
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V dubnu se odehrálo posledních pět zápasů.Kromě Dřeváků ,kterým se povedlo odehrát všechny své zápasy 

do konce března,se v nich představila všechna zbylá družstva.Hned první dubnový zápas rozluštil základní 

otázku,která družstva se umístí na bedně vítězů,Ještě teoretickou šanci na bednu měli i Dřeváci,čekající na 

čtvrtém místě na zaváhání Juniorů.Ti ale hned v úvodním zápase ve kterém přesvědčivě porazili Ajeťáky a 

tyto naděje Dřeváků rychle zrušili.Ve zbylých zápasech se rozhodovalo o tom jak si družstva Stavěčů,Juniorů 

a Ajeťáků rozdělí místa na bedně.Nakonec se,ale potvrdili předpovědi o pořadí na pomyslné bedně.                  

V posledním zápase Stavěčů,ještě Milan Hruška vylepšil letošní rekord jednotlivce na 341 kuželek.Zápas před 

ním atakoval Eda Pavelka ještě stávající ,ale zaostal za ním o jednu kuželku.No a vzápětí ho Milan aby mu to 

nebylo dlouho líto ,vylepšil.Na poslední chvíli se mezi třístovkáře probojovali dvě ženy hráčky Juniorů Anička 

Štěpánková a Zahrádkářů Jana Bambousková.Tím se rozšířil počet třístovkářů na konečných 16.Své první 

body a cenný skalp nadějné kuželkářky Veroniky od Stavěčů,si uhrál kapitán Ajeťáků Bedřich Nývlt ,který si 

zároveň utvořil i své osobní zápasové maximum.A tak málo chyb se mu taktéž ještě nepovedlo.V zápase mezi 

Juniory a Ajeťáky překvapivě poráží Pepa Prišťák hráče z top desítky Petra Smrže.A vůbec poslední zápas 

přinesl Juniorům toliko nepopulárního „žlutého ptáčka (kanára)“ od Zahrádkářů.Odehráno je vše a zbývá se 

jenom připravit na závěrečné vyhodnocení turnaje které ,jak už bylo dříve avizováno ,proběhne v sobotu 

27.dubna od 16-té hodiny  ve vinárně hotelu Nautilus. 
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ZPRAvodaj 
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TŘÍSTOVKÁŘI: 

01.  HRUŠKA Milan c.     sta       341                                                                                                               

02.  PAVELKA Vladimír      jun         338 

03.  HAVEL Martin               sta         332 

04.  SMRŽ Petr                      aje         331 

05.  HRUŠKA David             sta         327 

06.  BRYNDAČ Stanislav     dře         326 

06.  VAŠKO Jozef                 aje         326 

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 

13.  ČEPILA Karel ml.c.        dře         304 

13.  BAMBOUSKOVÁ  Jana zah        304 

16.  ŠTĚPÁNKOVÁ Anna     jun         300 

 

 

 

 

                ZÁPASY: 

Ajeťáci - Junioři            2:8   1126:1164    04/04/13                                         

Ajeťáci -Stavěči            2:8   1019:1119    08/04/13                           

Stavěči- Junioři             8:2   1217:1061    11/04/13                                                                                                                   

Zahrádkáři-Stavěči        4:6   1124:1205    14/04/13                                                                        

Junioři-Zahrádkáři        0:10  1022:1158    18/04/13      

      

 

 

 TABULKA (konečná) 

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

 1.  stavěči                12    9   0   3   1175.1    80: 40     18 

 2.  junioři                12    6   0   6   1099.3    58: 62      12 

 3.  ajeťáci                12    6   0   6   1088.7    56: 64      12 

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

 5.  zahrádkáři          12    4   0   8   1096.8    54: 66        8 

 



      

     

     

  domácí: ajeťáci                 datum: 04/04                  hosté: junioři 

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

 SUSSENBECK Jan         193   49  242 18      PAVELKA Vladimír        231   78  309  5 

 KUNTOVÁ Dagmar       215   76  291 14       ŠTĚPÁNKOVÁ Anna       214   86  300  9 

 SMRŽ Petr                      196   71   267  7        PRIŠŤÁK Josef                 185   86  271 10 

 VAŠKO Jozef                 229   97  326  3        ŠTĚPÁNEK Otto               200   84  284  8 

    body:  2      celkem:     833  293 1126 42         body:  8    celkem:         830  334 1164 32 

                        Vítězí junioři poměrem 8 : 2 . 

