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Podobně jako se vrah vrací na místo činu, jel jsem se dnes projet na kole do Hořic, kde jsme v 

pátek sehráli celkem zajímavý zápas s tamním B družstvem, jehož výsledky zejména na domácích 

drahách budí veliký respekt. Do zaříznutí soupeře bylo hodně daleko, ale po bodíku jsme překvapivě 

sahali - leč nedosáhli. Úvod obstaral tradičně Jirka Vaníček a netradičně Jarda Němeček a dařilo se jim 

snad až nečekaně výborně, Martin Mazura i Jirka Baier odcházeli bez bodu a s mankem 34 klacků. 

Skvělý začátek, jenže hned druhá runda domácích ve složení Ondra Fikar a Franta Kráčmar dala jasně 

najevo, že se jim takový vývoj nelíbí. Oba předvedli nejlepší náhozy večera (483, 487) a i když se nedá 

říci, že by Martin Šolc a Filip Ivan zahráli špatně, rázem bylo na body srovnáno a výrazný náskok v 

počtu shozených kuželek dával hostujícím už jen naději na případnou cennou remízu. A vskutku k ní 

nebylo nijak daleko, když Zdeněk Diviš měl navrch nad Zdeňkem Měkotou (ale co ta dorážka a újezdy, 

pánové?) a Petr Víšek až téměř do samého závěru více než zdatně sekundoval Mírovi Nálevkovi. 

Jenže ten si oslavu svého svátku nechtěl nechat zkazit  a naděje hradeckých na remízu tím definitivně 

pohřbil (dnešní komentář je nějak morbidní, že?). V příštím kole nás čeká sestupem ohrožené 

červenokostelecké béčko - zdalipak se také dočká bodové dotace či grantu od dosud štědrých 

hradeckých mecenášů? Přijďte pobejt a uvidíte sami. -div-   

 

 Pobejt přišlo jen pět diváků a tak atmosféra nebyla až tolik bouřlivá, jak by se slušelo. Ale i tak 

byla podpora právě nehrajících pro obě družstva slušná. Po třech prohraných zápasech už to chtělo 

nějaké body, abychom se udrželi v horní polovině tabulky. No a povedlo se! 

 

 Svůj třetí jarní start si odbyl Martin Šolc a svoji roli bodujícího náhradníka splnil beze zbytku. 

Čáru ZdenduKejzlara nadávajícího na to, že ho hosté poslali hrát prvního, Martin deklasoval 461:384, 

základ úspěchu je položen. Svůj díl na tom základu má i Jirka Vaníček, který se po výborných 
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výsledcích z minulých kol vrátil k roli čulibrka, ale svých 26 klacků si výhrou 428:402 nad Vláďou 

Vodičkou uhrál. Vlastně jsme přišli na to, že když Jirka zahraje nejlíp ze všech, tak většinou 

prohráváme, když je to opačně, body získáváme. Dává tohle smysl?...Vypadá to na pohodový zápas, 

vedeme 4:0 a o skvělých 103 dřev. Hosté se s tím ale rozhodně smířit nehodlali a nasadili do druhé 

rundy těžký kalibr v podobě Franty Adamů a Petra Linharta. Franta svedl souboj generací s Filipem 

Ivanem a v půlce nad ním hlavně díky plným vedl o 12 kuželek. Filip hrál dobře a s Frantou se i dál 

držel v kontaktu, druhé plné mají shodně 142, pak ale přišla dorážka a Franta to na jedničce nezvládá 

a pouští Filipa na body. Hodně důležitá výhra pro nás 438:430. No vyslechli jsme si cosi o maštali 

v podobě jedničky dráhy, ale myslím, že chybu bylo třeba hledat někde jinde… Vedle nasypal hostující 

