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První utkání třetího kola poháru ČKA s druholigovým TJ Sokol Benešov A jsme sice projeli 2:4, 

ale kůži jsme lacino věru nedali a za počet shozených kuželek se stydět nemusíme. Stručně 

k průběhu: v první rundě Láďa neměl svůj den, stěží přelezl pětikilo a proti svému soupeři, který 

zahrál nejlepší výkon hostí, neudělal ani pomocný bod, byť ke dvěma měl  blizoučko. Péťa naopak 

vyfasoval nejslabšího hráče hostů, zahrál vyrovnané dráhy v rozmezí 136-143, celkově pěkných 561 a 

na body to po první rundě bylo 1:1, ale z našeho pohledu minus 25 kuželek. Naše druhá runda tento 

rozdíl stáhla o pouhé 4 kuželky, bohužoužel, a za duely získala pouze 1 bod zásluhou Zdeňka (567), 

když Tomáš (562) těsně prohrává o několik klacků. Děkuji zejména Jardovi G. a Milošovi K. za pomoc, 

snad to i pro ně byl hezky strávený sváteční čas. Odveta je plánována na neděli 12.1.2014, a přestože 

benešovský sadurit bude letos v poháru s vysokou pravděpodobností naše konečná, není důvodu se 

na něj netěšit. -div- 

 

Dalším námi obsazeným turnajem byla dvoustovka v Hořicích, částečně na konci roku, 

částečně hned 3.1. Nejlíp se dařilo Tomášovi, který tam nasypal výborných 977 kuželek a stačilo mu 

to na skvělé 7. místo. Neztratil se ani Jarda s náhozem 932 kuželek a 15. místem. Hranici 900k 

překročil ještě celkově 19. Láďa s náhozem 922 kuželek. 
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4.1. se pak na naší padavce konaly Okresní přebory jednotlivců. Mezi seniory uspěli Jirka 

Machač, který přebory výkonem 551k vyhrál, druhý byl za 543k Jarda Gütler. Mezi muži do finále 

postoupili jen David a Láďa. Nakonec po sečtení obou náhozů skončil Láďa (1075) na 4., tedy prvním 

nepostupovém místě, David (1063) zůstal šestý.  

A co na to Zdeněk? Okresní přebory v kategorii muži pro rok 2014, které byly odehrány na naší 

kuželně, dopadly pro domácí hradecké hráče takřka jak sedláci u Waterloo. V kvalifikaci zahrál slušně 

jen David Hanzlíček (543), ostatní se seřadili neuvěřitelně za sebou s výkony 518, 517, 516 a 515. Na 

zavřenou bránu do finále tvrdě čelem narazili Zdeněk Diviš (kterého snad může utěšovat jen 

vylosovaná nešťastná třináctka), Miloš Kvapil a Michal Janeček. Do finále se z posledního osmého 

místa kvalifikoval už jen Láďa Mikolášek, který tudíž opět zahrál jen tolik, kolik potřeboval - i když 

samozřejmě ne úplně, protože i přes výrazně zlepšený výkon ve finálovém náhozu už to stačilo jen na 

čtvrté, čili nepostupové místo. Sláva vítězům, čest poraženým, nezbývá než pogratulovat novému 

mistrovi okresu, třebechovickému Romanovi Kindlovi, kterého na pomyslné stupně vítězů doprovodili 

Martin Kamenický ze Smiřic a opět třebechovický Mirek Cupal. –div- 

 Kolotoč divizních zápasů mel začít v pátek 10.1., ale soupeř z Třebechovic byl jaksi proti 

tomu… Chlapci tam nějak neudrželi myšlenku a namísto mistráku pořádali na kuželně svatbu, takže 

se to muselo odložit. A protože se termín do soboty 11.1. nedomluvil a vedoucí soutěže je 

děsnejkruťas, dostali jsme nařízeno to sehrát buď v neděli 26.1. od 9:00, nebo kdykoliv dříve… 

Nemusí mít ale obavy, zápas se nakonec podařilo dohodnout na úterý 21.1. v klasickém čase. 

