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 11. kolo Vč. divize k nám zaválo exligový Náchod B, který se v tom personálně tak trochu 

plácá podobně jako my a v tabulce je s dvobodovou ztrátou za námi. Jejich výkony ale měly v 

poslední době dost stoupající tendenci a tak rozhodně nemělo jít o jednoduchý zápas. A protože jsme 

se rozhodli v listopadu body nerozdávat, měli se obout do soupeře naši načínáci Láďa a Jirka zhurta. 

Oba ale proti Miroslavu Tomešovi a Jirkovi Tesařovi začali sice slušně, ale do půlky hodně vyrovnaně. 

Pak ale oba hosté odpadli v druhých plných a naši se naopak oba zlepšili a tak po výhrách Ládi nad 

Mírou 460:419 a Jirky nad Jirkou Tesařem 465:443 vedeme 4:0 a o slušných 63 dřev. Náš captain Petr 

Víšek má bolavá záda (ještě že ne špinavá, jak hrávala Jasná Páka) a tak jsme do zbroje povolali 

náhradníka Jirku Prokopa, specialistu to na dráhy 1 a 2. Jirka se proti dorostenci Tondovi Hejzlarovi 

neskutečně trápil, až oči bolely. Ve formě nebyl ani náchodský mladík a tak toho v tomto duelu moc k 

vidění nebylo. Jirka tak nějak utrápeně a bez zápalu, byť se snahou prohrává 384:407. Vedle se o 

každý klacek tahá Filip Ivan s Milošem Voleským. Filip lepší dorážka, Miloš lepší plné a v půlce je to 

240:245. Vyrovnaný duel to byl až do konce, nakonec se štěstí přiklonilo namísto mládí ke zkušenosti 

a Miloš vyhrává o dva klacky 462:460. Máme vyrovnáno, ale vedeme ještě o 38 kuželek. Dotahováci 

Martin s Jardou měli za úkol aspoň jeden vyhrát a udržet náskok a svůj úkol v pohodě splnili. Martin 

deklasuje Míru Hejnyše hlavně díky jedničce (Martin 251k, Míra 166k) celkově 460:372 a už v 

průběhu je jasné, že body budou doma. Na Jardu se napsal již téměř tradičně Jirka Doucha a oba 

předvedli zajímavý duel s lepším koncem pro Jirku, který vyhrává 460:453. Jardu může mrzet 

neuhraný exit na trojce… Celkově jako že vyrovnaně 10:6, ale o krásných 119 kolíků 2682:2563 pro 

nás. Mrkněte na zápis – hned 4x je k vidění včera zakleté číslo 460 a další tři hráči to měli odtud o 

kousek… Tak, teď se musíme zamyslet, jak pokračovat v listopadovém vyhrávání, když za týden 

jedeme do Vysokého Mýta. Rohu zdar. 
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 Jsme se sice zamysleli, ale nic platný. Prostě Vysoké Mýto je pro nás zakleté a již několik let 

nejsme schopni tam aspoň trochu zahrát… 

 

 Školení jak si poradit vysokomýtskou kuželnou. 

Na zápas jsme jeli s vědomím, že v Mýtě je to moc těžké, ale s heslem v hlavách, že v listopadu body 

nerozdáváme. Opak byl pravdou a my domácím nebyli důstojným soupeřem, přestože čtyři domácí 

hráči dělali, co mohli, aby nám ty body nechali. Při pohledu na zápis je jasné, že 14:2 s náloží 150 

klacků a cestu je pěkná nadílka. Přitom jakési měřítko u domácích snesou jen dva výkony (jeden 

skvělý a jeden dobrý), ale v našich barvách zahrál dobře jen „Vaňous“, což na úspěch stačit fakt 

nemohlo. Kromě zmíněného Jirky jsme se nikdo nesrovnali se záludnou jedničkou a po relativně 

slušné dvojce šla vždy hra ke dnu. Za vše hovoří celkových 41 fíků, z toho 28 z nich právě na jedničce 

a „jen“ 13 na úvodní dráze. Doufám, že mě chlapci vezmou s rezervou a po přečtení komentáře se 

nikdo neurazí, protože snaha byla vždy a „do kytek“ to nikdo schválně nehází. Prostě to nešlo a 

nedokázali jsme využít čtyř podprůměrných výkonů domácích k zisku alespoň bodu. Na úvod Láďa 

proti Petru Bartošovi ztrácí v plných, což je tak trochu opačně, než u něho bývá zvykem. Po první 

dráze v sumě mínus 5, na jedničce dalších 8 a je z toho prohra o 13 dřev 399:412. Jirka se tak nějak 

tradičně potkal zase s Láďou Beránkem a namísto loňské výhry o klacek tentokrát zahrál dobře, využil 

slabší chvilky soupeře a vyhrává 432:411. Je vyrovnáno a vedeme o 8. Naděje měl držet při Petrově 

bolavých zádech Olda Hornych a do ¾ duelu s Michalem Hynkem je držel. Celou dobu těsně vedl, 

ještě po 75 hodech vedl o 4 kuželky, ale pak profíkoval konec dorážky a nakonec těsně o 5 klacků 

prohrává 396:401. Máme 4:2 pro domácí a 3 kuželky pro nás. Pak nastoupili na plány z obou týmů 

jejich mladí ranaři, za domácí Tomáš Kyndl a za nás Filip. První plné vyrovnané, to bylo ale všechno. 

