicky s Vrchlabím B, nejdříve v pátek 26.4. u 
nich. 
 

 

 Jak je vidět, jelo nás jen pět a doplnil nás Honza Ringel. Výsledky bída, málem to byl kanár… 

Nějak to na konci sezony nejde, asi je toho hraní už nad hlavu. Odveta je v plánu ve čtvrtek 2.5. u nás 

a my máme co napravovat.  

 Jak je vidět níž, bylo to v odvetě o poznání lepší. Zdeněk si vyrovnal osobní rekord a stanovil 

nový rekord domácích na 120HS, jako družstvo jsme pak taky překonali rekord kuželny. Ale ani 

soupeř se nadal a předvedl výborné výkony. Určitě bylo na co koukat a byl to pěkný zápas. 
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 Další turnajovou akcí byla účast na turnaji dvojic na 2x 100HS ve Dvoře Králové. Na ne moc 

oblíbené kuželně to tentokrát dopadlo docela dobře, především Tomáš (479k) a Michal Janeček 

(471k) se předvedli v tom nejlepším světle, škoda že nehráli spolu. V konečném pořadí turnaje ale 

obsadili třetí místo Michal (471k) s Jardou (438k). Celkových 909 klacků jim stačilo na místo na bedně. 

No, jako předskokani před super extra třídou ze Slovenska – Ivanem Čechem jsme snad ostudu 

neudělali…  

 Čtveřice z okolí Nového Bydžova vyrazila i do Kolína na 2x 100HS. Odjížděli jsme zklamáni 

nejen z kuželny, ale hlavně ze svých výkonů. Je to přesně kuželna, kde mají domácí obrovskou 

výhodu. Kdo to tam nemá nahráblé, těžko může uspět… Nakonec slabých 820 kuželek v podání Láďi a 

Jardy (pěkně každý svých 410k) vyneslo sedmé místo v turnaji. Potěšitelné je snad jen to, že kluci o 

klacek přehráli ligovou dvojici ze Sadské – Košnara s Bekem. Ostatní výkony nestály za řeč….  

 Slabou účast jsme tentokrát měli na turnaji dvojic v Rokytnici n. Jiz.. V pátek 17.5. se tam 

vydali jen Jarda a Láďa. Po vyrovnané půlce se Láďovi přestalo na dvojce dařit a dal celkově 418k, 

Jarda zahrál bez újezdu dva shodné náhozy a dal 456k. Celkových 874 kuželek zdaleka nebude stačit 

na umístění v popředí výsledkové tabulky. 

 V květnu nám začíná i tradiční 5 CUP, prvním turnajem zařazeným do něho je turnaj dvojic 

v Hořicích na 2x200HS. Tady zahrála z našich barev nejlépe dvojice Tomáš Strejc (932k) a Petr Víšek 

(892), za celkových 1824k obsadili výborné 5. místo. 
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 V sobotu 25.5.2013 jsme byli pozváni naším kapitánem na dokulnou do Josefova. Při neúčasti 

Bohouše a Franty se ale zbytek party sešel v hojném počtu a sezónu jsme myslím důstojně zakončili. 

Pokutový fond jsme rozpustili v plzeňské dvanáctce, Zdeněk připravil nepřeberné množství steaků a 

dalších pochoutek. Jak je vidět z fotek, šlo i o sportovní klání, jen ty kytky na zahrádce asi dost 

brečely.  Akce ale velmi povedená, asi z toho uděláme tradici! 
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Myslím, že není co dodat….  

 Pojďme ale zpátky od kultury ke sportu. Domácí turnaj dvojic na 2x 120HS je již tradiční a 

podobně jako v minulých letech je zařazen mezi kvalifikační turnaje na MČR dvojic. Letos byl opět se 

slušnou účastí, především v mužské kategorii. Výsledky jsou na webu, z našich barev se nejlépe 

předvedla dvojice Trejtnar (572k) Prokopová (575k). S celkovým náhozem 1147 kuželek se mezi 

ligovými vlčáky protlačili na skvělé páté místo. Desátý flek pak patří dvojici Diviš Strejc za nához 1115 

kuželek. 

 Smiřice a turnaj 100 do plných. Tady se našim barvám tradičně vcelku daří a letos to podepsal 

Tomáš Strejc výborným třetím místem. Předvedl nához celkem 609 kuželek. Hranici 600 kuželek 

překonal ještě Bohouš Trejtnar a s výkonem 604k  se umístil na šestém místě. 

