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No nic, tolik podzim v divizi, ještě máme v pondělí 8.12. před sebou výše zmíněný pohárový 

zápas s Jičínem A a hned ve čtvrtek odvetu.  

 

 Včerejší pohárový zápas s exligovým Jičínem A vyzněl jasně pro favorizované hosty. Ani ne 

snad díky jejich výkonům (byť to málo nebylo), ale velkou měrou k tomu přispěly výkony naše. V 

improvizované sestavě, kdy chyběl Láďa Beránek kvůli zranění, Zdeněk Diviš díky pracovním 

povinnostem a tradičně Láďa Mikolášek, který pohár hrát nechce, jsme povolali opět Jirku Prokopa. 

Ten uhrál proti Janu Bínovi nejtěsnější výsledek, oba se střídali ve vyhraných dráhách, ale lépe z duelu 

vyšel Honza výhrou na kuželky 558:545. Jirka Vaníček nastoupil proti Josefu Vejvarovi a z počátku to 

vypadalo dobře, celou první dráhu vedl, ale nedotáhl to. Nakonec neuhrál ani jednu dráhu a prohrává 

0:4 a 498:527. Jarda Němeček vs. Lukáš Vik - Jarda na jedničce bída, pak se blýsklo na časy výbornou 

dvojkou, ale to bylo z domácí strany vše. Bídná dorážka a Lukášův dobrý výkon těsně pod hranicí 

šestistovky znamenají jasnou prohru 1:3 a 508:591. Odkanářit se povedlo Petru Víškovi, který se po 

trápení z minulého týdne parádně vzchopil a na Jardu Soukupa vlétl pěkně zhurta. Dorážka přes 200, 

jen jedna prohraná dráha a výhra 3:1 a 574:530. Celkově zaslouženě pro hosty 5:1, 10:6 a 2206:2125. 

Ve čtvrtek si tak pojedeme zahrát odvetu do Jičína spíše tréninkově... 

 

 Tak tu máme tu odvetu, je čtvrtek 11.12.2014. Ne, že bychom to dopředu vzdávali, to 

rozhodně ne, ale cestou na odvetu v Jičíně jsme byli nohama pevně na zemi a věděli, že posunout dál 

nás můžou jen rekordní výkony, spousta štěstí a v podstatě zázrak. Nestalo se... Nicméně za výkony v 

odvetě na kuželně favorita se rozhodně stydět nemusíme a zápas jsme zhodnotili, jako výborný 

trénink a pěkný týmový závěr roku 2014. Předpokládám, že Zdeněk pár písmenek do komentáře ještě 
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pošle a tak se zmíním jen o celkových číslech. Domácí vyhráli 4:2, 9,5:6,5 a 2335:2270. Oněch 2270 je 

naším druhým nejlepším klubovým výkonem a to jsme byli oslabeni o našeho zraněného nejlepšího 

hráče. Takže z tohoto pohledu určitě spokojenost. Více od Zdeňka později.... :-) 

 

No, všechno je jinak, prý si to mám pochválit sám. :-) Zdeněk Diviš vs. Pavel Kaan - I přes 149 

na oprvní dráze dostává Zdeněk naloženo 14 klacků, ale pak se to vše otáčí v jeho prospěch. Druhou 

vyhrává 159:152, pak 155:127 a vypadá to výborně. Konec je ale až po hvizdu a Pavel zabojoval a 

málem to ještě otočil. Zdeňkovi se čtyřka nevyvedla a bylo z toho drama se šťastným koncem pro 

nás! 2:2 a na kuželky skvělých 597:593 pro Zdeňka. Vedle bojuje Martin Šolc s Pepou Vejvarou, 

kterému se u nás moc nedařilo a tak cítíme šanci. Hned první dráha ale ukázala, že Pepa má formu a 

Martin i přes 150 klacků prohrává o 19. Pak lehký kontr s výhrou o 7, v půlce 299. Dál to ale už tak 

nešlo a Pepa ještě přidal a je z toho jeho výhra 3:1 a 614:563. Lukáš Vik (u nás v pondělí nejlepší z 

hostů) se utkal s Petrem Víškem. I když bez fíka, tak se trápil hlavně v plných a Petr toho dokonale 

využil. V půlce Petr vede 2:0 a o 17 kuželek. Třetí nához znamenal propad, kuželky jsou už na straně 

