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Nastává nová sezóna a my do ní jdeme s opravenými kříži. Láďa Beránek sehnal materiál, 

ostatní přiložili ruku k dílu a máme hotovo. No, přiložili… Nebýt Petra Víška a Vaška Veldy, tak to 

děláme ještě teď. Nechci tu hodnotit účast jednotlivých lidí a jitřit vášně, ale když jim to není blbý… 

Kolaudace proběhla koncem července, ale my dali pauzu a začali trénovat až v srpnu. Jak to tak bývá, 

na první trénink přišel jen Petr a Jarda, nikdo jiný. Letní pauza byla tak dlouhá, že Petr zapomněl, 

které že koleno ho bolí a nejdřív si dal ortézu na druhé koleno!  A že to nepadá? Blbost! Oba 

odmítli „z voleje“ hrát stovku do turnaje a jen trénovali. Trojka a čtyřka se jim odvděčila, Jarda 497, 

Petr 499. No nejsme oba blbci?  Soutěž je ale ještě daleko a my jen netrpělivě očekáváme 

rozlosování. Namísto Zdeňka přislíbil roční hostování Martin Holý z Pardubic a tak uvidíme, co se 

z dané sestavy dá „vyždímat“.  

  

 Výsledky z odehraných turnajů se dají dost špatně sehnat, snad kromě Jičína na to všichni tak 

nějak pr…  Tak postupně, jak se mi je podařilo vydolovat z webů pořadatelů. 

Poděbrady – jednotlivci 120HS u nás do 5 CUPu. Tady zaperlil Jarda Gütler a s náhozem 566 kuželek 

se umístil na pěkném 6. místě. 25. a 26. byli za 541k Jarda Němeček a Pepa Pardubský, Jarda s lepší 

dorážkou, ač to pořadatel ve výsledcích nezohlednil… Já vím, je to kronika áčka, ale copak někdo jiný 

kromě Jardy po turnajích jezdil? Dost smutné…  

Jičín – dvojice 120HS, u nás opět do 5 CUPu. Tady dost vzdáleni od čela tabulky 23. Martin Šolc (540) 

a Bohouš Trejtnar (519) za celkových 1059 kuželek. O místo za nimi Jarda Němeček (536) a Pepa 

Pardubský (513), celkově 1049. Ostatní v nedohlednu.  

Vrchlabí – jednotlivci 120HS, opět do 5 CUPu. Opět vcelku úspěšné vystoupení dvou zástupců našeho 

klubu, za 589 kuželek bere šesté místo Jarda Gütler. O dva klacky a jednu pozici za ním končí Jarda 

Němeček. Ale ani pánové Trejtnar a Černík se za svých 570k nemusí stydět. 

Hořice – jednotlivci 120HS, opět do 5 CUPu. V Hořicích se dařilo Jirkovi Prokopovi (574k), ale podobně 

jako Jarda Gütler v Poděbradech to na bednu nestačilo. Od třetího místa ho dělily 4 klacky. O to víc 

ho může mrzet neproměněná existence na krále. Deváté místo bere Jarda Němeček za slušných 564 

kuželek. Oba ale za sebou nechali i některé ligové hráče, což jistě potěší! 

  

Celou dobu píšu o 5 CUPu, tak tedy něco o něm. Jediný bojující áčkař Jarda Němeček vyhrál 

s náskokem slušných 56 kuželek. Všem ostatním z regi vypálil rybník Karel Černík, který skončil druhý, 

třetí byl díky náhozům v HK a v Hořicích Jirka Prokop. Jarda sice nevyhrál ani jednu z kuželen, ale jeho 

výkony byly nejvyrovnanější.  

 

 

 Tak, konec s turnaji, jdeme na třetí divizní sezonu. Natrénováno ale má jen Jarda a Martin, 

ostatní budou velkou neznámou. I když, znáte třeba Jirku Vaníčka – čím větší pauza, tím líp.  Los nás 

na úvod v pátek 11. 9. zavál do míst, kde jsme v lednu ostudně pouštěli z klece kanára, tedy do 

Přelouče. Na úvod jedno foto letošního „A“ týmu, i když jako to tak bývá, ne úplného. Láďa Mikolášek 

se jal jet do lázní a tak hned v prvním zápase jsme museli využít pendla z béčka, tentokrát Boba 

Trejtnara. No ještě, že STK vydala nová pravidla a povolili 5 startů náhradníka za půl sezóny. 
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Chtěl jsem na tomto místě sepsat poznatky z prvního zápasu, ale když jsem na přeloučském 
webu našel níže uvedený komentář, zjistil jsem, že by to bylo zbytečné... Plně se s ním ztotožňuji a 
uvádím jej zde v plném znění. Z úhlu pohledu domácího přeloučského týmu to je viděno takto: 

