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 Píše se čtvrtek 10. března 2016 a my vítáme na naší padavce třebechovické áčko. Do sestavy 

se po pondělním intenzivním tréninku vrací Láďa Beránek a tak naše akcie o něco stoupají. 

 

Po šesti prohrách konečně bod do tabulky.  

Ivánek od Kulichů nás v minulém zpravodaji označil za jednoho z adeptů na sestup a asi měl 
pravdu, protože šest proher za sebou je průšvihem. Navíc v dalším kole sice doma, ale lídr tabulky, 
takže úkol dost těžký. V tomto kontextu je konečná plichta a celkový nához 2737k v podstatě 
úspěchem, při pohledu na zápis je to naopak, protože jsme měli na víc a dotahováci to i přes snahu 
„nedali“. Do zpravodaje jsem poslal jen toto:  „Po vyrovnaném průběhu rozhodly o jednom bodu pro 
lídra tabulky dva faktory. Nutnost střídání Martina Jardou, který je „out of forma“ a jeden nešťastný 
fík v posledním hodu. O klacek tak podorebáci vydolovali plichtu“.  

A samotný průběh? Do sestavy se vrátil (doufejme uzdravený) Láďa Beránek a za soupeře si ho 
vybral Zdeněk Mařák. První dráha super, ale Zdeněk se ho držel jak hluboko zakouslé klíště. Jenže 
přišel na jedničku a bylo vymalováno. Láďa naopak přidal a bylo z toho pětikilo a výhra 508:428. Velký 
věci se děly i vedle, ale v opačném gardu. Láďu Mikoláška si vybral za soupeře Jirka Bek a v půlce mu 
nadělil 49 klacků, Petr zvažoval střídání. Nechal to ale být a udělal dobře, protože druhá Láďova už 
byla o něčem jiném a se soupeřem udržel krok. Výborně hrající Jirka dává další pětikilo večera a 
vyhrává 500:454. Máme pěkně 2:2 a +34 pro naše barvy. 4:4 a +58 to bylo po druhé rundě, ve které 
Petr Víšek v poklidu a bez fíka poráží Luďka Moravce 452:410, ale Filip Ivan po herně špatném 
začátku a dobrém konci prohrává 435:453 s Oldou Motyčkou. Dotahováci měli udržet náskok a aspoň 
jeden minimálně plichtit. Martin Holý nabuzen na hru s Mírou Cupalem začal dobře, ale ozvalo se 
tříslo a nemělo cenu riskovat vážnější zranění, takže tam dva hody před koncem jedničky pouští 
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Jardu. V půlce vedení 227:214, lehce nadějné. Jenže… Jak výše uvedeno hodnocení jeho současné 
formy – plné bídných 124k, pak dorážka už dobrá. Míra toho využívá a i přes nic moc výkon vyhrává 
435:422. Poslední nadějí byl Zdeněk Diviš v duelu s Pepou Dvořákem.  V půlce 216:233 a vypadalo to, 
že to nepůjde. Asi pod dojmem Jardovy hry ale Zdeněk zabral a úspěšně z toho vydoloval drama s 
názvem „Hrajeme o klacek“. Bohužel pro Zdeňka to byl fík posledním hodem (jediný ve hře) a těsné 
prohra 466:467. Pravdou je ale to, že k této situaci vůbec nemělo dojít, pro naše barvy se mělo 
rozhodnout na vedlejších dráhách…No nic, aspoň celkový výkon dobrý a bod, který může mít cenu 
zlata… 

Kladné na tom je to, že jsme aspoň přerušili sérii proher. Tak teď se od toho dna ještě pěkně silně 

odrazit. Hned další kolo v Hylvátech jsme ale na žádost domácích odložili až na úterý 29.3. a tak 

naším dalším zápasem bude zase existenční souboj s posledním Dvorem Králové ve čtvrtek 24.3. na 

domácích plánech. 