Výsledek tohoto zápasu prakticky rozhodl o tom ,která tři družstva si rozdělí místa na bedně.K už dříve jistým 

Stavěčům,se tímto přidali i oba dnešní soupeři.Zbylá dvě si rozdělí pořadí na čtvrtém a pátém místě.Hostující tým se 

navíc dnešní výhrou důrazně vrátili do boje o celkové druhé místo a za jistých okolností,se ještě můžou popasovat se 

Stavěči o místo první.No a Ajeťáci si s největší pravděpodobností po dnešku odřízli i poslední reálnou šanci na místo 

druhé.O to vše se dneska bojovalo.Ale začněme po pořádku.Úvodní los určil dvojice,které budou proti sobě nastupovat. 

Poté se zastupující kapitáni dohodli i na pořadí ve,kterém budou dvojice nastupovat.Hosté plně akceptovali návrhy 

domácích,aby jako první nastoupil.Honza (toho hned po jeho zápase čekala noční šichta) a druhá  hrála Dáša (tu zase 

čekali jistě milé povinnosti babičky,když hlídala vnoučka).Zbylé dvě dvojice už nastoupily jak si přáli.Domácímu 

Honzovi tentokrát los určil soupeře o mnoho těžšího než posledně a to lídra Juniorů Vláďu (alias Edu).A od začátku 

nebylo pochyb o vítězi.Honza stále netrénuje a prakticky pouze vypomáhá svému týmu,když se zbylí dva hráči z různých 

důvodů (kapitán Bedřich-rodinné povinnosti a druhá Dáša marodí) nemohou zúčastnit zápasu.A to se dneska plně 

projevilo. První dráha ještě byla vyrovnaná.Hlavně díky tomu,že Eda na něj nezvykle 5x chyboval  v dorážce a tak po 

půlce byl rozdíl +17 kuželek pro hosty.To nebylo pro domácího hráče vůbec špatné.Ale Eda zabral hned ve druhých 

plných,když soupeři odskakuje o dalších 22 kuželek a o vítězi už  bylo jasno.Navíc Honza napáchal hrozivých 13 chyb ve 

druhé dorážce,díky čemuž nedokázal dorazit ani dvě celé devítky.Takže dneska ze své hry určitě neměl dobrý pocit.Ale 

zase musíme uznat,na to že netrénuje výsledné číslo nebylo zase až tak špatné.Coby za to dali jiní trénovaní kuželkáři. 

Tohoto zaváhání Eda hnedka využil k ještě výraznějšímu navýšení náskoku .Ten na konci duelu činil plných 67 

kuželek.Ale to stále ještě domácí nemuseli moc řešit.Akorát se to nehodilo do krámu družstvu Dřeváků,kteří jako první 

odehráli všechny zápasy a ze čtvrtého místa čekali na jakékoliv zaváhání právě Juniorů.Tento rozdíl už,ale prakticky 

Juniorům zajišťoval minimálně čtyři pomocné body z tohoto zápasu a tak měli Dřeváci po nadějích.Domácí teď nezbytně 

museli druhý duel vyhrát,aby ještě mohli pomýšlet na celkovou výhru,čímž by si udrželi i šanci na druhé místo v celkové 

tabulce.A po první dráze k tomu měla domácí Dáša proti Aničce dobře našlápnuto.Má lepší plné a i po dorážce je na tom 

lépe o čtrnáct kuželek.I druhé plné o výsledku nerozhodly.Anička sice stahuje sedm kuželek z rozdílu ,ale ještě stále nic 

nenasvědčovalo  možný obrat.Ale už první hody druhé dorážky naznačovali ,že hostující hráčka duel nevzdává.Ba 

naopak,plně se soustředí na hru a to se jí vyplatilo.Dobře si otvírá a rychle zavírá.Stále také minimálně chybuje.Což byl 

velký rozdíl oproti jejím předchozím zápasům.Plně se tak projevilo to,že v poslední době pilně trénuje a dneska to hlavně 

dokázala na dráze prodat.Odměnou za její výkon jí byla i první třístovka v soutěži.To Dáša na tom s dorážkou byla o 

poznání hůře.Ani jednou si pořádně neotevřela a když už neměla problémy se sedláky tak vzápětí přišly  velké starosti 

s pravou fánou.Tady prakticky ztratila šanci na výhru ve svém duelu s Aničkou.Celkových čtrnáct chyb v dorážce za obě 

dráhy rozhodly o její prohře.Sice má na konci slušné číslo,ale dneska to na její soupeřku nestačilo.Po sezóně budou muset 

