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V Hořicích jsme vystříleli prach už v první třetině. 

Co k tomu napsat… Víme, že bodovat v Hořicích by byl malý zázrak a že my bychom se museli 

konečně vzchopit. Ale všichni se vzchopit. Tohle se naplnilo jen v první rundě. Do ní „nalosoval“ 

Martin Jirku a Petra, proti nim Martin Bartoníček a Petr Vokáč. Jirka dostává na první dráze od 

Martina naloženo 33 kuželek, Petr prohrává se soupeřem o 13 a nevypadá to dobře. Jenže po 

výměně drah kluci zabrali a Jirka náhozem 254k Martina dotahuje, nakonec prohrává jen o 3 klacky 

268:271. Na výhru by musel dát na exit hodovku, což se nepovedlo, bylo jen 7. I tak super výkon a 

pěkný duel. Petr zabral taky a s přispěním slabších plných u domácího borce to otáčí ve svůj prospěch 

a vyhrává 446:428. Máme 2:2 a vedeme o 15k. Na Ondru Fikara šel Láďa a po dobrých plných těsně 

vede. Pak ale bídná dorážka a prohra dráhy o 20 klacků. Po změně drah si to Ondra už pohlídal a ještě 

nepatrně navyšuje, vyhrává 437:410. Vedle Filip vyzval Karla Košťála, který vůbec nerespektoval 

mládí našeho hráče a první plné mu nakládá 174:143. Filip zabírá v dorážce a Karlovi se tolik nedaří, 

půlka je 236:221 pro Karla. Po podobných plných ale Karel dává lepší dorážku a vyhrává celkově 

463:431. Je tu vedení 6:2 a +44 pro domácí. Martin nějak nechtěl hrát s Mírou Nálevkou a tak si 

vybral Jirku Baiera, Jarda šel na Míru. Že nebudeme v Hořicích bodovat, bylo zřejmé po první dráze, 

Martin chybuje v dorážce a Jarda vůbec nezvládá plné. Jirka svůj výkon ještě zlepšil, zatímco Martin 

se protrápil až do konce. Jirka vyhrává 466:405. Prachbídně hrajícího Jardu střídá před koncem první 

dráhy Jirka Prokop a slušným výkonem se téměř dotahuje na Míru. Ten to ale na konci zkušeně 

pohlídal a vyhrává 420:401. Celkově jasně pro domácí 14:2 a 2685:2561. U domácích zahráli velice 

dobře tři hráči, u nás 1,5. Takhle se zápas vyhrát nedá…. 
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Každá série jednou končí, áčko vyhrává nad Přeloučí. 

Po 12. prohře už to fakt chtělo bodovat, jinak by prý neoblomný vedoucí soutěže musel 

dlouho hledat v archivu, kdy se naposledy stalo, že podzim dalo družstvo bez výhry. Včera jsme mu to 

díky dotahovákům usnadnili. Jarda bez formy, Láďa pro změnu nedorazil a tak byli povoláni hned dva 

náhradníci z béčka Jirka Prokop a Martin Šolc. Martin to klasicky rozjížděl a vybral si ho nejlepší hráč 

hostů Petr Miláček. Petrovi se ale příliš nedařilo, Martin si v plných vytváří náskok 21 kuželek a z toho 

pak těžil. Na dvojce se mu tolik nedařilo, ale Petr stáhl jen málo a bereme bodíky za výhru 443:425. 

Vedle Jirka Vaníček svádí vyrovnaný duel s Dušanem Kasou. V půlce vede o 3, před druhou dorážkou 

o 8. Dorážku ale má lepší Dušan a vyhrává těsně 448:441. Škoda. No, vedeme o 11 klacků. Jirka 

Prokop coby další specialista na 1-2 se ale trápí a Pavel Klička mu naděluje v půlce 25 kuželek. Plné 

podobné, Jirka pak ale stahuje ztrátu lepší dorážkou. I tak prohrává 420:436. Vedle mlaďoch Filip 

přilétl pozdě a zřejmě s hlavou někde v oblacích, ve škole, či snad u nějaké baby. Hned prvním ostrým 

hodem újezd do plných s přešlapem a to předznamenalo vývoj hry. Karel Janovský toho zkušeně 

využil a půlku vyhrává 222:189. To už ale od 47. hodu dohrával proti Jardovi. Po výměně podobné 

plné, pak Jarda něco málo stahuje v dorážce (5 fíků!!!) a na světě je prohra 407:433. Soupeř vede 6:2 

a o 31 kuželek. Ne nemožné, ale ne snadné… Martina vyzval Jan Jakube, Petra jmenovec Zeman. 