V pátek jsme na přeloučské kuželně přivítali soupeře z nedalekého Hradce Králové. 
Přeloučská kuželna prodělala přes prázdniny rekonstrukci v oblasti křížů a dopadiště a tak jsme s 
napětím očekávali, jak se tato změna projeví. Předsezónní turnaj sice naznačil, že naše práce snad 
nebyla zbytečná, ale první čtveřice úvodního divizního utkání tento předpoklad rozhodně nenaplnila. 
Pavel Klička díky slabší hře do plných věnoval oba body svému soupeři. Petr Zeman dokázal využít 
slabší hry Jirky Vaníčka do plných, a proto se po první rundě mohl alespoň částečně radovat domácí 
celek, který při stavu 2:2 vedl o 20 kuželek. Prostřední pasáž utkání naznačila, jakým směrem budou 
putovat body z tohoto utkání. Dušan Kasa v žádné z herních činností nestačil na výborně hrajícího 
Filipa Ivana a byla z toho jasná výhra hostujícího hráče. Honza Jakube sice odehrál s Petrem Víškem 
vyrovnanou první půlku, ve druhé ale vyklidil pole a soupeř po pěkném výkonu dokráčel vcelku k 
pohodlné výhře. Před závěrečnou čtveřicí tedy již lepší stav pro hosty - na body 2:6 a jejich vedení o 
54 kuželek. V závěrečné části držel Tomáš Jarolím dlouho krok s Jardou Němečkem, ale závěr první 
dorážky vyzněl lépe pro hostujícího hráče, který se dostal do vedení a Tomáš přistoupil na předem 
připravené a domluvené střídání. Jeho náhradník Karel Lang ovšem zaostal za Tomášovým výkonem a 
výborně hrající Jarda toho dokázal využít. Na vedlejších drahách nezačal ideálně Petr Miláček a 
Martin Holý si tak v plných vybudoval mírný náskok. Dorážka ovšem překlopila misky vah na stranu 
domácího hráče. Po změně drah byl Martin již více méně odsunut do role statisty, ale Petrův výborný 
výkon znamenal již jen kosmetickou úpravu výsledku. V našem celku se hra jakž takž povedla jen 
dvěma hráčům a to na dobře hrajícího soupeře v žádném případě stačit nemohlo, takže nakonec oba 
body putují zaslouženě do Hradce Králové za výhru v poměru 4:12 o 48 kuželek. 
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Nedalo mi to a musím k tomu ještě pár vět dodat… Bohouš Trejtnar v půlce po slušném 
výkonu vedl o 15, dalších 12 nahrál v druhých plných, ale pak se složil. Ne, že by kazil fíkama, měl jen 
dva. Špatně otevíral a celou dorážku klackoval po jedné kuželce. Nakonec se štěstím uhájil výhru o 4 
dřeva. Jirka Vaníček v půlce vedl o dvě kuželky, pak ale tvrdej na rohu a v plných proti hrckujícímu 
Petru Zemanovi to na úspěch zdaleka nemohlo stačit. Druhá runda ovšem zabrala, oba výborně a za 
pomoci slabších výkonů domácích uhráli kluci na své soupeře v podstatě rozhodujících 74 kuželek. 
Náskok byl celkově 54 a po celou dobu hraní poslední rundy se rozdíl kolem tohoto čísla pohyboval. 
Jarda vedl o to, co Martin vůči Petrovi ztrácel. U Martina jen škoda devíti fíků, ale přiznejme si, že s 
Petrem se hraje velmi špatně. Zvlášť na čtyřce se do Martina pustil s takovou vervou, že tím 
zmíněným statistou by byl asi kdokoliv… Každopádně vezeme body my a to je to podstatné! (jane) 

 Máme tu druhé divizní kolo a v dobré formě k nám přijíždí Rychnov B. 

 

 S klukama z Rychnova to bývá vždycky „mazec“ a byl i v tomto utkání. Úvodem se utkala 

domácí zkušenost a dravé mládí. A protože mladí mají zelenou, předvedl David Urbánek Martinu 

Šolcovi, jak se hrají na naší těžké jedničce plné (178k). Naštěstí pro domácí to již nezopakoval 

v dorážce a tak vyhrává sice zaslouženě, ale jen 462:444. Současně krásný souboj o každý klacek 

předvádějí vedle Jirka Vaníček a Michal Kala. O výhře Jirky rozhodla lepší dorážka na obou dráhách a 

Michala poráží těsně 460:453. Máme vyrovnáno a hosté jsou o 11 dřev (plastů) vepředu. Netajíme se 

tím, že spoléháme na naši druhou rundu a i tentokrát pánové v podstatě rozhodli zápas. Petr Víšek 

deklasuje Jirku Páchu už v první půlce a donutil hosty ke střídání již od 46. hodu. Petr Gálus začal sice 

hodovkou, ale dál pak pokračoval v nastoleném trendu svého předchůdce. Zvedl prapor až ve druhé 

dorážce, což na rozjetého Petra nestačilo a domácí kapitán vyhrává 478:420. Zcela vyrovnanou půlku 

dávají vedle Filip Ivan a Libor Jung, po změně drah se ale Libor ze hry zcela vytrácí a naopak Filip těžce 

zabral. Hosté mohli litovat střídání, asi si to měli pošetřit na tento duel. Filip deklasuje Libora 458:388 

a rázem vedeme 6:2 a o vcelku luxusních 117 kuželek. Jenže nikdy neříkej nikdy, zvlášť při  pohledu 
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na sestavu dotahováků hostů. Kuba Seniura se pustil do Jardy Němečka ve velkém stylu a brzy si 

vypracoval zasloužený cca 40 kuželkový náskok, který udržel až do konce a vyhrává 475:435. Jarda 

klackoval dorážku a i přes hru bez fíků na Kubu nestačil. Štěstím pro domácí bylo, že v souboji 

Martinů hostující  Holakovský nedokázal navázat na svůj výkon z předešlého turnaje (123 druhé plné) 

a tak dal domácími Martinovi Holému šanci na body. Ten jí beze zbytku využil a pohlídal svoji výhru 

443:434. Celkově v zajímavém utkání s bojovnou atmosférou 12:4 a 2718:2632 pro domácí tým. 

