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Konec května patřil již klasickému turnaji Mistrovství UNITOP ČR, který tentokrát proběhl 

v Chomutově. Přestože se na turnaji nesešla tak kvalitní konkurence jako v minulých letech, je 

celkový výsledek velkým úspěchem. Na těžké kuželně se podařilo vybojovat druhé místo v družstvech 

(a to i bez účasti Davida a Miloše) a slušná umístění jsou i mezi jednotlivci. Rybník nám vypálili jen 

borci z SKP Jindřichův Hradec, zato však dokonale….  

Celá akce byla myslím dobrým utužením kolektivu, dále pak chválím spojení sil s SKP Trutnov 

při vzájemném posílení družstev. 

  

Jako komentář k výkonu družstva „A“ dodávám Zdeňkův postřeh. Týden před MUN zde hrál 

mistr ČR Slavoj Praha pohárový zápas s domácí Kovářskou. Slavoj předvedl výkony od 480 do 540k a 

celkově 2073k, my od 508 do 544k a celkově 2075k. není to srovnání lichotivé?  
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 Pořadí mužů, kde je škoda ztráty tří kuželek Jirky P. na třetí místo…. 
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 A pro úplnost ještě pořadí žen, kde na třetím místě uspěla Alena. 

 

 

Dalším květnovým výletem po turnajích byla návštěva Dvora Králové. 

Zde z áčka hrála jen dvojice našich „hromosvodů“ – Prokop – Diviš a s náhozem 815 kuželek 

na 2x 100Hs se v celkovém pořadí umístili na 14. místě. 
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První červnový víkend jsme zamířili již klasicky do Rokytnice n. Jizerou. 

V nabité konkurenci nejlépe uspěli naši „hromosvodi“ a s výkonem 908 kuželek se umístili na 

slušném 11. místě.  Ve smíšených dvojicích se nejlépe vedlo dvojici A. Prokopová a J. Němeček, když 

za výkon 910 kuželek brali sedmé místo. Obě dvojice se tak v pořadí dostali mezi „ligové borce“. 

Červenec – Smiřice – sokolská. Tady uspěl a na druhém místě se umístil Zdeněk Diviš 

s výkonem 1108 kuželek. Do desítky se ještě na deváté místo vtěsnal Jirka Prokop s výkonem 1052 

kuželek. 

Červenec - Smiřice – 100 do plných jednotlivci. Opět naše známá dvojice – Zdeněk Diviš třetí 

místo za 606 kuželek, čtvrtý byl pak Jirka Prokop s 600 ti kuželkami. 

Odvetu za zimní porážku od béčka v přáteláku jsme naplánovali na pondělí 13.6.2011. Áčko 

mělo co béčku vracet a tak se očekával tuhý boj. Opak byl pravdou, od začátku se nad áčkem 

stahovaly černé mraky a konečný výsledek 6:12 a -114 kuželek je ostuda chlapci!!!  No, hlavně 

ostuda pro nás dva, kteří jsme nedali ani pětikilo…. Nejdřív Zdeněk vydřel výhru nad Martinem, Jirka 

V. pak prohrává s Jirkou M. a je to o 13 kuželek pro béčko. Po druhých dvojicích znovu vyrovnáno, 

když Jarda N. (jen 496k) prohrává s béčku půjčeným Láďou a David poráží Josku. Béčko tak vede o 

59k. Třetí dvojice rovněž na remíze, Miloš poráží půjčeného Honzu a Jirka P. prohrává s výborně 

hrajícím Jardou G. Béčko tak vede o 55k a Petr má nesplnitelný úkol porazit Frantu o více, než 55k. 

Stejně jako v zimě se to nepovedlo a Franta potvrzuje nadvládu béčka. Petr dal jen 477k….. Béčku 

gratulujeme a znovu vyzýváme k souboji, tentokrát někdy před další sezónou. 

Přátelák "A" - "B", dne 13.6.2011 
 

120HS 
 

 

 
"A" 

  
"B" 

 

 
Diviš 545 2 

 
0 537 Šolc 

 

 
Vaníček 505 0  - 13 + 2 526 Machač 

 

 
Němeček 496 0 

 
2 550 Mikolášek 

 

 
Hanzlíček 554 2  - 59 + 0 546 Pardubský 

 
Prokop 563 0 

 
2 576 Gütler 

 

 
Kvapil 528 2  - 53 + 0 509 Bičiště 

 

 
Víšek 477 0  - 114 + 2 538 Beránek 

 

  
3668 0 

 
4 3782 

 

   
6 

 
12 

 
  

 

Další klubovou akcí z účasti áčka byly oslavy 10. výročí založení klubu dne 18.6.2011. 

Z počátku to vypadalo, že nám nebude přát počasí a organizační komisí PrFo naplánovaný cyklistický 
výlet bude narušen deštěm. Nakonec ale počasí dostalo rozum a my jsme absolvovali 33km za sucha 
a v pohodě, dokonce všichni bez „silničního lišeje“.  Pro ty, kteří nakonec na kolo nejeli a dle 
pozvánky oplývají „duševní labilitou“ předkládám i plánek cesty, kudy vedla trasa (jen na webu). 
Příjezd jsme stihli dle harmonogramu na 15.00 a mohli schůzovat, diskutovat a mlsat pečenou kýtu. 
Po Valné hromadě přišla na řadu klubová soutěž na 4x20 dorážky, vypsaná zvlášť pro registrované a 
neregistrované hráče. Dovolte mi poděkovat organizační komisi PrFo za výbornou přípravu akce. 
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Tím byla uzavřena první sezóna „áčka“, my dali pauzu a po rekonstrukci kuželny s pak v srpnu 

věnovali trénování a účasti v námi pořádaném turnaji jednotlivců na 100HS. 

 

 


