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Rychnováci přijeli za 5 minut 5 a zápas tak začal s malým zpožděním, a jak už jsme si skoro 

zvykli, zase (pokolikáté už?) hráli modří proti modrým, přesněji tmavě modří proti bleděmodrým. 

Zpoždění bylo způsobeno omylem jednoho ze soupeřů, který se připravoval na páteční zápas, jenže u 

nás se hraje ve čtvrtek. Láďa s Tomášem se v úvodní rundě pěkně rozjeli, zahráli nejlepší výkony 

domácích a získali jak bodíky, tak i až nečekaně vysoký náskok 112 kuželek. Dodejme, že jejich 

soupeři zcela odešli ve druhé dorážce. Zbylé dvě naše rundy s průměrnými až podprůměrnými náhozy 

náskok udržovaly a společným úsilím ho navýšily o celé 3 kuželky, další bodíky přidali David s Jardou a 

po předchozích dvou kolech bez bodů tentokrát zase něco připočteme do tabulky, kterou nám tak 

pěkně vyjasnila povedená partička z Třebechovic. Příští pátek přímý čelný střet s lídrem soutěže, tak 

uvidíme, zač je v Pardubicích perník.   -div-      

 

 Po zamíchání karet díky třebechovickému přehmatu se do čela dostaly Pardubice a my jsme 

se v pátek 28.3. jeli pokusit o nemožné. No, nakonec to hlavně díky našim výkonům nemožné bylo. 

 

Na komentáře v Hradci určitě nerezignovali, jak píše vedoucí divizní soutěže v úvodu 

zpravodaje, a  kdybych tušil, jak moc mu bude náš (a náchodský) komentář chybět, napsal bych ho 

hned při zápase nebo ještě před zápasem. Připadám si v jarní části sezony jako na jachtě, když 

nefouká vítr, je to sice pořád hezké, ale něco tomu chybí, ta plavba jako na podzim už to není. Shrnu-

li stručně do jedné věty naše výkony, tak si v Pardubicích z nás hostů zahrál jen David, další 4 hráči se 

seřadili od 420 do 427, což je na tamějších drahách přeci jen málo, a k tomu jeden hluboce 

podprůměrný výsledek. To byl hned ten první duel, Láďa na první dráze na soupeře ztratil 60 (!) 

klacků a Vít Veselý mohl být veselý. Na druhou stranu, buďme rádi, že jsme zápas odehráli v 6 lidech, 

do Pardubic si hned 2 naši hráči přivezli fanoušky - své ratolesti, když nerudovskou otázku "kam s 

nimi?" nemohli vyřešit  jiným způsobem. Takže mateřská škola na výletě, tím druhým rodičem byl již 
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výše jmenovaný David, zahrál pod bedlivým dohledem synka výborně a protože jeho soupeř (zvaný 

Jim) nepodal výkon, na který by mohl být zrovna hrdý, bylo to po dvou duelech srovnané, s jedním 

jediným klacíkem pro domácí. Jako třetí nastoupil Tomáš, v současné době stále ještě nejlepší běžec 

SKP (já už jsem začal trénovat). Přijel, viděl, nezvítězil a zase odjel. Seděl jsem za ním a zezadu bylo 

vidět, jak mu koule po odhodu několikrát až mnohokrát vyskočila do výšky a zároveň změnila směr. 

Dolíčky na náhozových prknech jsem si poté osobně ohmatal, argument, že do těchto míst nikdo jiný 

koule nepokládá, asi neobstojí. Prohra o 6 kuželek trošku zamrzela, ale vzhledem k dalšímu vývoji 

zápasu se jednalo o nepodstatný detail. Petr, Zdeněk ani Jarda přes veškerou snahu nebyli 

rovnocennými soupeři domácích hráčů, kteří hráli jako z partesu, zejména Milan Vaněk. Tak aspoň 

něco do kasičky (hlavně Jarda se s újezdy rozjel), závěrem snad jen, že perník je drahej a navíc tvrdej. 

