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 Ještě před začátkem sezóny skončil i náš domácí turnaj jednotlivců. Za pěkných 471 kuželek 

bere 4. místo Martin Holý, o flek a 4 klacky níže skončil Jirka Prokop. Ostatní pak v poli poražených.. 

 

 No a máme tu novou sezónu, podle mě trochu na hranici personálního rizika, áčko v šesti, 

béčko rovněž tak, C a D tým jsou v pěti do čtyřkové soutěže. Tak snad to dáme a nebude problém 

s obsazením. 

 Na úvod jedeme v pátek 16. září na neoblíbenou maštal do Českého Meziříčí. Místní skončili 

vloni těsně nad námi, takže pokud se nic nezměnilo, šance na body z venku jistě je. 

 

 Co že jsem to napsal před zápasem? Že je šance na body? 

Hrajte o body, když domácí šlapou jak dobře namazaný stroj a udělají 2824 – tedy nový 

rekord jejich kuželny…. Chvílemi mi to přišlo, že se odehrávají dva zápasy najednou. Domácí proti 

celkovému číslu a my sami se sebou, či spíše jen do počtu a za účast… Ne, že bychom nejeli bojovně 

naladěni, to určitě ne, ale domácí nám vždy hned v prvních plných nadělili spoustu klacků a my na to 

kromě Petra prostě nedokázali zareagovat.  Nebudu rozebírat jednotlivé hráče a výkony, to je zřejmé 

ze zápisu a každý si tam to své najde. Když náš nej narazí na soupeřovicčulibrka, porazí jej (a jiného by 

nedal), tak to nemůže jinak, než 14:2 dopadnout… Pochválím ale Petra, který se jediný dokázal 

zvednout a díky lepší dorážce než soupeř dokázal odkanářit. A to byl pěkně pod tlakem, tahali se 

s Kamilem o každý klacek a Petr to ustál. Hodovkou na existenci pak definitivně útok odrazil a 

zaslouženě vyhrál. V ostatních duelech nebylo o čem přemýšlet. Domácím gratulujeme k číslu a 

výhře, nás čeká reparát ve čtvrtek doma s Červeným Kostelcem. 
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První domácí byl zápas s chlapci z Červeného Kostelce, kterým jsme se jali vracet jarní 

porážku u nich. Jak níže uvedeno, marně. 

 

Do zpravodaje jsem zaslal: 

Hradec zase předvedl, jak nechat body hostům, protože si jich váží. :-)Jak takové přenechání bodů 
vznikne?  Když 5 lidí zahraje špatně až podprůměrně, 1 skvěle a soupeř 3x dobře, jednou skvěle a  jen 
2x bídně, tak je výsledek jednoduše předvídatelný. Díky Petrovi a Michalovi za krásný souboj v 
závěru, kdy už to chvílemi vypadalo na velký obrat, ale Michal to ustál a dvěma hodovkama za sebou 
ubránil celkové kuželky pro hosty. Rohu, hodu a vůbec všem zdar. :-) 

No a jak to vzniklo? Láďa vcelku slušná dorážka, ale prachbídné plné, Jirka bych řekl naopak. Proti 
výborně hrajícím mlaďákům z řad bývalých amatérů Kostelce tak něměli šanci a vznikla díra 111 
klacků. V tu chvíli to vypadalo max na boj o plichtu, to by ovšem museli ostatní vyhrát. Jarda s Filipem 
sice o něco lépe, ale žádný super výkon. Jardovi to na Frantu v pohodě stačilo, ale Filip nakonec v 
dorážce neustál tlak na konci výborně hrajícího Dana, takže máme 2:6 a mínus 96, což pro 
dotahováky zdá se býti oříškem převelikým. Martin to měl sice jednoduché, ale vytrápil se v 
prostřední pasáži, Petr skvělým výkonem šanci Michalovi nedal, ale ani tak to nestačilo a o 30 kuželek 
vyznívá zápas pro hosty. A že 96 kuželek nejde ve dvou otočit? Ale jde a nebylo k tomu daleko. V řevu 
fanoušků včetně B, C a D týmu sice nebylo moc slyšet, ale v jednu chvíli bylo jasně vidět, že je to už 
jen o 5 klacků. Vše ale pro hosty pohlídal jak výše uvedeno Michal Vlček. Chlapci, musíme začít sami u 
sebe....... 
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Není dobrý ztrácet body doma, ale co nadělat, hosté byli lepší. Tak to zkusíme v pátek 

v Hylvátech, odkud jsme naopak na jaře možná překvapivě body přivezli. Navíc oni v prvním utkání 

nic moc. 

 

Kam hradecká noha šlápne, padne rekord kuželny – ale domácích. 

Před 14 dny v Meříči domácí překonali svůj vlastní rekord kuželny o nějakých cca 70 klacků, 
včera hylvátští pak o závratných 187. Naše součtová čísla sice lezou postupně nahoru, ale co naplat, 
když nedostanete žádnou šanci a jen zíráte, jak skvěle domácí hrajou. S čísly domácích z před 14 dnů 
bychom hráli vyrovnanou partii, ale kdyby jsou kdyby a tak jsme byli po zásluze vyprovázeni náhozem 
2891 kuželek, dvojitým překonáním rekordu domácích jednotlivců a kromě poměru 15:1 i rozdílem 
224 kuželek pro domácí. 

