
Kronika „A“ Stránka 194 
 

Nová sezóna začala 28. 8. přátelákem s místním béčkem ve Vrchlabí. Horší začátek jsme si 

nemohli představit. Na úvod se proti Jirkovi Vaníčkovi „zbláznil“ domácí Čermák, který si po dlouhé 

herní pauze dal osobáček s výsledkem 611. Jirka předvedl slušných 565, na dráhy prohrál 1:3. Vedle 

Frantovi Beránkovi nedal šanci Zívr a po výsledku 4:0 a 594:528 prohráváme 0:2 a o 112 kuželek. 

Domácí byli posilněni o ligového Davida Hobla a tak bylo logické dát k němu do dvojice Láďu Beránka. 

David zahrál skvělě, Láďa se držel na dvou dráhách (prohra 169:172 je smolná), ale celkově jasně pro 

Davida 3,5:0,5 a 642:596. Zmar potvrdil Bohouš Trejtnar prohrou 1:3 a 512:552 s Horáčkem. Jsme 

dole tragických 198 klacků. Poslední dvojice už toho nemohla moc změnit a ani nezměnila… Zdeněk 

prohrává s Janem Ringelem 1:3 a 583:592 a Jarda s Milanem Ringelem 1:3 a 557:534. Co naplat, že 

kuželek měl víc…. Celkově kanárek 8:0 19,5:4,5 a 3525:3341. Vrchlabí je nově opravené a čerstvě 

zkolaudované, padá to výborně, ale trefit to musíte….  

 

 Odveta je na programu doma v pondělí 8. 9. a my budeme chtít odčinit tuto prohru. Kanára 

jsme totiž z klece vypustili a jdeme od nuly.  

 

 První dostupné výsledky z podzimních turnajů dorazily ze Smiřic (100HS). Pohled celkové na 

výsledky není nic moc, díky bolavým zádům Ládi Beránka se nepovedlo dohrát jeho nához s Jardou. 

V součtu by to dalo slušných 497+493 a celkově za 990k čtvrté místo. To je ale jen kdyby… Oba 

výkony jsou ale super, k nim je potřeba zmínit i nához Ládi Mikoláška – 492k. Ve dvojici s Irenou 

Šrajerovou jim celkový výkon 885 kuželek stačil na třetí místo ve smíšených dvojicích. 

 V Přelouči (120HS) se tentokrát nekonal 5 CUP a tak byla naše účast podstatně slabší. Nejlíp 

zahrál Jarda – 551 kuželek. Celkově to stačilo na 9. místo, 11. byl Zdeněk za 540 kuželek. 

 V Rychnově se Jardovi pro změnu nedařilo, zahrál dobře jen jednu dráhu. Ve dvojici s Láďou 

Beránkem (529+575) stačilo celkových 1104k na 2x120HS jen na 9. místo. Byl to v podstatě ale jejich 

první start po letní pauze. 

 V Hořicích (120HS) zahrál z našich barev nejlíp Láďa Beránek, za nához 584 kuželek bere 

v celkovém pořadí 8. místo.   

 



Kronika „A“ Stránka 195 
 

 Máme pondělí 8.9. a na pořadu dne je odveta s Vrchlabím. 

 

 Odvetu s Vrchlabím bych nazval „Jak se pros… vyhraný zápas, aneb konec utkání je až po 

posledním hvizdu sudího“. Na úvod Bohouš vyhrává nad Martinem Maršíkem 3:1 a 518:497. 

Rozhodovalo se v posledním náhozu, kdy Martin odešel fyzicky a Bohouš toho využil. Vedle se ale 

nedaří Jirkovi Vaníčkovi a prohrává s Davidem Ringelem 2:2 a 504:536. Po první rundě prohráváme o 

11 klacků. Samé prostředky s minimem chyb předvádí Petr Víšek, při remíze 2:2 ale prohrává 

s výborně hrajícím Pavlem Maršíkem 524:574. Za záchrannou brzdu vzal Láďa Beránek a především 

díky první půlce (154+176) smazává náskok soupeřů. Byl z toho nový rekord domácích na 120HS. 

