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Ještě k turnaji naše fotečky z finálové účasti a z vyhlášení nejlepších družstev… Áčko zastoupení mělo 

slušné!  

 

 

 

Utkání podzimu na domácí kuželně – souboj s Červeným Kostelcem B, zápas v podstatě o 4 body!  

Na žádost hostů byl zápas odložen až na pátek 11.11.2011. Pro nás to znamenalo, že nemůže Jirka 

Vaníček, naopak byla šance, že možná bude Miloš Kvapil. A průběh? Tady to je černé na bílém…  

V pátek 11.11. hostilo áčko lídra soutěže, TJ Červený Kostelec „B“ a zápas byl dopředu  nazýván 
utkáním podzimu. Soupeř nedal našim šanci, zahrál dobře a poráží náš tým 12:4 a 2652:2594. Na 
druhou stranu při vší úctě ke kvalitám soupeře musím konstatovat, že jsme se vlastně porazili sami.. 
Nejen že jsme čekali, že soupeř předvede rekord kuželny a nához přes 2700 kuželek, ale hlavně jsme 
tak trochu nečekali, že my nedáme ani 2600… A průběh zápasu? Jirka Prokop v úvodu prohrává 
391:440, když se mu nedařilo vůbec nic. Zároveň David Hanzlíček s přehledem poráží svého soka 
461:416 a je na světě remíza a vedení hostů o pouhé 4 kuželky. Láďa Mikolášek pak otáčí zápas a 
poráží svého soupeře 453:428, Petr Víšek však hraje proti nejlepšímu hráči celého přeboru Lukáši 
Jankovi a prohrává s ním především díky Lukášově skvělé druhé dráze 439:466. Je tak opět vyrovnaný 
stav a soupeř vede o 6 kuželek. Zápas tedy měli rozhodnout jedni či druzí dotahováci obou týmů. 
Jarda Němeček po dobrých plných prohrává dorážku a vedle Franta Beránek dostává od skvěle 
hrajícího Kamila Mýla 58 klacků. Po změně stran se v plných Jarda ještě soupeře drží, ale v závěru ve 
snaze dohnat kuželky riskuje a dorážku vůbec nezvládá… Důvodem risku byl fakt, že Franta mocně 
dohání Kamila a chvíli to vypadá, že zápas i dokonce otočí. Nakonec se to nepovedlo a Franta 
prohrává o pouhých 7 kuželek 445:452. Jarda však po mnoha újezdech prohrává s Jindřichem 
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Kašparem vysoko 405:450. Č. Kostelec tak vyhrává zcela zaslouženě, protože přísné měřítko 
v domácím prostředí snese jen výkon Davida, další tři hráči mají rozhodně na víc a Jirka s Jardou 
jednoznačně „vybouchli“… Nezbývá, než se „srovnat“ a znovu najít kdesi zapomenutou formu…  
 

 

Co dodat? Já osobně si myslím, že nás svazuje nervozita z toho, že naším původním cílem bylo 

pokusit se o postup do divize a teď, když se nedaří tak jak by se slušelo, nejsme schopni se z toho 

vyhrabat. Myslí, že musíme hrát víc „pro radost“ a ono to zase půjde…  

 

 

No nic, pojďme na odvetu Poháru ČKA, tedy na nedělní zápas s Trutnovem B. Nakonec to stihl i Miloš, 

ale průběh byl znovu, řekl bych „trochu nešťastný“… 

 

Áčko bojovalo o přežití v Trutnově v neděli, pro změnu s jejich „B“ týmem a úkolem bylo odčinit 

domácí nešťastnou porážku 1:5. První zápas ale vyzněl těsně pro domácí, když Radek Frinta po remíze 

v počtu drah poráží těsně 510:506 Davida Hanzlíčka tím, že shodil předposledním hodem neskutečně 

těžkou existenci.. Odveta se tak chvěje v základech, o postupu domácích do druhého kola pak 
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rozhoduje Miloš Veigl, když deklasuje Jirku Prokopa 533:485. Bodík pro nás pak získává Zdeněk Diviš, 

když poráží Láďu Němce 3:1 a 491:460. Láďu střídal v půlce Ivan Kulich, ale bodovat proti Zdeňkovi 

nedokázal. V poslední dvojici pak Miloš Kvapil prohrává na dráhy 1:3, je to ale škoda, protože na 

kuželky poráží Aleše Kotka 526:515. Celkově tedy domácí vítězí znovu 5:1 a 2018, na pomocné body 