A k průběhu? No, jak Jirka, tak Láďa to hráli tak nějak stylem koule hledej. Zahráli sice čísla, 
která by stačila vloni, ale na letošní výkony domácích to nestačilo a Jirka prohrává s prvním 
rekordmanem domácích Zdeňkem Kaplanem 438:510. Láďa měl za soupeře mlaďáka z béčka Karla 
Řeháka a vedl po prvních plných. To bylo ale vše, přes dotahování v závěru na něj nestačil a prohrává 
taky 438:455. Máme 4:0 pro domácí a hrozivých 89k rozdílu. Podobně, jako minulá dvě kola. Pokus o 
obrat a pozvednutí praporu předvedl Filip, zahrál výborně a v půlce vedl o 17 kuželek. Tomáš Pražák 
ale druhé plné nasypal dobře a rázem z toho byl vyrovnaný boj do posledního hodu. Ano, bohužel 
posledním hodem Filip ujel na pravého sedláka a je z toho plichta na čísle 268. Ale i tak pro Filipa 
velká pochvala. Petr zahrál dva vyrovnané a vcelku slušné výkony, trápení s otevíráním na jedničce 
kompenzoval přesným dorážením a dal slušných 452k. Jenže co s tím, když nejlepší hráč domácích 
Milan Januška 181+96 a k tomu 160+79, což suma sumárum 516 jest a znamená to další překonání 



Kronika „A“ Stránka 275 
 

rekordu kuželny. Jarda s vědomím, že se zápasem už nejde nic udělat, si mohl pěkně zatrénovat, ale 
opak byl pravdou. Do plných slušně vždy jen 10 hodů, pak děs a běs. Jestli první dva naši hráli stylem 
koule hledej, tak nevím, jak nazvat tuhle hru s co hodem, to originálem. No prostě s Janem Venclem 
prohrává v čulibrckém výkonu 408:472. O bodíky se chtěl ještě poprat Martin proti Láďovi Jedličkovi 
a v půlce vedl o 5 dřev. Domácí borec zabral v druhých plných a nakonec z duelu vychází vítězně 
470:463. Od Martina pěkný výkon, ale kousek přeci jen chyběl. 

Osobně – myslím, že když z týmu chodí pravidelně trénovat jen Martin a občas Jarda, 
nemůžeme čekat zázraky… Dokud s tímhle něco hoši neuděláme, bude to málo. Spoléhat se v divizi 
na propadák u soupeře je silně naivní… Takže výzva: pondělky máme zamluvené!!! 

 Pěkný začátek divizního podzimu… A to nás ve čtvrtek čeká posílené a nabušené Vrchlabí B. 

Ale my se nebojíme a zabojujeme.  

 

 No, co k tomu říct. Do zpravodaje jsem poslal jen větičku o tom, že je naše kuželna pro 5 

hráčů ze šesti asi moc těžká… Jediný Petr zahrál dobře a drží naději na to, že se k jeho výkonům 

někdo přidá. Nebudu výkony ostatních rozebírat, to si každý přečte ze zápisu. Spíš sem patří 

konstatování, že tahle prohra je velká škoda, protože soupeř nám výhru díky dvěma slaboučkým 

výkonům přímo nabízel na podnose. 4 zahráli výborně, ale výpadku dalších dvou jsme my nedokázali 

využít. Po jednotlivých rundách vždy vyrovnáno na pomocné body, ale kuželky -12, -22 a nakonec -33. 

Uteklo nám to v plných, kupodivu máme díky menšímu počtu újezdů lepší dorážku než soupeř. 

Nechci nic přivolávat, ale vypadá to na těžké sestupové starosti. Nebo snad překvapíme v 

Pardubicích? Kapitán se nechal včera slyšet, že chce alespoň bod! 
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 Když už jsme u Vrchlabí, konečně jsem z nich „vymámil“ výsledky ze zářijového turnaje O 

pohár kantýnské – jednotlivci na 120HS. Naše účast byla minimální, jen 4 hráči a navíc se domácím 

moc nepovedlo zajistit dozor… Vše ale nakonec dobře dopadlo a odehráli jsme to. Nejlíp Jarda 

s náhozem 555 kuželek, což stačilo na desáté místo. 

  

 Tak, teď honem do těch Pardubic. 

 

 Jak vidno, zase bez bodu… Kapitánův požadavek alespoň na jeden bod nám těsně utekl. 

