
VELEZKUŠENÝ Pavel Kaan bude v duelu s Vrchlabím opět velikou
zbraní domácího Jičína.

JIŘÍ VEJVARA v minulosti oblé-
kal dres SKK Jičín. Dokáže nyní
pomoci Vrchlabí k výhře?

JOSEF VEJVARA tuší, že duel s
Vrchlabím bude možná nejtěžším
střetnutím v dosavadním prů-
běhu první ligy.

Kuželkářská událost zimy je tady. Derby SKK
Jičín – SKK Vrchlabí již tuto sobotu
Velmi očekávaný východočeský duel nejvyšší soutěže mužů slibuje napínavou podívanou. Dojde také na střet bratrů Vejvarových

Jičín – Přestože si většina ku-
želkářů v těchto dnech užívá
krátké ligové přestávky, je tu
jedna výjimka.

Prvoligové celky SKK Jičín
a SKK Vrchlabí čeká v sobotu
2. ledna od 10 hodin s napětím
očekávaná dohrávka. Před
historicky prvním prvoligo-
vým derby těchto dvou tra-
dičních rivalů jsme vyzpoví-
dali nejen kapitány a hráče
obou celků, ale o své názory
na ambice obou týmů se podě-
lili i uznávaní kuželkářští ex-
perti.
Jak vidíš sílu soupeře před vzá-
jemným duelem?

Josef Vejvara, hráč SKK Jičín:
„Vzhledem ke zkušenostem
hráčů SKK Vrchlabí a také dí-
ky tomu, že Zdeněk Říha a
bratr Jirka Vejvara pravidel-
ně a intenzivně trénují právě
na našich drahách, se domní-
vám, že nás čeká jeden z nej-
těžších, možná vůbec nejtěžší
soupeř, který se zde v dosa-

vadním průběhu prvoligové-
ho ročníku představil.“

Roman Bureš, hrající kapitán
SKK Jičín: „Síla soupeře je vel-
ká. Troufám si tvrdit, že ačko-
liv máme výhodu domácího
prostředí, tak je soupeř mír-
ným favoritem.“

Jiří Vejvara, hráč SKK Vrchla-
bí: „Jičín hraje doma dobře.
Očekávám velmi těžký zápas.

David Hobl, hrající kapitán
SKK Vrchlabí: „Doma Jičín
opravdu umí, zde je jeho síla
velká. Bude pro nás těžké
uspět, ale jsme na zápas řádně
nažhavení a uděláme pro bo-
dový zisk maximum.“
Co by mělo být tím úspěšným re-
ceptem k vítězství?

Josef Vejvara: „Musíme
všichni dýchat zápasem a
odevzdat maximum pro tým.
Tím myslím nejen na dra-
hách, ale i na střídačce – vzá-
jemně se povzbuzovat a pod-
pořit. Psychická pohoda a se-
bedůvěra budou možná rozdí-
lovým faktorem pro konečný
výsledek.“

R. Bureš: „Dobře začít a dob-
ře skončit. Celý zápas držet
jako tým při sobě.“

Jiří Vejvara: „Vyrovnanost

všech hráčů. Na tom stavíme
naše úspěchy a domnívám se,
že v tomto směru jsme silnější
než Jičín. Sestava Jičína nao-
pak nebývá tak vyrovnaná.“

D. Hobl: „Máme výhodu, že
jako hosté budeme nasazovat
hráče podle domácí sestavy a
toho chceme maximálně vyu-
žít. Máme pečlivě zmapovány
domácí výkony a průměry ji-
čínských hráčů na jejich ku-
želně a podle toho uzpůsobíme
sestavu. Doufám, že nás přije-
dou podpořit také naši fa-
noušci.“
Od koho na straně soupeře oče-
káváš, že se mu bude nejvíce da-
řit?

