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Páteční 20. kolo Krajského přeboru přineslo výhru áčka v Rokytnici n. Jiz. 12:4. Zápas začal 
dobře Láďa Mikolášek, když v dramatickém souboji porazil Zdeňka Novotného nejml. 438:432 
především díky výborné druhé dorážce. Na 4:0 pak zvedl naše vedení Jirka Vaníček výhrou nad Janem 
Volfem 421:382. Vedeme průběžně na kuželky o 45 klacků. Třetí duel byl soubojem generací, ve 
kterém nakonec díky hodovce tři hody před koncem poráží Zdeněk Novotný nejst. našeho Honzu 
Bičiště 428:416. Domácí tak snižují na 2:4 a stahují na rozdíl 33 kuželek. Na tradičních 6:2 pro nás pak 
zvyšuje Zdeněk Diviš, když s přehledem poráží Jardu Vízka 438:416. Před závěrečnou dvojicí je rozdíl 
tedy 55 kuželek v náš prospěch. Díru v rozpočtu zápasu ale v zápětí vyrábí trápící se Jarda Němeček, 
když prohrává 376:425 s Miroslavem Kučerou. A to prosím jen s jedním újezdem…. Na kuželky je to již 
jen 6 klacků pro nás a Petr Víšek je tak vystaven tlaku, protože ve hře je ještě 6 bodů. S přehledem to 
ale zvládá a postupně si buduje potřebný náskok. Nakonec vyhrává 423:400 a stvrzuje naši výhru. Na 
kuželky celkově 2512:2483 pro naše barvy. Je škoda výpadku Jardy, protože to bylo v pátek rozjeté na 
překonání 14 dní starého rekordu kuželny, který drží Č. Kostelec B. 
 

 Další klání nás čekalo ve čtvrtek 15.3. s Jičínem „C“. Měla to být odveta za prohru v podzimní 

části soutěže na jejich kuželně.  

 Po delší době se povedlo zajistit účast i Miloše Kvapila, který díky volantu v ruce má jen málo 

možností se na zápasy dostat.  
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Včera áčko na domácí kuželně opět nadělovalo! Odvetu za podzimní prohru v Jičíně pánové 
zvládli na jedničku a „C“ týmu soupeře doma udělili po zásluze prvního letošního kanára. Zápas 
tradičně rozjeli Jirka Vaníček a Láďa Mikolášek. Jirka rozhodl o výhře v druhé půlce, když po 
vyrovnané první dráze udržel nastavenou laťku a soupeř Jan Bína se na jedničce nesrovnal 
s dorážkou. Jirka vyhrává 442:410. Nejlepší výkon zápasu předvedl Láďa, který soupeře od začátku 
drtil a dvěma vyrovnanými výkony skončil těsně pod magickou hranicí 500 klacků. Dobře hrajícího 
Jiřího Brumlicha poráží 492:439. Po první rundě tak vedeme 4:0 a +85 kuželek. V druhé rundě Petr 
Víšek (včera VIP čulibrk) v klidu poráží Františka Čermáka 433:381, vedle něho byl ale k vidění krásný 
souboj mezi Honzou Bičištěm a Vladimírem Straussem. Honza po výborném výkonu nejlepšího hráče 
soupeře poráží 470:458. Před dotahováky je v podstatě rozhodnuto, vedeme 8:0 a o 149 kuželek. 
Miloš Kvapil sice prohrával v půlce s Tomášem Pavlatou o 17 klacků, ale na dvojce se výrazně zlepšil a 
dokázal otočit zápas na svoji stranu. Soupeř měl problémy na jedničce především v plných a tak Miloš 
vyhrává 442:435. Kanára výborným výkonem potvrdil Zdeněk Diviš, když poráží dvěma vyrovnanými 
náhozy Ladislava Křivku 473:423. Odveta se více než povedla, myslím, že dobře hrající soupeř si ani 
takový výsledek nezasloužil. Někdy to ale ve sportu bývá i kruté… Celkový poměr na kuželky byl 
2758:2546, což je historicky druhý nejlepší nához áčka v soutěžích. Příští pátek jedeme do Č. Kostelce 
na zápas s lídrem přeboru a doufáme, že o stávající formu za týden nepřijdeme…  
 

 Je pátek 23.3. a my jedeme hrát o 4 body do Č. Kostelce s jejich béčkem. Nálada cestou tam 

bojovná, ale s respektem k výbornému soupeři… 
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 Áčko v pátek dokázalo nemožné a v odvetě utkání s lídrem tabulky vyhrálo! 