Petr mi v pátek slíbil, že pár řádků napíše, jenže do dneška (úterý) nic neodrazilo, tak aspoň 

můj vzdálený pohled na průběh… Vzdálený protože jsem na zápase byl asi 5 minut. Kromě bolavých 

zad to bylo i nemocný auto, proto jen ten nezúčastněný pohled. Začali jsme líp než jiné zápasy, 

vedení 4:0 po dvou hráčích - už jsme v této situaci dlouho nebyli. Na úvod Jirka Prokop poráží Bédu 

Šišku o 6 dřev 416:410, když Béda v závěru notně stahoval Jirkův náskok. Svůj duel otočil náš druhý 

Jirka, který si ve finále poradil s Láďou Zemánkem 444:433. Je z toho vedení 4:0 a o 17 kuželek. Filip v 

půlce ztrácí na Martina Hubáčka 24k, v plných zabral, dorážka taky slušná, ale nakonec to díky dvěma 

špatným otvírkám v závěru nestačilo a prohrává o 3 klacky 419:422. Bodíky jsme čekali od Petra a 

taky byly. Milana Vaňka dvěma dobrými náhozy poráží 450:431. Máme 6:2 a +33 kolíků pro naše 

barvy. Jenže, za domácí mají nastoupit dva nejlepší hráči a oba to potvrzují. Michal Šic poráží Martina 

466:445, rozhodovala Michalova lepší dorážka a Martinovy fíky. 6:4 a +12 pro nás. Michal Talacko ale 

nenechal nic náhodě a Láďu rozebral náhozem 472 kuželek, oproti Láďovým 416. Michal byl lepší ve 

všech směrech. Celkově zaslouženě 10:6 a o 33k 2634:2590 pro domácí. Od plichty jsme ale byli jen 4 

kuželky – no, bodík by se hodil a určitě by nám z tohoto zápasu i slušel. :-) 
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 No nic, nezbývá, než zabojovat o body doma proti nelehkému tradičnímu soupeři z Trutnova. 

 

 

 Zamíchat sestavou, to byl další pokus, jak probudit tým a dospět konečně k bodům. Načínáci 

si tak prohodili dráhy a bylo to k užitku. S přispěním výkonu hostů jsme se po výhrách Jirky nad 

Alešem Kotkem 440:413 a Ládi nad Milošem Veiglem 478:428 dohrabali k nadějnému náskoku 77 

klacků. Jirka v půlce o 6 prohrával, dvojku pak trochu vylepšil, zatímco Aleš ztratil na jedničce hlavně v 

plných. Láďa vedl už po prvních plných, v půlce pak o slušných 16. Čtyřka mu sedla ještě líp (247k) a 

Miloše tak o 50 kuželek pěkně rozebral. Hodně nadějný náskok, ale s vědomím, že kvalita u soupeře 

ještě na plac přijde. Na Martina šel Zdeněk Babka, první půlka vyzněla lehce pro hostujícího hráče, ale 

jen o 5 kuželek. Po změně drah ale Zdeněk ukázal, jak se má naše jindy záludná jednička hrát a 

nasypal tam 250k, na což Martin už nedokázal zareagovat a pohrává 429:471. Ještě těžší to měl vedle 

Filip proti nejvyšší kvalitě v dresu soupeře. Petr Holý mu už na první dráze nadělil 57 klacků, a i když 

Filip druhé plné zahrál suprově, stejně v nich opět ztrácel. Pak zase slabá dorážka, zatímco Petr drží 

vysoký standard. Je z toho prohra 422:507. K nelibosti domácích dotahováků druhá runda soupeře 

otáčí vývoj, uhrává pro sebe 127 kuželek, takže jsme na plichtě a -50. Ne že by to nešlo dohnat, či 

snad alespoň vydolovat bod za dvě těsné výhry. No, nešlo… Jirka Prokop zaskočil na nastydlého Petra 

a od Jardy Juska dostává v půlce do vínku 36 kuželek. Vypadalo to, že je nemožné to otočit, ale Jirkovi 

se to s přispěním soupeře povedlo. Jarda se s jedničkou nesrovnal, Jirka zahrál dobře a o klacek 

vyhrává 437:436. Vedle domácí Jarda v půlce drží krok s Jardou Jeníčkem (nějak přejardováno v 

poslední rundě…), host vede o 7 kuželek. Rozhodlo se ale hned v druhých plných (dalších +16 pro 

hosta), následně bez formy hrající domácí Jarda nevyužil výpadek soupeře v dorážce a dává jí dost 

podobně špatnou. Je z toho 424:451 a celková výhra Trutnova 10:6 a 2706:2630. Třetí domácí prohra 

na počet kuželek….. 
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 Divizní klání jsme v pondělí 24.10.2016 proložili prvním zápasem v Poháru ČKA ve Dvoře 

Králové. 

 

 Do Dvora jsme zajížděli po šesti divizních prohrách v řadě. Začátek napovídal, že se z té 

bryndy možná nevyhrabeme, když Jirka nestačil na Martina Kozlovského a prohrává 1:3 a 498:533. 

Hlavně 12 újezdů je šíleně moc... No, ale jak sám Jirka říká, pokud on je čuklibrkem, tým vyhrává a to 

se potvrdilo i včera. K obratu zavelel Petr v duelu Jiřím Červinkou. Vyrovnaný zápas, každý vyhrává 

jednu dráhu, pak plichta na 120k, kdo vyhraje poslední dráhu, bere body. A byl to Petr s náhozem 

146k. Celkově 2,5:1,5 a 546:531. I tak domácí stále vedou na kuželky. Vcelku lehkou úlohu měl Martin 

v souboji s Martinem Šnytrem. Náš Martin zahrál v pohodě a dobře, naproti tomu domácí Martin 

chyboval a vysoko prohrává 0:4 a 465:524. Vedeme 2:1 a o vcelku slušných 57 klacků. Jenže, Jarda 

nemá formu a původně byl sám sebou obětován na Luďka Horáka, takže jeden velký otazník, co 

bude. Luďa se do toho opřel a hned na první dráze 30 kuželek odmazal (155:125). Pak ale slabší dvě 

dráhy, Jarda nešel pod 140 a karta se začala obracet. Když z náskoku první dráhy Luděk těžil celý duel, 

nakonec prohrává 1:3, ale na klacky pro něho (po třech Jardových pokusech shodil lavor) 570:565. 