Renatu Šimůnkovou poráží 2:2 a 604:542. V tuhle chvíli vedeme o jednu kuželku. Dotahováci „to měli 

udržet“.  Jarda narazil na Milana Ringela a Zdeněk na výborně hrajícího Honzu Ringela. Ještě po 

třech dráhách Zdeněk prohrával jen o 14 a Jarda v klidu vedl o parník. V průběhu se náš náskok 

pohyboval mezi 40 a 50 kuželkami. Jenže tatík se synkem se na konci zbláznili, Honza dal 171 a Milan 

161 a stahovali… O osudu zápasu pak rozhodly dva předposlední hody, kdy Honza dal na existenci na 

dvojce hodovku a končil do plných, zatímco vedle Jarda si proti Milanovi dovolil dva fíky po sobě a 

posledním hodem dobíral jen jednu. Jo jo, nedat existenci se nevyplácí. Jarda vyhrává 3:1 a 553:512, 

Zdeněk prohrává 1:3 a 548:591. Díky tomuto zpackanému závěru hosté znovu otočili skóre kuželek a 

celkově vyhrávají o 1 klacek 3252:3251. I tak hostům děkujeme za dvojzápas, včetně ponaučení jak se 

mají končit zápasy…  Těšíme se na některý z dalších duelů. 
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První kolo Vč. divize bylo dalším z duelů s hráči SKK Vrchlabí. Pod dvou neúspěšných 

přátelákách (i když v trochu jiném složení) jsme jeli do Vrchlabí s cílem bodovat a vědomím, že to 

vůbec nebude snadné. Při nemoci Ládi Mikoláška a zřejmě trvalé absenci Tomáše Strejce jsme hned 

v prvním utkání museli využít institut startu náhradníka. Byl jím Martin Šolc. Tak trochu tradičně 

začínal Jirka Vaníček a právě Martin. Jirka zahrál první dráhu slušnou dorážku, a v duelu s Pavlem 

Maršíkem v půlce vedl o 16 kuželek. Pak zahráli oba podobě, Pavel dokázal jen nepatrně stáhnout. 

Jirka Pavla poráží 461:448. Vedle se Martin snaží na čtyřce, ale na výborně hrajícího Vladimíra 

Šťastníka v půlce ztrácí 26 klacků. Po výměně drah měli oba podobné náhozy a tak i přes dobrý výkon 

452 kuželek prohrává 452:480. Domácí hráč zahrál výborně především trojku (258k). Po první rundě 

1:1 a -15 klacků. Oprávněné naděje na náš úspěch jasně potvrdil Láďa Beránek v souboji s Renatou 

Šimůnkovou. Láďa zahrál dvě výborné vyrovnané dráhy a bylo z toho první pětikilo, Renatu poráží 

jasně 504:421. Naopak nedařilo se Petru Víškovi, prohrává s výborně hrajícím Josefem Glosem ml. 

426:498. Pro nás tak trochu škoda, že jsme chlapy nenasadili opačně. Ale dost teorie, ta nevyhrává… 

Po druhé rundě 2:2 a domácí vedou o 4 kousky. Zdeněk Diviš nastupoval proti Josefu Pokornému a 

Jarda Němeček hrál se Zdeňkem Maršíkem. Náš Zdeněk si hned na první dráze vytvořil náskok 43 

kuželek a to i přes o něco slabší druhou dráhu stačilo a v podstatě rozhodlo. Domácí hráč sice 

spoustou hodovek, útočil, dělal, co mohl, Zdeněk ale vydržel a dotáhl to úspěšně k výhře 477:448. 

Vedle Jarda začal slušně v plných, ale domácí Zdeněk Maršík kontroval v dorážce a tak půlce Jarda 

vede jen o 3 kuželky. Po výměně drah se na (dříve) nepříliš oblíbené trojce zbláznil a dal 168+104 a 

bylo jasné, že Hradec poveze z Vrchlabí první letošní body. Jarda vyhrává 496:424. Celkově 12:4 a 

2816:2719 pro naše barvy. Celkové číslo znamená klubový rekord na 6x 100HS a výhra pak uklidnění, 

že by to mohlo fungovat. Každopádně jsme přesvědčeni, že ve Vrchlabí se díky kvalitě domácích 

hráčů jen tak vyhrávat nebude. A čísla tu budou padat super, protože kuželna je po rekonstrukci 

parádní.
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 Mezitím, co jsme o víkendu bojovali v rámci Vč. divize a interního 5 CUPu, skončil i náš 

domácí turnaj jednotlivců na 100HS. Tady opět nejlíp z našich Láďa Beránek, 5. místo za 485 kuželek a 

7. místo za 479 kuželek. Dalším byl až na 15. místě Láďa Mikolášek s náhozem 459 kuželek. 