Filip dorážku vyklackoval s jedním fíkem a Tomáš mu o 13 utíká a následně výbornou hrou svůj 

náskok navyšuje. Zmar dokládá Filipova druhá tragická dorážka (42k). Po Tomášově výhře 441:386 
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začíná být o osudu zápasu jasno, 6:2 a +52 pro domácí. Při pohledu na sestavu dotahováků domácích 

dost špatné… Jarda se s tím v duelu se jmenovcem Jardou Stráníkem pokusil něco udělat, ale zůstalo 

jen u pokusu. Po první relativně vyrovnané dráze následně postupně ztrácí dalších 10 a hlavně díky 

vyklackované dorážce je z toho další prohra 408:421. 8:2 s náskokem 65 kuželek byl pro Martina 

jasně neřešitelný úkol, zvlášť v duelu s jasně nejlepším hráčem domácích Vaškem Kašparem. Martina 

půlku zahrál podobně jako naši ostatní, pak ale nechytl ulici na jedničce (plné 121k) a bylo 

vymalováno. Vašek si hrál svoji hru jen sám pro sebe a na co sáhl, to spadlo - no kdo umí, ten umí. 

Předvedl nám, jak se má na místní nepadavce hrát, aby se jí nepadavka (či snad hanlivěji) nemuselo 

říkat – je to ale vždy stejné pro obě družstva! Martin poráží 480:395. Jo jo, sami jsme ale body 

odmítli, na plichtu (u duelů Ládi, Oldy a Jardy) zas tak daleko nebylo… No nic, v tabulce divize 

klesáme s poměrem zápasů 6:6 až na desáté místo, ale na třetí flek to máme jen dva body! Tak to je 

letos krásně vyrovnané. Příští týden je poslední podzimní kolo a doma uvítáme béčko Červeného 

Kostelce, tedy souseda v tabulce. 

 Tolik komentář na webu, ale sem do kroniky ještě pár poznámek… Určitě jsme neprohráli 

díky tomu, co napíšu, je to fakt pro všechny stejný, ale aspoň pozastavení nad tím, jak to tam vypadá. 

Hráče vždy tak trochu „urazí“, když hodí dobrej hod a tam vzadu, co to koštětem ovládá bába 

Nováková, se objeví nesmyslná figura. Na dvojce dáte 5 z trefené levé ulice, pravá zadní fána stojí, ale 

mašina ji stihne zapsat ještě i v době, kdy už tahá kuželky nahoru. Půl na půl na dvojce nesmyslně 

píše pravého sedláka tak, že on stojí a vůbec nebyl trefen, ale napíše ho. Naproti tomu když se 

nakloní na 45 stupňů, nenapíše jej a zůstane viset na špagátu. A ty nesmyslné figury na jedničce – 

zásadně zůstává stát zadní roh, takže po hodu do levé ulice, kdy má zůstat král a pravá zadní fána, 

máte jen 6, je tam hlídač v podobě zadního rohu. Olda hodil na dvojce jasnou hodovku, ale král a 

zadní roh visí na provazech po úhlem menším, než 45 stupňů a z pohledu hráče tvoří krásné písmeno 

V, no prostě jen sedmička… Ale jak říkám, je to stejný pro všechny. Na druhou stranu tak trochu 

nechápu, proč s tím domácí něco neudělají, když to jsou zjevné jednoduché mechanické závady. 

Z pohledu spisovatele těchto stránek ještě dvě poznámky osobního charakteru. Zápas v pohodové 

atmosféře a bez jakýchkoliv negativních emocí, ale mě osobně třeba na dvojce vadí diváci naklonění 

přes ono boční zábradlí. A když se vám u toho jediná žena mezi diváky během rozeběhu dívá přímo 

do očí (moje chyba, neměl jsem to ani zjistit), tak si pak říkáte, že je škoda, že nejste levák. Pěkně by 

se to pravou rukou fackovalo při odhozu…  Poslední poznámka je k rozhodcování. Nechtěl jsem to 

na místě hrotit, ale když jde někdo dozadu k mašinám posílat zadrhlé koule, má rozhodčí hru 

přerušit… 

No nic, máme maštal za sebou a teď nás čeká série domácích zápasů. Tak snad bude líp! 

 

A bylo. Sousedi v tabulce si body neodvezli.  

Po trápení ve Vysokém Mýtě nás čekal domácí zápas s Červeným Kostelcem B. Za hlasitého 

fandění určili načínáci obou týmů směr tomuto zápasu. Pendla z béčka Bohouše Trejtnara se Franta 

Adamů držel jen do půlky, následně se Bob zlepšil a Franta se naopak tak nějak nesrovnal s naší 

leckdy záludnou jedničkou dráhou. Bob vyhrává 449:425. Vedle to bylo vyrovnané pro změnu jen 

v prvních plných, od té doby měl Jirka Vaníček duel s Petrem Linhartem jasně v rukou a ve svém 

letošním nejlepším domácím výkonu vyhrává 471:419. Máme vcelku luxusních 76 klacíků k dobru. 

