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Zápas začal přesně dle těchto očekávání, když Láďa Mikolášek prohrává s včera nejlepším 

z hostů Frantou Adamů 447:460. Láďa měl sice lepší dorážku, ale v plných se mu až tak nedařilo. 
Vedle Jirka Vaníček po zcela vyrovnané první dráze po boji nakonec poráží Zdeňka Kejzlara 442:416 a 
je vyrovnáno s naším náskokem pouhých 13 klacků. Jako obvykle jsme spoléhali na naši silnou 
prostřední rundu ve složení Tomáš Strejc a David Hanzlíček. Tomáš nastoupil proti Kamilu Mýlovi a o 
své výhře rozhodl až v závěru, kdy se Kamil až tak úplně nesrovnal s jedničkou. Tomáš vyhrává 
458:439. David o své vysoké výhře 472:428 nad Danielem Balcarem rozhodl po změně drah, kdy 
skvělou čtyřkou (253k) soupeře slušně rozebral i přes Danielovu čistou dráhu bez fíka. Stav v tu chvíli 
super pro nás 6:2 a +76 kuželek. Petr Víšek na nevýrazně hrajícího Michala Vlčka nastoupil hned od 
začátku a po dobrém výkonu zaslouženě vyhrává 457:418. Vedle Jarda Němeček byl naopak po půlce 
skoro na vystřídání, ale své role si po změně drah s Jindřichem Kašparem vyměnili a Jarda bojovným 
výkonem čulibrka vyhrává 434:428. Celkově cenná, ale překvapivě jasná výhra 14:2 a 2710:2589. 
V odvetě to ale na jaře budeme hodně těžké… 
 

 Do koloběhu divizních zápasů jsme 6.11.2013 vložili první duel s TJ Start Rychnov A v rámci 

Poháru ČKA. Netušili jsme, kdo za Rychnov přijede, zda skutečně áčko, nebo zamíchaná sestava z více 

družstev. 

 

 Družstvu "A" letos pohárový los přisoudil Rychnov nad Kněžnou "A" a první utkání se hrálo u 
nás. Čekali jsme ligové hráče, ale přijeli divizní, kteří však podali ligové výkony. Jakub Seniura 549, 
Martin Holakovský 570, Jaroslav Šmejda 565 a Michal Kala 548. A naše výkony ve stejném pořadí: 
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Tomáš 571, Láďa 520, Petr 556 a Zdeněk 553. Po sečtení vychází výsledek 2:4, 2200:2232, na 
pomocné body remíza 8:8. V tomto utkání jsme mohli vidět ukázku úspěšného střídání - ve chvíli, kdy 
jsme měli navrch a už to vypadalo, že zápas dotáhneme do vítězného konce, začal úřadovat střídající 
Libor Jung, nasypal tam na drahách 1-2 pěkných 296, čímž téměř vymazal ztrátu střídaného Michala 
Kaly a přestože nezískal bod za duel, rozhodnul o zisku 2 důležitých bodů za vyšší nához družstva. V 
každém případě před divizním utkáním v Rychnově dostatečná výstraha a v pohárové odvetě to bude 
velmi těžké, na náš postup bych si moc nesázel. Uvidíme.   -div-   
 
 A máme tu deváté kolo divize a znovu Rychnov... 

 
 Kdybych měl jedním slovem charakterizovat zápas v Rychnově, použil bych citoslovce "uf" s 
vykřičníkem. Na utkání s tamějším B družstvem jsme přijeli opět bez náhradníka, pevně věřím, že to 
tak nebude napořád. Rychnovské dráhy jsou hnedpo náchodských nejpadavější v divizní soutěži, dalo 
se očekávat pěkné utkání s vysokými čísly. Naše téměř tradiční, protože osvědčená první lajna se do 
svých soupeřů Martina Holakovského a Libora Junga zakousla a oba zabodovali, Jirka pohodlně 
o44klacků a Láďa taky pohodlně o 1 klacek. Důležitý, jak se na konci ukázalo. Ve druhé lajně se skvěle 
zadařilo Tomášovi, dal 506 a asi trochu znechutil Jardu Šmejdu, který se v závěru nechal střídat. 
Davidovi se však příliš nedařilo a ztratil body s Jirkou Páchou. Po druhé lajně vedeme  6:2 a máme k 
dobru vskutku luxusní náskok 107 klacků. Zaplať pánbůh za to,  dotahováci domácích Jakub Seniura a 
Michal Kala mohutně povzbuzováni početnými fanoušky a za zvuků bubnu a trubky  stahovali seč jim 
síly stačily a v jednu chvíli to už vypadalo, že se jim to snad i podaří! Po výměně drah se naštěstí Petr i 
Zdeněk zmátořili a náskok se nakonec snížil "jen" na 64. Díky slabšímu výkonu domácích cenné 
vítězství venku, jen chloupek od remízy. Takže: uf!  -div-  
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 Je pondělí 11.11.2013 a nás čeká v Rychnově odveta prvního předkola Poháru ČKA. Po 
domácí prohře 2:4 jsme jeli s pocitem, že postup není nemožný, ale bude to moc těžká práce. A byla. 
 

