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 Před dalším kolem soutěže čekal náš tým první zápas v Poháru ČKA v Trutnově s jejich „D“ 
týmem hrajícím Krajský přebor. 30.10.2010 dokázal náš tým v Trutnově nadělit domácím kanára! 
 

 
 
 
Komentář z webu SKP: 

Třetím úspěchem hradeckých kuželkářů byl první zápas áčka v poháru ČKA v Trutnově 
s místním D týmem, hrajícím Vč. přebor. Pohár se hraje na 4x120HS a je bodován mezinárodním 
bodováním, naši udělili soupeři „kanára“ 6:0, na pomocné body 12:4 a na kuželky 2018:1883. Před 
pondělní odvetou v Malšovicích tak naděje na postup výrazně stoupla a našim bude k postupu stačit 
vyhrát v jedné ze čtyř dvojic. Základ úspěchu položil výhrou 3:1 (tentokrát opravdu čulibrk) Láďa 
Mikolášek, když po první prohrané dráze a pomalejším rozjezdu poráží Jaroslava Tůmu 490:450k. Ve 
druhé dvojici poráží ve skvělé formě hrající Miloš Kvapil dle shodného scénáře nestrora trutnovského 
klubu Jirku Ryšavého 513:470 a hosté vedou 6:2. Jarda Němeček pak vyhrává první dvě dráhy nad 
pomalu se rozjíždějícím Pavlem Řehákem. Ve druhé půlce je ale vše opačně a domácí borec 
vyrovnává na 2:2, nicméně Jarda díky poslednímu hodu vyhrává zápas na kuželky nejtěsnějším 
rozdílem jednoho klacku. V závěrečné dvojici připustil drama Zdeněk Diviš pouze během prvního 
náhozu, který vyhrál o dvě kuželky. Pak už nebylo co řešit a skvělým výkonem 519k poráží Václava 
Kuklu 4:0 a o 51 kuželek. Celkové vítězství jistě velmi překvapivé, nicméně zcela zasloužené. V pondělí 
přijďte od 18.00 fandit při odvetě… 
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Odveta byla na pořadu hned v pondělí 2.112010. 
 

 
 
Text z webu SKP: 
Včerejší odveta prvního kola poháru ČKA přinesla potvrzení postupu našeho týmu. Jak domácí, tak i 
hosté z Trutnova nastoupili ve zcela obměněné sestavě a hosté se pokoušeli o téměř nemožné – 
zvrátit souboj na svoji stranu. V prvních dvojicích proti sobě nastoupili Jirka Prokop a Milan Kačer, 
zároveň Petr Víšek a Karel Slavík. Jirka nenechává nic náhodě a vyhrává hned první tři dráhy, což 
znamená první bod a rozhodnutí o našem postupu! Celkově vyhrává 3:1 a 534:525, když Milan na 
poslední dráze mocně dotahoval celkový rozdíl v kuželkách. Petr svádí s Karlem vyrovnaný souboj, 
který při remíze 2:2 končí o dvě kuželky ve prospěch hostujícího hráče, celkově 512:514. Za stavu, kdy 
bylo o našem postupu rozhodnuto, nastupují v dalších dvojicích Jirka Vaníček a Libor Řehák a Miloš 
Kvapil proti Láďovi Němcovi. Jirka zlepšeným výkonem ve druhé šedesátce poráží Libora 2,5:1,5 a o 
12 kuželek 531:519, Miloš pak při remíze 2:2 prohrává o 15 kuželek s nejlepším hráčem hostů Láďou 
522:537. Celkově pak pro náš tým 4:2 a 9,5:6,5 pomocných bodů, kuželky 2099:2095. A můžeme 
slavit postup!  Ve druhém kole nás čeká opět těžký soupeř, Červený Kostelec C, který překvapivě 
postoupil přes ligový Loko trutnov „A“. 
 
