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Je pátek 7.10.2011 a my jedeme do Vrchlabí k zápasu 4. kola s jejich céčkem. Papírově jsme byli asi 

díky postavení v tabulce lehkými favority, ale na to se nehraje… Až budete nedostudovat zápis zde a 

na webu, vězte, že domácí prohodili výsledky Jirky Vaníčka a Petra Víška. Na celkovém výsledku to ale 

nic nezměnilo, a protože jsme na to přišli až „při rozboru“ v Křížlicích v hospodě, už jsme to nechali 

být. Správná verze je tedy tato: 

 

Nejdříve zpráva z krajské soutěže – protože odstoupila Solnice B, jsou moje slova o vedení béčka 
v soutěži zatím bezpředmětná, jejich zápas je anulován a díky různému počtu odehraných utkání jsou 
prozatím druzí. 
A co napsat k áčku? No, muselo to přijít…. Po výhrách v kompletní loňské sezoně a prvních třech 
kolech letos přichází první porážka a to od Vrchlabí C. A můžu za to já, prostě výbuch…  Po prvních 
dvojicích 2:2 a -20 kuželek, když Jirka V. vyhrává v pohodě za slušných 433 kuželek a Petr V. prohrává 
na 419k s nejlepší hráčkou soupeře Renatou Šimůnkovou – 455 kuželek. V náš prospěch pak otáčí 
zápas Jirka P. (424k) a David H. (444k) a vedeme 6:2 a o 10 klacků. Dotahováci však závěr nezvládají. 
Jarda N. se trápí, samé středy, újezdy, nedohrané figury… Od 73. hodu ho střídá Zdeněk D., ale to už 
je stejně pozdě na záchranu duelu. Ani Zdeněk ale vývoj moc nekoriguje, měl to ale moc těžký, 
soupeř hraje 453k… Naděje na celkovou remízu žila při střídání, Honza B. vede po první dráze o 
slušných 37 klacků. Závěr však už nemá takový, navíc jeho soupeř J. Lux se neskutečně chytil a celý 
duel otáčí o 7 kuželek ve svůj prospěch. V podstatě rozhodla jeho hodovka tři hody před koncem. 
Domácí nám tak zaslouženě berou první body…. V tabulce to znamená pád na třetí místo a dva body 
ztrátu na Kostelec B, který v tomto kole naděloval kanára v Hořicích jejich céčku. Jako autor tohoto 
článku se omlouvám svým kolegům, dělal jsem, co jsem mohl, ale fakt to v pátek nešlo…  
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Je čtvrtek 13.10.2011 a my očekáváme příjezd Jilemnice B. Klasicky díky práci nemohl 

nastoupit Miloš Kvapil, bez omluvy se díky stužkovacímu večírku nedostavil Honza Bičiště a tak zbylo 

místo v sestavě i na minulého čulibrka Jardu N. Hosté dorazili včas, ale se dvěma náhradníky 

v sestavě. Osobně jsem očekával, že se Pepa Král napíše na mně, ale spěchal domů a tak šel hrát 

hned v první rundě. 

 

Včerejší 5. zápas áčka v Krajském přeboru přinesl domácí výhru nad Jilemnicí B 12:4 a 2701:2496, 
tedy přesvědčivě o 205 kuželek. Zápas se pro nás vyvíjel příznivě od samého začátku. Základ úspěchu 
položili Jirka P., když dává 443k a svoji trápící se soupeřku deklasuje o 71k. Ve druhé dvojici Jirka V. 
podal nejlepší výkon z našich, 467k, ale ani to nestačilo na Pepu Krále, ve kterém chytly saze, a 
předvedl výkon rovných 490 kuželek. I tak to ale pro nás znamenalo vedení o 48 kuželek. Tradičně 
nejlepší výkon podává naše prostřední lajna a bylo tomu tak i tentokrát. Petr V.(458k) i David H. 
(454k) své zápasy přesvědčivě vyhrávají a zápas je 6:2 pro nás a o 134k. Zdeněk D. (463k) pak svůj 
zápas proti nováčkovi v týmu Jilemnice vyhrává o 120 klacků a je rozhodnuto. V poslední rundě Jarda 
N. (416k) obhajuje čulibrka a svůj zápas prohrává, když to v dorážce „klackuje po jedné“ a výborně 
hrající Pavel Tryzna dává 465 kuželek. Body jsou to důležité, bylo potřeba se po prohře v minulém 
kole chytit a dál neztrácet na čelo tabulky. V příštím kole jede áčko v pátek 21.10. do Hořic na duel 
s jejich C týmem. 
 

