
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V březnu se odehrálo celkem šest zápasů. Polovinu z nich odehráli Junioři, kteří tímto srovnali svůj zápasový 

výpadek během úvodních dvou měsíců letošního roku. První dva jim ale vůbec nevyšli. Ukazuje se, že 

náhrada za jejich kapitánku Andreu se bude hledat velmi těžko. Sice nehrají špatně, ale zápasy s nimi často 

rozhoduje celkové skóre a to v současnosti není jejich silná stránka. Jejich lídr Eda sám všechno nestihne 

uhrát. Ale je to pro všechny stejné, takže se s tím budou muset nějak vypořádat. V prvním zápase vrátili 

úvodní porážku Juniorům Stavěči. Tady se hodně zlepšil hráč Stavěčů Ruda Zadina, který si konečně 

vzpomněl na to, jak se hází třístovka a rozšířil početnou skupinu hráčů kteří už tuto metu překonali. A ve 

druhém jim stejnou mincí oplatili Ajeťáci. Ukazuje se, že celá soutěž je plná výkonnostně vyrovnaných týmů a 

o tom, který vyhraje, rozhoduje momentální forma hráčů nastupujících v jednotlivých duelech. Třikrát spolu 

v soutěži svedli boj družstva Zahrádkářů Dřeváků a pokaždé z tohoto souboje vyšli vítězně hráči družstva 

Zahrádkářů. Tím se Zahrádkáři stali jedním ze dvou týmů letošního ročníku soutěže, kterým se toto povedlo. 

Dřeváci se, ale v těchto zápasech ani jednou nesešli ve své nejsilnější sestavě a to se nakonec ukázalo býti 

důležitým aspektem jejich neúspěchu v těchto duelech. Ale na to se časem historie ptát nebude. Ukazuje se že 

důležitým článkem soubojů je celkové skóre v kuželkách,které často rozhodlo velkou většinu vyrovnaných 

zápasů. Dřevákům zase naopak vyšli duely s Juniory. Ze tří možností dvakrát vyhráli a s tím jejich soupeři 

určitě nepočítali. Hlavně jejich předposlední výhra nad Juniory,kdy nebyli zdaleka ve své nejsilnější sestavě 

dokázala,že porazit se dá každý, jenom se tomu musí trochu jít svými výkony naproti a pak se „děj vůle 

boží!“A celé dílo dokonali ve svém úplně posledním zápase, kdy si připsali na své konto cenné vítězství nad 

Stavěči. Takhle se musí na obra! Jako druhým se třikrát povedlo porazit stejného soupeře Ajeťákům.Na jejich 

štítě, se třemi porážkami, zase zůstali Zahrádkáři. Ale i tady to byly hodně vyrovnané duely. O čemž svědčí 

minimální rozdíly v celkovém skóre v těchto duelech. Hodně se tím zamotala celková tabulka. Teď je hodně 

vyrovnaná. Snad jenom Zahrádkáři, už ztratili šanci se dostat ještě na bednu. A ještě o ni bojují na dálku 

Dřeváci. Ti zase, ale musí čekat na zaváhání Juniorů, protože jako první mají všechny své zápasy odehrané a 

už žádné body do tabulky nezískají. Ale to by se musela sejít spousta nečekaných náhod a to asi Junioři 

nedopustí. Ti z poměrně jasné pozice lídra po podzimu, hodně výkonnostně spadli. Budou ještě rádi, že 

vybojují místo druhé. Opravdu až nečekaně hodně se na tom podepsala neúčast jejich kapitánky Andrey, která 

se stále ze zdravotních důvodů nemůže ukázat na dráze a předvést své výkony. Že to ale bude až taková ztráta 

se, ale po podzimu určitě nečekalo. Spíše to mají v hlavě, protože i když kapitánka občas na podzim seděla na 

střídačce, dokázali své soupeře porážet. Ale teď je to pro ně jiná situace. Andrea nemůže nastoupit a musí se 

snažit ti ostatní. I Ajeťáci ještě mohou býti druzí, ale také oni potřebují zaváhání Juniorů. A mají to ještě ve 

svých rukou, protože je na začátku dubna čeká s nimi vzájemný zápas a tam se o všem rozhodne. Takže se i 

v dubnu stále máme na co těšit. Pozici lídra soutěže přes klopýtnutí v zápase se Dřeváky už asi udrží Stavěči. 

 

 6. 
ZPRAvodaj 

 KUželek 



             

  

 TŘÍSTOVKÁŘI: 

01.  HRUŠKA Milan c.     sta        339                                                                                                               

02.  PAVELKA Vladimír      jun         334 

03.  HAVEL Martin               sta         332 

04.  SMRŽ Petr                      aje         331 

05.  HRUŠKA David             sta         327 

06.  BRYNDAČ Stanislav     dře         326 

07.  VAŠKO Jozef                 aje         325 

08.  ZIGAL Pavel                  zah         322 

09.  ZADINA Rudolf              sta         318 

10.  ČEPILA Karel st.            dře         317 

11.  KUNTOVÁ Dagmar       aje         309 

12.  ČERMÁK Eduard c.       zah         308 

13.  HORNOVÁ Andrea c.    jun         304 

14.  ČEPILA Karel ml.c.        dře         304 

 

 

 

 

                ZÁPASY: 

Junioři - Stavěči            4:6   1089:1214    02/03/13                                         

Junioři-Ajeťáci              4:6   1097:1105    07/03/13                           

Dřeváci-Zahrádkáři       4:6   1065:1135    08/03/13                                                                                                                   

Junioři-Dřeváci             2:8   1044:1080    14/03/13                                                                        

Dřeváci-Stavěči             6:4  1096:1162    24/03/13                                                                                

Zahrádkáři-Ajeťáci        2:8  1097:1114    25/03/13   

      

 

 

      

      

 TABULKA (k 31/03/13) 

             z.    v.  r.  p.   průměr     skóre      b. 

 1.  stavěči                 9    6   0   3     1173.3       58: 32      12 

 2.  ajeťáci                10    6   0   4    1091.9      52: 48      12 

 3.  dřeváci               12    5   0   7     1059.1      52: 68      10  

 4.  junioři                 9    5   0   4     1105.0      48: 42      10  

 5.  zahrádkáři         10    3   0   7     1087.9     40: 60       6 



 

    domácí: junioři                 datum: 02/03                  hosté: stavěči 

   jméno hráče                    pln  dor  cel ch              jméno hráče                      pln  dor  cel  ch 

 ŠTĚPÁNEK Otto             214   67  281 10        ZADINA Rudolf                    224   94   318   5 

 PAVELKA Vladimír       231   92  323  4        HAVEL Martin                      239   79   318   9 

 MIOSGA Heinz               174   51  225 15        HRUŠKA Milan                     228   98   326   6 

 ŠTĚPÁNKOVÁ Anna     200   60  260 13        KLEMENTOVÁ Veronika    202   50   252 20 

   body:  4          celkem:  819  270 1089 42           body:  6               celkem:  893  321 1214 40 

                        Vítězí stavěči poměrem 6 : 4 . 

