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A je tady první divizní kolo a s ním loňský vítěz, Třebechovice p. O. „A“. Můžeme jenom 

překvapit…. 

 

Svůj první zápas letošní sezóny mělo áčko na programu ve shodný den jako „B“ tým a 

soupeřem nebyl nikdo jiný, než loňský vítěz divize, tým Třebechovic A. Těžšího soupeře jsme na úvod 

ani nemohli mít. Zápas začali Láďa Mikolášek proti Zdeňkovi Mařákovi mladšímu, vedle pak Petr Víšek 

proti Luďkovi Moravcovi. Láďa na Zdeňka ztratil hned na první dráze, když Zdeněk předvedl skvělých 

255 kuželek. Po změně drah Láďa dotahoval, ale pak nezvládl dobře dorážku a rozdíl zůstal v podstatě 

stejný. Láďa prohrává 444:482. O vyrovnání na body se postaral Petr, který si od Luďka neustále držel 

odstup. Když Luděk pokazil obě dorážky a skočil pod 400, bylo o Petrově výhře jasno – 450:399 a +13 

kuželek pro nás. Naše silná prostřední runda potvrdila kvalitu, když Tomáš Strejc poráží Jirku Beka 

454:433 a David Hanzlíček Oldu Motyčku 461:427. Tomáš dotahoval ztrátu po první dráze, Jirka se ale 

v plných nesrovnal s naší jedničkou a dal tak Tomášovi šanci na obrat. David poráží Oldu na obou 

dráhách především díky vynikající dorážce (72+88). V zápase vedeme 6:2 a o 68 klacků. Úkol pro 

dotahováky zněl neprohrát o víc, hraje se ještě o 8 bodů… Jarda Němeček po slabším úvodu v plných 

koriguje v půlce jen na 211:240, po výměně se ale oba soupeři drží téměř shodně a Robert Petera 

zaslouženě vyhrává 464:442. Zdeněk Diviš se proti Romanovi Kindlovi po dobrých plných vytrápil 

v dorážce a nechal se od 54. hodu vystřídat Jirkou Vaníčkem. Jirka to dohrál za 220 a s přispěním 

slabého výkonu Romana v první půlce vyhrává 423:411. Poslední runda soupeře sice stáhla 10 klacků, 

ale na víc to nestačilo. Zrodila se pro nás velmi cenná výhra 12:4 a 2674:2616. Jen tak dál!!! 
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 Je čtvrtek 19.9. a nás čeká další těžký soupeř, Vysoké Mýto A. Vydržela forma i štěstí 

z minulého týdne? 

 

Druhé kolo divize zaválo na naši padavku opět jednoho z nejtěžších soupeřů, Vysoké Mýto A. 

Kdo je ale v divizi soupeřem lehkým?.... Zápas začali za naše barvy Láďa Mikolášek a Jirka Vaníček, 

proti nim nastoupili Michal Hynek a Josef Ledajaks. Oba naši začali špatně a v půlce to vypadalo na 

pěknou nakládačku. Navíc soupeřům se dařilo, dokladem toho budiž 245k Michala. Po výměně drah 

se Láďa sice zlepšil a lehce korigoval výsledek, ale na víc než prohru s Michalem 430:464 to nestačilo. 

Zlepšil se i Jirka, za pomoci újezdů soupeře a trochy štěstí nakonec Pepu poráží 423:418 a my 

prohráváme o 29 klacků. Náš silný střed tentokrát zahrál napůl, a tak i po druhé rundě byla remíza 

4:4. Tomáš Strejc se do soupeře od začátku pustil (166+88) a o své výhře rozhodl už v první půlce. 

Proti němu hrající Josef Stráník zahrál dvě vyrovnané dráhy, ale na rozjetého Tomáše to nestačilo. 