Petr našemu Petrovi Víškovi v půlce plný pytel a vůbec to nevypadalo dobře. Jenže přišla změna drah 

a Víšan se zvedl a výsledek náhozem 251k zkorigoval. Na obrat to ale nestačilo, protože Petr Linhart 

zahrál dvě výborné a vyrovnané dráhy a zaslouženě vyhrává 485:460. Je to oblíbených 6:2 a +86 pro 

nás. Klasická dvojice dotahováků to tentokrát neměla mít tak složité, stačilo neprohrát o moc. Zdeněk 

Diviš vs. Jindra Kašpar, Jarda Němeček vs. Michal Vlček. Obě dvojice se tahali o každý klacek, zvlášť 

Zdeněk s Jindrou. První půlka u obou sice bídná, o to vyrovnanější, pak oba zlepšení a drama až do 

konce. Zdeněk nakonec vyhrává 432:430. Jarda vede v půlce nad Michalem o 9 kuželek, rozhodující 

náskok si pak vytváří hned v druhých plných. V hezkém duelu zaslouženě vyhrává 482:452. Suma 

sumárum krásných 14:2 a 2701:2583. V příštím kole přijde náročná práce na třebechovické kuželně a 

bude to přímý souboj o 5. místo v divizní tabulce. 

 

Nepříliš oblíbené třebechovické dráhy a vývoj utkání přesně podle Jardovy úvahy z minulého 

komentáře  - jakmile Vaňous zahraje nejlíp z nás, prohráváme. Tentokrát měl proti Oldovi Motyčkovi 

těžkou, přetěžkou úlohu a vyrovnal se s ní velmi hezky (druhá dráha 244), ale na soupeřův zřejmě 
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rekordní nához to nestačilo. Blíže k bodíkům měl Filip, který na druhé dráze stahoval náskok Luďka 

Moravce z první půlky, a nejblíže Jarda Gütler, který měl téměř celé utkání s Pepou Dvořákem navrch, 

jenže druhá dorážka rozhodla o dalších bodech pro domácí. I v dalším duelu mezi Mírou Cupalem a 

Zdeňkem Divišem rozhodla druhá dorážka ve prospěch domácího hráče. Naději na odkanáření jsme 

mohli chovat jen do chvíle, než se Jarda začal při vyrovnaném stavu při změně drah rozčilovat kvůli 

nesprávným údajům na displejích. I v tomto souboji bral body domácí Jirka Bek, jeho druhá půlka 

výrazně předčila Jardovu (jehož hněv pokračoval, zcela zbytečně, i po odchodu do šatny). Závěr 

obstaral Petr Víšek a Roman Kindl, a zase - pouze v první půli držel náš bomber krok a dokonce měl i 

klacky k dobru, ovšem druhá půlka podle stejného scénáře, výkon domácího hráče byl opět výrazně 

lepší a kluci podorebáci nám tak na cestu přibalili kanárka. Inu, když 5 hradeckých hráčů dosáhne 

výkonu v rozmezí 405 - 415, to se pak těžko vyhrává. V příštím kole nás čekají Svitavy, které bojují o 

záchranu a které nám v posledních dvou ročnících na hradeckých drahách vypálily rybník. A pozor, 

netradičně budeme hrát až v pátek, od 18 hodin. -div- 

Je pátek 27.3. a hosté nějak neudrželi hodinu začátku utkání, přijeli už na pátou a tak nám 

pěkně zrušili áčkovou hráčskou schůzi, na které jsme chtěli domluvit další kroky a hlavně konečně 

taky dokulnou. Neva, alespoň byl dřív i konec a sedli jsme si chvíli po zápase. Po nakonec úspěšném 

zápase, svitavské áčko jsme doma po dramatickém průběhu porazili poprvé. Minulé dva zápasy 

během dvou let u nás totiž vždy vyzněly pro hosty. 