Smajlíky si do textu přidejte sami jak je libo a příště doma s hořickým B družstvem - bitva o medailová 

umístění graduje. -div- 

No co k tomu dodat… Darda hned na úvod, Láďa hrál tak nějak stylem „koule hledej“ a ztráta 

na úvod byla děsivá. Díky Davidovi jsme sice začínali od začátku, ale to bylo za naše barvy všechno. 

Tomáš se trápil s prkny, Petrovi Milan Vaněk utekl hned od začátku, Zdeněk bojoval, k zemi ho poslaly 

plné na jedničce. A Jarda? Skvělé plné, děsná dorážka se spoustou fíků. Takhle se vyhrát nedá ani 

v krajské soutěži, natož v divizi a v Pardubicích. Takže příště doma a výzva se jménem Hořice B. 

 

Pouze zranění levého lýtkového svalu Petra Vokáče nás zachránilo od další porážky na 

domácím hřišti, neb hosté přijeli v šesti lidech, resp. sice v sedmi, ale jako v tenise při Davis cupu, tj. 

s nehrajícím kapitánem. Jinak bychom dostali buchec, a to tak, že velmi, protože z domácích si pouze 

čerstvý dědek Jarda N. udržel laťku v přijatelné výši. Blíže popisovat jednotlivé duely nebudu, ani 

ranní bazén mě neprobral a jsem pod vlivem jarní únavy, jen zmíním nejlepší výkon večera – 474 
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v podání Franty Kráčmara ml. Posvícení nemůže být každý týden, otázka však je, jestli v našem 

případě ještě vůbec někdy bude. V této sezoně už těžko, naději dává Solnice, kde jsem byl s našimi 

žáčky a byl jsem příjemně překvapen.-div-      

No prostě výhra, která nás nepotěšila. Někdy to tak prostě je. Je to riziko ježdění na zápasy 

v šesti lidech. I proto mě štve, že my už posledních 7 kol jezdíme taky „na doraz“ a stát se to může 

komukoliv. Petrovi přejeme, aby zranění nebylo vážné a aby se brzy mohl vrátit na hořické plány a 

být znovu tím tahounem za úspěchem. 

Zdeněk Dymáček k tomu na hořickém webu napsal: „Porážka v H. Králové  patři mezi ty 

nešťastné. Díky zranění lýtkového svalu Petra Vokáče v prvních plných. Domácí měli z našeho 

úspěšného béčka veliký respekt. A když hned v první rundě zařízl vynikající František Kráčmar jinak 

výborného Mikoláška rozdílem dvou tříd, byl zápas hodně jasný. Další body ještě udělal dobře hrající 

Ondra Fikar a Zdenda Měkota. Ale při pohledu na tabulku bychom už do boje o třetí ligu promluvit 

neměli ani v případě výhry v Hradci Králové. Je  letitá pravda, která říká, : Bez náhradníka hrát je vždy 

veliké riziko. A tady by se náhradník náramně hodil. Béčko ale už ale nemá kde brát. Vážné zranění 

Jakuba Weigla a pracovní vytížení Martina Bartoníčka, který pracuje až v Kolíně, nám vzalo dva 

výborné hráče. Příště  dojde asi k určitým změnám a snad ta 3 liga už vyjde.“ 

 

 Je pátek 11.4.2014 a my jedeme otestovat zrekonstruovanou kuželnu v Solnici. Dřív jsme tam 

jezdili na turnaj v dorážkové, Tomáš tam hrával v dorostu. Pak jsme ale díky tomu, jaká to byla 

„maštal“ na toto místo zanevřeli. Dnes je vše jinak, po opravě je to úplně o něčem jiném. Je fakt, že 

nám to moc nepadalo, ale to jistě nebylo kuželnou, bylo to našima rukama. A protože už v kronice 

dlouho chybí fotky, tak alespoň dvě. 
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 Nenechte se mýlit, fotky to jsou dvě, i když focené těsně vedle sebe. Na první, Tomáš studuje, 

kolik má dát, aby se dostal na čelo zcela nové tabulky rekordů. Prý by to neměl být problém… To ještě 

nevěděl, že dá jen 416 klacků. Na druhé je náš načínák těsně před hrou. Jako vše umějící sportovec 

sice nevypadá, ale prý je to pravda….  No, radši pojďme k zápasu. 