 

 

 V improvizované sestavě jsme díky absenci Zdeňka a Ládi nastoupili k zápasu pravdy s hosty 

ze Dvora Králové. Byly časy, kdy náš čulibrk dával něco přes 440, včera 455 nejlepší hráč. To se pak 

vyhrává těžko, navíc, když se soupeř utrhne a zahraje líp, než Trutnov, který nás doma „vykostil“ na 

podzim. Povolaný náhradník Pepa Pardubský neměl původně hrát a tak se nadlábl a dost mu to 

vadilo. Hrát ale musel, protože se nám Láďa neozval, že nestíhá… Pepa prohrává s pendlem v dresu 

hostů Martinem Šnytrem 417:439. Vedle po zranění nastupuje Jirka Vaníček a jako vždy po dlouhé 

pauze hraje dobře. Co naplat, že dobře, když se Jirka Červinka urval ze řetězu a Jirkovi dává 30 klacků 

po výhře 485:455. Máme 0:4 a -52. Otočit to měli Petr s Filipem. Jenže Petr původně díky bolavým 

zádům vůbec neměl hrát a Luďa Horák zahrál výborně, což znamenalo prohru 437:462. Odkanářil 
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Filip, který poráží chybujícího Patrika Weigla 454:436. Je dobře, že se Filip po čase zase chytil. Martin 

Holý a Jarda Němeček tak měli za úkol oba vyhrát a stáhnout ztrátu 59 kuželek.  Nereálné, když 

soupeř hraje výborně. Ne až tolik u Jana Janečka v duelu s Martinem, kdy Martin otáčí vývoj a 

vyhrává těsně 442:439. To tvrzení platí hlavně pro duel Jardy s Petrem Janečkem, Jarda plné 330, 

Petr 328, rozhodovala dorážka. Co naplat, tam v plných nasypete 13 hodovek, když pak otvíráte 

trojkama a zobete po jedné… Petr mě dorážku dobrou a zaslouženě potvrzuje výhru hostů svojí 

výhrou 479:432. Celkově zaslouženě 12:4 a 2740:2637 pro hosty, tuším, že je to nejlepší výkon hostů 

u nás v letošním ročníku. 

 No nic, musíme se sebrat a v závěru soutěže zkusit odvrátit hrozbu sestupu. A začít můžeme 

hned v úterý v odloženém zápase v Hylvátech. 

 

 Tentokrát v plné sestavě jsme jeli do Hylvát na dohrávku a v hlavě měli to, že jde o nejmíň 

padavou kuželnu v divizi (průměr na hráče jen 405k) a vloni jsme odjížděli s kanárem vypuštěným z 

klece. Jenže letos je tak trochu všechno jinak a tam, kde se nedařilo, to jde a naopak. Výsledkem je 

cenná výhra a celkově nejlepší výkon družstva na tamní kuželně v letošním ročníku soutěže. Zápas 

začal z naší strany Filip proti Tomáši Pražákovi a kluci se tahali o každý klacek. Drámo vydrželo až do 

samého konce, Filip na každé dráze před koncem vedl, ale Tomáš vždy odpověděl v samém závěru 

hodovkou a s velkým štěstím si tak pomohl k těsné výhře 441:436. Jirka hrál s Jardou Kaplanem a od 

začátku si budoval náskok, protože Jarda se neskutečně trápil a vyráběl jeden špatný hod za druhým. 

V půlce Jirka vede už o 37, dalších 10 až 15 přidává v průběhu druhého náhozu. Jarda se chytl až v 

poslední dorážce a lehce stáhl svoji ztrátu na Jirku na konečných 38 klacků. Jirka splnil úkol (400k) pro 

odvoz autem domů :-) a vyhrává 404:366, hlavně dal základ úspěchu díky nahraným kuželkám. Máme 

2:2 a už vedeme o 33 kuželek. Martin měl za soupeře Milana Vencla a nastoupil na něho ve velkém 

stylu s plnými 165k a v nich schované dvě série tvaru 9-9-7. V jednu chvíli Milan dvě hodovky za 
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sebou, Martin shodně odpovídal. To se v Hylvátech často nevidí… Pak ale přišla dorážka a bída. V 

půlce vede Milan o 4, Martin znovu lepší plné (1x 9-9-8), ale v dorážce je Milan opět lepší a bere body 

za výhru 436:424. Máme 4:2 pro domácí, ale 21 dřev pro nás. Při troše štěstí to pro nás mohlo být v 

tuto chvíli i 6:0, ale holt nebylo. Láďa šel na domácího Láďu Jedličku a od začátku v podstatě nebylo o 