 

 Dalo se očekávat, že nám Svitavy dají zahulit, prohry v předešlých dvou sezonách byly pro nás 

jasným výstražným znamením. Ale že to bude drama, jehož zápletka se naplno projeví až v 

posledních hodech a v závěru přijde nečekané rozuzlení, to jsme netušili. V úvodní rundě si svůj třetí, 

tj. poslední start náhradníka odehrál Jirka Prokop a jeho 434 bez újezdu (zato se třemi devítkami za 
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sebou) stačilo na body, vedle hrající další Jirka, Vaníček, uhrál 474 (opět nejlepší nához domácích a 

tento fakt v poslední době vyvolává mrazení v zádech), stav 4:0 a nádherných 77 klacků do plusu. 

Jenže ve druhé rundě Filip po slušném výkonu prohrává o 6 klacků a vedle bomber Péťa, i když bez 

újezdu, dostává nakládačku od nejlepšího hráče hostů, který sahal i po pětikile. Stav 4:4 už nebyl tak 

příznivý a "luxusní" náskok 14 klacků mohl způsobovat vrásky na čelech domácích dotahováků, kteří 

dobře vědí, co otec a syn Rusovi dovedou. Při střídání drah ztrácel Zdeněk 6 klacíků, na vedlejších 

drahách se plichtilo - oba 243. V průběhu posledních 50 hodů byla na totalizátorech k vidění i ztráta 

více než 30 kuželek (!) a hosté, pohybující se v pásmu sestupu, se už mohli těšit na důležité tabulkové 

body. Jenže závěr se domácím povedl neskutečně - Zdeněk, který v dorážce potřeboval 20 hodů na 

ubohých 36 dřev, se zmátořil a posledními 5 hody jich shodil 27 (rozhodující byla proměněná 

existence). A Jarda posledními 6 hody shodil 35 kuželek (to je slušné i do plných), stačilo mu to i na 

zisk bodíků a to znamenalo vítězství družstva, vydolované z hodně hluboké šachty na poslední chvíli. 

Hostům poděkujme za vstřícnou domluvu na odložení utkání o 1 den a pochvalme předvedené 

výkony- přes 2700 u nás nezahraje každý soupeř. Příště poctivé dráhy v Hylvátech, to bude zase 

šichta! -div- 

 No, byla… Mrkněte sami, co jsme tam jako družstvo vyvedli. 

 

Kluci v Hylvátech pro nás na Velký pátek měli přichystanou věru bohatou velikonoční nadílku, 

ani koledovat jsme nemuseli. Házeli si "veselé hody" a sami byli také veselí, pivko nečepovali (měli 

jen lahváče), zato nám dali pořádnou sodovku. Díky Vaňousovi jsme sice v prvním duelu brali bodíky 

(pomohl mu soupeř s 10 újezdy), jenže, jak se po ukončení zápasu ukázalo, byl opět nejlepší z nás a 

tím pádem nemáme nárok na tabulkové body. Jarda N. a jeho soupeř sehráli vyrovnaný zápas a už už 

to vypadalo na 0:4, ale Jardovy 3 nevynucené chyby za sebou v posledních hodech upravily stav na 
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2:2. V té chvíli jsem se bláhově domníval, že jsme tím přišli o bod za konečnou remízu, skutečnost 

však byla horší, k remíze nám nakonec chyběly ještě další 2 bodíky, protože další 3 hradečtí hráči si na 

hylvátských deskách ani neškrtli. Nejprve Jarda G. při svém druhém startu náhradníka dostal nářez od 

nejlepšího domácího hráče, Milana Janušky, jehož 457 se dá i závidět. Poté Filip I. a překvapivě ani 

Petr V. na své soupeře nestačili (nepamatuji se, že by Péťa naházel pouhých 365 klacků, tento zápas 

mu výjimečně hodně nevyšel a je možné, že bych ve výsledkových archívech za těch 5 let, co spolu 

hrajeme, horší výkon ani nenalezl). V těžké pohodě, za již rozhodnutého stavu, mohl hrát Zdeněk D., 

první půlka taky nic extra, druhá už byla slušná. Celkové číslo 2365 hovoří samo za sebe, zahráli jsme 

silně podprůměrně. Příště doma Vysoké Mýto, a protože to bude poslední domácí zápas, tak si 

malinko proházíme dráhy a obvyklé pořadí a vůbec to bude takové free, čili volnější. -div-   