 
 Bombéra Tomáše Strejce jsme trochu riskantně dali na nejlepšího z domácích Martina 
Holakovského. Oproti mistráku v pátek se ale Tomáš lehce trápil a vše mu jezdilo vedle roha. 
Důkazem budiž prvních 74k do plných. Po nepovedené první dráze ale zabojoval a zvedl svůj výkon, 
na rozjetého Martina to ale nestačilo a Tomáš prohrává 1:3 a 546:547. Vedle hrající Petr Víšek začal 
prohrou o 11 klacků, ale pak předvedl prvoligových 164 kuželek a to ho nakoplo k výbornému 
výkonu. Michala Kalu poráží 566:541 při poměru drah 2:2. Dotahováci měli za úkol udržet náskok 24 
kuželek a hlavně zajistit alespoň jednu výhru a 5,5 malých bodíků. Docela těžká situace. Zdeněk Diviš 
dal první půlku jen 248 s dvěma prohrami a nevypadalo to moc dobře. V druhé půlce se ale do Jardy 
Šmejdy pustil a s přispěním soupeře (na poslední dráze) vše dokázal otočit ve svůj prospěch a vyhrává 
2:2 a 524:502. Jarda Němeček hrál v plných na všech dráhách s Jakubem Seniurou vyrovnanou partii, 
ale v dorážce soupeře jasně přehrával. Po výborném výkonu vyhrává 3,5:0,5 a 569:504 a je tak 
rozhodnuto o našem postupu do druhého předkola po výhře 5:1, 8,5:7,5 a 2205:2094. Krásný zápas 
s dobrým koncem pro naše barvy, k němuž pomohlo i složení se domácích pod vyvinutým tlakem. 
Konečná výhra o 111 klacků je pro ně až krutá. V dalším kole nás čeká vítěz dvojutkání mezi Dvorem 
Králové a Červeným Kostelcem.  
 
 Pojďme zpátky k divizní soutěži. 
Je čtvrtek 14.11.2013 a my hrajeme od půl osmé s Pardubicemi A a dopředu víme, že to nebude 
jednoduchý. Čekání na zápas jsme vyplnili fanděním béčku, nicméně marným. I přes vedení o 90 
klacků dostali nakonec naloženo, hosté z Českého Meziříčí hodili rekord kuželny (za hosty). Dali 
krásných 2715, to samé jsme čekali i od Pardubic a nakonec se to téměř naplnilo. Jak je vidět níže, my 
jsme to ale na rozdíl od béčka zvládli a cennou výhru pohlídali… 
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Složitý úkol, napsat komentář ke včerejšímu zápasu s pardubickým „A“ družstvem, malinko 