Tomáš vyhrává 480:447. Naproti tomu vedle hrající David Hanzlíček proti Ladislavu Beránkovi se od 

začátku trápil, v půlce to vypadalo děsivě. Celkové skóre se celou dobu v podstatě nic neměnilo, až 

když ke konci David i Tomáš zabrali, nakonec stáhli náskok soupeře na 16 kuželek. David prohrává 

425:445. Dotahováci Petr Víšek a Jarda Němeček tak měli těžký úkol to otočit a dovést k výhře. Petr 

hrál proti Václavu Kašparovi a v půlce lehce vedl o 15k. Po výměně drah se kupodivu zlepšil i Vašek, 

ale Petrovi dvojka neskutečně sedla a nasypal tam skvělých 261 kuželek (172+89)! Celkově vyhrává 

488:441. Jarda naopak rozhodl o své výhře hned na trojce, když deklasoval Petra Bartoše 241:198. Po 

změně drah Petr jen drobně korigoval a Jarda vyhrává 462:414. Na světě je druhá cenná domácí 
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výhra 12:4, tentokrát konečně před 2700, přesně 2708:2629. Potěšeni dvěma výhrami a pohodou 

v týmu se těšíme příští týden na další padavku do Náchoda. Uvidíme, co s námi udělají tamní desky. 

 

Je pátek 27. září a my jsme vyrazili do Náchoda. 

 

Áčko zajíždělo v třetím kole na padavku do Náchoda. Většina z nás tam už dlouho nehrála a 
takáme jeli do neznámého prostředí. A jak to dopadlo? Čulibrk(promiňte, VIP čulibrk) na 450k! Jako 
družstvo 2796k, prostě nám to všem super sedlo! Protože zápas do zpravodaje hezky popsal Jirka 
Doucha ml., nebudu se tady rozepisovat a níže uvádím jeho zprávu. Za sebe a myslím, že za celé 
družstvo bych chtěl poděkovat domácím za skvěle připravenou kuželnu. Používám bistrol (a kvůli 
nepatrně se klouzajícím koulím jsem musel po každém hodu) a po sto hodech jsem měl úplně čisté 
prsty! Je vidět, že vzadu mají v Náchodě čisto a koule se vrací úplně čisté. Zápas proběhl v klidu a 
v pohodě, příjemné prostředí, prostě tak to má být. Trochu jsem nezáviděl Jirkovi Vaníčkovi, že si jako 
minulý čulda nemohl v Náchodě zahrát. Jen doufám, že jsme si nevybrali porci štěstí dopředu…  

 
Kuželkáři SKP Hradec se poprvé představili na náchodské kuželně a hned na první pokus 

předvedli nejlepší výkon družstva na 6 x 100 hodů na náchodské kuželně od ledna 2008. Hradečtí 
kuželkáři se na padavé náchodské kuželně cítili jako doma a hned to začali do domácích valit. Neměli 
to ale zas tak jednoduché, i domácí podávali kvalitní výkony a tak v první čtveřici se bylo na co dívat. 
Jirka Doucha st. předvedl svých obvyklých 460, ale na body to zase nestačilo. Výborná dorážka 
Tomáše Strejce 182 bez jediného újezdu byla větším trumfem. Láďa Mikolášek měl rozjeto na 
pětistovku, ale poslední dorážku dal jen 70 a musel se spokojit se 482 a těsným vítězstvím nad Kubou 
Zímou. Hradec vedl 4:0 o 27 kuželek. Jirka Tesař udolal Davida Hanzlíčka a získal tím jediné 2 dílčí 
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body pro Náchod. Petr Víšek nedal žádnou šanci Jardovi Dlohoškovi a zvýšil vedení Hradce na 6:2 o 60 
kuželek. V poslední čtveřici již nebylo o vítězi zápasu pochyb. Jarda Němeček si s přehledem poradil s 
nepřesně hrajícím Jirkou Douchou ml. Zdeněk Diviš měl sice pomalejší rozjezd, po prvních plných 
prohrával s Mirkem Tomešem o 19 kuželek. Pak ale Zdeněk zabral a zápas otočil ve svůj prospěch. 
Hradec si z Náchoda odvezl vítězství 14:2 o 130 kuželek a potvrdil, že je na čele tabulky oprávněně.  

Jirka Doucha ml. 
 

Ještě se sluší na tomto místě dát fotku „A“ týmu pořízenou právě v Náchodě. 

 

 

Čtvrté kolo a opět velice kvalitní soupeř, tentokrát SKK Hořice C. Když jsme před dvěma lety 

spolu hráli v přeboru, napsal Zdeněk Dymáček, že to bylo K.O. hned po prvních dvou hráčích a Hořice 

již neměly o co hrát. Včera bylo od začátku ale všechno jinak… Oba naši (Láďa Mikolášek a Jirka 

Vaníček) v půlce lehce vedli, ale po změně drah se do nich soupeři v podobě Zdeňka Dymáčka a 

Dominika Rumla opřeli a oba duely otočili na svoji stranu. Oba naši k tomu přispěli slabší dorážkou a 

tak Zdeněk poráží Láďu 432:427 a Dominik Jirku 444:435. Hosté zaslouženě vedou 4:0 a o 14 klacků. 