Odveta se povedla tentokráte hostům. V prvním vzájemném duelu vyhráli Junioři o pouhé dvě kuželky na skóre. Tenkráte 

domácí tým nastoupil ve své nejsilnější sestavě a bylo to znát.Nyní se budou muset na delší dobu obejít bez své kapitánky 

Andrey a tak to nebudou mít lehké.A hned se to ukázalo v tomto zápase.O úvodní hody zápasu se postarala dvojice Otto a 

Ruda. Ti už si zahráli proti sobě ve výše uvedeném zápase. Tam Otto rozhodl svým výkonem v posledním páru o výhře 

svého týmu. Určitě si to chtěl zopakovat a Ruda zase naopak dokázat, že tenkrát to byl u něho nečekaný výpadek. Oba se 

do hry pustili zodpovědně. Ruda hodně zklidnil svou hru a bylo to hned znát.Určitě si vštěpil do hlavy rady ze svého 

posledního tréninku,ve kterém mu jeho kapitán ukázal při rozboru videa jeho tradiční chyby,které by měl odstranit.Ano 

už i takové tréninkové metody se dneska využívají.A je to i ku prospěchu.Takže po prvních plných sice domácí hráč 

vede,ale ne o moc.Dorážka ta už byla plně v režii Rudy.Solidně otvírá a hned je to znát na rychlosti dohazování 

devítek.Navíc má první dráhu bez chyby a tak na konci první dráhy už má náskok solidních 19-ti kuželek.Navíc i druhé 

plné mu vyšli nadmíru a přidává po nich dalších18 kuželek k dobru.Otto se sice snaží ale průhoz do plných mu zabránil, 

aby rozdíl tak rychle nenarůstal.V dorážce přece jenom Ruda neudržel  nastolené tempo, ale i tak v poklidu vítězí a jako 

bonus ke své dnešní hře si připisuje svou první třístovku v soutěži.Takže první body berou hosté a mají k dobru 37 

kuželek. Druzí si proti sobě zahráli ostřílení kozáci Eda a Martin. Oba se znají z družstva Nautilus, ve kterém hrají v 

karlovarské soutěži neregistrovaných hráčů a oba ve svém týmu patří k lídrům. A zápas to byl vyrovnaný až do 

posledních hodů. Po první dráze je mezi nimi minimální rozdíl dvou kuželek ve prospěch domácího hráče. Na druhé 

dráze Martin trochu utíká svému protihráči v plných, ale Eda má velkou sílu dorážce. Tady ukazuje mnohem větší jistotu 

a klid ve hře než Martin. Ten svou šanci na výhru ztratil pěti chybami při dohazování levé fány.A když už jí konečně 

dorazí tak si pár hodů před konce moc dobře neotevřel a to byla voda na Edův mlýn, který už svojí šanci na výhru 

nepustil. Při porovnání čísel obou hráčů byl rozhodující rozdíl v dorážce a hlavně Martin vyrobil o pět chyb více,které 

soupeř potrestal. Takže na body je to 2-2 ale skóre je stále výrazně lepší pro hosty.Třetí dvojice byla přece jenom o hodně 

lépe nalosovaná pro hosty. Tady neměl mít Milan proti Honzovi žádné problémy s výhrou. Přece jenom Milan patří mezi 

top hráče soutěže a také on pravidelně nastupuje v soutěži neregistrovaných hráčů karlovarského kraje. A Honza, i když 

se hodně snaží,tak přece jenom jeho výkonnost je někde jinde. Ale soutěž je přehledem všech typů hráčů. Někteří mají na 

to, aby byli stále nahoře, ale spousta dalších si hraje pro radost a čekána příležitost jak potrápit či případně překvapit 

svého soupeře. No a Honzovi se to povedlo v zápase s Ajeťáky,když jeho soupeřka Dáša musela hodně makat, aby 

potvrdila roli favoritky a horko těžko zvítězila. Ale Milan neponechal v tomto zápase nic na náhodě a přesvědčivě 

vyhrává. Sice v současnosti zkouší překopat svůj léty zažitý styl házení, přesto předvedl vůbec nejlepší výkon dne. Honza 

zahrál svůj standart. Na body vedou hosté 4-2 a rozdíl v kuželkách je už hodně přes sto kuželek, takže už jsou prakticky 

taktéž vítězové zápasu.Poslední dvojice byla složená ze zástupkyň hezčí poloviny lidstva. A to na obou stranách.Los opět 

stejně jako v minulém duelu svedl proti sobě za domácí Aničku a soupeřkou jí byla Veronika. Tenkrát těsně vyhrála 

Anička a tak jí to dneska chtěla Veronika určitě vrátit.A stejně jako minule to byl vyrovnaný boj až do konce. V plných si 

vůbec neubližují. První vyhrává domácí hráčka, druhé naopak Veronika. Takže vše, jak tomu ve vyrovnaných duelech 

bývá, rozhoduje dorážka. V ní se přece jenom ukázala větší jistota na straně domácí hráčky.Přestože i ona v ní poměrně 

často chybuje, přece jenom ty devítky rychleji dohazuje. Navíc sobě vybojovala i možnost posledního hodu do plných, 

který nakonec rozhodl o její výhře. To na Veronice byla vidět opět velká nervozita v její hře. Ta jistě pramenila z toho,že 

dosud neokusila radost z výhry. A po posledním tréninku si i docela věřila, že by se to v tomto duelu mohlo povést. Ale 

trénink je trénink,tam je větší klid,ale v zápasech jeto úplně o něčem jiném. Dost často rozhoduje hlava, respektive klid ve 

hře. Nechtít moc,ale hrát s pokorou a mít dobrý pocit ze hry. No, a když tohle vše je pohromadě tak po čase přijdou i 

dobré výsledky a poté i výhry. Bohužel pro hostující hráčku se toto vše nesešlo.Vyrobila spoustu chyb v dorážce. Tady 

bude muset hodně zapracovat. 20 chyb to je prakticky jedna čtvrtina celého duelu, a že prohrává o osm kuželek svědčí o 

tom že i dneska na výhru prostě měla a důvod že to nevyšlo je nasnadě. Snížit počet chyb na polovinu a bylo by to tam.A 

také si zorganizovat čas na hru vždy se dá domluvit pořadí v jakém hráč nastoupí.V tomto se družstva vzájemně 

tolerují.Odehrát ve spěchu opravdu není dobré.Ale každý se stále učí.Přes chyby se Veronika nemusí za své číslo vůbec 



stydět.Takže hosté vracejí svému soupeři úvodní porážku a upevňují si vedoucí postavení v tabulce týmů.A po druhé 

překonali celkovým součtem kuželek hranici 1200. 

 

  domácí: junioři                 datum: 07/03                  hosté: ajeťáci 

     jméno hráče                   pln  dor  cel ch          jméno hráče               pln  dor  cel   ch 

 PRIŠŤÁK Josef                170   66  236 12      SUSSENBECK Jan      189    68  257 12 

 ŠTĚPÁNEK Otto             195   81  276   9       KUNTOVÁ Dáša         197    69  266 13 

 ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      225   58  283 16      SMRŽ Petr                   198   79   277   8 

 PAVELKA Vladimír        223   79  302   8      VAŠKO Jozef              202  103  305   5 

    body:  4     celkem:       813  284 1097 45       body:  6       celkem:  786  319 1105 38 

                       Vítězí ajeťáci poměrem 6 : 4 . 

Další vyrovnaný zápas. Opět se o vítězi rozhodovalo až na konci. Dokonce by se dalo říct, že až poslední hod rozhodl o 

tom, který tým zvítězil. Do úvodní dvojice zápasu určil los za domácí Pepu a za hosty Honzu. Ten se na kuželně ukázal 

po dlouhé době. Skoro dva roky nezažil zápasové napětí. Hosté si jej vždy vytáhli jako žolíka, který jim měl pomoci, 

když z různých důvodů nemohli nastoupit hráči základní sestavy. A ve většině případů je nezklamal. A duel to měl být 

hlavně z tohoto důvodu hodně vyrovnaný.Na straně domácích hrál Pepa teprve podruhé za svůj tým,ale zase pravidelně 

na kuželně trénuje.Kdežto Honza opravdu koule v rukou držel po dlouhé době. Ale sám si dokázal, že kuželky hrát 

nezapomněl a když by párkrát potrénoval, brzo by byl zpátky na své bývalé úrovni. A hlavně by jej po zápase nebolely 

nohy, jako tomu bylo nyní.Asi pak v práci musel docela trpět. Duel této úvodní dvojice rozhodla lepší hra hostujícího 

hráče do plných. Tam na obou drahách získal rozhodující náskok. Ten si poté v dorážce uhlídal a ještě několik kuželek 

přidal k dobru. Takže na konci je jasné, že první body jdou na konto domácích a k tomu i slušný náskok 21 kuželek ve 

skóre.Ten se na konci zápasu ukázal jako hodně důležitý. Ale nebudeme předbíhat. Druhá dvojice si zahrála ve složení 