jsme to včera přepískli s konzumací alkoholu, v mém případě plzeňského plnotučného, včera zcela 
výjimečně podávaného nikoli po malých dávkách. Dle týdenního pracovního plánu měl bych teď být 
na střelbách, ale to by bylo v tomto stavu holé šílenství… Tak ještě jeden půllitr čaje, k tomu vitamín C 
a jdeme na to: hradecký válec se včera opět rozjel a už se nezastavil, krasojízda divizí pokračuje, bo 
kuželkářský bůh nám přeje, a to ještě v naší sestavě chyběl bomber Péťa. První lajna 911, druhá 916, 
třetí 935, suma sumič 2762, to se opravdu nehraje pokaždé a naši soupeři perníkáři byli chtíce 
nechtíce postaveni do role statistů, přestože nahráli 2692. Sorry, kluci. Nejprve Láďa už už vstupoval 
do klubu pětistovkařů, dorážka 99 + 90 se dá i závidět, ale ještě musí trošku potrénovat, tentokrát 
495, tak snad někdy příště! Naopak nezadařilo se Jirkovi, ale vůbec nevadí, další kolečka našeho válce 
ho zastoupila. Tomáš s Davidem se se soupeři přetahovali, nejdříve přišli o náskok první lajny a 
dokonce i ztráceli, pak neuvěřitelně zabrali a vyhrávali i přes sto klacíků, poté zase polevili, ale body 
udělali oba. Hujá, hujaja, dotahováci to letos mají snadné, že jo, stačí to jen moc nezkazit, Zdeněk 
opět na drahách 1-2, protože horší než minule to přece být nemůže, Jarda tudíž na 3-4 a příště si to 
zase vyměníme, teda když bůh v Hořicích dá a oba se nominujeme. Pardubičtí soupeři se už těší na 
odvetu a my taky, ať už to tam dopadne jakkoli - tam u nich, u toho finančáku, to taky dobře padá. 
Pravé ulici zdar.   -div-  
 
 Páteční zápas v Hořicích s jejich „B“ týmem áčku nevyšel, tři hráči zahráli špatně a tak to 
nemohlo ani jinak dopadnout. Naše sestava vypadala trošku netradičně, protože Strejda pospíchal na 
firemní akci a tak odehrál první. Jeho soupeřem byl František Kráčmar, který našeho lídra nakonec 
porazil o pouhé 4 klacky. Tomáš začal špatně v prvních plných a celou dobu musel dotahovat. Zvlášť 
druhý nához (154+107) byl super, ale na obrat to nestačilo, dobře hrající Fanda nakonec vyhrává 
466:462. Vedle hrající Láďa Mikolášek svedl duel s Jakubem Weiglem a po slabší dorážce na dvojce 



Kronika „A“ Stránka 168 
 

v polovině duelu prohrává o 18 kuželek. Po výměně drah se ale obraz hry i výsledek zrcadlově otáčí a 
Láďa vyhrává o 4 kuželky. Celé utkání se po počáteční remíze načínáků na čísle 919 v podstatě 
smrskává na souboj ve čtyřech na každé straně.  
 

 
 Do druhé rundy nastupuje za domácí Zdeněk Měkota a Petr Vokáč, za naše barvy Petr Víšek 
a David Hanzlíček. Petr zjevně ovlivněn pátečními pracemi na rekonstrukci elektroinstalace na 
kuželně začal špatně a po půlce (198k) prohrává již o 42 kuželek. Po změně drah jen lehce stáhl ztrátu 
a prohrává se Zdeňkem 408:442. David hrál sice výborně, ale Petr Vokáč v první půlce duelu ještě líp. 
Při změně drah je to 257:239 pro domácího hráče. Po obrátce se ale Petr sesypal v dorážce a dal 
Davidovi šanci na obrat. David vyhrává 462:453. Je vyrovnáno 4:4, ale my ztrácíme 25 klacků. 
Dotahováci jsou postaveni před nelehký, ale ne nesplnitelný úkol. Jarda Němeček nastupuje proti 
Luďkovi Horákovi a Zdeněk Diviš má za soupeře Ondru Fikara. Co k tomu víc? Již po první dráze byli 
oba na vystřídání… Co s tím ale udělat, když mají v součtu dorážku 118k, ale bez jediného fíka? 
Hrozná hra… Podobné to bylo i po změně drah a tak Jarda prohrává 396:425 a Zdeněk podobně 
407:429. Prostě den BLBEC a tím spíš, že ani dotahováci soupeře nezahráli 2x přesvědčivě. Docela 
jsem litoval přítomné diváky, obecně z toho závěru musely bolet oči. Celkově tedy 12:4 a 2668:2592 
pro domácí tým. Za nás snad jen dodávám, že to už asi přijít muselo, série vyhraných utkání a 
vybraného štěstí už byla dlouhá… Zase se ukázalo, že na výhru se musí dařit alespoň čtyřem hráčům, 
naše největší zbraň – vyrovnanost lidí byla v pátek ta tam. V tabulce divize se ale díky těsné prohře 
Vysokého Mýta v Pardubicích zas tak moc nestalo, stále vedeme o dva body, ostatní týmy už jsou za 
námi ale na dostřel. 
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 Je před námi letošní poslední domácí klání, hostíme SK Solnice. Toto družstvo hraje na 
podzim všechna svá utkání venku, protože opravují kuželnu. I když, možná by Petr Víšek lépe rozluštil, 
jak to vlastně je…  
 