Rychnovským přejeme hodně úspěchů v dalších bojích a těšíme se k nim na jejich sypák na odvetu. 

Jasně, vezmeme si přilby, asi nás budou bít…  (jane) 

 

 Nemáme rádi sobotní hraní, ale co naděláte, když na tom Jičín B trvá… , aneb jak se domácí 

o výsledek báli a my jsme to díky fíkům odevzdali.... 

 

 Nikdy nejedete na zápas s tím, že to prohrajete. Ani tentokrát to tak nebylo, jen respekt z 

minulých dobrých výkonů exligového Jičína jsme měli a chtěli se porvat o body. A nechybělo moc... 

Ale pojďme od začátku. Láďa Mikolášek tak trochu tradičně začínal a proti Vláďovi Pavlatovi byl po 

první dráze na ručník. Ten ale zezadu nepřiletěl a Láďa se výrazně zvedl, druhou dráhu dal 250k. I tak 

ale po výborné hře bere body domácí borec za výhru 460:438. Vedle má nelehkou úlohu Jirka 

Vaníček proti Pavlovi Loudovi. Jirka zahrál dobře, ale co s tím naděláte, když soupeř hraje skvěle a 

vychází mu vše, na co sáhne! Pavel zaslouženě vyhrává 497:454 a domácí vedou 4:0 a o slušných 65 

klacků. V tuhle chvíli se nám vcelku rychle rozplývá naděje na nějaké body. Ale nikdy neříkej nikdy, 

máme přeci silnou druhou rundu. V ní Petr Víšek proti Martinu Mazáčkovi a Filip Ivan proti Tomáši 

Pavlatovi. Petr začal výborně a v půlce má náskok 21 kuželek. Druhé plné i díky sérii tří hodovek po 

sobě taky ještě ustál, ale druhá dorážka to bylo jedno velké trápení se třemi fíky na krále. Vedle se 

dějí velké věci, Filip se rozjíždí pomalu a v půlce prohrává o 5 kuželek. Pak ovšem dává druhé plné 
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181k a na prvních 11 hodů dorážky točí 5 dohrávek. Tomáše to zlomilo a už Filipovi moc odpor 

nekladl. V průběhu hry se náskok domácích 65 kuželek vytratil, ale díky slabšímu konci obou našich 

zase na 39 narostl. Filip vyhrává 470:434, u Petra se zápas smrsknul na duel na tři hody, protože 

Martin jej dotáhl a na zobrazovačích svítí u obou 97 hodů a celkově 451 kuželek, oba jdou do plných. 

Jenže, rozjetý Martin dává hodovku a Petr levé fány se zadním rohem a je jasno... Petr prohrává 

459:469. Máme 6:2 a +39 pro domácí. Jarda Němeček i Martin Holý ale hodlali bojovat a udělali z 

toho drama téměř až do závěru. Jarda v duelu s Vláďou Řehákem kuželku po kuželce buduje náskok, 

zastavuje se ale v dorážce zbytečnými újezdy. Vláďa to trochu zdramatizoval jen dvěma hodovkami 

na konci první dorážky. Trend zůstává i po změně drah a Jarda vyhrává 474:445. Martin Holý hraje s 

Jardou Křížem vyrovnanou partii, v půlce prohrává o 7, po druhých plných už o 3 klacky vede a 

vypadá to vypadá, že bychom nějaký ten bodík urvat mohli. Nakonec to domácí hráč ale zvládá a 

poráží Martina 444:440. Celkově 12:4 a pouhých 14 kuželek ve prospěch domácích - 2749:2735. 

Škoda. No nic, ostudu jsme neudělali a prohráli jsme si to sami... Láďa dráha 188, Jirka, Martin a Láďa 

újezd na existenci, Jarda s Petrem 8 újezdů, Martin 7. Z tohoto úhlu pohledu jsme to domácím tak 

nějak odevzdali. Ale nebrečíme nad rozlitým vínem a těšíme se na pátek na vrchlabský sypák. Rohu 

zdar. 

 

 

 Vrchlabský sypák a naše šťastná výhra. Domácí na nás vlítli jak hejno špačků na právě 

dozrávající třešně a dvěma výkony těsně pod hranicí pětikila ukázali, že by si body rádi nechali doma. 

Na výkon Pavla Maršíka (497k) ještě odkázal Láďa reagovat a po výborné hře prohrává jen o 7 klacků. 

