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A máme tu další kolo mistrovské soutěže, na domácí kuželně jsme ve čtvrtek 31.1. svedli derby 

s naším béčkem. Jako hosté jsme si mohli vybírat sestavu a tak to proběhlo takto: 

 

 Čtvrtek přinesl druhé derby hradeckých týmů v sezoně. Áčko mělo co vracet za podzimní 

ostudnou prohru, naopak od béčkařů se čekalo, že po nevalných výkonech v minulých kolech se proti 

vlastním jako vždy vytáhnou a zahrají jako o život. Oba kapitáni trochu zamíchali obvyklou sestavou a 

tak na úvod Láďa Mikolášek hraje s Pepou Pardubským a Tomáš Strejc s Jirkou Machačem. Láďa 

poráží hodně chybujícího Pepu 438:375. Tomáš s Jirkou svádějí krásný souboj, který Strejda otáčí až 

výbornou dorážkou po změně drah. Jirku nakonec poráží ve svém doposud nejlepším výkonu za náš 

tým 474:443. Druhou rundu obstarali Jarda Němeček a Franta Beránek, vedle pak David Hanzlíček a 

Jarda Gütler. Jarda s Frantou nepředvedli nic moc, oba dělali zbytečné chyby a nedokázali dohrávat 

figury. Jarda nakonec vyhrává 433:418. To David s béčkařem Jardou bojují o každý klacek a duel taky 

rozhoduje až závěrečná dorážka. Nakonec David vyhrává 466:443. Odveta zdá se býti na dobré cestě, 

8:0 a plus 132 klacků pro áčko. Nic náhodě nenechává následně v souboji kapitánů Zdeněk Diviš, 

který ani nevím, jestli z nepozornosti, pověry, či zcela záměrně nastoupil k zápasu s trenýrkami od 

dresu naruby.  Jsme všichni chlapi a tak si toho samozřejmě nikdo nevšiml, až po zápase to 

okomentovala náhodná kolemjdoucí fanynka…  Jo Zdeněk Jirku Prokopa poráží 453:436. Kanára 

završuje za áčko dvojice Petr Víšek a Bohouš Trejtnar, kteří hráli proti Martinu Šolcovi. Martin 

netradičně na 3 a 4 nestačil na skvěle hrajícího Petra o 41 kuželek. Petr se však pro zranění nechal 

v půlce i přes nához 241 vystřídat a Martin v závěru Bohouše mocně dotahoval. Na body to však už 

nestačilo a tak nakonec 451:434 pro hráče áčka. Odveta se povedla dokonale, doufám, že to naše 
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chlapce z béčka nesrazilo k zemi a v příštích zápasech znovu dokážou alespoň doma vyhrávat. 

Výsledek je asi krutý, ale na víc jak 2700 se fakt nehraje dobře…  

  

 Je o týden později, 7.2.2013 a my jsme přivítali na domácí kuželně Smiřice A.  

 

 U nás je to padavý a tak jsme věděli, že si borci ze Smiřic přijedou uhrát pěkná čísla a nedají 

nám nic zadarmo. V první dvojici Láďa Mikolášek poráží Karla Josefa, který dokázal všechny přehrát 

v kvalifikaci Mistrovství okresu jednotlivců před dvěma týdny. Láďa díky lepší dorážce vyhrává 

442:422. Jirka Vaníček nastoupil po pauze dané nemocí a tak jsme netušili, jak to v souboji s druhým 

z MOJ Martinem Kamenickým bude. Martin Jirku trápil hlavně v první půlce, po změně drah ale bylo 

vše obráceně. Jirka zahrál čtyřku neskutečně (265), zatímco Martin na trojce vyrobil taky 

neskutečných 8 újezdů. U Jirky z toho byl nový osobák a výhra 493:441. U nás obvykle boduje 

prostřední runda, tentokrát to bylo opačně. Jarda Němeček se vytrápil samými středy, no den blbec. 

