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Ještě jedna vsuvka – účast na domácím pořádaném turnaji družstev 4x 100HS. 

7.3.2011 jsme dali první nához do turnaje a hned se povedlo hodit rekord v domácí kategorii. Povýšili 

jsme to na slušných 1816 kuželek, prozatím to znamená průběžné třetí místo v turnaji. Nicméně jsme 

zatím na začátku… 

 

 

Krajské mistrovství mužů na domácí kuželně – 12. března 2011: 

 Los rozhodl o tom, že náš jediný zástupce v soutěži Miloš Kvapil nastupoval v kvalifikaci 

v předposlední rundě v 13.00. Nutno říct, že Miloš začal jak z partesu a v půlce měl skvělých 301 

klacků. Nastolený trend však v druhé půlce nedokázal udržet a i přes slušných 270 a celkově tedy 571 

kuželek v osobním rekordu končí v kvalifikaci na 14. místě. I tak se ale v nabité konkurenci ligových 

hráčů neztratil a ukázal, že se s našimi hráči musí počítat…. 

 A tady jsou výsledky kvalifikace KMJ 2011: 
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 Pro úplnost ještě pořadí osmičlenného finále KMJ 2011: 

 

 

 

 Další vsuvka je druhý nához áčka v našem turnaji družstev. Tentokrát 15.3.2011 v obměněné 

sestavě a pro změnu v novém rekordu kuželny domácích - 1851 kuželek. Rád jsem dělal čulibrka na 

458… Super je to, že jsme se všichni vešli vyrovnanými výkony do rozdílu devíti kuželek. Průběžně 

jsme poskočili na druhé místo v turnaji, ale konec ještě není….  

 

 

 

 V podstatě za dvě hodiny bylo jinak a už jsme třetí, předběhl nás Slavoj Praha s náhozem 

1884 kuželek. 
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 Tak, máme za sebou pauzu na Krajské mistrovství a už jsme hlavou v Červeném Kostelci, na 

dalším zápasu Krajské soutěže. Je čtvrtek 17.3.2011 a my v očekávání koulení na jedné z krajských 

„padavek“ vyrážíme vstříc dalšímu doufám vítěznému souboji. 

 A jak to bylo? 

 No, jedna věc je komentář z webu níže, druhá věc je pravda zde napsaná… Začalo to 

„soustředěním a poradou“ u mě v kanceláři po pracovní době u šampáňa, pak hoši plechovkáče do 

auta a Jirka P. půlčana rumu. Nutno říct, že Petr nastupoval po doplnění malými panáčky na kuželně 

už značně „veselej“ a jeho zranění si způsobil při zamotání se a přešlapu… Asi pod vlivem faktu, že už 

nehrajeme o postup, klesla morálka týmu… Tak hoši, příští rok takhle ne!!  

 I cesta zpátky byla veselá….  

 

Ještě článek z webu SKP: 

Áčko zavítalo v 21. kole soutěže do Červeného Kostelce na zápas s jejich „D“ týmem. 
V příjemném prostředí tamní dvoudráhy se nám zadařilo a vezeme domů výhru 14:2, na kuželky pak 
2564:2427. Základ výhře dali v prvních dvojicích Jirka V. – 445k a Zdeněk v nejlepším výkonu kola 
453k. David se na 438k sice k výhře protrápil (i s přispěním dlouhé pauzy při opravě stavěčů), ale po 
třech hráčích bylo v podstatě rozhodnuto. Petr se pak pro zranění palce na noze nechal od 32. hodu 
střídat Láďou, ten nakonec dotáhl duel do těsné výhry – 382k. O možnost udělit kanára jsme přišli 
v páté dvojici, když Jarda po první dobré dráze nenašel pohodu v plných a prohrává o 14 klacků – 
430k. V závěru výhru potvrdil Jirka P. s náhozem 416 kuželek. 
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Ještě nějaká ta dokumentace z místa činu. 

 

 

 

 Další vsuvkou je třetí vystoupení áčka v našem turnaji družstev v pondělí 21.3. Tentokrát se 

už tolik nedařilo a hranice 1800 kuželek se pokořit nepovedlo. Ale výkony slušný, jen to nepadlo tak, 

jak by si hráči představovali a jak by bylo potřeba na úspěch v turnaji. Průběžně to je zatím 12. 

místo…. 

 

 

 

Je čtvrtek 24.3. a na naši kuželnu míří České Meziříčí B. U nich jsme jim dali kanára, ale na 

jaře jsme tohle dokázali jen v prvních dvou zápasech s Jilemnicí a Dvorem Králové C. Nastupujeme 

bez Jirky P., Zdeňka a Miloše, takže v oslabené sestavě.  