 Druhé kolo k nám zaválo áčko z Přelouče, tentokrát bez Petra Miláčka, kterého zlanařili do 

Sadské. 

 

Namísto kapitána jsem dostal důvěru něco sepsat k zápasu s přeloučským áčkem. 

Z celkového pohledu pěkný zápas, průběh jak na houpačce. Bylo o co hrát až do samého závěru, 

hosté nám nedarovali nic zadarmo. Konečných 12:4 pro naše barvy je z pohledu hostů až 

nezasloužené… Zajímavý je pohled na rozdíly v našich výkonech ne první a na druhé dráze. O 

vyrovnanosti fakt mluvit nejde, naopak spíš o bojovnosti a zlepšení výkonů, díky čemuž jsme nakonec 

bodovali. Ale pojďme postupně k jednotlivým dvojicím. Láďa Mikolášek nastoupil bez tréninku po 

nemoci se zády a bylo vidět, že si ulevuje a není rozehraný (tak nějak co hod to originál). Petr Zeman 

mu nadělil již v plných 26 klacků, Láďa pak i v dorážce předvedl 5 fíků v řadě a tak bylo střídání jasné. 

Z béčka pendlující Bohouš Trejtnar sice taky z počátku dost chyboval, ale nakonec dokázal udržet 

ztrátu na stejném čísle a nedovolil větší propad. 444:403 pro hosty. Jirka Vaníček nezačal dobře a jen 

díky chybám Karla Janovského v dorážce v půlce lehce vedl. Po změně drah Karel zabral, ale Jirka 

těsné vedení uhájil a vyhrává 421:416. Je vyrovnáno a hosté vedou o 36 kuželek. Naše taktika říkala, 

že druhá runda má zápas rozhodnout v náš prospěch a nakonec to tak i bylo. Nakonec… Ze začátku 

bylo vše jinak… Petr Víšek se na jedničce neskutečně trápil a vyrobil ztrátu 62 kuželek. Náskok 

v podstatě nedostižný. Omyl, protože Petr skvěle zabral (dráha 261k), zatímco Dušan Kasa se nesžil 

s naší jedničkou. Byl z toho nevídaný obrat a Petrova výhra 444:422. Vedle se projevila role favorita, 
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Láďa Beránek vcelku v klidu (i když ne s nejlepším pocitem ze hry) poráží Jana Jakubeho 497:437. 

Hostující hráč ale „slušně zlobil“ v plných, dorážka ale byla jiná píseň. Ani Láďa ale nezahrál dva 

vyrovnané výkony. Po druhé rundě 6:2 a už + 46 pro domácí barvy. V souboji dotahováků se potkali 

oba kapitáni - Zdeněk Diviš a Tomáš Jarolím, vedle pak Jarda Němeček a jasně nejlepší hráč hostů 

Miroslav Skala. Úkol zněl jasně – „dvě dávky“…  Ne, úkol zněl bojovat a nepovolit. Zdeněk slabší 

plné, Tomáš slabší dorážka a tak v půlce Tomáš těsně vede. Asi to našeho kapitána nabudilo a on se 

do Tomáše opřel, jak buldozer do bouraného domu. Navíc Tomášovi moc nesedla dorážka na 

jedničce, takže výhra 456:430. Jarda držel s Mírou krok v plných, v dorážce to bylo horší a Míra 

v půlce vede o 13 kuželek. Po změně se z toho vyklubal nejvyrovnanější duel, oba se výrazně zlepšili a 

zahráli téměř shodně. O kousek lepší byl hostující hráč, vyhrává 472:463 a snižuje na konečných 12:4 

a +63 pro domácí. Co dodat? Díky hostům za dobrý zápas v přátelském prostředí ovlivněný jen 

klamavou sms z průběhu zápasu hradeckého béčka ve Smiřicích.  Hostům přejeme hodně úspěchů 

a těšíme se na odvetu v lednu u nich. JaNe 

 

Je pátek 26. září a my jedeme na horkou půdu trutnovského exligového áčka. Tady můžeme 

jen překvapit a pokusíme se o zázrak. 