No není to ale smůla dát krásných 490 a na to číslo prohrát? Jirka hrál proti čarostřelci Josefu Glosovi 

ml.. Jirka se držel jen půlku, pak domácí hráč přidal a Jirka lehce ubral. Je z toho prohra 445:499 a my 

prohráváme 0:4 a o 61 kuželek. Ani tentokrát druhá lajna nezklamala a kluci dostali naše nové dresy 
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zpátky do hry. Petr si hned vybudoval náskok nad Jaroslavem Luxem a po výměně drah to dokázal 

udržet. Vyhrává 471:454. Vedle Filip v půlce prohrává s Martinem Maršíkem o 3 dřeva, pak ale 

domácí borec vyrobil na čtyřce 7 újezdů a pustil Filipovi duel. Náš hráč vyhrává 449:439, je vyrovnáno 

a my ztrácíme už jen 34 kuželek. Na tabuli ale někdo napsal 24 a málem se nám to v závěru vymstilo… 

Jarda po dobré první půlce vede nad Josefem Pokorným o 10, Martin nad Petrem Kynčlem o 25 a je 

jasné, že to spěje buď k remíze, nebo ke šťastné výhře. Ano, byla šťastná, protože oba sice podrželi 

náskok a vyhrávají, ale málem to nestačilo. Ještě, že Martin tam na exit pustil hodovku! Jarda vyhrává 

458:443, Martin 476:449. Máme radost, rychlé počty říkají, že jsme o 18 vyhráli. Ne ne, jen o 8… 

Musím říct, že pěkný zápas a s přesně opačným koncem pro nás, než před týdnem v Jičíně. 

 

 Je čtvrtek 8. 10. a přichází ostře sledovaný souboj s trutnovským béčkem. 

 

 Do HK přijel tradiční soupeř z kraje Jeho Výsosti (rozuměj vedoucího soutěže). Pravdou jest, 

že od nás Trutnov B ještě soutěžní body (kromě pohárových) nikdy neodvezl a my chtěli v tradici 

pokračovat. Marně, protože hosté byli lepší a zaslouženě vyhráli. Při pohledu na zápis je zřejmé, že za 

domácí zahrál dobře jen jeden hráč, zatímco za hosty hned čtyři. Na úvod domácí sice chvilku vedli až 

o 33 klacků, ale hosté to v pohodě obrátili ve svůj prospěch a hned na celých 72 kousků. Především 

jejich druhé dráhy, Markovy plné a Milošova odrážka byla hra, jak má být a Láďa s Jirkou to neustáli. 

Ve druhé rundě dělá drobnou korekci Petr proti Alešovi, ale vedle Filip těsně prohrává s Jardou o dva 

klacky a hosté vedou 6:2 a o 39 kuželek. Při pohledu na sestavu dotahováků bylo jasné, že by se 

musel stát zázrak. Jarda konkuruje Petrovi jen v plných, dorážka děs běs, Martin naopak svojí lepší 

dorážkou dělá alespoň kosmetickou úpravu v duelu se Zdeňkem. Jo jo, body se u nás berou za víc jak 

2700 a hosté to dali, zatímco domácí na toto číslo koukali z uctivé vzdálenosti. Ale na odvetu se kluci 

těšíme, nebojte se….  
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Je pátek 16. října 2015 a nás čeká těžký zápas s hořickým béčkem a navíc u nich. A co z toho 

bylo? Drama s infarktovým závěrem a smůlou pro naše barvy. 

 

V Hořicích se nevyhrává snadno a my to dobře věděli. Ale protože nic není nemožné, jeli jsme 

se pokusit nějaký bodík urvat, a jak dále uvidíte, byli jsme neskutečně blízko… S sebou jsme měli 

podporu v počtu dvou fanoušků, jmenovitě Květu Vaníčkovou coby zároveň šoféra a Romana 

Chlebníčka coby případný záskok, kdyby bylo třeba. Petr nějak podcenil páteční provoz a zápas začal 

s drobným zpožděním, zato hned v hlučné a bojovné atmosféře. Celé to stojí za delší komentář a tak 

dnes budete mít dlouhé čtení. A kdo vydrží až do konce, bude muset uznat, že by nám body v baťohu 

na cestu tentokrát moc slušely. Úvodem klasicky Láďa a Jirka, proti nim Martin Bartoníček a Jiří Baier. 

Láďa se s Martinem v první půlce střídají každou chvíli ve vedení, pak ale po slabší Láďově dorážce 

domácí borec vede v půlce o 13 dřev. Na jedničce Láďa zabral v plných a otáčí to, díky podobné 

dorážce nakonec ubojoval první dva bodíky a vyhrává 443:438. Vedle začal v souboji Jiřích ten náš líp 

a po plných je +13, jenže domácí Jirka je „dorážkový stroj“ a nechybuje. Náš Jirka sice taky bez fíka, 

ale v půlce nakonec točí s mankem 6 kuželek. Pak oba dva shodně 158 plné a znovu bezchybná 

domácí dorážka znamená, že je po Baierově výhře 466:448 vyrovnáno a domácí mají k dobru 13 

kousků. Vcelku dobré, vždyť máme silnou druhou lajnu v podobě Filipa a Petra. Proti nim domácí 

mládí Ondra Fikar a Martin Mazura. Filip začal dobře a držel se soupeře jako klíště, po plných je -3, 

zabral v dorážce a chybujícímu Ondrovi utíká v půlce o 5. Dalších 6 uhrává v druhých plných a před 

dorážkou je to víc, než nadějné. V závěru se ale projevila bolest v třísle a domácí hráč v dorážce 

postupně pomalu stahuje. Filip končí na 433, ujel předposledním hodem na levé náběžce a pak jí 

posledním hodem dal celou. Škoda.  Ondra má 428 a hod do plných. Dává pětku a je na světě plichta. 