My tradičně spoléháme na druhou rundu a i tentokrát se předpoklady naplnily! Skvěle hrající Tomáš 

Strejc (dorážka 98+90) deklasoval trápícího se Martina Dymáčka 504:394, vedle věčně nespokojený a 

přitom bez újezdu hrající David Hanzlíček rovněž vydatně přispívá k vyrovnání a k náskoku 

v kuželkách výhrou 468:439 nad Vaškem Inquortem.  
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Před dotahováky je 4:4, ale my už vedeme o slušných 125 kuželek. A opět, hraje se ještě o 8 

bodů. Petr Víšek v duelu s Karlem Košťálem jistí celkovou výhru už v první půlce, kdy dal skvělých 

253k a vytvořil si potřebný náskok. Na dvojce mu ale dorážka už nedala tolik a Karel lehce stáhnul, 

nicméně Petr vyhrává 468:455. Neskutečné věci se ale děly vedle v duelu Jardy Němečka s Radkem 

Košťálem. Radek „vyhrožoval hodovkami“ už ve cvičných hodech a kupodivu mu to vydrželo i do hry. 

Za první plné jich tam nasypal 10 kousků a po plných vedl neskutečně 190:149! Přišla ale dorážka a 

vše bylo jinak… Radek se trápil a Jarda to stáhl na 210:243. Po změně drah byla už hra v podstatě 

vyrovnaná a Radek nakonec vyhrává 462:431. Na světě je další cenná výhra, tentokrát 10:6 a 

2733:2626. Na tomhle zápase je dobře vidět, že pro „klidnou výhru“ musí zahrát dobře 4 až 5 hráčů. 

Včera to byli od nás jen tři…. Všichni jsme tak poděkovali Davidovi, Petrovi a hlavně Tomášovi za 

zařízení důležitých bodů! V příštím kole jedeme do Trutnova, tam se na taková čísla zjevně těšit 

nemůžeme….  

No, na web jsem to nedával, ale do kroniky musím! Jak je vidět, náš diktátor a kapitán Zdeněk 

Diviš na zápase nebyl, protože mu to nedovolilo pracovní vytížení. V pondělí na 5 CUPu orodoval za 

to, ať mu hned po utkání zavolám výsledek, že bude jako na trní… Nechali jsme ho trochu vydusit a 

volal jsem mu až za půl hodiny. A výsledek? ZAPOMNĚL na to, že hrajeme zápas!!! Asi bude kárné 

řízení, ale myslím, že by to mohl vyřešit naplněnou kuželkou lehce zelené barvy s obsahem jakési 

šumící tekutiny…  
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Abych nezapomněl já – ten 5 CUP vyhrál s obrovským náskokem Tomáš (2880,6), druhý byl 

Petr (2708,8) a třetí byl Zdeněk (2681,4).  

 

Málokdo píše na své klubové weby šťavnaté komentáře jako v Hořicích Zdeněk Dymáček a 

tak i tentokrát velice rád uvádím jeho verzi jak hosté viděli zápas. 

Do Hradce Králové jsme jeli s jediným cílem. Postavit družstvo pokud možno na remízu. 

Provedli jsme proto přeskupení a do úvodních bojů jsme poslali hráče, kteří by mohli o body úspěšně 

bojovat. Na lehčí dráhy 3,4 pak ty, kterým se v Hradci daří, aby z nich vytáhli  co nejvíc.  V úvodních 

duelech nás domácí do poločasu přehrávali, ale po otáčce jsme převzali iniciativu a zejména lepší 

dorážkovou jsme oba duely otočili v náš prospěch. Vedli jsme 4 : 0 a o 16 kuželek. Na prostřední 

výborné hráče domácích jsme pak postavili dva hráče momentálně nejslabší. Martin Dymáček nekladl 

nejlepšímu domácímu hráči v podstatě žádný odpor a dovolil mu nerušené sólo, kdy po půlkách 249 a 

255 dosáhl na 504 a porazil Martina o 110 dřev. Jinak tomu ale bylo na vedlejších drahách. Vašek 