Lukáše a to o 3 kousky. Petr ale poslední dráhu vyhrává 138:132 a celkově 3:1 a 547:544. Poslední 

dvojicí byl Jarda Němeček a Jan Bína. První dráha naprosto vyrovananá, nakonec i plichou na 139k 

dopadla. Byl to ale jediný Jardův zisk, pak už byl vždy o fous lepší Honza. Celkově 3:1 a 584:563 pro 

Honzu. Zajímavostí je Jardův výkon na poslední dráze, kdy plné bída, dorážka super. Jak říká v 

Rokytnici Zdeněk Novotný - správný hráč má lepší dorážku, než plné! No, zas až takhle to nebylo, ale 

málem: 77+71. On je vůbec zajímavý pohled na celková čísla - my jsme i přes dvojnásobný počet fíků 

byli o 45 kuželek lepší v dorážce, zápas jsme prohráli v plných. Domácím přejeme úspěch v dalších 

bojích a my si dáme jako družstvo vánoční pauzu. Nicméně je tu spousta turnajů, takže od kuželek asi 

klid nebude.... 
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Do Dvora Králové jsme díky poháru a nabitým termínům jako áčko nějak dojet nestihli a tak 

tam klub reprezentovali jen zástupci béčka. Jarda Gütler obsadil s výkonem 449 kuželek sedmé místo, 

Jirka Prokop byl za 431 kuželek 12. 

Lepší s účastí to byl ve Smiřicích, kde nás hrálo víc. Nejlíp se umístil Jarda Němeček na 9. 

místě s výkonem 486 kuželek, 11. byl Zdeněk Diviš za 480 kuželek, o dvě místa za ním pak Martin Šolc 

s náhozem 473 kuželek. 

A máme tu tradiční Krakonošův pohár ve Vrchlabí. Byli jsme tam tentokrát v početném 

zastoupení a týden před Vánoci a dařilo se střídavě. Nejlépe se umístili Zdeněk (590k) s Jardou (581k), 

kteří v klubovém rekordu 1171 kuželek nakonec v nabité konkurenci skončili až na 19. místě.  

3.1.2015 proběhly Okresní přebory jednotlivců, muži hráli v Třebechovicích a senioři ve 

Smiřicích. Mezi muži v pohodě postoupil z druhého místa Láďa Beránek za celkových 949 kuželek, za 

branami finále zůstali Petr Víšek na 9. místě (422k) a o dvě místa horší Láďa Mikolášek (400k). Seniory 

vyhrál Martin Šolc (492k), druhý byl Zdeněk Diviš (486k), oba postupují. Z ostatních zahrál výborně 

jen Pepa Pardubský (466k), postup mu utekl jen díky horší dorážce, než měl Jarda Hažva. Z áčkařů už 

hrál jen Jarda Němeček (pouhých 440k) a celkově až deváté místo. 

Sice běží ještě domácí dvoustovka a taky dvoustovka v Hořicích, ale už se nám tu vkrádá jarní 

část divize. Jako první je odveta s Vrchlabím B, tentokráte doma, ve čtvrtek 8.1.2015. 

 

Po dvou rundách 0:8 a zhruba 60 klacků minus, to už zase vypadalo na pořádnej propadák, 

naštěstí dotahováci vybojovali alespoň těsnou remízu. Láďa Beránek po skvělých plných v dorážce 
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klackoval, 6-1-1-1, 6-1-1-1, 6-1-1-1 apod. na čísle zas tak moc nepřidává, ale bez újezdu pěkná půlka 

za 242 (mnozí by mohli i závidět). Ztrácel 10 klacků a při vědomí, že soupeř jde na dráhu č. 1, která už 

v minulosti nadělala mnoho starostí mnoha hráčům, nebylo třeba se rozčilovat, naopak - více 

koncentrace a trpělivosti by určitě vedlo k bodíkům, ale tento duel vyhrál Petr Kynčl  o 9 klacíků. Jirka 

Vaníček nafasoval Renatu Šimůnkovou, která má metodiku hodu dobře nastudovanou, a na jejích 471 

byl Jirka krátký, stejně jako byl krátký i Láďa Mikolášek po dalším neslaném nemastném a hlavně 

slabém výkonu na Martina Maršíka, a nejlepší den neměl ani Petr Víšek v souboji s Pepou Glosem. V 

Petrově případě nám tentokrát chyběla kapička nezbytného štěstíčka, vždyť stačil 1 klacek navíc a v 

konečném účtování bychom celkově vítězili my, za jinak stejných okolností samozřejmě. 