čem, protože trefoval jednu pravou za druhou a domácí hráč předvedl hlavně bídnou dorážku. Po 

změně drah to už takové nebylo, ale i tak z toho byla pohodová výhra s dobrým náhozem v poměru 

453:382. Je opět vyrovnáno, ale náš náskok už činí krásných 92 kuželek. Dotahováci teda měli alespoň 

jeden vyhrát. Petr s bolavými zády vypadal na pátém hodu na vystřídání, ale „kousl to“ a udělal 

dobře. Mlaďák Kuba Stejskal sice nedal nic zadarmo a Petra pěkně zlobil, ale nakonec si s tím Petr 

poradil a díky menšímu počtu chyb ho poráží v poměru 432:419. 6:2 a 105 pro nás bylo pohodovým 

náskokem pro Zdeňka, který vyzval nejlepšího hráče domácích Zdeňka Kaplana. V první půlce náš 

Zdeněk drží krok se soupeřem a prohrává jen o 8 dřev. V druhých plných ztrátu ještě o 6 stahuje, ale 

pak domácí hráč předvádí dorážkový koncert a vyhrává v nejlepším náhozu dne 454:406. Nám to ale 

pravda vůbec nevadilo, protože celkově zápas vyznívá pro nás 10:6 a 2555:2498. No konečně! :-) 

Snad nás to nastartuje k dalšímu zápasu pravdy v pátek v Náchodě. 

 

 

 Do Náchoda jsme jeli povzbuzeni výhrou v Hylvátech a s cílem definitivně ovdrátit lehkou 

hrozbu sestupu a věčných narážek pana vedoucího soutěže Ivánka od Kulichů. Na začátek jsme si 

dovolili aprílový vtípek na rozhodčího v podobě předložení Filipovy propadlé registračky, ale Jirka 

Doucha byl pozorný a odhlalil nás. No, předložili jsme tedy platný doklad a mohli se do hry 

pustit. Petr si dal záležet s rozborem hry domácích na jejich kuželně a i když rozbor byl kvalitní, bylo 

všechno jinak. Ti, co měli předpoklad uhrát na nás body nezahráli nejlíp, naopak ti domácí, u kterých 

jsme my věřili ve výpadek to zvládli. I tak ale vše vyšlo a vezeme domů výhru 10:6 a 2639:2586. 
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Úvodem Filip proti Jirkovi Tesařovi sice ztrácí 11 klacků v prvních plných, ale dorážku má podstatně 

lepší a už soupeře moc k ničemu nepouští a lehký náskod udržel až do konce. Vyhrává 433:421. Vedle 

Jirka v duelu s Mírou Tomešem po vyrovnaných plných utíká na 223:209 po dobré dorážce, ale po 

výměně drah se ze hry hlavně v plných vytrácí, dorážka pak podobná se soupeřem, je z toho prohra 

420:437. Máme remíz a domácí +5 kuželek k dobru. Jarda měl být obětován na nejlepšího hráče 

domácích Miloše Voleského, ale ten roli favorita potvrzoval jen v prvních plných. Provní dorážka vše 

rozhodla, Jarda 99, Miloš jen 52, po změně drah pak vyrovnaná hra a tak Jarda bere zaslouženě body 

za výhru 471:439. Vedle bojuje Zdeněk o každý klacek s mlaďákem domácích Tondou Hejzlarem a 

taky díky super dorážce v půlce o 11 vede. Jenže Tonda tam na čtyřce začal sypat hodovky a plné 

dává o 20 lepší a dorážka už nic moc neřešila. Škoda, protože Zdeněk před koncem 2x špatně otevřel 

a domácí hráč toho dokázal využít. Nakonec 448:437 pro domácího borce. A zase máme plichtu, ale 

už o 16 kuželek vedeme. Dotahovákům jsme naplno věřili, navíc když je Jirka čulibrk, bývá to zápas 

úspěšný. Martin hrál s Mírou Hejnyšem a v plných ztrácí jen 8 dřev, ale pak přichází bídná dorážka a 

Míra toho využívá a dráhu vyhrává o 35 kuželek. Ke střídání ale Petr nesáhl a v rámci šetření svých 

zad udělal dobře, protože Martin se na jedničce chytl a vrátil se do hry. Druhou dorážkovou ale mají 

oba stejnou a domácí hráč vyhrává 426:398. Že by hrozba, když Jirka nebude čulibrk? :-) Vedle měl 