 Krásný zápas se šťastným koncem pro naše barvy se odehrál v Červeném Kostelci, kde se nám 

povedl obrat z 2:6 na konečných 10:6 pro nás. Tradičně to celé rozehrál Láďa Mikolášek a hned 

úvodu vybudoval náskok 45 kuželek, když porazil Frantu Adamů 447:402. Pak ale nastala série našich 

proher. Jirka Vaníček prohrál s Danielem Balcarem 412:428 (stále vedeme o 29 klacků), Honza Bičiště 

prohrál 420:447 s Michalem Vlčkem (už vedeme jen o 2 kuželky) a Jarda Němeček prohrál s Lukášem 

Jankem 423:453. Soupeř tak otočil na zmiňovaných 6:2 a +28 kuželek pro ně. K obratu zavelel Petr 

Víšek, když se nejdříve statečně držel Kamila Mýla a v závěru výbornou dorážkou vydřel výhru 

457:441. Soupeř ještě vede, ale už jen o 12 kuželek. Kapitán Zdeněk Diviš pak soustředěným výkonem 

znovu otáčí misky vah na naši stranu a poráží Jindřicha Kašpara 453:424. Celkově vyhráváme na 

kuželky 2612:2595 a 10:6! Dokonale se povedla odveta za podzimní prohru u nás, navíc jsme jediným 

družstvem, které domácím vzalo body na jejich kuželně. Stáhli jsme ztrátu v tabulce na 6 bodů, ale asi 

již pozdě….  

 Musím ještě poznamenat, že tentokrát byla nálada cestou domů opravdu veselá! 

Spokojenost s výsledkem, Láďovy rozbory kdo jak hrál, no prostě síla.   

 V příštím kole přivítáme doma Trutnov D, musíme ale povolat posily z béčka, protože Zdeněk 

je kdesi v Polsku a Honza jede na lyže. I tak jsme snad favorité a předposlední domácí zápas doufám 

zvládneme. 
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 No, nezvládli…. 23. kolo přeboru se áčku vůbec nevydařilo a na domácí půdě podlehlo 
předposlednímu Trutnovu D 7:9 a 2606:2648. Hosté sem přijeli s respektem a vidinou vysoké prohry, 
opak byl ale díky výkonům domácích pravdou. Předvedli jsme druhý nejhorší výkon v rocena domácí 
kuželně, navíc soupeř hrál výborně, jeho ženská opora přímo skvěle… 
 

 
 

Zápas začal Martin Šolc proti Karlu Slavíkovi a o své výhře rozhodl hned na jedničce, kde hrál 
výborně a nedal Karlovi šanci. Druhá půlka byla od obou slabší, ale vyrovnaná a tak Martin vyhrává 
451:423. Tradičně zápas rozjížděl i Láďa Mikolášek, tentokrát ovšem zcela opačně, než jindy. Po 
slaboučkých plných tam nasázel ještě celkem 11 fíků a byla na světě prohra 402:492 s Vendulou 
Plškovou. U jejího výkonu se je třeba zastavit, protože hrála opravdu skvěle a Láďovi nedala 
sebemenší šanci. Její výkon je novým rekordem naší kuželny na 100HS v kategorii žen. Po první rundě 
je stav 2:2 a mínus 62 klacků. Soubojem nestorů kuželek pak byl duel mezi Pepou Pardubským a 
Láďou Němcem. Pepovi se včera podobně jako našemu Láďovi ale vůbec nedařilo a s výborně 
hrajícím soupeřem prohrává 397:443 především díky slabším plným a nevýrazné dorážce. Dramatický 
duel byl k vidění vedle, kde bojoval Jirka Vaníček s Liborem Řehákem. Jirka po první dráze o kousek 
prohrával, ale karta se v druhé půlce otočila a nakonec z toho byla remíza na čísle 453 kuželek. O 
remíze rozhodly poslední hody, kdy Jirka šel do plných a dal jen čtyřku, Libor měl na křížích pravý 
páreček, ale trefil jen jednu. Před dotahováky bylo 3:5 a s hrozivou ztrátou 108 klacků! Takový náskok 
se už snad ani nedá dohnat, ale pokusit se o to dá… Petr Víšek poráží po dobrém výkonu (tradičně 
především v druhé dorážce 97k) Milana Kačera 459:423. Jarda Němeček poráží Davida Hrůzu 
444:414, ale i přes korekci ve ztrátě kuželek to nestačí. Dotahováci stáhli 66 kuželek, soupeři to ale 
dle očekávání na výhru stačilo. Gratulujeme! Bez ohledu na výsledek zápasu Č. Kostelce B tato naše 
prohra mimo jiné znamená jejich postup do divize. Rovněž gratulujeme. 
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Je pátek 6.4. a my jsme vyrazili na nám dříve dobře známou kuželnu do Hořic. 