 

Jak je vidět, zázrak se nekonal… S komentářem z pátečního utkání áčka s trutnovským áčkem 

jsem úmyslně čekal, až vyjde jejich komentář ve zpravodaji, abych na to mohl reagovat. Předem snad 

jen to, že i když za nás zahráli (z hlediska měření se se soupeřem) odpovídající výsledek jen dva hráči, 

dostali jsme se na konečných výborných 2792 kuželek. Co naplat, když soupeři zahráli skvěle či 

výborně čtyři hráči a i přes náš dobrý výsledek nám naložili 107 klacků. Proti tomu není obrany, včera 
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jsme mohli uspět jen v případě, že bychom zahráli úplně všichni na hranici svých osobáků. To se více 

než povedlo jen Petru Víškovi, který si osobák zvedl na krásných 514 kuželek. Nutno ale říct, že díky 

velice nestandardnímu chování nakrátko přivázaných kolků v Trutnově z toho ani moc velkou radost 

neměl…  

Tak tedy pohled domácích: 
„Krásných „baťovských“ 2899!! Utkání 1.VčD mělo výbornou úroveň, vždyť nejmenší zahrané číslo bylo 436 
kuželek (a to u domácích…). 
Tradiční načínák Mára Plšek na první dráze po výborných plných totálně pokazil dorážku. S osmi chybami 45… . 
To druhá dráha byla o něčem jiném – ještě lepší plné (179) a dorážka 98, na to se už dalo koukat. Hradecký 
Bohouš Trejtnar tahal za kratší konec a tak byl základ položen - +55 pro domácí. (498:444) 
Petr Holý také nedal Jirkovi Vaníčkovi šanci na body, hra se mu dařila, krásné plné doplněné slušnou dorážkou 
znamenaly, že padl rekord kuželny dospělých u domácích! (513:456) 
V dalším utkání to vypadalo na tvrdý boj. Tomáš Ryšavý se s Frantou Beránkem tahali o každou kuželku, 
hodovky v dorážce pomohly domácím a po stejném průběhu na druhé dráze náskok trutnováků narostl na + 
148 po půlce zápasu. (485:448) 
Ten ještě navýšil Roman Straka. Výborné plné a luxusní dorážka a opět nový rekord kuželny! V utkání bývalých 
spoluhráčů z Náchoda Láďa Beránek vyhrál druhou dráhu, na body to ale opět nestačilo. (515:483) 
Hostující Petr Víšek zlobil… Ne chováním, ale hrou. Nahrát u hostů takové číslo, to se nedělá… Padalo mu to 
krásně, a i když se Jarda Jeníček snažil, tentokrát brali body hosté. (452:514)  
Hosté věděli, jak dopadl minulý zápas v Rychnově (z 8:0 nakonec 8:8) a tak čekal Jardu Němečka nelehký úkol – 
dohnat ztrátu 118 kolků. Domácí Karel Kratochvíl předvedl zlepšený výkon oproti Rychnovu a i když střídal 
pěkné hody s průserovými, náskok nakonec v klidu udržel. (436:447) 
Trutnovská kuželna se stává padavou, kuželky připadávají tak, že to rozum občas nebere, ale je to pro všechny 
stejné. Gratulace k rekordu kuželny celému „A“ i Romanu Strakovi k rekordu mužů je na místě!! Hradec odjel s 
mínusem 107 kuželek, domácí slaví výhru 2899 : 2792 a 12 : 4. Škoda jedné kuželky, 29 na začátku čísla by 
slušelo…“ 