  

Volnější to bylo a změn taky fůra. Někomu prospěly, někomu ne…  

 

 V posledním utkání letošního divizního ročníku na hradeckých drahách jsme přivítali 

vysokomýtské áčko, přesněji 3 hráče áčka a 3 hráče béčka. Přestože se dal očekávat vyrovnaný zápas, 

promíchali jsme průkazky a skoro všechno bylo jinak než obvykle, navzdory tomu byl celkový nához 

domácích lehce přes 2700. Jenže hosté zahráli těsně pod tuto hranici kvality, a protože byli úspěšnější 

v získávání malých bodíků, vyšla z toho spravedlivá remíza. K jednotlivým duelům podrobněji: 

nepamatuju, že by někdy někdo začal svůj start hned 4 devítkami. Tomáš Kyndl nám to předvedl, 

první dráhu měl 258, ovšem naši zrádnou jedničku už zdaleka tak neuřídil, zatímco Jirka Vaníček měl 

obě dráhy vyrovnané a závěrečný rozdíl byl v tomto souboji pouze 14 klacků. Na vedlejších drahách 

bez větších problémů přehrál Zdeněk Diviš Michala Hynka, kterému se také nepovedla druhá půlka 
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náhozu, na body tedy 2:2 a do plusu 33. Naše druhá runda nebodovala, Jarda Němeček má v této 

sezoně fazonu, ale tentokrát dostal na frak od Jardy Stráníka, a to tak, že velmi. A Bohouš Trejtnar 

sice stahoval náskok Ladislava Beránka staršího, k zisku bodíků mu ale scházelo 5, slovy pět klacíků. 

Stav 2:6 a nyní pro změnu 27 dřev pro hosty. V závěrečné rundě nastoupil Petr Víšek, kterému 

poslední zápasy moc nevycházejí, teď to dlouho vypadalo fajnově, ale Vašek Perchlík díky výborné 

druhé dorážce shrábnul bodíky pro sebe. Ještě že teď máme v družstvu nadějného Filipa od Ivanů, 

nepáral se s tím, s nejvyšším náhozem večera nedal Leošovi Bartheldimu šanci a tím pádem domácí 

získávají posledních 6 bodů. A poslední zápas nás čeká v Hořicích, tamní céčko hraje na jaře hezky  

pěkně, a i když už je jako sluníčko jasné, že sestoupí, se ziskem bodů se moc počítat nedá. Nebo že 

bysme se ještě zmáčkli? -div-  

 Derniéra jak letošního ročníku divize, tak údajně Zdeňkova. Povedla se odveta za potupnou 

domácí předvánoční prohru. 

 

 Zdeněk si dává s komentářem (tak nějak už klasicky) na čas, a tak tu dávám prozatím pohled 

domácích hořických borců v podání Zdeňka Dymáčka. 

 Poslední divizní zápas. Uvítali jsme borce z SKP Hradec Králové , kteří zajisté prahli po odvetě 
za potupnou porážku na podzim u nich. Bohužel jsme byli výrazně oslabeni o Láďu Zívra, výraznou 
postavu našeho týmu, který byl na horách. A ještě jedna poznámka. Nějaký dobrák (dobráci) nám 
před zápasem pěkně napastoval dráhy, čímž změnil jejich základní vlastnosti. Doplatili na to hlavně 
oba naši mladí hráči a i Ota Padevět, který mě už před zápasem upozorňoval, že dráhy jsou 
konzervovány a leštěny, že to jasně cítí. Jasně jsme jako C-družstvo řekli několikrát, že si nepřejeme 
před naším startem tyto úpravy drah, protože nám to herně nevyhovuje. Ale jsme jenom céčko, tak to 
je každému šumák. Martin Bartoníček ale zahrál výtečně. Brutálními plnými sice soupeř jakš takš 