10:6. Ivan Kulich sice psal, že náš třetí hráč dělal, co mohl, aby to nebyl kanár, ale když se ale podíváte 

podrobněji na zápis, je opět vidět naše nehorázná smůla… Davidovi chybělo 5 kuželek, Milošovi na 

druhé dráze 4. Opět by se vše otočilo v náš prospěch. Celkový výsledek 1:5 je tak stejně krutý, jako 

v prvním, domácím zápase. Trutnov B tak postupuje na náš úkor do druhého kola po celkovém 

výsledku 10:2 a 16,5:15,5. Tentokrát o jenom pár klacíčků lepšímu, ale hlavně o moc šťastnějšímu 

soupeři gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v druhém kole v souboji s Rychnovem. 

 

Naše letošní pouť Pohárem ČKA tak končí hned v prvním kole. Nicméně účasti nelitujeme, myslím, že 

diviznímu Trutnovu B jsme byli nepříjemným soupeřem. Druhým efektem této prohry je, že jsme si 

znovu dokázali, že i se soupeři z vyšších soutěží lze hrát pěkná a vyrovnaná utkání. 

 

Vypadá to, že se toho Trutnova asi jen tak nezbavíme.  

Pro změnu v desátém kole Přeboru jedeme do Trutnova ve čtvrtek 17.11. na zápas s jejich „D“ 

týmem.  
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Áčko ve čtvrtek doslova utrpělo výhru v Trutnově s jejich „D“ týmem. Výhra 10:6 a 2392:2370 
byla s velkým štěstím. Nejdříve zápas výborně rozjel David Hanzlíček, když dal 440k a udělal základní 
náskok 45 kuželek. Jirka Prokop následně obhajuje čulibrka, když dává jen 374k s 12 újezdy! Prohrál 
však jen o 5 klacků a tak to nebylo tak bolestivé. Honza Bičiště rovněž nezahrál dobře a od 67 hodu 
ho střídal Zdeněk Diviš. Zahrál bez újezdu a ztrátu na svoji soupeřku dohnal (389k). Po skončení 
tohoto zápasu jsme původně mysleli, že prohrál, ale po přepočítání lístku vyšlo najevo, že rozhodčí 
omylem nepřipsal kuželky po chybně vyhodnoceném hodu a tak po korekci patřily body nám. Teprve 
potom V. Krulišová litovala svých újezdů v závěru hry…Láďa Mikolášek se pak taky trápil především 
na jedničce a vyhrává o jednu kuželku posledním hodem (394k). Bylo tak 6:2 a o 46 kuželek pro nás. 
Prostě klasický průběh, jak to už známe z několika takto prohraných zápasů… Jarda Němeček 
následně sice hraje jako druhý náš hráč nad 400k, ale s nejlepším hráčem soupeře Pavlem Řehákem 
prohrává 413:430. Náskok se tak ztenčil na 29 klacků. Petr Víšek měl za úkol udržet tento náskok 
proti nestorovi trutnovských kuželek Láďovi Němcovi. Petr (382k) nakonec prohrává o 7k a tak je na 
světě utrápená a šťastná výhra celkově o 22 kuželek. Především ale vládne nespokojenost s 
předvedenými výkony, protože jsme se nedostali ani na 2400 kuželek. Výborně zahrál jen David, 
dobře i Jarda a Zdeněk. Ostatní se na nepadavce v Trutnově znovu trápili. V dalším kole hostíme 
doma ve čtvrtek 24.11. Hořice D. 
 

Tentokrát se podařilo udělat i pár fotek, abychom zdokumentovali zápasovou atmosféru…  
Moc si nevšímejte datumu fotek, měl jsem nějak špatně nastaveno… Polepším se. Slibuju!!! 
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 V dalším kole přivítáme na domácí půdě Hořice „D“. Kolegům z Hořic máme co odvádět, 
s céčkem jsme tam prohráli, takže jsme si chtěli trochu napravit reputaci. Hlavně nás čekal blok dvou 
zápasů doma, chtěli jsme naplno bodovat a nadále držet kontakt s popředím tabulky. 
 