Ajeťáci zapracovat na psychice své hráčky,protože to je v současnosti asi její největší slabina.Zahrát umí skvěle o tom už 

na kuželně kolikrát všechny přesvědčila,ale jakmile přijdou problémy s dohazováním jedné kuželky tak je tím zaděláno 

na problém,hlavně v sebedůvěře a pak často ztrácí dobře rozehrané zápasy.Třebas změnit pitný režim(taková slivovička či 

fernet by jistě neublížily…)Teď už to,ale bylo pro domácí hodně zlé.Petr ve třetí dvojici s Pepou musel nejenom že 

vyhrát,což vzhledem k současným výkonům obou hráčů neměl být zase až takový problém,ale navíc musel i hodně 

stáhnout z rozdílu v kuželkách mezi oběma týmy.Hosté totiž po polovině vedou 4:0 a jsou v plusu 71 kuželek.Domácí 

hráč šel do zápasu tedy s nutností ještě dát svému poslednímu kolegovi  možnost dokonat případný obrat.První plné měl 

Petr dobré.Tady svému soupeři utíká o slušných 16 kuželek a zdálo se,že bude v tomto tempu pokračovat i v dorážce.Ale 

soupeř Pepa je v této části souboje o něco málo lepší a tak se mu daří z náskoku Petra ubrat celou devítku a najednou byl 

souboj opět vyrovnaný.Což dneska nebyla voda na Petrův mlýn.Snad z přemíry snahy,či z toho,že se duel nevyvíjí zcela 

podle jeho představ ,po druhých plných ztrácí z náskoku zbytečně dalších 5 kuželek a najednou je před závěrečnou 



dorážkou z duelu pěkné drama.Pepa totiž dál pokračuje ve své spanilé jízdě. Krásně si otvírá a rychle zavírá (stejně jako 

Anička v předchozím duelu),což nepřidávalo na klidu Petrovi,který si naopak musel celou dorážku tvrdě odmakat.A tak 

se nikdo nemohl divit tomu,že hostující hráč dokonal obrat ve vývoji celého duelu a i on,hodně nečekaně,bere body za 

výhru nad papírově silnějším soupeřem.Kuželky jsou ale kolikrát tak nevyzpytatelné a často přejí  tomu,kdo jde za 

vítězstvím více naproti.A to byl dneska bezesporu Pepa.Navíc si utvořil svůj letošní turnajový osobáček.Tak byl unesen 

svou hrou,že si možná ani chvíli po zápase neuvědomoval,že zvítězil.Tak byl zaujatý.Tímto prakticky zhatil veškeré 

naděje domácích na body.V posledním duelu mezi Pepou a Ottou už šlo domácím o čest a aby nedostali tolik 

nepopulárního kanára.A neměl to domácí hráč vůbec jednoduché.Otta taktéž pravidelně trénuje a na první dráze to bylo 

také znát.První plné domácí hráč má lepší o pouhé tři kuželky,což slibovalo nadále vyrovnaný souboj i v následující 

dorážce.A tak tomu i bylo.I v této činnosti si oba hráči byly vzácně vyrovnaní.Větší rozdíl byl snad jenom v tom že 

hostující hráč udělal o tři chyby více.Ale i tak,Pepa po půlce vede o pouhých šest kuželek.Změna drah,ale více prospěla 

domácímu hráči.Tady si hned v plných vydobyl luxusní náskok dalších 26 kuželek a pokud by ještě vyloženě 

nezkolaboval v následné dorážce,neměl by už mít problém s tím dovést tento duel do vítězného konce a získat tak alespoň 

poslední dva bodíky pro domácí tým.Proto dál pokračoval v soustředěné hře a stále navyšoval rozdíl v kuželkách mezi 

oběma hráči.Hodně mu,ale pomáhal soupeř svojí nervózní hrou.Ten stále řešil své špatné hody a to mu nepřidávalo 

patřičný klid na hru.Což byla naopak zase voda na Pepův mlýn.Ten si navíc zlepšil letošní osobáček a výrazně přehodil 

třístovku.To bylo, ale bohužel to jediné s čím mohli být domácí dneska spokojeni.Radost za celkovou výhru zůstala na 

straně hostů.Jejich kapitánka,pokud by přišla (bohužel i ona si dnes plnila roli babičky a hlídala nemocného vnuka) by 

byla bývala s předvedenou hrou svého týmu hodně spokojená.Na duel poslední dvojice dorazil i kapitán domácích 

