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 Hned na začátku roku jsme v kombinované sestavě zavítali na Otevřené mistrovství 

Pardubického kraje do České Třebové. Výsledky jsou k nalezení na webu, přikládám pouze fotky 

hráčů. Dařilo se Jirkovi Prokopovi, dobře zahrál i Zdeněk Diviš a Pepa Pardubský. 

 

 

Druhou akcí roku 2011 byl sobotní přátelák s Trutnovem B a následná odveta v pondělí na 

domácí půdě. 

Článek z webu ze dne 8.1.2011: 

Dnes áčko zavítalo na pozvání Ivana Kulicha do Trutnova k přátelskému zápasu s místním béčkem. 

Ivan říkal, že je třeba porovnat výkonnost vedoucího týmu krajské soutěže s vedoucím týmem 

krajského přeboru. Musím konstatovat, že řeči o pouštění karára z klece se ukázaly jako neoprávněné 

a hradečtí poldové vyhráli v Trutnově 12:4, byť o pouhých 17 kuželek. Nejlepší výkon podal Jirka 

Prokop s náhozem 431k. Více ve výsledcích… Odveta je na programu v pondělí od 18.00 ihned po 

Valné hromadě SKP. Zájemce o pěkný zápas zveme „na čumendu“. 

Nejdříve fotodokumentace, výsledky níže… 
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A jak to probíhalo? Ivan poslal zápis sice o něco později, ale tady je: 

 

Pondělní odveta přinesla tuhé a většinou vyrovnané boje. 
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 A jak to zhodnotit? Nebudu se více rozepisovat s reakcemi na slibovaného kanára, jen uvádím 

komentář z našeho webu. (Já jim říkal, jestli mají s sebou přilby, že je budeme bít… ) Je jen škoda, 

že jsme zůstali 7 kuželek pod rekordem kuželny…. 

11.1.2011 Včerejší odveta s Trutnovem B na domácí kuželně přinesla 5 vyrovnaných soubojů a 

jeden jednoznačný. Důležitý náskok pro domácí zařídil v první dvojici Láďa Mikolášek (462k) proti 

Ivanu Kulichovi (393k). Ostatní souboje byly maximálně o deset kuželek a velmi dramatické. Nejlepší 

nához předvedl David Hanzlíček (466k), neztratil se ani Jirka Prokop (462k), přestože oba své souboje 

těsně prohráli. Body byť se štěstím zajistili Jirka Vaníček/Zdeněk Diviš (452k), Miloš Kvapil (459k) a 

Jarda Němeček (437k). Celkově tedy 12:4 pro domácí a 2738:2662. Myslím, že dvojzápas splnil 

tréninkový účel před jarní částí soutěží a že jsme si dokázali, že není třeba se žádného soupeře 

předem obávat. V příštím roce se v přeboru můžeme těšit na zajímavé a vyrovnané souboje. 

 

 Nyní se již můžeme soustředit na odvety ve Východočeské krajské soutěži.  

První odveta nás čekala ve čtvrtek 13. ledna (tedy v den mých narozenin – a to ze mě kluci svými 

výkony udělali čulibrka) na domácí půdě s Jilemnicí C. Protože v Jilemnici byl na podzim souboj těsný, 

čekali jsme tuhý boj i na domácí kuželně. Jenže opak byl pravdou a soupeř díky neskutečným 

výkonům dvou našich hráčů dostal naloženo o 277 kuželek! Prostě byl den D a dařilo se! Nejen že byl 

kanár a padl nový kolektivní rekord kuželny, tentokráte povýšený na skvělých 2751 kuželek, ale 

především první klubová pětistovka v podání Davida Hanzlíčka – 510k! 

 

Vskutku „divizní výkon“ družstva i přes tři náhozy jen mezi 430 a 435k. 
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Do zpravodaje Zdeněk poslal tento text: „Nestává se v této soutěži často, aby byla překonána hranice 

500 shozených kuželek. Dnes se to v Hradci Králové podařilo Davidovi Hajzíčkovi (ten překlep je zcela 

náhodný) a navíc další hráč – Petr Víšek – byl téměř na dostřel. Hezký zážitek jak pro jmenované, tak 

pro přihlížející. Výkon jednotlivců byl korunován novým rekordem kuželny domácího družstva.“ 

No a na web jsem dal toto: „Jako „zářivý den“ lze označit první jarní vystoupení áčka v soutěži. 