 V půlce dostává od Vaška Šmídy naloženo 45 klacků a tak ho během druhých plných střídá Bohouš 

Trejtnar. Protože se Vašek nějak úplně nesrovnal s naší zákeřnou jedničkou, podařilo se něco málo 

stáhnout, ale i tak pohodová výhra pro hosty 426:397. David Hanzlíček nastupoval proti Jirkovi 

Mochanovi. Ani Davidovi se nedařilo podle představ (v půlce jen 202). Na čtyřce sice zahrál 

výborných 244, ale Jirka si už výhru nedal vzít a Davida poráží 454:446. Jasný úkol pro naše 

dotahováky zněl: Jednou vyhrát, udržet náskok na kuželky, který byl v té době hubených 35 kousků. 

Oba dva se své role zhostili skvěle, Zdeněk Diviš poráží jen s jedním fíkem Martina Ivana 436:405, 
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Tomáš Strejc taky nenechává nic náhodě a v souboji s Jirkou Vokřálem rozhoduje už v půlce. Svoji 

výhru i přes 5 újezdů rovněž v osobním rekordu jistí na čtyřce a Jirku poráží 491:450. Dobrá práce 

chlapci!  Smiřické pochvalme za výkony, bojovnost a prima atmosféru. Zajímavý pohled je na zápis, 

Smiřice nás přehrály v plných, dorážka byla díky menšímu počtu chyb jasně pro naše barvy. Davidovi, 

Zdeňkovi a Martinovi přeji touto cestou hodně štěstí a úspěchů na KMJ příští víkend v Jičíně. 

 V dalším 18. kole jedeme do Českého Meziříčí. 

 

 V pátek jelo áčko do Českého Meziříčí s vědomím, že zápas to nebude jednoduchý. Tamní 

nepadavku mají domácí dobře naučenou a odvézt odtud body je velká dřina. Průběh zápasu to 

potvrdil. Téměř tradičně začal Jirka Vaníček, za domácí pak Ladislav Lorenc. Ve vyrovnaném duelu se 

pánové tahali o každý klacek, vypadalo to, že nás může mrzet Jirkova neproměněná existence na 

dvojce, ale nakonec rozhodla až Jirkova lepší druhá dorážka. Jirka vyhrává 418:411. Ve druhé rundě 

nastupoval David Hanzlíček proti nejlepšímu z kolonie Broučků, Janovi. První půlku David prohrává o 

10 klacků, druhou zahráli oba shodně a tak je po prohře 431:441 stav zápasu vyrovnaný 2:2 a domácí 

vedou o 3 kuželky. Rozhodující náskok pro nás vytvořil ve třetí rundě Tomáš Strejc, který porazil 

špatně hrajícího Milana Broučka 412:354. V tu chvíli vedeme o 55 kuželek. Petr Víšek jako čtvrtý 

v půlce prohrává s Jaroslavem Rindem o 2 kuželky, ještě po plných je to vyrovnané, ale závěrečná 

dorážka vyznívá pro Petra a on vyhrává 423:404. Náskok je navýšen na 71 klacků. Jako den a noc byl 

duel Zdeňka Diviše a Jindřicha Broučka. Zdeněk hrál výborně, půlka byla 220:189 a vše bylo jasné. Po 

změně drah ale jako když otočíte karty naruby a Zdeněk netrefil nic a nic… Nakonec v dramatickém 
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závěru vyhrává „přesvědčivě“ o jeden klacek 405:404. Úkolem Jardy Němečka bylo neprohrát o 72. 

Začal proti Jiřímu Broučkovi dobře, ale pak se zarazil a nedařilo se především v plných. Naproti tomu 

Jirka tam sázel jednu osmičku za druhou a chvílemi to vypadalo, že to snad i dotáhne. Jarda ale zahrál 

dobře obě dorážky a nakonec prohrává 410:452, takže s rezervou ještě třiceti klacků. Celkově pro 

naše barvy 12:4 a 2499:2469. Na těžké kuželně se my musíme pochválit za vcelku vyrovnané výkony, 

hlavně za podstatně menší počet újezdů, než soupeř. Byli jsme rádi hlavně za to, že vezeme domů 

body. 