 
První předkolo Poháru jsme tedy zvládli výborně a můžeme se zpátky plně věnovat Krajské soutěži. 
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Deváté kolo – 5.11.2010 a zápas v Českém Meziříčí s jejich „B“ týmem. Na tamní kuželně jsme 
už dlouho nebyli a tak jsme nevěděli přesně, co nás čeká. Nadělený kanár soupeři však hovoří jasně… 
 

 
 
 
Komentář z webu: 
Další úspěch áčka v soutěži, tentokrát kanár udělený domácím v Č. Meziříčí, B týmu. Pravdou je, že při 
jiné kombinaci dvojic by to 16:0 pro naše hráče nebylo, nicméně o to nejde… Celkově na kuželky se 
silnou převahou 2443:2226. Nejlepší výkon podal za již rozhodnutého zápasu Jarda Němeček – 443k 
především díky výborné dorážce (158k), celkové číslo vydatně podpořil i David Hanzlíček – 432. 
Ostatní chvílemi bojovali sami se sebou, nicméně bojovností a i zkušenostmi dokázali rovněž dovést 
své zápasy k vítěznému konci. Pochválit je třeba dorostence Honzu Bičiště za body a výkon především 
„do plných“. Příští zápas je po volnu v dalším kole na domácí půdě až 18.11. s Vrchlabím D. 
 
 
 
V desátém kole jsme měli volno díky lichému počtu družstev v soutěži.  
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Jedenácté kolo dne 18.11.2010 a domácí zápas s SKK Vrchlabím D. Další rekordy kuželny! 
 

 
Komentář od Davida se jaksi na STK kdesi zatoulal a tak je k dispozici pouze jeden názor z webu SKP: 
Ve včerejším 11 kole soutěže porazilo áčko na domácí půdě SKK Vrchlabí D. Hráče a hráčky Vrchlabí je 
potřeba pochválit za skvělé výkony a nový rekord kuželny v kategorii hostů – 2617 kuželek. Vyvinutý 
tlak ale probudil domácí k rekordnímu výkonu rovněž, celkových 2712 kuželek je skvělým výkonem. 
Domácí vyhráli poměrem 12:4, nejlepší výkon podal Jirka Prokop 481 kuželek, dále Petr Víšek – 464 
kuželek. V dalším kole jede áčko do Trutnova. 
 
 21.11.2010 a první zápas druhého předkola Poháru ČKA na kuželně v Červeném Kostelci. 
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 Domácí byli prý „značně rozladěni“ a tak je zápis z utkání skenovanou kopií originálu, protože 
elektronicky jaksi nedorazil… 
Stručný komentář z webu: 
Béčko má svůj zápas s Třebechovicemi B odložen na 8.12. a tak byl jedinou víkendovou akcí zápas 
áčka v poháru ČKA v Červeném Kostelci s „C“ týmem. Na horké půdě, kde prohrál i třetiligový Trutnov 
A naši dokázali naplno bodovat a domácím uštědřili kanára! Před středeční odvetou v Hradci jistě 
velmi nadějné.. Nejlepší výkon z našich hráčů podal David Hanzlíček – 561k. 
 

Odveta byla na pořadu hned 24.11.2010 doma.  

 
 
 Prostě se vše povedlo, i když nám hosté pěkně zatápěli a postup jistil pouze David. 
Komentář z webu: 
Včerejší odveta druhého kola poháru ČKA s Červeným Kostelcem C přinesla první porážku áčka 
v letošních soutěžích. Bylo zřejmé, že zkušený soupeř z čela přeboru si nenechá nedělní porážku jen 
tak líbit. Kýžený postupový bod pro nás zařídil David Hanzlíček výhrou 3:1 s náhozem 558 kuželek. 
Ostatním hráčům se již bodovat nepodařilo a tak hosté vítězí 5:1, nicméně postupují domácí! Za 
výkony se ovšem stydět nemusí nikdo z našich, hosté byli prostě lepší! V příštím kole nás čeká 
druholigový KK SDS Sadská, momentálně na třetím místě 2KLM A. Nevím, nevím…  Dle výsledků 
není pro hráče soupeře problém hrát kolem 570k na hráče, takže to bude spíše „kuželkářské školení“, 
nicméně se těšíme! – 13.12. v 18.00 hodin. 
Přijďte fandit !!!! 
 
