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 Po všech předchozích zprávách o stavu kuželny v Týništi nad Orlicí jsem byl příjemně 

překvapen. Žádné "vidět kuželnu v Týništi a zemřít", nejlépe ještě předtím, než se začne hrát, se 

nekonalo. Čekala nás "modrá laguna", designově téměř totožná s mojí domovskou josefovskou 

kuželnou. Líbí se mi otevřené kuželny, kde si hráč nepřipadá jako v kleci, v baru točili svijanský máz, 

měli i široký výběr sušenek vč. tatranky, párečky jsem sice neochutnal, ale vypadaly skvěle - na všech 

kuželnách to takhle není. Pojďme ke hře: hned v první rundě Láďa Mikolášek v duelu s Pavlem 

Špičkou ukázal, že se i na zdejší nepadavce dá hrát dráha přes 200, dal 402 a získal 38 klacíků k dobru. 

Jirka Vaníček to měl těžší, nastoupil proti nejlepšímu hráči domácích. Martin Prošvic potvrdil své 

kvality a výkonem 404 snížil na rozdíl 6 kuželek, ovšem David Hanzlíček v souboji s Lukášem 

Vadlejchem také potvrdil své kvality a nejlepším náhozem večera 409 opět zvýšil rozdíl na 35. Bylo to 

jako na houpačce, další body získává soupeř Franty Beránka, Josef Prošvic a náskok se snižuje na 17 

klacků. Miloš Kvapil toho letos zatím moc nenahrál, ale zase předvedl, proč ho máme v týmu. První 

plné 160 včetně na domácí poměry určitě nevídané série 9, 9, 8, 9 (i Vilmoš by s tím měl problém) a 

celkem 408 (škoda 10 fíků), zatímco jeho soupeř Leoš Glazunov se vyřádil při minulém domácím 

zápase (těch 436 musel být opravdu úlet) a dnes to asi nebylo úplně podle jeho představ. Petr Víšek 

coby náš poslední hráč tak měl dispozici luxusní náskok 48 kuželek a protože se špatně podíval na 

tabuli, myslel si, že musí vyhrát, aby nebyla remíza. Téměř celý zápas se Zdeňkem Zahálkou mírně 

ztrácel, ale zejména díky téměř bezchybné hře nakonec zaslouženě vyhrál o 3 kuželky. Celkový výkon 

družstva 2331 si za rámeček dát nemůžeme, i přesto sklenka sektu, věnovaného tentokrát nehrajícím 

kapitánem, chutnala (řidičům se ještě jednou omlouvám). Rohu zdar! –div–  
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 V 11. kole k nám na kuželnu zavítali borci z KK Vysoké Mýto B. Podle předchozích výsledků, to 

měl být sice soupeř k poražení, ale jeden nikdy neví… Zvlášť, když z podrobnějšího rozboru vyplynulo, 

že čísla umějí hrát dobrá, spíše měli občas smůlu a prohrávali těsně.  

 Zápas pro nás nezačal nejlíp, když Láďa Mikolášek měl shodně 211k jako jeho soupeř Jiří 

Zvejška a David Hanzlíček v půlce prohrával s Markem Ledajaksem 218:224. Oba naši ale po změně 

drah zabrali, Láďovi soupeř nestačil již v plných, Davidovi až v poslední dorážce. Nakonec to oba 

otočili a Láďa vyhrává 445:407 a David 451:431. Dobrej základ 4:0 a +58 kuželek. Druhá runda měla 

dost podobný průběh, Petr Víšek v půlce prohrává s Janem Chlebounem 220:228 a Bohouš Trejtnar 

s Václavem Perchlíkem 210:217. Petr ale na dvojce přidává skvělých 164+77 a soupeř nestíhá již 

v plných. U Petra z toho byl nejlepší výkon z našich a výhra 461:444. Bohouš ale i přes zlepšení na 

čtyřce nakonec prohrává s včera nejlepším hráčem soupeře 437:451 a stav je 6:2 pro nás s náskokem 

61 klacků. Dotahováci Jarda Němeček a Zdeněk Diviš to tak měli v zápase dobře rozjeté. Jarda proti 