Bedřich ,který tak alespoň viděl důrazné odehnání okolo poletujícího žlutého ptáčka posledním zástupcem svého 

týmu.Domácí už mají před sebou poslední zápas a v klidu si mohou užívat dobrého pocitu z vybojovaného třetího místa a 

hosté si ještě v posledních dvou zápasech mohou zabojovat i o místo první 

 

 

domácí: ajeťáci                 datum: 08/04                  hosté: stavěči 

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

 NÝVLT Bedřich          183   88  271  7     KLEMENTOVÁ Veronika   200   68  268 16 

 ŠTEGOVÁ Dáša          164   52  216 21     ZADINA Rudolf                   198   63  261 13 

 KUNTOVÁ Dáša         188   60  248 18     HAVEL Martin                    218   84  302  8 

 SMRŽ Petr                  222   62  284  9       HRUŠKA David                   211   77  288 13 

     body:  2      celkem:  757  262 1019 55        body:  8              celkem:  827  292 1119 50 

                        Vítězí   stavěči   poměrem 8 : 2 . 

Ajeťáci mají za sebou poslední zápas sezóny a už si v poklidu mohou užívat volna od zápasového drilu na kuželně. Jejich 

soupeři Stavěči,mají ještě před sebou zápasy dva, ale dnešní výhrou si hodně usnadnili cestu za vítězstvím v celém 

turnaji. A potvrzují tak roli největšího aspiranta na titul. A nyní více k zápasu. Los určil dvojice a podle něj to vypadalo 

na zajímavý duel. Jako první si zahrál kapitán domácích Bedřich a soupeřkou mu byla,hráčka základní sestavy 

hostů,Veronika. Ve světle předchozích předváděných výkonů obou hráčů během celé sezóny, byla mírnou papírovou 

favoritkou hráčka hostí. Dokonce se v zákulisí tipovalo, že to bude konečně její první zápas, kdy přinese svému týmu 

body za to, že konečně porazí svého prvního protihráče.A také šampus do placu. Ale tipování v kuželkách před zápasem 

je velmi ošidné. Zvláště v kuželkách „nikdy neříkej nikdy“. Žádný z nás  nemůže vědět, jaké okolnosti ovlivní výkon 

hráče. Ať jsou ty "okolnostě" pozitivní nebo negativní. Hlavní je do zápasu jít s čistou hlavou,plně se soustředit na svůj 

výkon,nenechat se rozptylovat okolními jevy,jako je třeba fandění spoluhráčů soupeřova týmu a podobně. Prostě do 

zápasu vlétnout bez bázně a hany. Všechno,co jsem popsal výše,se v plné síle ukázalo hned v tomto úvodním duelu. 

Bedřich si šel zahrát a zahnat smutek v duši a Veronika si šla pro svou první výhru. Po prvních plných to vypadalo s 

domácím hráčem podle čísel špatně. Na svůj standart je zahrál velmi slušně, byly zápasy, že tohle číslo nahrál i s 

dorážkou. Takže se neměl za co stydět. 88 na něj hodně dobré. Ale Verča byla o plných 21 kuželek lepší a šla do dorážky 

z výrazně lepší startovací pozice. Ale dorážka v kuželkách je základní stavební kámen celého hráčova výkonu. Tak tomu 

bylo i v tomto duelu. Bedřich se rázně vrací do hry hned prvním hodem, kdy shazuje hned celou devítku. Rázem je 

náskok soupeřky poloviční. A to nebylo vše. Další devítku má na dva hody a je zpátky ve hře. To Veronika má s 

dorážením větší problémy. Ne že by tolik chybovala, ale přece jenom spotřebovala více hodů na dorážení devítek. Navíc 

