
 

Lenka Hrdinová novou rekordmankou kuželny v Rokytnici! 
 
Rokytnice n.J. – Vzhledem k započaté rekonstrukci jičínské kuželny, nemají v těchto dnech 
hráči a hráčky SKK Jičín možnost tréninku, a tak se nebývale početná skupina představila na 
jubilejním 10.ročníku velice oblíbeném Rokytnickém turnaji dvojic. Ten započal právě o 
tomto víkendu a bude pokračovat až do 20.června. Každým rokem sem přijíždí i celá řada 
prvoligových hráčů a hráček, a tak konkurence a úroveň je vždy vysoká. Díky dobře 
připraveným drahám tomu bude tak i letos, což naznačila výprava SKK Jičín. Velice kvalitní 
výkony předvedli mezi muži Josef Vejvara 450 s bratrem Jiřím 454, kteří tak dosáhli 
celkového součtu 904 bodů. Poměrně vysoko v celkovém pořadí mohou pomýšlet i Jiří 
Brumlich 480 a Jaroslav Kříž 426, celkem 910 - především díky excelentní hře prvně 
jmenovaného. Turnaj však byl především důležitou přípravou na semifinále Českého poháru 
pro ženy SKK Jičín a ty naznačily dobrou formu. Excelovala především Lenka Hrdinová. Ta 
shodila 461 ve spolupráci s Josefem Vejvarou 459 a tento tandem tak bude atakovat součtem 
920 bodů stupně vítězů. Vrcholem dne však byl výkon Lenky Hrdinové ve dvojičce se svou 
sestrou Martinou 428. Po krásném představení s kvalitními plnými a parádní dorážkou se jí 
počítadlo zastavilo až na hodnotě 482 bodů, což je nový rekord kuželny TJ Spartak Rokytnice 
v kategorii žen! 
 
Dosavadní výkony výpravy SKK Jičín na Rokytnickém turnaji dvojic: Mazáček Martin + 
Nožičková Michaela 444 + 414 = 858, Hrdinová Martina + Hrdinová Lenka 428 + 482 (k 
dnešnímu dni nový rekord kuželny v ženách) = 910, Abelová Petra + Portyš Petr 432 + 382 = 
810, Viková Dana + Řehák Vladimír 435 + 433 = 868, Vejvara Josef + Vejvara Jiří 450 + 454 
= 904, Brumlich Jiří + Kříž Jaroslav 480 + 426 = 906, Čermák František + Černý František 
429 + 433 = 862, Bureš Miroslav + Hrdinová Martina 406 + 425 = 831, Hrdinová Lenka + 
Vejvara Josef 461 + 459 = 920. 
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