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Podobně jako v minulém kole v Jičíně slušný nához, jeden z nejlepších na domácí dráze, 

přesto opět bez bodového zisku - Hořice B zahrály rekord hostů a bylo vymalováno. A přitom nám 

průběh zápasu hrál do noty: nejdříve Jirka V., který se drah 1-2 bojí jako čert kříže, zvítězil o 1 klacíček 

nad Martinem Mazurou. Na vedlejších drahách měl Láďa M. přetěžký úkol, a byl nad jeho síly – Jirka 

Baier atakoval pětikilo a jeho zásluhou po první rundě vedli hosté o 28 klacků.  Druhá runda domácích 

byla bodově stoprocentní, Zdeněk D. však v duelu s Petrem Vokáčem po hezky pěkné první dráze 

nedokázal ke druhým plným přidat adekvátní vybiku (jak říká Láďa B.), a jeho druhá dorážka byla 

vskutku tragická. Neotevřel a klackoval, včetně čestíka. Zmíněný Láďa B. si po bezújezdovém výkonu 

poradil s Karlem Košťálem a po druhé rundě to bylo 6:2 a několik málo klacků pro nás. Dobrá 

startovní pozice pro dotahováky, jenže: Petr V. prohrál o 1 klacek s bezchybným Ondrou Fikarem a 

Jarda N. tentokrát nestačil na Zdeňka Měkotu, který také už už sahal po pětistovce. Celkově 6:10 o 29 

kuželek. A v příštích dnech nás čeká nabitý program, po pohárovém souboji ve Vrchlabí víkendový 

turnaj a poté odložené utkání v Červeném Kostelci.  -div- 

 Co dodat? My jsme si hodili v posledních dvou kolech rekordy hostů v Rychnově a v Jičíně, 

tentokrát to Hořice provedly nám. Od remízy, která by zápasu asi slušela, jsme byli dva klacky. Ale to 

je kdyby a na to se nehraje. Hlavu nevěšíme, bojujeme dál. Nejdřív to bude už čtvrtý podzimní souboj 

s Vrchlabím, tentokrát v Poháru ČKA. 

 

 Pondělí 27.10.2014. 

 

Dva týdny dopředu byl znám termín prvního pohárového kola ve Vrchlabí s tamním B družstvem, ale 

prasklé topení všem plánům udělalo krátký konec. Operativně jsme se dohodli na odehrání prvního 

zápasu u nás v Malšovicích a děkuji družstvu Levé ulice, že nám to umožnilo, jinak by to vzhledem k 

nabitému programu a nedostatku volných termínů mohla být docela prekérka. Trošku jsem čekal, že 
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B družstvo hostů bude posíleno o někoho z prvoligových, ale nebylo tomu tak. První runda, Petr Víšek 

a Jirka Vaníček,  se do svých soupeřů, Marka Zívra a Pavla Maršíka, pustila bez bázně a hany, dvě 

dráhy vyhráli, dokonce shodnými výsledky 139 a141. Na třetí dráze, která už by v případě výhry 

rozhodla o bodech,  jako když utne a oba své dráhy prohrávají, Jirka výkonem 103 a tím si řekl o 

vystřídání, ale ani střídajícímu Jardovi Němečkovi se nezadařilo a ztrácíme bod, naštěstí jediný, jak se 

později ukázalo. Petr poslední dráhu zahrál 154 a za celkových 570 si bod zasloužil. Do druhé rundy 

nastoupili Láďa Beránek a Zdeněk Diviš, soupeři jim byli Ondra Votoček a Honza Ringel. Láďa Ondrovi 

nedal šanci a po vyrovnaných výkonech 149,150, 146 a 154 bere všechny dílčí body, celkově nejlepší 

výkon večera 599. Zdeněk si byl dobře vědom, že Honzík byl v obou přípravných zápasech ve 

vzájemných duelech o chloupek lepší a nechtěl ponechat nic náhodě, půlku měl 301 a 2 dílčí bodíky, 

jenže pak se Honza hodně rozvášnil, zejména na dráze č. 1, a druhou půlku dává za 317 a taky bere 2 

dílčí bodíky, celkově však 594:579 ve prospěch Zdeňka. Výsledek 5:1 bereme všemi deseti, pěkná 

výchozí pozice pro odvetu.  -div- 

 A jako spisovatel těchto stránek tu musím podotknout, že oněch 2263 je rekordem domácí 

kuželny.  