 Prvním opravdovým zápasem se tak stala nedělní odveta pohárového dvojzápasu 

v Benešově. 
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 Co k tomu napsat… Nejeli jsme do Benešova s velkými ambicemi, ale takovouhle nakládačku 

jsme si snad ani nezasloužili. Domácí den před utkáním prohráli v lize s Trnovanami a neměli z toho 

moc dobrou náladu. Jenže každý den je jiný a na nás se sakra vyřádili. Tři prvoligové výkony jim 

pomohly k pohodovému postupu do nadstavbové části poháru. Komentář nechám na Zdeňkovi, jen 

za sebe řeknu, že když v půlce máte vcelku slušných 269 a máte „naloženo“ 50 klacků, tak se moc 

dobře nehraje… A co na to Zdeněk? 

 Z odvety třetího kola poháru ČKA v Benešově jsme si - kromě zážitků ze hry na dosud 

nepoznané kuželně - přivezli pouze jedno odřené koleno, a to Tomášovo. Domácí totiž měli velice 

kluzká náhozová prkna. Navíc předvedli vskutku prvoligové výkony – průměr na hráče činil 595 

klacíků! A to jsme naivně doufali, že by po včerejší prohře ve druholigové soutěži mohli být psychicky 

na dně, jak však vidno, byli naopak na koni. Ale kanára nám nedali, díky bodu získanému Jirkou V. 

(Vaníčkem, nikoli Pátým). Tomáš S. uhrál remízu 2:2 na pomocné body, ale k zisku „velkého“ bodu 

ještě chybělo 32 klacků. Po první rundě tedy 1:1 a ztráta pouhých 19 kuželek, avšak jak jsme záhy 

poznali, naše druhá, závěrečná runda ve složení Jarda N. a Zdeněk D. už proti šestikilům soupeře 

neměla moc šancí a vybojovala jeden jediný pomocný bodík. Slušností je zmínit nejlepšího hráče 

nedělního zápasu, vždyť Láďa Takáč taky nehází 633 každý den. A nyní se s čistou hlavou můžeme 

věnovat zajímavé divizní soutěži - začátek bude asi krutý, ale pak mohou přijít už jen samá pozitiva 

(chichichi…) -div-      

 A jak řekli, tak bylo. Krutý začátek divizního jara je tu: 
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 Jediný Hroch – čerstvý padesátník, gratulačka! – dokázal zahrát slušné číslo a vybojovat 2 

body, čímž odvrátil hrozbu, že bychom si z Vysokého Mýta odvezli klec s kanárkem. Nebyli bychom 

první ani poslední, výkony domácích na jejich drahách vzbuzují respekt a včera naházeli ještě kapku 

víc než obvykle. Co naděláme…Popořadě letem světem: nejlepšího hráče soupeře, Vaška Kašparů, 

vyfasoval Láďa a přestože bojoval srdnatě, ztráta 64 kuželek naznačila, jak se bude tento zápas 

vyvíjet. Smůlu měl Péťa, který ještě posledním hodem do plných mohl zvítězit, ale o pouhé 2 klacky 

prohrál. I David mohl bodovat, scházelo mu k tomu 12 klacků a nebýt 8 fíků, dopadlo by to. Jirka se 

na první dráze potrápil, druhá už byla přijatelná, ale manko ve shozených kuželkách už narostlo do 

hrozivých rozměrů. Již zmíněný Jarda měl naopak skvělou první dráhu, druhou nepokazil a jeho 

výsledné číslo je vyšší než průměr soupeře v tomto utkání. A poslední Zdeněk sice zahrál 2 čisté 

dráhy, ale počet shozených kuželek na body zdaleka nestačil. Snad příště, tzn. netradičně v úterý, kdy 

nás čeká odložený zápas v Třebechovicích, kde zřejmě vládne snad ještě větší chaos než v hlavách 

některých členů SKP (smajlík).          -div- 

 V sobotu 18. ledna skončil náš domácí turnaj na 200HS, kde se v kvalitní konkurenci naši opět 

neztratili. Coby spisovatele těchto stránek mě mrzí, že se z áčka zúčastnili jen 4 hráči. To se 

nedokážeme naplno zmobilizovat ani na domácím turnaji „za dvacku do investičního fondu“? … 