 

24. kolo odehrálo áčko v Hořicích s jejich „D“ týmem a byl to pro změnu zápas opět smolný. 
Nějak nás podobně jako před rokem ke konci soutěžního ročníku opouští forma, ještě že už v 
podstatě téměř o nic nejde. Zápas začal výhrou Jirky Vaníčka nad Martinem Dymáčkem 425:386, 
zároveň ale Miloš Kvapil prohrává s výborně hrajícím Zdeňkem Dymáčkem 430:436, přestože v druhé 
půlce mocně dotahoval. Po první rundě je stav 2:2 a my vedeme od 33 klacků. Druhou část za Hořice 
obstarali mladíci a za nás Honza, takže jen Jarda na plánech pěkně kazil věkový průměr rundy.  
Nastoupil proti Fr. Kráčmarovi ml., ale dohrával proti Martinu Mazurovi, když kapitán synka v půlce 
vystřídal. Jarda zahrál na v poslední době vcelku neoblíbené Hořice dobře a vyhrává 438:374. Vedle 
Honza Bičiště se ctí prohrává s výborně hrajícím Dominikem Rumlem 412:453, jen těch 9 fíků je 
moc… Po druhé rundě je tedy stav 4:4 a náš náskok narostl na 57 kuželek. Říkali jsme si, že jeden z 
našich dotahováků určitě vyhraje a náskok bude dostatečný… Oba dva taky začali dobře a své 
soupeře dostali pod tlak, jenže pak shodně nezvládli první dorážku a následné plné. Domácí díky 
výborným výkonům zápas dokonale otočili a dokonce dokázali ještě vytvořit náskok v kuželkách na 23 
klacků pro ně. Franta Beránek prohrává s Fr. Kráčmarem st. 407:438 a Zdeněk Diviš s Miroslavem 
Nálevkou 394:443. Celkově tedy Hořice „D“ vyhrávají 12:4 a 2529:2506. Každopádně našim nelze 
upřít snahu, oba dva bojovali, ale někdy je prostě takový den, že na co sáhnete, to nejde… Důkazem 
budiž 9 újezdů u Franty a 7 u Zdeňka. Ještě jedna zajímavost je ke zmínění, nestává se totiž často, že 
by zápas vyhrálo družstvo, jehož dva hráči zahrají pod 400 kuželek…. No nic, hlavu vzhůru, v příštím 
kole jedeme do Milovic a rádi bychom si spravili náladu a zůstali v boji o druhé místo v tabulce. 
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A protože jsme hráli v Hořicích, ještě uvádím tradiční komentář od Z. Dymáčka. 
D: Dymáček M. 386, Dymáček Z. 436, Kráčmar F.Ml. (*) 374, Ruml D. 452, Kráčmar F. 438, Nálevka M. 
443 
H: Vaníček J. 425, Kvapil M. 430, Němeček J. 438, Bičiště J. 412, Beránek F. 407, Diviš Z. 394 

Hostili jsme druhý tým tabulky krajského přeboru. Hosté sem přijeli jednoznačně pro dva 
body a začátek tomu plně nasvědčoval. Zatím co Martin Dymáček byl od samého začátku v těžké 
defenzivě, která vrcholila jeho druhou dorážkovou s 10 újezdy, na vedlejších drahách se bojovalo 
vyrovnaně. První půlku vyhrál Zdeněk Dymáček dík lepší dorážkové, druhou půlku začal hostující hráč 
brutálními plnými (165) a ztrátu dohonil. Urputný souboj druhých dorážkových ale vyhrál Zdeněk o 6 
kuželek, a právě o ty vyhrál celý duel. Další dva duely se v podstatě vyvíjely velmi podobně. František 
Kráčmar mladší hodil první půlku 185, Jarda Němeček 222, střídající náš hráč Martin Mazura pak 189 
oproti Jardovým 216. Propad 64 kuželek pak mírnil na vedlejších drahách výborný Dominik Ruml 
nejlepším výkonem večera 452, když stáhl 40 kuželek. I tak jsme při bodové remíze 4 : 4 prohrávali na 
kuželky o 57. Naši dotahováci ale hráli oba výtečně, zápas „nezabalili“ a hostům se přestalo dařit. 
Nakonec jsme dosáhli nečekané výhry nad výbornými hosty z Hradce Králové. 