Láďa za úkol porazit Jirku Douchu a od začátku se do něj pěkně zhurta pustil. V půlce ho deklasuje 

248:206 a vypadá to jasně. Po změně drah je každou chvíli přerušena hra a na celkovém skore se nám 

to blíží k nule, ale byl to jen klam, protože Láďa byl až o 5 hodů pomalejší, než Jirka, což dělá cca 30-

35 těch plastových potvor, po kterých vždy chceme, aby spadly všechny. :-) Nakonec Láďa vyhrává 

všechny 4 část duelu a bere body za pohodovou výhru 480:415. Jeden poznatek z celkových čísel 

zápasu - máme o 59k horší plné a o 112k lepší dorážku. Že by zázrak? :-) Tak jo, poslední dva zápasy 

divize už můžou být v klidu a my věříme, že odraz ode dna se snad povedl. Příště doma V. Mýto, 

jednoduché to nebude, ale my se nedáme! 
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 Ende gut, alles gut se říkává západně od Čech. Platilo to právě pro poslední domácí zápas a 

odnesli to kluci z Vysokého Mýta. No měli jsme jim za porážku u nich přeci co vracet. Captain trochu 

zamíchal sestavou, mládí dostalo dovolenou a někteří šli na jiné dráhy, než by jeden čekal. A ejhle, 

ono to klaplo. Láďa Beránek těsně prohrává půlku s Jardou Stráníkem, ale po výměně se Jarda trápí v 

dorážce, takže toho Láďa využívá a tak nějak v poklidu byť nespokojen vyhrává 464:442. Vedle je k 

vidění vyrovnaný duel mezi Jirkou Vaníčkem a Jiřím Zvejškou. Po výborné dorážce domácí Jirka v 

půlce vede 249:228 a vypadá to dobře, ale ke konci hry host silně dotahuje a rozhoduje se až v 

posledních hodech. Oba Jirkové podali nejlepší výkony svých družstev a ten náš z toho vychází vítězně 

v poměru 483:474. Máme 4:0 a +31k. Zdeněk Diviš se sám přihlásil na 1/2 a po dohrání uznal, že to 

dělat neměl. Ne, že by ho zlobila jednička, tu dal slušně a s náskokem 30 klacků na Tomáše Kyndla, 

ale naopak ho pozlobila dvojka, kde náskok ztratil a Tomáš na jedničce zahrál výborně. Na světě je 

kontr od hostů v podobě těsné výhry 419:413. Martina Holého vyzval hostující Vašek Perchlík a krok s 

ním udržel celou první půlku. Pak Martin parádně zabral a Vaška rozebral náhozem 165+86. Celkově 

482:445. Druhá runda tak v součtu přidává na domácí hromádku dalších 31 kuželek. Ale pozor, hraje 

se přeci ještě o 8 bodů a už máme za pár sebou klání, kdy jsme tohle nezvládli… Petr Víšek utíká 

Michalu Hynkovi v první dorážce o 10 kuželek a po vyrovnaných druhých plných drží těsný náskok. 

Pak ale přišel dorážkový koncert 99k a Petr zaslouženě vyhrává 469:437. Jarda Němeček opět naráží 

na nejlepšího hráče soupeře, tentokrát Vaška Kašpara. Půlka vyrovnaná, Vašek vede o 2 klacky, pak 

Jarda kazí plné a host vede před dorážkou o 23k. Jarda ale napodobuje Petra v dorážce a obrací zápas 

ve svůj prospěch na konečných 447:443. Včera to prostě klaplo, i ten Trutnov by to býval odnesl… 

Pohled na zápis říká, že hosté měli sice lepší plné, ale rozhodovala naše dorážka (952:837) a újezdy 

hostujícího týmu (13:32). Celkově v nejlepším náhozu na naší maštali 14:2 a 2758:2660. 