Dotahovákům pak už nezbývalo než především odvrátit kanára a pokusit se o dosažení celkové 

remízy. Nevypadalo to moc nadějně, Zdeněk Diviš měl za soupeře na podzim nejlepšího hráče hostů, 

Pavla Maršíka, a Jarda Němeček zase velezkušeného Jardu Luxe (s pěknými žlutými koulemi), ale i 

přes slabší chvilky obou domácích (Zdeněk 7 hrozitánských újezdů, Jarda první dorážku 45) se 

zadařilo. Slabá náplast, a příští týden se pojedeme podívat, jak to padá v Přelouči.   -div-    

A máme tady konec našeho turnaje jednotlivců na 200HS. Tisícovku přelezl Láďa Beránek, jeho 1005 

kuželek stačilo na pěkné 5. místo. Jedenáctý skončil Zdeněk Diviš s výkonem 926k, třináctý Petr Víšek za 923k a 

na 15. místě Jarda Němeček s výkonem 920 kuželek.  

 

Druhé jarní kolo a „Den blbec“ v Přelouči. Nepodařilo se nám dohodnout na přeložení zápasu a tak tým 

jel oslaben o Jardu, který byl v Rakousku na lyžích a o Láďu M., který měl údajně neodkladnou rodinnou večeři. 
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 Podobně jako album skupiny Beatles Let itbe bylo vydáno až po později nahraném albu s 

názvem AbbeyRoad, tak i tento (ne)komentář k zápasu v Přelouči vychází až po komentáři z 

následujícího zápasu, a to z mnoha důvodů, z nichž jeden (nikoli však jediný, byly zde i technické 

problémy s PC, spousta služebních povinností atd. atd.) určitě byl, což přiznávám bez mučení, že se 

mi moc nechtělo se vracet k tomu povedenému zápasu. Povedenému pro domácí ovšem, my jsme si 

odvezli nečekaného kanárka  a korunu celému průběhu utkání nasadilo odstoupení Ládi B. ještě před 

první dorážkou. Co naplat, že veškeré úsilí o domluvu termínu předehrávky, příp. dohrávky byly 

marné. Jenomže stejně jako není nic staršího než včerejší noviny, tak i komentování zápasu po více 

než dvou týdnech po odehrání v podstatě ztrácí smysl a nemůže nikoho zajímat, a nebýt faktu, že 

komentáře k zápasům jsou součástí naší kroniky, nepsal bych vůbec nic - koneckonců vše podstatné 

může každý případný zájemce vyčíst ze zápisu o utkání a to ostatní je jen slovní omáčka. Ale řekněte 

sami, nejsem já smolař? Přetrpím utkání v Přelouči, zatímco jiní si vesele lyžují na rakouských 

sjezdovkách, případně si užívají při rodinné večeři, a v dalším zápase, ve kterém naše družstvo jako 

bájný Fénix vstalo málem z popela a  v rekordním náhozu porazilo po výborných výkonech lídra 

soutěže, chybím. Přitom téměř celý podzim lamentuju, jak se nám na domácích drahách nedaří podle 

představ a jak nám béčko (většinou) předvádí, jakže se to má hrát. Ale teď nás čeká trutnovská tvrz, 

kterou se i v oslabení o Láďu Beránka (již hostujícího v Jičíně) pokusíme dobýt, a to za osobní účasti 

Jeho veličenstva (rozuměj vedoucího soutěže).  –div- 

 O víkendu 24. – 25. 1. proběhlo Krajské mistrovství jednotlivců pro rok 2015 ve všech 

věkových kategoriích. Do semifinálových bojů z našeho klubu postoupili v mužích z 10. místa Ladislav 

Beránek (581k), v seniorech ze 7. místa Josef Pardubský (549k) a z 10. místa Zdeněk Diviš (230k). 

Ostatní účastníci na postupové příčky nedosáhli. 

