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Je pátek časně ráno 23.8.2013 a konečně jsme se dočkali dne,kdy odjíždíme na turnaj 

kuželkářů,do města kuželek zaslíbeného Přerova.Pozvánku k účasti na tomto turnaji 

šestičlenných družstev,jsme dostali osobně od Franty Hnilici,nejvyššího to šéfa přes 

kuželky neregistrovaných hráčů naší vlasti,na nedávném mistrovství republiky 

neregistrovaných kuželkářů v Blansku.Přestože nás jelo jenom šest,z původních 

plánovaných osmi zástupců chodovské soutěže Kulich,zůstali jsme věrni původnímu plánu 

cestovat na tuto akci vlakem.Důvodem bylo několik.Hlavně větší pohodlí pro všechny při 

cestování a taktéž po dlouhé době si osvěžit paměť jak taková cesta vlakem vlastně 

v dnešní době vypadá.Navíc i cenové srovnání s autem vycházelo relativně lépe pro tento 

druh dopravy.Takže se nás sešlo na nádraží v Chodově těchto šest odvážných :velitel 

zájezdu Pepa Vaško,dalšími účastníky zájezdu byli: Milan Hruška,David Hruška,Eda 

Pavelka,Karel Čepila junior,který nejenom nás překvapil svým luzným zjevem a jako 

poslední Roman Hubač. Všichni jsme byli řádně vybaveni z domova velkou svačinou a 

taktéž na pitný režim jsme nezapomněli. Jak už bývá zvykem vlaky mívají u nás často 

zpoždění. Že už budeme mít zpoždění hned na začátku cesty v Chodově, ale nečekal nikdo. 

Hned dvacet minut nedávalo moc velkou naději, že v Praze stihneme plánovaný přípoj. 

Jenom David od začátku prokoval,že i tak naše cesta dobře dopadne. A kupodivu měl 

pravdu. My starší jsme mu moc nevěřili, ale jak se sedlo do vlaku tak se přestalo řešit 

zpoždění a v době mobilního internetu jsme nechali vše v rukou „bóžích“. Jak vlak vyjel 

z Chodova, hned jsme se pustili do zásob. Jednak proto, že jsme měli po ránu hlad, ale 

hlavně se nikomu nechtělo tahat těžké bágly plné jídla a pití. Ona stačila cesta na vlak na 

nádraží v Chodově. Nejvíc to odnesl chudák Roman. Přestože se nechal na nádraží přivézt 

autem, dále už musel tahat vše sám a na jeho zásoby se prakticky dostalo až cestou zpátky 

v neděli. Hned se otevřeli první plechovky píva-všichni trefili jednu značku“Pillsner 

Urquel“ a k tomu se zakusovaly řízečky a tak nebylo divu, že cesta rychle utíkala. I 

magister bohém všem chutnal. Aby taky ne, vždyť to bylo bylinkové pití. Poté došlo i na 

soudek plzničky,kterou Pepa doma chladil skoro dva měsíce, než byl soudek otevřen. I ten 

byl rychle prázdný. Takže do Prahy jsme dojeli řádně posílení naším zlatavým mokem a 

řízků taktéž moc nezbylo. Menším zádrhelem v naší cestě bylo, že jsme opravdu plánovaný 

přípoj v Praze nestihli. Dokonce jsme náš vlak viděli odjíždět, jak jsme dojížděli na 

nádraží. Naštěstí nám za hoďku jel další vlak a paradoxně byl v Olomouci o čtvrt hodiny 

dříve než vlak co nám ujel, takže nejenom že jsme do Přerova přijeli původně plánovaným 

vlakem ale i časově jsme nic neztratili. I cesta z Prahy ubíhala velmi svižně a někteří si 

dokonce zajistili známost v nemocnici v Ostravě na Fifejdách (na kožním-co kdyby?). 

Přerov nás přivítal v odpoledních hodinách a po kratší pěší túře, cca půl hodině, dorazila do 

penziónu Taverna, kde jsme měli zajištěné ubytování na dvě noci. Po nezbytném zabydlení 

jsme vyrazili zkontrolovat dění na kuželně, jelikož turnaj v kuželkách už běžel od 

pátečního odpoledne. Na nás čekalo naše vystoupení až na sobotní ráno. Poté jsme 

vyzkoušeli místní bazén. Vířivka, divoká voda, venkovní studený bazén i plavecký 

padesátimetrový bazén, byly vítaným zpestřením našeho pobytu. Na večeři jsme vyrazili 

do pizzerie na náměstí, kterou jsme si vyhlídli cestou z nádraží. Prostředí a obsluha bylo na 

slušné úrovni i když slečna byla zpočátku zmatená, jak z naší objednávky-tu jí ve finále 

musel vysvětlit nejchytřejší z nás David, ale i z neustálého našeho přemisťování se 