 

 A máme tu samý závěr a poslední utkání v Červeném Kostelci. Potvrdíme vzrůst formy? 
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 Na web jsem umístil jen komentář z pohledu domácích, víc se mi k tomu nechtělo 

vyjadřovat… 

 „Dnes jsme očekávali na domácích drahách borce z Hradce. Čekal se vyrovnaný duel, protože 

Hradec získával posledními koly formu. Hned z kraje na sebe nastoupili Pavlík Novák a Filip Ivan. První 

dráhu získal Pavel 234:221, avšak na druhé se vůbec nechytil a 190:224 nemohlo stačit. 424:445 

znamená +21 klacků pro hosty. Druhý šel za domácí Dáda Chráska proti Jiřímu Vaníčkovi. Dáda celou 

dobu dotahoval, ale druhá dorážka patřila jemu a získává body (448:437). Třetí dvojice a Zděnda 

Kejzlar proti Jardu Němečkovi. Zděndovi se dnes nedařilo a na 124 po 29 hodech byl střídán Kubou 

Wenzelem. Dohromady 405: Jardovým 441. Stav 2:4 a +46 pro hradecké. Čtvrtá dvojice Michal Vlček 

a bývalý prvoligař Láďa Beránek.  Michal dobrou hrou „zničil“ Láďu na 454:384 a otáčíme na 4:4 a +24 

pro Kostelec. Vedoucí Franta se dneska taky moc nevyspal, ale nakonec to byl s Petrem boj až do 

konce. 407:411 znamená, že Hradec vede 6:4, ale 20 klacků hraje pro Kostelec. V rozhodujícím mači si 

to rozdali Jindra a Martin. Chvílemi to připomínalo zápas neregistrovaných, ale Jindra nakonec vítězí 

408:399. Kostelec potvrdil, že doma body jen tak nerozdává (jediná prohra s Jičínem) a je z toho 

vítězství 10:6 a +29 klacků. (MV)“ 

  

No, do kroniky přeci jen pár písmen vložíme, že? Filip se probouzel pomalu, Pavel mu 

v prvních šesti hodech nadělil 12 klacků, ale od té doby se rozdíl na první dráze v podstatě nezměnil. 

Pak ale na jedničce Filip udržel hru a Pavel se vytratil z duelu hlavně v dorážce, takže bereme bodíky 

za výhru o 21 klacků. Vyrovnaný byl duel Jirky s Daliborem, Jirka zahrál výborně ještě i druhé plné a 

vypadalo to dobře. Jenže přišla druhá dorážka, a jak píší domácí, byl konec, protože se domácí borec 

chytil a Jirka byť zahrál na kuželku shodnou dorážku jako na dvojce, mu nestačil a prohrává o 11. Je 

plichta a my máme náskok 10 kuželek. Jarda začal tak nějak průměrně, ale díky bídné hře Zdeňka 

postupně budoval náskok čítající chvílemi až 45 klacků. Domácí se na to nemohli dívat a i když to 

v zápise chybí, poslali (i přes Zdeňkův odpor) do hry Kubu Wenzela. Ten ale střídal dobré okamžiky se 

špatnými a Jarda už svoji šanci z rukou nepustil, takže výhra a 4:2 a +46k pro nás. Láďu jsme 

směrovali úmyslně na nejlepšího z domácích Michala Vlčka, ale dopředu jsme netušili, co tam 

předvede. Zcela bez zájmu a známek bojovnosti tam nechal díru 70 klacků. (Víc to já rozebírat 

nebudu, osobně jsem žádné kecy neslyšel a info měl jsem zprostředkovaně, ale nic hezkého to 

nebylo… Obrázek a názor nechť si udělá každý sám, včetně aktéra hry samotného…) Pochopitelně 

toho domácí borec dokonale využil a vyhrává 454:384. A máme zase plichtu, jenže už 24k ztrácíme. 

Na druhou stranu nic, co by dotahováci neměli dát. Petr se ale trápil hned v prvních plných, Franta 

mu lehce utekl, ale nic krizového. Po výměně drah to už bylo lepší a i přes chyby typů újezd 46. 

hodem na patnáctku to se špatně hrajícím Frantou zvládá a vyhrává o 4 kuželky. 6:4 a -20 a Martinovi 

jsme věřili. Ten se ale na dvojce nesžil s dírou v prkně a skoro vše mu lítalo doleva, jak biatlonistům 

kulky v silném větru. Protrápil se až do konce, nakonec těsně prohrává o 9 kuželek s Jindrou, který 

toho taky zrovna moc nepředvedl. Škoda, i přes průšvih ve čtvrté rundě nebylo díky slabým výkonům 

domácích k výhře či alespoň vcelku zasloužené remíze daleko…  

 