Martin začal zvolna, ale brzy ulici našel. Honzovi nedal žádnou šanci, bezvadným soustředěným 

výkonem ho deklasuje 491:424. Především dorážka byla luxusní. Petr vede v půlce o 3k, soupeř ale 

výrazně zabral v druhých plných (171k) a vypadalo to na celkovou remízu. Nádherný souboj končí ale 

líp pro našeho Petra, dorážkou to otáčí zpět pro sebe a vyhrává 479:471 a dává potřebnou třetí výhru 

v duelech. Celkově 10:6 a 2681:2637 pro nás. No konečně! Pěkný zápas na závěr divizního podzimu, 

dotahováci to zvládli podobně jako v Poděbradech minulý týden. Tak snad je to zlomeno a jaro bude 

o něčem jiném. 

 

Takže – sumarizace nepovedeného podzimu. Polední místo, jen dva body a šestibodová 

ztráta na dvojici před námi.  

Tabulka: 
1. SKK Hořice B        13 9 1 3 141:67  2686 19 

2. TJ Tesla Pardubice    13 9 1 3 128:80  2649 19 

3. SKK Třebechovice pod Orebem  13 9 1 3 128:80  2631 19 
4. KK Vysoké Mýto    13 8 1 4 118:90  2616 17 

5. TJ Červený Kostelec B   13 7 0 6 111:97  2636 14 

6. SKK Svijany Vrchlabí B   13 7 0 6 107:101  2602 14 

7. TJ Lokomotiva Trutnov B   13 7 0 6 104:104  2591 14 
8. TJ Nová Paka    13 6 1 6 100:108  2586 13 

9. TJ České Meziříčí    13 6 0 7 114:94  2601 12 

10. KK Zalabák Smiřice   13 6 0 7 100:108  2644 12 

11. TJ Jiskra Hylváty    13 5 1 7 93:115  2575 11 

12. SK Kuželky Přelouč   13 4 0 9 78:130  2553 8 

13. TJ Sokol Rybník    13 3 2 8 74:134  2504 8 

14. SKP Kuželky Hradec Králové  13 1 0 12 60:148  2580 2 

 V jednotlivcích je v popředí jen Petr Víšek, s průměrem 455 kuželek mu patří sedmé místo. 

Ostatní se topí v propadlišti. No, chce to nový impulz a zkusit s tím ještě něco udělat a divizi 

zachránit. Dohodlo se tedy, že Jarda půjde do B výměnou za Martina Šolce, Jirka Machač a Pepa 

Pardubský z B do C výměnou za Petra a Lídu Skutilovi. V áčku tak jedna změna, béčko bude z půlky 

obměněné. Snad tento tah pomůže a celkový obraz obou týmů se zlepší. 

 A teď zimní blok turnajů. 
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 Prvním byl turnaj jednotlivců na 100HS ve Dvoře Králové, kde zabodoval Jirka Prokop třetím 

místem za výkon 468 kuželek. Těsně za bednou zůstal Bob Trejtnar s výkonem 461k. 

 Dalším pak stovka ve Smiřicích. Tady nejlíp z našich barev Jarda Němeček na 9. místě za 

výkon 458 kuželek. Shodně dal i Jirka Prokop na 10. místě, 11. skončil Jarda Gütler za 453k. 

  

Turnaje proložíme Pohárem ČKA. S Trutnovem byl malý porod domluvit termíny, pánové si 

dali 3 týdny pohov a tak byl problém to kolem Vánoc někam nacpat. Nakonec v HK 28.12. a odveta 

4.1. v Trutnově. 

 

 Před Silvestrem si přijelo trutnovské Áčko odehrát zápas Poháru ČKA na naši kuželnu, a to 

snad v té nejsilnější sestavě s Petrem Holým a Romanem Strakou. Nechyběl ani Miloš Veigl, Zdenda 

Babka a Aleš Kotek. Domácí tým snad už v klasické sestavě, Ivan, Vaníček, Holý Martin a Víšek. Po 

slavnostním nástupu obou družstev v prvních dvojicích náš Filip proti Milošovi a Jirka proti Romanovi. 

Filip zahrál výborně, ale ani Miloš se neztratil, vždy byl však o kuželku pozadu, a tak Filip svůj duel 

vyhrává 3:1. Vedle to ale Roman vrací Jirkovi a poráží jej taky 3:1. Takže v půlce zápasu na body 1:1. 