Otto versus Dáša. I tady to byl dlouho vyrovnaný boj. První plné o tři kuželky vyhrává Dáša a po dorážce si stále drží 

minimální vedení o dvě kuželky. Ani druhé plné ještě nic nerozhodli.V nich Otto stahuje z rozdílu jednu kuželku.Takže 

opět o výsledku musí rozhodnout poslední dorážka.V té se v lepším světle ,ale ukázal domácí hráč.Díky tomu bere první 

body pro své družstvo a srovnává tak stav zápasu.A z rozdílu mezi družstvy stahuje plných 10 kuželek.Hostující hráčka 

dneska nějak nebyla ve své kůži.Rozhozy ještě dobrý,ale v zápase samotném byla taková nějaká rozlítaná.Dobré hody 

střídala s horšími.A druhá dorážka ji nevyšla vůbec.Osm chyb je hodně.To se pak člověk může přetrhnout a není mu to 

nic platné,jak se o to na vlastní kůži Dáša přesvědčila.A když k tomu připočteme i trochu smůly,kdy se jednomu hráči 

stane ,že dá z předního rohu do plných jenom dvě kuželky? Tak jednou dvakrát za sezónu.A Dášenka si to zopákla hnedle 

třikrát na jedné dráze.Tady možná chyběli ty kuželky,o které prohrála.Zápas tím dostává nový náboj.Třetí dvojice byla 

opět smíšená.Za domácí se představila Anička a soupeřem jí byl za hosty Petr. Také tady jsme viděli dlouho vyrovnaný 

duel.První plné vyhrává domácí hráčka o pět kuželek, ale ty vzápětí ztrácí v dorážce,takže,když si oba mění dráhy jsou na 

tom oba nastejno.Druhé plné, ale domácí hráčka má výborné.Ani Petr taky nehraje špatně,přesto i tak ztrácí 22 

kuželek.To když se Aničce povedlo shodit plných 123 kuželek.Tady se už začal lámat chleba.Sice byla před oběma hráči 

poslední dorážka,ale náskok dával domácí hráčce poměrně slušnou naději na výhru.Ale ta dnes nebyla silnou stránkou její 

hry.Svou první devítku doráží až desátým hodem.A nadále pokračovala v tomto nastoleném tempu. Díky tomu naopak 

Petr rychle stahoval svou ztrátu. A mnoho nechybělo, aby se mu povedl dokonalý obrat ve vývoji duelu. Snad jenom 

trochu více štěstí a klidu při dorážení.I on si,ke své smůle,neodpustil několik zbytečných chyb, díky nimž už nestihl poté 

dokonat obrat. Takže nakonec se přece jenom raduje z výhry domácí hráčka.Ale ze slibného náskoku jí zbylo pouhých 6 

kuželek.Takže před poslední dvojící už vedou domácí 4-2,ale skóre je stále lepší o 5 kuželek pro hosty.Los určil, že jako 

poslední proti sobě nastoupili Vláďa(Eda) a Pepa. Oba se dobře znají z týmu Nautilus, ve kterém jako spoluhráči hrají 

karlovarskou soutěž kuželkářů. Oni měli tedy rozhodnout, které družstvo nakonec vyhraje. Výhra jednoho z nich 

rozhodne o vítězném družstvu a při remíze by se tyto týmy rozešli smírně.Větším favoritem tohoto duelu byl papírově 

domácí hráč.Zvláště když se mu nedávno podařilo porazit nejlepšího hráče soutěže v zápase se Stavěči. To Pepa se 

naopak stále hledá. Třístovku si hodil naposledy v loni na podzim a od té doby na ní kouká jenom z povzdálí.A jeho 

soupeř je přehazuje jako na běžícím pásu. Ale na začátku hry jsou všichni hráči ve stejné startovací pozici a je jenom na 

nich co na dráze předvedou. Po prvních plných má Eda mírný náskok osmi kuželek. A šlo se do dorážky. Tu začal Pepa 

pro všechny přítomné zpočátku nepochopitelným průhozem do plných.Nedal si totiž pozor při odhodu a trefil se koulí do 

kolena a průšvih byl na světě. Naštěstí se tím nenechal rozhodit a dál už pokračoval o mnoho lépe. Hlavně výrazně 

omezil počet chyb, které mu v minulosti nedali možnost konečně přehodit třístovku. To u Edy je dorážka jeho velká 

zbraň. V ní většinou získává rozhodující náskok, díky němuž poté i vyhrává své duely.Dneska,to ale neplatilo. Snad díky 



tomu,že nerad hraje jako poslední, přece jenom svému soupeři neutíká tolik, jak by potřeboval.Ba naopak Pepovi se 

povedlo z úvodního rozdílu stáhnout pět kuželek a do druhých drah už jde Eda s náskokem pouhých tří kuželek. Druhé 

plné,ale vychází domácímu hráči o mnoho lépe než Pepovi a zdálo se, že se bude opakovat scénář z předchozího duelu 

mezi Aničkou a Petrem. Eda získává k dobru dalších 13 kuželek a spolu s první dráhou už vede o 16. To sice jsou jenom 

dvě rychlé devítky, ale i to dává hráči přece jenom větší klid ve hře. Ale opět se ukázalo, že dorážka byla dnes větší 

slabinou u domácích hráčů.Do plných byli celkové lepší,ale v dorážce ztráceli rychle svůj náskok a jenom díky většímu 

štěstí své vedení většinou udrželi.Ale Pepa ve druhé dorážce vyrobil pouhou jednu chybu a to se ukázalo býti důležitým 

aspektem ve vývoji tohoto duelu.Eda jich totiž spáchal o čtyři více. Slovo spáchal,je plně na místě, protože doslova do 

písmene vystihuje, jak posledními hody ztratil šanci na vítězství v duelu. Ještě pět hodů před koncem měl osud duelu 

úplně ve svých rukou.Stačilo dorazit levého sedláka a jít do plných a z celkové výhry se mohli radovat domácí. Na to by 

Pepa už nedokázal zareagovat.Ale to se k jeho smůle nedaří a levý sedlák se mu stal osudným. To Pepa si v závěru udělal 

radost ze své druhé třístovky v soutěži a k tomu si připisuje důležité body za výhru a cenný skalp hráče z top trojky 

soutěže. Díky tomu i celkově vítězí Ajeťáci nad Juniory. Sice se ještě chvilku po zápase několikrát přepočítávalo celkové 

skóre,ale zbytečně protože na začátku bylo jasné,že ať vyhraje Eda nebo Pepa,vítěz přinese svému týmu rozhodující 

body, které určí celkového vítěze.Také se ukázalo,že počítat body ještě než se odehrají poslední hody je hodně ošidné. 

Kuželky jsou poctivý sport, kde se hraje až do konce a počítat něco dopředu se u nich nedá.Touto porážkou se domácím 

vzdaluje vidina na výhru celém turnaji,na kterou měli po první polovině hodně dobře našlápnuto. A hosté se zase 

přiblížili ke třetímu místu.Ale ještě je hodně zápasů do konce a vše se může vyvinout jinak.V tom jsou kuželky krásný a 

nevyzpytatelný sport.  

 

  domácí: dřeváci                 datum: 08/03               hosté: zahrádkáři 

  jméno hráče                      pln  dor  cel ch          jméno hráče                       pln  dor  cel ch 

 HUBAČ Roman             181    59  240 14      ZIGAL Pavel                       214   80  294  11 

 KUCA Antonín              149    52  201 21      ČERMÁK Eduard             205   93  298    7 

 BRYNDAČ Stanislav    223  103  326 10      BAMBOUSKOVÁ Jana     177   76  253  12 

 ČEPILA Karel ml.         210    88  298 11       ČERMÁK Radek                219   71  290  12 

     body:  4       celkem:  763  302 1065 56          body:  6             celkem:  815  320 1135 42 

                      Vítězí zahrádkáři poměrem 6 : 4 . 