Jilemnici C poráží kanárem 16:0 a v novém rekordu kuželny 2751k o neskutečných 277 klacků. Navíc 

David Hanzlíček si připsal kromě osobního rekordu i rekord kuželny na skvělých 510k! Kuželku za 

svým rekordem pak zůstal Petr Víšek s náhozem 491k. Co dodat? Škoda, že si i ostatní nesáhli o něco 

výše, konečné číslo mohlo být větší. Takhle ale máme příště o co bojovat, myslím, že vypíšeme prémii 

za 2800…. “ 

Jen tak dál….. 

Jak jistě uznáte, na tomhle místě je nutné dát foto! Jen upozorňuji, že není originální díky absenci 

foťáku v den D a je to foceno následně. Proto i ten úsměv není tak široký jako po utkání…  
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 Druhé jarní kolo a první soutěžní zájezd do Dvora Králové, tentokrát s jejich „C“ týmem ve 

čtvrtek 20.1.2011. Outsider soutěže pozval na zápas nejen své béčko, ale přijel třeba i Ivan Vondráček 

a tak bylo na kuželně rušno. V samotném zápase ale nebylo co řešit. Gratulace patří Zdeňkovi, který si 

hodil svůj osobák a povýšil ho na 473 kuželek. Ve Dvoře to jaksi nečekal…  

 

Ještě stručný komentář z webu: 

Áčko odehrálo druhé kolo jarní části soutěže včera s outsiderem ze Dvora Králové C. V zápase od 
začátku nebylo co řešit a výsledek 16:0 a 2542:2090 je jednoznačný, vyhrát o 452 kuželek se nám 
ještě nepodařilo. Největší zásluhu na výkonu družstva má Zdeněk Diviš, který v osobním rekordu 
předvedl skvělých 473 kuželek. Kvalitní výkon podal i Petr Víšek s náhozem 449k. 
 
 
 
 
 Třetí jarní kolo k nám zaválo hráče z B týmu Milovic. Ráno volali, že se nesejdou a tak byl osud 
zápasu nejistý, protože se nám vůbec nehodilo zápas odložit… Ve finále se ale soupeř dostavil 
v dostatečném počtu a tak se mohlo hrát. Ozdobou výhry 14:2 byly tři výkony nad 480 kuželek 
v podání Jirky P.  (480k), Davida (484k) a Jardy (497k v osobáku). A celkově 2743 je taky jen těsně pod 
hranicí klubového rekordu. Je vidět, že je vcelku jedno kdo hraje, tentokrát absentovali dva nejlepší 
z minulého kola a znovu se záskok dokonale povedl.  
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Ještě komentář z webu SKP: 

Už se stalo téměř tradicí, že v domácím zápase sahá áčko na více než 2700 kuželek a že pokaždé 
padne nějaký rekord. Jinak tomu nebylo ani včera v odvetě s Milovicemi B. Zápas sice nezačal 
nejlépe, když jsme po první padesátce prohrávali o 74 kuželek, ale oba naši hráči dokázali na druhých 
drahách náskok soupeře stáhnout a Láďa i vyhrát. I tak bylo ale 2:2 a mínus 22k. Od druhých dvojic už 
ale nebylo až na výjimku v závěru co řešit. Jirka V. i David otočili skóre na +68 a dotahováci měli jen 
výhru potvrdit. Jirka P. si pak bez problémů poradil se soupeřem o dalších 47k. Avizovanou výjimkou 
byl poslední zápas, kde dorostenec David Jaroš nedal ani chvilku klidu Jardovi a skvělým výkonem 
479k ho v podstatě „dohnal k osobnímu rekordu“ 497 kuželek. Na dosah tak byla další pětistovka… 
Celkově tedy 14:2 a 2743:2610. Myslím, že bylo na co koukat…. 
 
Ještě poznámka od Davida zaslaná do vydání zpravodaje: 
„Osobní rekordy hráčů, atak pětistovky a týmového rekordu kuželny, aneb další famózní podívaná na 
malšovickém sypáku“. 
 

  Další zastávkou na cestě za postupem je ve čtvrtek 3.2. Rokytnice C a parta našich 

dlouholetých kamarádů. Cesta daleká, snad nebude trnitá…  

Předpověď se naplnila jak s trnitostí cesty, tak s vývojem zápasu. Kolouzačka po silnici a navíc nás 

domácí pěkně zlobili. Narodila se tak naše druhá výhra „jen 10:6 na kuželky“. I když, rozdíl byl 

dostatečný. 
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 Nutno podotknout, že výsledek je lehce zkreslen, protože domácí (netuším proč) Jardovi 

započítali o 8 kuželek víc, než svítilo na automatech… Protože to nic neřešilo a zjistili jsme to až den 

po odeslání zápisu, neřešili jsme. 