Pavlu Doležalovi ale v půlce ztrácí 207:216 a ještě v druhých plných to byla dost bída. O všem 

rozhodla poslední dorážka, kde Jarda dal 88 a Pavel jen 54. Celkově 425:418 pro naše barvy. Vedle 

Zdeněk od začátku drtí Leoše Bartheldiho a v půlce má po náhozu 243 náskok 41k. Pak ještě dobré 

plné (149k), ale soupeř již 160k. Najednou se ale Zdeněk zarazil a díky bídné dorážce měl co dělat, 

aby Leoše porazil. Nakonec se to povedlo a Zdeněk vyhrává 436:429. Celkově pohodových 14:2 a 

2655:2580 pro náš tým. I přes vášnivé diskuse na stále stejné téma byla v týmu spokojenost 

s vysokou výhrou, v dostizích se Svitavami může být v konečném účtování důležitý každý bodík. 

K zápasu ještě jedna poznámka – Jarda čulibrkem, trochu paradoxně s nejlepší dorážkou z družstva. 

Tak co vlastně „dělá číslo“?  
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Je pátek, poslední den v listopadu a my jedeme do Pardubic, do neznámého prostředí a za 

hodně silným soupeřem. Můžu komentář napsat s nadhledem nezúčastněného pozorovatele, tedy 

role, do které jsem se sám minule pasoval čulibrckým výkonem.  V Pardubicích nás přivítali domácí 

v příjemném prostředí tamní kuželny chvilku před začátkem, byl slušnej provoz a tak jsme sotva 

stíhali.  

 

Zápas začali za domácí Martina Nováková a náš Jirka Vaníček. Jirka měl těžkou úlohu boje 

proti nejlepší hráčce domácích a nakonec to taky tak dopadlo. Martina sice nepředvedla vše, co umí, 

ale po trápení na jedničce se rozjela, naopak Jirka se na obou dráhách trápil především v plných. Po 

jejich duelu měli domácí náskok 30 klacků po výhře Martiny 429:399. Vyrovnat měl Bohouš Trejtnar a 

v duelu s Lubošem Synkem to zpočátku tak i vypadalo. Bohouš v půlce vedl po náhozu 223k o 

slušných 31 kuželek. Po změně drah však přišla přetahovačka v plných a hlavně totální výbuch 

Bohouše v dorážce. Dobře hrající Luboš díky tomu v závěru dokázal otočit vývoj ve svůj prospěch a 

vyhrává těsně 414:411. Naše ztráta se tak prohlubuje na mínus 33k. Náš třetí hráč David Hanzlíček v 

zápětí vyvrací teorie o méně padavé jedničce a v celém duelu má nad Milanem Novákem navrch. 

Zcela otáčí skóre v kuželkách v náš prospěch na plus 33k po deklasování často chybujícího soupeře 

462:396. Vyrovnat na 4:4 měl jako čtvrtý nastupující Franta Beránek v duelu s Martinem Hubáčkem. 

Franta roli od začátku plnil a v půlce vedl o 19 kuželek. Druhé plné v podstatě shodné, ale pak přišla 

dorážka na jedničce a skončilo to podobně jako u Bohouše, když Martin dokázal, že dvojku mají coby 

domácí nastudovanou a hrají ji „po paměti“.  Již pod dohledem vedoucího soutěže Franta prohrává 

410:419 a my celkově 2:6 při lehkém vedení na kuželky o 24 kousků. Naši dotahováci měli nelehkou 

úlohu oba bodovat, ve hře bylo ještě 8 bodů. Petr Víšek nastupoval proti Jaroslavu Brýdlovi a i přes 
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dobrý výkon Jardy si vše zkušeně pohlídal a na obou dráhách ho dokázal porazit. Konečná suma zněla 