Ve druhé půlce náš Martin jde proti Zdeňkovi Babkovi, kterému se vůbec nedařilo, a v půlce svého 

duelu ztrácel 24 kuželek. Proto se nechal 61. hodem vystřídat Alešem Kotkem, který začal dotahovat 

a dvě dráhy vyhrává a vyrovnává tak duel na stav 2:2. Vedle hostující Petr Holý se do našeho Petra 

obul hned od začátku a na body vítězí 3:1. Hosté byli nakonec přeci jen šťastnější a domácím nadělili 

58 kuželek a celkově vítězí 4:2 (9:7). Odveta se hraje 4. ledna na nové kuželně v Trutnově, a tak se je 

na co těšit. JiPr. 
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 Tak letos se postup do nadstavby nepovedl, podobně jako před týdnem áčko prohrává s 

Trutnovem A 2:4 a z postupu se radují trutnovští. Počasí, že by psa nevyhnal, ze sněhové kalamity ve 

Smiřicích jsme volali, že by asi bylo lepší to odložit, ale s úspěchem jsme se nepotkali a nakonec do 

Trauče doklouzali i včas. Zápas byl ve znamení odvet, Filip šel na Mildu Veigla, ale tentokrát tahal za 

kratší konec. Hlavně v první půlce, kde Milda předvedl 320k. Filip výrazně stáhl na třetí dráze, ale pak 

odešel v poslední dorážce a na obrat to nestačilo. Prohrává 1:3 a 523:558. Jirka šel na Romana Straku 

a úkol zněl jako obvykle, co nejvíc se udržet. Nedařilo se mu ale, na dobře hrajícího Romana v půlce 

ztrácí 68 klacků a tak ho střídá Jarda. S přispěním slabšího výkonu Romana se hra vyrovnala, je škoda, 

že toho slušně hrající Jarda plně nevyužil a obě dráhy prohrává těsně o 3 kuželky. Celkově 4:0 a 

571:497 pro Romana. Každopádně v konečném součtu škoda promarněných tří pomocných bodů. O 

osudu zápasu je tak v podstatě rozhodnuto, ztrácíme 110 klacků a navíc by na rozstřel museli oba 

dotahováci vyhrát bez ztráty kytičky a ještě otočit tu ztrátu. Že nic není nemožné, se ukázalo v 

průběhu, kdy rozdíl v jednu chvíli klesl na nějakých -21. Domácí to ale pohlídali a v druhých náhozech 

oba bodovali, takže už nebylo o čem… Petr s Jardou Juskem jak na houpačce, liché dráhy pro Petra, 

sudé pro Jardu. Na klacky vyhrává Petr 551:501. Martin v duelu se Zdeňkem Babkou opět vyhrává, 

ovšem s podstatně lepším výkonem, než v HK. Body bere za 3:1 a 554:526. Co dodat? Celkově 4:2, 

10:6 a 2156:2125 pro domácí, kterým gratulujeme k postupu. Faktem je, že se ale chvíli i báli, protože 

dotáhnout to do rozstřelu, byly by naše akcie podstatně výš. No nic, na kdyby se nehraje. Já vám coby 

samozvaný pohárový kapitán kluci děkuju za hru, myslím, že jsme celkově v Poháru ostudu neudělali 

a to, že jsme neobhájili loňský postup do nadstavby, z toho se nestřílí… JaNe 
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 Dalším z turnajů námi obsazených byl Krakonošův pohár ve Vrchlabí. Účast jsme klasicky dali 

týden před Vánoci a v počtu 10 dvojic. Nejlepší výkon předvedli Martin s Jardou s náhozy 579 a 570 

kuželek. Celkových 1149 jim v nabité konkurenci nakonec stačilo na slušné 13. místo. 

 Domácí dvoustovka byla taky s hojnou účastí. Z klubových nejlíp Láďa Beránek na druhém 

místě za 1001 kuželek. Z áčkařů slušně jen Martin Holý na 9. místě za 893 kuželek. 

 Posledním turnajem byl Memoriál Aleny Frintové Trutnově, kde se ale našim barvám 

nedařilo. Nejlíp dopadl Bob Trejtnar s Jirkou Prokopem za pouhých 815 kuželek, až na 52. místě. 

Áčkaři tam nebyli, stačil kalamitní výlet na pohárový zápas…  

 

 No a je tu pomalu čas na start jarní části sezóny a dostihy áčka v dohánění konkurence na 

spodku divizní tabulky. První zápas je na pořadu 12.1.2017 doma s Českým Meziříčím. 

 

Po debaklu v úvodním kole bylo Meříči co vracet a áčkaři byli odhodláni uvést přání v realitu. 