Jak se z prohry v Přelouči probrat…. Snad jen se vyhecovat a zkusit nemožné – porazit 

Trutnov A u nás doma. 
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 Čtvrteční zápas áčka s lídrem Vč. divize měl být papírově jasnou záležitostí pro hosty, kteří 

doposud ztratili jen dva body za dvě remízy a bez porážky s velkým odstupem vévodí tabulce. Naše 

nálady před zápasem byly různé, s vědomím síly a kvalit soupeře, při neúčasti Zdeňka Diviše a sezónní 

derniéře Ládi Beránka (jde hostovat do Jičína) jsme se ale dohodli, že se pokusíme o nemožné. Navíc 

Láďa cítil formu a vsadil se se mnou o pivo, že mě vymaže z tabule rekordů na 100HS. Dobrá 

motivace... :-) Téměř tradiční sestava pak začala utkání, na které hosté přijeli ve velké delegaci. Láďa 

Mikolášek nastoupil proti Márovi Plškovi a po vyrovnaných plných v půlce prohrával o 19 klacků. Po 

změně drah ale zabral a Mára se nevyrovnal s naší jedničkou, což přineslo Láďovi výhru 454:447. 

Vedle Jirka Vaníček předvádí skvělou první půlku a s horkým favoritem Romanem Čomborem Strakou 

hraje vyrovnanou partii, v půlce vede 257:255. Po výměně drah Roman nához ještě vylepšil, zatímco 

Jirka pokazil dorážku. Roman v první pětistovce dne poráží Jirku 515:468. Je vyrovnáno a my jsme 

mínus 40 dřev - no, spíš plastů. Do řad diváků mezitím dorazili i kluci z Třebechovic a tak bylo 

prostředí bouřlivé, nikoliv však vyhrocené. Naopak, super atmosféra. Petr Víšek hrál s Davidem 

Ryzákem tři čtvrtiny duelu vyrovnanou partii, v půlce vede o 8 kuželek. Dvojku ale zahrál výborně a 

zaslouženě bere body za výhru 467:431. Především druhá dorážka byla excelentní. Láďa Beránek 

začal dobře, ale kapitán hostů Jarda Jeníček nechtěl dát kůži zadarmo a v plných tam nasypal 174. To 

ale bylo v podstatě vše, pak už dominoval domácí hráč. Po výměně drah nadělil Láďa Jardovi 50 

klacků a tak se spíš než o to, kdo vyhraje, bojovalo o to vsazené pivo. Skvělou dorážkou se Láďa dostal 

vysoko, pak by ale musel dát hodovku při existenci a ta nepadla... Celkově ale skvěle 513 kuželek 

(253+260), Jarda 447. Jo, že se na to pivko těším! :-) Dobrá práce prostřední rundo! Vedeme 6:2 a o 

slušných 62 kuželek. Dotahováci věděli, že i tohle jde ztratit. Nejvíc to bylo vidět na Jirkovi Prokopovi, 

který byl před začátkem duelu s Tomášem Ryšavým vyklepaný jak týden nošené cigáro v kapse, že ho 

ještě nikdy neporazil... První půlka tomu tak trochu odpovídala, Jirka po slabé dorážce prohrává 

216:227. Pak ale kluci otočili dráhy i vývoj. Přispěl k tomu Tomáš, který se po minulých dobrých 

výkonech úplně sesypal na jedničce a málem nepřelezl 200. Jirka naopak předvedl 165+88 bez fíka a 

otočil to na výhru 469:429. Vedle Jarda Němeček přehrál Michala Vlčka především v plných, dorážku i 

újezdy měli v podstatě stejné. Po dobré hře poráží Jarda Michala 492:452 a je vymalováno. 

Vyhráváme 14:2 a 2863:2721. Výkon domácího družstva je novým rekordem na 6x 100HS, výkon 

béčka 2835 na tabuli visel na den přesně čtvrt roku. Soupeře je potřeba pochválit za výkony, přes 

2700 se u nás nedělá pravidelně. Tím spíš, že byli oslabeni o zraněného Petra Holého a nasadili do hry 

mládí. Co závěrem? Už se těším na další pivní odměnu od našeho včera absentujícího kapitána, který 

to svatosvatě po oznámení výsledku všem slíbil! Hodu zdar. JaNe 

 

 Samozřejmě jsem kromě gratulace dostal po zápase vyčiněno od  „Jeho veličenstva“, že když 

vyhrajeme, je komentář, když ne, není ani písmenko.  No a co asi čekal?  Taky psal, že aby nám ta 

forma hlavně vydržela do dalšího týdne na jejich béčko. Napsal jsem mu, ať si kluci vezmou přilby, že 

je budeme bít!  