Z áčkařůdali přes 900 jen Tomáš Strejc, konkrétně 922, což stačilo jen na 16. místo. Nový rekord 

kuželny za domácí předvedl Jarda Němeček a povýšil jej na 960 kuželek. V turnaji to dalo na slušné 7. 

místo. 

 Ale honem zpátky k divizi a odloženému zápasu v Třebechovicích, duelu opět s čelem tabulky. 
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 Pro dobrotu na žebrotu, vyhověli jsme žádosti loňských vítězů divizní soutěže a odehráli 

utkání v náhradním termínu, ve kterém měli problémy se zády hned dva hráči naší základní sestavy a 

do zápasu raději ani nenastoupili. I v plné sestavě by na třebechovické „maštali“ bylo těžké sehrát 

vyrovnané utkání, neřku-li vítězné, ale v tomto oslabení to už bylo spíše science-fiction.  Rozmezí 

shozených kuželek bylo sice podobné, u nás 410 až 452 a u domácích 416 až 458, ale v jednotlivých 

duelech – až na jednu výjimku potvrzující pravidlo – hráli domácí vždy o stupnici výše a celkově 

shodili téměř o sto klacíků víc. Tou výjimkou byl Zdeněk D., který byl v roli odvraceče kanára 

motivován psychologickým působením Ládi M. („taky bys už moh´ zase jednou pořádně zahrát“) a 

rozcupoval Míru Cupala. A teď už máme předpokládaný krutopřísný začátek jarní části za sebou a 

jsme v očekávání těch slibovaných pozitiv. Nebo že by to taky byla myšlenka hodná spíše autorů 

fantastické literatury? Nechme se překvapit…          -div-      

 Poznamenal bych k tomu pár vcelku neblahých zkušeností z Třebechovic… V průběhu zápasu 

jsem si „omylem“ vyslechl, že se v původní den zápasu žádná svatba na kuželně nekonala. Pouze 

„večírek“ pro dámské štamgasty co tam chodí pravidelně hrát. Docela podivný přístup… No nic. Na 

zápas jsme dorazili včas, k nemilému překvapení do teploty pouhých 13 st. Celsia. To tam nemůže 

nikdo to topení pustit o půl hodiny dřív? A to venku letos v lednu prší a nemrzne! Aby to nebylo vše, 

došlo k poruše stavěčů hned v první dorážce. Vím, že za to domácí nemohou, ale oprava náhodným 

poklepáním do desek elektroniky trvala 17 minut metodou pokus – omyl. Do toho problémy se 

zápisem v PC díky vypnutí dráhy a jejich dlouhotrvající odstraňování a neodstranění. U kuželek oba 

přední rohy o 5 cm kratší provazy, tomu říkám připravená kuželna na zápas! A aby to nebylo vše, po 

hraní patří sprcha. Jenže ve vodě, která je studenější než okolní vzduch v šatně?  Vím, že to nebyl 

klasický hrací den a jistě to běžně v pátek vypadá jinak než v úterý, ale bylo to dost k naštvání. Nic 

moc přístup pánové z Třebechovic….. Dost bylo kritiky, pojďme na třetí jarní kolo a domácí zápas 

s Náchodem C. 
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Po dvou výsledcích 2:14 se v utkání s náchodským céčkem karta obrátila a kanárka museli 

odvracet soupeři. V první rundě nastoupili Tomáš a Jirka, oba zahráli velmi pěkně a jak se na konci 

ukázalo, byla to naše nejlepší runda. Ve druhé pak oslavenec Zdeněk, který si po výborných plných 

nedokázal otevřít a jehož dorážka tudíž nestála ani „za starou Belu“, jak říkávala moje maminka, 