Nakonec bylo vše jinak a první zápas jsme odehráli 1.12. v Kutné Hoře, 13.12. byla na programu 
odveta. O tom ale až níže… 
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 Na pořadu byl předposlední zápas Krajské soutěže a naše „trápení“ v Trutnově 25.11.2010. 

 
 Píšu „trápení“ a přitom to byl kanár! Nicméně s velkým štěstím. 
Komentář z webu: 
Předposlední kolo soutěže zaválo áčko do Trutnova na souboj s jejich E týmem. Nadělený kanár 
super, ale jinak jedno velké trápení… Měli jsme hlavně štěstí, protože všechny souboje skončily dost 
těsně a většinou obratem na poslední chvíli. Však to někteří z domácích dost těžce nesli… Především 
je třeba pochválit našeho nejmladšího, protože Honza Bičiště družstvo tentokrát vedl – 434 kuželek a 
osobní rekord! Dobře zahrál i Miloš Kvapil – 427k a slušně Zdeněk Diviš – 415k. Ostatní se jen trápili, 
trápili a trápili…  
 
 

Nabitý program podzimu pokračoval avizovaným pohárovým zápasem s KK SDS Sadská 
v Kutné Hoře. Krásná kuželna, kde jsme doposud nehráli… 

Komentář z webu, výsledky níže… 
Včera jsme zavítali i přes silnou nepřízeň počasí do Kutné Hory k prvnímu zápasu třetího kola poháru 
ČKA s KK SDS Sadská. Jak jsem psal níže, nebylo v podstatě co řešit a vezeme si domů kanára. Celkově 
6:0, 11:5 a 2220:2090 pro domácí druholigový tým. Nejdříve Láďa Mikolášek sice utrhl dva malé 
bodíky, ale se svými 507 kuželkami nestačil na soupeře, který dal 524k. Jirkovi Prokopovi utekl soupeř 
hned na první dráze o 29k a tak i přes zisk dvou pomocných bodíků už nebylo co řešit a prohrává 
502:547. Jarda Němeček sice s nejlepším náhozem 542k, ale bez pomocného bodu rovněž prohrává 
s nejlepším hráčem soupeře – 588k a tak už nebylo co řešit. V poslední dvojici Zdeněk Diviš – 539k 
vyhrává jeden souboj, tři však ne a celkově rovněž prohrává o 22k. Co dodat? Víceméně očekávaný 
výsledek, snažili jsme se, nicméně na víc nebylo… Ale na odvetu doma se těšíme! Zároveň na 13.12. 
od 18.00 zveme diváky, myslím že bude na co koukat a „hrozí tu reálně i první hradecká šestistovka“! 
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Co k tomu dodat? Na soupeře nemáme, museli bychom mít super den a oni den blbec… Nicméně 
ostudu jsme neudělali. Jen nejsme zvyklí, že dáte 141 na dráze a prohrajete ji….  
 
 
Ještě nějaká ta dokumentace těsně po zápase. 
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 Pojďme ale zpátky k poslednímu kolu soutěže a k domácímu zápasu s Dvorem Králové „B“. 
Datum? 2.12.2010. 