Kronika „A“ Stránka 230 
 

stačil, ale skvělou dorážku už zkopírovat nedokázal a Martin vysoko vyhrál. Honza Masopust  se ale 
změněným drahám přizpůsobit nedokázal a byl nakonec rád, že přelezl tu čtyřstovku. Stejně na tom 
byla i Nelča Bagová.  Oba dva měli výrazně slabší plné, než obvykle i když kříže byly připraveny dobře.  
Problém měl i jindy výborný Ota Padevět. Poslední dva naši hráči se přece jenom dokázali změněným 
podmínkám přizpůsobit a oba své duely vyhráli. Ale oba slabé výkony Nely a Honzy se projevit musely. 
Hosté zahráli svoji klasiku, Petr Víšek ale zářil. Jeho 513 vysoko převyšovalo výkony kolegů a velkou 
měrou se podílelo na úspěchu hostí. Naše céčko opouští divizi, ale rozhodně ne s ostudou. Výborní 
hráči Václav Šmída, Láďa Zívr a Martin Bartoníček svým příchodem v jarní části družstvo pozvedlo na 
patřičnou úroveň s divizními parametry. Bohužel pozdě. Svoji roli sehrály i některé smolné zápasy 
z kraje jarní části soutěže. 

 K té čtyřstovce Honzy Masopusta bych jako spisovatel těchto řádek a jeho soupeř v duelu 

jednu drobnou poznámku. Je mladý, má na to čas, ale už teď by měl mít pud sebezáchovy a respekt 

ke kuželkám, ke hře jako takové. Tyhle mladické kecy o formě a jasné pětistovce mě baví… Však 

myslím i díky tomu skončil na čísle o kilčo nižším… Ale on na to časem jistě přijde. 

 

No a Zdeněk na to: Sezona skončila a kupodivu jsme se v posledním utkání ročníku „zmáčkli“ 

a vybojovali ještě 2 tabulkové body, přitom domácí si na nás, soudě podle předzápasového 

přátelského špičkování, evidentně věřili. Rybník jim vypálil hlavně staronový bomber Péta Víšek 

nejlepším výkonem celého kola, ale postupně: v první rundě jsme nasadili dvojici, která se osvědčila 

při minulém hořickém zápase, tj. Jirku Vaníčka a Yardu Němečka. Jirka stačil výbornému Martinovi 

Bartoníčkovi, který měl pětikilo na dosah, pouze v plných, zato na vedlejších drahách si Yarda celkem 

snadno poradil s chybujícím Honzou Masopustem. Na displeji ASK svítilo minus 16, domnívali jsme se, 

že za stavu 2:2 máme 16 klacků navrch, ale chyba lávky, navrch měli domácí. Co naplat. V další rundě 

Zdeněk Diviš neodmítl mladičkou a fešnou Nelu Bagovou (jako soupeřku, myšleno, poté, co ji 

gentlemansky nejprve nabídnul Frantovi Beránkovi) a po bezchybném výkonu (rozuměj bez újezdů) 

bere bodíky stejně jako bomber. Ten se před zápasem hluboce zamyslel nad technikou hodu, krapet 

přizpůsobil svoji hru hořickým drahám a na jeho koncert pro jednu kouli a devět kuželek se muselo 

dobře koukat, 513 se nehází v každém kole, trošku to holt odnesl jeho soupeř Otto Padevět. Po druhé 

rundě 2:6 a nádherných 104 klacků k dobru. A jdeme do finále, Frantu Beránka čekal Zdenda 

Dymáček a Filip Ivan si sám vybral Vaška Šmídu. Vrána k vráně sedá, kluci smiřický si to chtěli rozdat 

mezi sebou. Oba naši dotahováci byli na soupeře krátcí, hořičtí už po doslova několika hodech stáhli 

nějakých 20 klacků, Franta ztrácel mírně, Filip v přemíře snahy nezvládnul první plné a nechal Vaškovi 

fóra, v půlce jsme měli navrch už jen 43 klacíků. Naštěstí se Filipovi druhá dráha povedla náramně 