Josef Vejvara: „Když jsem
viděl s jakým soustředěním a
zaujetím trénuje bratr Jirka,
tak si myslím, že by mohl být
velkou oporou svého týmu.“

R. Bureš: „Zdeněk Říha se

zkušenostmi z německé Bun-
desligy v kombinaci se zna-
lostí zdejších drah se jistě bu-
de chtít předvést v tom nej-
lepším světle. Stejně tak od-
chovanec našeho oddílu Jirka
Vejvara. Hodně kvalitní hru a
výkon očekávám také od Mi-
chala Rolfa, kterému zdejší
kuželna jistě bude sedět.“

Jiří Vejvara: „Stoprocentně
to bude Jan Bína, který snad
doma ještě nešel pod hranici
šesti set bodů. Jednoduchým
soupeřem rozhodně nebude
ani Pavel Kaan, který se také
dostal do výborné formy.“

D. Hobl: „Jednoznačně re-
prezentant Jan Bína, jehož
domácí průměr okolo 630 po-
ražených kuželek je impo-
zantní.“
Čím je toto premiérové prvoli-
gové východočeské derby pro
tebe odlišné od jiných zápasů?

Josef Vejvara: „K zápasu
přistupuji jako k jakémukoliv
jinému utkání s maximální
koncentrací. Po herní pauze
se na zápas opravdu těším. To,
že jako bratři s Jirkou nastu-
pujeme proti sobě, vnímá jako
velice prestižní či vyhecované
spíše okolí a fanoušci.“

R. Bureš: „Především tím, že
se většina hráčů z obou druž-
stev dlouhé roky zná. Někteří
již od svých dorosteneckých
let. Odehráli jsme proti sobě
hodně zápasů na různých
úrovních i na krajských mis-

trovstvích jednotlivců. Máme
k sobě tedy blízko nejen vzdá-
leností, ale i naší kuželkář-
skou minulostí. A samozřej-
mě proti Jičínu bude v dresu
soupeře hrát náš odchovanec
a dlouholetá opora Jičína Jir-
ka Vejvara, což jen přidává na
pikantnosti zápasu.“

Jiří Vejvara: „Já budu k zá-
pasu přistupovat jako k jaké-
mukoliv jinému mistrovské-
mu zápasu. Půjdu si zahrát
pro radost ze hry s cílem před-
vést co nejlepší výkon a po-
moci tak družstvu. Samozřej-

mě je mou výhodou dokonalá
znalost zdejší kuželny, a tak
věřím, že se mi podaří navázat
na úspěšná vystoupení z dru-
holigových derby mezi
Vrchlabím a Jičínem, kde mě
kapitán dvakrát nasadil na
Honzu Bínu a mně se podařilo
dvakrát zvítězit.“

D. Hobl: „Jičín beru jako
dlouhodobého regionálního
rivala. Bude to obdobné jako
dřívější derby proti Náchodu,
kdy jsme se vždy snažili v der-
by předvést v nejlepším mož-
ném světle. Počínání Jičína ve
druhé lize jsme pravidelně
sledovali a říkali si, že by bylo
skvělé se potkat v nejvyšší
soutěži. Jsme rádi, že to Jičí-
nu vyšlo, a je pro nás čest změ-
řit síly ve vzájemném klání.“
Budete v kompletní sestavě, jsou
všichni zdravotně fit? Chystáš
nějaké překvapení v sestavě?

R. Bureš: „Ano, všichni jsou
fit a hrát bude šestice s aktu-
álně nejlepší formou. Od
všech členů svého týmu oče-
kávám pot a „krev“ od první-
ho do posledního hodu zápa-
su.“

D. Hobl: „Musím to zaklepat
na zuby, ale všichni jsou fit a
budeme tak v plné síle i s Ro-
manem Strakou. Zasáhnout
do bojů nemůže pouze Kamil
Fiebinger, který se dlouhodo-
bě zotavuje po operaci kolena.
Žádné taktické extra překva-
pení rozhodně nechystáme.“

Mladá hvězda
Tahoun druž-
stva, který je na
domácích dra-
hách velmi těž-
ko k poražení.
Jan Bína je
hlavní jičínskou
zbraní. „Oče-
kávám, že v
tomto utkání
zvítězíme.
Vrchlabí je velmi kvalitní tým a
nesmíme ho podcenit. Jelikož u
nás v Jičíně trénují dva hráči
Vrchlabí, tak to bude velmi těžký
a vyrovnaný zápas. Soupeř má s
první ligou mnohem více zkuše-
ností, ale i přesto věřím, že ho po-
razíme,“ sdělil svůj názor před vý-
chodočeským derby talentovaný
kuželkář z jičínské líhně.