Komentář z webu: 
Áčko má za sebou všechny podzimní souboje v soutěži, všechny vítězně. V posledním kole včera 
přivítalo na domácí kuželně Dvůr Králové B. Hosté si před zápasem brousili zuby, že nás připraví o 
naši neporazitelnost… Netušili ovšem, že potkají tým v super formě, který na naší padavce hodí další 
rekord kuželny. Tentokrát jsme to povýšili na skvělých 2745 kuželek! Na body 14:2, když o 8 kuželek 
odvrátil kanára na poslední dráze výborně hrající Miroslav Šulc - 454, který porazil Jardu Němečka – 
446k. Ale vezmeme to pěkně od začátku, protože tentokrát stojí za zmínku skutečně všechny výkony. 
Nejdříve Jirka Vaníček – 456k a výhra o 11, na dalších drahách Láďa Mikolášek – 472 a výhra o 71 
kuželek. Je vidět, že návrat na své dříve oblíbené dráhy chlapci skvěle zvládli. Výborně rozjetý zápas 
pak podpořila svými výkony další dvojice  - poprvé na 1 a 2 hrající David Hanzlíček – 462 k a výhra o 
40 klacků, dorostenecký rekord pak předvedl Honza Bičiště – 464k s výhrou o 86k. V tu chvíli nebylo 
co řešit a poslední dvojka měla za úkol nezklamat a zkusit udržet náběh na rekordní nához. Povedlo 
se, když VIP čulibrk Zdeněk Diviš dal 445k a vyhrál o 63 kuželek. Poslední nához jsem již komentoval 
výše. Celkově tedy výhra o krásných 263 kuželek. Osobně bych chtěl poděkovat nejvěrnějšímu 
divákovi podzimu Karlu Černíkovi za jeho podporu a poctivou docházku na fandění. Snad se měl 
v první půlce soutěže na co dívat…  
 
Zde se sluší ukázat na svět tabulku soutěže v její pravé polovině. Bez komentáře….  
Tabulka: 
1. SKP Hradec KrálovéA   12 12  0  0  167:25  2486  24 

2. Spartak Rokytnice nad Jizerou C  12 8  0  4  126:66   2438  16 

3. TJ Poříčí     12 8  0  4  115:77   2355  16 

4. Honer club Březovice   12 7  0  5  110:82   2398  14 

5. TJ Milovice B    12 7  0  5  108:84   2340  14 

6. TJ Lokomotiva Trutnov E   12 7  0  5  102:90   2269  14 

7. TJ JilemniceC    12 6  0  6  106:86   2347  12 

8. SKK VrchlabíD    12 6  0  6  93:99   2402  12 

9. TJ Nová Paka B    12 6  0  6  92:100   2321  12 

10. TJ Dvůr Králové nad Labem B  12 5  0  7  75:117   2330  10 

11. TJ Červený Kostelec D   12 3  0  9  68:124   2275  6 

12. SKK České Meziříčí B   12 3  0  9  62:130   2336  6 

13. TJ Dvůr Králové nad LabemC  12 0  0  12  24:168   2140  0 
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 Posledním kolektivním vystoupením byla odveta třetího předkola Poháru ČKA doma 
13.12.2010 s KK SDS Sadská. 
Nejdříve komentář, potom výsledky, které vcelku potěšily! 
 
Včera jsme si zahráli odvetu v poháru ČKA proti druholigovému soupeři ze Sadské. Domnívám se, že 
ač jsme neuspěli a prohráli 4-2, byli jsme jim důstojným soupeřem. Všichni jsme si zahráli nad 500 
kuželek, body však brali jen Zdenda Diviš s výkonem 532 kuželek a Jirka Vaníček s výkonem 534 
kuželek když vyhrál na pomocné body 2,5 ku 1,5. Soupeři se u nás hrálo dle jejich vyjádření dobře, ale 
i oni jsou zvyklí na větší čísla. Pohár ČKA byl pro nás jako nováčka úspěšný už v tom, že jsme se 
probojovali mezi 48 nejlepších družstev v republice. I přesto, že jsme byli vyřazeni, máme z účasti 
v poháru jako družstvo dobrý pocit. 
Tak příště… Teď už se budeme soustředit jen na jarní část Vč. soutěže. 
 