Tak ani napotřetí se Dřevákům nepodařilo přerušit šňůru porážek od Zahrádkářů.Je sice pravda,že ke své smůle nemohli 

nastoupit v nejsilnější sestavě,ale soupeř dneska zahrál na všech důležitých postech vyrovnaná čísla kolem třístovky.A 

jejich čulibrk byl o mnoho lepší než u Dřeváků.U nich zahrál jeden výborně,to když si Standa vylepšil osobáček,další dva 

zahráli svůj solidní průměr a jejich čulibrk,ten den zahrál hluboko pod své možnosti.Už úvodní los  naznačil,že to dneska 

domácí s ukončením své černé série s tímto soupeřem vůbec nebudou mít lehké.Ba právě naopak.Jejich dva slabší hráči si 

vylosovali dva lídry z týmu soupeře.Takže se čekalo,kolik jim nadělí v rozdílu v kuželkách a zda-li  pak bude v silách 

jejich dvou posledních hráčů to vůbec stáhnout.Za domácí nastoupil jako první Roman a za soupeře měl tabulkově 

nejlepšího z hráčů hostů Pavla.Už úvodní plné naznačili,že dominovat na dráze bude zástupce hostů.Sice nezvykle na něj 

často chybuje v dorážce ,ale přesto hod po hodu navyšuje rozdíl v kuželkách mezi hráči.Roman hodně zaváhal na své 

první dráze.Tam se s odřenýma ušima dostal po čtyřiceti hodech přes stovku a to je opravdu hodně málo.Proto taky po 

polovině už ztrácí na soupeře 33 kuželek.Může za to hlavně 10 chyb v dorážce.Po změně drah přece jenom domácí hráč 

zabojoval a na konci se hodně blízko přiblížil svému dosavadnímu maximu ,k čemuž mu pomohlo zlepšení hry do plných 

společně se snížením chyb v dorážce.Také  Pavel se ale  zlepšil a i když dneska nehází třístovku,ještě přidal k rozdílu v 

kuželkách mezi hráči dalších 21 kuželek.První body tedy mají hosté a k tomu jsou v plusu 54 kuželek.Druzí si proti sobě 

zahráli Tonda a Eda.Domácí hráč v současnosti mění v trénincích styl házení a ještě chvíli mu  bude trvat,než se to 

pozitivně projeví na jeho číslech.Takže v současnosti je to kolik hodí v zápase velkou sázkou do loterie.Dneska se tato 

výše uvedená skutečnost,bohužel pro něj a jeho tým,ukázala jako velký problém.Hodně neurovnané hody u do plných 

způsobily,že jenom po této části hry ztrácí na svého soupeře plných 56 kuželek a k tomu v dorážce  díky spoustě chyb 

ztrácí dalších 39 kuželek.Dohromady to pak dává ztrátu 97 kuželek.To už je opravdu obrovský rozdíl.Ale musí se s tím 

poprat a neházet flintu do žita.Holt se do konce letošní sezóny bude muset v trénincích zaměřit na odstranění chyb hlavně 

ve hře do plných,kde si už nemůže beztrestně dovolit házet průhozy či mantinely.a když se podaří,plné bude mít hnedle 

větší klid na dorážku.Díky tomu si jeho soupeř Eda v poklidu došel pro další bodíky pro svůj tým a moc mu nechybělo 

aby jako první překonal třístovku.Takže hosté vedou 4-0 a k dobu mají už plus 152 kuželek.Tady by se už musel 

v posledních dvojicích stát nějaký zázrak aby ještě hosté prohráli.A zázraky se v kuželkách moc často nedějí.Tady přece 



jenom přeje štěstí těm připraveným,kteří mu jdou naproti čelem.Přesto se o něco podobného ještě pokusil za domácí 

Standa ve třetí dvojici proti hostující Janě.Od začátku dával své soupeřce jasně najevo kdo je na place pánem.Už po 

prvních plných stáhnul 26 kuželek a nebýt zbytečných chyb v dorážce,mohl ještě více navýšit rozdíl.Takhle po polovině 

vede "jenom" o 35 kolků.Druhá dráha mu ale vyšla parádně.Na výborné plné vzápětí navazuje vynikající dorážkou (62) a 

tak si na konci mohl za zlepšený osobáček (326) připsat první body pro svůj tým a ještě i stáhnul z rozdílu plných 73 

kolků.To jeho soupeřka se stále nemůže dostat do své dřívější formy.Dobré hody střídá se špatnými a to ji hodně sráží na 

celkovém výkonu.Hlavně je to markantní ve hře do plných.A i těch chyb v dorážce,přestože dneska jich vyrobila celkově 

jenom o dvě více než Standa,je stále hodně.Do posledního páru nastoupil kapitán domácích Karel  junior a za soupeře měl 

nadějného hráče Radka dalšího z rodu Čermáků.Domácí hráč by za současného stavu musel zahrát na hranici svého 

maxima aby ještě mohl s výsledkem něco udělat.I po excelentním výkonu Standy,stále domácí ztrácejí 79 kuželek a 

nahrát je na Radkovi se jevilo jako velký oříšek.Navíc ani Radek už není na kuželně žádný zelenáč.Ba naopak,stále se 

zlepšuje čímž se stává žolíkem svého týmu a pokud začne pravidelně trénovat jistě z něho vyroste  časem další výborný 

hráč soutěže.Oba hráči se do hry pustili bez bázně a hany.První plné byly vzájemně hodně vyrovnané.Přesto v nich vede 

o pár kuželek překvapivě hostující hráč.Ale Karel vzápětí zúročil tréninkové hodiny strávené na kuželně a v dorážce 

postupně obrací stav duelu.A po půlce je v plusu 9 kuželek.Ale to je bohužel málo na to aby zvrátil rozdíl v kuželkách 

mezi družstvy.Nyní se už tedy pouze zaměřil na to aby alespoň vyhrál tento duel čímž by alespoň kosmeticky upravil 

výsledek prohry domácích.Ale i po změně drah mu Radek nedával klid na hru.V plných opět vyhrává i když už pouze o 

jednu kuželku a v dorážce si neublížili vůbec,jelikož jí měli naprosto stejnou.Navíc Radek si dneska výrazně vylepšuje 

osobáček (290) a nebýt chyb v dorážce mohl si ž teď přehodit třístovku.Ale Karel si to,jak poctivě dřel i za atakování 

třístovky výhru zasloužil více.Takže poslední body bere domácí hráč,ale tím pouze snižuje skóre porážky na 4-6 ,jelikož 

bonusové body ,za vyšší počet celkově poražených kuželek,berou hosté a v utkání tak celkově vítězí 2-0.Oba týmy tak 

nyní mají v tabulce shodný počet šesti bodů za tři výhry,ale hosté mají o jede zápas méně,čímž jsou v menší výhodě 

oproti svému soupeři.A jako jediní zatím dokázali Zahrádkáři porazit jednoho soupeře třikrát ze tří možností za s 

sebou.Dřeváci tak mají letos z tohoto soupeře jakýsi menší mindrák a v příští sezóně mu tak mají co vracet. 

 

  domácí: junioři                 datum: 17/03                  hosté: dřeváci 

     jméno hráče                   pln  dor  cel ch            jméno hráče          pln  dor  cel ch 

 ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      195   52  247  0      HUBAČ Roman             186   74  260 12 

 MIOSGA Heinz                164   60  224 14     BRYNDAČ Stanislav    190   78  268   6 

 PAVELKA Vladimír        200   89  289  8      KUCA Antonín               171   64  235 15 

 ŠTĚPÁNEK Otto              204   80  284  9      ČEPILA Karel st.           206  111  317  4 

    body:  2    celkem:       763  281 1044 31        body:  8         celkem:  753  327 1080 37 

                          Vítězí dřeváci poměrem 8 : 2 . 

Tak se nám to pěkně zamotává. Tým, který na podzim okusil jedinou porážku, se v jarní části nemůže dostat do své 

loňské pohody a naopak rozdává body družstvům napříč soutěže. Už navíc vůbec není jisté zda-li uhájí alespoň druhé 

místo, na které už teď mohou pomýšlet další dvě družstva,doposud  bojující pouze o místo třetí. Konec soutěže tak 

dostává nový náboj a až do posledních zápasů bude stále o co bojovat. A splní se tak úvodní předpovědi, se kterými 

soutěž na podzim začínala. A to hlavně v tom, že na bedně může stát kterýkoliv tým a pořadí dopředu se nedalo tipovat. 