Naše druhá lajna má vždy za úkol zápasy rozhodovat, ale tentokrát to bylo jen na půl. Martin Holý se 

nedostal v plných ani na 300, ale s Jindrou Kašparem se v plných drželi podobně. Zato dorážka, to 

byla jiná píseň. Martin tam nasypal 2x 90 a bylo jasno, kdo bere body. Vyhrává přesvědčivě 470:433. 

Vedle se ale trápí stylem co hod to originál Filip Ivan. Výborně hrající Michal Vlček mu nedává ani 
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kapku naděje, a když Filip dává i dorážku jen 115, bere body Michal za výhru 467:422. Máme 6:2 a 

slušných +68.  

 

Všichni ale víme, že to vyhrané není, otočit se dá téměř cokoliv. Navíc, Petra Víška braly 

v posledních týdnech záda a nevěděli jsme, jestli to uhraje a Jarda Němeček doma nepodával letos 

dobré výkony. K tomu za hosty dva „bombeři“. Petr šel proti Jakubovi Wenzelovi, Jarda proti Daliboru 

Chráskovi. Petr první dráha super, 237 a má 20 kuželek náskok, Jarda sice slušných 229, ale o dva 

klacky prohrává. Jenže záda se ozvala a Petr to radši v průběhu dalších plných přenechal Jirkovi 

Prokopovi. Ten se ale na dvojce nedostal do ulice a nakonec z toho vypadla těsná prohra 429:436, ale 

nic co by hrozilo odjezdem bodů do Kostelce. Vedle po změně drah Jardovi spadlo, na co sáhl a 

Dalibora poráží 482:456. Celkově 12:4 a 2723:2636. V živé diskusi po zápase jsme s kosteleckými 

naplánovali na poslední kolo pěknou dokulnou, tak jsem zvědavej, jestli si to obě strany budou 

pamatovat a dojde na to…  A ještě jeden poznatek - u domácích 3x série tří hodovek, takže 

pokladník má radost!  

 

A máme tu půlku sezóny, takže nastává čas na bilancování.  

 Poměr zápasů 7:6, je škoda dvou proher doma s Trutnovem B a s Českým Meziříčím. Ani 

některé těsné říjnové venkovní prohry s Jičínem a s Hořicemi na náladě nepřidaly, ale listopad a 

prosinec už je jiná píseň… Samozřejmě až na V. Mýto, ale to se fakt dalo čekat.  V tabulce jsme až 

na 9. místě, ale díky vyrovnanosti máme ztrátu jen dva body na třetí místo, tři body na druhé. I přes 

letní příslib odehrání celého ročníku naše áčkové řady pro jaro opouští Láďa Mikolášek, přiřadil se tak 

k Láďovi Beránkovi a Tomáši Strejcovi, kteří se na nás vykašlali v rozjeté sezóně. No nic, na jednom 

hráči to přeci nestojí. Vyjednáme s béčkem, koho nám přepustí a jedeme dál. 
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 A máme pondělí 7. prosince, na pořadu je pohárová odveta s Vrchlabím B. 

 

Vcelku poklidný postup áčka do dalšího kola Poháru ČKA. 

Úkol pro odvetu s béčkem Vrchlabí zněl jasně – dva vyhrát a to nejlíp hned načínáci. Petra 

opět nepustily do hry bolavý záda a tak jsme zbyli čtyři. Filip Ivan si dal odvetu s Petrem Kynčlem a 

znovu vítěznou. První dráhu (oblíbenou jedničku) sice o 30 dřev prohrál, ale pak na prostředních 

dráhách spustil koncert za 150 + 153. Petr to neustál a tak Filipovi k výhře i na poslední dráze stačilo 

jen 123k. Celkově 3:1 a 549:525. Jirka Vaníček vyzval Vláďu Šťastníka, no spíš opačně, když nasazují 

hosté… Oba střídavě vyhrávají a ve finále z toho vychází líp Jirka. 2:2 a 510:500. Jirka nejlíp dvojku za 

141k, Vláďa pro změnu trojku za 137k. Dotahováci to už měli na pohodu, postupová tajenka byla 

vyřešena. Martin Holý začal na svých nově oblíbených dráhách suprově, 143 + 147 a nedal soupeři 

moc šancí na úspěch. Čtyřku měl slabší, jen 123, ale Jarda Lux toho nedokázal využít a dává jen 112. 

Závěr už byl zase v Martinově režii, výhru 4:0 a 559:496 potvrzuje výkonem 146 kuželek na trojce. 

Jarda Němeček obdržel v odvetě odvetu a znovu svádí duel s Pavlem Maršíkem, jasně nejlepším 

hráčem hostů a to nejen včera. Jarda předvádí sice čtyři vyrovnané (136,132,133 a 132), ale jen 

nevýrazné výkony a i přes výpadky u Pavla to na body nestačí. Pavel zahrál dobře dvě dráhy, 152 a 

143 a celkově Jardu poráží 2:2 a 544:533. No jo, tak jdu shánět číslo do Náchoda, abychom domluvili 

dvojici termínů pro další kolo.  Celkově 5:1, 11:5 a 2151:2065. No umíme víc, já to vím. Tak třeba to 

víc bude právě s Náchodem ….  

 Náchodští mi nějak neberou telefony, tak uvidíme, jaký termín se podaří vyjednat. Chceme 

první zápas odehrát doma ještě v prosinci, termíny jsou dost našlapané… Ale ještě předtím 

netradičně v prosinci nás čeká první jarní kolo s Přeloučí. 
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Dotahováci splnili úkol, body zůstaly doma. 