společně s Petrem, který se díky absenci Davida poprvé (možná i naposled) v této sezoně dostal na 

dráhy 3-4 a dosáhl nejlepšího náhozu večera. Zatímco v prvních dvou rundách soupeři v jednotlivých 

dvojicích vždy ztráceli minimálně 30 klacků, v závěrečné rundě byly sehrány 2 vyrovnané duely.  Láďa, 

nastoupiv zcela výjimečně (na vlastní přání, kvůli pozdějšímu příchodu v době, kdy už byla lahev od 

mé oblíbené bohemky prázdná) jako dotahovák, okopíroval Zdeňkovu hru – po výborných plných 

bídná dorážka - a k zisku bodů mu pomohl soupeř, který na naši dráhu č. 1 nebude vzpomínat 

v dobrém. Nejvyrovnanější souboj předvedli Jarda a Jirka Doucha ml., tahali se o každou kuželku a 

k rozhodnutí ve prospěch soupeře došlo až v závěru, s přispěním 6 Jardových chyb. Soupeřům přeji, 

aby se v divizní soutěži udrželi, Tomášovi, aby se mu zadařilo příští víkend v krajském přeboru 

Ústeckého kraje, Jirkovi Douchovi ml. zase skvělé zážitky z maratonu v Českých Budějovicích, kam 

právě v těchto chvílích cestuje. Přej a bude ti přáno - příště zavítáme na horkou půdu do Hořic!    -div-      

 

Vedoucí soutěže je někdy neuvěřitelně rychlý, jeden se druhý den po zápase probudí, chce 

napsat a poslat do zpravodaje komentář k zápasu a zjistí, že už je nový zpravodaj vydán. Tak tedy 

dodatečně: s obavou z výsledku jsme (píšu v plurálu, ale z mého osobního pohledu) zajížděli do Hořic 

k utkání s tamním C družstvem, protože oslabeni o 2 hráče základní sestavy, kteří dali tento večer 

přednost jiné zábavě (což jsem zatím ještě zcela nerozdejchal). Takže v šesti a s náhradníkem z B 

družstva. Konec dobrý, všechno dobré, čímž už napovídám konečný výsledek, ale po prvních 50 

hodech dobrému konci nic nenasvědčovalo, Láďa i čerstvý semifinalista mistrovství ČR v kategorii 
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muži Tomáš prohrávali, ve druhé půli ale oba zabrali, soupeře dohnali, předehnali a důležité body, jak 

ukázal pozdější vývoj, získali. Druhá runda byla veselejší, Jirka je ve formě, svým výkonem 471 se 

v tomto zápase stal naším nejlepším hráčem a o zisku bodů nebylo pochyb. I Péťa začal výborně, měl 

vysoký náskok a vypadalo to, že i on bude brát body bez problému, ale Berta Vlášek se zaťal a po 

skvělém finiši o 1 klacek zvítězil. Po druhé rundě tedy stav 2:6 pro nás a 98 klacků k dobru, což sice 

vypadá jako luxusní náskok, ale s vědomím, jaká čísla dokážou zahrát Karel a Radek Košťálovi a s živou 

vzpomínkou na naši tragickou závěrečnou rundu v minulém utkání na hořických drahách (396 a 407) 

to zas tak růžově nevypadalo. Se ziskem bodů našich dotahováků se reálně počítat nedalo, šlo tedy 

pouze o udržení náskoku. Zdeněk se po úvodních několika nepovedených hodech chytil a předvedl 

málokdy vídanou sérii 5 hodovek (ještě že bude příští týden v Tesco bohemka v akci za 95,-Kč), ale 

tím taky skončil, dorážka opět slaboučká jak ovocný čajíček a proti nejlepšímu náhozu celého večera 

(482) neměl šanci. Náhradník Míša sehrál vyrovnanější utkání, nezklamal, a po závěrečném součtu 

jsme brali 4 body za 40 klacků navíc. A v příštím kole do Hradce přisupí Pendolino nebo snad Leo 

expres, zkrátka nějaká lokomotiva z Trutnova. Tak se s těma klukama od Ivánka trochu pomazlíme 