Doufáme, že výhra 5:1, 10,5:5,5 a 2151:2099 nás nakopne i do divizních zápasů a zase bude líp! 

 

 Divizní situace je vážná, kritická může být, pokud budeme pokračovat v sérii proher. Dalším 

soupeřem je smiřické áčko, ambiciózní nováček, který to má doma nastudované a je to u nich slušný 

sypák. Na zápas nemohl Láďa a my angažovali Martina Šolce, který tam před týdnem slušně 

potrénovat s béčkem a zahrál dobře. 
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 Hráčské kšefty, padavost kuželny, blízkost maštalí, to vše dělá ze zápasu ve Smiřicích takové 

slušné derby. Po dohodě jsme začali už o půl 4, za naše barvy na úvod nastoupil Martin Šolc a nutno 

říct, že se předvedl ještě líp, než před týdnem za béčko. V duelu s Martinem Kamenickým mu byl 

velice důstojným soupeřem a do poslední chvíle nebylo nic jasné. 460:470. Náš druhý Martin taky 

pospíchal a tak šel netradičně brzy a to na Michala Janečka. Duel to byl ve vlnách, plné pro Michala a 

bylo vidět, jak je na koni. Dorážka ale byla o něčem jiném, Martin parádně a Michal po prohře dráhy 

o 20 (236:256) viditelně znervózněl. Druhé plné nic moc nevyřešily, zato ale druhá dorážka ano. 

Martin 4x ujel na čest práci a bylo jasno. Michal vyhrává 478:464. Domácí vedou 4:0 a o 24 klacků. K 

obratu měl zavelet v bratrovražedném souboji Filip a po krásné dramatické bitvě i zavelel. Bráchu 

Martina poráží o 10 kuželek a dává nám šanci na úspěch. Matematika říkala, že další dva domácí jsou 

hratelní a na konci staň se, co staň. Jenže, vše bylo jinak, Radek Urgela se do našeho Jirky opřel hned 

od začátku, vybudoval si náskok a pak ho jen udržoval. Vyhrává 486:455. I u Petra byla šance, kterou 

ale výrazně odmítl Jirka Mochan. V duelu s nejlepšími náhozy a po pěkném souboji poráží Petra 

494:482 a o osudu zápasu je v podstatě rozhodnuto. Jarda to mohl jen kosmeticky upravit, k celkové 

plichtě bylo moc daleko... S Davidem držel krok vždy jen v plných, dorážka jasně pro Davida. Nakonec 

464:434. No, na 2760 je 14:2 pro domácí dost kruté. Aspoň, že (ovlivněno padavou kuželnou) šly 

výkony nahoru. Rohu zdar, za týden Nová Paka doma. 

  

 Jak vidno, ani 7. kolo nepřineslo úspěch. Teď už je to zápas od zápasu, alespoň doma musíme 

bodovat, jinak ze sestupových hladin jen tak nevyplaveme. 
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 S Novou Pakou už to chtělo bodovat, protože ta nula na kontě bodů se nám vůbec nelíbí. Ze 

zápasu se vyklubala dramatická bitva, která se rozhodovala až v poslední rundě. Před 14 dny se 

prohození načínáků vyplatilo, takže zaznělo neměnit. Jenže Jirka na jedničce ztratil na Jirku Bajera 16 

klacků, v druhých plných dalších 10, nakonec prohrává 420:445. Paradoxně jeho nához naznačoval 

bájnou větu o tom, že když on je čulda, tak vyhráváme. Uvidíme… Láďa v půlce lehce prohrává, 

druhou dorážkou a zlepšeným výkonem ale průběh otáčí a Jirku Kouta poráží 440:424. Je plichta a 9 

kolků pro soupeře. Prohodili jsme dráhy u druhé dvojky a Filipa vyzval Honza Šmidrkal. Kluci se tahali 

o každý klacek, půlka 231:240, Filip stahuje 3 klacky v plných a drama pokračuje. Perfektním závěrem 

pak duel vyhrává 471:468. Byl to asi nejhezčí duel z celého zápasu, navíc nej náhozy zápasu obou 

hráčů. Martin si nad Vojtou Kazdou postupně budoval malý náskok, a i když se v druhé půlce zdálo, že 

prohrává, bylo to jen tím, že byl pozadu v hodech. Vyrovnaný duel pak rozhodl hodovkou před 

koncem, vyhrává 443:428. Miska vah se začíná klonit na naši stranu, vedeme 6:2 a +9 pro nás. Tenhle 

„luxusní náskok“ měli dotahováci přetavit v první body, ale vše bylo jinak… Jarda v duelu s Dobrou 

Lánským drží v půlce krok a prohrává o jednu kuželku. Rozhodovalo se v druhých plných, Jarda jen 

133, Dobra 158. Drobnou korekci Jarda udělal v dorážce, ale nestačilo to a prohrává 438:457. 