Ač je ještě prosinec, odehráli jsme včera první jarní kolo a tudíž první odvetný zápas. Jak velí 

los, zavítali k nám kluci z Přelouče. Trochu netradičně proti Láďovi nastoupil hned v úvodu Petr 

Miláček a slibovalo to vyrovnaný souboj. Bylo tomu tak, ale jen do ¾ duelu. Láďa na dvojce snad ani 

jednou pořádně neotevřel a Petr toho zkušeně využil a vyhrává 449:428. I vedle brali body hosté, Petr 

Zeman poráží 441:409 Jirku Vaníčka. Petr byl lepší ve všech disciplínách, kupodivu včetně újezdů. 

Hosté tak zaslouženě vedou 4:0 a o 53 klacků. Změnit to měla naše silná druhá runda, ale dopadlo to 

jen z poloviny. Martin Holý rozebral Pavla Kličku hned ze začátku, 250:202, ale pak se na dvojce trápil 

v dorážce. Pavel toho ale příliš nevyužil, pro změnu mu vůbec nevyšly plné a tak se rozdíl už skoro 

nezměnil, Martin vyhrává 452:403. Vedle opět mládí proti zkušenosti, tedy Filip proti Karlu 

Janovskému. V půlce je plichta na čísle 211, druhé plné mají podobné, ale pak Filip z duelu tak nějak 

odešel a Karel bere body za výhru 436:421. Máme 2:6 a -19, nic moc, alespoň že Martin odkázal ten 

náskok slušně stáhnout.  Dotahováci ale oba zabrali a vše dopadlo pro domácí suprově. Jarda 

v poklidu poráží Karla Langa 487:390, Karel včera zjevně neměl svůj den a Jardovi to ulehčil. Zato Petr 

se zpočátku s Honzou Jakubem tahal o každý klacek a po půlce to vypadalo, že si hosté odvezou bod 

za celkovou remízu. Petr prohrával o 9, ale pak tam na dvojce nasypal 168 plné a tím vše rozhodl. 

Honza to ještě ke konci lehce zdramatizoval dobrou dorážkou, ale Petr dokázal kontrovat a pohlídal 

výhru 480:460. Každopádně to byl asi nejhezčí duel ze včerejších dvojiček. Celkově výhra na počet 

dřev, 2677:2579. Tak jo, čeká nás vánoční pauza, možná ještě proložená pohárem a nějakým tím 

turnajem. Za všechny z Hradce přejeme všem kolegům pohodové svátky, moc se nenacpěte cukrovím 

a do nového roku hodně zdraví a ať to padá!  
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Neprohráváme! Znělo týmem ještě před pohárovým zápasem s Náchodem A. 

 

Po náchodských výkonech (1:5 a 6:0) v prvním kole byla pro nás výkonnost soupeře velkou 

neznámou. Jejich umístění v třetí lize ale hovoří o kvalitě. Na druhou stranu jsme čekali, že u nás 

předvedou víc a věděli jsme, že můžeme uspět jen podáním výborných výkonů. Nebylo tomu ale tak, 

s výjimkou Martina Holého jsme příliš nepředvedli. Úvodem Petr Víšek drží Tomáše Adamů na odstup 

a vyhrává první dvě dráhy. Pak ale jen 118 na čtyřce znamená propad a boj do posledních hodů. Petr 

ale ujíždí 118. hodem na jednu a daruje Tomášovi nejen dráhu o klacek, ale i výhru na kuželky v 

poměru 544:541. Jirka Vaníček se v duelu s Milošem Voleským od začátku trápí a i přes výhru na 

jedné dráze je na druhou půlku střídám Filipem Ivanem. Ani Filip i přes zlepšený výkon ale na Miloše 

nestačí, Miloš 2x předvádí přes 150 kuželek a vyhrává na jejich poměr 545:511. Hosté vedou 2:0 a 

mají k dobru 37 klacků. Pro dotahováky nic moc vyhlídky, ale bojujeme! Martin začal proti Janu 

Adamů špatně v plných na jedničce, pak ale zabral a výbornou hrou Honzu k ničemu nepustil. 

Vyhrává zaslouženě 3:1 a 587:546. Vedle Jarda odevzdává špatnou dorážkou první dráhu o dvě 

kuželky a Daniel Balcar toho využívá i na další dráze. Pak kontr 144:111 a najednou Jarda vede na 

klacky, celkově už vedeme taky… Jenže po dobrých plných přišla opět bídná dorážka a Dan si už výhru 

nenechal ujít. Vyhrává 3:1 s prohrou na kuželky 524:533. Celkově 3:3, 8:8 a na kuželky pro nás 

2172:2159. Každopádně to při troše štěstí a lepší dorážce mohlo být v pohodě 5:1. Ale to jen kdyby a 

na to se nehraje, takže zabereme 5.1. v odvetě na náchodském sypáku. Rohu ZDAR a pěkné Vánoce. 

Co k tomu? Úkol splněn, neprohráli jsme.  
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Odveta byla naplánována na úterý 6. ledna. Chumelilo a určitě nám padalo štěstí z vrchu.  

