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Ještě před naším srpnovým turnajem jednotlivců někteří naši členové zavítali do Třebechovic 

pod Orebem na turnaj jednotlivců. Nejlepší umístění z našich zaznamenal na 100HS Miloš Kvapil, 

s náhozem 431 kuželek obsadil 10. místo. 

Výsledky našeho turnaje jsou vcelku lichotivé, jako příprava na novou sezónu svůj účel turnaj 

jistě splnil. Navíc výkony v turnaji byly na vysoké úrovni. Nejlépe zahrál opět Miloš Kvapil – 476 

kuželek a slušné šesté místo. Do první desítky se ještě vešli na osmé místo Jirka Prokop za 474 

kuželek a na deváté místo Jirka Vaníček za 466 kuželek. 

U obou turnajů neuvádím kompletní výsledky, neboť by to bylo na několik stránek. Vše je na 

webu ve výsledkovém archivu. 

 

Další přípravou na Krajský přebor byla účast na tradičním klubovém 5-CUPu, v rámci něhož 

jsme se zúčastnili i turnajů v Jičíně, Přelouči a někteří jsme zavítali i do Českého Meziříčí. V Jičíně jsme 

s náhozem 2066 kuželek na 4x 120HS obsadili 10. místo. Nějak se na deskách tolik nedaří… 

V úmorném vedru zahráli Jirka Prokop a Petr Víšek 532 kuželek, Zdeněk Diviš 523 kuželek, vybouchl 

pak Jarda Němeček s náhozem 479 kuželek. Na druhou stranu celkové srovnání výsledků s ostatními 

družstvy není tak špatné. 

 

Kompletní výsledky jsou na webu… 
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V Přelouči se dařilo snad jen Zdeňkovi Divišovi, který dal velmi slušných 547 kuželek na 

120HS. V celkovém hodnocení turnaje tak obsadil 8. místo. Relativně dobře zahrál ještě 517 kuželek 

Petr Víšek. 

Poslední přípravou bylo České Meziříčí – turnaj dvojic na 2x 100HS, kam jel jen Zdeněk D. – 

426 kuželek a Jarda N. – 422 kuželek. Celkově dali 848 kuželek a v ne moc silně obsazeném turnaji 

obsadili třetí místo. Odměnou pak bylo jako cena celkem 24 piv! 

 

A je tu začátek nové sezóny a první domácí klání s Novou Pakou „A“. Hosté patřili v minulém 

ročníku do první poloviny tabulky a tak měl být zápas křtem, jak se patří… 

 

První vystoupení áčka v Krajském přeboru přineslo dle očekávání vyrovnaný souboj s Novou 
Pakou, se šťastným koncem pro domácí tým. Po první dvojici se zdálo, že zápas bude jednoznačný, 
když především Jirka Vaníček skvělým náhozem 486 kuželek spolu s Petrem Víškem zařídili luxusní 
náskok 2:0 a o 109 kuželek. Druhá, naše „papírově nejsilnější“ dvojice to měla potvrdit. Opak však byl 
pravdou a před dotahováky obou družstev to bylo 2:2 a vedeme jen o 13 klacků. Nedařilo se ani 
Jirkovi Prokopovi, ani Davidu Hanzlíčkovi… V závěru družstvo podržel především kapitán Zdeněk Diviš, 
když soupeře poráží výborným výkonem 463 kuželek o 17 kuželek. Jarda Němeček sice svůj zápas o 
15 klacků prohrává, ale v celkovém výsledku to je navýšení náskoku na kuželky na +15. Zhodnotili 
jsme to jako krásný vyrovnaný zápas s cennou výhrou nad týmem, který vloni skončil v přeboru na 6. 
místě. 
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 V pondělí 19.9.2011 jsme absolvovali závěrečný díl letošního 5 CUPu na domácí kuželně. Už 

před tímto hraním bylo jasné, že letos uspěje a seriál vyhraje Zdeněk Diviš, který v podstatě neměl 

jediný výpadek a zahrál dobře či výborně na všech pěti kuželnách. Jeho přepočítaný průměr na jednu 

30HS dráhu je historicky nejlepší, 134,79 kuželek. Ostatní buď ve výkonech kolísali, či neabsolvovali 

všechny kuželny. Kompletní hraní má ve výsledcích započteno jen 13 hráčů. Poslední hraní znovu 

ukázalo, že domácí kuželna je prostě „pohodová padavka“, přes 500 kuželek se dostalo celkem 14 

hráčů z dvaceti! 
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ztráta 
na počet  počet  průměr 