 

 
 Po bodovém půstu z minulého týdne jsme si vylepšili náladu se sympatickými soupeři ze 
Solnice, na jejichž kuželnu po generálce jsme velmi zvědaví. Domácí seřadili své výkony v rozmezí 
446-462, z čísel byl zajímavý ještě např. stav po prvních 50 hodech, na displeji ASK totiž svítilo 
223,222,223,223. Láďa i Jirka první rundu završili úspěšně, zaznamenáníhodné je, že oba měli sérii 4-
5 hrcek za sebou, a to ve stejné chvíli! Ulehly, ulehly, pokladník může být spokojen, to byl přímo 
kasovní trhák. Ve druhé rundě nastoupil náš nejlepší maratonec na dráhy 3-4, v této sezoně poprvé, a 
na Davida tím pádem tentokrát zbyly dráhy 1-2, také v této sezoně poprvé, a navíc musel čelit 
nejlepšímu výkonu hostů (470) v podání hráče SK Děčín Petra Kosejka, jehož zásluhou si hosté 
neodváželi kanárka. Dotahováci Péťa se Zdeňkem nepropadli a zvládli své duely, byť zejména Zdeněk 
měl plné ruce práce doslova až do posledního hodu. Příští týden bude náročný, kromě posledního 
divizního kola se ještě střetneme ve dvou pohárových zápasech s tradičním soupeřem z Červeného 
Kostelce. Tak pravé (a klidně i levé, jak je libo) ulici zdar!  -div- 
 
 Do kolotoče divizních zápasů jsme v pondělí 2.12.2013 vložili zase jeden zápas pohárový. 
Tentokrát nás čekal další velmi silný soupeř – druholigový TJ Červený Kostelec A. Vědomi si síly 
soupeře a někteří unaveni nedělní brigádou jsme byli odhodláni pro postup udělat vše a zkusit 
nemožné, vytvořit si náskok pro odvetu. Jak je vidět níže, nakonec se to docela povedlo, padl i nový 
rekord domácích na 4x 120HS a osobáček v podání Petra Víška – 575 kuželek. 
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 První zápas druhého předkola poháru ČKA s červenokosteleckým áčkem, které v soutěži 
úspěšně bojuje ve druhé lize, je za námi a dlužno říci, že byl z našeho pohledu nadmíru vydařený. 
Láďa začal skvěle, první dvě dráhy bodoval a vypadalo to, že si v pohodě dohází, jenže Martin Mýl byl 
proti a zlepšeným výkonem na zbývajících dvou drahách Láďu přehrál. Jak se později ukázalo, byl to 
jediný bod pro hosty. Jirka se rozjížděl pomaleji a první dráhu s Lukášem Jankem prohrál, další dvě už 
byly jeho. Poslední dráhu hrál na své neoblíbené jedničce, v dorážce se mu nedařilo otevřít, ale 
s notnou dávkou štěstíčka získal první bod pro nás.  V polovině utkání tedy 1:1 a minus 12 klacíků. 
Tomáš, VIP čulibrk z posledního divizního utkání, začal Pavla Nováka mydlit hned od začátku. Tři hody 
před koncem první dráhy jasně vedl o 16 kuželek, a aniž by něco pokazil, prohrál, protože soupeř dal 
3 hodovky a tuto dráhu vyhrál o dva klacky. Tím ovšem skončil, protože tahle koncovka Strejdu 
dokonale nabudila k výsledku 591 (počet újezdů: 0) a soupeři nepomohly ani jeho vlastní koule, 
mimochodem na první pohled kvalitnější než jsou ty naše – je načase uvažovat o nových. A poslední 
z našich včerejších tří mušketýrů byl Péťa, který ve vyrovnaném duelu s Honzou Adamů (druhá dráha 
175!) nakonec – opět se štěstím a hlavně po výborném výkonu – odolal závěru soupeře a celkově 
zatáhnul za delší provázek. Celkové skóre 5:1 nám před nedělní odvetou dává velikou naději 
k postupu, tak co uděláme s tímto fantem? Pokračování příště.     -div- 
 
 
 Poslední divizní kolo podzimu 2013 jsme zajížděli do Přelouče na souboj s jejich „A“ týmem. 
Nelehký úkol, domácí to na jejich sypáku znají jako své boty. Navíc v tuto dobu okupují šesté místo 
v tabulce se sedmi výhrami a pěti prohrami. A protože byl minule čulibrk Tomáš, ostatní jsme čekali, 
co s tím „náš diktátor“ udělá. Byl by přeci risk nechat sedět nejlepšího hráče. 
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Tak si všichni můžeme vyčítat svůj podíl na prohře v posledním podzimním utkání v Přelouči. 