 

Odveta v Náchodě znamená postup do nadstavby Poháru. 

Jasně, řekli jsme si, že už neprohráváme, ale dodržte to na 100%... Povedlo se! Do odvety domácí 
posílili o dva hráče, nám se vrátil do sestavy z hostování Láďa Beránek. Ten nastoupil proti Tomáši 
Adamů a první tři dráhy se hledal a hledal. Naštěstí pro nás Tomáš na tom byl stejně a dokonce se 
nechal v půlce vystřídat Danem Balcarem. Láďa těsně vyhrává první dvě dráhy, pak s Danem na trojce 
prohrává, ale na čtyřce už to byl koncert a bere bod za výhru 3:1 a 530:491. Vedle Jirka Vaníček hraje 
super plné proti Aleši tichému, ale dorážku klackuje a v půlce prohrává 0:2. Aleš ale neudržel 
nastolenou úroveň a Jirku druhý nához nakopl k výbornému výkonu, což vedlo k výhrám druhých 
dvou drah a vyrovnání na 2:2 s poměrem 552:569 na kuželky. Máme plichtu, ale na kuželky vedeme o 
22 kousků. Martin Holý vs. Tomáš Majer byl do půlky vyrovnaný duel, kdy oba sice nic moc, Martin se 
smeká na plánech, oba zaostávali za ostatními. V půlce je remíza a Martin vede o 6 dřev. Vedle Filip 
začíná skvěle proti Honzovi Adamů 156:133, druhou dráhu vyhrává osmičkou v posledním hodu o 
klacek 156:155 (krásných 312, že?). Třetí dějství se chvíli průběžně jalo snižovat náš náskok cca 60 
dřev až na pouhých 32, Martin prohrává 124:153, ale Filip Znovu bere bod za 149:135 a vše se blíží ke 
zdárnému konci. To potvrzuje Martin na čtyřce, kdy deklasuje Honzu 154:99, celkově 2:2 a 536:504. 
Vše jasné, postup jede do HK! Filip sice tak trochu kazí poslední dorážku, čímž musí opustit myšlenky 
na šestikilo, ale i tak skvělý výkon a výhra 3:1 a 593:582. Celkově 5:1, 10:6 a 2211:2146 pro naše 
barvy. Jako divák jsem se měl na co koukat, chvílema nervy, chvílema úleva z dobré hry a pěkných 
výkonů. Už asi budu dělat šoféra a kustóóóda navždy. Kluci díky, dobrá práce! Vím, že nám domácí 
pomohli, doma dali o 13 kolků míň, než u nás, ale naše barvy předvedly v Náchodě naopak o 39 víc. 
Můžeme se tak těšit na velmi kvalitního soupeře v prvním kole nadstavby a pomalu se po sobotních 
okresních přeborech myšlenkami vrátit do divizního dění. Rohu zdar. 
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V sobotu 9. ledna se hrály Okresní přebory. Ve Smiřicích bojovali muži, Láďa Beránek 

postupuje na KMJ z druhého místa. U nás hráli „dědci“ a seniorky, první čtyři postupová místa patří 

našim v pořadí Jarda Němeček, Jirka Prokop, Martin Šolc a Pepa Pardubský. V ženách vyhrála Alena 

Prokopová a rovněž postupuje. Tak všem hodně úspěchů! 

 

Jarda jel opět počátkem ledna na hory, ale tentokrát se díky ochotě rychnovských podařilo 

zápas o dva dny posunout dopředu. No, nevím, jestli to byl dobrý tah, každopádně body zůstaly 

zaslouženě v Rychnově. 

 

Po lyžařské pauze se k zápasu v Rychnově už nechci moc vracet a tak jen pár písmenek… Po 

první rundě, která zahrála dobře, jsme vedli na klacky o 14, ale to bylo vše, co jsme předvedli. Ostatní 

výkony nestojí za řeč, hlavně dorážka u dotahováků bídná… Nemohlo to dopadnout jinak, než výhrou 

domácích 12:4 a o 71 kuželek. Jednoduše řečeno jsme jim to slušně usnadnili. Jedinou útěchou je, že 

se nám naplní kasa. 35 újezdů je hodně, navíc Jarda série tří hodovek. 

Tak rychle zapomenout, ve čtvrtek nás doma čeká Jičín a nebude to sranda! A aby nebylo 

dost kvalitních soupeřů, rychlým pohledem na web Poháru zjišťujeme, že jsme losem vyfasovali 

Slavoj Praha. No bude nám ctí, pánové!  

 

Máme čtvrtek 21. ledna a v klasickém čase vítáme na kuželně kluky z Jičína, kterým máme co 

vracet. U nich jsme na podzim prohráli jen o pár kuželek, ale každý zápas je jiný a tak nelze nic 

předjímat. 
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Jičín veze dárek s body domů.  