(třeba mezi nimi bude i holka). Hlavně aby to nebyla konzumace (kdož nechápete, přečtěte si úvodní 

slovo posledního zpravodaje).   -div-      

No, z pohledu zpravodajce těchto stránek si myslím, že rozdejchat jde ledacos, hlavně když je 

to aspoň měsíc dopředu nahlášené.  Ale neřešme to, zápas dopadl dobře a to je podstatné. Zdeněk 

Dymáček to považuje za prohru zbytečnou, já si myslím, že to vyznělo zaslouženě pro naše barvy. 

Cenná výhra to ale je. A co napsal na jejich web? 

„Zbytečná porážka. Příčin porážky bylo víc a budeme o nich následně hovořit. Václav Inquort 

dosud nepochopil, že trénovat více není vůbec ve shodě podat v zápase lepší výkon. Opak bývá často 

pravda. Hrál v sobotu přebory jednotlivců, v pondělí trénoval, ve středu trénoval  a v pátek byl na 

zápase  jako mátoha. Zvláště závěr jeho druhé půle byl tragický,  s mnoha újezdy a body slabě 

hrajícímu Mikoláškovi doslova daroval. Dominik Ruml začal famózně a výborného Strejce přehrával 

ve všech herních činnostech(půlka 237). Na čtyřce pak ještě v první půlce plných měl silně navrch a 

pak začal ztrácet. Dorážku pak už měl naprosto špatnou. Špatné otvírky, špatné druhé a následující 

hody, mnoho újezdů(7 na půlku) a umožnil Strejcovi v pohodě dohrát a vysoko vyhrát.  Martin 

Dymáček. Výborné plné(304). Pak už jenom učebnicový příklad toho, jak nesmí dorážková vypadat. 

Špatné otvírky, špatné až nesmyslné druhé a další hody, 11 újezdů. Bartoloměj Vlášek měl tragickou 

trojku (135+57= 192). Chtěl vystřídat, ale protože vím, že obyčejně po špatné trojce zahraje skvělou 

čtyřku, tak mu nebylo vyhověno. A stalo to přesně podle předpokladu. Naprosto jiný hráč, výtečné 

plné(157), senzační dorážková (95) a čtyřicetibodové manko smáznul a ještě o klacek vyhrál. 

Neskutečný bojovník.  Oko diváka pak vyléčil výborný Radek Košťál. Skvělé plné (312) a famózní 

dorážková bez újezdu(170).  Karel Košťál v průběhu druhých plných(146 na 20 hodů) vypadal skoro na 

pětistovku. Otvírky ale vedl skoro  všechny středem a ty pak výkon silně limitovaly. I tak bylo jasné, že 

duel nemůže prohrát.“ 

Po provokaci Ivana Kulicha ve zpravodaji a slovech o těžkém soupeři se těšíme na čtvrteční 

domácí zápas s Trutnovem B. 

Pendolino z Trutnova přijelo i s mnoha fanoušky, dokonce se (i když později) na zápas dostavil 

ten „neuvěřitelně rychlý vedoucí soutěže“. No samozřejmě že Ivan hned schytal rány za rejpání do 

našich barev ve zpravodajích.  Musím ale konstatovat, že Ivana musí mít v Trutnově všichni rádi a 



Kronika „A“ Stránka 181 
 

ctí jeho jméno, protože třeba jejich příchod na kuželnu byl více než symbolický. No uznejte sami – 

Babka v kulichu! Není to paráda?  Ale radši k zápasu…. 