 Ve dnech 30.10. až 2.11. jsme pořádali další podzimních turnajů a tak páteční zápas byl 

odložen na úterý 4.11. Jo, turnaj  dopadl dost dobře, jako áčko (Beránek, Němeček, Víšek, Diviš) 

jsme vyhráli s výkonem 2230 kuželek a kromě Ládi Mikoláška, který skončil těsně pod branami, jsme 

se všichni dostali do finále. Tam nás sice zaskočil skvělým výkonem 629 kuželek Radim Čuřík, ale 

druhý byl Láďa Beránek, třetí Zdeněk, čtvrtý Jarda, šestý Jirka a osmý Petr. 
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Je úterý 4.11. a my máme v nohou ještě víkendové klání… 

 

Výsledek odloženého utkání v Červeném Kostelci 2:14 by mohl svádět k mylné domněnce, že 

se jednalo o nudné utkání s jednoznačným průběhem, opak však byl pravdou a věřím, že i náš věrný 

divák Karel Černík, oslavující svůj svátek - nesvátek, nepovažuje tento výlet za ztracený čas. V první 

dvojici byl na Frantu Adamů obětován náhradník z B družstva, Bohouš Trejtnar, s nadějí, že by mohl 

překvapit. Nestalo se tak a 62 klacků v náš neprospěch nebylo příjemných. Jirka Vaníček si papírově 

měl snadno poradit s Honzou Bartošem, ale s velkou úlevou jsme přivítali už skoro nečekané vítězství 

o 1 klacek. Ke snížení manka v počtu shozených kuželek zavelel Jarda Němeček, který je schopen 

iritovat (pan prezident by asi volil lidovější výraz) kohokoli kdykoli a kdekoli, ale za včerejší 

soustředěný výkon proti Pavlovi Jankovi si zaslouží uznání. I navzdory nesportovní poznámce jednoho 

z místních diváků snížil manko o 47 klacků a už bylo veseleji, zvláště když Petr Víšek pokračoval ve 

stejném duchu a po jeho duelu s Petrem Linhartem už jsme měli 14 klacků k dobru.  Láďa Beránek 

pak v souboji s Čárou ZdendouKejzlarem názorně předváděl, jak se mají pokládat koule na náhozová 

prkna a po jeho nejlepším náhozu večera už bylo jisté, že bez bodu neodjedeme.  V závěrečné dvojici 

se ve vyrovnaném utkání o každý klacek přetahovali Jindra Kašpar a Zdeněk Diviš. Teď s dovolením 

přejdu do ich formy – nepamatuju se, kdy naposledy (jestli vůbec někdy) jsem měl takovou radost ze 

shozené existence; vydařený předposlední hod rozhodl i o zisku posledních dvou bodíků v náš 

prospěch. Celkově skvělé utkání, na které se dlouho nezapomíná.  -div-  

 

 Aby toho nebylo málo, hned ve čtvrtek nás čekal zápas s Třebechovicemi doma. 
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 Jak je vidět, výhra s velkým štěstím a pěkně udřená. Zdeňkovi se ani do komentáře moc 

nechtělo, vypadl z něho až další pondělí večer…  

 Průběh utkání s Třebechovicemi byl jak na houpačce nebo lépe na přehupovačce. Po první 

rundě vedeme 4:0 a máme 77 klacků k dobru (co víc si přát?), po druhé 4:4 a 25 klacků ztráta (!), a ve 

třetí rundě to bylo u slabších jedinců na zástavu srdce, načež se dostavila úleva v podobě téměř 

hollywoodského happy-endu. Konec dobrý, všechno dobré? Nevím, nevím, hned 3 velice 

podprůměrné náhozy tomu nenasvědčují. Nepamatuju se, kdy někdo z nás doma nedosáhl hranice 