 Takže pátek 21.10. a souboj na nám dříve dobře známé kuželně v Hořicích. Hořické céčko 

v úvodních zápasech nepředvedlo zrovna přesvědčivé výsledky, ale čekáme, že na nás na domácích 

deskách budou chtít vytáhnout! 
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Šesté kolo přeboru bylo pro áčko smolné… 
V pátek jsme v Hořicích s jejich C družstvem zaznamenali druhou porážku v soutěži, když 

průběh byl dost podobný minulému venkovnímu zápasu ve Vrchlabí… Zápas dobře rozjeli oba Jirkové, 
když své soupeře porazili a vytvořili nadějný náskok 45 kuželek. Jirka Vaníček poráží o tři kuželky 
trápícího se V. Inquorta, výborný výkon předvedl Jirka Prokop, když poráží Bertu Vláška 456:414. Od 
druhé dvojky se dle tradice čekalo navýšení náskoku, povedlo se ale jen udržet stejný rozdíl 
v kuželkách, ale bylo to nadějných 6:2 pro nás. David si dobrým výkonem poradil s Ottou Padevětem 
439:414, stejným poměrem však prohrává Petr Víšek s Andreou Dufkovou. Poslední dvojka měla za 
úkol alespoň udržet náskok v kuželkách. Podobně jako před dvěma týdny se to ale nepovedlo. Honza 
Bičiště se ale favorita zápasu Radka Košťála držel velmi statečně a nakonec po dobrém výkonu 
prohrává jen 422:451. Kapitán Zdeněk Diviš se po první dráze drží těsně v závěsu za Michaelou 
Kučerovou, ještě druhé plné nic neřeší, nakonec rozhodla závěrečná dorážka, kdy se Zdeňkovi 
nedařilo a dobře hrající soupeřka mu utekla. Nakonec tedy 435:406 pro Michaelu. Opět jsme poznali, 
že je to kulaté a že na výhru nad kvalitním soupeřem navíc na jeho kuželně musí zahrát výborně 
alespoň čtyři hráči. V pátek to byli od nás jen tři… Hořice tak vyhrávají náš první vzájemný regi souboj 
10:6 a o pouhých 13 kuželek 2560:2547. Útěchou pro nás je fakt, že první porážka v tomto ročníku 
potkala i Č. Kostelec B, který prohrál v Jičíně. Takže neskládat zbraně, tohle kolo vlastně přineslo jen 
významné vyrovnání jednotlivých družstev na čele tabulky.  
V příštím kole hostíme ve čtvrtek od 17.00 druhého v tabulce – Rokytnici n. Jiz. B. 
 

Pro dokreslení uvádím ještě článek Zdeňka Dymáčka z webu SKK Hořice: 

Tento zápas byl očekáván s velkým zájmem. Hosty předcházela výborná pověst a navíc naše 
dráhy dobře znají. A úvod zápasu se jim nadmíru vydařil. Václav Inquort začal špatně na dráze č.1 
(180) a prohrál s Vaníčkem po půlce o 24 kuželek.Dvojku ale zahrál výborně a náskok soupeře téměř 



Kronika „A“ Stránka 67 
 

vymazal. Ale Jirka Prokop byl tentokrát pro Bartoloměje Vláška nad jeho síly. Jirka hrál výborně plné a 
dobře vytloukal. Nenechal nikoho na pochybách o svém vysokém vítězství v duelu. Druhá dvojice si 
neublížila. Výborná Andrea Dufková porazila Víška přesně o tolik, kolik prohrál Ota Padevět se svým 
soupeřem. Stav po dvou dvojicích byl 2 : 6 na body a prohrávali jsme o 45 kuželek. Zvrat se zdál 
téměř nemožný, zvláště, když za hosty nastupoval výborný Zdeněk Diviš. A právě jemu se paradoxně 
příliš nedařilo. Naši z náskoku pomalu ale vytrvale ubírali a v psychicky vypjatém závěru po pěkných 
výkonech oba vyhráli a získali k dobru ještě 13 kuželek. Ukázka toho, že se vyplatí bojovat až do 
konce. Divácky velmi atraktivní zápas. 