Na ¾ se Petr do Martina obul zhurta a výbornou hrou včetně série tří hodovek mu v půlce naděluje 

15 kuželek. Jenže přišla změna drah a Petr na trojce trojky, čtyřky a pětky pěkně natvrdo od roha 

(plné jen 140), zatímco Martin tam v poklidu pouští plné 158. Protože je tento zápas ve znamení 
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dvojek, došlo k tomu, že mašina Ondrovi na čtyřce nepřisoudila vůbec 25. hod a v tuto dobu již 

spustila dorážku. Gentlemansky jsme se dohodli, že si ten 25. hod dá na závěr po skončení jejich 

náhozu. No a co četr nechtěl – dorážku mají oba téměř shodnou a tak před tím kritickým hodem vede 

Petr o 4. Martin ale dává šestku a vyhrává o 2 klacky 458:456. Máme 5:3 a +15 pro domácí. No nic, co 

by se nedalo dotahováky zdolat. Jarda má za soupeře jednoho z nejlepších domácích Zdeňka Měkotu, 

který ale údajně nemá natrénováno a Martin se utkává s Mírou Nálevkou. Jarda nestačí v plných a 

Zdeněk mu v poměru 165:150 o 15 utíká. Pak ale Jardova lepší dorážka bez fíka slaví úspěch a vývoj 

se otáčí, jenže… Zdeněk tam 48. a 49. hodem dává dvě hrcky za sebou a znovu to otáčí na svoji 

stranu. V půlce vede o 7 (246:239). Pak mají oba téměř stejné druhé plné a o všem má rozhodnout 

posledních 25 hodů. Vedle Martin pomalu postupně buduje drobný náskok, po plných +4, v půlce +5, 

po druhých plných +14. Vypadá to nadějně, líp než u Jardy. Na ½ Jarda drží nastolený trend v dorážce 

a Zdeněk začíná odpadat, jenže si taky někdy kolem 20. hodu „jednou hrcne“ a je z toho hned zase 

drámo jak má být. Martin se s Mírou drží v dorážce podobně a celkové skóre se na displeji pohybuje 

po celou dorážku tak nějak + - kolem nuly. No pak to nastalo. Chvíli hrobové ticho početných diváků, 

chvíle počítání, na displeji jeden klacek ve prospěch domácích, všichni čtyři před sebou jeden hod do 

plných, všichni spoustu času na přípravu. Tak kdo to nevydrží a pošle tam gulu jako první? Zdeněk 

Měkota – dává trojku. Jardu to uklidnilo, bylo jasné, že vyhraje, ale jde o kuželky… Dává slušných 6 

(sex - a není to málo?) a vyhrává 471:464. Vedeme o 2! Další odhodil Martin a dává pětku, což zvyšuje 

naše ambice, protože Míra musí 8 a víc, jinak vezeme body my. No nebudu to zdržovat, dal tam 

hrcku, kde poslední dvě kuželky spadly snad setinu před limitem. Martin vyhrává 453:447, ale domácí 

vyhrávají 9:7 a 2706:2704 – o dvě dřeva…. Co dodat? Vyhrává šťastnější a my klukům gratulujeme. 

Ukázalo se, jak jsou při takovém průběhu kuželky krásným sportem a když už není plichta, tak vyhrát 

může jen jeden. Osobně nepamatuju (vím, nehraju to tak dlouho) tak dramatický průběh zápasu. Tak 

se kluci hořický těšíme na jarní odvetu u nás a doufám, že se zase bude na co dívat.  
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 Po těsné prohře v Hořicích jsme si měli spravit náladu doma proti týmu SKK České Meziříčí. 

Ale jenom měli, protože se to nepovedlo a opět jsme se porazili sami. Hosté podali 4x dobé výkony, 

my jen dva a body odjíždějí „do Meříče“ zaslouženě. Úvod zajistili mládežníci a Filip byl tentokrát na 

Jana Broučka krátký ve všech směrech. Nedařilo se mu téměř nic a prohrává 424:256. Vyrovnanější 

souboj byl k vidění vedle, kde bojovali Jarda Gütler a Láďa Lorenc. I přes větší počet chyb byl Láďa o 

pár klacků lepší, vyhrává 435:425 a hosté vedou po první rundě zaslouženě 4:0 a o 42 kuželek. To se 

nelíbilo našemu kapitánovi a tak Petr zavelel k obratu skvělým výkonem (především na jedničce – 

259k) a deklasuje trápícího se Kamila Vošvrdu 487:398. Za hosty vedle ale boduje Martin Prošvic 

v duelu s Jirkou Vaníčkem po výhře 479:440. Jirka odpadl v druhé dorážce. Stav je 6:2 pro hosty, ale 

díky Petrovi jsme na tom o 8 dřev lépe my. Úkol zněl jasně - dvě dávky, aneb oba dotahováci vyhrát. 