400 (ve výsledkovém archívu loňského ročníku jsem takový výkon nenašel a dále do historie už jsem 

nešel) a další 2 výkony shodně 410 taky příliš naděje do žil nevlévají. Jediný, kdo si zaslouží pochvalu 

před nastoupenou jednotkou a s rozvinutou bojovou zástavou, je bomber Petr Víšek, který nejenže 

dosáhl nejlepšího náhozu večera, ale hlavně svými posledními hody rozhodoval o výsledku celého 

utkání (to se dotahovákům občas stává). Maje poslední 3 hody, potřeboval ještě přes kopec, což díky 

otvírce osmičkou a proměněné exi bravurně zvládl, a posledním hodem shodil o 3 dřeva víc, než bylo 

nutné.  Třebechovičtí hráči nám tentokrát s velkou laskavostí body darovali, děkujeme a nezbývá než 

věřit, že i áčku se na domácích drahách začne dařit podobně jako B družstvu - překonat jejich 

rekordní nához by pro nás měla být výzva. Zvedneme tu hozenou rukavici? Aby závěr nevyšel příliš 

pesimisticky,tak radši nebudu ani psát, že teď máme jet do Svitav. -div-  

P.S. Mimochodem, ihned po skončení tohoto zápasu se hrály zápasy 1. ligy neregi, a k vidění byly 

mimo jiné dva náhozy těsně pod 300 (na 60 HS). 
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 Náladu jsme si měli spravit v pondělí 11.11. ve Vrchlabí při odvetě v poháru. Rozjeté to je 

dobře, 5:1 a 11:5 doma, takže jedeme s jasným cílem postoupit, i když to zadarmo nebude, to víme. 

 

 Nálada napravena! U Zdeňka sice moc ne, ani pivo si po zápase nedal, ale myslím, že jinak to 

snese dost tvrdá měřítka. V součtu za družstvo je to klubový rekord, osobáček Jarda a nejlepší 

klubový výkon na 120HS Láďa. Dle očekávání nás čeká Jičín A a to bude ještě větší fičák, než 

s Vrchlabím… No a jakmile se z toho Zdenda oklepe a napíše nějaká písmenka, hned je sem vetknu. 

 Kromě postupu do dalšího kola Poháru ČKA (kde nás čeká jičínské áčko a tudíž 

pravděpodobně konečná) jsme si z odvety ve Vrchlabí odvezli i několik zajímavých čísel. Předně, na 

4x120 hodů jsme na dobře připravených prvoligových drahách naházeli klubový rekord – 2285, 

přičemž soupeř shodil 2262 kuželek. Láďa Beránek výkonem 641 vytvořil nový klubový (nikoli osobní) 

rekord na 120 hodů. První dráha 188, poslední 172, celkem 21 pelechů… A osobáček si naklackoval 

Jarda Němeček, 584. Připočtěme 557 Jirky Vaníčka a úspěch byl na světě – když jsem po příjezdu 

viděl rozcvičujícího se Vlada Žiška (dal 618), s vítězstvím jsem příliš nepočítal, ale o to ani v 

pohárovém počítání zas tak moc nejde, důležitý je postup. A na zpáteční cestě se celý kuželkářský 

svět prostřednictvím mobilu Ládi B. dozvěděl, že autor těchto řádků na vrchlabské padavce naházel 

503, a nebýt výpadků signálu, dozvěděli by se to asi i ti, které kuželkářské výsledky vůbec nezajímají. 