Co k tomu dodat od nás? Vše je to pravda. Je to pro všechny stejné, jen to už nějak není o 
kuželkách a je to pouze o tom, jakou hodíte dozadu pumelici… Prostě stačí trefit víc než 35km/h 
levou fánu odkudkoliv a máte 7,8, možná i hodovku. Kuželky se na krátkých provazech vrátí a vše v 
pohodě vymetou pryč… Jsem zvědavej, koho ze soupeřů tu bude to „skvělé padání“ bavit a pojede 
domů s radostí nad svým „rekordním výkonem“….  
Abych byl zcela objektivní, ještě jednou tři zásadní tvrzení:  
- je to opravdu pro všechny stejné, je jen věcí hráče, že neumí takové rány jako třeba Mára Plšek.  
- je velká škoda a mrzuté, že s tím domácí zjevně nechtějí nic udělat a do světa se vykřikuje, jak je to v 
Trutnově padavé.  
- ke cti domácích exligových hráčů Petra Holého a Romana Straky zdůrazňuji, že jim toho odzadu 
nepřipadlo moc, své výborné výkony si uhráli sami. JaNe 
 

 Abych řekl pravdu, nevydržel jsem a dal na web anketu pro hráče s otázkou, zda je to 

technicky v pořádku, když se kuželky takto chovají. Na KKKS jsem pak dal malý komentář s výzvou 

k hlasování. Tak uvidíme, co se z toho „vyklube za názory“. 

 

 Ale dost bolo Trutnova, ve čtvrtek pro změnu Trutnov.  Tentokrát jejich béčko a na naší 

domácí půdě.  

První sezónní duel s trutnovským béčkem vyzněl po boji pro naše barvy. Tak trochu jsem se 

obával, že hosté přijdou s rozebíráním mých názorů na způsob padání kuželek v Trutnově a budou 

reagovat na moji diskusi s Ivanem Kulichem, ale nebylo tomu tak. Já jim za to děkuji, ani z jedné 

strany na toto téma nepadlo ani slovo. K našemu překvapení hosté nenasadili do zápasu „Zlatou 

packu“ Karla Hofmanna, nicméně jako fanoušek na utkání byl. Úvod se nám nepovedl, Láďa 

Mikolášek sice v plných držel krok s Pepou Prokopcem, ale v dorážce byl Pepa jasně lepší a tak Láďa 
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ztrácí po prohře 426:449 23 klacků. Jirka Vaníček svedl souboj s MildouVeiglem a bylo to u něho 

podobné. Super plné (162+164), bídná dorážka s devíti fíky. Ten nejhorší přišel v závěru, kdy nedal 

existenci a tím dovolil Mildovi duel vyhrát 446:442. Máme 0:4 a mínus 27 kuželek.  

 

Proti kvalitnímu soupeři těžká role pro druhou a třetí rundu… Ve druhé rundě Láďa Beránek 

vs. Zdeněk Babka a Petr Víšek vs. Míra Kužel. Láďa dobré plné 164, horší první dorážka 70 bez fíka. I 

to ale stačilo na vedení nad Zdeňkem o 25 kuželek. Po výměně drah Láďa plné 150, Zdeněk lehce 

dotahoval, ale v dorážce už na Láďu o 20 nestačil a Láďa vyrábí první bodíky za výhru 474:436. Petr 

první dráhu s výborně hrajícím Mírou prohrává o 8, po výměně ještě přidal (171+70) a Mírovi se na 

trojce přestalo dařit. Po slabé dorážce z duelu zcela vypadl a Petr zaslouženě vyhrává 480:446. Je 

vyrovnáno a kuželky už +45 pro nás. Je vše jasné? NE! Hosté bojovali do poslední chvíle. Jarda 

Němeček s Jardou Juskem se tahali o každý klacek, domácí Jarda slabší plné a lepší dorážka, hostující 

Jarda to měl opačně. Duel se rozhodoval až v závěrečné dorážce, po které to dopadlo 466:440 pro 

domácí. Vedle Zdeněk Diviš v půlce prohrává o 9 kuželek s Alešem Kotkem. V té době to s ohledem 

na vývoj na 1/2 pro nás nevypadalo zrovna dobře… Pak ale Aleš ztrácí v plných na trojce a Zdeněk 

přidává skvělou dorážku v podobě 104 kuželek a je rozhodnuto a otočeno. Zdeněk bere bodíky za 

463:429. Celkově 12:4 a 2751:2646 pro domácí. Myslím, že těch pár diváků a fanoušků co na kuželnu 

dorazilo, se měli na co koukat, o naší výhře definitivně rozhodla až poslední čtvrthodina zápasu. Příští 

týden nás čeká v Rychnově těžký zápas s týmem, který dokázal doma sebrat bod trutnovskému áčku. 
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 Pátek 10.10.2014, Rychnov n. Kn., jako náhradník s námi jede Jirka Prokop. 