 

11. kolo Krajského přeboru přineslo domácí výhru áčka nad „D“ týmem Hořic. 
Hořičtí nasadili třikrát nadějné mládí a druhou půlku „tvořila zkušenost“… Začátek zápasu se 

nepovedl a tak jsme se letos teprve podruhé ocitli v situaci, kdy jsme zápas museli otáčet. Většinou to 
známe opačně, soupeř často otáčí naše vedení. Jarda Němeček netradičně začínal a „pro změnu“ 
znovu získává čulibrka za nához pouhých 411 kuželek. Prohrává tak s Martinem Mazurou 411:439. 
Plné vcelku slušné, ale dorážka jedna velká bída. Špatné otvírky, pak „zobání po jedné“… Hostem 
z béčka byl tentokrát Jarda Gütler, který sice bojoval a s Martinem Dymáčkem držel krok, ale nakonec 
taky prohrává 433:442. Hosté tak vedou 4:0 a o 37 klacků! Jako tradičně zápas silně ovlivňuje naše 
prostřední runda. Láďa Mikolášek zlepšeným výkonem v druhé půlce poráží Františka Kráčmara ml. 
436:425, když se hořický dorostenec nesrovnal na jedničce s dorážkou. Současně David Hanzlíček 
zcela převálcoval zkušeného Zdeňka Dymáčka 464:408. David zahrál výborně, především na čtyřce, 
nasypal tam za zápas celkem 10 hodovek, samozřejmě že i 3 po sobě. Naproti tomu Zdeněk zůstal za 
očekáváním jak svým, tak naším, prostě se mu nedařilo. Zápas je tak po druhé rundě vyrovnaný 4:4 a 
na kuželky jsme otočili na +30 pro nás. Musím přiznat, že před posledními dvojicemi jsme byli lehce 
nervózní, protože Jirka Vaníček šel na Frantu Kráčmara a Zdeněk Diviš na vynikajícího Láďu Zívra. Jirka 
však Frantu hned od začátku drtil, taky dal 3 hodovky po sobě, ale Zdeňkovi Láďa dost utíkal (po 
půlce skvělých 252k). Při střídání stran byl náš náskok 25 klacků. Nastolený trend Jirka skvěle udržel a 
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Frantu poráží 465:419, Zdeněk se na čtyřce ještě zlepšil a z náskoku Ládi pět kuželek ubral. Celkově 
prohrává 437:472, což v konečném účtování znamená navýšení náskoku v kuželkách na +41. Celkově 
tedy 10:6 a 2646:2605 pro nás díky rozdílu v kuželkách.  
 
 

 
 

Zápas byl zajímavý a dramatický, vždyť v jednu chvíli během poslední rundy se skóre houpalo 
těsně kolem nulového rozdílu. Řekl bych, cenná výhra. 
 

K zápasu mám ještě jednu drobnou připomínku, kterou jsem nedával na web, ale sem do 
kroniky ji napíšu. Kapitánovi se oprávněně nelíbil minulý domácí zápas s Kostelcem B z hlediska 
přístupu našich hráčů k obsluze stolků a řízení zápasu. Vím, že na tento domácí zápas Láďa přijel 
později a Zdeňkovu poznámku možná neslyšel, ale opět zmizel už během poslední rundy, Jirka Prokop 
okamžitě po skončení zápasu, Honza Bičiště a Petr Víšek (byť s bolavými zády) nepřišli na zápas 
vůbec. Nestihli jsme se tak domluvit na některých věcech kolem startu na Krakonošáku ve Vrchlabí, 
neprobrali jsme přihlášení se na turnaj v České Třebové, ani věci kolem lednového přáteláku 
s béčkem. Myslím, že pokecat o tom, co je potřeba udělat, zařídit, či ujasnit plány a zhodnotit zápas 
je potřeba vždycky! Buď se teda musíme scházet před zápasem dříve, nebo nesmíme zmizet jak pára 
nad hrncem ještě během zápasu… Pokud se mnou někdo nesouhlasí, nechť se mi ozve, kritiku 
přijímám…  
 

Ve 12. kole hostíme na domácí kuželně TJ Uragán Milovice A, zápas je ve čtvrtek 1.12., 
klasicky od 17.00 hodin. 
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Pojďme ale ještě zpátky k utkání s Hořicemi - jako vždy je na webu Hořic komentář k zápasu 
od Zdenka Dymáčka, takže jej připojuji. 