Domácí tým se stále musí vyrovnávat s tím, že až do konce soutěže nenastoupí jejich kapitánka Andrea a tak musí 

spoléhat na vyrovnané výkony všech svých členů. A tady je asi ten zakopaný pes. Výkony jsou hodně nevyrovnané a to 

celkovému dojmu z jejich hry vůbec neprospívá. I když se hodně snaží nějak se nemůžou sladit. To hosté dnes neměli co 

ztratit. Navíc nemohl nastoupit jejich kapitán (stal se z něj na čas jistě zdatný ošetřovatel Týnky po operaci slepáku-

přejme jí brzký návrat domů a zatím ,jenom do řad zapisovatelek při zápasech). Takže to zůstalo na bedrech ostatních 

hráčů. Ale už úvodní los, který určil složení dvojic a pořadí ,ve kterém nastupovali na dráhy sliboval,že dneska to bude 

minimálně zajímavý duel a že vyhrát mohou obě družstva. Do úvodní dvojice nastoupili za domácí Anička a za hosty,na 

poslední chvíli vyvolený náhradník kapitána, Roman. A musím říct, že se kapitánovi hostů tento tah velmi nečekaně 

vyplatil. Roman se pravidelně zúčastňuje tréninků svého týmu a vypadá to, že se pomalu,ale jistě zlepšuje ve své hře. To 

u Aničky zatím pořád čekáme, kdy ukáže to nejlepší co v ní je. Že hrát umí to si jistě pamatujeme z dřívějška, ale letos to 

zatím není to pravé ořechové. A dneska předvedla zatím svůj nejslabší výkon. Stále má velké slabiny hlavně v dorážce a 

to se jí dneska hrubě nevyplatilo. Necelé dvě devítky v první dorážce hodně pokazilo dojem z prvních plných. Tady 

ztratila svůj úvodní náskok nad soupeřem a po polovině prohrává o deset kuželek. Druhá polovina už byla hodně 

vzájemně vyrovnaná. Díky tomu Roman nejenom,že udržel náskok ze začátku, ale ještě i tři bodíky přidal a pro domácí 



určitě nečekaně, poráží jejich hráčku a získává tím důležité úvodní body pro hosty. Tímto se najednou ze zápasu stává 

nečekané drama. Domácí totiž jistě počítali, že první body budou jejich a poté si už spanilou jízdou svých dalších členů 

dojdou i pro další bodíky. Ale tato ztráta jim tuto cestu minimálně hodně zkomplikovala. Navíc do druhé dvojice 

nastoupil za domácí Honza a ten neměl mít proti hráči hostů Standovi vzhledem k jeho současné formě žádnou šanci na 

body. Spíše se čekalo, o kolik prohraje a tím pádem kolik pak budou muset jeho zbylí dva spoluhráči stahovat. Ale Honza 

se dneska držel a zahrál svůj obvyklý standart a kupodivu neztratil tolik kuželek, jak by se před zápasem počítalo. Velmi 

se,ale o toto postaral svým nečekaným výkonnostním propadem postaral jeho soupeř Standa. Propad o skoro 60 kuželek 

oproti poslednímu svému zápasu se Zahrádkáři,se zase tak často nevidí. Ale budiž mu omluvou,že nechal u zubaře 

několik zubů a proto se nemohl na svůj duel toliko soustředit. Ale zase na druhou stranu omezil počet chyb v dorážce.       

I tak druhé body berou jasně opět hosté. Tím vedou už 4-0 a rozdíl ve skóre +57 kuželek pro ně,se jevil taky velmi slibný. 

Na domácím Edovi,ve třetí dvojici proti hostujícímu Tondovi,tedy bylo už konečně získat první povinné body a hlavně 

stáhnout, respektive ještě i zvrátit rozdíl v kuželkách do plusu pro svůj tým,aby jeho spoluhráč v poslední dvojici ještě 

měl o co hrát. Ale ani Eda není ve své obvyklé herní pohodě. Snad je to tím, že díky dvouměsíčnímu hernímu výpadku 

jeho týmu, musel obětovat své pravidelné čtvrteční tréninky zápasům, aby domácí stihli do konce sezóny odehrát všechny 

své zápasy. Takže ani dnešní jeho výkon nebyl zdaleka podle jeho představ. Nezvykle mnoho ztrácí na svůj průměr do 

plných a dorážka už není zdaleka také taková jistota jako dříve. Hlavně se zvyšuje počet chyb, které během hry v ní 

vyrobí.Proto díky tomu a možná trochu z tlaku, který na něj jako lídra svého týmu spadl, dneska poprvé za celou sezónu 

nedává svou obvyklou třístovku. To se u něj stává obvykle tak jednou za „deset let“. Což to hodně nahrávalo jeho 

soupeři. Tonda totiž zahrál v mezích svého výkonnostního maxima a díky tomu, přestože poměrně jasně prohrál, udržel 

ještě rozdíl v kuželkách v plusu pro své družstvo. Sice to byly jenom tři kuželky k dobru, ale i to je z jeho strany velký 

úspěch a přispěl svou „trochou vody do mlýna“ k celkovému dobrému výkonu svého družstva.Hlavně snad zaplašil své 

nedávné černé myšlenky z posledního svého zápasu na ukončení kuželkářské kariéry.Takových hlášek jsme tady už 

v minulosti slyšeli několik.Naštěstí všechny byl plané.Takže to zůstalo na poslední dvojici. Opět to bylo o tom, že kdo 

vyhraje, bude hrdinou a pomůže tím k celkové výhře svého týmu. Domácí Otto to měl o něco těžší. Hlavně díky tomu, že 

jeho výhra pro jeho tým nic neřešila. Musel porazit svého soupeře totiž  minimálně o čtyři kuželky. A hostující Karel 

senior si naopak mohl dovolit ten luxus prohrát a dvě kuželky a i tak by jeho tým vyhrál. Ale hrál i o svou prestiž a jeho 

výhra, by byla tou pověstnou třešničkou na dortu na celkovém výkonu jeho celého týmu. Úvodní plné vychází o něco 

lépe domácímu hráči. Poměrně rychle umazává ztrátu tří kuželek,se kterou hráči nastupovali a vede po nich už o 14 

kuželek. Ani v dorážce Otto ve svém tempu nezpomaloval a na konci první půlky na jeho kontě svítilo hodně solidních 

162 poražených kuželek. Ale senior ze sebe rychle otřásl svou nervozitu z důležitosti duelu a v dorážce naopak pomalu , 

ale jistě stahoval kolík po kolíku z rozdílu, až po půlce ztrácel na svého soupeře jenom šest kuželek. Sice v tomto 

okamžiku už byli na skóre domácí v plusu tří kuželek, ale to neznamenalo pro další vývoj zápasu vůbec nic. Ba právě 

naopak jenom to vygradovalo druhou půlku duelu. V té,ke svému prospěchu,senior pokračoval ve své zlepšené hře z 

úvodní dorážky. Druhé plné mu pro změnu vycházejí lépe než Ottovi a vede po nich o deset kolíků. Plus ty tři, které měl 

k dobru na začátku jejich duelu. Teď už musel Otto opravdu zabrat v dorážce, aby ještě mohl jeho tým pomýšlet na zvrat 

v celkovém vývoji zápasu. Ale Karel zvrat nepřipustil. Dál pokračoval v soustředěném výkonu a nabídnutou šanci na 

výhru už ze svých rukou nepustil. Kdyby byl přítomen jeho kapitán "synáček jeho jediný "určitě by z něj měl velkou 

radost a určitě by se býval dneska chtěl tak říkajíc "potatit"! To Otto nenavázal na svůj výkon z první půlky. Plné pod 

stovku a v dorážce příliš chyboval (osm chyb oproti dvěma seniora). Díky tomu nedal ani tři devítky a hodně tím usnadnil 

cestu za výhrou svému soupeři. Proto nenavázal na hodně dobrý výkon z první dráhy a opět se ,přestože zahrál svůj lepší 

průměr ,na konci své hry,zdaleka díval na touženou metu třístovky. To Karel se naopak na této metě nezastavil a ještě si 

na závěr vylepšil své letošní maximum a podruhé se přes tuto hranici dostal. Dřeváci tak podruhé ze tří vzájemných 

zápasů svého soupeře poráží a mohou si znovu říkat: "takhle se musí na obra!" A na závěr si mohli zatancovat vítězný 

taneček a zazpívat svůj chorál: "Dřeváci válí…!“ A zatroubit si na vuvuzelu (mimochodem hrozný to zvuk na kuželnu asi 

nepatřící…).Ještě jsem zapomněl dodat, že Roman si výrazně zlepšil svůj zápasový osobáček. 