Ani stará Blažková by to nerozhlásila líp. -div- 

 Naladěni výhrou v poháru jsme si měli sednout na zem ve Svitavách. A taky jsme si hned 

následující pátek sedli… 

"Diktátor" se k tomu nemá a tak tedy napíšu k zájezdu do Svitav pár řádků já... Zájezd na nic, 

den blbec, ale aspoň, že vezeme s odřenýma ušima domů body. Cestování klasika jako vždy na tuto 

stranu, dvě objížďky, ucpané, děs. Přijedete na místo konání mače a tam slépka, co šla nakupovat 
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kamsi vedle do krámu, zabírá jedním mrňavým autíčkem hned tři parkovací místa. Hurá na kuželnu, 

máme přeci 10 minut do začátku a naše druhá parta je někde před V. Mýtem. No jo, s kým ale jednat 

o sestavě, když je tam z domácích jen jeden. Neva, alespoň je čas na uklidnění a později ke konzultaci 

sestavy s kapitánem po telefonu. No, že tu čísla nebudeme dělat velká, to jsme věděli už před 

výletem, ale takový propadák jsem teda nečekal.  

 

Láďa M. 409:425, stylem "koule hledej", lepší plné než Milan Novák, ale měl problémy se 

smekáním koulí a dorážka prachbídná. Prohráváme o 16. Jirka V. šel na pendla z béčka s ještě mokrou 

registračkou Míru Zemana. Hrůza! Měl sice lepší dorážku, než Láďa, ale ty plné... Souboj pozdějších 

čuldů nakonec rozhodl Míra pro sebe posledním hodem, když dal 7 a tím o klacek vyhrál 366:365. 

Jsme 0:4 a -17. K obratu zavelel Petr V., který formu má a je potřeba ho pochválit za nejlepší 

předvedený výkon a jasnou výhru nad Pavlem Kabelkou 436:413. Máme 2:4, ale už +6. Pod 

pohrůžkou od kapitána šel Jarda N. na plány do souboje s Gabrielou Rusovou. Výkon tak trochu 

podobný dvěma z minulých sezon, Gábina to "neustála" a tak vcelku pohodová výhra 428:374. Je 

vyrovnáno a 60 pro nás. Zdeněk D. alias diktátor mlel Emila Uherku hlavně v prvních plných jako 

dobře seštelovaný stroj. Jenže přišla dorážka a byl konec... Až moc podobné to bylo i po výměně 

drah, Emil naopak obě dráhy dorážka super a tak zaslouženě vyhrává 435:407. Už zase vedou domácí 

6:4, ale my ještě na kolky o 32 kousků. Láďa Beránek a Jirka Rus se tak porvali o posledních 6 bodů ve 

hře. Oba hráli stejně, ale i stejně špatně... Takové trápení od obou asi nečekal nikdo, hlavně oni sami 

ne. Dramatický byl především konec, kdy Jirka dává 3 hody před koncem hodovku a miska vah se 

klaní k němu, Láďa mu ale odpovídá a televizním způsobem shazuje zprava "náběžku". No nic, o 8 

klacků lepší a tedy díky braní bodů byl šťastnější Láďa. Vyhrává 406:398. Tak honem dopít, zaplatit a 

jedeme... Jenže ne daleko, pod podjezdem hlavní byla asi dost blbá bouračka a tak zase čekání. No, 

prostě Svitavy tam a zpět. Nečekal jsem, že většina z nás půjde spát až v sobotu....JaNe 
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Po svitavské anabázi jsme měli doma těžkého soupeře z Hylvát a byl to v podstatě souboj o druhé 

místo v tabulce. 

 

Tak jsme (až na Svitavy) doposud nějak hráli jako družstvo líp venku, než doma. Už bylo na 

čase to změnit a tentokrát se to povedlo. V přímém souboji bodově vyrovnaných družstev s klukama 

z Hylvát se družstvu zadařilo a vysoká výhra 14:2 a 2810:2634 znamená v tabulce malý trhák od 

soupeře. Příští týden nás ale čeká moc těžká práce ve Vysokém Mýtě a tak optimismus stranou... 

