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 Vznik a následná realizace kroků k hraní soutěže registrovaných se traduje na první týden 

v lednu 2010, kdy se partička hráčů vracela z České Třebové z Otevřeného mistrovství Pardubického 

kraje na 200HS.  Zdeněk Diviš, Láďa Mikolášek, Miloš Kvapil a Jarda Němeček tak k sobě začali shánět 

další parťáky. No, moc práce to nedalo a zmákli jsme Jirku Prokopa, Jirku Vaníčka, Petra Víška. A 

protože umíme lovit i v cizích vodách, podařilo se nám ukecat i Davida Hanzlíčka. Nutno podotknout, 

že jak David, tak Zdeněk měli v tu chvíli hozené laso i z Hořic, kde sháněli hráče pro jejich B tým do 

třetí ligy. Jako tvůrce těchtlo stran chci klukům poděkovat, že zůstali doma a šli s námi do toho! 

 Potřebné kroky k registraci ksme udělali hned po skončení MČR neregi družstev, kterého 

jsme se nejen účastnili, ale i pořádadali. Pak už jen netrpělivé čekání na rozlosování Krajské soutěže… 

 Co čert nechtěl, hned na první zápasy nás postihla marodka a tak jsme ještě dodatčně 

angažovali dorostence Honzu Bičiště. Hned v prvních zápasech nám Honza pomohl zachránit hraní, 

protože s nemocnými zády nemohl hrát Jirka Prokop, druhý Jirka se válel v lázních v Luhačovicích a 

Miloš sedí běžně v týdnu za volantem kdesi na dálnicích v Německu… 

 

Jak vidíte na fotce, Miloš se nám zase někde toulal… 
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No, není to až úplně pravda, jen se zapoměl na baru když jsme se fotili. Takže pro jistotu fotka 

družstva tentokrát kompletního.  

 

 

 

 

Pojďme se ale věnovat Vč. soutěži namísto přehledu našich skvělých postav.  

 

 

Hned první zápas v souteži byl odložen, protože Jilemnice nepočítala s tím, že soutěž začne 

tak brzy a jejich hráči ještě užívali dovolenou. Tím jsme první zápas hráli 16.9. 2010 doma s družstvem 

TJ dvůr Králové n. L. „C“. 
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 Co k tomu dodat? 

 Nečekali jsme, že se nám hned v prvním zápase podaří nadělit soupeři „kanára“. Až pozdější 

výsledky ukázaly, že céčko Dvora je zřejmě nejslabším týmem v soutěži. Vyzdvihnout je potřeba 

především Petra Víška za jeho 492 kuželek a vyrovnání osobního rekordu. 

 

 

 

Na dohrávku prvního kola jsme zavítali do Jilemnice v úterý 21.9.2010. Tady už zápas tak 

jednoznačný nebyl, naopak jsme čekali tuhý boj a očekávání se naplnily. Naši hráči mají zjevně 

z jilemnické kuželny jistý strach a víme, že nám prostě nesedí měkké desky. Nicméně celková výhra 

byla satisfakcí za nervy v průběhu zápasu.  
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Jednoduše jsme byli rádi, že tomáme úspěšně za sebou…. 

 

 

Třetí kolo 24.9.2010 a TJ Uragán Milovice „B“ na jejich kuželně. V Milovicích jsme zvyklí hrát a 

i se nám tam vcelku daří, tak jsme se na zápas těšili. Protože jsme přijeli jen v pěti lidech, ptali se nás 

domácí, kde máme „Bombera“… Ten přijel na zápas dle dohody až poslední a svoji roli se mu 

nepodařilo potvrdit. No, pokaždé to nejde… O výsledek však až tolik nešlo, 14:2 pro nás je úspěchem. 

Škoda je jen, že chybělo tuším devět kuželek na rekord kuželny hostí, který drží divizní Rokytnice „A“. 

Tak snad někdy příště… 
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 Každopádně jsme porazili jednoho ze silných soupeřů, domácí skončli v minulé sezóně na 

druhém místě v soutěži a jen s minimální ztrátou. Postřeh ze zápasu? – Honza hází první čtyřstovku! 

 

 Blížil se konec září a my jsme se v tomto čase rozhodli zkusit štěstí i v letošním ročníku Poháru 

ČKA. Jarda se Zdeňkem zařídili přihlášku a čekali jsme, koho nám los přidělí… 

 

 

 30.9.2010 jsme doma přivítali Spartak Rokytnici n. Jiz. „C“. Eva Novotná avízovala pozdější 

příjezd, nakonec se tak i stalo a jako omluvenku za hodinu a půl zpoždění dovezla lihovinu značky 

meruňka. Škoda jen, že ta flaška nějak záhadně vzadu v kuželně „vyschla“…  

 Co k zápasu? Eva se bála, že jim nadělíme kanára. Zbytečně! Nakonec se o odvrácení kanára 

postarala sama, když porazila našeho dorostence. Další body pro hosty zařídil nastávající otec a 

pracovní kolega Radek Novák, který poráží našeho „Bombera“. Přestože hosté zvedají aktuální rekord 

hostů na naší kuželně (2508k), není v zápase co řešit, hlavně díky výkonům Davida a Láďy, kteří 

nasypali 475, resp. 476 kuželek. Náš nový rekord kuželny je taky povýšen na 2683k.  
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 Postřeh ze zápasu? Všichni nad 400 a říkali jsme si, že 2683 na tabuli vydrží dost dlouho… 