Dokladem budiž 3 hodovky za sebou v podání jak Martina Šolce, tak Jirky Vaníčka. Jenže na tohle se 

nehraje, čísla hovořila trochu jinak. Milan Vošvrda se do Martina pustil ve velkém stylu, plné 166k, 

první dráha 245k. Po výměně drah se ale karta obrací a naopak Martin tam sype plné 170k, zatímco 

Milan se nesrovnal s jedničkou dráhou. Martin dává 242k a tak trochu se štěstím i díky chybám 

soupeře otáčí duel ve svůj prospěch 463:461. Vedle Jirka tahá v souboji s Martinem Prošvicem za 

kratší konec, i když konečných 443 není špatných, na dobře hrajícího soupeře to nestačilo. Jirka 

prohrává 443:457. Na Filipa šel Jan Brouček a od začátku byly karty rozdány jasně. Honza sype 250k 
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dráhu, Filip 211k. Trend pokračoval o po výměně drah, navíc Filip nezvládá druhou dorážku. Naopak 

soupeř předvádí nejlepší výkon zápasu a Filipa poráží 494:409. S Davidem Štěpánem hrál Láďa a po 

slabších plných v půlce prohrává 211:233. Další plné zase ztrácí 16 klacků a vypadá to věru zle. Jenže 

tohle je sport kulatej a zázraky se občas dějí. Láďa výbornou dorážkou (98k) vytahuje svůj nához na 

446k, zatímco David dává jen 54k, což znamená Láďovu výhru o 6 kuželek. Ještě před 25 hody to bylo 

na ručník a teď plichta s vysokou ztrátou 91 kuželek, ale o celkovou remízu se dotahováci chtěli 

poprat. Martin Holý vs. Kamil Vošvrda a Petr vs. Jindra Brouček. Oba ale nezačali nejlíp, Martin plné 

jen 139k, prohra na dráze 202:225. Petr sice o něco líp, ale výborně hrající Jindra dává v půlce 254k a 

nad Petrem vede o 34 kuželek. V tuto chvíli se naděje na plichtu rozplývají… Kluci to sice v závěru 

trochu zvedli, ale na vývoj zápasu to už neměli vliv – rundu bych jako divák nazval „Lukeš navždy“ – 

těch tam bylo…. Martin prohrává 440:468 a Petr 447:470. Celkově zcela zaslouženě 12:4 a 2790:2648 

pro hosty. Nálada po zápase nic moc, ale je třeba si uvědomit, že výsledek je vzhledem k výborně 

hrajícímu soupeři ještě milosrdný, taky to mohl být kanár jak vystřižený. 

 

No nic, je třeba zabojovat příště v Červeném Kostelci, kde jsme vloni od výhry daleko nebyli. 

 

 

Druhý zápas jarní sezóny Á týmu v Červeném Kostelci nezačal pro naše barvy úplně dobře. Na 

úvod prohrává Jirka Vaníček s domácím Vaškem Šmídou, který byl v půlce zápasu střídán,  v poměru 

406:417, hlavně díky újezdům v poslední dorážce ke konci hry. V dalším duelu Láďa Mikolášek, tahajíc 

se Jakubem Wenzelem o každou kuželku, nakonec taky těsně prohrává o tři klacky v poměru 443:440. 

Trochu smůla. Ve třetí rundě si to  Martin Šolc rozdal v Péťou Linhartem. Péťa Martina udolal těmi 
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svými šouláky jen díky tomu, že v půlce měl náskok jedné hrcky. Tento náskok po obrátce už jen 

hlídal, a tak i Martin ztrácí body za prohru 444:458. Takže v polovině zápasu pro domácí 6:0 a náskok 

28 kuželek. Pak přišel na řadu kapitán Petr, který se nasadil snad už tradičně proti domácímu Frantovi 

Adamů. Nelehký úkol začít zápas konečně obracet, Petr zvládl na jedničku. Nejen, že smazal 28, ale 

ještě Frantovi pěkně naložil - 481:427. Z našeho pohledu už přeci jen lepší stav, 2:6 a na klacky +26. 

Následoval duel Filipa s posilou z A týmu Kosteleckých, Martinem Mýlem. A protože se Martinovi 

nedařilo, tak už v půlce si Filip nejen vybojoval respekt, ale taky náskok 28 kuželek. Po výměně drah 

se Martin zjevně nechtěl s tímto stavem smířit, a tak zabral, co to šlo. Ale Filip už jen kontroloval 

rozdíl a nakonec se mu podařilo Martina zdolat výkonem 441:429. Před posledním zápasem, sice pro 

domácí na bodíky 6:4, ale na kuželky už pro nás +38. Poslední duel mezi naším Martinem Holým a 

domácím Jindrou Kašparem měl rozhodnout. Jindra v půlce o pět klacíků lepší, takže kuželky 

stahoval. Po výměně drah vyrovnaný výkon, zrovna tak jako náš Martin, nakonec domácí borec bere 

body za hru, vítězí 453:436, ale nepodařilo se mu už uhrát kuželky. Nakonec 8:8, díky 21 kuželkám, 

které tam po Petrovi zůstaly v náš prospěch. JiPr. 

 