Bedřich výrazně omezil počet chyb, první dráha jenom dvě, a to se hned projevovalo na naskakujícím čísle. A v tomto 

svém tempu pokračoval až do konce první dráhy. Takže se nikdo z přítomných nemohl divit, že po polovině duelu mají 



oba na chlup stejné číslo. Oběma svítí na tabuli "151“. Krásná čísla, která by si dozajista přála mít po polovině valná 

většina hráčů, kteří v naší soutěži hrají. I těch z top desítky. Navíc Bedřich má v dorážce shozeno po první dráze "63" 

kuželek. Slovy šedesát tři! No prostě dneska to byl na dráze úplně jiný hráč a nikdo ho nepoznával. Plně soustředěný 

výkon,žádné srandičky, jako by to ani nebyl on.(bohužel plno z přítomných dlouho nevědělo, že má smutek v duši). I 

druhá dráha byla stále vyrovnaná. Domácí hráč opět soustředěně zahrál druhé plné, a přestože se Verča také nemá za co 

stydět, získává čtyři kuželky k dobru. Což je mírný náskok, ale přece jenom nějaký. Zvláště když jsou oba soupeři takhle 

vyrovnaní. Závěrečná dorážka už byla o pevných nervech. Ani jednomu se nedaří dávat rychlé devítky. Ba naopak bylo to 

o poctivém dorážení kolíku po kolíku. Nakonec prokázal v této části zápasu přece jenom pevnější nervy hráč domácích. 

Nepouštěl svou soupeřku do žádného trháku a to rozhodlo. Veronika z náskoku stáhla pouhou jednu kuželku(26-27 

dorážka a chyby 5-9) a to rozhodlo, že vítězí domácí hráč. První body tedy berou domácí. A přiznejme si, že to čekal 

opravdu málokdo. Veronika se za svůj výkon stydět nemusí a Bedřich konečně ukázal, že hrát umí a ta léta,co potil 

potoky potu v trénincích a zápasech nebyla marná a konečně si zasloužil zahrát takhle dobře. Jestli mě paměť neklame 

tak 271 je jeho historické maximum. Jenom škoda,že to s námi nemohl oslavit po zápase-noční směna a smutná událost v 

jeho rodině tomu byly překážkou. Další šli na plac za domácí Dáša Š. A za hosty Ruda. Na domácí hráčce se plně 

projevila nedávná nemoc, takže nebyla úplně v top zdravotním stavu. Hlavně první dráha jí dělala velké problémy. Plné 

špatné a dorážka 14 chyb, to bylo hlavní příčinou toho, že po půlce už bylo jasné, že tentokráte body berou hosté. Také 92 

kuželek po čtyřiceti hodech je na domácí hráčku hodně málo. I když ani Ruda nám toho ze svého umu moc na své první 

dráze neukázal,přesto vede o více jak 30 kuželek. Druhá půlka už byla ze strany obou hráčů výrazně lepší. Dáša zabrala v 

plných, a když jsou plné slušné, tak i ta dorážka se hraje lépe. To samé předvedl Ruda a tak si alespoň oba zlepšili dojem 

ze hry. Takže na body je zápas srovnán dva dva. Třetí dvojici tvořila za domácí Dáša dvě a hosty zastupoval Martin. Tady 

byl jasným favoritem hráč hostí,takže domácí hráčka si mohla svůj letošní poslední zápas užívat a hrát si jenom pro 

radost,případně i zaskočit obra,jak už se tomu v této soutěži několikrát stalo. Něco jako její kapitán v prvním zápase. Ale 

Dášenka se nám v posledních zápasech trochu trápí (asi už se vidí na zahrádce, kam nás venkovní sluníčko hodně lákalo). 

I když se hodně snažila, tak první plné, byly hodně slabé. Protože její soupeř neponechal nic náhodě, utíká Dáše o 30 

kolíků a bylo po zápase. Přes zlepšení domácí hráčky, je v ní lepší o jednu kuželku než Martin, v dorážce je po půlce stále 

rozdíl stále velký. Druhé plné už mají hráči skoro stejné (100 -101) a zdálo se, že by ještě mohla hráčka domácích 

zkomplikovat Martinovi cestu za výhrou. Ale pak přichází nečekaný výpadek Dáši v dorážce a je po zápase. 12 chyb a 

kolíků spadlo jenom 17! Ty její fány.Když už jsme pomalu odstranili fóbii ze sedláků, tak se objeví na obzoru další noční 

můra fány.Hodně tím usnadnila Martinovi cestu za výhrou. Přestože ani on se nevyvaroval několika zbytečným chybám v 

dorážce (možná by to chtělo míň riskovat a hrát více na jistotu), jako jediný přehazuje třístovku. Poslední si zahráli Petr a 

David. Tady to byl opět jako v úvodní dvojici vyrovnaný souboj až do konce. První plné vyhrává domácí hráč o sedm 

kuželek(117-110). Ale dorážka hlavně díky méně chybám (6-3) vychází lépe hostujícímu hráči. Po ní vede o osmnáct 

kuželek a to se nakonec ukázalo býti pro celkový výsledek rozhodující. Přestože domácí hráč na druhé dráze zavelel k 

útoku a mohutně ukrajoval jeden kolík po kolíku za druhým z náskoku Davida, přece jenom rozdíl dvou devítek, 

vzhledem k vyrovnaným výkonům obou hráčů, se ve finále ukázal jako dostatečně velký ku prospěchu hostujícího hráče. 