 

 Sám vedoucí soutěže se přijel podívat na střetnutí hradeckého válce a trutnovské lokomotivy, 

a udělal dobře, bylo se na co dívat.  Utkání dramatické od začátku až téměř do konce, po většinu 

zápasu jsme tahali za kratší konec provazu, ale přestože jsme nedosáhli vskutku nijak oslnivých čísel, 

vyrovnané výkony v rozmezí 433-449 (po rundách 883, 887 a 882) nakonec převážily pomyslnou 

misku vah na naši stranu. Hned v prvním duelu se proti sobě postavili dva top hráči dosavadního 

průběhu divizní soutěže, tentokrát však narazila kosa na kámen a Tomáš bohužel vychází bodově 

naprázdno. Na vedlejších drahách bojoval Jirka a s nezbytným štěstíčkem o 1 klacek vyhrál. Pokud by 

se mu to nepodařilo, pak by v celkovém součtu byla – za jinak stejných okolností – plichta. 

Superdůležitý klacek navíc! Druhá naše runda, Petr a David,  měla podle papírových předpokladů 

přinést 4 bodíky, jenže Jarda Jusko s nejlepším náhozem hostů a také dorostenka Eva Kammelová 

naše hráče zaskočili. Zejména Davidových 9 fíků zamrzí (jen pokladník jásá). Před našimi dotahováky 

tak stál ne úplně snadný úkol, museli oba bodovat a navíc stáhnout manko 26 kuželek. Yarda v první 

půli mírně ztrácel, Zdeněk měl mírně navrch a čtyřbodové manko se téměř nezměnilo, ale 

v posledních 50 hodech zápasu zcela shodným výkonem (160 + 71) a s čistými drahami dovalili válec 

tam, kam chtěli. Navíc, jako bonus, za 3 Yardovyhodovky za sebou bude další lahvinka sektu, ó, my se 

máme. A dalším bonusem byla spousta diváků, spojené zápasy mají své nesporné výhody.  Tak příště 

těžké dráhy v Dobrušce, tamní družstvo je sice v tabulce momentálně poslední, ale mrkněte taky na 

průměrný nához družstva na zápas, vypadá to zase na pěkný sado maso.     -div-      
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 Je pátek 21.2. a my vyrážíme na těžkou kuželnu do Dobrušky. 

 

V minulém komentáři avizované  SM se sice nekonalo, takže žádné sexuální zážitky nám 

nemusíte závidět, ale tento zápas na sice těžkých, ale nutno uvést rovných a spravedlivých 

dobrušských drahách předčil všechna očekávání. Pochválit je třeba zejména velké, dobře viditelné 

číslice na displejích ASK, byť čísla z těchto číslic tvořená zpravidla nezvyšují průměry hráčů, dále 

roztopená, sálající kamna, dobře vychlazenou bohemku věnovanou Hrochem a  celkově přátelskou 

atmosféru. Jinak to byl souboj jak se patří. Nejprve Jirka V. nestačil na domácího Jirku Slavíka, vzápětí 

Tomáš S. vysoko poráží Jardu Černého a Hroch podobně zase Vláďu Gütlera, oba naši vítězní podali 

výborné výkony.  V té chvíli jsme vedli 4:2 o nějakých 78 kuželek, tuším, jenže pak David H. podlehl 

Romanovi Václavkovi a Petr V. pro mě nečekaně Ivo Jandovi. Prohráváme tedy 6:4 se stále ještě 

relativně vysokým náskokem na klacky, ovšem k našemu vítězství je třeba, aby dotahovák Zdeněk D. 

alespoň remizoval s nejlepším hráčem domácích, Honzou Králíčkem. Náhodou vím, jaký vítr měl 

Zdeněk z Honzy, nejdůležitější v takových situacích bývá se z toho nepokakat a to se nakonec v 

nejvyrovnanějším duelu večera povedlo, když o úspěchu hradeckého válce se rozhodovalo až v 

několika posledních hodech. Oba dotahováci předvedli nejlepší výsledky  domácích i hostů a z našeho 

pohledu je to fajn, fajn, fajn, je to fajn, fajnový. Jediným malým a proto téměř bezvýznamným 

minusem tak je povolené kouření na kuželně bezprostředně po ukončení zápasu. Tak příště zase 

doma, v nyní již zcela nekuřáckých prostorách. Ulici zdar. -div- 
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Po pauze, kdy se hrály KMJ a semifinálové turnaje dospělých přivítáme doma Svitavy A. 