 

 Konečně jsme si mohli vyzkoušet, jak fungují zbrusu nové ASK na solnických drahách. 

Náhozové desky se s těmi dřívějšími nedají rovnat a je to znát i na dosahovaných číslech. Výborného 

výsledku dosáhl hned náš tradiční načínák Láďa, skvělý fotbalista, tenista atd. (dosaďte si jakýkoli 

sport). Měl vynikající první dráhu (234), na druhé po slušných plných zpomalil v dorážce a nakonec 

proti mocně stahujícímu Michalovi Krobotovi  uhájil vítězství o 10 kuželek. Petr, nastupující jako 

druhý, musel čelit hned dvěma soupeřům, když Vaška Balouse střídala Terezka. Ač čulibrk (myslím, že 

poprvé v sezoně), pro družstvo získal nejvíce kuželek do plusu. V další dvojici se střetli hráči odjinud, 

domácí Petr Kosejk z tuším SK Děčín a Tomáš z Trnovan. Ten přidal další bodíky, ale na nástěnku s 

nejlepšími výkony jednotlivců se ani on nedostal. Čtvrtá dvojice byla nejvyrovnanější, Pavel Dymák a 

Jarda se rvali o každý klacek, domácí měl více v plných, Jarda zase v dorážce. Dva bodíky za 2 klacky 

navíc (jinými slovy výhra o parník) bral domácí. I v předposlední dvojici vyšli hosté, zastoupeni 

Davidem, bodově naprázdno a body tudíž bral domácí, a to Láďa Sonnevend s nejlepším náhozem 

večera. Závěr obstarali Milan Hrubý a Zdeněk, oba první dráhu bez újezdu a rozdíl minimální, druhá 

dráha už byla v režii hosta, který se nakonec dostal i na tu výše zmiňovanou nástěnku. Domácí jsme v 

jejich boji o záchranu asi nepotěšili, zato my máme stále naději na medailové umístění v "jubilejní" 

první sezoně v divizní soutěži. A příště doma v posledním kole přivítáme hráče Přelouče, kterým 

máme co oplácet z podzimu. -div- 
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 Poslední zápas sezóny, hostíme doma Přelouč A. 

 

Tak jsem si ten večer 17. 4., poslední kolo, představoval jinak. Namísto bouchání zátek byl 

přítomen kašlající prďola, který sotva polykal, s teplotou,  čerstvě ve věku maximální povolené 

rychlosti v obci. Ale copak je to padesátka, když máme chuť na děvčátka, za projevená i neprojevená 

blahopřání děkuji a to bouchání zátek necháme na dokulnou, na kterou připravuji zcela nové menu 

S.H. (jen zúčastnění vědí, o co go), zbývá jen se domluvit na termínu. Předkrm pečené želvy a domácí 

pikantní šunčička, hlavní chod masíčko na zelenině... a k tomuplznička. Jen si nejsem jist, jestli si 

takovou péči ti mezuláni z našeho družstva za jarní výkony vůbec zaslouží. Ale asi jo, vždyť letos 

dosáhneme historicky nejlepšího umístění v divizní soutěži, a to dokonce na bedně, nebudou-li ještě 

nějaké změny, o kterých v této chvíli nevím. Kdo ví, jestli tato sezona nebude naší labutí písní, 

personální změny v hráčském kádru se totiž dotknou i nás. K utkání samotnému: Láďovi se v poslední 

době daří ještě méně než ostatním, i poslední specialista na dráhu č. 1 už z ní chce utéct (po výsledku 

188 se není čemu divit), ale snad kluci konečně pochopí, že tam v každém zápase musí nastoupit 3 

hráči. Řešení je velice jednoduché a asi nazrál čas pro prosazení rozhodnutí hodné diktátora. 