(168+84) a svět patří nám. -div-  

 Jak to tak bývá, je na místě zhodnotit uplynulou sezónu a porovnat s loňským rokem. Začátek 

měl být i přes odchod Davida Hanzlíčka, zdálo se personálně v pohodě, jenže to tak vypadalo jen 

během prázdnin. Na začátku září jsme se dozvěděli (no spíš ani nedozvěděli), že s námi nebude hrát 

Tomáš Strejc, který se jal dát na studium a na kuželky mu jaksi nezbyl čas. Alespoň dle jeho verze. 

Silná sestava s Láďou Beránkem a Tomášem se začala sypat a zbyli jsme jen v šesti. Aby toho nebylo 

málo, na začátku jara nám dal (i přes svitavský slib, že to dohraje) bez varování sbohem Láďa Beránek 

a šel na hostování do Jičína. K tomu zranění Ládi Mikoláška a hned byl problém. Naštěstí jsme ze 

Smiřic zlanařili Filipa Ivana a ukázalo se to jako výborný tah. Pochopitelně nám ve všem hodně moc 

vypomohli svými starty chlapci z béčka a tak i přes zápasy jen v šesti lidech vše dopadlo docela dobře. 

Oproti první divizní sezóně jsme ale zaostali, vloni třetí, letos až šestí. S ohledem na nestálost sestavy 

to ale není vůbec špatné. Co zamrzí je nestabilita výkonů, dokázali jsme zcela vybouchnout a příště 

zase válet. Ale co s tím…. 
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 1. TJ Lokomotiva Trutnov A 26 21 2 3 296:120 2694 44 

 2. SKK Hořice B 26 19 2 5 274:142 2653 40 

 3. TJ Jiskra Hylváty  26 16 1 9 237:179 2622 33 

 4. SKK Jičín B 26 16 1 9 229:187 2631 33 

 5. SKK Třebechovice pod Orebem  26 15 1 10 256:160 2652 31 

 6. SKP Kuželky Hradec Králové  26 13 2 11 212:204 2603 28 

 7. TJ Lokomotiva Trutnov B 26 13 1 12 210:206 2608 27 

 8. TJ Start Rychnov nad Kněžnou B 26 11 4 11 219:197 2616 26 

 9. KK Vysoké Mýto  26 11 1 14 196:220 2582 23 

 10. SKK Vrchlabí B 26 9 2 15 179:237 2545 20 

 11. SK Kuželky Přelouč  26 9 2 15 172:244 2564 20 

 12. TJ Červený Kostelec B 26 6 2 18 153:263 2545 14 

 13. SK SC Svitavy-Lány  26 6 1 19 149:267 2557 13 

 14. SKK Hořice C 26 6 0 20 130:286 2531 12 

 

No a co statistiky? Nejlepší umístění v jednotlivcích má Jarda Němeček a to 17. místo s průměrem 

443,5 kuželky, 19. je Petr Víšek (442,2) a třetím z áčka je 34. Zdeněk Diviš za 436,8. 

Z pohledu zisku bodů pro tým je nejúspěšnější Zdeněk Diviš s úspěšností téměř 74%. Přes 71% má 

Láďa Beránek a 60% Jarda Němeček.  

Co se týče nejlepších výkonů, padly celkem čtyři pětistovky, Petr Víšek 514 v Trutnově (ovšem díky 

chování tamních kuželek v podstatě bez radosti z výkonu) a 513 kuželek v posledním kole v Hořicích, 

Láďa Beránek 513 kuželek doma v HK a 504 kuželek hned v prvním utkání ve Vrchlabí. 

V sezóně jsme coby družstvo překonali i několik rekordů kuželen, doposud nám patří rekord 

v Rychnově, kde jsme v 5. kole nasypali 2847, doma jsme konečně přehodili béčko a dali 2863. Chvíli 

jsme drželi i rekord hostů v Jičíně, ale tam našich 2754 překonali ještě chlapci z Hylvát a Trutnova A. 