 No, máme letošní ročník za sebou, bylo to občas divoké, občas hodně krizové, ale nakonec 

určitě ne průšvihové. V půlce jsme ztráceli na přední příčky minimum, na závěr je to sice podstatně 

horší, ale v tak vyrovnané soutěži to je i z pohledu našich personálních a zdravotních problémů vcelku 

slušné deváté místo. Máme sice na víc, ale to bychom museli vydržet hrát dobré výkony pořád a tak 

to nebylo. Zvlášť série šesti porážek v řadě byla dost „výživná“.  
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Tabulka: 

 1. SKK Třebechovice pod Orebem  26 16 3 7 247:169 2665 35 

 2. TJ Start Rychnov nad Kněžnou B 26 17 0 9 243:173 2631 34 

 3. SKK Jičín B 26 17 0 9 237:179 2648 34 

 4. SKK Hořice B 26 16 1 9 243:173 2659 33 
 5. KK Vysoké Mýto  26 16 1 9 239:177 2600 33 

 6. TJ Lokomotiva Trutnov B 26 14 1 11 219:197 2634 29 

 7. TJ Červený Kostelec B 26 14 0 12 210:206 2613 28 
 8. SKK České Meziříčí  26 12 1 13 216:200 2639 25 

 9. SKP Kuželky Hradec Králové  26 11 1 14 193:223 2621 23 

 10. Jiskra Hylváty  26 10 2 14 200:216 2618 22 
 11. SKK Svijany Vrchlabí B 26 9 2 15 176:240 2570 20 

 12. SK Kuželky Přelouč  26 8 0 18 176:240 2563 16 

 13. TJ Dvůr Králové nad Labem  26 8 0 18 159:257 2593 16 

 14. SKK Náchod B 26 8 0 18 154:262 2535 16 

 

 V jednotlivcích máme nejvýš Petra Víška, ale až na 12. místě. No byl svého času i třetí… 

Ostatní jsou pak daleko za ním. Nejlepší náhozy družstva držíme doma v předposledním kole 

s Vysokým Mýtem (2758k) a z venkovních maštalí pak v Hylvátech (2555k). Slušně to dopadlo i 

„čtvrtým místem“ ve Dvoře Králové. Jinde už to tak slavné nebylo.  

 Divize je za námi, hurá ještě na pár turnajů a začátkem června před pauzou pořádáme 

Mistrovství UNITOP. 

 

 Prvním z turnajů byl domácí Jarní turnaj družstev. Letos s početně horší účastí, nicméně 

s některými pěknými výkony. Kupodivu vyšel áčku, které ve dvou různých složeních obsadilo první 

dvě příčky za výkony 2272 a 2203 kuželek. Třetí místo obsadil Náchod B s náhozem 2195. 

 Dalším je účast na turnaji dvojic ve Dvoře Králové. Tady patří Martinovi s Petrem čtvrté místo 

za 433+453, celkově 896 kuželek. O dvě místa níž se umístil Jarda s Oldou Hornychem za 453+420, 

tedy celkově 873 kuželek. 

 Pozvánku jsme dostali i od Trutnova, kde uspořádali turnaj jednotlivců na 100Hs coby loučení 

s jejich maštalí. Už to opravdu vypadá na stavbu nové čtyřdráhové kuželny a tak jsme se rozloučit jet 

fakt museli.  
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 Turnaj je započítáván i do 5 CUPu, takže naše klubová účast na „bourání maštale“ byla dost 

slušná. Nejlépe se rozloučil Jarda, který za 459 kuželek dlouho „seděl na třetím místě“, nakonec však 

skončil až na místě sedmém. 

 Stovka do plných ve Smiřicích. Tady z áčka jen dvě účasti, Jarda se s výkonem 628 kuželek dělí 

o 5. místo, Filipovi se tolik nedařilo a za 580 kuželek je až 26. Jinak z klubových barev nejlépe na 

čtvrtém místě Martin Šolc, který dal 629 kuželek. 

 Smiřická sokolská byla dalším turnajem s naší mini účastí. Jel jen Jarda a za 1113 bodů bere 

konečné 10. místo. Ostatním se do Smiřic asi nechtělo, prý až na 5 CUPovou stovku naruby. 