I když ten si hodně koledoval o to, aby tomu tak nebylo. Deset chyb v dorážce na druhé dráze,to už byl opravdu velký 

hazard! Takže i poslední body mají hosté a jdou dále do bojů o první místo z nejlepší možné pozice. Domácí důstojně 

zakončili letošní sezónu a skončí celkově třetí. Nakonec to nebylo s kanárem, ale že body získá jenom kapitán to si na 

začátku nikdo nepomyslel. Ale plně si je zasloužil. Když se podíváme na statistiku celého zápasu,tak nejlepší dorážku 

"88" má kapitán domácích Bedřich. A to prosím ze všech osmi hráčů dneska na place. Včetně nejlepšího hráče soutěže 

Martina. A v chybách tomu také neuvěříte je opět nejlepší,respektive nejméně jich vyrobil (7) opět kapitán domácích. To 

by v tom byl čert, aby za takový výkon nezískal své první body 

 

 

  domácí: stavěči                 datum: 11/04                  hosté: junioři 

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

 HAVEL Martin         224  105  329  4     MIOSGA Heinz               163   35  198 26 

 HRUŠKA Milan       213  124  337  1    ŠTĚPÁNEK Otto             212   59  271 17 

 HRUŠKA David         226   66  292 12    PAVELKA Vladimír     218  120  338  3 

 ZADINA Rudolf        198   61  259 14     ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      195   59  254 15 
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                       Vítězí  stavěči  poměrem 8 : 2 . 



 

 

Jasná výhra domácího týmu. Tentokráte neponechali Stavěči nic náhodě a díky příznivému losu,bylo po polovině zápasu 

zcela jasné, na čí konto poputují body za výhru. Čestné body zařídil hostům nejlepším výkonem dne jejich lídr Eda. Ale 

začneme popořádku. Do první dvojice určil los dva hráče výkonnostně zcela rozdílných kategorií. Domácí zastupoval 

jejich nejlepší hráč Martin a za soupeře mu byl Honza. První plné se ještě hostující hráč držel svému soupeři relativně na 

dohled. Ale v dorážce ukázal Martin kdo je na drahách pánem. Po půlce vede už o 63 kuželek a bylo  po duelu. Velký 

rozdíl po půlce nejspíš Honzu ještě více rozhodil a tak dráhu druhou zahrál ještě o něco hůře než tu první. A tak se 

nakonec nedostal ani přes dvěstě. Ale hlavním důvodem bylo,že  udělal celkem 26 chyb a s tím se nedá počítat, že by se 

něco solidního uhrálo. To Martin pokračoval dál ve spanilé jízdě a prakticky si zopakoval výkon z dráhy první. A celkem 

mu to dalo bez jedné kuželky 330. Na to už se dalo koukat. Navíc rozdíl v kuželkách po první dvojici byl 131 kuželek a 

domácím tak chyběla prakticky jedna výhra ze tří zbylých dvojic a mohli jít slavit celkové vítězství. Že by se hostům ve 

zbývajících duelech podařilo stáhnout ztrátu,o tom nemohl nikdo ani ve snách pomýšlet. Sice se tu ještě rýsovala jedna 

varianta, že zbylé tři duely vyhrají hosté a tím  vývoj  zápasu obrátí, ale to se povede tak jednou za pár let a při současné 

herní pohodě domácích to byla čirá fantazie. Už druhá dvojice tedy mohla rozhodnout, jakým směrem se bude dál zápas 

vyvíjet. Stáli proti sobě za domácí Milan a za hosty Otto. Opět se ukázalo jaký je výrazný rozdíl ve výkonech mezi oběma 

hráči.Domácí hráč je odkojený naší kuželnou a pravidelně nastupuje v soutěži karlovarských neregistrovaných kuželkářů 