Stalo se jen na půl, Martin úkol plní a poráží Jindru Broučka 458:450, ale Jarda díky bídné první 

dorážce prohrává s Jardou Šrámkem 444:472. Celkově 4:12 a 2678:2690, 13 klacků od remízy. Máme 

za sebou tři zápasy s těsným výsledkem na kuželky, všechny prohrané… Tak nevím, potřebujeme 

psychologa , nebo konečně potrénovat? 

 

 

Po loňské nadílce v podobě pouštění kanára z klece jsme jeli do Třebek s cílem pokusit se o 

zázrak. Kuželna až tolik nepatří mezi naše oblíbené a věděli jsme, že to bude těžká práce. Tak nějak 

jsme znovu nevyužili šanci, kterou nám domácí svými výkony pod hranicí svých průměrů dali. První 

trojice své šance utopila v újezdech, ujali jsme se výrazného vedení na fíky v poměru 15:2…. No 

prostě se nedařilo. O kontr se pokusil Petr a Jarda, ale stáhli málo a tak na Martina zbylo cca 37 

klacků. Jenže se trápil taky a tak domácí berou body za 12:4 a 2584:2523. 
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Tak jsme se na cestě z Třebechovic dohodli, že říjen je za námi, naposledy jsme vyhráli 2.10. 

ve Vrchlabí a že listopad bude jiný, že už nás to prohrávání nebaví.  

 

Sice „zabrala“ jen půlka mančaftu, ale i tak to proti Hylvátům dalo po měsíci na body! 

 Před rokem jsme Hylváty doma v klidu rozsekali a naopak od nich si odvezli kanára. Jiná doba, 

jiní hráči, jiný i průběh. Nic jasného to nebylo, 10:6 to potvrzuje, i když náskok na kuželky v sumě 77 

kousků zdá se býti pohodový. Zápas začali Láďa proti Jaroslavu Kaplanovi a Filip proti Jakubovi 

Stejskalovi. Láďa včera předvedl, jak se má hrát dorážka a díky ní jasně Jardu přehrál 473:423 a 

položil první kámen do základů pozdější výhry. Naopak Filip na zápas přilétl na poslední chvíli a na 

první dráze to vypadalo, že ještě utíká od autobusu…  Kuba se do něho pustil neskutečně a svými 

dělovkami tam sypal jednu hrcku za druhou (177+88). Filip nedal ani 200 a vypadalo to na průšvih, 

jenže druhé plné už měl lepší a nakonec to stáhl na „pouhých“ mínus 38. Kuba totiž ze zápasu tak 

nějak odešel o 10 minut dřív a jasný pětikilo zazdil poslední dorážkou čítající jen 42 dřev. 470:432 pro 

Jakuba, máme 2:2 a 12 pro domácí. Netradičně v druhé rundě a navíc na ½ nastoupil Martin, s ním 

Jirka. Za hosty Milan Vencl a Láďa Kolář. Martin se včerejškem zjevně nominoval na dříve 

neoblíbenou dvojici drah, protože tam nasypal pětikilo a udělal si osobák v hodnotě 502. Moc pěknej 

pohled na lístek to je, když čtete 9,9,8,9,9,8 atd. No jo, i tři po sobě dal, ale až na přelomu plných a 

dorážky na dvojce. Jeho soupeř Milan tomu jen vcelku bezmocně přihlížel a i přes snahu prohrává o 

67 kuželek 435:502. ¾ bylo včera pro domácí nějak zakleté, body se braly jen na ½. Jirka díky o něco 

slabší dorážce než měl soupeř, prohrává těsně 432:439, máme 4:4, ale pohodových 72 pro nás. 

Dotahováci Petr a Jarda věděli, že je po měsíci blízko k bodům a oba za to ze začátku vzali a vedli. 

Zatímco Petr nastolené tempo udržel a Tomáše Pražáka poráží 465:441, Jarda zase odehrál dobře jen 

čtvrtinu duelu a coby čulibrk prohrává 430:449 s Láďou Jedličkou. Suma sumárum výhra na kuželky a 

body konečně doma. Co rozhodlo? Za naše barvy tři výborné výkony, tři silně podprůměrné, za hosty 
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jeden výborný. V jarní odvetě to ale jednoduché nebude, to si kluci ústecký moc dobře 

uvědomujeme…  

 

 Aby nebylo málo kuželek, vložili jsme do divizního kolotoče zápasy Poháru ČKA, takže ve 

středu 11.11.2015 jsme na bílém koni (bylo kolem 15 st. C) jeli na první klání do Vrchlabí s jejich 

divizním béčkem. 