Včera ráno jsem nevědomky šlápl do psího hov… a tak jsem si říkal, že prověříme, jestli ta pověst 
o štěstí funguje… Není tomu tak, nebo to byl jiný materiál, než pověst předpokládá… Ale k čemu 
štěstí, když k tomu nepodáte výkon hodný výhry. Hosté na tom byli dost podobně, ale o 4 klacky lépe. 
První runda v průběhu hry vedla až o 30 kuželek, ale nakonec skončili v sumě na -52, ve druhé rundě 
pochvalme mlaďáka Filipa, který udržel prapor nad propastí a zahrál výborně. Petr sice bez fíka, ale 
jeho soupeř Franta Černý hodovkami kolem 90. hodu rozhodl duel pro sebe. Dotahováci měli oba 
vyhrát, splnili, ale stáhli jen 20 z 24 kolků. V dramatickém závěru Jarda vyhrává o klacek hodovkou 
posledním hodem, Martin musel na celkovou plichtu i na kuželky dát hodovku taky. Dal 5 a hosté se 
radují. Každopádně zápas rozhodly naše výkony a počet újezdů… Soupeři gratulujeme a těšíme se za 
14 dní na posílené Vrchlabáky. 

 

8.2.2016 

Posílení kluci z Vrchlabí přijeli i s bubnem a fanoušky a díky našemu dalšímu propadáku si 
zaslouženě odvezli body domů. Úvodem si Láďa Beránek (dle jeho slov vyléčen po zranění) nedovolil 
o nohu pořádně opřít a bylo to znát na výkonu. V záloze jsme měli Jirku Prokopa a částečného 
navrátilce Zdeňka Diviše, který na druhou dráhu proti Marku Zívrovi naskočil. Předvedl sice shodné 
plné jako Láďa, ale v dorážce se projevila tréninková absence a tak duel vyznívá pro dobře hrajícího 
Marka 465:406. Vedle bojuje Jirka Vaníček s mlaďákem Láďou Erbenem. Půlka těsná, Jirka prohrává 
jen o 5 kuželek, pak mu ale tak nějak tradičně nesedí čtyřka a prohrává 434:482. No, jsme za 0:4 a 
mínus 107! Už teď bylo jasný, že pokud to dobře dopadne, bude to dřina. Petr Víšek se na jedničce 
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s Milanem Ringelem tahá o každý klacek a v půlce vede o jeden. Na dvojce ale předvádí parádní plné 
(169k) a dorážku s Milanem drží, takže nakonec vyhrává 461:443. Průšvih je na obzoru ale vedle, Filip 
se trápí a co hod, to originál, koleno bolí, hlava někde jinde…. Od Petra Čermáka dostává naloženo 69 
dřev po prohře 409:478. Máme 2:6 a policejních mínus 158. Dotahováci by museli předvést zázrak, 
ale ten se nekonal.  

 

Martin sice po vyrovnané půlce s Romanem Sýsem předvádí 253k s dorážkou 108k, takže Romana 
poráží o parník 472:422, ale Jarda to nezvládá a po děsném výkonu (např. 112 plné) prohrává s Janem 
Ringelem 402:428. Škoda, protože Honza taky nic nepředvedl… Každopádně hosté 3x dobře, 1x 
slušně a 2x špatně, zatímco my 2x dobře, 1x nic moc a 3x děsně. To se pak vyhrát nedá! Celkově jak 
výše uvedeno zaslouženě pro hosty 12:4 a 2718:2584. Náš nejhorší výkon doma v tomto ročníku…. 

Jak říká vedoucí soutěže, v HK vyhraje každý.... I včera jsme rozdávali vše, co jsme našli. Ale v 
Trauči to za týden bude úplně jiné! 

 

Do Trutnova jsme jeli s odhodláním konečně zabodovat a s dohady, koho nasadit na Petra 
Holého. S ambicemi se sám nominoval Láďa, ale dopadlo to jak dopadlo… No, vzhledem k jeho 
včerejšímu výkonu bylo úplně jedno, kdo proti němu bude hrát… Jediné, co mě mrzí, je to, že zůstal 2 
klacky pod rekordem a trutnovského „rádobyZavarka“ z té tabule nevymazal. 

Ale k zápasu. Jirka Vaníček s Mildou Veiglem bojoval, co to šlo a bylo to víc, než nadějné. Z 
počátku sice o 20 kuželek zaostával, ale díky dobré dorážce a s přispěním chyb v podání Mildy v půlce 
o 18 vede. I druhé plné super, pak Milda lehce stahuje. Průšvih přišel cca 6 hodů před koncem, kdy se 
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Jirka zranil a rozšířil náš lazaret. Musel to odkoulet přes bolest, líp to nešlo a my věříme, že se snad dá 
brzy dohromady. Milda toho využil a vyhrává těsně 431:426.  

 