Paradoxem je počet újezdů – Jarda 1, Dobra 11 a přesto vyhrává. Spadlo mu tam snad i to, co 

nechtěl. Vedle Petr s Jaromírem Erlebachem ztrácí naopak v první dorážce 20 kuželek, pak ještě 11 v 

druhých plných a tak finiš s lepší dorážkou stačil jen na korekci a ne na zvrat. Petr prohrává 442:467 a 

je jasno, že body odjíždějí zaslouženě do Nové Paky. Hosté vyhrávají 10:6 a o 35 kuželek 2689:2654. 

Tentokrát jako tým lepší dorážka, daleko míň fíků, ale špatné plné. Pohled na výsledky zase říká, že 

bohužel držíme shodnou šablonu, kdy 1 ulétne nahoru, 1 dolů a 4 zahrají shodný podprůměr. 

Tentokrát v rozmezí pěti kuželek od 438 po 443. Sic zdá se býti toto lepší, než na začátku, ale prostě 

to nestačí. :-) No nic, za týden jedeme na velkou neznámou, opravenou maštal do Vysokého Mýta. 
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Ještě před devátým kolem divize byla na pořadu odveta Poháru ČKA se zálohou Dvora Králové. 

 

 Po nadějné výhře ve Dvoře naše postupové ambice vzrostly, a ač se nám v divizi nedaří, chtěli 

jsme si jet zahrát do Poděbrad proti třetiligovému Tehovci. Vše se nakonec povedlo, hostům jsme 

šanci na obrat nedali. Filip začal proti Martinu Kozlovskému vlažně a první dráhu o 5 prohrává, pak 

ale zabral, dal 2x 153 a vypadalo to na body. Jenže soupeř se do toho opřel na poslední dráze (155k), 

Filip jen 123 a hosté mají první a nakonec jediný bodík za výhru na kuželky v poměru 562:549. Vedle 

Petr od začátku válcuje Jiřího Červinku náhozy s hodnotami 148, 148 a 149. Jirka kontruje jen na 

poslední dráze a Petr bere zaslouženě body v nejlepším náhozu večera 579 kuželek. V půlce 2:2, ale 

30 klacků pro nás a hlavně k postupu chybí v podstatě už jen jedna vyhraná dráha. O to se postaral 

vzápětí Martin v duelu s Luďkem Horákem výhrou 153:114. Luďovi se moc nedařilo, a i když nakonec 

vyhrává dvě dráhy, body bere Martin za vyšší kuželky v poměru 562:528. Martin tam ještě jednou 

nasypal 154k, takže nakonec určitě spokojenost s celkovým výkonem. Jarda tradičně prohrává první 

dráhu, a i když výkon byl v hodnosti čulibrka (525k), poráží Petra Janečka 2,5:1,5 s prohrou o 9 dřev. 

Podruhé tento husarský kousek… V tomto duelu o všem rozhodoval poslední hod, oba do plných na 

shodném čísle, oba za 7 a ta plichta „stačila“. Celkově 5:1, 9,5:6,5 a 2215:2160 pro naše barvy a 

postup. Příští soupeř Sokol Tehovec okupuje v třetí lize druhé místo a tak bude souboj jistě velmi 

zajímavý a postup těžký, nikoliv nemožný…. 

 

 Kuželkářská listopadová honička pokračuje, v pátek do Vysokého Mýta, rovnou o tomto 

víkendu běží doma memoriál Arnošta Driena a už vyjednáváme s Tehovcem termíny pro druhé 

předkolo Poháru. Na listopad slušný zápřah. 
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 Do VM jsme jeli s vědomím, že se tam nevyhrává, ale s nadějí, že to může být díky výměně 

technologie i jinak. Kluci mají automaty z Týniště, chová se to jinak než na původní maštali a výhodou 

to je určitě spíš pro hosty, než pro domácí. Změnili jsme pořadí hráčů, protože doma běžel tou dobou 

už policejní turnaj a Filip chtěl stihnout vlak v 9. Jirka šel na Jardu Stráníka a hned od začátku se do 

něj opřel tak, že se domácí ptali, jestli „žere syrové maso“. Na první řádek měl 78 s pěti hodovkama! 

První plné vyhrává 163:152, ale Jarda dává super dorážku a otáčí to pro sebe. Dramatický souboj to 

byl až do samého závěru a líp z něj o jeden klacek vylezl domácí hráč v poměru 428:427. Pro nás 

trochu smůla, ale na to už jsme zvyklí… Jarda šel na Michala Hynka, od začátku jen těžko hledal roha, 

šlo to jen po šestkách a občas míň (140:161). Pak ale přišla dorážka a byl konec… 5 fíků na levého 

sedláka, bída. Přenesl si bídnou hru i na jedničku a předvedl děsivý výkon 364k s nakládačkou od 

Michala o celých 82 kuželek. No škoda, že jezdíme v šesti, střídat se mělo už během první dorážky! 