 Jedním z  turnajů jara je turnaj dvojic v Trutnově. Nepočetná ekipa tam vyrazila v pondělí 3.6. 

a podle očekávání to nebyl zázrak, ale nakonec ani propadák. Na šestém místě skončil T. Strejc s M. 

Janečkem s náhozem 880k, na devátém místě pak J. Němeček s B. Trejtnarem za 873 kuželek. 

 O víkendu 6. – 9. června jsme pořádali Mistrovství UNITOP 2013. Světe div se, ve velké 

konkurenci to dopadlo nad očekávání výborně. V družstvech jsme se narovnali pěkně od 3. do 5. 
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místa v pořadí „B“, „PUMA“ a „A“. Velký úspěch byl ale i v jednotlivcích, když vyhrála Irena 

Matyášová, druhá byla Alena Prokopová. V mužích pak překvapil Jarda Němeček, který po náhozech 

576 a 580 kuželek vybojoval skvělé třetí místo. Na vítěze Viktora Pytlíka mu chybělo pouhých 14 

klacků, na druhého Evžena Cígla kuželky jen dvě… 

 Předposlední jarní akcí byla „Smiřická sokolská“. Tady uspěl Zdeněk Diviš, který dokázal 

posbírat celkově 1112 bodů a obsadil čtvrté místo, šestý byl Tomáš Strejc s 1082 body. 

 Už to asi chce kuželkářské prázdniny, ale ještě před nimi stovka na ruby ve Smiřicích a výhra 

Bohouše Trejtnara v turnaji s výkonem 450 kuželek. Druhý skončil Tomáš Strejc s náhozem 446k. 

Důstojné zakončení sezóny! 

 

 Letní pauzu přerušíme až naším turnajem jednotlivců v srpnu. Do té doby budou postupně 

probíhat práce na údržbě kuželny a přípravy na nový ročník. V plánu je výměna všech sad kuželek, 

pokud se povede sepsání nové smlouvy, tak i zateplení stropu v kuželně a další rekonstrukce kuželny. 

 

 A je tu podzimní smršť turnajů coby příprava na novou sezónu. Sezónu, do které se povedlo 

„A“ týmu postoupit do divize byť z druhého místa. Důvodem postupu bylo nesplnění mládežnické 

podmínky u družstva Hylváty A.  

Prvním z nich byl turnaj v Třebechovicích p. Orebem na 100HS, kde se dařilo nejlépe Petru 

Víškovi. Petr s náhozem 451 kuželek obsadil 5. místo. 425 kuželek pak stačilo Zdeňkovi Divišovi na 

místo 12. 

Přelouč a jednotlivci 120HS. Zde se výborně předvedl Tomáš Strejc a s náhozem  564 kuželek 

se zařadil mezi ligové vlčáky na výborné 6. místo. Zdeněk Diviš byl za 542k 14. a Láďa Mikolášek za 

531k obsadil místo 17. 

V Rychnově se nám na stodvacítce moc nedařilo, nejlepší z áčka byl až na 20. místě Jarda 

Němeček s náhozem 528 kuželek. O dvě místa za ním skončil Zdeněk Diviš s výkonem 525 kuželek. 

V Jičíně se opět hrál pohár družstev a naši ve složení Prokop (524), Diviš (553), Janeček (537) 

a Hanzlíček (554) se umístili s celkovým náhozem 2168 kuželek na sedmém místě. 

Nejlepší umístění dosáhl v podzimních turnajích Tomáš Strejc v Hořicích. Na 120HS předvedl 

skvělých 599 kuželek a skončil na druhém místě, jen 9 klacků za vítězným Jardou Hažvou.  

Zahrát jsme si byli 120HS i ve Vrchlabí, ale tady se vůbec nedařilo. Nejlepší byl až na 23. místě 

Jarda Němeček s náhozem pouhých 504 kuželek. Zdeněk Diviš a Láďa Mikolášek se seřadili v pořadí 

těsně za ním. 

Posledním kláním byl náš domácí turnaj a opět skvělé výkony od Tomáše Strejce. Na 100HS 

dal 507 kuželek a vyneslo mu to 6. místo. Na druhé dvojici drah pak předvedl 495 kuželek a místo 8. 

Před divizní sezónou jistě příslib dobré formy!  