Nejlepšího náhozu večera možná na rozloučenou dosáhnul na vedlejších drahách David a bylo to 2:2 

s 30 klacky navíc. Petr s Jardou pak zahráli vyrovnaná, takřka shodná čísla (mezistav 4:4, + 34, ale 

jednu chvíli to bylo i v minusu) a mezi ně se v závěrečné rundě vklínil Zdeněk (dosažená čísla 433, 

434, 435). Poslední duel byl nejvyrovnanější, rozdali si to Tomášové Strejc a Jarolím, o pověstný 

chloupek zvítězil host, ale celkově domácí a těsnou prohru z Přelouče jsme tak oplatili (ještě že za 

hosty nenastoupil "xmilacekp"). Domácímu Tomášovi na podzim na drahách 1-2 padalo v průměru 

hrubým odhadem o nějakých 30-40 kuželek víc, to mu dávám jen jako námět k přemýšlení při 

nějakém dalším maratonu. Co závěrem - sezona byla dlouhá a už se zase hlásíme na turnaje (DKNL, 

Solnice, Hořice, dokonce i do Trutnova budeme vážit cestu, a turnaje pořádáme i na našich drahách). 
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No nejsme blázni? A úplně závěrem přeji všem spoustu teplých slunečných dnů, relax, odpočinek od 

kuželek, pěknou dovolenou (já se vydám na kole po stopách Tour de France), nezapomeňte navštívit 

MS v Brně a na podzim zase: rohu zdar.  -div- 

 No, jak píše Zdeněk, máme to za sebou. O tom, jestli budeme druzí, nebo třetí rozhodne 

páteční zápas Vysokého Mýta v Solnici. Necháme se překvapit. Jak znám Ivana Kulicha, bude dostatek 

statistik v posledním zpravodaji. Já tu dám jen přehled z našich domácích a venkovních výkonů. 

 Průměr družstva je 2585 kuželek na zápas, z čehož doma 2677, venku 2578. Doma jsme 

prohráli jen jednou (zase Svitavy), venku 6 výher, 7 proher. 

Statistiky hráčů: 

 Průměr pr. Doma pr. Venku % doma % venkunej z kola  

čuldaTomáš 451,11 457,46  450,58  77  58    10x  1x 

Láďa 434,10 438,00  433,67  45  56     2x  7x 

Zdeněk 430,08 440,11  429,31  67  54     4x  2x 

Jarda 428,55 444,58  427,09  50  55     2x  4x 

Petr 428,33 449,92  426,36  75  45     2x  1x 

David 424,58 450,91  422,18  64  36     5x  3x 

Jirka 422,33 440,00  420,13  89  25     2x  6x 

Michal     409,33       1x 

 Tabulka je vypovídající jen u počtu nejlepších náhozů a čulibrků, vše ostatní je ovlivněno 

účastí hráčů a různorodostí venkovních kuželen.  

 

 A jako to vlastně v prvním ročníku v divizi dopadlo? Víc, než dobře! Kdy z nás by na začátku 

loňského září čekal, že budeme bojovat o postup. Mysleli jsme spíš na udržení.  

Tabulka: 
1. TJ Tesla Pardubice    26  20   0   6  266:150 2589  40 

2. KK Vysoké Mýto    26  18   0   8  281:135 2585  36 

3. SKP Kuželky Hradec Králové  26  18   0   8  248:168 2582  36 

4. SKK Hořice B    26  17   0   9  259:157 2576 34 

5. SKK Třebechovice pod Orebem 26  16   2   8  250:166 2516  34 

6. TJ Lokomotiva Trutnov B   26  15   1  10  234:182 2567  31 

7. SK Kuželky Přelouč    26  13   0  13  207:209 2554  26 

8. TJ Červený Kostelec B   26  13   0  13  195:221 2547  26 

9. SKK Hořice C    26  11   0  15  192:224 2517  22 

10. TJ Start Rychnov nad Kněžnou B  26  10   1  15  180:236 2537  21 

11. SK SC Svitavy-Lány   26   8    0  18  160:256 2516  16 

12. KK Dobruška    26   7    1  18  158:258 2546  15 

13. SK Solnice     26   7    0  19  148:268 2522  14 

14. SKK Náchod C    26   6    1  19  134:282 2485 13 

 V jednotlivcích (díky dvěma náhozům v Hořicích je vážený průměr lehce odlišný) byl celkově 