 

Černý čtvrtek na hradecké kuželkářské burze! Měl jsem v dobré paměti, jak nás loni touto 

dobou Svitavy („prdel Čech i Moravy“, čímž v žádném případě nechci dehonestovat svitavské hráče, 

kteří určitě tuto poněkud slaboduchou rýmovačku slyšeli už milionkrát) na našich drahách rozkrájely 

na plátečky jako šišku dietního salámu, uškvařily do černa a navrch vydatně zalily kečupem. Brr! I 

proto jsem se na „odvetu“ těšil, v bláhové naději, že bude sladká (nebyla), a též na Pavlínu D. 

(nepřijela, snad jí protihráči vyřídí alespoň mé srdečné pozdravení). Hodnota našich akcií v průběhu 

zápasu vyjádřená graficky by připomínala sinusoidu, nejprve Tomáš v předvečer svého svátku 

(dodatečně gratuluju) zahrál z domácích nejlépe, ale s číslem 451 by v některých dřívějších zápasech 

mohl být i čulibrkem. Za bezchybnou hru si však zaslouží uznání. Jirka na rozdíl od Tomáše bodoval, 

takže po první rundě 2:2 a +3 klacky. Když druhá runda v podání Ládi a Péti po rozpačitějším začátku 

(oba v první půlce ztrácelii) vybojovala 4 body a do plusu bylo 23 klacíků, nevypadala situace nijak 

zoufale, zvláště když dotahováci Zdeněk s Jardou (který na zápas vážil cestu až z Křížlic) zahráli první 

plné 169 a 171. V té chvíli byly naše akcie vysoko, jenže zápas se hraje na 6x100 hodů a Rusové, o 

kterých jsem mylně předpokládal, že budou mít plnou hlavu aktuální politické situace na Krymu, 

využili našeho slabšího závěru a převálcovali nás. V celkovém součtu, zcela jistě k veliké radosti 

vedoucího soutěže, zvítězili o pouhopouhých 10 kuželek. Jestli se nemýlím, je to první ztráta bodů na 

domácích drahách od té výše zmiňované prohry právě se Svitavami v minulé sezoně. A držte si 

klobouky, pánové, jedeme z kopečka, příště Červený Kostelec a lze předpokládat ostrý fičák.     -div-      
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Co k tomu dodat? Možná nic, možná jen to, že máme formu pryč. Jak píše Zdeněk, 451 by byl 

leckdy čulibrk… Tomáš sice bez chyb, ale trápil se v plných, Jirka to otočil, ale s velkým přispěním 

chybujícího Emila Uherky. Láďa totálně bídná dorážka. Poslední tři snesou měřítko, ale žádný 

z výkonů, který by měl rozhodnout v náš prospěch. Petr 446 a výhra s přispěním Pavla Kabelky, 

Zdeněk bídné druhé plné a 4 fíky. Jarda zcela podobně bídné druhé plné a celkově 5 újezdů. Jak je 

vidět, zase máme všichni svůj podíl a když se to posčítá a porovná s dobrým výkonem soupeře je 

z toho těsná prohra na kuželky. O to víc mrzí, že první domácí. No nic, musíme zabojovat příště 

v Červeném Kostelci a nebude to jednoduché. 

 

 Po nezdaru v divizi pojďme k domácímu dění na naší kuželně, kde během února probíhal již 6. 

ročník turnaje Tandemů na 120HS. Letos sice nebyla tak velká konkurence jako vloni, ale to nesnižuje 

rekordní výkon vítězné dvojice. Turnaj vyhráli Martin Šolc a Jarda Němeček v super náhozu 598 

kuželek. Na třetím místě skončili Zdeněk Diviš s Tomášem Strejcem s výkonem 545 kuželek. 