452:423. I přes náskok 53 klacků nastupoval Zdeněk Diviš pod tlakem. Remízu jsme nechtěli a tak 

musel remízu uhrát alespoň on. Trochu jsme ho „podpořili“, když jsme mu to připomenuli před 

začátkem. On ale neznervozněl a do Martina Holého se od začátku neskutečně pustil. Po skvělém 

výkonu na dvojce 254k bylo jasné, že je pro nás vše na dobré cestě. Ale člověk nikdy neví, na koho ta 

deka nakonec spadne. Tak trochu mi přišlo, že právě Martin se nedokázal zbavit toho pocitu 

odpovědnosti a i přes snahu se Zdeňkem prohrává 417:465. Coby „nehrající kecal“ chci naše tři kluky 

pochválit na super výkony, které nám přinesly cennou výhru 10:6 a na kuželky 2599:2498. Domácí 

pak pochválit za prima atmosféru a přátelské prostředí. Ještě bych upozornil na slušnou náhodu – my 

jsme vyhráli o 101k, tedy shodným rozdílem, co béčko prohrálo. 

Na podzim nás čeká již jen jeden mistrovský zápas, náš domácí turnaj (dvoustovka), 

hodnocení sezony v Křížlicích a první ze dvou přátelských duelů s Hořicemi. Nejdříve ale poslední 

zápas doma s Rybníkem B ve čtvrtek 6. prosince.  

 

 Poslední podzimní soutěžní klání sehrálo áčko včera od půl osmé na domácí padavce 

s Rybníkem B. Hosté z Rybníka si do Hradce Králové evidentně přivezli snahu zlepšit si chuť po 

nevydařeném domácím utkání z minulého týdne. Zdeněk Číž a zejména Vlastimil Ezr (492!) se do naší 

první lajny pustili zhurta, Láďa Mikolášek body uhrál, ale Petr Víšek nikolivěk a ztráta v kuželkách 

nebyla vůbec zanedbatelná. Druhá lajna měla stejný výsledek, když Franta Beránek těsně prohrál s 

Oldřichem Ezrem a David Hanzlíček zvítězil nad Miroslavem Kolářem, ale celkově na kuželky jsme už 

měli 9 klacků navrch. Závěrečná dvojice domácích, tj. Miloš Kvapil a Jarda Němeček, se pak do svých 
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soupeřů, což byli Martin a Michal Vejdovi, ze začátku opřeli, posléze však povolili a byla i chvilka, kdy 

moje svěrače mohly cvakat trojky dráty a dokonce mi hrozilo, že budu muset i vystřídat, jenže jsem se 

nemohl rozhodnout koho :-) a navíc jsem nominovaným věřil. Oprávněně - konec dobrý, všechno 

dobré, body jsou doma a můžeme se těšit na první utkání jarní části - na našich drahách se bude 

lámat chleba, přivítáme totiž největšího soupeře - Svitavy. –div- 

 Ke slovům kapitána se nemá nic dodávat, ale já musím.  Asi jsme se trochu potřebovali 
probrat a zase jeden zápas těžce vybojovat. V minulém kole v Pardubicích jsme sice otáčeli z 2:6 na 
výhru, ale za stavu, kdy jsme vedli na kuželky a nakonec to bylo o 101 klacků. Tentokrát byla situace 
ale horší, za stavu 4:4 jsme s Milošem v závěru skutečně v jednu chvíli oba ztráceli a byla to slušná 
fuška zápasy vybojovat. Nutno říct, že když jsem viděl Michala Vejdu, jak mu to na trojce sype do 
plných, nebylo mi zrovna dobře. Naštěstí pro nás nastolené tempo v dorážce neudržel a nám se s 
 Milošem v dorážce znovu začalo dařit. Každopádně celý zápas byl tak jak má být. Dobré výkony (u V. 
Ezra skvělý výkon), dramatický průběh a šťastný konec pro nás. Celkově 12:4 a 2639:2611. Jo, na jaro 
se taky těším!  
 

Ještě dokumentace z příprav před zápasem a foto fanoušků v průběhu zápasu béčka, hráli před námi. 

  

 

 Jako pokaždé, na závěr poloviny ročníku ještě trochu statistik, za které se myslím nemusíme 

stydět. 