SKK JIČÍN
vs.

SKK VRCHLABÍ
2. ledna 2016, 10.00 hodin

Statistika
Hovoří pro domácí hráče
SKK Jičín, kteří mají z do-
mácíchutkáníbilanci3-1-1,
Vrchlabí venku 1-0-4. Do-
mácí průměr Jičínských je
3493 kuželek na utkání, na-
opak hráči Vrchlabí při
duelech venku dosáhli
průměru 3387 poražených
kuželek.

Nejlepší výkon Vrchlabí
na kuželnách soupeřů má
doposud hodnotu 3453 bo-
dů, oproti tomu minimum
Jičína v domácím prostře-
dí je ještě o tři kuželky vyš-
ší (3456).

Nejlepší hráči z obou tá-
borů v pořadí jednotlivců: 9.
Pavel Kaan (SKK Jičín)
593,1 (maximum 609), 16.
Jan Bína (SKK Jičín 587,1
(649) – 19. Zdeněk Říha
(SKK Vrchlabí) – 585,4
(634).

Zkušenosti
Naopak jsou devizou
Vrchlabí. Základní osa tý-
mu spolu ve stejné sestavě
bojuje v pátém prvoligo-
vém ročníku a má tak mezi
elitou již něco odehráno.

Zdeněk Říha jistě navíc
zhodnotí cenné zkušenosti
z německé Bundesligy a
mnozí hráči mají na svém
kontě i přední umístění na
mistrovství ČR jednotliv-
ců. Na straně SKK Jičín má
se souboji mezi elitou nej-
více zkušeností jedno-
značně Pavel Kaan a přes
svůj mladý věk poté Jan Bí-
na, který byl tahounem do-
rostenecké reprezentace a
nyní je oporou i té junior-
ské. Ve své sbírce má již ně-
kolik medailí z mistrovství
světa, Světového poháru a
mistrovstvích České re-
publiky.

„Mírně favorizuji Jičín,“ říká Jaroslav Kupa
Jičín – S redakcí Deníku se
velmi ochotně podělili o svá
očekávání před zápasem Jičí-
na s Vrchlabím i uznávaní ku-
želkářští experti, kterým jsme
položili následující dvě otáz-
ky. Co očekáváte od derby SKK
Jičín – SKK Vrchlabí? A jak vidíte
procentuálně šance obou soupe-
řů?

Jaroslav Kupa, vedoucí první
kuželkářské ligy mužů: „SKK Ji-
čín hrál doma poslední utkání
osméhokola14. listopadu2015,
za soupeře měl TJ Červený
Kostelec, a to je poměrně dlou-
há doba. Domácí zahráli svůj
nejlepší výkon a hladce zvítě-
zili. Dohrávka 2. ledna 2016 již
tak jednoduchá nebude. Hraje
se v přestávce, a tak budou
šance obou družstev s největší
pravděpodobnosti rovnocen-
né. Mírně favorizuji domácí
(procentuální šance 60% –
40%).“

Petr Holý st., předseda okres-
ního kuželkářského svazu Trut-

nov, přední český trenér a funk-
cionář: „Je to, samozřejmě,
událost ve východočeských
kuželkách. O to větší, že oba
kluby mají velmi silná druž-
stva, pohybují se mimo bez-
prostřední ohrožení sestu-
pem. Vrchlabští disponují
velmi dobrým a vyrovnaným
družstvem – pro SKK Jičín na-
opak hovoří domácí prostře-
dí, výborná forma juniora Ja-
na Bíny a určitě „sedmým
hráčem“budeihlediště.Amůj
tip? 50 na 50. Jinak přeji všem
aktérům vysoké výkony a di-
vákům krásný sportovní zá-
žitek!“

Vladimír Pavlata, dlouholetá
ligová opora Jičína, ale i Vrchlabí
ve 2. a 3. KLM. Nyní vedoucí tře-
tího týmu Východočeské kužel-
kářské divize SKK Jičín B: „Der-
by bude jistě vyrovnané, ale
bude záležet na tom, zda za
Vrchlabí nastoupí Roman
Straka. Věřím i v početné obe-
censtvo. Určitě přijedou i pří-

znivci z Vrchlabí. Přeji hlav-
ně, aby se utkání odehrálo v
přátelském duchu. I když vím,
že to nebude asi nijak snadné i
pro rozhodčího.“