 

 Je pátek 14.3. a my jsme vyrazili do Červeného Kostelce k zápasu s jejich B týmem. Domácí 

nám mají co vracet, na podzim jsme je doma porazili 14:2 a navíc v Poháru ČKA tak trochu překvapivě 

a se štěstím vyřadili jejich áčko. 

 

Tuším Franta Adamů po utkání prohlásil, že "dnes by v Kostelci vyhrál každý, jen Hradec ne". 
Výstižněji to napsat nelze, dalšího komentáře netřeba. -div-  
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 No, já si to dovolím tak trochu víc okomentovat, přeci se neomezíme na jednu větu.  Moc 
dobře jsme věděli, že to nebude jednoduché, ale věřili, že to dáme. Nedali… Jirka Vaníček nevyspalý 
po noční směně hrál se Zdeňkem Kejzlarem vyrovnaný duel, ale tak nějak bez jiskry. Problém měl ale 
v obuvi. „Staleté“ boty se mu smekaly a dokonce si u jednoho hodu i ustlal. Zdeňkovi stačil na výhru 
podprůměrný výkon, vyhrává o 14 klacků. David začal výborně, ale jen pár hodů. Pak to bylo 
klackování a trápení. Prohrává s dorostenkou Hanou Vaňkovou taky o 14 dřev a jak psal Zdeněk 
minule, začíná to být fičák. Fičák pokračuje, Tomáš sice vyhrává první půlku nad „Balcikem“ o 5 
kuželek, ale Daniel na dvojce zabral v plných a Tomášovi utekl. Nakonec další prohra, tentokrát o 9 
klacků. Tomáš hraje zprava a na vymlácených prknech, kde je vlastně hrb je to problém. I tak byl ale 
z nás nejlepší. Korekci a odkanáření pak zajistil Petr, který si poradil s Michalem Vlčkem a stahuje na 
2:6 a -21 z našeho pohledu. Potěšitelné je, že Petr měl jen dva fíky. Jarda nastoupil proti Frantovi 
Adamů, který se kvalifikoval na MČR v seniorech. Po vyrovnaném začátku Jarda v plných rozhodl sérií 
2,3,3,2,3 a Frantu pustil do náskoku. Výborně zahraná druhá půlka už na tom nic nezměnila a Franta 
si to v nejlepším výkonu kola už pohlídal. 2:8 a -44. Zdeněk se do Jindry Kašpara pustil a v půlce to 
vypadalo, že 44 klacků i stáhne a mohla by být plichta. Utekl mu ale začátek druhých plných a bylo po 
nadějích. V dorážce se pak oba vyrovnaně přetahovali v klackování po jedné a v újezdech… Celkově 
tedy 12:4 a 2558:2526 pro domácí. Porazili jsme se sami a hlavně v plných. Máme lepší dorážku, míň 
chyb, ale body berou domácí. Gratulujeme. 
 21. kolo vneslo do průběhu divize zamíchání týmů v tabulce a podstatné změny. No, spíše ty 

změny vnesly Třebechovice. Jindra Novotný v Hořicích oprávněně nepustil ke startu Jirku Beka, který 

měl propadlou registračku. Bohužel pro nás odehrál takto čtyři minulá kola a tak mu byly jeho náhozy 

anulovány. Ve výsledku to znamenalo, že Pardubice nad Třebechovicemi vyhrály (namísto původní 

prohry) a v součtu s naší prohrou se Svitavami ztrácíme na první Pardubice již 6 bodů. 5 kol před 

koncem je to náskok luxusní… Ke změnám došlo i v jiných zápasech, ale to neovlivnilo čelo tabulky. 

Tak nás tak trochu Třebechovice v této sezoně naštvali podruhé. Nejdřív to „zamlžené“ odložení 

zápasu, teď tohle. Podle mě pěkně degradovali soutěž. No nic, nezbývá, než vzít novou situaci na 

vědomí a ještě zabojovat o přední umístění v tabulce. Hned třeba ve čtvrtek 20.3. s Rychnovem B. 

 