Kronika „A“ Stránka 128 
 

 Chtěl jsem zde uvést plnou statistiku po podzimu, ale Beďa Šiška to ve zpravodaji nevydal, a 

tak to musím alespoň lehce shrnout sám. Jako družstvu se nám podařilo za podzim zahrát nejlepší 

výkony hned na pěti cizích kuželnách: 2428 v Dobrušce, 2612 ve Smiřicích, 2599 v Pardubicích, 2435 

v Josefově a 2596 v Hylvátech. Myslím, že to je bilance naprosto skvělá! Jsme také jediní, kdo dokázal 

během podzimu bodovat v Dobrušce a ve Smiřicích. Nejlepší výkon družstva držíme i doma náhozem 

2768 v sedmém kole proti České Třebové. V jednotlivcích je na průběžném 4. místě Petr Víšek 

s průměrem 432,3 v desítce pak ještě sedmý Jarda Němeček s průměrem 431,5 a devátý David 

Hanzlíček s průměrem 430,6. Zajímavostí je i 100% úspěšnost Jardy Němečka v domácích zápasech, 

naproti tomu je na 100% i David Hanzlíček, ale pro změnu v zápasech na venkovních kuželnách. 

Doma má nejlepší průměr Zdeněk Diviš – 471,7 a venku Jarda Němeček 428,8. Nejčastějším vítězem 

kola byl David, který to dokázal celkem 4x, čulibrkem kola už byli všichni kromě Petra Víška, který se 

tomu jediný úspěšně vyhýbá . Do pokutového fondu jsme přispěli částkou kolem 1700 Kč, nejvíce 

v sedmém kole, kdy Zdeněk nasypal 3x3 hodovky a Jarda 1x3. Bylo to neuvěřitelných 679 Kč. No a 

protože nastal čas s tím trochu zacloumat, vydali jsme se v pátek 14.12. společně s béčkem k Jardovi 

na chalupu půlku sezony uzavřít…..  Foto se pro jistotu žádné nedochovalo…  

 V pauze kolem Vánoc jsou na řadě turnaj a taky přátelská utkání. 

 První ze dvou přátelských zápasů s SKK Hořice „A“ odehrálo áčko v pondělí 17.12. v Hořicích. 

Na zápas s druholigovým týmem jsme nejeli s ambicemi na úspěch, spíš si dobře zahrát a soupeře 

zkusit potrápit. Za slušné divácké účasti především z domácích řad nastupovali první D. Ruml a J. 

Vaníček, na sousedních dráhách pak za domácí L. Zívr a za naše barvy P. Víšek. Protože ani po dvou 

týdnech nedorazil z Hořic zápis, musím komentář skládat jen z fotky výsledkové tabule, kterou jsem si 

na místě vyrobil…  

 

Jirka dokázal jako jediný z nás uhrát víc, než jeden malý bodík, i když jen těsně. S Dominikem 

prohrává 1,5:2,5 ale na kuželky „o parník“ 495:547. Petr to měl tak jako všichni ostatní 1:3 a po 
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trápení v podobě jedné trojky do plných za druhou prohrává 485:521. Druhé dvojice obstarali V. 

Tulka a T. Strejc, vedle proti sobě nastoupili J. Šklíba a D. Hanzlíček. Měla to být naše nejsilnější runda 

a nakonec taky dle očekávání byla. Nicméně vývoj zápasu se otočit či zkorigovat nepodařilo. Shodně 

vždy 1:3, Tomáš prohrává 534:560 a David v souboji hráčů s nejlepším náhozem prohrává 558:585. 

Poslední dvojice tvořili M. Hažva a J. Němeček, zároveň bojovali i M. Nálevka a Z. Diviš. Ani tady to 

z naší strany nebylo lepší a tak výsledek dopadl, jak dopadl. Jarda prohrává s Martinem 527:557 a 

Zdeněk se protrápil k prohře 502:517. Celkově tedy 8:0 a 17,5:6,5 pro domácí tým. Na kuželky pak o 

186 klacků, 3287:3101. Je pravda, že při jiném složení dvojic mohl být pohled na výsledek o něco 

málo příznivější, ale to je jen kdyby… Každopádně na úspěch proti takovému družstvu musí zahrát 

výborně všichni a ono se to povedlo v podstatě jen Davidovi. Kanára jsme z klece pouštěli zcela 

zaslouženě, nicméně na odvetu 7.1. se těšíme. Víme, že u nás to padá o něco víc a že to nebude 

jednoduché. Zadarmo to ale kluci z Hořic mít nebudou!   