v prostoru pizzérie.I když jídlo a pití nevypadalo špatně, na druhý den jsme si vybrali jiné 

stanoviště. A určitě jsme neprohloupili. Před spaním jsme se prošli večerním Přerovem. Co 

nás hodně překvapilo, bylo to, že ač byl teprve pátek, bylo zde plno lidí, kteří taktéž 

nespěchali do postelí. Na to nejsme u nás zvyklí. Navíc italská zmrzlina po desáté večer 



neměla chybu. Spát jsme šli poměrně brzo kolem jedenácté. Hlavně proto, že jsme měli 

začít hrát jako první už v devět ráno. Takže jsme si chtěli dopřát vydatný spánek před 

naším vystoupením na kuželně. Bohužel klidného spánku nám nebylo dopřáno. Ač se 

penzion nacházel v poměrně klidném místě, hlavně přes den tady bylo neskutečně ticho, 

noční život nás nemile překvapil. Hlavně někteří účastníci místní diskotéky byli zralí 

minimálně na pěst. Volat po jedné hodině:“Baník p…! Baník p…!“ a když k tomu přidáte 

„síííígma“ tak je po spánku. No nic se nedalo dělat a museli jsme to přetrpět. Jedinej Eda 

z nás byl na to připraven a spal se špunty v uších. I když je původně měl proti jinému 

nočnímu rušení! Takže po ranním vstávání po sedmé hodině, jsme se posílili v místní 

cukrárně kafíčkem a zákusky a pak se vyrazilo do boje na kuželnu. Tady už nás netrpělivě 

čekal Franta vedoucí turnaje a také celodenní pohoštění-hlavně tlačenka neměla chybu a 

tatranský čaj (72 voltů) taky ničemuž nic neuškodil. Jako první si zahráli David a Pepa. 

Oba předvedli solidní výkony. Hlavně David se vytáhl, neboť hrál s nepříjemně zraněným 

palcem na noze, což jistě limitovalo jeho výkon. Přesto se stejně jako Pepa dostal přes 

povinnou čtyřstovku což na to, že se hrálo pro nás na neznámých drahách, byl hodně 

slušný počáteční základ, pro celkový výkon družstva Stavěči, pod jehož hlavičkou jsme 

nastoupili. Druhý pár na place představovali Roman a Karel junior. Oba moc stovky 

nehrají, hlavně pro Romana to byla teprve druhá oficiální stovka v jeho sportovní kariéře, 

takže se s obavou čekalo, co předvede. Ale pochlapil se. Hlavně jeho první dráha byla 

výborná. Dokonce v ní poráží Karlíka, který po změně drah musel hodně zabrat, aby nebyl 

čuldou v našem družstvu. Protože Roman už na druhé dráze svůj výkon nezopakoval, tak 

se mu to nakonec povedlo. Ale Roman za 333 se nemusel stydět. Určitě dal o hodně víc, 

než jsme mu na začátku věřili. Karlík čtyřstovku taky nedal a to bylo tak trochu zklamání, 

hlavně pro něho. Poslední nastoupili naši dva lídři Eda a Milan. Hlavně druhý jmenovaný 

se ukázal ve výborném světle. Konečné číslo 465 to už svědčilo o hodně solidním výkonu. 

Taky ho to celkově vyneslo na 9té místo ze 108 hráčů. Po svém výkonu hodně kvitoval 

pomoc svých spoluhráčů z hlediště, kteří se mu snažili vytvářet svým fanděním domácí 

kulisu. I Eda se neztratil a taktéž přehazuje čtyřista.Celkově nám chyběly 4 kuželky do 

průměru 400!To nám stačilo na 13té místo z 18-ti týmů, kteří se v turnaji představili. Na to 

že jsme zde byli poprvé (a určitě podle ohlasů ne naposledy) jsme se neukázali ve špatném 

světle. Ba naopak. Hlavně naše fandění ještě dlouho znělo v uších všech přítomných. Po 

odehrání jsme zašli na oběd do nedaleké restaurace „Strojař“. A musím podotknout, že 

jsme byli velmi příjemně překvapeni z toho, co jsme zde zažili. Krásné prostředí, milá 

obsluha (Lucka a Lucka), jídlo nemělo chybu, no prostě jenom samá chvála. Dokonce i 

kuchařka Alča se nám přišla ukázat. Gulášová polévka výborná, hamburger si David taky 

nemohl vynachválit. Kančí gulášek se třemi knedlíky a bramboráčky, lepší jsme nejedli a 

Kajíkovo lívanečky, to už byla jenom třešnička na dortu. Někteří dva z nás nejmladší, zde 

dokonce chtěli zůstat a chtěli Alču za nevěstu. Po včerejší pizzerce jsme ani nevzdechli. 

Poté jsme se vrátili na závěr turnaje na kuželnu. Právě v čas abychom viděli poslední rundu 

hráčů a taky jeden atak pětistovky, který bohužel nakonec nevyšel o pouhé dvě kuželky. 