Inquort zahrál vynikající plné (324)  a docela domácího Hanzlíčka válcoval. Bohužel již tradičně slabá 

dorážková  (115) a množství újezdů  dostala  soupeře na koně a výrazně lepší dorážkovou pak bez 

problému duel nad Vaškem  vyhrál. Potom ale přišly velké chvíle Radka Košťála. Jardu Němečka uvedl 

v zoufalství plnými na čtyřce, které vyrazily dech i početnému publiku. Neuvěřitelných 190 !!! Ale co 

se to děje? První otvírka středem druhá pravými párovkami, třetí,  čtvrtá středem a pátá s šestou 

opět párovkama. Víc jich už nestihl. I tak ale půlku bezpečně díky těm plným vyhrál. Druhou půlku si 

ale pohlídal, aby Jardu Němečka nenapadla nějaká klukovina a nechtěl duel otočit. Na vedlejších 

drahách  pak začal výborně domácí Víšek, který získal po půlce 253 na Karla Košťála značný náskok. 

Druhou půlku pak úporně bránil proti Karlovu náporu. Nakonec mu zůstalo 13 kuželek. Karel si pak 

asi 6 hodů před koncem otevřel středem a to možná rozhodlo o tom, že oba body zůstávají v Hradci. 

K remíze jsme neměli daleko. 

 

Je čtvrtek 10.10. a nás čeká Trutnov B. 

Páté kolo divize, tentokrát na těžké kuželně v Trutnově s tamními borci z jejich B týmu. 

Nečekali jsme zázraky, z Trutnova se body vozí těžce. Protože nás ale Ivan Kulich vyprovokoval 

zprávou v minulém zpravodaji o promluvení do pořadí v tabulce, chtěli jsme se pokusit mu to 

vyvrátit. Na úvod nastoupil Jirka Vaníček proti zjevně nejlepšímu hráči soupeře Karlu Hofmannovi, 

kterému v Přelouči říkají ZLATÁ PACKA. Jirka byl instruován o tom, že se jeho body moc nečekají a že 

má za úkol se Karla držet a odehrát s co nejmenší ztrátou. V první půlce úkol splnil beze zbytku a 

prohrával jen o 10 klacků. Jak je v Trutnově težký přechod z křivé dvojky na záludnou jedničku, ale 

poznal v zápětí. Dal jen 128 plné a bylo to na střídání, jenže my jsme nechtěli vyplýtvat tuto možnost 

a nasadit Michala Janečka už v první dvojici… Jirka nakonec nezvládl ani dorážku a od Karla dostává 

naloženo 60 kuželek po prohře 391:451.Vyrovnat zápas a odmazat propad v kuželkách měl Tomáš 

Strejc v duelu proti Miloši Veiglovi. Po vyrovnané první dráze Tomášovi jednička naopak sedla po 

výborném výkonu Miloše poráží o 20 kuželek 457:437. Máme 2:2 a mínus 40. Body se čekaly od 

Davida Hanzlíčka z duelu s Alešem Kotkem. David začal dobře a v půlce vedl 211:204, chvíli stáhl 

celkovou ztrátu už jen na -15, ale přechodem na jedničku nastal obrat. David buď netrefoval roha a 

hrál jednu „Plzeň“ za druhou, nebo byl naopak až moc „tvrdý“. Naproti tomu Aleš se zvedl a dokonale 
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využil domácího prostředí a znalosti dvojky dráhy především hodovkami v dorážce. David nakonec 

prohrává 404:428 náskok soupeře je zpátky na 64 kuželkách. 

 

Ve čtvrté rundě nastupovali Petr Víšek a Josef Prokopec. Petr zahrál dobře především na 

dvojce (224k), ještě vydržel dobře v plných na jedničce, ale poslední dorážka už byla o něco slabší. 

Náskok ale uhlídal a Pepu poráží 431:418 a stahuje ztrátu na 50 kuželek. V tuhle chvíli to už byl od nás 

snad jen zoufalý boj o remízu, protože proti našim nastupovali jedni z nejlepších hráčů domácích. 