Poř. Příjmení Jméno celkem plné dorážka lepšího drah drah 30HS 

          1 Diviš Zdeněk 2606 1729 877 
 

16 2 134,79 

2 Víšek Petr 2528 1699 829 -78 16 2 130,76 

3 Beránek František 2459 1721 738 -69 16 2 127,19 

4 Trejtnar Bohuslav 2421 1616 805 -38 16 2 125,22 

5 Pardubský Josef 2420 1637 783 -1 16 2 125,17 

6 Prokop Jiří 2413 1663 750 -7 16 2 124,81 

7 Němeček Jaroslav 2362 1639 723 -51 16 2 122,17 

8 Hübelbauerová Jiřina 2306 1640 666 -56 16 2 119,28 

9 Kučera Bohumil 2289 1619 670 -17 16 2 118,40 

10 Prokopová Alena 2242 1573 669 -47 16 2 115,97 

11 Galuščák Zdeněk 2233 1557 676 -9 16 2 115,50 

12 Fogl Pavel 2205 1580 625 -28 16 2 114,05 

13 Gütler Jaroslav 2057 1452 605 -148 16 0 128,56 

14 Fialová Pavlína 2050 1454 596 -7 16 2 106,03 

15 Černík Karel 1927 1346 581 -123 12 2 125,67 

16 Machač Jiří 1882 1305 577 -45 16 0 117,63 

17 Vágner Jiří 1614 1162 452 -268 12 2 105,26 

18 Vernerová Petra 1568 1152 416 -46 12 2 102,26 

19 Šolc Martin 1545 1082 463 -23 12 0 128,75 

20 Kozáková Naďa 1288 989 299 -257 12 2 84,00 

21 Kuchař Leoš 1264 886 378 -24 12 0 105,33 

22 Vaníček Jiří 974 655 319 -290 8 0 121,75 

23 Matyášová Irena 553 360 193 -421 4 0 138,25 
 

         
           Tolik letošní 5 CUP a pojďme se dále věnovat běžícím krajským soutěžím… 
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 Ve druhém kole jsme v pátek 23.9.2011 zavítali do Trutnova k zápasu s jejich „C“ týmem. 

Ambice byly na výhru, nakonec to byl ale tuhý boj a otáčení zápasu. 

 

Áčko vyhrává po tuhém boji a obratu v zápase v Trutnově s jejich „C“. Začátek zápasu 
obstaral Jirka V. a start se mu vůbec nepovedl. První plné super, ale pak konec, na co sáhl, to se 
nepovedlo (jen 357k). Další dva body pro domácí byly z druhého duelu, když Jarda N. vedl nad 
soupeřem ještě po druhých plných. Špatná dorážka však znamenala konečnou prohru o 10 kuželek a 
vedení pro domácí 4:0 a o děsivých 57 kuželek. Obrat v zápase nastartoval skvělým výkonem 447k 
Zdeněk D., když nedal domácím šanci a otočil tak na kuželky o 14 v náš prospěch! Honza B. pak svůj 
zápas taky prohrává (384k), vedeme už jen o jednu a soupeř je na koni… Nastupují ale naši 
dotahováci, David H. dává výborných 433 kuželek a navyšuje náš náskok na 56k. Úkolem Petra V. je 
alespoň remizovat, abychom celkově vyhráli… Po první dráze to vypadá na jasnou záležitost pro 
Petra, ale po střídání stran je vše naopak a Zbyněk R. ho mocně dotahuje. Prostě drama až do 
posledního hodu! Nakonec Petr uhájil náskok pouhých 4 kuželek a vyhrává 416:412. Celkově tedy 
10:6 a 2454:2394 pro nás. Zajímavostí kromě dramatičnosti zápasu je, že čtyři naši hráči dali 
v podstatě shodná čísla na dráze č. 2 (224,224,224 a 228), kdežto po střádání stran se jim na jedničce 
už nedařilo (kromě Z.D.). Ostatně jednička byla pro naše ve všech případech tou horší dráhou…. 
V příštím kole nás ve čtvrtek 29.9. čeká doma velmi těžký soupeř z Č. Kostelce „C“. 
 

 Je čtvrtek a první opravdový zápas pravdy je před námi. Soupeř z popředí loňské tabulky začal 

prohrou s jejich kolegy z B týmu (2628k), ve druhém kole vyhrál doma nad Trutnovem D (2617k). 

Snad se potkáme s formou a popereme se o body… 
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A jak řekli, tak udělali…  

 

Důležité body áčka v domácím zápase s Červeným Kostelcem „C“! 
Musím říct, že jsme před soupeřem měli respekt, protože víme, že patří k nejlepším v přeboru. 
V minulé sezoně jsme s nimi doma prohráli v poháru 1:5, v přeboru skončil náš včerejší soupeř 
v minulé sezoně na skvělém čtvrtém místě. Zápas se nám ale vydařil tak, jak se na domácí kuželnu 
sluší a patří… Základ úspěchu dal v první dvojici Petr V. (463k), když poráží svého soupeře o 40 
kuželek. Jirka V. (434k) sice 12 klacků prohrává, ale na kuželky vedeme o 28. Rozhodnutí o zápase 
v podstatě padlo v druhých dvojicích, když Jirka P. (466k) a David H. (474k) hrají oba výborně a 
navyšují náš náskok na 6:2 a rozdíl 98 kuželek. Poslední dvojice měla za úkol náskok udržet a povedlo 
se. Zdeněk D. se sice trochu trápil a končí na 419k, Jarda N. ale zabojoval v závěrečné dorážce a 
náhozem 486k svého soupeře poráží o 20 kuželek. Za hosty předvedl nejlepší výkon právě proti J.N. 
Pavel Janko s náhozem 466k. Celkově tedy 12:4 pro domácí a na kuželky 2742:2630. Oba týmy tak 
zůstaly kousek pod rekordy kuželny. Domácí jen o 9, hosté o 32 kuželek. V dalším kole jede áčko 
v pátek 7.10. do Vrchlabí na utkání s jejich „C“ týmem. 
 

Dal jsem si dnes tu práci a z lístků jsem vytahal, kolik hodovek jsme dali v tomhle zápase… Včera to 

padalo, tak je ta statistika docela zajímavá. 

Zdeněk D. 2 Jirka V. 4 Jirka P. 7 Jarda N. 10  Petr V. 11 David H. 12 

Slušná úroda, ne?  