 Další domácí zápas, tentokrát v tabulce poslední tým – Ústí n. Orlicí B. 

 

 V tomto kole do Hradce zavítali hráči B družstva TJ Jiskry Ústí nad Orlicí, čili Hylváty. A z pozice 

nehrajícího kapitána áčka to bylo příjemné pokoukáníčko. V úvodní rundě Jirka Vaníček (453) a Láďa 

Mikolášek (478) získávali postupně výraznou převahu a jejich soupeři s nimi drželi krok pouze v první 

půlce (Karel Řehák 409, Láďa Kolář 390). Tomáš Strejc (484) a Bohouš Trejtnar (449) pokračovali v 

podobném stylu (Jarda Dostál 420, Láďa Varga 426). V poslední čtveřici výkon VIP čulibrka Petra Víška 

(441) nestačil na Petra Bečku, který si do Hradce přijel pro svůj osobáček (466) a získal tak jediné 2 

body pro hosty, David Hanzlíček si nejlepším výkonem večera (487) poradil s Vaškem Webrem (434) a 

potvrdil vysoké vítězství s celkovým náhozem 2792:2545. Hezký večer, pánové, díky. –div- 

 Ve 20. kole se těšíme na sypák v České Třebové….. 
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 Áčko zavítalo na jednu z nejlepších kuželen v kraji, do České Třebové. Moc dobře jsme věděli, 

že po nás domácí půjdou a bylo to přesně tak. Po jejich dvou slabých výkonech se na nás vyřádili a 

zaslouženě vyhráli. Samozřejmě to bylo naší zásluhou, protože i když jsme se na kuželnu těšili, 

nedokázali jsme kromě Davida zahrát dobře. Domácí si vybudovali potřebný náskok hned v prvních 

dvojicích, když mladík Jirka Kmoníček poráží Jirku Vaníčka 474:428 a Zdeněk Markl Láďu Mikoláška 

470:440. Doufali jsme v korekci v prostřední rundě, ale dopadlo to jen na půl. Tomáš Strejc se trápil 

v často přerušovaném duelu s Petrem Sedlákem a nakonec prohrává 427:447. Vedle zahrál skvěle 

David Hanzlíček, který nejlepším výkonem dne poráží Jirku Hetycha st. 482:417. Úkolem poslední 

rundy bylo oba vyhrát a dohnat nevelkou ztrátu v kuželkách, ale ukázalo seto nad naše síly. Jarda 

Němeček se šíleně vytrápil na dvojce a i přes zlepšený výkon po změně drah a trápení se Pepy 

Gajdošíka rovněž na dvojce prohrává 403:430. Zdeněk Diviš v půlce sice vedl nad Ladislavem 

Beranem 233:219, ale nakonec jejich duel končí remízou na čísle 447. Z toho plyne zasloužená výhra 

domácích 13:3 a 1686:2627. Tak jsme si to zase „vybrali“ v ten nejhorší okamžik…. 

Jak vidíte, malá oslava Tomášových narozenin byla 

jen slabou náplastí…. 
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21. kolo a domácí zápas s Josefovem. Na zápas nemohl Láďa, Jarda dělal díky čulibrckému výkonu 

minule rozhodčího.  

 

  Josefov podával v minulých kolech zlepšené výkony a tak jsme očekávali vyrovnaný zápas. 

Úvod obstaraly dvojice Bohouš Trejtnar vs. Jakub Hrycík a Jirka Vaníček vs. Roman Kašpar. Bohouš 

rozhodl o své výhře už na první dráze, naopak Jakubovi se nedařilo a nasekal celkem 16 újezdů. 