Jarda Němeček hrál proti Zdeňkovi Babkovi a oba hráči v celém duelu nepředvedli dobrý výkon. Když 

jednomu vyšly plné a dorážka ne, druhý to měl opačně a tak to byl zápas jako na houpačce. O výhře 

Jardy 411:393 rozhodla jeho závěrečná dorážka a hlavně se Zdeněk v podstatě porazil sám svými 

újezdy. Před poslední dvojící sice vedeme 6:4, ale pořád ztrácíme na kuželky 32 kousků.. Pro Zdeňka 

Diviš to nebylo nehratelné a i počáteční průběh duelu s Radkem Frintou napovídal, že alespoň na 

celkovou remízu máme šanci. V půlce Zdeněk vedl 215:213, o každý klacek se oba dva tahali ještě 

v druhých plných. V té době Zdeněk vedl o 6 kuželek. O všem (tak jak to v pořádném zápase má být) 

rozhodovala až závěrečná dorážka. Zdeněk nezačal dobře otevírat, naproti tomu Radek hrál v pohodě 

a v euforii. V bouřlivém prostředí, kdy se oba tábory přeřvávali a bojovali i na poli fanouškovském 

nakonec Zdeněk prohrává 436:447 a je jasné, že si z Trutnova body neodvezeme. Prohráváme 6:10 a 

2530:2574, ale domácí to zadarmo neměli. Z našeho pohledu je škoda, že dobře zase zahráli jen tři 

hráči a to je na výhru s dobrým týmem a na jejich kuželně málo. Každopádně pěkný a dramatický 

zápas, šťastnější byli domácí. Gratulujeme a těšíme se na jarní odvetu u nás. 
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 A pro úplnost ještě komentář ze zpravodaje ve verzi „domácí“. 

Zápas až do konce - tady bylo vidět jak jsou kuželky krásnej sport a kdo tady nebyl přišel 
ohodně !!!. Utkání, které vždy znamená vzestup adrenalinu některých zúčastněných začal dobřeKarel 
Hofmann, který na první dráze zkoušel, co vydrží Jirka Vaníček a ve druhé ho „ zařízl „. 
Paknásledovalo utkání podle rčení „ každý chvilku tahá pilku „. „Pětistovkař“ Tomáš Strejc ji 
sicenezopakoval z minulého týdne ale i 457 je v Trutnově vcelku pěkné číslo. Po celé utkání bylo 
jasné,že rozhodne počet shozených kuželek, který byl vždy o „kousek“ ve prospěch domácích. 
V poslednídvojici musel Radek Frinta alespoň remizovat se Zdeňkem Divišem. První půlku sice prohrál 
o dvěkuželky, ale na druhé dráze si ho pohlídal a dovedl družstvo k vítězství a první porážce Hradce. 

 
 Píše se datum 17.10.2013 a my vítáme doma hráče KK Dobruška A. 

 
Hradec válec, jak s oblibou náš tým nazývá Strejda (Tomáš Strejc), se v utkání s Dobruškou 

rozjížděl ztěžka, ale v pravý čas se dostal do potřebných obrátek a vytvořil si dostatečný náskok, aby 

závěr absolvoval v poklidu. Oba naši hráči první lajny, Petr Víšek a Jirka Vaníček, nezačali nejlépe a po 

první dráze ztráceli na své soupeře, Jiřího Slavíka a Jaroslava Černého, celkem 15 klacků, přičemž 

v průběhu první dráhy to průběžně bylo i horší. Na druhých drahách ale domácí soupeře podle 

slavného hesla dohnali a ještě předehnali, Petr s přehledem, Jirka až v samotném závěru. Stav 4:0 a 

+47 klacíků. V současné době hlavní tahoun naší mašinky, Tomáš Strejc, společně s Davidem 

Hanzlíčkem nastoupili proti Romanovi Václavkovi a Vláďovi Gütlerovi a od začátku nenechávali 

nikoho na pochybách, že ani hráči druhé lajny nechtějí platit sice nepatrnou, ale přece jen pokutu za 

prohraný duel.  Tomáš dává potřetí za sebou nejlepší výkon domácích (472), David přidává 
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zaokrouhlených 450, aktuální stav 8:0 a k tomu nádherných + 111 kuželek (mimochodem ani jeden 

z nich nebyl spokojen, to už bude asi úsměvná tradice při jakémkoliv výsledku). Za této situace je 

radostí nastoupit jako dotahovák, Zdeněk Diviš a Jarda Němeček měli za úkol dotáhnout válec 

v pořádku do cíle, soupeři jim byli Ivo Janda a v této sezoně nejlepší hráč hostů Jan Králíček. Zdeněk 

projel slušně, až na neproměněnou existenci (kasa cink), první obávanou dráhu, na druhé si pak 

musel připadat jako ve Smiřicích (sestavu „ahoj, rád tě vidím“ viděl mnohokrát). Zajímavější a 

kvalitnější souboj probíhal na vedlejších drahách, v posledních 50 hodech. Jarda 248 a celkem 455, 

soupeř 259 a celkem 467, tedy jediné dva pomocné body pro hosty, suma sumárum 14:2 o 117 

kuželek. Příště zajíždíme do Svitav, schyluje se ke vzájemnému souboji nováčků divizní soutěže. 