 

A na řadě jsou turnaje v zimní pauze. 

Tradičně jsme zavítali do Vrchlabí na Krakonošův pohár. Taky se moc nevedlo, nejlepší z nás 

byli společně Tomáš Strejc a Zdeněk Diviš s náhozem 1064 kuželek na celkovém 17. místě. Na druhou 

stranu, z celkových 69 dvojic to zase tak špatné umístění není…. 

Na začátku roku jsme 3.1.2013 vyrazilo do České Třebové na turnaj čtyřčlenných družstev. 

Tady se téměř tradičně dařilo a tak nám nový rok 2013 začal novými rekordními výkony! Na tamním 

sypáku to dalo na dva rekordy. Jako družstvo 4x 120HS celkem 2221 kuželek a především nový 

klubový a osobní rekord 602 kuželek v podání Zdeňka Diviše! V konečném pořadí turnaje jsme 

v ligové konkurenci obsadili výborné 4. místo z 20 zúčastněných družstev, jen 11 klacků pod bednou. 

Před sezonou ještě 200HS v Hořicích a souboj o horské kolo. Tady konečně umístění „na 

bedně“! V nabité konkurenci zahrál skvěle Tomáš Strejc a v novém klubovém rekordu předvedl 948 

kuželek. Obsadil výborné třetí místo, pro jarní část sezony nadějná posila týmu!  

Jedním z turnajů byl náš domácí na 200HS. Nejlepší výkon dosáhl Tomáš Strejc v osobním 

rekordu 940 kuželek. V turnaji to stačilo na 12. místo. Hranici 900 kuželek pokořili ještě Zdeněk Diviš 

– 937 kuželek a 14. místo a Petr Víšek – 919 kuželek a 23. místo. O kvalitě turnaje hovoří jasně fakt, 

že celkem 29 hráčů pokořilo hranici 900 kuželek. Jen ta tisícovka letos nepadla… 

 

Odveta za kanára v Hořicích byla na pořadu 7.1.2013 od 18.00 hodin. Naším úkolem bylo 

potrénovat na čtvrteční zápas jara se Svitavami a taky znovu nedostat kanára. Oboje bylo nakonec 

splněno.  Při marodce v podobě Petrových bolavých zad a Davidově svalu jsme nastupovali o dva 

dobré hráče oslabeni, ale s bojovnou náladou. I soupeř přijel v trochu obměněné sestavě a tak proti 

sobě nastupovali Láďa Mikolášek a Radek Kroupa, ve druhé dvojici pak Jirka Vaníček a Jaromír Šklíba. 

Láďa sice vyhrál první dráhu, ale pak se trápil hlavně v dorážce a taky na dvojce v plných a tak z toho 

byla zasloužená prohra 489:542. Radek zahrál vyrovnaně a s minimem chyb. Jirka začal proti 

Jaromírovi vlažněji a v půlce prohrával 0:2 a o 25 klacků. V druhé půlce však skvěle zabral a o jeho 

těsné prohře v podstatě rozhodla netrefená existence na jedničce. Prohrává těsně 537:543. Po úvodu 

je stav 0:2 a 59 kuželek pro hosty. 
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Druhou rundu obstarali Jarda Němeček a Petr Vokáč, Bohouš Trejtnar a Láďa Zívr. Jarda 

dostal od Petra naloženo především v plných, celkově o 42k. V dorážce již tak velký rozdíl nebyl, ale 

nakonec prohra 516:564. Bohouš hrál špatně a od Ládi dostal po zásluze naloženo 473:542. O zápase 

tak bylo rozhodnuto, naši dotahováci se měli pokusit odvrátit kanára. Zdeněk Diviš nastupoval proti 