Ještě v Červeném Kostelci, Trutnově a ve Vrchlabí jsme se vešli do desítky nejlepších výkonů. 

Samozřejmě kromě domácích plánů, kde jich držíme z deseti šest. Naopak zcela jsme vybouchli 

v Přelouči, Vysokém Mýtě, Třebechovicích a v Hylvátech. 

Mezi deset nejlepších výkonů jednotlivců na kuželnách jsme se prosadili taky, Láďa Beránek vyhrál 

první pořadí v Červeném Kostelci (478k), i na několika dalších kuželnách se prosadil do desítky. Kromě 

něho ještě Jarda Němeček, Petr Víšek a Jirka Vaníček. 

Poslední statistikou je porovnání bodování doma a venku, z něhož vyplývá, že naše kuželna pro nás 

nebyla žádnou nedobytnou pevností. Domácí úspěšnost je necelých 62%, 7 výher, 2 remízy a 4 

prohry. Z venku jsme dovezli 46% bodů za 6 výher a 7 prohraných zápasů.  

Zajímavý a tak trochu paradoxní je pohled na vzájemné zápasy s jednotlivými týmy a naše vzájemná 

pozice v konečné tabulce. Na někoho umíme, s jinými jsme to 2x nezvládli, ukazuje to na právě na tu 

nevyrovnanost našich výkonů. Vzato shora, s Trutnovem A, na který ztrácíme v tabulce 16 bodů, jsme 

byli (pravda ještě s Láďou v sestavě) úspěšnější, u nich 4:12, doma 14:2. Béčku do Hořic jsme 

odevzdali všechny 4 body po prohrách vždy 6:10 a ztrácíme v tabulce 12 bodů. Hylváty, ztráta 5 bodů, 

doma výhra 14:2 a venku prohra 4:12. S Jičínem B jsme prohráli 2:14 a 6:10 a taky ztrácíme 5 bodů. 3 

body ztráty jsou na Třebechovice, s nimi doma výhra 10:6, u nich jsme dostali ostudného kanára. 

Z pěti týmů nad námi jsme tak byli ve vzájemných zápasech 2x lepší, 3x horší.  

A s těmi za námi? Jednobodový náskok máme na Trutnov B, který jsme porazili v obou zápasech 12:4, 

dvoubodový náskok na Rychnov B se kterým jsme hráli vždy 12:4, ale s výhrou u nich a prohrou 

doma. 4 body náskoku na Vysoké Mýto po výsledcích 4:12 u nich a domácí remíze, 7 bodů náskoku je 

na Vrchlabí B a Přelouč. S Vrchlabím jsme byli lepší po výhře 12:4 venku a remíze doma, s Přeloučí to 
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bylo opačně – doma v pohodě 12:4, u nich potupně 0:16. Plný bodový zisk jsme udělali s Červeným 

Kostelcem vždy 14:2 a se Svitavami vždy těsně 10:6. Horší jsme byli s nejslabším týmem divize 

s Hořicemi C po ostudné domácí prohře 4:12 a tamní výhře 10:6. Z osmi týmů pod námi jsme byli 

lepší 4x, shodně jsme hráli jen s Rychnovem, horší jsme byli 3x. A pak v tom hledejte spravedlnost.  