Důvěru rozjet zápas dostali Láďa Beránek a Jirka Vaníček. Láďa i přes svojii nespokojenost s hrou 

nahrál důležité klacky navrch a bez fíka poráží chybujícího Jardu Kaplana 469:414. Jirka zabral hlavně 

na čtyřce (258k) a taky přiložil ruku k dílu vysokou výhrou 488:436 nad Jakubem Stejskalem. Základ 

úspěchu je položen, vedeme 4:0 a o parádních 107 kuželek. Na plány jdou Jirka Prokop a Petr Víšek, 

proti nim Láďa Jedlička a Jan Vencl. Jirka s Láďou v půlce o 10 klacků prohrává, ale po výborné dvojce 

(255k) úspěšně otáčí svůj duel a vyhrává 485:479. Byl to jeden ze dvou vyrovaných duelů, Láďa to 

nevzdával a hrál dobře, šťastnější byl ale domácí hráč. Vedle byl vývoj vcelku jasný, Petr si už na 

trojce vytváří potřebný náskok (taky 255k) a nakonec v klidu a bez újezdu poráží Honzu 467:423. Je 

jasné, že body budou doma, vedeme 8:0 a o 157 dřev. Dotahováci Zdeněk Diviš a Jarda Němeček tak 

mohli být v klidu a soustředit se jen na svoji hru. Zdeněk začal dobře plné, pak nic moc dorážka. V 

půlce má on i Zdeněk Kaplan 215. Naše jednička je ale těžká a hostující Zdeněk to naplno poznal. V 

konečném účtu další dva malé bodíky pro nás za výhru 437:412. Jarda v půlce prohrává s výborně 

hrajícím Milanem Januškou o 19 kuželek, je škoda třech fíků.. Po změně drah se miska vah houpala 

sem a tam, druhý vyrovnaný duel večera ale zaslouženě vyhrává hostující borec o 6 kuželek 470:464. 

Doufám, že kus formy vezmeme s sebou i do Mýta... :-) 
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Kupodivu jsme do Vysokého Mýta přijeli včas, cesta byla až nezvykle volná. Kluci vyrazili na 

náměstí na pivko a moje maličkost coby šofér čekala na kuželně. Hnusný den podle počasí to byl a to 

jsme nevěděli, že i podle kuželek… 

 

Trojitý propadák ve Vysokém Mýtě a nevyužitá šance.... 

Proč tak silný nadpis? Protože je to pravda. Sice oslabeni o Zdeňka (no oslabeni... náhradník 

Jirka zahrál dobře!) jsme vyrazili do V.M. s cílem pokusit se tam konečně vyhrát. Naše akcie se 

podstatně navýšily po příjezdu, když jsme zjistili, že domácí nemají v sestavě jejich jednoznačně 

nejlepšího hráče Vaška Kašpara. Jo, přejeme mu brzské uzdravení! Jenže akcie jsou jedna věc a 

realizace zápasu věc jiná. Ukecali jsme Petra Víška, aby šel první v naději na body v duelu s Jirkou 

Zvejškou, ukázalo se to ale jako tah nepříliš dobrý. Petr ztratil hned v plných a pak klackoval dorážku. 

Po výměně drah se sice chytil a lehce stáhl, ale i tak prohrává 417:447. Nejhezčí duel přišel v druhé 

rundě mezi Jirkou Vaníčkem a domácím Láďou Beránkem. No, Jirku jsme tak trochu obětovali a on se 

odvděčil body! V půlce vede o 10, druhé plné mají shodné, pak Láďa stahuje. Drama se stupňuje 7 

hodů před koncem, kdy Jirka vede o klacek a oba jdou do plných. Oba dobře, tahají se o každou 

kuželku. Vrchol je posledním hodem, Jirka vede o klacek a oba jsou zase do plných. Odhazují 

sportovně oba zároveň, Jirka 7, Láďa 6 a je na světě Jirkova výhra 450:448. Je vyrovnáno, ale 

prohráváme o 28. Katastrofa ale přichází v zápětí. Láďa Mikolášek se vůbec nechytá, v půlce ztrácí na 

Jardu Stráníka 36, po výměně hra to samé. Ještě si dovolil nedat exit a prohra o 48 kuželek je na 

světě. 391:439. Aby toho nebylo málo, Jarda Němeček pokračuje v Láďou nastolené bídě a v půlce 

rovněž stylem koule hledej prohrává s Michalem Hynkem o 20. Po změně drah stáhl pouhých 5 

klacků a to mu Michal dával výhru jak na podnose. Nevyužito... 393:408. Už je to hodně krize, 2:6 a - 