Ivanovi Vondráčkovi a Miloš Kvapil proti Mírovi Nálevkovi. Zdeněk začal dobře a Ivana na jedničce 

poráží 144:135. Po změně stran však prohrává 115:165 a vše hraje pro Ivana. Dle dohody Zdeňka 

střídal Tomáš Strejc a ten výborným výkonem otáčí duel ve svůj prospěch. Za lehké pomoci Ivana, 

který nedokázal udržet nastolený trend je na světě první bodík pro nás po výhře 3:1 a 555:546. Miloš 

nezačal proti Mírovi nejlíp a v půlce měl 0:2 a -26 klacků. V druhé půlce však bylo vše opačně a tak o 

všem rozhodoval až poslední hod obou hráčů. Miloš namísto pravého párečku trefil jen sedláka, Míra 

pravou fánu uklidil a na světě byla remíza 2:2 a 535:535. Celkově tedy 6,5:1,5 16:8 a 3272:3105 pro 

hosty. Výsledek na kuželky hodně podobný prvnímu zápasu v Hořicích. Hostům můžeme gratulovat 

k nově ustanovenému rekordu naší kuželny na 6x 120HS. Jo, pokud nás ještě někdy pozvou, rádi se 

přijedeme přiučit….   

 

Končí příprava, začíná tvrdá práce na konečném cíli letošní sezony, postupu do Krajské divize. 

Že to bude práce tvrdá jsme věděli, že tvrdě narazíme hned v úvodu jarní části jsme zas až tolik 

nečekali. 
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Jarní část přeboru začalo áčko prohrou s rivalem na čele tabulky, týmem Svitav. Je to 
chlupatý, teda pardon, je to fuck kulatý jsem chtěl napsat. Dlouho očekávané utkání mezi prvními 
dvěma družstvy skupiny B přeboru skončilo drtivým a nutno říci zaslouženým vítězstvím hostů, když z 
domácích zahráli jen 2 hráči, zbylí 4 zůstali hluboko pod svým dlouhodobým průměrem na domácích 
drahách. A přitom večer začal tak příjemně, když nová posila, hvězda z KK Hvězda Trnovany, bývalý 
dorostenecký reprezentant Tomáš Strejc, který "má tu čest být u nás nyní na hostování", přinesl hned 
2 kuželky sektu, bo se mu v přípravných zápasech podařilo dvakrát hodit tři hrcky za sebou. A navíc 
Jarda Němeček slavil 30. výročí svých devatenáctin a měl skvělý následováníhodný nápad objednat 
pro celé družstvo něco na zub... Ale pojďme k samotnému zápasu. Náš nejlepší podzimní hráč Petr 
Víšek nebyl zcela fit, resp. nechtěli jsme riskovat případné budoucí vážné zdravotní problémy a tak v 
první lajně nastoupili Láďa Mikolášek (410), který proti Milanovi Novákovi (480) neměl mnoho šancí a 
Jirka Vaníček (405), který v duelu s Jirkou Rusem (398) těsně uhrál oba body. Naše druhá lajna, tj. 
oslavenec Jarda Němeček (462) a David Hanzlíček (448) zahrála proti Pavlovi Sýkorovi (437) a Pavlovi 
Kabelkovi (422) podle představ a stav byl pro nás příznivý 6:2 s mírnou ztrátou 12 klacků. Ovšem to 
jsme ještě netušili, jaký uragán se přivane v podání dotahováků hostí Petra Ruse (498) a Emila Uherky 
(468). Kdyby to domácí Zdeněk Diviš (422) a Tomáš Strejc (417) byli bývali věděli, tak by sem ani 
nechodili, soupeřům to padalo, padalo a zase padalo... Takže suma sumárum 6:10 a ostudných 
2564:2703. Domácí takové číslo nepamatují, zatímco hosté zahráli rekord hostů na 6x100 HS a jarní 
část sezony bude ještě, doufám, hodně zajímavá.  -dik-   