  domácí: dřeváci                 datum: 24/03                  hosté: stavěči 

    jméno hráče                  pln  dor  cel ch       jméno hráče                         pln  dor  cel ch 

 ČEPILA Karel ml.         228   68  296 17      KLEMENTOVÁ Veronika    205   74  279 11 

 BRYNDAČ Stanislav   213   92  305 11      HRUŠKA David                    208   91  299  5 

 HUBAČ Roman             180   34  214 24      HAVEL Martin                    217   95  312  7 

 ČEPILA Karel st.            200   81  281  9      ZADINA Rudolf                     214   58  272 13 

     body:  6    celkem:    821  275 1096 61        body:  4    celkem:           844  318 1162 36 

                       Vítězí dřeváci poměrem 6 : 4 .  



Tak se to konečně Dřeváčkům povedlo. Dlouhých šest let čekali, na tuto pro ně historickou událost, až se jí konečně 

dočkali. K tomu krásně pasují dvě známá pořekadla:"Kdo si počká ten se dočká" a nebo "trpělivost růže přináší"-v tomto 

případě výhru. A Dřeváčci na tento den trpělivě čekali. Ono porazit Stavěče se nedaří každý den. Co den možná ani každý 

rok. Spíše to bývá výjimkou než pravidlem a hlavně se k tomu musí sejít plno dalších okolností. Sestavami počínaje a 

výkony jednotlivců konče. Ale ve finále se stejně na to jak tomu bylo historie neptá. Nakonec si stejně každý pamatuje 

jenom to, kdo vyhrál. A myslím, že si tento den zapíší domácí hráči do svých pamětí na hodně dlouho. Ale dosti bylo 

mentorování a pojďme k jednotlivým duelům. Už úvodní los, který určil dvojice do vzájemných duelů, včetně pořadí, ve 

kterém budou nastupovat,sliboval,že dneska by to mohl být pro domácí výjimečný zápas. Ti se sešli ve své papírově 

nejsilnější možné sestavě, zejména podle svých dosavadních výkonů v letošním ročníku, hlavně v jarní části a záleželo 

tedy čistě na nich, jak se s touto nabídnutou šancí popasují. To hostující kapitán, dneska nehrající Milan, stále dodržuje 

od počátku soutěže nastavený systém nasazování svých hráčů do jednotlivých zápasů, nehledě na to proti komu hrají a ani 

dneska tomu nebylo jinak. Proto dneska seděl na lavičce náhradníků. O to to tedy měli hosté dneska těžší. O první body 

spolu bojovali za domácí Karel junior a za hosty Veronika. Ta se rychle z nováčka ve svém týmu dostala, svými 

předváděnými výkony, prakticky do jejich základní sestavy. Mírným favoritem byl papírově domácí hráč, ale zase tato 

role dosti často svazuje ruce. Hlavně z toho,když hráč nastupuje v hlavě s myšlenkou, že to je on,kdo musí zvítězit a 

nepokazit to svému týmu hned na začátku, aby si potom přinejmenším neušil z ostudy kabát. Navíc Veronika je hráčka, 

kterou se nevyplácí podceňovat. I když teprve v tomto ročníku prakticky začala hrát kuželky soutěžně. O tom se už na 

vlastní kůži přesvědčilo nemálo jejích předchozích soupeřů, kteří na to aby jí porazili, museli hodně makat. Karel se tedy 

do souboje musel pustit zostra. Výborné první plné, přestože ani soupeřka je nezahrála špatně, mu dávají slušný náskok 

12 kuželek. Vzápětí, ale přišla tragická dorážka, ve které napáchal na něj neuvěřitelných 11 chyb (ne za celou dorážku, 

ale za jednu dráhu!!!). Toliko újezdů snad nedělal ani na začátku své kuželkářské kariéry. To se pak ani nikdo nedivil, že 

svůj náskok rychle ztratil a dokonce ještě o 6 kuželek po půlce prohrává. A to ho Veronika ještě v dorážce hodně šetřila. 

Kdyby měla trochu více štěstí, náskok mohl být ještě výraznější. Druhé plné má opět junior výborné.Verča v nich také 

nezklamala (přes mírný handicap křeče v palci na noze), přesto se Karel opět ujímá vedení o pět kuželek. Ve druhé 

dorážce je přece jenom lepší než v té první. Hlavně na půlku snížil počet újezdů (i když 6 je také hodně!) ,takže už dával 

soupeřce jenom minimum šancí na možný zvrat ve vývoji zápasu. Nakonec zůstává čtyři kuželky pod třístovkou. Jelikož 

je tato hranice zatím v zápase pro Veroniku ještě trochu vzdálená, doslova vybojoval první důležité body pro Dřeváky. 

Už na začátku jsem avizoval, že Veroniku nelze podceňovat a dneska opět předvedla hodně solidní výkon a přestože stále 

čeká na své první vítězství v soutěži (zatím jí ani jednou nepřál los na soupeře), opět si posunula výše hranici svého 

zápasového maxima. Jako druhou dvojici proti sobě svedl los za domácí Standu a za hosty Davida. Tady už se lámal 

chleba. Tento duel hodně mohl naznačit, jak se bude následně celé utkání vyvíjet. Hosté nutně potřebovali body za výhru 

aby  měli větší šanci na celkové vítězství a domácím by zase naopak výhra hodně přiblížila splnění jejich přání, se kterým 

dneska do zápasu nastupovali. A dosavadní předváděné výkony obou hráčů slibovali vyrovnaný boj, ve kterém mohl 

kdokoliv vyhrát. A tak se i stalo. První plné skoro stejné. David je o kuželku lepší. V dorážce se David ujímá na začátku 

přece jenom většího vedení, ale v závěru z něj Standa hodně stáhnul a po půlce vede hostující hráč o osm kuželek. Po 

druhých plných Standa stáhnul dalších šest kolků a do dorážky jdou prakticky nastejno. V té, na rozdíl od první, je to 

domácí hráč, který tvrdí muziku. Na chvíli ho v rozletu zbrzdila zlomená kuželka po jeho ráně. Doslova a do písmene 

ustřelil královi hlavičku! Zápas byl tedy po dobu výměny kuželky na chvíli přerušen. Potom hráčům už nic nebránilo 

tomu dohrát tento napínavý duel. Standovi chvilku trvalo,než se po nucené pauze opět dostal do svého zápasového laufu, 

ve kterém byl než se přerušila hra. Dával tím šanci Davidovi ještě možnost zvrátit pro něj v tu chvíli nepříznivý vývoj 

zápasu. Ale opravdu jenom na chvíli. Respektive David tuto nabídnutou šanci úplně nevyužil. Domácímu hráči se tak 

podařilo, první dnešní třístovkou, dokonat obrat v zápase, a protože David jenom mety třista o kuželku nedosáhl i druhé 

body berou domácí. To už bylo pro ně hodně nadějné. Navíc Standa i rázně odvrátil hrozbu "půlročního čulibrka“, o který 

jen tak mimochodem bojovali ve svém interním kruhu tři hráči domácích. Jako třetí nastoupili Roman a Martin. Oba proti 

sobě nastoupili ve svém minulém zápase a opět bylo o vítězi rozhodnuto už po prvních plných. Přece jenom hranice 

možností obou hráčů jsou hodně rozdílné. Ale zase si Roman o to více mohl svůj poslední zápas v letošním ročníku 

užívat a zahrát si v klídku a bez stresů. Od něj se body nečekaly. Ale opak byl pravdou. Ještě první plné hráči domácích 

jdou, ale to bylo tak asi vše. Dorážka už byla hodně slabá (16!) a ve stejném kurzu pokračoval i na druhé dráze. V ní 

dokonce nedohazuje ani jednu celou devítku (8!!!) .To už jsme hodně dlouho u někoho neviděli. Navíc první dráha 10 

chyb a druhá 14, suma sumárum 24 chyb. To ani nemusel jednu dorážku házet. A mohl si zajít místo toho na pivko. Až se 

nabízela hříšná myšlenka, co že mu to jeho kapitán před zápasem slíbil aby  ho překonal v počtu chyb. Jak ale říkám, 