 

 Padlnejen rekord rychnovské kuželny, ale i náš rekord klubový! Do zpravodaje nic nenapsali a 

tak dávám jen Zdeňkův komentář. Dobrý zápas z naší strany, bouřlivé prostředí a konečně se chytil i 

Láďa Mikolášek – to jste měli vidět, jak se „zatetelil“, když ho kapitán po zápase pochválil… . O to 

líp pro dobrý rozjezd zápasu. Druhý Láďa to odehrál v horečce něco kolem 39st., Jarda poslední a 

bídnou dorážku v klouzajících se botách. Ale dopadlo to nad míru dobře, navíc klopýtli i lídři tabulky a 

tak jsme se vyšplhali na druhé místo těsně za Trutnov A. 

„Jakoby vztyčeným ukazováčkem (nikoli prostředníčkem!) hrozil tým rychnovského B 

družstva svými předchozími remízami s trutnovským áčkem doma a minulé kolo v Jičíně. Ale hradecký 

válec na tento zápas vyladil motor a zahrál jako ve své krátké historii dosud nikdy, dokonce snad i v 

rekordu rychnovské kuželny, pokud jsem to teda v pozápasové euforii správně pochopil. Naše úvodní 

dvojice měla za úkol zopakovat loňské výkony a bodovat, oba si to vzali k srdci a očekávání ještě 

předčili - Láďa Mikolajda v závěru poráží ranaře Ondru Lepku "o parník" a Jirka Vaňous s přehledem 

letošního debutanta Michala Kalu. Druhá naše dvojice, tj. Láďa Beránek a Petr Víšek, měla vývoj 

zápasu potvrdit, i bodově. Jenže Láďa tentokrát narazil na výborně hrajícího Kubu Seniuru, a v jeho 

zdravotním stavu byl tento soupeř nad jeho síly, a to doslova.  V horečce bojoval až téměř do 

posledního hodu a pak se, snad už v bezvědomí, nechal vystřídat Jirkou Prokopem. Jejich společné 

číslo sice nestačilo na soupeřových 496, jenže na vedlejších drahách získal Péťa s jeho 494 vysoký 

náskok nad Liborem Jungem. V závěrečné rundě - stále nebylo rozhodnuto - si to rozdali  Jardové 

Německej a Šmejda (který nechává pozdravovat Tomáše Strejce) a Zdeněk Divous s Petrem Gálusem. 

Náš Jarda se trochu klouzal na prknech a ztrácí body, vedle pak Zdeněk po prohrané půlce zabírá a,  i 

díky slabšímu výkonu soupeře ve druhé půli, získává poslední dva malinkaté bodíčky, celkově 4:12. Za 
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výkon 2774 se zpravidla berou velké body, ale 2847 je víc. Sorry, kluci rychnovský. Těšit se můžete na 

odvetu, možná budou i ty steaky, které se mnou váš zástupce na letošním aktivu dojednával. 

Krkovičku, nebo dáváte přednost kuřecímu? A my se zas příště, netradičně v sobotu, těšíme na 

Rumcajse, Manku a Cipíska.“ -div- - Jo, pane Diviši, dovolil jsem si upravit Tvůj komentář, což 

mám běžně zakázáno – do předposlední věty mě WORD donutil vložit za slovo Krkovičku čárku…  

 

Sobota 18. 10. 2014 – exligový Jičín B na jejich sypáku: 

 

No nepíše se o tom dobře… V sobotu dopoledne jaksi nejsme zvyklí hrát a tak jsme čekali, co 

to s námi udělá. Jirka Vaníček nemohl, jeho oteklé koleno ho nepustilo ani mezi diváky. Protože byl 

zápas v sobotu, povedlo se angažovat Miloše Kvapila, který toho sice moc nenatrénoval, ale jičínskou 

kuželnu (po loňském angažmá v Jičíně) dobře zná. I za těchto podmínek se z našeho výkonu vyklubal 

rekord v kategorii družstev hostů. Stačilo k tomu velice slušných celkových 2754 kuželek. Bohužel pro 

nás si domácí po dvou dost podobných výkonech v prvních kolech zhruba na této úrovni vybrali den 