PavelKříž,místopředsedaSKK
Jičín: „Klasická atmosféra
derby je vyšponována ještě
faktem, že dva vrchlabští hrá-
či (Jiří Vejvara a Zdeněk Ří-
ha) žijí a trénují v Jičíně. Stej-
ně tak ostatní kluky z Vrchla-
bí všichni velmi dobře známe,
což samozřejmě platí i nao-
pak. Očekávám velmi vyrov-
naný souboj, ale přeci jen tro-
chu více šancí dávám hostům.
Jičínu se sice na domácích
drahách vcelku daří, ale prav-
da je, že hostující týmy zde za-
tím žádné skvělé výkony ne-
předvedly. Osobně je to pro mě
trochu zklamání, od prvoligo-
vých hráčů jsem očekával
mnohem lepší čísla. Ale pro-
tože Vrchlabští kuželnu v Li-
pách znají perfektně, věřím
jim, že budou atakovat rekord

kuželny a hranici 3600 kuže-
lek. Aby Jičín bodoval, bude
muset zahrát na hranici svých
možností a vyvarovat se del-
ších výpadků, což se mu zatím
v sezoně nepodařilo (šance
40% na 60%).“

Jaroslav Egrt, největší ikona
druholigového celku Jičína 90.
let. Nyní předseda okresního ku-
želkářského svazu Jičín a sekre-
tář Královéhradeckého kuž. sva-
zu.: „Je to souboj v současnos-
ti dvou nejlepších celků Krá-
lovéhradeckého kraje, a tak si
myslím, že nebude nouze o
velmi pěkné výkony. Domá-
cím se na svých drahách za-
tím daří a hosté z Vrchlabí se
vždy v Jičíně představili v nej-
lepším světle. Je tu mnoho
jmen, od kterých je možno če-
kat výkony na hranici rekor-
du drah, ať již domácí Bína či
Kaan, tak i hostující Říha, Ho-
bl či Rolf. Je na co se těšit. Šan-
ce vidím 50 na 50, ale doufám,
že bodíky zůstanou doma.“

JAK TO VIDÍ KUŽELKÁŘŠTÍ EXPERTI?

CO NAPOVÍDAJÍ ČÍSLA?

BAROMETR FORMY

Forma obou celků v závěru
podzimní části gradovala.
Jičín nejprve dosáhl domá-
cího maxima 3539 poraže-
ných kuželek v souboji s Čer-
veným Kostelcem, poté sme-
tl 7:1 Olomouc na jejích dra-
hách a díky třem šestistov-
kám byl velmi blízko výhře i
ve Valašském Meziříčí, kde
mu scházelo k bodům pou-
hých sedm kuželek! V do-
mácím prostředí předvádí
fantastické výkony Jan Bí-
na, když ve třech posledních
zápasech potěšil fanoušky
644, 649 a 636 poraženými ku-
želkami! Proti Vrchlabí se
však budou muset, stejně ja-
ko proti Kostelci, přidat i
všichni ostatní. Vrchlabí po-
sunula do první poloviny ta-
bulky série skvěle odehra-
ných zápasů na domácích
drahách. K vynikajícímu

výkonu se tým vyhecoval
proti lídru tabulky z Roky-
can, kterému uštědřil první
porážku sezóny díky 3738 po-
raženým kuželkám. V zápa-
se zazářil Michal Rolf, který
stanovil náhozem 679 bodů
nové maximum letošního
průběhu nejvyšší soutěže.
Ve dvanáctém kole pak
Vrchlabí opět o 17 kuželek
pokořilo hranici 3700 shoze-
ných kuželek, znovu čtyři
hráči překonali magickou
šestistovku. David Hobl za-
okrouhlil svůj výkon na rov-
ných 650 bodů a Jiří Vejvara
si vylepšil osobní maximum
dokonce na 653! Jičínské
desky jsou však úplně jiný
hrací materiál než
vrchlabský sadurit. Dokáže
Vrchlabí prodat formu i zde?

Stránku připravili Dominik Palm,
Jiří Kapucián, Jana Jiřišťová.

SKK Jičín 50 % SKK Vrchlabí 50 %