Bohouš s přehledem vyhrává 446:376. Jirka dostal od Romana naloženo v půlce, Roman hrál výborně 

a na co sáhl, to mu spadlo. Po výměně drah Jirka výsledek koriguje na přijatelnou prohru 429:439, 

když se Romanovi nepovedla druhá dorážka. Je vyrovnáno s náskokem 60 klacků pro domácí. Domácí 

„Bomber“ David Hanzlíček nastupoval netradičně na dr. 1/2 a nakonec se ukázal, jako budoucí 

specialista na tyto dráhy. Lukáše Ludvíka poráží skvělým výkonem 487:427. Současně Petr Víšek po 

slabě zahrané trojce lehce vede nad Lukášem Rožnovským, po změně drah však Petr šlápl na plyn a 

náhozem 250k soupeře válcuje 446:391. Stav je 6:2 a uklidňujících 175 kuželek pro nás. Jako 

dotahováci šli Zdeněk Diviš vs. Petr Hrycík a Tomáš Strejc vs. Jiří Rücker. Zdeněk si od začátku držel 

náskok a i přes celkem 5 újezdů Petra poráží 466:417. Petr hrál sice dobře v dorážce, ale zaostával 

v plných. Zajímavý duel byl k vidění vedle, Tomáš ztrácel v půlce na Jirku (167+89 !!) 39 klacků a v 

druhých plných stáhl jen 8. O jeho výhře 465:459 rozhodla druhá dorážka, Tomáš zahrál výborně, 

naopak Jirka chyboval a pouhých 53k nestačilo na uhájení náskoku. Nakonec tedy vcelku pohodová 

výhra pro domácí v poměru 14:2 a 2739:2509. Domácí spokojeni, hosté si už brousí zuby na duel 

s naším béčkem o týden později…. Jako rozhodčí zápasu bych chtěl všechny aktéry pochválit za 

vzorné chování a fandění. 
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 Výjimečně ve středu a to 20.3.2013 jsme vyrazili k dalšímu utkání, tentokrát do Rychnova 

s jejich céčkem. 

 

  Do Rychnova jsme si v duchu sice jeli pro body, ale čekali jsme vyrovnaný zápas. Opak byl 

pravdou a my soupeře deklasovali o téměř 300 klacků. No, Rychnov se tak trochu porazil sám…. 

Tradičně začínal Láďa Mikolášek a od začátku bylo jasné, že jde pro body. Oldřicha Krska poráží 

452:407. To jsme ovšem netušili, že čtyřstovka to byla od domácích jediná. Vedle Bohouš Trejtnar 

neustále napravovaný kolegy nakonec v pohodě poráží Jana Zemana 431:383. Druhá runda pak 

navyšuje náskok po výhrách Tomáše Strejce nad Věrou Moravcovou 430:383 a Davida Hanzlíčka nad 

Jardou Kejzlarem 453:387. Škoda jen, že Tomáš jen těsně míjel některé figury a neodjížděl úplně 

spokojenej. Dotahováci to už měli jednoduché. Zdeněk Diviš ale v duelu s Ilonou Sýkorovou dává na 

dvojce jen 200k a nakonec se nechává od 69. hodu střídat Petrem Víškem. Prostě měl den blbec. Petr 

dokázal dobrou dorážkou Iloně utéct a poráží ji 409:378. Jarda Němeček v odvetě za podzim poráží 

Irenu Bidrmanovou 457:398 a na světě je kanár 16:0 a 2632:2336 pro naše barvy. Od nás dobrý 

výkon, od domácích smůla a trápení. Ale ke spokojenosti ještě chybí omezit počet našich újezdů. 

Tentokrát jich bylo 29 a to je moc! Alespoň že do kasy to něco přinese.  Byly to totiž nejen újezdy, 

ale tři hráči netrefili existenci a to je škoda. 