 

Dost tradičního soupeře v podobě divizního Vrchlabí B jsme vyfasovali na úvod naší (dlouhé či 

krátké?) cesty Pohárem ČKA. Na to, že přišlo jen pár diváků, byla atmosféra bojovná a hlučná tak, jak 

je ve Vrchlabí zvykem a jak to má být. Kluci nás vřele přivítali a doporučili ochutnat od kantýnského 

výbornou svijanskou čtyřistapadesátku a musím uznat (i když jsem si dovolil jen jedno), že 

doporučení bylo skvělé. No ale k zápasu. Doma jsme nechali odpočívat Petra a jeho bolavé koleno, 

Láďa řekl rezolutní ne, béčko mělo derby s Pardubicemi, a tak jsme jeli jen ve čtyřech. Na úvod 

nastoupil Filip, který se v posledních zápasech tak trochu nemohl najít, proti Petru Kynčlovi a Jirka 

Vaníček proti Martinu Maršíkovi. Filip se do soupeře obul od začátku a půlku točil na skvělých 305 

s vedením 2:0. Pak ale přišlo něco, co se na divizní úrovni moc nevidí, Petr na čtyřce poslal 102 plné a 

hlavně pět hodovek za sebou v dorážce a nasypal tam v sumě 192 kuželek! Otočil vývoj i na klacky a 

vedl o 28 kousků. Filipa jsme uklidňovali, že stačí i remíza na dráze a bude bod, moc to nebral, ale 

zato zabral! Pustil tam 159, celkově v osobáku 608 a bylo vymalováno. A protože Petr (celkově 

krásných 591k) trend zdaleka neudržel, máme první bod. Vedle na druhé dvojici drah Jirka hlavně 

díky dorážce buduje náskok a v půlce točí na 291 s náskokem 2:0 a 27 dřev. Pak o 10 prohrává další 

dráhu, ale na dvojce znovu díky dorážce o 7 vyhrává. Super, vyhrává 3:1 a 558:534, vedeme 2:0 a 6:2 

na pomocné body, k dobru je 41 klacků. Jarda se napsal coby předpokládaná oběť na Pavla Maršíka, 
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Martin šel na Vláďu Šťastníka. Pavel se ale díky zranění ruky trápil a Jarda vyhrává první dráhu 

163:131, takže domácí sáhli ke střídání a namísto Pavla nastupuje Jarda Lux. Za přispění zhoršeného 

výkonu hostujícího Jardy hned 2x boduje a před poslední dráhou vede 2:1, na kuželky je vyrovnáno. 

Vypadalo to na další bod, protože v plných to bylo 83:94, ale dorážka díky hodovkám jasně vyzněla 

pro domácí a Jarda Lux vyhrává 3:1 a 569:562. Aniž by to oba tušili, byl duel na vedlejších dráhách 

soubojem čulibrků, kde Martin po jedné výhře a jedné prohře v půlce točí s deficitem deseti kuželek. 

Další dráhu díky podstatně lepším plným vyhrává o 3 kuželky a hlavně bod potvrzuje na dvojce 

výkonem rovných 150 klacků. Celkově zaslouženě vyhrává 3:1 a 542:526. Pěkný zápas s pěknými 

výkony, myslím, že do Vrchlabí pojedeme vždy rádi. Celkově nadějný základ pro odvetu, která je 

naplánována na pondělí 7. 12. Suma sumárum 5:1, 10:6 a 2270:2220 pro nás, celkový výkon družstva 

je vyrovnáním druhého nejlepšího klubového výsledku na 4x 120HS. Že by fakt platilo, že v listopadu 

nehodláme prohrávat? No uvidíme v pátek ve Dvoře Králové….  

 

 Je pátek 13. listopadu a pro nás jedna velká neznámá, co s námi po saduritu udělají měkké 

desky ve Dvoře Králové. 

  

V pátek jsme jeli bojovat o důležité body do Dvora Králové. Zápas tradičně načínal Láďa 

Mikolášek (neustále koketující s jarní přestávkou) proti domácímu Jirkovi Červinkovi. Po první půlce 

Láďa vede o 25 kolíků, ale po výměně drah měl navrch zase domácí Jirka, a tak z toho byl boj až do 

posledního hodu, který vyzněl o 3 kuželky v náš prospěch tedy 477:480. V druhé rundě proti sobě 

nastoupili Michal Syrový a Jirka Vaníček. Průběh tohoto duelu byl zrcadlově otočen proti prvnímu, a 

tak Jirka pěkně zahranou druhou půlkou 250 strhává vítězství na svoji stranu 464:479. Vedeme 4 : 0 a 

+18 kolíků. Ve třetí dvojici proti sobě nastoupili Luděk Horák a Jarda Němeček. Očekávali jsme boj na 
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život a na smrt, ale prvních 50 hodů bojovali oba borci s nějakým „záporným“ kuželkářským 

démonem. Po výměně drah domácí Luděk neskutečně zabral a náš Jarda pokračující v boji s výše 

uvedeným démonem (a k tomu asi hlavu plnou myšlenek jak už sedí u stolu se svatomartinskou 

husou v Křížlicích), se ze zápasu úplně vytratil. Nakonec Luďa poráží Jardu 458:412 a první body pro 

soupeře -28 kolíků v náš neprospěch. Ve čtvrté dvojici nastupuje Petr Janeček a Filip Ivan. V tomto 

duelu nedává Filip soupeři žádnou velkou šanci, a tak hlavně lepší dorážkou vyhrává 440:417 a stále 5 

kolíků v náš neprospěch. Do páté rundy proti sobě nastoupili Jan Janeček a Petr Víšek. Náš úkol zněl 

jasně, dva body na jistou remízu. Po prvních 20 hodech to vypadalo, že se Petr sebere a pojede za 