škoda toho, opravdu si mohl jenom hru užívat a nestresovat se a nechtít po kuželkách aby padali sami, když kolem nich 

projíždí jedna koule za druhou. Možná tím šetřil nového krále a nechtěl být jako jeho spoluhráč lamačem kuželek. To 

Martin jednoznačně vybojoval první body pro hosty a navíc prakticky přidal i další za celkové skóre mezi družstvy, které 

už nemohl poslední duel zvrátit ve prospěch domácích. A jenom škoda menšího herního zaváhání na druhé dráze. Mohl 

tak výrazněji překonat hranici třista ,k čemuž měl po první dráze poměrně slušně našlápnuto. Takže o osudu celého 

zápasu opět rozhoduje poslední dvojka. Za domácí Karel senior a za hosty Ruda. Oba už také proti sobě letos hráli a lépe 

na tom byl domácí hráč. Ruda si, ale zase v posledním zápase konečně přehodil třístovku a tak byly síly od začátku v 

podstatě vyrovnané. Oba se do hry pustili zodpovědně. V prvních plných si neutíkali a tak byl před dorážkou rozdíl pěti 

kuželek ve prospěch seniora. Ten navíc ještě musel bojovat o to, aby na něj nezbyl tolik nepopulární půlroční čulibrk 



svého týmu se kterým má už co do činění. Pikantní na tom bylo, že o něj "bojoval se svým synáčkem milovaným" a už 

dlouho dopředu dával všem přítomným najevo, že už by ho rád předal někomu jinému. Ale to by musel dneska přehodit 

alespoň 297 kuželek. No a díky hodně slušné dorážce k tomu měl hodně blízko. Navíc i získává slušný náskok 25 kolků 

nad Rudou, který se naopak v dorážce vrátil ke svým starým chybám, díky nimž začíná hodně ztrácet na seniora. Ale 

pořád ještě bylo před oběma dalších 40 hodů, které mohli ještě ledacos změnit. A Ruda se do druhé půlky pustil bez 

bázně a hany. A tak i díky zaváhání seniora v plných, je před poslední dorážkou rozdíl mezi hráči jenom šest kuželek. A 

opět se bojovalo až do posledních hodů. Ke smůle hostů Ruda moc netrestal chyby svého soupeře. Ba co víc, chyboval ve 

stejných chvílích jako senior. Ten už dávno vzal v potaz, že opět na něj zbyl "půlroční čulda" a plně se soustředil jenom 

na to, aby alespoň vyhrál svůj duel a úspěšně tak dokončil svými spoluhráči započaté dílo a Dřeváci by tak konečně 

získali všemi tolik ceněný skalp Stavěčů. A nakonec to i dokázal. A domácí tak mohli opět zatancovat svůj vítězný 

taneček a kuželnou zněl chorál"Dřeváci válí, Dřeváci válí!!!"Letos naposledy protože tímto zápasem pro ně letošní 

ročník skončil a jako první tým si mohou užívat zaslouženého odpočinku. A čekat jaké místo v tabulce na ně nakonec 

zbude. A dosti reálnou šanci mají býti ještě třetí. Body i skóre na to mají a ostatní týmy budou muset hodně v posledních 

zápasech zabrat, aby je v tabulce přeskočili. Navíc tento zápas vejde do historie a všichni budou říkat Dřeváci poráží lídry 

soutěže a Staňa drtí kuželky!!!       

 

  domácí: zahrádkáři              datum: 25/03                  hosté: ajeťáci 

  jméno hráče                         pln  dor  cel ch         jméno hráče                pln  dor  cel ch 

 KOSTKOVÁ Alena            161   49  210 21      ŠTEGOVÁ Dáša          179   51  230 15 

 ZIGAL Pavel                       216   88  304 10      KUNTOVÁ Dáša         203   72  275 13 

 BAMBOUSKOVÁ Jana     200   85  285 13       SMRŽ Petr                   220   89  309  7 

 ČERMÁK Eduard               205   93  298  4        VAŠKO Jozef              206   94  300  6 

   body:  2            celkem:  782  315 1097 48       body:  8         celkem:  808  306 1114 41 

                       Vítězí ajeťáci poměrem 8 : 2 . 

Tak jako jsou pro Dřeváky noční můrou Zahrádkáři, tak pro Zahrádkáře se stali noční můrou pro změnu Ajeťáci. I potřetí 

odcházejí ze vzájemného duelu s nulou na svém kontě a opět nenašli recept na to jak Ajeťáky porazit. I když to tak z 

konečných čísel nevypadá, rozdíl mezi oběma týmy nebyl zase takový propastný. Respektive při troše štěstí mohli vyhrát 

klidně i domácí. Ale jak tomu bývá, štěstí se často přiklání na stranu tomu týmu, který mu jde o trochu více napřed. A to 

se třikrát lépe podařilo Ajeťákům. Už počáteční los sliboval hodně vyrovnaný zápas. Všichni hráči v nalosovaných 

dvojicích si byli výkonnostně hodně podobní. Vyhrát mohl svůj duel prakticky kdokoliv. První se na dráhy kuželny 

postavili proti sobě Alenka a Dáša. Obě v poslední době potrénovali, aby si přece jenom hlavně zlepšily svou 

kuželkářskou jistotu. Obě už kuželky hrají poměrně dlouho a prakticky se znají z kuželkářských turnajů, které pořádají po 

okolí místní porcelánky a také ze vzájemných duelů na naší chodovské kuželně. Takže se prakticky neměli čím překvapit 

a mohli se tak v poklidu věnovat pouze tomu aby na dráze předvedly to nejlepší, co umí. Snaha tam tedy určitě byla, ale 

ty kuželky jim tak nějak nechtěli padat zcela podle jejich představ. Alenka začala hned na začátku hrozivě.Průhoz a 

mantinel na první dva hody do plných, to byl z její strany přímo hororový začátek. Tady si dovolím tvrdit, že ztratila 

hodně ze svých šancí na případný zisk bodů. Její soupeřka Dáša, přestože ani ona nezahrála od začátku zcela podle svých 

představ, pomalu ale jistě navyšovala svůj náskok. Prakticky rozhodla o osudu duelu hned v prvních plných. Dorážka jí 

sice dělala hodně velký problém, hlavně dorážení jednotlivých kuželek. Ale stále si i přes tyto komplikace udržuje mírný 

náskok. I po změně drah obě hráčky dál hodně s kuželnou bojovaly. V plných si nadále moc neubližují, ale přesto tady 

domácí hráčka přece jenom stáhla z rozdílu šest kuželek. O všem rozhodla druhá dorážka. Tady naopak větší jistotu a klid 

předvádí, na rozdíl od té první, hráčka hostů. Rychle se bere svůj úvodní náskok zpět a do konce jej už nepouští ze svého 

sevření. I když její konečné číslo nebyl žádný zázrak,přesto to na její soupeřku stačilo a získává úvodní důležité body pro 

svůj tým. Navíc i konečná výše rozdílu v kuželkách mezi hráčkami ve prospěch Dáši, byl pro konečný výsledek hodně  

důležitý. To se ukázalo v dalším dění zápasu. Druzí si zahrál proti sobě Pavel za domácí a hosty reprezentovala jejich 

druhá Dáša. Tady se také nikdo na začátku neodvážil s určitostí tipovat vítěze. Mírným favoritem, ve světle posledních 

výkonů, byl přece jenom domácí hráč. Zahrát třístovku u něj není velký problém. To samé se už o hráčce hostů nedá 

tvrdit. Přece jenom dlouho se na třístovku koukala, a když už jí jednou přehazuje, tak k zopakování jí chybí přece jenom 

větší klid a hlavně větší víra ve své výkony. Ale na začátku duelu jsou všichni na stejné startovací čáře a i podmínky ke 

hře mají stejné. A první polovina duelu to potvrdila. Pavel má o něco málo lepší plné, ale ztrátu Dáša v dorážce rychle 

umazává a dokonce i o jednu kuželku více si sebou bere do druhé poloviny duelu. Bohužel ale už si sebou nebere takovou 

jistotu, se kterou hrála v první půlce. A tak po druhých plných už ztrácí na Pavla kuželek osm. Pořád se ale nic neděje. 