Chuť k obratu měl Filip, po vyrovnané první dráze utekl Jirkovi Zvejškovi v druhých plných o 16 dřev a 

v dorážce si náskok už dokázal pohlídat. Vyhrává 414:393 a vykřesal kousíček naděje na zajímavé 

pokračování zápasu. První trojka odjížděla z VM v době, kdy Láďa hrál s Tomášem Kyndlem vcelku 

vyrovnaně, v plných prohrával o pár klacků. Během cesty domů ale přišla zpráva, že se Tomáš zbláznil 

v dorážce a vede 269:217. Ani výměna drah s průběhem duelu nic neudělala, Láďa na skvěle hrajícího 

Tomáše neměl a prohrává 408:513. No a je definitivně po nadějích byť i na jeden bodík. Petrovi to 

letos parádně šlape a potvrdil to i v pátek. Po skoro vyrovnané první dráze do toho šlápnul i na 

jedničce, bez fíka tam dal 243 a soupeři naopak šanci nedal. Petra Bartoše poráží 476:445. Následuje 

předlouhé opravování porouchané maštale a tak Martin k duelu s Vaškem Kašparem nastupuje s 

notným zpožděním. Za již rozhodnutého stavu kluci hrají plichtu na slušném čísle 450k, což znamená 

výhru domácích 11:5 a 2675:2539. Věčná škoda, že to Jarda tak zazdil a že nebylo koho na střídání…. 

 



Kronika „A“ Stránka 283 
 

 Listopadový Memoriál Arnošta Driena nás obecně dle divizních výsledků nezachytil v přílišné 

formě. Postoupit mezi 12 finalistů dokázali jen Martin a Láďa. V kvalifikaci byl Martin čtvrtý za 

slušných 557 kuželek, Láďa šel z šestého místa za 549 kuželek. V nedělním finále šel Láďa o klacek níž, 

548k a celkově mu to dalo na 5. místo (1097k). Martinovi se v neděli nedařilo a zahrál jen 491k, což 

v součtu 1048k znamenalo pokles až na 12. místo. Petr byl 15. za 518k, Jarda 20. za 499k a Jirka 21. 

s výkonem 498k. Turnaj vyhrál Láďa Beránek za 616+600. Šestikila byly ještě dvě, ve finále Jan Baudyš 

609k a Ivan Vondráček 612k. Celkově v družstvech vyhrává díky Láďovi Beránkovi a Martinovi áčko 

(ještě Petr a Jarda) s výkonem 2190k, před Jindřichovým Hradcem A (2148k) a mixem HK a Dvora 

Králové (2085k). Pro úplnost, ženy uspěly jindřichohradecké, za barvy SKP byla třetí Jiřina s dvěma 

klackama pod litr. Ale turnaj podle mě dobrý, bylo na co koukat, pohoda. 

 

 Divize pokračuje hned ve čtvrtek, doma uvítáme Třebechovice a bodovat sice jasně chceme, 

ale bude to moc těžké. 

 

 Kdy jindy už chceme bodovat, než když nám soupeř svým výkonem přímo nabízí body… 

Jak hovoří nadpis – podobně jako v domácím utkání s Vrchlabím to dopadlo včera. Třebky 

daly ještě o dva klacky míň, než Vrchlabí, my ovšem míň o rovných 20. Bída, bída. Úvod obstarali Jirka 

Prokop a Jirka Vaníček, proti nim Pepa Dvořák a Luděk Moravec. Náhradník Jirka byl kapitánem 

nuceně nominován dvě hodiny před zápasem díky absenci Ládi a Petr ho nasadil coby specialistu na 

1-2. Jirka se ale (snad i díky bolestem třísel) moc nechytal, půlku prohrává o 23k, pak drobná korekce 

v plných a lepší dorážka než Pepa, což vyústilo v těsnou prohru 416:417. Velká škoda, protože Pepa 

nezvládl jedničku a náskok ubránil v závěru, kdy měl k dobru oproti Jirkovi tři hody. Jak je zrádné 
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jezdit hrát jen v šesti lidech, se projevilo nejen u Jirky Prokopa, ale i u Jirky Vaníčka, kterého po 30 

hodech chytly záda a pod práškama to sice dohrál, ale… Půlku jen 178k, Luděk 210k a vypadalo to 

věru zle. I přes bolesti se Jirka zvedl a vymodlil na čtyřce 223 kuželek, což při polevení Luďka 

znamenalo prohru jen 401:411. Oba duely jsme ale měli vyhrát! Máme 0:4 a -11 klacků. Na Filipa šel 

náhradník Zdeněk Zahálka a Filip potvrdil, že v poslední době šel proti začátku sezóny nahoru. V půlce 

má náskok 29k, pak sice něco málo ztratil v druhé dorážce, ale zápas zvládá v poměru 444:428. Vedle 

vyzval Martina nejlepší hráč hostů Olda Motyčka. Olda na co sáhl, to tam spadlo, a když hodil haluz, 

spadlo to taky. 8 bez roha pro něho včera nebyl žádný problém. V půlce díky super plným vede 

250:234 a svůj náskok po změně drah v podstatě jen udržuje. Martin stihl kontrovat v plných, ale díky 