 Předposlední domácí zápas nás čeká ve čtvrtek 28.3. od 17:00 s Týništěm. 
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 Hosté z Týniště nad Orlicí tady v Hradci Králové na podzim přehráli naše béčko a i v dnešním 

zápase měli skvělý start. Po první dvojici stav 0:4 a ztráta 70 klacků vypadala hrozivě, výborné výkony 

ostatních čtyř domácích hráčů však dokázaly vývoj zápasu bez větších problémů zvrátit. Ve druhé 

lajně se dařilo zejména Láďovi Mikoláškovi (481) a ve třetí Tomášovi Strejcovi (497), třešničky na 

dortíku v podobě pětikila jsme se však nedočkali. Potěšitelné z mého pohledu je, že oba jmenovaní 

hráli na drahách 1-2. Všem přeji bohatou pomlázku a rohu zdar!  

 Vcelku strohý, ale výstižný komentář kapitána si dovolím doplnit jen o fotku 

„Skoropětistovkáře“  

No ne že by se mi ta fotka moc povedla, ale kromě Tomáše 

z ní lze vyčíst, že jsme jako družstvo dali zase víc, než 2700. Už 

se nám to doma povedlo po šesté za sebou. Je jen škoda, že 

před touto sérií jsme hráli špatně a navíc v zápase se 

Svitavamy… 
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 Je pátek 5.4.2013 a my jsme dle rozpisu vyrazili do Vysokého Mýta. Většina z nás tu nikdy 

nehrála a tak jsme pořádně nevěděli do čeho jdeme. A taky to nakonec podle toho dopadlo. Bylo 

zjevné, jak velkou výhodu domácí mají, když to hrají zpaměti a mají nahráblé… 

 

Protože si dovolím souhlasit s jejich zaslaným komentářem, uvádím ho zde. 
V zajímavém utkání zahráli domácí nečekaně dobře. První čtyři dvojice byly vyrovnané. V 

první Láďa Mikolášek zahrál skvěle první plné, Petr Dlouhý to pak dohnal na dorážce. V druhé půlce 
to vypadalo, že Petr vyhraje, ale 3 prohozy a na závěr místo shození stříšky vyražení prostřední fány 
znamenalo jeho prohru 429/430. Také druhá dvojice byla velmi vyrovnaná, půlka 234/231. V druhé 
půlce ale skvěle hrající Vlasta Dlouhý Davidu Hanzlíčkovi utekl - 461/442. V třetí dvojici měl hostující 
Tomáš Strýc špatné první plné. Ve druhé půlce to bylo obráceně, ale Jirka Zvejška nakonec zvítězil 
433/426. V další dvojici domácí Marek Ledajaks po půlce prohrával 199/215, ale skvělou druhou 
půlkou (dorážka 90) nakonec jasně porazil Petra Víška, kterému se naopak druhá půlka nepovedla. Po 
čtyřech dvojicích vedli domácí 6:2 a o 50 kuželek a zdálo se jim, že vyhrajou. Ovšem proti byl domácí 
Leoš Bartheldi, který prohrál půlku s Jardou Němečkem jen 196/212. Ve druhé půlce ale stihl dát za 
sebou 5 dvojek do plných, dorážka nic moc a po 371/422 to bylo najednou 6:4 a o 1 kuželku pro 
hosty. Domácí Pavel Doležal se ale do soupeře Zdeňka Diviše opřel od začátku a postupně zvyšoval 
svůj náskok, takže po 449/401 domácí vyhráli o 47 kuželek. DoPa 

Co k tomu dodat? Snad je to, že i když jsme na tamní kuželně předvedli druhý nejlepší výkon 
z hostujících týmů, zaslouženě jsme prohráli. Prostě to včera nešlo a domácí byli lepší než my… JaNe 
 Po tomto kole je jasné, že už nemůžeme přebor vyhrát a skončíme na druhém místě v tabulce 

pravdy. Kýžený postup se tedy nekoná, snad jen kdyby tým ze Svitav nechtěl postoupit a nahoru do 

divize by nás pustil z druhého místa…. 