Ještě komentář z webu: 

Ve čtvrtek hrálo i áčko a to v Rokytnici n. Jizerou s jejich C týmem. Nečekalo se nic jednoduchého a 
byla to předpověď správná. Konečná výhra 10:6 pouze na kuželky je důkazem. Zápas v podstatě 
rozhodl ve třetí dvojici hrající David Hanzlíček, když výkonem 461k porazil o 80k Evu Novotnou. 
Slušně zahráli i Zdeněk Diviš 432k a Láďa Mikolášek 430k. Ostatním se již tak nedařilo a své zápasy 
prohráli. Celkově na kuželky 2552:2460. Výhra je cenná, stalo se snad již tradicí, že náš soupeř, se 
kterým momentálně máme hrát, se před zápasem vyhoupne na druhé místo v tabulce soutěže… 
 

 

18. kolo soutěže a domácí zápas s Novu Pakou B. Vzhledem k tomu, že se hostům moc nedaří 

a u nich jsme jim nadělili kanára, čekali jsme pohodové hraní a další výhru. Je pravda, že výhra 

v pohodě byla, ale hosté zahráli dobře. Nejlépe oba dotahováci, zvláště pak posila z áčka Pavel Beyr. 

Nakonec ale výhra 12:4 a o 171 kuželek, může tak pokračovat hon hostujících týmů na první prohru 

našeho týmu…. 
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Komentář z webu SKP: 

Áčko pokračuje ve vítězném tažení soutěží. Ve včerejším zápase porazili naši borci Novou Paku B 12:4 
a poměrem 2700:2529 na kuželky. Potěšitelné je hlavně to, že na domácí padavce již počtvrté za 
sebou padla hranice 2700 kuželek. Nejlepší výkon předvedl již téměř tradičně David Hanzlíček – 490 
kuželek. Neuspěl tentokráte na 1,2 hrající dorostenec Honza Bičiště. Ostatní se vešli kolem čísla 450 
do rozdílu 16-ti kuželek, což svědčí o vyrovnanosti týmu. Po týdnu volna olemovaném Okresními 
přebory jede áčko v pátek 25.2. do Březovic. 
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 Prázdninový týden přinesl Okresní přebory. Dospěláci hráli v Třebechovicích, senioři na naší 

domácí půdě a dorostenci ve Smiřicích. 

Výsledky seniorů: 

 Výsledky – muži kvalifikace: 
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Výsledky – muži – finále: 

 

Výsledky – dorost: 

 

 



Kronika „A“ Stránka 31 
 

Jak je vidět, výsledky mohly být pro naše barvy lepší, ale jako zkušenost dobrý! 

Ještě článek z webu SKP: 

O víkendu pak proběhlo Mistrovství okresu Hradec Králové. Dorost hrál ve Smiřicích 100 HS a Honzovi 
utekl postup na kraj o 22 kuželek, když skončil třetí. Muži hráli 100 HS v Třebechovicích a nejlepších 
10 pak finále 100HS tamtéž. Po dobře rozjeté kvalifikaci v podání Davida přišlo v neděli zklamání a tak 
jediným postupujícím z našich řad je Miloš Kvapil, který jde dál ze třetího místa. Zraněnému Láďovi 
popřejme brzké uzdravení. Senioři hráli na domácí půdě, postupují Franta Beránek a Jiří Machač. 
Domácí prostředí jim svědčilo a zaslouženě jdou dál. Gratulujeme. 
 
 19. kolo soutěže a výlet na horkou půdu do Březovic v pátek 25.2.2011. 

 
 

Co dodat? Zatím nejtěsnější výhra v letošní soutěži. Domácí nám dali pěkně zabrat… 

A na web Jirka P. napsat tohle: 