Taktéž závěrečné vyhodnocení jsme si užili a dokonce jsme si i společně zabékali při 

country muzice. Docela jsme se neradi loučili se všemi přítomnými. Tak nám ten turnaj 

všem rychle utekl. Po odchodu z kuželny cestou do penziónu nás čekala ještě jednou 

italská zmrzlina, pak jsme neodolali a naposledy jsme navštívili restauraci Strojař kde jsme 

uzavřeli naší návštěvu Přerova tradičním pitím z tupláků. Dokonce jsme si je poté i 

zakoupili na památku domů. Ráno jsme vstali brzo, kupodivu už příznivci baníku na 

diskotéce nebyli, slušně vyspalí a opět nám pomohla dnešní vymoženost – internet když 

jsme našli rychlejší spojení domů. Dokonce jsme využili cestu z Olomouce do Prahy 

Pendolínem.A z Prahy jsme taktéž díky tomu vyjeli dříve, takže jsme domů dorazili už 

chvíli po páté odpoledne, což bylo skoro o dvě hodiny dříve, než se před odjezdem na 



turnaj plánovalo. Toho jsme využili k zastávce na základně naší kuželkářské soutěže ve 

vinárně hotelu Nautilus. Tady jsme společně s místními probrali naší víkendovou anabázi a 

asi po dvou hodinkách jsme unavení, ale hlavně spokojení z celého víkendového 

dění,uzavřeli náš výlet a odebrali se do svých domovů. Samozřejmostí naší cesty bylo 

pořízení spousty fotografií a videí, které se brzy objeví na internetu na našich stránkách 

soutěže Kulich, abychom se o naše dojmy mohli podělit i s ostatními, kteří se s námi 

nemohli z různých důvodů této sportovně kulturní akce zúčastnit. 
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Pořadí: Název: Plné: Dor: Celkem: Chyb: 

1 ČD UZEL PŘEROV 1824 888 2712 27 

2 ÚŽST KOLÍN 1788 896 2684 33 

3 DKV ČESKÁ TŘEBOVÁ 1815 853 2668 24 

4 ČD ÚŽST PŘEROV 1762 903 2665 25 

5 ČD CARGO OSTRAVA 1827 819 2646 34 

6 SACHS TRNAVA 1783 808 2591 40 

7 PO NYMBURK 1778 753 2531 39 

8 EÚ PŘEROV 1738 782 2520 41 

9 HRUŠOVANY n. JEV. 1740 750 2490 34 

10 ČD ÚŽST BOHUMÍN 1711 771 2482 41 

11 ČD UZEL HK 1762 717 2479 43 

12 VESELÍ NAD MORAVOU 1744 696 2440 51 

13 STAVĚČI CHODOV 1676 720 2396 69 

14 ÚŽST SVINOV 1728 654 2382 62 

15 PJ ČESKÁ TŘEBOVÁ 1666 702 2368 62 

16 ČD FILIÁLKA PŘEROV 1587 725 2312 60 

17 ŘÍZENÍ PROVOZU ČT 1654 630 2284 68 

18 PJ KRNOV 1449 467 1916 131 

Poř: Příjmení jméno Družstvo: Plné Dor Celkem Chy 
1 Šnejdar Miroslav ml. ÚŽST KOLÍN 307 191 498 0 

2 Rybka Jaroslav ČD ÚŽST PŘEROV 303 186 489 2 

3 Zhýbala Zdeněk ČD CARGO OSTRAVA 317 168 485 2 

4 Vymazal Pavel ČD UZEL PŘEROV 311 170 481 2 

5 Kočí Radim EÚ PŘEROV 316 157 473 6 

6 Janeček Jan VESELÍ NAD MORAVOU 318 153 471 3 

7 Kráľovič Josef SACHS TRNAVA 319 152 471 6 

8 Štich Lukáš PO NYMBURK 318 151 469 5 

9 Hruška Milan STAVĚČI CHODOV 309 156 465 5 

10 Pelák Jan ÚŽST KOLÍN 309 155 464 2 

59 Pavelka Vladimír STAVĚČI CHODOV 289 125 414 7 

60 Zatloukal Vladimír EÚ PŘEROV 288 125 413 7 

61 Beránek František ČD UZEL HK 304 109 413 5 

62 Šnejdar Miroslav  ÚŽST KOLÍN 297 115 412 13 

63 Hruška David STAVĚČI CHODOV 269 140 409 8 

64 Nosek Stanislav ČD UZEL HK 293 116 409 6 

65 Vaško Josef STAVĚČI CHODOV 284 123 407 5 

96 Čepila Karel STAVĚČI CHODOV 270 98 368 16 

103 Hubač Roman  STAVĚČI CHODOV 255 78 333 28 



 

 

 

 