D a po skvělých výkonech tam nasypali 2826. Celkově to znamenalo jejich zaslouženou výhru 14:2 a 

v kategorii domácích rovněž překonání rekordu kuželny. Z tohoto pohledu jistě pěkný a kvalitní zápas. 

A jak to jako autor textu vidím po dvojicích? Láďa Mikolášek po dobré půlce vede o 17, pak kapitán 

domácích Vladimír Pavlata jeho náskok v plných téměř stahuje. Láďa byl o pár hodů napřed a tak to 

opticky vypadalo pořád nadějně, nicméně předposledním hodem otvírá jen „branďákem“ a pak 

dobírá trojku. Soupeř dohrává párek a končí do plných. 5 na remízu, dává ale 8 a bere Láďovi před 

pár minutami téměř jasné body výhrou 466:463. Ranař Miloš Kvapil byl lehce nervózní a stylem 

„koule hledej“ postupně na Martina Mazáčka ztrácel. Průšvih přišel od 43 hodu, kdy 5x po sobě ujel 
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na pravého sedláka a byl jasně na ručník. Nechtěli jsme ale střídat hned v první rundě a tak Miloš 

zůstal na place. Odměnil se super plnými 163, jeden klacek stáhl, ale druhá dorážka byla ještě horší, 

než ta první… Sice fíky jen 2 a ne 8, ale zato špatně otvíral a pak klackoval po jedné. Martin Miloše 

poráží 465:432 a domácí vedou 4:0 a o 36 kuželek. Za této situace a při formě domácích na perfektně 

připravené kuželně docela prekérka. Petr Víšek nastupoval k duelu s Agatonem Plaňanským nabuzen 

a v plných mu utekl. V dorážce to bylo opačně a tak Petr v půlce prohává o 4 klacky. Po výměně drah 

ale domácí borec předvádí skvělých 163+89 a nedává Petrovi šanci. I přes dvě vyrovnané a slušně 

zahrané dráhy Petr prohrává 465:489. Láďa Beránek hrál s Pavlem Loudou a přes pomalejší začátek 

dal výborných 170 v plných. Pavel kontroval lepší dorážkou, ale v půlce Láďa vede ještě o 4 kuželky 

242:238. Po výměně drah ale Pavel vývoj otáčí a po skvělé čtyřce (261k) končí na baťovských 499. 

Láďa přes veškerou snahu dal 237, je z toho sice 479, nicméně díky výkonu soupeře prohra o 20. 

V tuhle chvíli (0:8 a mínus 80) už můžeme bojovat jen o remízu, ale přiznejme si to, byl by to zázrak. 

Jarda Němeček vs. Vladimír Řehák a Zdeněk Diviš vs. Jaroslav Kříž. V první dvojici Jarda soupeři 

v půlce jen lehce utekl a bylo vše otevřené. Naproti tomu v druhé dvojici se Zdeňkovi nedařilo 

v dorážce a 14 kuželek ztrácí. Sen o plichtě se rychle rozplývá a mění se na odkanáření… To se 

nakonec povedlo Jardovi, který po povedené jedničce (173+81) vyhrává 484:465. Zdeněk na chvíli 

v plných otáčí vývoj a před druhou dorážkou o 6 kuželek vede, ale v té „klackuje“ a dokonce nedává 

existenci, takže znovu 17 ztrácí a celkově prohrává 431:442. Při pohledu na zápis rekordních výkonů 

obou družstev je vidět rozdíl u obou disciplín. My máme o 31 lepší plné, ale o 103 horší dorážku 

včetně šesti chyb navíc…No nic, soutěž je dlouhá a teprve v první čtvrtině, ve čtvrtek nás čeká další 

těžký soupeř. Po dvou kolech venku uvítáme doma Hořice B. 

 

Čtvrtek 23.10.2014 

 

 