(ZD) 

 

Ještě před dalším soutěžním kolem jsme absolvovali první souboj s Trutnovem B v rámci letošního 

ročníku Poháru ČKA. Hosté nám měli co vracet po dvou prohrách v loňských přátelských zápasech. 

Domluveni jsme byli na středu 26.10.2011 od 19.00 hodin. 

 Áčko mělo na pořadu dne první z dvojice zápasů s divizním Trutnovem B v rámci Poháru ČKA. 

Zápas dle výsledku vypadá jednoznačně pro hosty, ale není to pravda, bylo to dramatické, o vysoké 

výhře hostů se rozhodlo v podstatě až posledním hodem. Prostě konstatuji, že Trutnov tak vysoko 

vyhrál se štěstím, aniž bych tímto chtěl jakkoliv snižovat výborný výkon hostů. O kvalitě zápasu svědčí 

i přepsání rekordů kuželny jak u domácích, tak i v kategorii hostů! V první dvojici se utkali Petr Víšek a 

Ivan Kulich. Po první vcelku vyrovnané dráze vedl Petr, druhá dráha pak pro něho vyzněla zcela 

jednoznačně a Ivan se nechal vystřídat. Střídající Miloš Veigl pak ale dal, na co sáhl a nakonec zápas 

otáčí ve prospěch hostů na 2:2 a o 12 kuželek (519:531). První smůla pro nás…. Druhá dvojice David 

Hanzlíček a Láďa Němec bojuje o každou kuželku, David v průběhu vede 2:1, ale Láďa na poslední 

dráze opět zabral a o tři kuželky ji vyhrává a tím otáčí zápas na 2:2 a 533:535 – tedy jen o dva klacky. 
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Druhá smůla pro domácí… Třetí dvojice Jarda Němeček a Radek Frinta – Radek se trápí na dvojce, 

Jarda tak v klidu vyhrává první nához. Po výměně stran remíza na 130k. Jardovi pak sedly další dvě 

dráhy a vyhrává 3,5:0,5 a 543:508. První bodík pro nás. Zdeněk Diviš nastupoval proti Zdeňkovi 

Babkovi, tedy v souboji kapitánů družstev. První dvě dráhy se mu příliš nevyvedly a hosté získávají 

potřebný náskok. Na konečných 2:2 to náš kapitán vytahuje super výkonem v druhé půlce, ale na 

kuželky nakonec prohrává celkově 549:573. Jak je vidět z náhozu Z. Babky, zahrál opravdu skvěle! 

K závěru zápasu ještě svitla naděje na celkovou remízu, neboť se stav kuželek na chvíli přehoupl o 12 

kuželek v náš prospěch, ale Jarda pár hodů před koncem po špatném otevření vyrobil z kuželek kříž, a 

i když to bez újezdu „vyklackoval“, dost to výsledek ovlivnilo. Třetí smůla pro nás… V samotném 

závěru pak už bylo dohráno na 1., 3. a 4. dráze, Z. Babka má existenci na 119 hodu a dává ji po 

předchozím újezdu. Na otočení skóre ve prospěch hostů musí hrát 5, dává 8 a hosté tak i na kuželky 

vyhrávají. Jen o 4 klacky…. Ještě jednou – super zápas s velkým štěstím pro hosty! Hostům 

gratulujeme a slibujeme, že se v odvetě 13.11. jen tak nedáme! 