 Domácí turnaj dvojic se povedlo ovládnout téměř celý. Vyhrál Láďa Beránek s Danielem 

Neumanem z Náchoda v náhozu 1154k (601+553), Druhý byl Láďa s Petrem Víškem za 1128k 

(582+546). Ve smíšených dvojicích berou výhru za 1180k Láďa s Anetou (626+554), druhý je Jarda 

s Pavlínou Fialovou s výkonem 1069k (564+505) a třetí Láďa s Pavlínou s 1036k (588+448).  

 O víkendu od 3.6. do 5.6. jsme zase po roce pořádali Mistrovství UNITOP ČR a pro naše barvy 

to bylo vystoupení úspěšné. V družstvech výhra v novém rekordu kuželny čítajícím velice krásných 

2326 kuželek, v mužích po kvalifikaci vedl Martin v osobáku 603k, druhý byl Petr a třetí Láďa oba 

s náhozem 592k. Jarda to jistil zespodu v 539k. Ve finále se do toho opřel Láďa a předvedl skvělých 

620k, Petrovi a Martinovi se nedařilo. I tak z toho je první, páté a sedmé místo. Jako čulibrk prohlašuji 

celou záležitost za povedenou.  

No a na závěr ještě dva turnaje, Smiřice Stovka naruby do 5 CUPu a Rokytnice, turnaj dvojic.  

Ve Smiřicích se z áčka předvedl nejlíp Jarda za 459k (8.), Petr měl 451k (11.). Líp ale 

z klubových zahráli Jirka Prokop 470k (7.) a Karel Černík 485k (2. v neregi).  

V Rokytnici s minimální účastí našich barev z toho bylo až 37. místo za 878k v podání Jardy 

(448) a Zdeňka (430). Do smíšených hráli Hornychovci a za rovných 800k (430+370) berou místo 28. 

Sympatická byla i účast dvojčat Divišových a jejich 333+359, tedy v sumě 692 kuželek. 

Sezóna je za námi, nyní pauza a v srpnu náš domácí turnaj jednotlivců. Pro rozehrání před 

dalším ročníkem divize jistě dobrá příprava zvlášť v kombinaci s Poděbrady a Přeloučí v rámci 5 CUPu. 

Jo, fond jsme tentokrát nerozpustili, necháváme to na větší akci. I když, kolem 3 000,- tam je.  

Poslední novinkou je červnový přestup Ládi Beránka do prvoligového Vrchlabí a příchod na 

přestupy Martina Holého, Filipa Ivana, Leoše Glazunova a manželů Petra a Lídy Skutilových. No, už 

dáváme do soutěží 4 družstva, ale bude personálně hodně napnuté….. 
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Takže, pokračování 5 CUPu, nejdříve v Poděbradech. Při obecném pohledu na naše klubové 

výsledky nic moc. S citlivými deskami se nejlíp sžil Jarda, který za 541k bere v turnaji 23. místo. O 4 

fleky níž je Martin za 532 kuželek. 

Předposledním kláním byl turnaj dvojic v Přelouči. Tady stojí za zmínku jen dobré 5. místo 

Martina spolu s Petrem Skutilem s výsledkem 1116k (535+581). Ostatní se krásně seřadili na konci 

výsledkové listiny. 

Závěrečné klání jsme spojili s lehkou vzpomínkou na to, že je letos klubu už 15 let. Při účasti 

celkem 24 hráčů to bylo dlouhé odpoledne a večer, zvlášť díky nutné opravě mikrospínače na čtyřce. 

14 lidí dalo pětikilo, ale žádné dostihy se nekonaly a tak Jarda vcelku v poklidu s průměrným výkonem 

uhájil vedení v 5 CUPu a obhájil loňskou výhru. K zamyšlení je ale letošní průměr, který na výhru 

stačil. Skoro o 5 kuželek na 30HS nižší, než vloni, což vcelku jasně vypovídá o nestabilních výkonech 

všech účastníků…. 

 

I do Vrchlabí na Pohár kantýnské jsme zavítali, ovšem domácí nějak nezvládli služby a tak 

jsme málem ani nehráli. Výsledky nebyly do konce září k dispozici… 