Věděli jsme, že to nebude jednoduché, ale že nedokážeme využít slabší chvíle domácích a porazíme 
se sami svými chybami, to jsme snad ani nečekali. Láďa 178k první dráhu a 6 fíků. Na jedničce zabral, 
ale prohrává s Petrem Zemanem 411:442. Jirka první dráha dobrý, ale na trojce 5 fíků a prohra 
s Miroslavem Skalou 435:464. Po první rundě 4:0 a hrozivých 60 klacků pro domácí. Zdeněk zamíchal 
pořadím a tak v druhé rundě šli Jarda a David. Jarda první nához bez fíka, ale jen 211. Pak bída a bída, 
5 fíků a hlavně existence na jednu… I tak vyhrává 400:391 nad Dušanem Kasou. David nejdřív špatný 
plný, po výměně plný super, ale pro změnu dorážka bídná. Celkově 7 fíků a v nich taky exit na jednu. 
Ještě že se proti němu Tomáš Jarolím a druhou půlku i Pavel Klička trápili. David vyhrává 416:376, je 
vyrovnáno a my prohráváme už jen o 11 kuželek. Jako dotahováci šli Zdeněk a Tomáš, proti nim Karel 
Lang a Petr Miláček. V půlce Zdeněk vede o 10, Tomáš o 13 prohrává. Pak se skóre začalo přelívat o + 
- 6 klacků pravidelně z jedné strany na druhou, drama jak má být. V závěru má Tomáš a Karel 
dohráno, dva hody před sebou mají Zdeněk a Petr, domácí vedou o klacek. Petr špatně otevírá, ale na 
druhé straně kuželny Zdeněk o 4mm míjí fánu a místo párku hraje jen levého sedláka a je 
rozhodnuto. Nakonec Zdeněk vyhrává 442:429 i s pěti fíky, Tomáš prohrává 467:476 se čtyřmi 
chybami a trojkou do plných na první dráze v posledním hodu. Celkově bylo domácí šťastnější o 7 
kuželek. Tak si posčítejte počet chyb a smolných hodů a porovnejte s rozdílem sedmi dřev….. No nic, 
těšíme se na odvetu u nás v dubnu.  
   
Pro úplnost ještě komentář Zdeňka zaslaný do zpravodaje. 
 Mikuláš přijel do Přelouče a naděloval 2 bodíky, navíc v luxusním balení v podobě dramatu 
až do posledního hodu. Možná Mikulda myslel i na vedoucího soutěže, protože toho by možná trefil 
šlak, kdyby musel do úvodního slova závěrečného zpravodaje podzimní části soutěže napsat, že na 
čele je nováček z Hradce. Je zbytečné  plakat nad rozlitým mlékem, avšak každý z nás mohl snadno 
uhrát o několik klacků víc, stačí se jen podívat na počet našich újezdů. Průběh samotného zápasu byl 
jako na houpačce. V první rundě Láďa, kterému se vůbec nepovedla první dráha, společně s Jirkou 
nasbírali 60 minusových kuželek. Druhá runda s Jardou a Davidem toto hrozivé manko stáhla a 
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aktuální situace nám hrála do karet, jenže jejich druhá společná dorážka byla pouze 99. A to pěkně 
prosím s 10 fíky. Díky slabším výkonům soupeře ve druhé rundě stav 4:4 a minus 11 klacků, pro 
dotahováky výzva. Už to i vypadalo, že se snaha Zdeňka a Tomáše zúročí, ale závěrečný hod celého 
utkání v nejlepším náhozu večera v podání Petra Miláčka pečetil vítězství domácích.  S vědomím, že 
nikdo nemůže mít všechno, co by si přál (což zdaleka neplatí jen v době očekávaného příchodu 
Ježíška), přejeme všem ostatním družstvům (i tobě, Ivánku) příjemné prožití vánočních svátků a v 
novém roce se těšíme na další zajímavé kuželkářské duely. A my se teď musíme rychle oklepat, už v 
neděli hrajeme v Červeném Kostelci odvetu slibně rozehraného druhého kola poháru. -div- 
 
A ještě vše z pohledu kapitána domácích Petra Miláčka. 