Pozn. pouze pro zasvěcené: -dik- není překlep mé obvyklé zkratky -div-, ale zkratka od slova diktátor.  
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 Většinou přidávám já své komentáře, ale tentokrát se toho „téměř zdržím“. Soupeř zahrál 
skvěle, ale my jsme se porazili zcela sami… V přemíře snahy se vůbec nedařilo. Na výhru nad takovým 
soupeřem musí zahrát dobře alespoň 4 – 5 hráčů a včera to tak rozhodně nebylo. Jak píše -dik- výše, 
je to kulatý.  
 No, stejně jsem to nevydržel a musím dodat alespoň krátké hodnocení jednotlivých duelů… 
Láďa proti Milanovi skutečně neměl moc šancí, ale takový ranec dostat nemusel. Vyrobil spoustu 
chyb a to se vymstilo. Jirka po remíze v půlce rozhodl o své výhře v druhých plných, ke konci ho Jirka 
Rus dotahoval a do konce nebylo jasný, jak to dopadne. Čulibrcký výkon, jen s dvěma fíky… Jarda 
s Pavlem svedli asi nejlepší duel, až do 60 hodu se tahali o každou kuželku, pak ale Pavel na jedničce 
ještě v plných „povolil“ a závěr už byl v režii domácího hráče. David si svůj náskok budoval postupně a 
za celou dobu nepustil soupeře Pavla Kabelku k nějakému ataku na výsledek duelu. Zdeněk to měl 
hodně těžký, proti skvěle hrajícímu Petrovi nebyla sebemenší šance, rozhodnuto bylo v podstatě už 
v půlce. Měl uhrát víc, ale když ta mašina vedle hraje, hraje a hraje, jak Petrovi padaly hodovky a vše 
na co sáhl, tak se to moc nedá… Alespoň naději na konečnou remízu jsme vkládali do Tomáše, který 
v druhých plných trochu stáhl Emilův náskok, ale špatné otvírky v dorážce ho nakonec stály lepší 
výsledek. Naproti tomu Emil, i když to zahodil „do hnoje“, spadlo mu alespoň 7…. Někdy je takový 
den a nic s tím nenaděláte. Oba naši dotahováci se snažili, ale prostě to nešlo. Naproti tomu soupeři 
kdyby se včera rozebíhali za rohem ze šatny, spadlo by jim vše! Tak trochu o tomhle svědčí fakt, že 
my jsme jako družstvo vyrobili 22 újezdů, soupeř při rekordu kuželny v kategorii hostí (gratulujeme!) 
jich vyrobil 31. Kde je spravedlnost?  Takže, celkově zaslouženě 6:10 a 2564:2703 pro Svitavy A. Ale 
bojujeme dál, sezona je ještě dlouhá! 
 

 

Jak vidíte, zase nám tu chybí Miloš. My se prostě nesejdeme všichni… Další foto je z průběhu zápasu, 

který nás poslal na průběžně druhé místo v tabulce. 
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V dalším kole uvítáme doma Dobrušku B a budeme si chtít napravit náladu!  

 



Kronika „A“ Stránka 134 
 

Je čtvrtek 17.1.2013 a my vítáme kolegy z Dobrušky.  

 

Jako noc a den byl zápas opět na domácích drahách s hosty z Dobrušky při srovnání se 

zápasem z minulého týdne se Svitavami. Ale po pořádku: Tomáš Strejc tentokrát nastoupil spolu s 

Davidem Hanzlíčkem v první rundě proti Michalovi Balcarovi a Petrovi Brandejsovi. Tomáš měl kapku 

smolíka na naší jedničce a ztrácel na soupeře 32 klacíků, ale dvojka už byla podle očekávání a v 

mohutném závěru získal díky excelentní dorážce i bodíky (446:439). Bodíky získal i David, zahrál velmi 

slušně obě své dráhy a soupeři moc šancí na úspěch věru nedal (481:419). Ve druhé rundě se utkali 

Bohouš Trejtnar a Jarda Němeček s "rychnovskými" Marií Frydrychovou a Mírou Frydrychem. 

Bohoušovi se bohužel mnoho nedařilo, body ztratil a jak se později ukázalo, zachránil tak hosty od 

kanárka (411: 431). Ovšem Jarda neboli Hroch včera řádil. Už první půlka za 249 dávala naději na 

skvělé číslo a na druhé dráze to Jarda rozbalil naplno, plné 174, dorážka 95, celkově 15 hodovek, tak 

to už je vysoká matematika - výsledkem je nový rekord domácích 518 (že děkuju pánovi)! Míra v 

nejslabším výkonu hostí (361) pouze statoval. V poslední rundě nastoupili Petr Víšek a Zdeněk Diviš, 

za hosty Martin Děkan a Josef Kupka. Oba duely byly vyrovnané, rozhodovalo se v závěru a všechny 

body zůstaly doma (447: 434 a 483: 469). A k vidění byla i úspěšná existence na levou bábu s králem. 