Oldově dorážce se to nepovedlo otočit, Martin prohrává 457:476. Máme 2:6 a -14 kuželek. Jardu 

vyzval Mira Cupal a na Petra šel v souboji kapitánů Zdeněk Mařák. Jarda s ním drží v plných krok, Míra 

následně utíká v dorážce a v půlce vede 222:203. Druhé plné nic neřeší, ale pak se Míra složil na 

jedničce v dorážce a přenechává nedobře hrajícímu Jardovi body za 414:417. Alespoň slabá náplast 

na naše výkony a snad i trocha spravedlnosti za Mírovo chování…. Vedle ale nastalo to, co nikdo moc 

nečekal. Petr s na trojce asi ještě pod vlivem únavy kolen z víkendového klání nechytal a půlku se 

Zdeňkem prohrává 187:248 a je vlastně rozhodnuto. Náskok soupeře v tuto chvíli je kolem 100k. 

Korekci dokázal Petr udělat na čtyřce, ale už to nic nevyřešilo. Prohrává 423:463 a hosté zaslouženě 

odjíždějí s body za výhru 12:4 a 2609:2558. Nevím, koho chceme porazit, když ne tým co u nás sotva 

přeleze 2600…. Napříště nás čeká ve středu doma pohárový duel s Tehovcem a v divizi sobotní zájezd 

do Rybníka, který sice včera plichtil v Hořicích, ale i tak se čtyřmi body okupuje sousední místo v 

tabulce. Že by výzva? …… 
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Moc dobře jsme věděli, že tohle zadarmo nebude, ale že to bude takový drama, to by 

dopředu neřekl asi nikdo. Zatímco v divizi se nám doposud nedařilo, (jistě to zlomíme v sobotu v 

Rybníku) tak v poháru to zatím jede. Včera jsme se všichni vešli do rozsahu 13 kuželek a s notnou 

dávkou štěstí o klacek vyhráli 4:2. Mohlo to ale být i zcela opačně, od prohry 1:5 až po 5:1 výhru. 

Prostě super zápas se šťastným koncem pro nás. Filipa v souboji mlaďáků vyzval Jakub Šmidlík a od 

začátku měl host navrch. I když Filip zahrál dobře, po třech dráhách bylo jasné, že bod bere soupeř. 

Korekce v závěru znamená prohru 1,5:2,5 a 552:571. Kuba předvedl včera nejlepší výkon z řad hostů. 

Jardu vyzval Martin Hrouda, a jak to u Jardy bývá, první dráha jasně pro soupeře. Pak to ale dvěma 

dobrými náhozy otáčí na 2:1 a +9 klacků, což moc luxusní náskok není. V samém závěru se nedařilo 

ani jednomu, Jarda prohrává 119:126, což ale stačí na výhru na kuželky o celé dvě, 2:2 a 555:553. 

Škoda pomocného bodu, které hrají u dvojzápasu velikou roli. V půlce plichta, ale soupeř má o 17 

kuželek víc. Famózně začal na jedničce Martin v duelu s Petrem Šmidlíkem 165:127, pak ale propadák 

na 109k se sedmi fíky. Druhou půlku tak oba začínali na shodných 274. Martin ale zabral a po lepší 

druhé části vyhrává 3:1 a 556:534. Naopak špatný začátek předvedl Petr proti Jardovi Procházkovi a 

po dvou dráhách byl bez bodu a -17. Zlomit se to mohlo v třetí rundě, kdy měl Jarda dohráno na 138 

a Petr na křížích velkou Plzeň a 4 hody k dobru. Bohužel přes kopec se nedostal a prohrává dráhu o 

klacek, což mrzelo v závěru a v celkových součtech zápasu, podobně jako u Jardy. Závěr totiž patřil 

Petrovi a nakonec prohrává sice 1:3, ale jen o 4 klacky 565:569. No jo, na kdyby se nehraje. A celkový 

pohled na skóre? Před závěrem to kluci otočili, jenže Petr Šmidlík kontroval hodovkou na existenci a 

tak super drama vrcholí posledními hody, odkud vylézáme s „luxusním náskokem“ +1. Celkově 4:2, 

7,5:8,5 a 2228:2227 pro nás. Výhra je výhra, ale pomocné body naše šance v odvetě snižují. Za týden 

v Poděbradech se pokusíme o malý zázrak a porveme se o postup. 
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Do Rybníka jsme jeli s respektem k soupeři i ke kuželně, ale s cílem porvat se o první body do 

tabulky. Analýza hovořila jasně, obětujeme nejhoršího (Jardu) na Tomáše Müllera a ostatní se pokusí 

bodovat. V autě cestou tam nesměle zazněl i limit pro zápas, 401 kuželek na hlavu. Bohužel taktika se 

začala bortit od začátku, hned první dva prohráli, i když ne o moc. Láďa měl podstatně horší plné než 

Marcel Novotný a je z toho 387:410, o všem rozhodovala druhá půlka náhozu, v polovině to kluci měli 

o klacek. Nejvyrovnanější zápas zahrál Jirka se jmenovcem Kmoníčkem, v půlce vede o klacek 

194:193. Před druhou dorážkou vede pro změnu domácí hráč o 1 kuželku a o všem rozhoduje 

dorážka. Náš Jirka byť bez fíka dává jen 53 a celkově prohrává 384:392. Jak to letos bývá, kontruje 