    -div-  

 První letošní duel nováčků, kteří postoupili z B skupiny přeboru. 

 
 Takřka na poslední chvíli přišla žádost svitavského kapitána o předehrání utkání, v rozlosování 
uvedeného na sobotu, již v pátek. Bez dvou hráčů základní sestavy a s náhradníkem z B družstva, 
pouze v šesti jsme kapku riskovali zbytečnou ztrátu bodů, vždyť tento soupeř nás loni dvakrát porazil. 
Ale není třeba ničeho litovat, byť v diváckém prostoru svitavské kuželny bylo zahuleno již při našem 
příchodu, Zlatý bažant jako malvaz, který se zde dříve čepoval, se už nečepoval, dosavadní výsledky 
zařazují Svitavy na poslední místo  v žebříčku padavosti, náhozová prkna byla na konci doslova 
rozštípaná... Ještě že se na zápas přišla podívat Pavlína, jinak by těch minusových bodů na straně 
domácích bylo příliš. Ke hře samotné: náš nejtěžší kalibr jsme tentokrát nasadili hned na úvod a 
Strejda s velkým S dal nejlepší nához večera (453). Naději domácím dal Míša, první start náhradníka 
se mu moc nepovedl, ale každý začátek je těžký a na této kuželně dvojnásob. V té chvíli nikdo netušil, 
že prohraným duelem zachránil domácí od kanárka. Výborně zahrál David, zejména v první půlce 



Kronika „A“ Stránka 163 
 

(239) mu tam pravá ulice jezdila jedna za druhou. Péťa s Pavlem Sýkorou sváděl vyrovnaný boj od 
začátku do konce, rozhodnutí padlo až v posledních hodech. Dobrá práce! Hroch s velkým H má nyní 
plnou hlavu nákupu auta, ale s dráhami i se soupeřem se také vypořádal hezky pěkně. A Zdeněk Diviš 
se pak v souboji s Petrem Rusem, který nám loni hned dvakrát ukázal, jak to umí na drahách rozbalit, 
pokusil o zisk zbývajících 2 pomocných bodíků, což se i díky mnoha újezdům soupeře povedlo. 
Výsledek klání mezi letošními nováčky divizní soutěže v poměru 2:14 vypadá pro hosty až příliš 
jednoznačně, v průběhu zápasu to zas tak jednoduché nebylo. Hezký výlet, a zpáteční cesta byla 
veselou tečkou - ještě že ta Solnice hraje celý podzim venku. Nebo doma? :-)      -div-   
 Jako spisovatel těchto stránek k tomu musím přidat ještě další mínusy pro domácí. Sorry, ale 
zajištění zápasu bylo fakt na bídné úrovni. Nejdříve jsem jim musel do notebooku nainstalovat 
tiskárnu starší než černé uhlí, pak zjistil, že používají Open Office… Jirka Rus i přes velikou snahu, 
která byla chvílemi i na škodu tak nějak skoro vůbec neovládá PC, několikrát si vymazal vložený text 
do zápisu a ten nakonec Ivanovi odeslal neúplný a ve špatném formátu. I já si kvůli tomu musel doma 
nainstalovat Open Office, bylo to nakonec jistě jednodušší, než Jirku znovu žádat o zaslání zápisu 
v excelovské verzi… No síla. Rozumím tomu, že každý to neovládá, ale pak si musí sehnat někoho, kdo 
to zvládne. 
 
 Další domácí utkání a obávaný soupeř, Červený Kostelec B. Od zápasu s Červeným Kostelcem 
B jsme očekávali tuhou bitvu a při vědomí síly soupeře bylo snahou udržet domácí neporazitelnost. 
Zkušenosti z před dvou let nám říkaly, že to bude vyrovnané, vždyť jsme s nimi doma prohráli a 
kupodivu vyhráli venku. 
 

 
   