 
„Zápas jsme začali velmi dobře. Oba naši hráči podali výborné výkony. Domácí se pustili do 

našich zhurta a zakrátko si vybudovali velký náskok. Ale trpělivá hra našich a hlavně skvělá dorážková 
poměr sil obrátily a my jsme po zásluze vedli 4 : 0 na body. František Kráčmar mladší mohl přidat 
další dva, ale špatným závěrem nakonec prohrál. Tradičně špatně hraje v Hradci Králové Zdeněk 
Dymáček a ani tento start nebyl výjimkou. Hodně ho rozhodily újezdy na oba sedláky v závěru první 
dorážkové. Jeho soupeř hrál výtečně a zahájil útok domácích k obratu. Jeho výkon následoval i Jirka 
Vaníček a měl s Františkem Kráčmarem poměrně snadnou práci. Nejlepšího výkonu zápasu ale dosáhl 
Láďa Zívr a nechci domýšlet jeho číslo, kdyby neměl několik špatných otvírek na dráze č.3. 
Pravděpodobně by jeho číslo začínalo pětkou. I přes slabé výkony těch nejzkušenějších, jsme v Hradci 
podali skvělý výkon, o kterém s uznáním hovořili unisono všichni domácí.“ -zd- 

 
 
 
Je čtvrtek 1. prosince a před námi předposlední podzimní kolo přeboru. Hostíme na domácí 

kuželně TJ Uragán Milovice. 
 

 
 V předposledním podzimním kole jsme přivítali vloni divizní celek s hrůzu nahánějícím 

názvem Uragán Milovice. Obávaný uragán se naštěstí nekonal, ale pojďme popořádku. Za domácí 

začali Láďa Mikolášek a Miloš Kvapil proti Mirkovi a Vaškovi Součkovým, kteří si chtěli dráhy při 

nástupu prohodit, ale přísný rozhodčí dbalý pravidel už jim to nedovolil. Láďa hrál jako za mlada, 

takhle dobře jsme ho ještě hrát neviděli a byl tady první osobáček (495 proti soupeřovým 409). 
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Miloše rozhodil pracovní telefon a takhle špatně jsme ho hrát taky ještě neviděli (395 proti 

soupeřovým 466), po první lajně 2:2 a 15 klacků pro domácí. Ve druhé čtveřici nastoupil Jirka Vaníček 

s Davidem Hanzlíčkem proti Mirkovi Šandovi a Pavlovi Jarošovi. Hosté se snažili a hráli rovnocenné 

partie, ale 416:412 a 461:445 znamenalo 6:2 a 35 klacků k dobru pro nás. Nic moc, když v poslední 

rundě za hosty nastupovali Tomáš Fuchs a Vlasta Hruška, ale Zdeněk Diviš s Petrem Víškem se z toho 

nepokakali a pod dohledem kapitána našeho B týmu Franty Beránka, který se pro tento zápas uvolil 

dělat nám náhradníka, dovedli zápas do vítězného konce. Zejména Zdeněk se po několika 

nevýrazných výkonech v posledních kolech rozehrál a byl tady druhý osobáček - 480, přihlížejícími 

vesměs hodnocen jako promarnění šance na ještě vyšší číslo. Petr dal 428, přičemž mu kuželky ulehly 

3x za sebou a také se mu povedlo ujet do plných, byť v dorážce, takže zase spousta penízků do 

kasičky. Tomáš zůstal za očekáváními a zahrál svůj podprůměr (429), Vlasta si zahrál skvěle (476). 

Suma sumič (jak by napsal Mates od Čiháků) 12:4 a 38 klacíků pro nás. Po delší době jsme měli po 

zápase dobré pocity, snad nám je nezkazí za týden v mém rodišti (pro neznalce - ve Dvoře Králové 

nad Labem). Rohu zdar! -div- 

 

Je pátek 10.12.2011 a před námi poslední zápas podzimu – Dvůr Králové „A“. A průběh? 
 

 