Pro dokreslení výsledku 1:5 se pojďme ještě podívat na možnosti malinko jiného proběhu, i 
když je to jen pustá teorie a je to jen kdyby… Davidovi chyběly k výhře 3 kuželky… Zdeněk prohrál 
první dráhu jen o 3… Nějak mi z toho vychází, že to v tom případě mohlo být i opačně, tedy 5:1 pro 
nás. V žádném případě to není výčitka těmto dvěma hráčům, jen se snažím dokreslit vyrovnanost a 
naši smůlu. Tak příště…..  

 
 

Je čtvrtek 27.10.2011 a druhý den po včerejším klání v poháru nastupujeme k sedmému 
zápasu v Krajském přeboru proti Rokytnici n. Jiz. „B“. 
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Tak včera konečně vyrovnané výkony všech hráčů áčka a výhra v přímém souboji o druhé 
místo v tabulce! Nechci to přechválit, ale když čulibrk končí na 441, tak ten zápas skoro ani nemůže 
špatně dopadnout.  Každopádně jsme se soupeře z popředí tabulky trochu obávali a věděli, že to 
nebude jednoduché. Výborné výkony našich hráčů a jakási lehká odevzdanost hostů však ze zápasu 
nakonec udělaly jednoznačnou záležitost pro nás. Nejdříve si oba Jirkové, Prokop i Vaníček poradili se 
svými soupeři na shodném náhozu 442k, když rozhodli již na první dráze o svém náskoku. Vybudovali 
tak základní náskok 57 kuželek. Jak včera podotkl David, druhá dvojka zase měla být a tentokrát i byla 
nejsilnější. Ke svému prvnímu zápasu nastoupil Láďa Mikolášek a hned od začátku sváděl tuhý souboj 
se Zdeňkem Novotným nejml., který Láďa proměnil ve výhru 477:435 po střídání drah. Současně s 
ním bojuje David Hanzlíček s nejstarším z rodu Novotných, „dědou Zdeňkem“. Na rozdíl od loňského 
vystoupení se Zdeňkovi nedaří a tak David přesvědčivě vyhrává 461:403. Náskok se vyšplhal až na 
luxusních 8:0 a plus 157 klacků. Cílem poslední dvojice bylo potvrdit výhru a pokusit se i o kanára, což 
nakonec nevyšlo. Zdeněk Diviš otáčí zápas proti Petrovi Janouchovi, který se jaksi nesrovnal s naší 
jedničkou dráhou a vyhrává o deset kuželek 441:431. Téměř tradičně nejlepšího hráče soupeře 
vyfasoval Jarda Němeček, který nakonec prohrává s Milanem Valáškem 456:460. Důvodem byly tři 
újezdy na levou zadní fánu po sobě, pár hodů před koncem hry. Škoda, jinak by i ten kanár asi 
zazpíval…  Každopádně poslední dva duely byly asi nejvyrovnanější a nejhezčí pro diváka právě díky 
dramatičnosti. Především jsme ale spokojeni s výkony a faktem, že se povedlo porazit druhého v 
tabulce, což je úspěch. V příštím kole jedeme před naším turnajem na horkou půdu do Jičína….  

        
 