Jedna rychlá devítka a je zpátky ve hře. Bohužel pro její výkon se ale zbytečně nechává rozhodit trefováním středů už ve 

hře do plných. A v dorážce zase hodně chybuje na svém neoblíbeném pravém sedláku. Tady rychle ztrácí hodně hodů. 

Toho Pavel zkušeně využil a nabídnutou šanci už ze svých rukou nepustil. Navíc se mu daří poměrně rychle v dorážce 

dohazovat kuželky a tak mu skóre utěšeně narůstalo. A jako první dnes překonává třístovku. To Dáša se protrápila skoro 

na dvěstěosmdesát,ale na soupeře jí to zdaleka nestačilo. Navíc ke ztrátě bodů si připisuje i ztrátu úvodního náskoku 

v kuželkách, který perně vybojovala její jmenovkyně v úvodním duelu. Pavel tedy srovnává skóre za výhru a na kuželky 

jsou nyní na tom o něco lépe domácí. Třetí pár byl taktéž smíšený a nastoupila v něm za domácí Jana a soupeřem jí byl 

hostující Petr. I tady to měl být poměrně vyrovnaný zápas. Přesto nyní byl mírným papírovým favoritem zástupce hostů. 

Ale opět se ukázalo, že dnešní los svedl proti sobě soupeře, kteří si nic nedají zadarmo. První polovina jejich duelu byla 

hodně vyrovnaná. Petr získává mírný náskok do plných. Ten ale vzápětí rychle Jana stahuje výbornou první dorážkou. 

Petr sice nehraje taktéž špatně, ale přesto se mu jeho počáteční náskok rychle smrsknul na pouhou jednu kuželku, která 

mu po půlce zůstává k dobru. Takže na dalších čtyřicet hodů měli oba o zábavu postaráno. Taktéž i přítomní diváci z řad 

jejich spoluhráčů. Druhé plné má opět lepší zástupce hostů. Navíc i v dorážce tentokrát předvádí, na rozdíl od své 

soupeřky, větší jistotu. To vše mu spolu s újezdy Jany rychle přináší solidní náskok, který si už nenechal vzít. Nyní tedy 

vítězí hráč hostů. A taky si to za překonanou třístovku plně zasloužil. Jana sice předvádí svůj letošní nejlepší výkon, ale 

hranici třista je přece jenom více vzdálen. Spolu s body přináší Petr svému poslednímu spoluhráči i mírný náskok patnácti 

kuželek, které se mu podařilo nahrát k dobru na celkovém skóre. Proto musel domácí hráč Eda proti hráči hostů Pepovi v 

posledním duelu nejenom, že vyhrát, ale pokud možno i odstranit tuto poslední překážku z cesty jeho týmu k celkovému 

vítězství.   A to byl už opravdu velký oříšek. Ale i Eda umí zahrát přes třista,takže určitě neházel předčasně flintu do žita. 

Pepovi sice stačilo neprohrát o více jak 14 kuželek, ale toto vědomí mírného náskoku se může díky předčasnému 

uspokojení stát pro celkový výkon osudné. No a úvodní plné se vůbec nevyvíjeli podle představ hráče hostů. Eda v nich 

zahrál na rozdíl od svého soupeře solidně. To Pepa si takovýto úvod zápasu určitě ani v nejhorším snu nepředstavoval. Po 

dvaceti hodech ztrácí na Edu 19 kuželek a jeho náskok, se kterým nastupoval do zápasu, byl fuč! Co by si také více mohl 

přát za to, že nezískal po plných ani devadesát bodů (86!). Musel tedy zabrat vzápětí hned v dorážce, aby měl ještě jakous 

takous šanci se zápasem ještě něco udělat. A od začátku dorážky na tom začal tvrdě makat. Navíc ho také přišel podpořit 

poslední zbyvší zástupce jeho týmu Petr a bylo se konečně na co dívat. Ale ani Eda nechtěl ze svých rukou pustit 

soupeřem nabízenou šanci na výhru jeho týmu. Přesto se Pepovi jeho snaha se zápasem ještě něco udělat, pomalu ale jistě 

začala vyplácet. Po první dorážce se mu podařilo z rozdílu stáhnout prvních pět kuželek. A v započatém díle pokračoval i 

po změně drah. Druhé plné mu až na poslední hod vychází excelentně. Díky solidním 120-ti bodům se mu daří rychle 

stáhnout i zbylé kuželky z rozdílu, a přestože Eda nadával svou kůži zadarmo, je to najednou Pepa, kdo před poslední 

dorážkou vede o pět kuželek. A když se k tomu připočte 15 kuželek, které měl hostující hráč k dobru ještě před nástupem 

na plac, najednou to byli znovu hosté, kteří měli větší šanci na celkové vítězství. Ale ještě stále chybělo oběma hráčům 

odehrát posledních dvacet hodů v dorážce a stát se mohlo cokoliv. Ale Pepa už nepustil svou těžce vydobytou šanci na 

výhru ze svých rukou. Hlavně úvod v dorážce mu dával do hry velkou pohodu. Jenom škoda několika zbytečných újezdů. 

Nebýt jich mohl si své hry ještě více užívat. Takhle musel až do posledních hodů tvrdě bojovat o výhru. Ani Eda totiž v 

dorážce neztrácel. Ba naopak. Nebýt několika záludných otvírek, to když musel dvakrát dohazovat tolik nepopulární 

lavor, mohl ještě i Pepu porazit. Přesto vše se mu daří z náskoku pěti kuželek, který měl Pepa před dorážkou,daří stáhnou 

kuželky tři. Ale stále hostujícímu hráči ještě zbyly kuželky dvě, které rozhodli o tom, že i v posledním duelu vítězí 

hostující hráč. Jako bonus se Pepa dostává na třista poražených kuželek, o čemž by se mu ještě po tragických prvních 

plných ani nesnilo. Eda se zastavil dvě kuželky před touto hranicí. To také rozhodlo, že i poslední body za lepší celkové 

skóre berou hosté a na papíře tak poměrně jasně poráží domácí družstvo. Ale pouze papírově. Na kuželně to tak vůbec 

nevypadalo. Domácí byli hodně smutní ze své třetí porážky od tohoto soupeře, ale opravdu se za své dnešní předváděné 

výkony nemusejí stydět. Hosté měli v rozhodujících chvílích trochu více štěstí a to rozhodlo o jejich dnešní výhře. I oni si 

však zaslouží pochvalu za to, že ani v těžkých chvílích boj nevzdávali a šli si takříkajíc svému štěstí napřed. Dokonali tak 

svůj vítězný hattrick nad svým soupeřem. Navíc se odpoutali v tabulce od svých pronásledovatelů, se kterými bojovali o 

celkové třetí místo. To už jim nyní nikdo nevezme. A pokud se jim zadaří v posledních zápasech zabodovat klidně ještě 

můžou pomýšlet i o stupínek výše. Tak je tabulka rozehraná.Domácí tým se pro ně bohužel asi bude muset spokojit s 

místem pátým, protože už ho čekají pouze dva zápasy se silnými týmy, kde moc šancí na výhru nemají. Ale nechme se 

překvapit a třeba se i jim pro změnu zadaří lépe než dnes. Síly na to mají. 
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