a na jeho hře je to sakra znát. To Otta stále letos bojuje o to, aby se už konečně dostal přes třístovku. Od první dráhy se 

opět ukazovalo, že i tentokrát to bude hráč domácích, který si půjde pro další body. První plné vyhrává o 20 kuželek. Poté 

všem předvádí v následné dorážce, jak se to má hrát. Shazuje dalších 70 kolíků a po polovině mu svítí na kontě 190 

kuželek. Navíc dráha bez chyby. Tento raketový nástup jeho soupeř nezachytil a také on po půlce,stejně jako jeho 

předchozí spoluhráč,dostává nadílku více jak 60 kuželek v rozdílu. Takže po polovině duelu už opět není o co hrát a oba 

se mohli soustředit pouze na svou hru a zkusit atakovat své osobáčky bez nějakého stresu z výsledku. Ale po změně drah 

je Otto přece jenom Milanovi důstojnějším soupeřem a už ho nenechává tak utíkat. Díky slabších plných domácího hráče 

navíc i stahuje plných 26 kuželek z úvodního rozdílu a zápas tak začínal být najednou zajímavější,než tomu tak doposud 

vypadalo. A také hostům svitla naděje, že by se snad dal duel ještě více zdramatizovat. Ale v druhé dorážce Milan opět 

předvedl své kvality a herní zkušenost s vypjatými duely a rychle si bere svůj náskok zpět v plné výši. A i on nakonec 

přesvědčivě vítězí. Rozdíl mezi oběma hráči byl obzvláště patrný v dorážce. Tady Milan svému soupeři naděluje rozdíl 

65 kuželek. Hlavně i díky Ottovo 17 chybám v dorážce. Takže druhé body  mají opět domácí rozdíl se opět výrazně 

navýšil a to už skoro na 200 kuželek a bylo po zápase. O alespoň čestné body se ve třetí dvojici musel snažit hostující Eda 

proti domácímu Davidovi. A měl to o něco lehčí v tom, že David nastupoval s bolestivě naraženým palcem na noze, který 

ho částečně limitoval při hře. Ale po tom co dneska Eda nakonec předvedl na kuželně,by stejně neměl nejmenší šanci na 

výhru ani, kdyby byl zdravý. Takhle se i on mohl soustředit na svou hru a zkusit možná i překvapit svého soupeře. A 

začalo se hodně vyrovnaně na obou stranách. První plné jsou dokonce plus jednu kuželku pro Davida. A ani dorážka zase 

nebyla mezi oběma hráči tak mnoho rozdílná. David se stále drží Edovi na dohled a nebýt šesti chyb,mohl jít na druhou 

dráhu s o mnoho menším rozdílem. Takhle je od sebe dělilo 23 kuželek. I druhé plné vyhrává domácí hráč a stahuje v 

nich z rozdílu soupeře sedm kuželek. Ale protože ani ve druhé dorážce si David neodpustil dalších šest chyb, oproti jedné  

Edovo,je to opět hostující hráč kdo nadále navyšuje svůj náskok. Nakonec se domácí hráč zastavuje kousek pod 

třístovkou. To Eda ze zastavil až jeden bod od současného rekordu soutěže. A to měl našlápnuto jej překonat. Tři hody 

před koncem šel do plných a nebýt přemíry snahy rekord překonat,mohlo se mu dílo podařit. Ale je to on kdo nyní bere 

body a zahnal tak hrozbu kanára. Poslední si zahráli Ruda a Anička. Tady se jevila mírným favoritem hráčka hostů a 

čekalo se, zda-li ještě více zkoriguje dosavadní nepříznivý stav. Hlavně jí k tomu opravňovali její poslední předvedené 

výkony. Ale jak tomu  často bývá člověk míní a skutečnost je jiná. První dráha hostující hráčce vůbec nevychází. Ještě 

rozdíl deseti kuželek v její neprospěch po plných nenasvědčoval, že by měla mít problém manko dohnat hned v dorážce. 