Jardou do Křížlic na husu, ale za podpory zbytku družstva a hlavně uklidnění hry začal hru stahovat na 

svojí stranu. Přes výbornou dorážku s jedním fíkem dotáhl tento duel do vítězného konce 468:434 a 

+29 kolíků. Poslední duel proti sobě postavil dotahováky obou družstev Patrika Weigla a Martina 

Holého. Po prvních plných to nevypadalo pro naše barvy dobře -19 kolíků, ale dorážka dělá číslo a 

tam Martin zabral a po první půlce je remíza. Po výměně drah to byl opět jako celý dnešní zápas boj o 

každou kuželku. Ještě po druhých plných to byla stále remíza a tak jsme všichni věděli, že rozhodovat 

bude opět poslední dorážka. Za mohutného povzbuzování obou dotahováků vyšel z tohoto duelu 

vítězně náš Martin 424:415. Přivážíme tedy velmi důležité body a ve Dvoře Králové zanecháváme 

nový rekord kuželny hostí - 2703 kuželek. Doufám, že jsme naše trápení a smůlu už překonali a 

budeme pokračovat nadále ve vítězné listopadové šňůře. (pevi) 

 Protože Dvůr patří mezi jedny z mála, kteří dávají své vlastní komentáře na svůj web, uvádím i 

jejich pohled na proběhlé klání.  

Další pokus o získání bodů ve Východočeské divizi. Tentokrát doma proti družstvu SKP 

Kuželky Hradec Králové. Bohužel ani po zlepšeném výkonu se nám nadále nedaří prolomit smůlu z 

posledních zápasů. Možná nám k tomu chybí i trochu štěstí. Naopak soupeřům se na našich drahách 

hraje dobře a dokážou toho náležitě využít. A tak popořadě. Zápas načíná první dvojice, a to náš Jirka 

Červinka s Ladislavem Mikoláškem. Oba dva podávají výborný výkon, když v první půli je lepší Láďa, v 

druhé Jirka, ale nakonec se raduje soupeř a vyhrává o tři kuželky. Tak tedy první dvojice 477:480. Za 

nás nastupuje potřetí náhradník Míša Sirový a proti němu Jirka Vaníček. A situace se opakuje. Opět 

výborné výkony obou hráčů a opět každý z nich má jednu lepší půlku a opět je nakonec radost na 

straně hostí a Michal prohrává 464:479. Ani třetí dvojice nechce nic měnit, ale po prohrané první 

padesátce zahrává náš Lůďa Horák parádní druhou a poráží Jardu Němečka 458:412, když Jardovi 

druhá půle vůbec nevyšla. Luděk tak získává první body, ale jak se později ukázalo i poslední. Toto 

totiž byla z naší strany ta lepší polovina zápasu. Druhou část utkání zahajuje čtvrtá dvojice ve složení 

Péťa Janeček a Filip Ivan. Petrovi se poslední dobou nedaří tak, jak by chtěl, a tak po vyrovnaných 

plných a počtu újezdů prohrává 417:440. Je to tedy vinou slabší dorážky 117:135. Na pátou rundu 

přijíždí z Prahy Jenda Janeček a proti němu se staví Petr Víšek. A je to hra dvou stylů. Na jedné straně 

rozevlátý Jenda a na druhé straně až stoicky klidně a trpělivě hrající Petr. A je nutno říci, že se mu 

trpělivost vyplácí. Jenda i za podpory svojí drahé polovičky prohrává obě dráhy a celkově 434:468.  

Dotahovák Páťa Weigl má pak už velice těžkou pozici. Buď vyhraje o 30 kuželek a dotáhne zápas do 

remízy nebo vyhraje o méně než 30 kuželek a zkoriguje výsledek, anebo prohraje. Proti Martinovi 

Holému však vyšla pouze třetí varianta a Patrik, který několikrát v zápase opakuje „Tohle přeci hrát 

nechci“, ale stejně to tak hraje, prohrává 415:424 a získává pro sebe čulibrka. Jenže tento minizápas 

se ze začátku pro Patrika vyvíjel dobře, když po plných vedl o 19 kuželek. Dorážkou však Martin 

srovnal, a po půlce 221:221 už to byla jen tahanice, kterou pro sebe Martin rozhodl v posledních 

hodech a zvítězil o devítku. Nezbývá než pogratulovat soupeři za převedený výkon 2703, kterým 

zlepšil rekord dráhy hostí a poděkovat za atmosféru, kterou spoluvytvářeli. Na závěr ještě 

rekapitulace. Dvůr Králové – Hradec Králové 2:14, 2665:2703. Prohra (snad i trochu krutá) o 38 

kuželek. Takže s pozdravem dřihó, rvihó a hulhó zase za týden. 