91. Naději měl dát Jirka Prokop v duelu s Petrem Bartošem, jenže Petr se utrhl a na jedničce nasypal 
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243k. Jirka ač zahrál fakt dobře, prohrává 441:462 a je v podstatě po zápase. O nemožné se ještě 

pokusil Láďa Beránek v duelu s Pepou Ledajaksem. Jenže dotáhněte na plichtu ztrátu 112 dřev... Ne, 

Láďa zahrál skvěle, ale tohle nešlo. Po bezchybném výkonu poráží Pepu 476:427, ale v součtu s 

našimi třemi fuj výkony to stačí jen na korekci na 4:12 a 2568:2631. Tak takhle ty akcie spadly dolů 

hodně rychle.... Botky si ale nerozkoušeme a musíme doma v posledním podzimním kole zabojovat s 

beznadějně posledními Hořicemi C. Snad nebudeme jako Jánošík.... 

Je čtvrtek 4. prosince a před námi poslední podzimní divizní klání, tentokrát pro změnu 

s Hořicemi C. A je „den blbec“…. 

 

Něco málo k té charitě ve čtvrtek.... Zatímco o zápase ve Vysokém Mýtě v minulém kole jsme 
už dopředu věděli, že bude srovnatelný s výpravou hobitů do Temného hvozdu a že k zisku bodů 
bychom s sebou museli mít Ten prsten, před posledním kolem mi vůbec nepřišlo na mysl, že Černí 
mordorští jezdci přijedou i z Hořic, s družstvem, které za celý dosavadní podzim nezískalo ani jeden 
bod. Snad blížící se vánoční svátky vedou hradecké hráče ke štědrému rozdávání bodů, v úmyslu 
přinést radost do očí soupeřů. Občas říkávám: "Jsem rád, že jste vyhráli, už jste to moc potřebovali". 
A bylo by fajn, kdyby se hořičtí chytili a kdyby jejich céčko udrželo divizi - každá čtyřdráha dobrá (pak 
už jen abychom ji udrželi i my). Co k průběhu zápasu? Jen velmi stručně, hodně ke konečnému 
výsledku přispěly mdlé výkony začínajících domácích, oba prohráli o 12 klacků. Druhá runda zahrála 
svůj standard (já jsem vyfasoval fešnou soupeřku, ještě že se nesrovnala s naší jedničkou) a když do 
třetí rundy za stavu 4:4 a s 58 klacky k dobru nastupovali naši dva na podzim nejlepší hráči, nic 
nenasvědčovalo blížícímu se - dámy prominou - průseru. Jenže jeden na začátku první dorážky 
odstoupil pro zranění a druhému se nedařilo tak, jak jsme zvyklí. V kombinaci s nejlepšími výkony 
večera v podání hořických dotahováků (několik hodovek v dorážce dělá divy) si nás pak hořičtí za 
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zvukového doprovodu bubnu vychutnali a odvezli si své první body. Pro zajímavost: plné jsme vyhráli 
o 116 kuželek, ale ta dorážka, to byla bída! 

Přestávku vyplníme druhým kolem Poháru ČKA s Jičínem A (pánbůh s námi), účastí na 
několika z přehršle vypsaných turnajů (u nás královská disciplína, přijeďte si taky zahrát) a okresními 
přebory hned zkraje roku. Tak pěkné svátky vinšuju a rohu zdar v jarní části. -div- 
 

 Jako spisovatel těchto řádků si ještě dovolím dvě věty, které dávám jen do kroniky a nechtěl 

jsem je vystavovat na oči veřejnosti přímo na webu. Dovolím si tímto vyzvat kluky z áčka k jakémusi 

lepšímu semknutí a spolupráci, pokud budeme fungovat tak, že jeden dělá za druhého a ten první se 

u toho ještě urazí, není to dobře, pojďme si to v klidu vyříkat a fungovat tak, jak se sluší a patří. 

Druhou a moc významnou poznámkou je fakt, že půlka družstva žije z podstaty, nechodí trénovat a 

podle toho to taky potom o zápasech vypadá. Tak co, dokážeme to změnit? 