Filip začal proti Josefu Prokopcovi výborně a po plných vede o 6. Dorážka ale byla slabá a tak v 
půlce ztrácí 13 dřev. Na jedničce zase stahuje o 9 plnými, ale obrat se nekonal, je z toho další těsná 
prohra 418:425. Jarda s Alešem Kotkem předváděli v první půlce super tahanici o každou kuželku, v 
půlce 240:238 pro naše barvy. Pak ale naprosto bídné plné na jedničce (jen 127k) a dorážka u obou 
dost podobná znamená další prohru 434:457. No, už je to vážné… Láďa s Petrem Holým potrénoval 
rozhoz, před prvním hodem si ale šlápl na (od úklidu) totálně mokrý koberec u zásobníku na koule a 
přišlo smeknutí se a obnova bolesti jeho zranění. Nezbývá, než rychle převléct náhradníka Zdeňka a 
znovu vyrazit do boje. Zdeněk byl nakonec nejlepší z našich, ale hrajte včera proti Petrovi… 446:524. 
O bodech je jasno, teď ještě alespoň odkanářit, aby „jeho výsost“ vedoucí soutěže neměl kecy o jaře 
a zpěvu ptactva…  Martin šel na Zdeňka Babku a na dvojce se dost trápil, Zdeněk mu utíká o 30 
kuželek, což už stáhnout téměř nešlo. Na jedničce mají kluci podobné plné, Martin o pár lepší 
dorážku, ale i tak prohrává 435:459. Tak je to na Petrovi v duelu s Jardou Juskem to odkanáření. Kluci 
hráli první půlku vyrovnanou partii, i když s bídnými výkony. Pak ale Petr našel levou na té potvoře 
jedničce a nasypal tam 166 plné (i šáňo bude!) a i přes Jardův atak v dorážce to ubránil na výhru 434: 
425. Celkově zaslouženě pro domácí 14:2 a 2721:2593. O parník…  K zamyšlení je náš počet újezdů, 
soupeře jsme v této herní činnosti jednoznačně deklasovali 34:18! Kluci trutnovský, musíme s tím 
něco udělat, protože naše dvě prohry s vámi za jednu sezonu historie nepamatuje. No ještě že se 
historie neopakuje! 
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A máme tu opět pohárovu vložku. Výše jsem zmiňoval, že se můžeme těšit na velice kvalitního 
soupeře a není jim nikdo jiný, než Slavoj Praha.  

 

Zázraky se jen tak nedějí a kvalita se projeví, zvlášť když k tomu přispějeme svým výkonem. 
Včera jsme v rámci Poháru ČKA přivítali na své kuželně prvoligový Slavoj Praha. Jasně, krutý los, ale 
vyberte si z šestnácti nasazených týmů… Pravdou je, že porazit se dá každý, ale při jasně ložené 
pravděpodobnosti inklinující k nule je to o to těžší. :-) Aby taková situace nastala, museli bychom my 
zahrát na hranici svých osobáků a soupeř dát čísla, na která opravdu není vůbec zvyklý. Až na jednu 
výjimku se to včera (dle očekávání) nestalo a tak je prohra 2:4, 7:9 a 2157:2279 vlastně ještě vcelku 
úspěchem a prohrou milosrdnou. Vím, úvod komentáře trochu rezignovaný, ale nebojte, bojovali 
jsme! To zase jo! 

Výše uvedenou teorii uvedl do praxe Petr Víšek v duelu s Davidem Kudějem. David u nás před 
šesti týdny vyhrál dvoustovku s bingo výkonem 1041 klacků, což samo o sobě hovoří o jeho kvalitě 
dost. Petr se ale nezalekl a při pomalejším Davidově rozjezdu vyhrává první dráhu 143:128. David 
kontruje na dalších dvou drahách, ale Petr po špatné čtyřce sype na trojce 159 a při plichtě na body 
vyhrává celkově 579:568. Vedle bojuje Filip s Josefem Dvořákem a po dvou výhrách o 3 a o 10 kuželek 
vede v půlce 276:263. Hostující hráč zavelel k obratu v třetím dějství a výhrou o 20 převrací kuželky 
na svoji stranu. Filip ale těsně vyhrává poslední dráhu a i při prohře 530:534 bere body za tři vyhrané 
dráhy. Nutno říct, že proti duelu Petra s Davidem to nebylo zas tak ke koukání, ale štěstí (a Pepovy 
újezdy) stálo při nás. K překvapení přihlížejících a fandících diváků to bylo 2:0 a +7 dřev pro nás. 
Martinovi jsem před zápasem říkal, že když jde na Tondu Stašáka, ať nepočítá s tím, že by Tonda ujel. 
Po výborné jedničce a těsné Martinově výhře 145:142 už ale bere všechny další bodíky Tonda. Martin 
se tak nějak protrápil k náhozu 525, zatímco Tonda si v pohodě došel pro výhru 3:1 s výkonem 581 
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kuželek bez fíka. Hlavně závěrečná čtyřka za 105+57 byla suprově zahraná. Jarda chvíli držel krok s 
Evženem Valtrem, ale bodujte, když tam soupeř navalí 4 hodovky po sobě a s dorážkou 80k z toho 
vypadne 177 na dráze… Po změně drah se situace otočila, Jarda vyhrává 153:136 a v půlce je to z 
našeho pohledu slušných 299:313. Jenže to bylo od Jardy vše, druhou půlku zahrál hůř (hlavně v 
dorážce a díky chybám), než kdejaký mladší žáček… Evžen sice „lehce povolil“ na 283k, ale i tak v 
pohodě pro něho 596:523. Suma sumárum jak je uvedeno výše 2:4 a o 122 klacků. Hosté zaostali 16 
kuželek za rekordem naší kuželny a nebýt výpadku Pepy Dvořáka, určitě by nám „laťku pro hosty“ 
slušně zvedli. K odvetě jsme měli jet na den bývalého MDŽ, ale nakonec to vypadá hned na příští 
úterý. Ještě to musíme společně doladit… Jo, abych nezapomněl, Petře, na šáňo se těšíme! :-) 

 Ještě před dalším divizním klání odveta na Slavoji. 