Tomáš třetí, Láďa 24., Zdeněk 34., Petr 39., Jarda 40., David 50. a Jirka 53. V procentech bodování pro 

tým byl Tomáš celkově na 11. místě. Díky nedokončenému náhozu při zranění Petra Vokáče jsme 
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klesli s padavostí kuželny až na čtvrté místo s průměrem 2596 kuželek na nához. Mezi nejlepších 10 

náhozů družstva jsme se vešli v Dobrušce (2465) na 7. místo, v Náchodě (2796) držíme společně 

s Hořicemi B rekord kuželny, v Rychnově (2681) máme 8. místo, v Solnici (2539) 4. Místo, ve Svitavách 

(2520) místo 6., v Třebechovicích 8. a doma máme 9 z 10 umístění. Na 7. místo se vklínily jen 

Pardubice s náhozem 2692k. 

 Myslím, že celková bilance ročníku je dobrá, škoda je ústupu formy všech hráčů v závěru 

soutěže. Dost bylo chválení, je třeba se podívat na ten rozdíl, mezi podzimem a jarem na domácí 

kuželně. Jinak to ani porovnat nelze. 

   podzim  jaro rozdíl 

Jako družstvo  2710  2639 - 71 

Zdeněk   445  438 - 7 

David   456  443 - 13 

Láďa   449  425 - 24 

Jarda   449  440 - 9 

Tomáš   467  447 - 20 

Jirka   436  449 + 13 neodehrál ale poslední tři kola 

Petr   458  442 - 16 

Z tohoto úhlu pohledu forma nahoru rozhodně nešla….  

 

 Nyní nás čeká série turnajů, začínáme domácím 4x100 HS a pak již22.4. ve Dvoře Králové 

turnajem dvojic, pak dorážková v Solnici, dvojice v Hořicích a Trutnově, možná i dvojice v Rokytnici a 

taky domácí turnaj dvojic. Aby toho nebylo málo, tak začátkem června domácí Mistrovství UNITOP. 

 

 Turnaj družstev na 4x100 HS se pro nás moc vyvedl, ve složení Zdeněk (506k), Tomáš (494k), 

Petr (445k) a Jarda (445k) jsme s celkovým náhozem 1890 kuželek zůstali jen 2 kuželky za loňským 

rekordem kuželny (drží jej SK Žižkov). Je dost pochopitelné, že tento výkon stačil na výhru v turnaji 

právě před Žižkovem (včetně Kotyzy, Hrubého a Stašáka), třetí byli borci ze Sadské. 

 Jak se dařilo doma, tak většinou nic moc na venkovních kuželnách a turnajích. Dorážková na 

100 hodů v Solnici byla jedna velká bída, dobře zahrál jen Zdeněk svoji první půlku. V jednotlivcích mu 

výkon 257 kuželek stačil jen na 21. místo, ve dvojicích s Jardou (jen 234k) stačil výkon 491 kuželek na 

konečné 18. místo. 

 Po loňském úspěchu ve Dvoře Králové na dvojicích 100HS jsme se vytrápili i tam. Odjížděli 

jsme s pocitem zmaru, jen Zdeněk (461k) si tam zahrál a zvedl si náladu. Společně s Tomášem (424k) 

ale skončili k našemu velkému údivu na 1. místě! Jarda (pouhých 390k) s Michalem (449k) - vloni třetí 

byli letos na čtvrtém místě. Dvůr je těžká kuželna na pohlídání chyb a tentokrát nám to dala naplno 

najevo. Ale jak je vidět z výsledků, dala to najevo úplně všem. 
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 Hořice a dvojice 100, či 200HS. Pochopitelně jsme jeli na dvoustovku a dali nakonec těsně 

pod hranicí 1800 kuželek. Konkrétně Tomáš 928, Láďa 869, celkově 1797k a 17. místo. Zdeněk 897 a 

Jarda 876 byli s náhozem 1773k o tři místa horší. 