 Své komentáře k zápasům pravidelně na hořickém webu píše Zdeněk Dymáček: 

Kdyby mně ve čtvrtek ráno někdo řekl, že si dnes pojedeme do Hradce Králové pro body, tak 

okamžitě volám Chocholouška, aby si přijeli pro případ náhlé duševní nevolnosti  na dlouhodobé 

pozorování. Hradec stále usiluje o postup do 3.ligy a druhá hořická rezerva mu v tom v žádném 

případě nemůže stát v cestě. Už začátek se ale horkým favoritům zápasu nepovedl. Jiří Vaníček i Láďa 

Mikolášek hráli hluboko pod své možnosti a našim překvapeným načínákům nezbylo, než je oba 

porazit. A to si dovolil Martin Dymáček 11 újezdů a Honza Masopust 9. Vedli jsme 0 : 4 na body a o 

24 kuželek. Druhá domácí dvojice šla na planš s jediným cílem. Otočit vývoj hry tím správný směrem a 

zároveň obrátit scóre ve prospěch domácích. Jardovi Němečkovi se dařilo a po půlce vedl nad Otou 

Padevětem, který se rozehrával pomaleji, o 38 kuželek, když hodil pěkných 245. Druhá půlka už tak 

snadno nešla a Ota o tři kuželky druhou půlku vyhrál. Zdeněk Diviš měl horší pozici. Nelča Bagová 

dala první půlku 234  a o 20 kuželek vedla. Jednička je ale dráha, která táhne doprava a ne každý ji 

zvládne. Nele se na ní vůbec nevedlo a tak Zdeněk Diviš ji všechno vrátil i s úroky. Stav 4:4 a domácí 

vedli o 52 kuželek.  Proti Zdeňku Dymáčkovi nastoupil exligový Láďa Beránek a hrál dobře. Po plných 

si ale přivodil svalové zranění a odstoupil. Jarda Gutler ho nahradit nedokázal. Hrál sice výborně 

plné, ale dorážka mu příliš nešla. Zdeněk Dymáček si naopak vzpomněl na časy, kdy zápasy 

rozhodoval právě dorážkovou a Jardu právě dorážkovou výrazně porazil. Vedle řádil jako Ebola 

v Africe Martin Bartoníček. k 155 plným přidal neskutečných 103 dorážkové a postavil výborného 

Víška mimo hru.  Zdeněk pak zahrál výborně obávanou jedničku (244) a Martin po slabších plných na 

trojce opět čapnul dorážkovou a vysoko vyhrál. Náskok domácích 52 kuželek jsme vymazali a ještě 

jsme 21 kuželek přidali. Tak se zrodilo asi největší překvapení divize na podzim. 

 Jak  to tak bývá, dávám na toto místo jakési půlsezónní statistiky ze zpravodaje. Jsme až pátí, 

na 8 výher a 5 proher není pohled zrovna dobrý. Mrzet nás můžou hlavně obě domácí prohry 

s Hořicemi a taky venkovní prohra ve Vysokém Mýtě. V jednotlivcích je Láďa Beránek druhý 

s průměrem 472,1 a do desítky se vešel ještě Petr Víšek s průměrem 456,9. Pak nám patří 11. místo 

Jarda Němeček, 14. Zdeněk Diviš a 46. Jirka Vaníček. 

Z pohledu náhozu družstva na jednotlivých kuželnách je statistika ovlivněna tím, že ne všichni 

hráli všude. I tak jsme z hostů v Č. Kostelci třetí, v Jičíně držíme rekord, v Rychnově absolutní rekord, 

v Trutnově rekord hostů, ve Vrchlabí nejlepší výkon hostů. 

 I přes špatné výkony v závěru podzimu máme nejlepší průměr družstva v tabulce – 2692 

kuželek. Jenže na to se nehraje, hraje se na získané body. Útěchou nám budiž to, že nejhorší dvě 

kuželny ve Svitavách a ve Vysokém Mýtě máme za sebou. 

  