  

Mezitím se událo dost organizačních věcí. Láďa Beránek odešel hostovat do Jičína, my oslovili 

dorostence Filipa Ivana ze Smiřic a kupodivu to u nich prošlo. Díky ochotě Hanuše Slavíka vše dopadlo 

na hostovačku hned od 1. února a tak už ve čtvrtek Filip vyrazil s námi. Pro změnu avizoval Láďa 

Mikolášek, že nepojede a my oslovili coby náhradníka dalšího Beránka z klubu – Frantu. Den před 

zápasem Zdeněk psal, že Láďa nakonec pojede, takže nás bylo nakonec sedm, tedy aspoň s rezervou 

pro možné střídání. 
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Jak se Ivánek, tedy Jeho veličenstvo schovával pod kapuci... 

Po výhře v minulém týdnu nad trutnovským áčkem před námi byla další výzva v podobě jejich 
béčka a to tak, že u nich doma. Již z komunikace s Ivanem bylo zřejmé, že se na nás chlapci chystají a 
že to zadarmo nebude. Vloni jsme tam potupně prohráli, domácí jistě čekali podobný výsledek. Po 
angažmá Ládi Beránka v Jičíně jsme museli řešit doplnění týmu a díky ochotě Smiřic se povedlo 
angažovat na hostování dorostence Filipa Ivana. Tak nějak tradičně zápas načínali z obou stran Karel 
Hofmann a Jirka Vaníček. Jirka měl za úkol se Zlaté packy co nejlíp udržet a splnil to na 120 procent. V 
půlce vede o 4 kousky, druhé plné nic nevyřešily, rozhodla dorážka, kde byl Jirka o fous lepší. Karel 
nepodal svůj tradiční výkon a Jirka bere bodíky za výhru 422:410. Jako druhý šel Filip proti dorostenci 
Markovi Žoudlíkovi. Filipovi jsem to moc nezáviděl, naskočil o dvě soutěže výš, nový kolektiv, 
zodpovědnost, nic moc... Dostal pomazání ať si hraje "jen pro sebe a neřeší kolik má" a on se odvděčil 
super výkonem s čistou hlavou. Svého soupeře jasně přehrál, postupně zvyšoval svůj náskok a 
vyhrává 443:412. Vedeme 4:0 a o 43 klacků. Namísto Ládi Mikoláška jsme po jeho avízu, že nemůže, v 
týdnu angažovali Frantu Beránka. Soupeřem mu byl Míra Kužel a do Franty se pustil zhurta. Náš hráč 
zápolil kromě soupeře i s chřipkou a tomu bohužel odpovídal i konečný výsledek. Ale ani Míra 
nezahrál podle svých představ, Frantu poráží 435:385 a stav je 4:2 pro nás s deficitem 7 kuželek. 
Rekordman hostů na trutnovské kuželně Petr Víšek šel proti kapitánovi domácích a sehráli spolu 
pěkný duel. Oba zahráli nejlíp ze svých družstev a Zdeněk Babka především díky skvělým plným Petra 
poráží 476:463. Je vyrovnáno a na kuželky pro domácí o rovných 20 dřev. Jasnou výhru měl podle 
domácích předvést Milda Veigl v duelu s Jardou Němečkem. Až do 3/4 to byla přetahovaná o každou 
kuželku, pak Miloš párkrát špatně otevřel a mělo být jasno. Nebylo, protože Jarda vyrobil postupně 6 
fíků a to vždy na pravého sedláka. Šťastnější z duelu vylezl Jarda s výhrou 448:437. 6:4 a staženo na 
mínus 9 kuželek. Dotahovák Zdeněk Diviš začal proti Pepovi Prokopcovi vlažněji, ale už v prvních 
plných skoro dotáhl své manko a pak mu začal pomalu utíkat. Až do závěru nebylo nic jasné, Zdeňkův 
náskok Pepa vždy dokázal korigovat a až do pěti hodů před koncem hráli oba dobře. Pak se vše 
sesypalo, ale naštěstí oběma... I tak 458:439 pro Zdeňka, což znamená, že domů vezeme výhru 12:4 a 
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2619:2609. No, Ivan prý bude chodit v pátek kanálama... :-) Body jsou cenné, byl to souboj, kdo půjde 
v tabulce před koho a v Trutnově se moc často nevyhrává. Asi jsme byli ne lepší, ale šťastnější, 
protože nám k výhře soupeř dost pomohl. Ale tak už to v kuželkách bývá. Po pauze na semifinále 
MČR jednotlivců nás čeká doma 19.2. Rychnov B a to bude fičák.... :-) 