 Úspěch zaznamenal ještě stále náš David Hanzlíček na „domácím turnaji“ ve Smiřicích. Na 

100 hodů do plných vyhrál a s výkonem 632 kuželek za sebou nechal například i letos druhého z MČR 

v kombinaci Jardu Hažvu. Smiřičtí vlčáci se všichni v pořadí seřadili až za ním. 

 David nás však opouští a vrací se zpátky do Smiřic. Je to škoda, přicházíme o oporu, musíme 

se poohlédnout po nějakých posilách. No, ona posila v podstatě dorazila sama…  Ozval se Láďa 

Beránek, že Náchod rozpouští prvoligové áčko a jemu se už nechce dojíždět a hrát víkendy. Dohoda 

byla vcelku rychlá a tak to vypadá, že budeme kromě Tomáše disponovat „ještě větší údernou silou“. 
 

 Na konci května nám skončil domácí turnaj dvojic, coby kvalifikace na MČR dvojic. Letos 

byla účast o něco nižší, než v minulých letech. Díky vstupu L. Beránka do SKP máme výhru v turnaji. 

Láďa hrál sice ještě pod hlavičkou SKK Náchod, ale i tak…  Spolu se Zdeňkem Říhou dali 1166 

kuželek. Na šestém místě skončili s náhozem 1109 kuželek Tomáš a Jarda, na devátém s výsledkem 

1087 kuželek Tomáš se Zdeňkem. 

 Na Sokolské ve Smiřicích skončil šestý Michal Janeček s výkonem 1107 bodů. Skvrnou na 

všem ale je, že Michal nás opouští a podobně jako David se vrací do Smiřic. Posledním turnajem ve 

Smiřicích byla Stovka na ruby, tady byl z našich barev nejlepší David s náhozem 474 kuželek. Celkově 

pátý. 

 Ve dnech 5. – 8. června jsme pořádali Mistrovství UNITOP ČR pro rok 2014. Áčko ve složení 

Láďa Beránek, Tomáš Strejc, Láďa Mikolášek a Zdeněk Diviš tentokrát na medailové umístění 

nedosáhlo. S výkonem 2163 kuželek na 4x120HS skočili čtvrtí. Do finále jednotlivců ale postoupil Láďa 

Beránek, Bohouš Trejtnar, Karel Černík, Tomáš Strejc, Irena Matyášová a Alena Prokopová. Zatímco 

všichni posledně jmenovaní skončili v poli poražených, Láďa Beránek turnaj po tuhém finálovém boji 

(i sám se sebou, nejen s Martinem Vrbatou) vyhrál. Celkově dal 1142 kuželek. 

 Smiřice a Stovka naruby. Z našich barev opět nejlépe David Hanzlíček, tentokrát 474 kuželek 

a celkově 5. místo. 

 Dočkali jsme se i výsledků z Trutnova, kde těsně pod bednou skončili Tomáš a Zdeněk 

s celkovým výkonem rovných 900 kuželek. Osmé místo patří Jardovi s Tomášem za 871 kuželek a 11. 

místo Jardovi s Pepou Pardubským za 869 kuželek. Oproti jiným rokům, či výkonům v Trutnově 

během krajských soutěží jistě úspěšnější vystoupení. 

 Jak to tak v Rokytnici bývá, jsou naše úspěchy na hony vzdálené. Letos byla malá výjimka 

v jednom z výkonů Zdeňka, ale jinak to platilo naplno. Zdeněk (464) s Jardou (412) byli s výkonem 876 

kuželek až na 24. místě. Ještě hůř dopadli Zdeněk s Jirkou Prokopem, celkově na 51. místě za výkon 

819 kuželek. A ve smíšených dvojicích z bláta do louže – Alena s Jirkou (811k) a Alena s Jardou (793k). 

Bylo z toho 36., resp. 41. místo. 

 Dejme kuželkám teď pokoj, na řadě je rekonstrukce šaten, sprch a WC. Po ní od srpna 

domácí turnaj jednotlivců na 100HS. Následně 28.8. a 8.9. přátelák s Vrchlabím a hned po tom 12.9. 

začátek divizních soutěží pro změnu ve Vrchlabí. Do toho 5 CUP a tak bude začátek září hodně nabitý. 