V pátek jsme v poněkud oslabené sestavě odjeli na horkou půdu Honeru Club Březovice. Kdysi si tam 
zahrál do turnaje Petr Víšek, pro ostatní kuželna byla velkou neznámou. Kluci z Březovic hrají dobře, a 
tak jsme měli oprávněnou obavu z toho, jak tam dopadneme. Hned v úvodu nastoupil na rozjezd 
místo Ládi Mikoláška, Jirka Vaníček. Bylo to jak za starých časů, i bez Ládi se podařilo Jirkovi zápas 
dobře rozjet, když svého soupeře deklasoval a bral první body (430-387 k). Pak si šel kuželnu 
vyzkoušet nás mladíček. Honzovi se sice povedla první dráha, ale druhou už nezvládl a svoje utkání 
prohrává a ztrácíme i náskok v kuželkách (jen 382k). Pak do boje zasáhl náš bomber Petr víšek, zápas 
opět otáčí v náš prospěch a na kuželky opět vedeme (425k). Špatný den měl v pátek kapitán družstva 
Zdenda Diviš. Na něj nezvykle moc újezdů a výkon pod čtyřstovkou (394k) znamenal opět pro domácí  
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srovnání skóre, i když poměr kuželek jsme stále drželi v náš prospěch. Dalším aktérem byl Jirka 
Prokop, po první dráze prohrává se soupeřem o 18 klacků, ale nakonec na druhé dráze svůj zápas 
otáčí a vyhrává v poměru 427-423 a opět zase vedeme, na kuželky jsme v plusu (18k). Poslední zápas 
měl rozhodnout o celkovém vítězi. Miloš Kvapil mohl prohrát, ale musel udržet kuželky. To se také 
stalo. Miloš prohrává s Oubramem v poměru 430-413, ale nakonec ten jeden klacek uhrál a vítězíme 
v poměru 10-6, odvážíme si cenné vítězství. Nemohu si odpustit ale poznámku ke stavu kuželny. 
Copak, že to tam nepadá, jak jsme zvyklí z naší kuželny, to jsme už viděli na hodně kuželnách, ale 
zima jak v tanku, pavučiny, kam se člověk podívá a o prachu ani nemluvě. Představoval bych si aspoň 
kuželnu uklizenou. 
 Co je ale nejdůležitější, tahle „upocená výhra“ (  ) znamená, že jsme již jasným 
postupujícím družstvem do Krajského přeboru pro příští soutěžní ročník! 
 
 
 Náladu jsme si měli spravit ve čtvrtek 3. března na domácí kuželně v zápase s Poříčím. 
 

 

 Jak je vidět ze zápisu, nálada napravena! Sice jsme tentokrát zůstali pod hranicí 2700 kuželek, 

ale ono to pokaždé zahrát nejde… Jinak opět plníme pokutový fond, protože Petr dal tři hrcky po 

sobě. 

Do zpravodaje poslal Zdeněk tohle:  

Další zajímavý zápas, zejména ve čtvrtém duelu, ve kterém si to rozdali dva nejlepší hráči celé 

soutěže - domácí David Hanzlíček a hostující Milan Lauber. V tomto duelu byl úspěšnější host (a další 

pětikilo bylo na dosah), ale celkově zvítězili domácí. 
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Na webu SKP byl zápas okomentován takto: 

Včerejší 20. kolo Vč. soutěže přineslo další domácí výhru áčka, tentokrát nad TJ Poříčí. Konečná výhra 
12:4 a o 143 kuželek se však narodila až v samém závěru zápasu. V prvních dvojicích jak Láďa, tak 
Jirka V. měli pomalejší rozjezd a v průběhu boje jsme jako tým prohrávali už i o 56 klacků. Po výměně 
drah však naši zabrali a otočili na +13 v náš prospěch, byť Láďa v závěru nedokázal zápas otočit a o 
jednu kuželku prohrál. Ani po druhých dvojicích nebylo nic jasné, protože rozdíl byl jen +25k. Petr sice 
porazil soupeře o 56 kuželek, ale David si tentokráte vybral smůlu a v souboji nejlepších hráčů 
soutěže prohrává o 44 klacků. Rozhodnutí pak padlo v závěrečných soubojích, když Jirka P. deklasuje 
svého protivníka o 68 kuželek a předvádí nejlepší nához večera (470k) a zároveň Jarda vyhrává nad 
kapitánem soupeře o celých 50 klacků. Celkově tedy 2672:2529. Potěšitelné je především, že tým 
opět předvedl vcelku vyrovnaný výkon a až na výjimky u Ládi a Jirky P. se čtyři hráči vtěsnali do 
rozdílu osmi kuželek kolem hranice 450k. Hon na naši první prohru v soutěži se tak prodlužuje, šanci 
má už jen 5 týmů….. 
 

Příští kolo je až za 14 dní, neboť se v sobotu 12.3. koná Krajské mistrovství. Náš klub dostal do vínku 

uspořádat soutěž mužů. Sice si postup vybojoval jen Miloš Kvapil, ale určitě se své role zhostí dobře a 

zabojuje! 

 

A teď jedna vzpomínková fotka… Pamatujete to ještě takhle?  

 

Ještě že už dnes vše vypadá jinak a že máme pro domácí hraní „slušnou padavku“!  