Takže celkově 14:2 a 2786: 2553. Čistě hypotetická (a tudíž naprosto nesmyslná) úvaha: za podmínky 

ceteris paribus, tj. za jinak stejných okolností bychom včera Svitavy porazili. Slabá náplast za minulé 

nepovedené utkání. -div- 
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A co na to já jako pisálek této kroniky? No, prostě to padalo! To asi proto, že mě před 

zápasem totálně vytočil náš skvělý K. Souček, když sdělil, že chce 200.- za každou hodinu mimo 

otevírací dobu. To nás okresní a krajské přebory vyjdou draho…. No nic, zase s ním bude co řešit. 

 

Tak kluci, máte hozenou rukavičku… Kdo bude další a dá víc? 

A máme tu Mistrovství okresu jednotlivců. Muži ve Smiřicích, senioři v Třebechovicích, junioři 

u nás v Malšovicích. Komentář uvádím pouze k mužům, hráči současné podoby „A“ týmu ještě letos 

nedosahují této seniorské hranice s výjimkou Bohouše Trejtnara, který ovšem neuspěl. 

V sobotu 26.1. byly  na smiřických drahách odehrány okresní přebory v kategorii muži. 

Pravidla sice dovolují hrát i na dvoudráze disciplínu 120 HS, ale přednost dostala pro dvě dráhy určitě 

vhodnější 100 HS. Rozpis umožňoval start 6 hráčům z každého ze tří oddílů hradeckého okresu,  avšak 

třebechovičtí se dostavili pouze 4 a turnaje se tak zúčastnilo 16 hráčů. V kvalifikaci byl překvapivě 

nejúspěšnější domácí Karel Josef (463) následovaný třebechovickým Mírou Cupalem (455) a 

hradeckým (dříve smiřickým) Davidem Hanzlíčkem (452). Do finále ve stejné disciplíně postupovalo 8 

nejlepších, z hradeckých hráčů se kromě Davida kvalifikovali ještě Zdeněk Diviš (436) a nejdražší 

hradecký hráč J Michal Janeček (433), byť tentokrát ještě naposledy „za Smiřice“. Těsně za branou 

finále zůstal Petr Víšek (425), který dohrával pouze s velkým sebezapřením a do finále by už kvůli 

bolavému rameni stejně nenastoupil, dále Martin Šolc (415), Láďa Mikolášek (412) a Jarda Němeček 

(409 - holt není každej den posvícení a Jarda si ho vybral před týdnem). První finálová dvojice, domácí 

Martin Hažva (toho času na hostování v Hořicích, kde hraje druhou ligu) a třebechovický divizní 

Roman Kindl nezopakovali své předchozí výkony, což zejména u Martina bylo jistě veliké zklamání. 
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V další dvojici nastoupili Michal a Zdeněk. Míša měl výborný nástup a po plných měl více, v půlce však 

bylo srovnáno (215) a druhá půlka byla už pod taktovkou obhájce mistrovského titulu Zdeňka (462, 

Míša 427).  O stupně vítězů a tedy postup do krajského přeboru se pak v předposlední dvojici 

„porvali“ domácí Martin Kamenický (457) a náš David (447). Po odehrání této dvojice průběžně vedl 

David s celkovým náhozem  899 a Martin se Zdeňkem měli oba shodně o 1 klacek méně, s lepší 

dorážkou byl lepší Martin. A toto pořadí zůstalo i po skončení celého turnaje, protože nejlepší hráči 

kvalifikace v poslední finálové dvojici, tj. Míra Cupal (432) a Karel Josef (376) již nedokázali tato 

celková čísla překonat. Mistrovský titul tak opět míří zásluhou Davida do Hradce a 16.2. v Jičíně bude 

SKP reprezentovat společně se Zdeňkem. –div- 

 