 

 Páté kolo nás zaválo 8.10 2010 na nepadavku do Nové Paky s místním B týmem. Z Paky měli 

skoro všich strach a víme, že se nám tam vůbec nedaří. Ke cti domácím nutno dodat, že vyměnili 

alespoň kuželky a že se to výrazně projevuje na výsledcích. Konečných 2447 a nadělený kanár 

domácím je nečekaným úspěchem. Však domácí říkali, že na tohle jaksi nejsou zvyklí…  
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 Postřeh za zápasu? – První vystoupení Jirky Prokopa po vyléčení nemocných zad. Spíš 

psychický blok z neoblíbené kuželny, kde se před časem také zranil.  

 Po zápase jsme někteří jeli „utužovat kolektiv“ k Jardovi na chalupu, škoda jen, že nebyla 

větší účast.  

  

 

Šesté kolo 14.10.2010 a domácí zápas proti Honeru Březovice. Hosté silně zlobili, nicméně 

nakonec vcelku nespravedlivý kanár… 

  

Že hosté zahráli skvěle, je vidět výše. Navíc posunuli rekord hostů na naší kuželně na 2550k. 

 
Komentář Davida ze zpravodaje: Další vydařené vystoupení hradeckých poldů, okořeněné 

několika "divizními" výkony. Pro hosty je to možná až krutý kanár protože se u nás prezentovali velice 
sympatickým výkonem a srdnatě bojovali až do konce. 
Útěchou jim budiž rekord kuželny hostů. -DH 
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Ještě dokumentace předzápasové porady. 

 

  

Obávaný výlet 22.10.2010 do Poříčí v sedmém kole… Nikomu se moc nechtělo na nejhorší 

kuželnu v kraji. Ale co nám zbývalo, museli jsme to absolvovat. Dostali jsme dopředu varování od 

Jilemnice a Rokytnice, že domácí dokážou divy s vyhodnocováním spadlých kuželek a s připisováním 

na ovladačích…  
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Na tomto místě bych chtěl říct, že varování bylo na místě a že dohady s domácími na téma 

„legálně spadlé kuželky“ se objevily. No, chtělo by to, aby hoši v Poříčí používali pro sebe i hosty 

shodný metr… No nic, nám o to tolik nešlo, rozdíl v kuželkách byl dostatečný, byť vybudovaný až 

v druhé polovině zápasu. Škoda závěrečných 360k v podání Jardy, který to v Poříčí nezvládl psychicky 

v dorážce. Poznámka ke stavu kuželny – staré „buchty“ a ještě vymontované kuličky z kuželek. Pak to 

má padat…. Je fakt, že později problém řešil i STK soutěže díky „výměně názorů“ domácích 

s Jilemnicí.. Ale radši z Poříčí honem pryč zpátky domů na pořádnou kuželnu!  

  

Osmé kolo a 27.10.2010 domácí zápas s TJ Červený Kostelec „D“. 

  Spravili jsme si chuť na kuželky v domácím prostředí a to k plné spokojenosti! 

Komentář Davida do zpravodaje:  

Po dvou bodech, těžce vyfáraných z nepadavky v Poříčí, jsme si (týmově) trošku spravili chuť 

a ani tentokrát jsme doma nepřipustili žádné drama. Soupeře jsme předčili ve všech směrech a 

připisujeme si (při vší úctě k soupeři) další „povinné“ vítězství. Nemuselo to ale být tak jednoznačné. 

V závěru to totiž vypadalo, že hostující dotahováci vydřou alespoň lepší skóre. Oba dlouho vedli, ale 

finiš nezvládli. –DH 

 

Komentář z webu SKP :  

30.10.2010 Kuželkářsky plodný prodloužený víkend ohraničený třemi úspěchy našeho klubu! 

Nejdříve ve středu přivítalo áčko na domácí kuželně D tým Červené Kostelce. Zápas byl od začátku 

jednoznačnou záležitostí a o tom, že body zůstanou doma, nebylo pochyb. Hned čtyři hráči domácích 

dosáhli na 450 a více kuželek, nejlépe zahrál Zdeněk Diviš 459k proti skvěle hrající Michaele 

Chráskové – 437k (nejlepší výkon hostů). Druhý nejlepší nához předvedl Jirka Vaníček – 458k. Celkově 

zápas 14:2, 2652 kuželek a výhra o 225 klacků. I přes skvělé výkony se ale slušně naplní pokutový 

fond, protože jak Zdeněk Diviš, tak i Jirka Prokop hodili čtyři hrcky v řadě!  