Je čtvrtek 3.11.2011 a my v Jičíně. 
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Včera třetí prohra áčka v řadě na venkovní kuželně! 
Tentokrát jsme venku neuspěli v Jičíně s jejich „C“ týmem. Celkově 12:4 a 2509:2467 pro domácí. 
Zápas začal Láďa Mikolášek a po prvních plných lehce vedl, ale pak to chvíli vypadalo i na totální 
propadák. Nakonec slušnou dorážkou vymodlil rovných 400 a prohru jen o 14 kuželek. Naproti tomu 
zároveň hrající Jirka Vaníček poráží i přes 9 újezdů soupeře 430:381a tak alespoň na kuželky nadějně 
vedeme. Petr Víšek podal včera nejlepší výkon z našich a svého soupeře poráží výborným výkonem 
438:412, zároveň se ale silně trápí David Hanzlíček na sousedních dráhách. Od 62. hodu ho pak střídá 
Jarda Němeček, ale nakonec zcela neúčinně, protože obě dráhy dopadly naprosto stejně. Hoši tak 
prohrávají 386:422 a už vedeme jen o 19 klacků. Zápas pak domácí zcela otočili ve svůj prospěch, 
když Míra Bureš nedává Martinovi Šolcovi šanci a výkonem pár kuželek pod rekordem kuželny na 
dráhách 1 a 2 ho poráží 454:404. Martin sice bojoval, ale svůj den taky včera neměl. Zdeněk Diviš pak 
v podstatě to samé předvádí vedle a prohrává se soupeřem 409:426. Nejen výhry, ale i počet kuželek 
se tak rychle otáčí ve prospěch domácích. Nutno uznat, že výhra Jičína je zcela zasloužená, my jsme 
při těchto výkonech na úspěch prostě neměli! Jen nás mrzelo, že to domácí zjevně přehnali 
s mazáním pod kuželkami, téměř všichni měli problémy s udržením koulí v ruce. Ale to je jen alibi, 
bylo to pro všechny stejné. Jen pocit z jistoty hry je pryč a my na to jaksi nejsme zvyklí… Naše chyba 
ovšem! Ještě mám lehkou zcela subjektivní poznámku ke kuželně v Jičíně – již jsme tu sice hráli, ale 
nějak mi pro oko diváka vadí to stavební upořádání, kdy je na čtyřdráze v podstatě nemožné sledovat 
celkové dění. Spíš to jsou díky sloupům uprostřed dvě dvojky těsně vedle sebe…  
No nic, tak příště asi nejtěžší soupeř – Červený Kostelec „B“. 
 

Víkend 4. až 6. Listopadu patřil 13. ročníku turnaje SKP, tentokrát pod názvem Memoriál 
Arnošta Driena. 

Podobně jako v minulých letech se sešlo 16 týmů, téměř v tradičním složení. Putovní pohár 
obhajovali borci z SKP Jindřichův Hradec, nicméně se jim nedařilo jako před rokem a tak na ně zbyly 
„jen brambory“ za 4. místo. Turnaj vyhráli borci z SKP Jičín v novém rekordu kuželny na 4x 120HS – 
2243 kuželek. Druhé a třetí místo v družstvech patří domácím pořadatelským týmům „A“ a Puma. 
K vidění byly skvělé výsledky, neustále stoupající úroveň hráčů potvrzuje fakt, že z 64 účastníků 
hodilo 500 a více celkem 38 hráčů! V kvalifikaci se nejlépe dařilo Pavlu Loudovi, když dal skvělých 586 
kuželek, v ženách pak Lucii Tauerové – 540 kuželek. 
V nedělním finále pak nejlepší formu předvedl domácí Franta Beránek s náhozem 571 kuželek, Druhé 
místo patří Pavlu Loudovi za 566k, třetí Karlu Medlíkovi za 565k. Mezi ženami uspěla Lucie Tauerová 
s náhozem 578 kuželek, kdosi poznamenal, že finále bylo vlastně soubojem o druhé místo... To 
obsadila Gabriela Filakovská za 509k, třetí pak byla domácí Alena Prokopová s 464 kuželkami. 
 
Pro doplnění informací z pohledu našeho „A“ týmu uvádím, že áčko bylo na turnaji doplněno 
pozdějším vítězem Frantou Beránkem, Miloš Kvapil hrál za SKP Mix I. Myslím, že výsledkově jsme se 
neztratili, všichni hráči z áčka dali přes 500k, i když třeba já se pěkně nadřel…  
Slušně jsme doplnili i pokutový fond, protože i když Láďa a David dali 120HS bez fíka, Jirka Vaníček dal 
tři hodovky za sebou a tak platí všichni…. 
 
Takže přehled umístění našich hráčů v turnaji: 
 
Finále:    Kvalifikace: 
5. Hanzlíček  542  6. Mikolášek 561 
8. Víšek  528  9. Vaníček 555 
9. Mikolášek 523  10. Hanzlíček 549 
12. Vaníček 488  13. Víšek 548 
    15. Prokop 544 
    16. Kvapil 544 
    22. Diviš 533 
    29. Němeček 519 