Sice už jsem sepsal pár nesouvislých vět, ale Zdeněk poslal další a tak to sem dávám taky. 
Pohled je podobný, jen vtipu je více.... :-) 

Trutnovská tvrz dobyta, ale bylo to těžké a až do posledních hodů nejisté. Klíč k úspěšnému 
konci hledejme zejména v prvních dvou duelech, když Jirka Vaníček poráží Zlatou packu (Karla 
Hofmanna) a v následném souboji dorostenců Marek Žoudlík vs. Filip Ivan je úspěšnější náš 
benjamínek, na jehož čerstvě vydaném Povolení k hostování ještě nezaschnul inkoust.  V té 
souvislosti je namístě poděkovat smiřickým bafuňářům za vstřícnost a rychlé jednání. Další dva duely 
obracely vývoj zápasu pro nás nežádoucím směrem, nejprve kapitán našeho B družstva Franta 
Beránek nestačil na Míru Kužela a poté ani relativně vysoký počet shozených kuželek Péti Víška 
(držitele rekordu hostů na trutnovské kuželně) tentokrát nestačil na nejlepší nához večera v podání 
domácího kapitána Zdendy Babky.  Šlo do tuhého a za delší konec provazu v této chvíli tahali domácí, 
a to o 20 klacíků. Důležité 2 bodíky vybojoval Jarda Němeček proti MildoviVeiglovi, stáhnul ztrátu na 
devítku a o zbylých 6 bodů se tak mohli porvat Pepa Prokopec a Zdeněk Diviš. Jak na houpačce to 
bylo - první plné lepší domácí, dorážku zase host a na druhé dráze naopak, přitom dráhu č. 1 měli 
shodnou (oba 159+63). Celkově však tento závěrečný souboj a tím pádem i celé utkání vyznělo pro 
hosty, o pouhých 10 kuželek. Pěkné, vyrovnané, dramatické utkání a na pozornost vedoucího soutěže 
v podobě zákusků se taky jen tak nezapomíná, díky. Teď si dáme malou přestávečkukvůli 
semifinálovým bojům mistrovství ČR jednotlivců a pak se už můžeme těšit na kluky rychnovský.  -div-  

 

 Zpětně tak trochu dlužím naše umístění z dvoustovky z Hořic. Z našich barev nejlépe Zdeněk 

Diviš a Láďa Mikolášek, oba 904 kuželek. Zdeněk byl mezi registrovanými (bez nesmyslného 

přepočtu) na 22., Láďa na 23. místě.  

 

 V sobotu 14. února proběhlo semifinále MČR. Mezi muži (v Zábřehu) skončil Láďa Beránek s 

výkonem 562 kuželek na 12., tedy prvním nepostupovém místě. K postupu by potřeboval víc o pouhé 

2 kuželky. Ve Vrchlabí bojovali senioři, postup slaví Zdeněk Diviš za 8. místo s náhozem 589 kuželek. 

Pepa Pardubský se s náhozem 538k umístil na 36. místě. 

 