 Konec s hodnocením, je čas na jarní turnaje. Ještě předtím ale zpráva o pro změnu budoucích 

personálních problémech, Zdeněk Diviš nám oznámil, že po 20 letech „vyhořel“ a že hodlá úplně 

skončit s kuželkami. „Čert aby vzal to jeho nové kolo!“ – (pouze dovětek autora). Takže běháme a 

sháníme, koho bychom zlanařili, abychom neměli napříště i sestupové starosti a aby béčko muselo 

z přeboru zpátky do čtyřkové soutěže… A zatím se diplomacie moc nedaří, s výjimkou vyjednání 

dalšího roku hostování pro Filipa. Uvidíme jak dál, ještě je chvíli času… 

 Co se týká turnajů, dlužím naše umístění v domácích Tandemech. Obhajoba se Jardovi 

s Martinem nepovedla, ale i tak se umístili z našich nejlíp, tentokrát na šestém místě s náhozem 543 

kuželek. Ostatní áčkaři na to docela „prděli“ a tak jediná čistě áčková dvojice Jarda a Petr byli až na 

23. místě.  

 Máme tu další turnaj, naši vcelku pravidelnou účast na turnaji dvojic ve Dvoře Králové. Áčkaři 

neměli moc zájmu jet a tak vyrazili jen Zdeněk a Jarda a povolali na pomoc Ivana Vondráčka a Luďka 

Horáka. Zdeněk dal ve dvojici s Jardou pěkných 460, Jarda 438 a celkových 898 jim stačilo na 5. místo 

v turnaji. Ivan (489k) s Jardou (424k) samozřejmě díky Ivanovi skončili na bedně - na druhém místě za 

celkových 913 kuželek.  

 Domácí turnaj družstev na 4x 120HS měl velice slušnou úroveň, ve výsledcích ale vysoko nad 

ostatními vyčnívá Sokol Rudná (2295k v rekordu kuželny) a Slavoj Praha (2273k). Nejlepší naše 

umístění zaznamenává čtveřice Jarda Němeček (590k), Petr Víšek (537k), Filip Ivan (527k) a Zdeněk 

Diviš (502k). Celkových 2156 kuželek dalo na konečné páté místo. 

 Dalším turnajem byla stovka do plných ve Smiřicích. Z áčka opět silná neúčast a tak jediným 

zástupcem byl Jarda Němeček. Za bídných 589 kuželek bere až 19. místo. Čest klubu zachraňovali 

alespoň béčkaři – Pepa Pardubský byl pátý s náhozem 639 kuželek a Martin Šolc byl za 633 kuželek na 

šestém místě. 

 Ještě dlužím naši účast na MČR jednotlivců. Mezi muži se nakonec dostal do seznamu 

účastníků i Láďa Beránek, ale nedařilo se mu a s výkonem 523 kuželek skončil v kvalifikaci až na 47. 

místě. V kvalifikaci mezi seniory skončil i Zdeněk Diviš, celkově na 29. místě za 544 kuželek, od 

postupu do finále ho dělily pouhé 4 klacky.  

 Dalším turnajem s naší účastí byl turnaj dvojic v Hořicích. Tady uspěli kluci z béčka, Bohouš 

Trejtnar a Jarda Gütler skončili třetí s náhozem 930 kuželek na 2x 100HS. Čtvrtí byli Jarda Němeček 

s Jirkou Vaníčkem (907k) a na pátém místě Jarda Němeček s Frantou Beránkem (900k). 

 Čas pokročil a je konec května, končí i náš turnaj dvojic coby kvalifikace na MČR. Uspěl Láďa 

Beránek (571) ve dvojici s Danielem Neumannem (592), když dali dohromady 1163 kuželek. Na MČR 

ale Láďa nedohrál a tak to nebylo moc platné. Slušné šesté místo patří dvojici Jarda Němeček (573) a 

Jiří Prokop (546) za celkových 1119 kuželek. 

Koncem května proběhlo letošní Mistrovství UNITOP, tentokrát v Nové Bystřici. Uspět 

dokázal jen Jarda Němeček, který po výhře v kvalifikaci s náhozem 572 kuželek ale příliš nezvládl 

finále (516k) a klesl s celkovými 1088 kuželkami na páté místo. V družstvech jsme byli třetí za 2098 

kuželek. Jarda Němeček 572, Beránek L./Filakovský M. 110/434, Béla Czány Černík 499 a Láďa 

Mikolášek 483. No měli jsme určitě na víc. 