V pátek do Přelouče zavítal lídr tabulky z nedalekého Hradce Králové a tak jsme předem 
věděli, že nás nečeká vůbec lehké utkání. V úvodní čtveřici naskočil Petr Zeman proti Láďoví 
Mikoláškovi a Míra Skala proti Jirkovi Vaníčkovi. Petr po lehce slabších prvních plných předváděl 
konstantní a povedenou hru a jelikož druhý nejlepší hráč soutěže "přišel až na druhou půlku" (ta 
první jen 178), mohl se Petr radovat z výhry. Míra hned na úvod vystřihl skvělé plné (169), které 
ovšem nepotvrdil dorážkou a Jirka se tak na něho v poločase dotáhl. Po změně drah Míra pokračoval 
ve výborné hře, Jirka mu zdatně sekundoval a o bodech pro domácího hráče rozhodla až lepší druhá 
dorážka. Po první rundě tedy 4:0 a 60 klacků doma. Prostřední pasáž utkání značně zdramatizovala, i 
když ani jeden z aktérů nepředvedl výkon, který by se dal označit za povedený. Dušan Kasa si dovolil 
celkem 12 újezdů a v podstatě tím řekl Jardovi Němečkovi "na tady máš body". Jarda se sice trochu 
zdráhal, ale nakonec body přijal. Tomáš Jarolím sehrál s Davidem Hanzlíčkem vyrovnané plné (ale 
bohužel jen 126:128). David se v dorážce chytil, zatímco Tomáš pokračoval v trápení a tak šel po 
poločase 177 dolů a nahradil ho Pavel Klička. Ten sice zahrál o chloupek lépe, ale povedený výkon to 
také nebyl a David tak nakonec i přes nepřesvědčivý výkon pohodlně zvítězil. Stav před poslední 
rundou tedy 4:4 a doma už jen 11 kuželek. Hradec měl navíc nachystaný silný závěr. Proti dvojici 
Lang, Miláček naskočil Zdenda Diviš společně s nejlepším hráčem soutěže Tomášem Strejcem. Karel 
hrál se Zdeňkem vcelku vyrovnaně, ale přece jen tahal za kratší konec a nakonec prohrál o 13 
kuželek. Na vedlejších drahách se odehrával krásný souboj. Tomáš prvních řekněme 10 hodů "hledal" 
čtyřku což nakonec asi rozhodlo o osudu celého duelu, který byl jinak velmi vyrovnaný a do 
posledních hodů nebylo jasné, kdo nakonec urve výhru. Z té se nakonec mohl radovat domácí hráč a 
potažmo i celé domácí družstvo, protože v celkovém součtu zůstalo celých 7 kuželek v Přelouči. 
Dlužno ale dodat, že Zdenda Diviš netrefil na existenci levý párek a těžko říct, jak by to dopadlo, kdy 
se mu to povedlo. Podle již zavedených kuželkářských zákonitostí by ale pravděpodobně body stejně 
zůstaly v Přelouči, protože všichni víme jak je to, když se hraje poslední hod na co nejvíc.  P.M. 
  