 Hradecké áčko pokračuje v rozdávání bodů z domácích drah. Tentokrát jsme svými špatnými 

výkony obdařili kluky z Rychnova. Ti zahráli výborně, přes 2700 se u nás nehraje každý den. Takže 

gratulace letí do Rychnova a my po dvou úspěšných vystoupeních s Trutnovem zkusíme zapomenout 

a do příště se na Jičín trošku zmátořit. :-)A co k jednotlivým duelům? Pepa Pardubský podává coby 

senior v amatérské lize dobré výkony, ale včera na ně nedokázal navázat a tak jej Petr Gálus v pohodě 

poráží 433:382. Jirka Vaníček se zvedl až v druhé půlce a v duelu s Mírou Hanzlíkem tak jen korigoval 

na 459:470. To jsme ale netušili, že to bude včera náš nejlepší výkon... Jindy číslo čulibrka, včera vítěz 

kola. Tak s tím vyhrát zápas s výborně hrajícím soupeřem fakt nejde. Benjamínek Filip Ivan dokázal 

odkanářit, super plné, dorážka o něco horší. Bodoval za těsnou výhru nad Jiřím Páchou 446:444. Filip 

ale dal dvě série tří hodovek za sebou, takže se příště můžeme těšit na odměnu a hlavně my ostatní 

pěkně nakrmíme pokutový fond! Petr Víšek včera pokazil, na co sáhl. Trápil se, chvíli tvrdý roh, pak 

zase nesmysly... Michal Kala si ho vychutnal 471:427. Hrozivé - 2:6 a mínus 104 klacků! Otočit to chtěl 



Kronika „A“ Stránka 222 
 

Zdeněk Diviš, jenže vše bylo jinak. Zdeněk se trápil, naproti tomu Jakub Seniura  hrál výborně a 

Zdeňka deklasuje 468:408. Jardu Němečka vyzval zcela úmyslně Martin Holakovský s cílem mu vrátit 

loňskou prohru. Ve vyrovnaném duelu rozhodlo víc štěstí u Jardy, vyhrává 445:434. Celkově 

zaslouženě 12:4 a 2720:2567 pro kluky rychnovský. 

 

 Áčko opět bez bodů z domácího zápasu. 

Tentokrát bych to ale nenazval rozdáváním bodů, celkové číslo nad 2700 je dobré, ale na čtvrtečního 

jičínského soupeře to prostě nestačilo. Když vám borci z Jičína dají rekord kuželny (hostů), tak můžete 

uspět jen svým rekordním výkonem. Tak to ale nebylo, proto hosté zaslouženě vyhrávají 10:6 a 

2824:2734. A jak se to zrodilo? Zápas začal Filip Ivan proti Vladimíru Pavlatovi a na jedničce se trápil. 

Dvojka byla už lepší, ale na skvěle hrajícího soupeře se musel dívat z dálky. Filip prohrává 417:492 a 

soupeř získává uklidňující náskok. Vedle koriguje rozdíl Jirka Vaníček, který otáčí duel s Martinem 

Mazáčkem a po výborném výkonu na čtyřce jej poráží 478:459. V druhé rundě Jirka Prokop dostal za 

soupeře pro něho dost neoblíbeného, protože s Pavlem Loudou předtím nikdy nevyhrál. Vše je ale 

někdy poprvé. Jirka Pavla převálcoval v první půlce, po výměně drah to bylo zcela opačně a tak z toho 

bylo ještě drama se šťastným koncem pro domácího hráče. Jirka vyhrává 468:463. Vedle nakládá 

Tomáš Pavlata Jardovi Němečkovi slušnou dávku, ale jen do změny drah. Jarda se chytil v plných a 

ztrátu v jednu chvíli téměř dohnal. Pak se ale oba předháněli v chybách a špatných otvírkách a bylo 

zle. Jarda prohrává s osmi fíky 445:465. Je to 4:4 a mínus 71 kuželek. Bylo nám jasné, že na výhru už 

to nebude, ale i remíza by byla v tu chvíli dobrá. Zdeněk Diviš se s Jardou Křížem tahali o každý klacek, 

nakonec pro Zdeňka rozhodla o jeho těsné výhře lepší druhá dorážka. Zdeněk vyhrává jak říká klasik 

"o třídu" 466:465. Bohužel vedle tahá za kratší konec v duelu s Vladimírem Řehákem Petr Víšek. Díky 

sérii hodovek na trojce měl ještě plné lepší, ale od té doby to už tak veselé nebylo. Ani přes lepší 

dorážku na čtyřce ztrátu nestáhl a prohrává 460:480. Je rozhodnuto, že body jedou do Jičína.  
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 Za předvedené výkony tam ale jedou spravedlivě! No, příště hořické béčko u nich doma, to 

taky bude šichta.... 

Je pátek 6.3. a my valíme do Hořic. Bez větších ambicí, ale s odhodláním se o body poprat. 

 