 

 Osobně jsem sice čekal od domácích lepší výkony, ale na naše dva bídné a dva nic moc to 
bohatě stačilo. Petr nastoupil proti Josefu Dvořákovi a tak trochu se štěstím dokázal vyhrát dvě 
dráhy, ale na kuželky prohrává 552:566 a první bod berou domácí. Petrových 552 se nakonec ukázalo 
jako náš nejlepší výkon a to je na případný úspěch v souboji se Slavojem opravdu málo… Ostatní hráči 
dokázali vyhrát vždy jen jednu dráhu, Filip prohrává s Davidem Kudějem 501:553. Chvíli to vypadalo 
na těžký debakl, ale David v druhé půlce neudržel nastolený trend a Filipovi dovolil aspoň jednou 
bodovat. Celkově ale jasně pro Davida. Jednu dráhu uhrál i Martin Holý v duelu s Tondou Stašákem, 
výborně mu vyšla trojka dráha. Tonda si to ale zkušeně pohlídal a vyhrává 3:1 a 565:539. Po ne až tak 
hrozném začátku Jarda taky urval jednu dráhu nad Petrem Pavlíkem, ale to bylo vše. Pak už ani ne 
bída, spíš průšvih… Jarda nedává ani pětikilo a prohrává 1:3 a 486:548. Celkově zcela jasně kanárek 
6:0, 11:5 a 2232:2078 pro Slavoj. Naše pohárová cesta končí, toť žádné překvapení není, nicméně 
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letos jsme došli dál, než jiné roky a v celkovém úhlu pohledu to byl ročník úspěšný. Soupeři přejeme 
úspěch a budeme jim držet palce, aby došli až k příčkám nejvyšším. 

 A máme čtvrtek 25.2. a po pauze přivítáme doma hořické béčko. 

 

Dárky rozdáváme i na konci února.  

Vánoce jsou sice dávno pryč, ale naše rozdavačné povahy nám určují to, že nadělujeme body 
dál. Hořičtí si sice o body řekli podstatně lepším výkonem, než třeba Jičín, ale až na dva hráče jsme 
jim odpor v podstatě nekladli. Jednoduché počty to jsou – my 4x 420+, hosté jen jednou, to se vyhrát 
nedá. Po podzimním dramatu v Hořicích se tak zápas vyvíjel úplně jinak, hosté získali náskok 75 
klacků již v první rundě, druhá nic nezměnila a v poslední to dobrými výkony ještě zvedli na 
konečných 103. Do Hořic letí gratulace a přání úspěchu v souboji o postup do ligy. 

A z pohledu hostů? 

Do Hradce Králové jsme přijeli s jediným cílem. Vyhrát. Jiná alternativa vůbec nepřipadala 
v úvahu, chceme-li si zachovat šanci na postup do 3.ligy. Úvod zápasu nám vyšel famózně. Martin 
Bartoníček zahrál velmi dobře, Martin Mazura ovšem výtečně a jak se později ukázalo, byl první 
hvězdou zápasu. Získali jsme výrazný náskok, který byl pro domácí tým neřešitelný. Petr Vokáč sice 
dost vysoko prohrál, ale vedle výborný Ondra Fikar vše okamžitě spravil. A když v poslední rundě 
vybodoval Míra Nálevka přesvědčivě svého soka a v duelu výborné úrovně prohrál Jirka Baier 
s nejlepším hráčem hostí o pouhé 3 kuželky, nebylo co řešit. Domácí komentář sice hovořil cosi o 
opožděném vánočním dárku  pro nás, ale čerta starého.  Neúprosná skutečnost, kde zvítězil mnohem 



Kronika „A“ Stránka 261 
 

lepší celek, který domácím nedal nejmenší šanci cokoli s výsledkem udělat. Výhra o více než 100 
kuželek hovoří jasnou řečí. 

Coby spisovatel těchto stránek si se Zdeňkem Dymáčkem dovolím nesouhlasit! Ano, hosté 
přijeli vyhrát a úkol splnili, ale na těch dárkách trvám. Žádného čerta starého, my hrajeme prd a tak 
jste to kluci hořický, měli až moc snadný…. 

 

Náprava měla přijít v Českém Meziříčí, ale nějak zase nepřišla. První tři hráči děs běs a tak to 
dopadlo jak níže uvedeno. 

 

Čekal jsem, že k tomu Petr napíše nějaké postřehy, protože jsem se hned po odehrání vracel 
zpátky na hory a na zápase jsem až do konce nebyl. Do mailu ale nedorazilo nic a tak se k tomu 
vracím až po 14 dnech.  

Jarda první půlka jako kdyby měl pod sebou cizí nohy, hrůza… Druhá půlka už dobrá, ale bylo 
pozdě. Láďa předvedl v podstatě něco podobného, Leoš sice 2x vyrovnaně, ale prd. O pár kuželek to 
dokázali stáhnout svými dobrými výkony Petr a následně podobně Martin, ale díky ztrátě na kuželky 
to řešilo jen odvrácení kanára či úplného debaklu. Dobře zahrál i Zdeněk, ale Jindra Brouček si to 
pohlídal a tak odjíždíme s náloží 12:4 a o 94 klacků. Je tu šestá prohra v řadě, už bychom s tím měli 
něco udělat… Navíc příští týden nás čeká lídr tabulky, Třebechovice. 