Petr v duelu s Mírou Kolářem. Po slabších plných super dorážka, pak bezva druhé plné a bylo jasno, 

že Petr vyhraje. Dal to 419:399 bez jediného újezdu a naděje opět žije. Filip měl potvrdit trend, začal 

ne moc dobře, ale líp než Ondra Číž, ale dorážka…. 9 fíků! V druhé půlce se v plných znovu chytá, ale 

dorážka je znovu bídná a s chybami, takže je z toho čulibrcká prohra 358:394. Prohráváme 2:6 a o 47 

dřev. Pak se ale děly věci. Martin se pustil do Lukáše Müllera neskutečným způsobem a v půlce 

odmazal 34 kuželek ze ztráty výhrou 232:198. No, začalo to vypadat zajímavě, jenže na jedničce dal 

snad 8 „Brandejsů“, což znamenalo plné jen 117 a téměř vyrovnání jejich duelu. Díky lepší dorážce 

ale nakonec boduje a stahuje 15 kolků za výhru 410:395. Těžký úkol pro dotahováka bez formy Jardu, 

zvlášť proti nejlepšímu hráči soupeře Tomáši Müllerovi. Ale jeden nikdy neví, 32k není přeci 

nepřekonatelné číslo. První plné Jarda vyhrává o klacek, ale to bylo vše, co předvedl. Prachbídná 

dorážka (44 a pak 54) a v dalším průběhu super výkon domácího kapitána znamená vysokou prohru 

Jardy 361:424 a je vymalováno. Domácí zaslouženě vyhrávají 12:4 a 2414:2319. V tabulce tak 

zůstáváme dále bez bodu a teď již s šestibodovou ztrátou. Pohled na zápis říká, že jsme se 37 fíky byli 

jen o jeden horší, než domácí. Problém je v tom, že Filip s Jardou mají na tomto čísle podíl s 27 kusy, 

což je šílené… No nic, podzim má ještě dvě kola, i když v Hořicích to bude móóóóc těžký. Ale nic není 

nemožné a tenhle sport je kulatej. 
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Během dne si mi přihodily dvě dost kladné záležitosti (to tu rozebírat nebudu) a v autě cestou 

na zápas jsme se dohodli, že do třetice by to mohlo přijít v Poděbradech. A přišlo! Nominace záležela 

na tom, zda Petr se svým bolavým kolenem bude chtít nastoupit, či ne. Nakonec že jo a tak jsem 

nechal mimo hru sám sebe (důvod uvádět nemusím…) a taktika byla jasná. Jirku obětovat na 

nejlepšího hráče domácích Jardu Procházku, od kterého se očekávalo šestikilo a ostatní měli za úkol 

bodovat. Domácí borec naplnil očekávání a Jirka se první půlku trápil, byl na vystřídání. Protože by to 

ale nic neřešilo (ztráta po první dráze v součtu s Filipem už 63 kuželek), nechali jsme v tom Jirku 

koupat a on na konci slušně vyplavat na hladinu. První půlka jen 225k, druhá 290k. I tak dostává 

naloženo 515:598, s jedním důležitým bodíkem za třetí nához. Vedle Filip s Jirkou Šťastným v půlce 

prohrává 0:2 a o 15 klacků. Pak super zabral na třetí dráze (148k), v závěru byli oba nervózní, výkony 

šly dolů a líp z toho k naší radosti vychází Filip výhrou na kuželky 538:528. Jarda už se rozcvičoval, že 

půjde rovnou místo Petra hrát, ale když to Filip otočil, bylo zase o co hrát, takže žádné střídání, Petr si 

prostě zakázal v hlavě bolest a jedeme dál. Úkol zněl jasně: dvě dávky! Ano, oba museli vyhrát, nebo 

alespoň jeden s prohrou na kuželky a jeden s výhrou 4:0. Poslední varianta se rozplynula téměř hned, 

protože Petr první dráhu prohrává s Jakubem Šmidlíkem 137:147, zatímco Martin v duelu se 

jmenovcem Hroudou bere bodík za 150:127. Drama pokračuje, role prohozeny, na druhé dráze pro 

změnu prohrává Martin a vyhrává Petr. Martin je +20, Petr +1. Sázkové kurzy se notně hnuly v třetím 

náhozu, Martin vyhrává o 3 a za stavu 2:1 vede o 23, Petr deklasuje Kubu 152:121 a má taky 2:1 a 

+32. No, teď už můžou oba poslední dráhu i těsně prohrát… Oba to ale zkušeně pohlídali, lehká ztráta 

v plných nic neznamenala, Martin to otáčí v dorážce a celkově vyhrává 3:1 a 572:546, Petr sice o 12k 

prohrává, ale celkově bere velký bod za 2:2 a 560:540. Klobouk dolů pánové! No, Jarda se zase za 

sucha mohl převléknout zpátky a koupit něco málo na oslavu postupu. Celkově 3:3, 8:8 a na kuželky 

pro domácí 2212:2185, což v součtu s naší domácí výhrou o klacek znamená náš postup. Moc pěkný a 

dramatický zápas, bylo na co koukat. My potřebujeme pohodu přenést do divizního klání…. 

 