 
 

 
Je to škoda, k remíze 3:3 stačilo v případě Petra Víška zahrát o 5 kuželek více. To je ale kdyby a 
kdyby… Petr dělal, co mohl! 
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 Kapitolu oficielních soutěží jsme tedy pro podzimní období uzavřeli, nyní se můžeme plně 
věnovat ježdění po turnajích. Výsledky zde neuvádím, jsou na webu SKP, jen nějaký ten komentář… 
 
11.12.2010 Máme za sebou dva výlety na turnaje v okolí. Ve čtvrtek zavítala šestice hráčů na 
turnaj dvojic do Českého Meziříčí, dnes dvě čtyřčlenná družstva do České Třebové. Ve čtvrtek zahrál 
nejlépe stovku Jarda Němeček – 423k, dále Zdeněk Diviš – 411k. V součtu do dvojic však žádný 
úspěch čekat nelze, tito dva spolu nehráli a stejně by to na slušné umístění nestačilo.  

Dnes v Třebové zahrálo družstvo ve složení L. Mikolášek – 544, J. Prokop – 542, M. Kvapil – 
527 a J. Němeček – 519k třetí nejlepší klubový výkon v družstvech na 4x 120 HS. Nicméně na 
„padavce“ žádná velká spokojenost, bylo na víc.. Tím spíš, že v druhém družstvu zahrál Z. Diviš 548k a 
B. Trejtnar 538k. Ale po sobotní brigádě to byl příjemný výlet a dobrý trénink na lednovou 
dvoustovku. 
 
20.12.2010 V sobotu jsme zavítali v hojném počtu do Vrchlabí na tradiční Krakonošův pohár. 

Celkem 10 dvojic na 2x 120HS je dobrá účast. Vcelku slušný výsledek předvedla jen dvojice Franta 

Beránek a Jarda Gütler, kteří nahráli shodně 526 kuželek, celkově tedy 1052k. Ostatním dvojicím se 

již tak nedařilo. Nejlepší výkon dne předvedl Jarda Němeček – 535k. Na dříve oblíbené kuželně se 

nám v poslední době nějak výrazně nedaří… Asi si necháváme formu na jarní část soutěže…  

Poslední letošní klubovou akcí bylo béčkem vyprovokované „derby“ hrané v pondělí 27.12. 
od 17.00 hodin. Béčko si na doplnění svého týmu z našich řad vylosovalo Láďu Mikoláška, druhou 
posilou byl Olda Hornych a tak jsme se mohli pustit do bratrovražedného boje, 100 HS, 7 proti 7-mi. 
Akce se více než povedla, kolektiv utužen!!!   
Vítězství béčka 12:6 a 3156:3143 znamená „výhru zkušeností nad ambicemi“  
A jak to probíhalo? 
Nejdříve nastoupil Martin Šolc proti Jirkovi Prokopovi. Martin se Jirky bál a snad proto se do něho 
hned od začátku pustil a nepovolil až do konce. Výsledkem je Martinův osobák 490k, Jirkovi nešla 
dorážka a končil na čísle 434. Ve druhé dvojici Jirka Vaníček skvělým výkonem a v osobním rekordu 
482k poráží Jardu Gütlera (439k) a stav je 2:2 a béčko průběžně vede o 13 kuželek. Třetí runda – 
Zdeněk Diviš 464k poráží Pepu Pardubského, kterému se včera vůbec nedařilo a dal jen 406k. Zároveň 
David Hanzlíček s náhozem 453k poráží Jirku Machače (432k) a áčko přebírá vedení v zápase na 6:2 a 
o 66 kuželek. Nadějné vedené se rozplývá v dalších dvojicích, kdy výborně hrající Olda Hornych (483k) 
poráží Miloše Kvapila (442k) a Láďa Mikolášek (442k) poráží trápícího se Jardu Němečka (419k). Je 
vyrovnáno na 6:6 a áčko vede o pouhé tři kuželky. Vše se rozhoduje v poslední dvojici mezi Frantou 
Beránkem a Petrem Víškem. Franta zkušeně nenechává nic náhodě a Petra poráží 464:449, přestože 
Petr mocně dotahoval hrckami v dorážce. 

 