 
 Je pátek 13.4.2012. Pátek a ještě třináctého…. Tak jak to bude v Milovicích? 
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Předposlední kolo Krajského přeboru vyznělo, ač byl pátek třináctého jasně pro áčko, které v 
Milovicích nemilosrdně naložilo podprůměrně hrajícím domácím a po loňském neúspěšném pokusu 
znovu atakovalo rekord kuželny v kategorii hostů. Tentokrát ovšem úspěšně a celkovým náhozem 
2650 kuželek sesadilo z tamějšího trůnu Rokytnici n. Jiz. Zápas začal téměř tradičně jako první hrající 
Láďa Mikolášek a nad Tomášem Fuchsem nahrál díky výhře 464:417 základní náskok 47 kuželek. Na 
59 klacků pak navýšil náš náskok Jirka Vaníček, který poráží Vlastimila Hrušku 434:422. Dobře se 
vyvíjející zápas se následně lehce zdramatizoval, když Franta Beránek prohrává 427:454 s výborně 
hrajícím Václavem Součkem, ale zbylé duely již vyzněly pro naše barvy, takže nakonec zcela v 
poklidu…. Jarda Němeček ve čtvrté rundě poráží Miroslava Šandu 445:408, Zdeněk Diviš po skvělé 
dvojce hraje na jedničce vyrovnaně se soupeřem a nakonec Davida Jaroše poráží 454:399. Závěr 
obstaral Petr Víšek proti Pavlovi Jarošovi. Petr začal skvěle a na dvojce nasypal 251 kuželek. Že mu na 
rekord kuželny chybělo celkově 408, jsme mu radši neřekli, aby nebyl nervózní, ale my už po první 
dráze věděli, že to tam je! Jenže Petr se po střídání stran úplně sesypal a z náskoku 45 klacků nakonec 
díky náhozu 176k zbylo jen 14 kuželek. I tak to ale stačilo na výhru 426:412 a stanovení nového 
rekordu kuželny. Celkově áčko vyhrává 14:2 a 2650:2512. V posledním kole hostíme doma Dvůr 
Králové A a na udržení jistoty druhého místa v tabulce stačí remizovat… Záleží rovněž na výsledcích 
konkurentů z Hořic a Č. Kostelce, které v tuhle chvíli neznám. Na závěr sezóny se ale sluší vyhrát a tak 
se na výsledky soupeřů radši vůbec nebudeme ohlížet a uděláme vše pro výhru! 
 

A protože už v kronice dlouho nemám žádné fotky a navíc se po výkonu v Milovicích sluší 

dokumentaci udělat, něco málo sem dávám… 
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Tady máte důkaz, že se tabule opravdu přepisovala.  

 

A ještě tým před zapsaným výsledkem na tabuli. 

 

 

 Je čtvrtek 19.4.2012 a před námi poslední letošní zápas, hostíme TJ Dvůr Králové „A“. 

Poslední zápas tohoto ročníku má za sebou áčko. Včera uspělo v souboji s TJ Dvůr Králové „A“ a po 
výhře 10:6 a 2574:2546 definitivně potvrzuje umístění na druhém místě v tabulce Krajského přeboru. 
Po loňském jednoznačném postupu z nižší soutěže je druhé, byť nepostupové místo jistě úspěchem! 
Samotný zápas nebyl ve znamení oslnivých výkonů, spíše naopak. Asi se projevuje únava na konci 
sezony. Nejlepší výkon předvedl Zdeněk Diviš s náhozem 458 kuželek, za soupeře pak Oldřich 
Kudrnáč s výkonem 439 kuželek. 
 
 Vím, že komentář tentokrát není moc obsáhlý, ale všichni víme proč. K zápasu se váže ještě 
jeden významný okamžik, kdy Zdeněk a Honza slavili společně své narozeniny. Níže pod zápisem 
z utkání je možné vidět značku vína, kterou jsme pili. Víc než symbolické…  
 Přes kapsu se taky sekl konečně pokladník a zařídil obložený talíř a řízečky, takže jsme se na 
závěr sezóny špatně neměli!  
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 Ještě slibované foto. 

 

 Vím, že to není moc dobře poznat, ale to víno má název „áčko“ !!!!  

Pro úplnost přinášejí další stránky podobně jako před rokem pár statistik za zpravodaje. Je vidět, kde 

se nám dařilo a kde ne, určitě je ale pohled do těch čísel vcelku lichotivý. Nyní nás čekají turnaje a 

taky domácí Mistrovství UNITOP 2012. 