 Je neděle 8.12.2013 nás čeká odveta v Poháru ČKA v Červeném Kostelci. Po domácí výhře 
5:1 máme velkou šanci se přes druholigový tým dostat, ale bude to moc těžké. Moje maličkost měla 
plán, jak by měl být ideální průběh, ale ten se začal bortit hned po prvním hráči. Tomáš Strejc nad 
Ondrou Mrkosem sice první dvě dráhy vyhrál, ale pak se vývoj otočil a bylo to těsné. Tomáš namísto 
4:0 vyhrává jen na kuželky 536:532 a oproti plánu jsme mínus dva malé bodíky. Důležitá byla ale 
celková výhra v duelu. Dva malé měl uhrát Petr Víšek a to se dle plánu povedlo. Vyhrál hned první 
dráhu, i když po počátečních třech hodovkách Pavla Nováka to byl skoro zázrak. Pak v duelu kraloval 
Pavel, Petr kontroval až v závěru a nakonec prohrává jen na kuželky 521:532. Jarda Němeček je tak 
nějak mimo formu a v tuto chvíli úkol zněl jak pro něho, tak pro Zdeňka Diviše uhrát aspoň dvě dráhy. 
Jarda proti Lukášovi Jankovi začal špatně a prohrává 113:124. Udělat pětikilo vypadalo v tuhle chvíli 
beznadějné. Druhou dráhu ale Jarda vyhrává se štěstím o klacek a ukázalo se, že Lukáš není v nejlepší 
formě a psychické pohodě. Plné měl výborné, ale dorážku bídnou. Jarda nakonec, i coby čulibrk vždy 
otáčí vývoj na dráze po špatných rozjezdech v plných a nakonec se štěstím díky minimu újezdů 
vyhrává i další dvě dráhy. Celkově 501:497. V tuto chvíli je náš postup jasný a Zdeněk si šel jen tak 
zatrénovat, už o nic nešlo. Jak píše Zdeněk níže, už se nešlo soustředit, spíš přemýšlel, kdy vyzveme 
v dalším kole Benešov… Navíc výkon Honzy Adamů byl bezchybný a skvělý. Zdeňka poráží 584:513. 
Postup je ale náš, v součtu obou zápasů vyhráváme 7:5 při remíze na pomocné body 16:16. Super! 
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A co na to Zdeněk? 
 Nijak jsem nezapíral, že bych si rád zahrál na kuželně v Benešově, a to už od chvíle, kdy jsem 
poprvé uviděl rozlosování tohoto ročníku. Tamější TJ Sokol už několik dní čekal, s kým ze dvojice 
Hradec Králové - Červený Kostelec bude měřit síly ve třetím kole poháru ČKA, a po dnešní odvetě je 
jasno, i přes prohru 4:2 na půdě soupeře mi Ježíšek, aniž bych si mu psal, přání splnil a tu čest 
budeme mít my, SKP Hradec Králové A. Základ úspěchu v odvetě položil Tomáš, který statisticky 
momentálně nejvýše postaveného hráče soupeře v "ATP" jejich druholigové skupiny, Ondru Mrkose, 
dokázal porazit o celé 4 klacky. Petr nastoupil pro změnu proti jejich statisticky momentálně 
druhému nejvýše postavenému hráči, Pavlovi Novákovi. Stačilo málo a mohlo být rozhodnuto už 
nyní, jenže k bodu scházelo 11 klacků. Hrdinou zápasu se pak stal paradoxně náš dnešní čulibrk Jarda, 
porazil Lukáše Janka na pomocné body 3:1 a celkově také o 4 klacky. Za již rozhodnutého stavu 
nastoupil Zdeněk proti Honzovi Adamů. V euforii z postupu bylo těžké se soustředit na pokládání 
koule na náhozové prkno a navíc Honzík měl svůj den a hodil 584, každý z nás by s ním dnes prohrál 
4:0 (to samozřejmě za předpokladu jinak stejných okolností). Což není vůbec důležité, protože v 
pohárovém počítání už bylo sečteno a dvakrát podtrženo. Tak pojedeme na výlet za druholigovými 
sokolíky do Benešova, kamarádi, čtyřdráhu mají hezkou a čísla tam hážou pěkná. Ale dříve přijedou 
oni k nám, navržený termín je středa 18.12. od 19.00 hod. -div- 
 
 Zimní pauzu jsme vyplnili účastí na několika turnajích. Kromě domácí dvoustovky to byla 
stovka ve Smiřicích, kde se z áčka umístil nejlíp David Hanzlíček s výkonem 428 kuželek na 14. místě. 
Náš pendl do áčka Michal Janeček to vzal za lepší konec a s výkonem 462 klacků obsadil místo 4. 
 Před Vánocemi to pak byla účast na klasickém Krakonošově poháru ve Vrchlabí. Tady 
v nabité konkurenci obsadili 8. místo s náhozem 1081 kuželek Láďa (544) s Petrem (537). O 9 klacků a 
3 místa byli horší s celkovým náhozem 1072 kuželek Zdeněk (550) a Jarda (522). 
 
 Posledním zápasem roku 2013 byl první z dvojice pohárových utkání se Sokolem Benešov. 