Hosté nám pěkně zatápěli a nedali nám chvilku klidu. Sice nakonec odjížděli s porážkou 12:4, 

ale spokojeni s osobními rekordy a s celkovým náhozem přes 2600 kuželek. My si alespoň postupně 

zvykáme na vyrovnanější zápasy, jako trénink psychiky a příprava na Krajský přebor je to dobrý…  
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Před výsledky ještě pár fotek z příprav a taktické porady před zápasem. 

 

 

 

Článek z webu SKP: 

22. kolo Vč. soutěže k nám zaslalo B tým Českého Meziříčí. Jak napsal Zdeněk do zpravodaje, 

hosté se drželi a podali výborný výkon, zejména Jarda Šrámek si skvěle zahrál (495). Nejdříve Jirka V. 

(432) a Láďa (462) dali základ naší výhře a po jejich úvodním hraní bylo 4:0 a plus 49 kuželek. Ve 

druhých dvojicích vyhrává Jarda (429), ale Honza (402) svůj zápas prohrává, je to 6:2 a plus 39k. 

Dotahováci obou týmů pak předvedli silný závěr, když hostující J. Šrámek dává zmíněných 495 a 

poráží Davida (446), Petr pak 470 a svůj zápas bezpečně vyhrává. Celkově tedy 12:4 a o pouhých 40 

klacků 2641:2601. Alespoň byl zápas dramatičtější než některé jiné…  
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 Poslední účastí v našem turnaji na 4x 100HS byl páteční nához. Přibrali jsme Alenu 

Prokopovou, je škoda, že Honzovi a Jardovi tohle nepadlo včera na zápase… 

 

Po týdnu volna jsme se zúčastnili v pondělí 4.4. super akce, kterou organizačně zajistil náš 

kapitán Zdeněk. Pozval na naši kuželnu Robina Parkana na ukázku hraní, metodickou pomoc a 

předání rad a zkušeností. Musím podotknout, že část z nás říkala, že to bude rychlý, že Robin jak nás 

uvidí, uteče se slovy, ať hned skončíme, že to stejně nemá cenu….  

Nakonec se akce více než vydařila a my jsme se dozvěděli snad vše o našich chybách a 

nešvarech.  Nejdříve teorie, pak každý na záznamu na kameře s rozborem jeho chyb. No, někteří 

dostali málem i pochvalu. Především David, Zdeněk a Honza. Jak se čekalo, nejhůř v hodnocení 

dopadla moje maličkost, a oba dva Jirkové…. Ale celkově myslím, že to bylo dost poučné a potřebné. 

Taky jsme asi pochopili, že nejde o momentální výkonnost při blbém základu a stylu, ale že se chceme 

zlepšovat všichni….  

Níže je dokumentace z místa činu, dále pak vystříhané fotky největších chyb z natočených 

videozáznamů. 
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 Jak jste mohli vidět, byli jsme pod dozorem místopředsedkyně klubu.  No, hlavně nám 

pomohla, když jela Robinovi kamsi koupit nové baterky do kamery. 

 

 A jak to bylo s těmi chybami? Níže máte vybrané foto z videa s krátkou charakteristikou 

trenérových výtek k hráči…. 
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Jirka Vaníček a jeho hod více jak metr před sebe. Výtek bylo i víc, ale píšeme jen nosné… Jarda 

Němeček – charakterizováno jako „procházka s koulí v ruce“, 6 kroků, úskok do strany na konci… 

 

Zdeněk Diviš a jeho zázračné držení koule…. Miloš a jeho dlouhý první krok, jinak ale pochválen. 

 

Honza a taky dlouhý první krok.   David v podstatě pochválen, snad jen širší postoj. 
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Jirka a jeho koule metr a půl před tělo.  Láďa a motání doleva a doprava mimo trasu. 

 

Nejhezčí je ale Petr a jeho prolomená noha….  

 

 

 Myslím, že ponaučení si odnesli všichni, jen třeba těžší případy jako jsem já, si necháme 

totální předělání stylu radši po sezoně… 

 

 Blížil se ale pomalu pátek 8.4. a náš zápas ve Vrchlabí s jejich „D“ týmem. Byli jsme domluveni 

na pokračování akce do soboty u mě na chalupě a tak za úkol měli jet všichni. Nepovedlo se to jen 

Milošovi a je to škoda. Asi jsme mu „prožrali“ jeho podíl ve fondu….  

  

Co k samotnému zápasu? No, začalo to náběhem na kanára, když jak Jirka V., tak i Láďa své 

soupeře porazili a měli jsme i slušný náskok. V druhých dvojicích se však nedařilo Jirkovi P. a dotáhl se 

při prohře jen na 400 klacků. Číslo dal David – skvělých 461 a konečně taky řekl, že je spokojenej!  

Jasnou výhru měla potvrdit poslední dvojice, ale bylo to opačně a soupeř nebezpečně stahoval. Petr 

Sice zahrál slušně, ale soupeřka mu dávala pěkně co proto, Zdeněk se trápil na trojce a nakonec 

prohrává o jednu kuželku.  