Ale ani v této části zápasu Anička nic neukazovala ze svého předchozího umu. Ba naopak ,opět se jí vrátily její předchozí 

chyby, které už se zdálo, odstranila. A Ruda, přestože ani on nehrál zdaleka, tak jak by si představoval, přece jenom 

dokázal chyby soupeřky alespoň trochu trestat. A tak po půlce vede i 20 kuželek. Relativně slušný náskok. Ale změna 

drah přinesla i změnu výkonů obou hráčů. Najednou to je Ruda kdo tahá za kratší provaz a jeho náskok se začíná 

nebezpečně ztenčovat. Sice se domácí hráč hodně snaží, aby vrátil alespoň zpátky ke hře, jakou předváděl na dráze první, 

přesto Anička kolík po kolíku rozdíl smazává. Jednu chvíli už i byli nastejno. Ale ke konci hry se ani ona nevyvarovala 

několika zbytečných chyb a tím dovolila svému soupeři její nástup i s odřenýma ušima ustát. Sice mu z náskoku zbyly 

pouhé čtyři kuželky ale je to, on kdo bere poslední body a jak tomu doopravdy bylo na to se už historie ptát nebude. 

Takže domácí celkově vítězí a díky dvěma bodům za výhru, které se připisují do celkové tabulky, je už po dnešku jasné 

pořadí na prvních třech místech v tabulce turnaje. Hosté porážkou dneska přišli o poslední šanci ještě s nimi bojovat o 

místo nejvyšší. 

 

  



 domácí: zahrádkáři                   datum: 14/04                  hosté: stavěči 

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

 ZADINOVÁ Alena               176   60  236 16     HAVEL Martin                        215   98  313  5 

 ZIGAL Pavel                         197   90  287  9      KLEMENTOVÁ Veronika      187   85  272  7 

 ČERMÁK Eduard                 208   89  297  7      ZADINA Rudolf                      201   78  279 13 

 BAMBOUSKOVÁ Jana     210   94  304  8       HRUŠKA Milan                     219  122  341  3 
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                     Vítězí  stavěči  poměrem 6 : 4 . 

Ani napotřetí nenašli domácí recept jak porazit svého soupeře. Ale dneska k tomu měli nejblíže. A za svůj výkon se 

vůbec nemusí stydět. Prostě Stavěči jsou v současnosti jiná třída. Na to aby je někdo porazil,se musí sejít spousta 

příznivých okolností. A to ani dneska bohužel domácím nebylo dáno. Do první dvojice svedl los za domácí Alenku a za 

hosty Martina. To byla asi nejméně vyrovnaná dvojice ze všech. Myšleno podle postavení obou hráčů v tabulce. Domácí 

hráčka neměla co ztratit, takže si mohla užívat svou hru. A docela jí to i šlo. Zahrála v mezích svých současných 

možností. Lepší číslo jí kazí její dorážka. 16 chyb to je bez pár hodů prakticky polovina dorážky. Tady se po celou sezónu 

stále trápí více než je zdrávo. Po sezóně se bude muset na trénincích na tuto část hry více zaměřit. To Martin je hráč z top 

trojky mezi jednotlivci a také dneska ukázal, že tam právem patří. Solidní plné podpořil i slušnou dorážkou a jako první 

se dneska dostává přes třístovku. Jako ostatně vždy když nastoupil na plac.Jenom škoda toho, že se občas nechává 

rozhodit naší kolikrát nevyzpytatelně padavou kuželnou. Za ta léta co zde hraje by se zdálo,že už by na to, jak to zde 

padá, měl být zvyklý. A nenechávat se tímto během hry rozhodit. Pak těžko může chtít atakovat své dřívější rekordy. 

Přesto je to jediný hráč, který ve všech zápasech přehazuje metu třista.Takže první povinné body berou hosté a k tomu 

mají i výrazný náskok v kuželkách. Což se ale po losu dalo očekávat. Jako druhé proti sobě svedl los Pavla a Veroniku. 

Tentokrát to byl hráč domácích, kdo byl papírovým favoritem tohoto duelu. Ale Verča se stále zlepšuje a nedává svou 

kůži zadarmo a soupeř jí nesmí podceňovat a musí hrát stále naplno. Navíc hráčka hostů ještě stále nevyhrála jediný zápas 

a nyní k tomu měla svou poslední možnost v letošním ročníku. A možná jí to zpočátku trochu svazovalo ruce více než by 

bývalo zdrávo. Rozhozy dobré,ale první hody jí nevyšly. Po chvíli se ale  srovnala začala konečně hrát to, na co jsme u ní 

v poslední době zvyklí. A protože ani Pavel v prvních plných zrovna nezářil,je mezi nimi rozdíl před dorážkou šesti 

kuželek ve prospěch domácího hráče. Ani v dorážce si vzájemně moc neutíkali. Navíc Veronika dělá jenom dvě chyby a 

tak drží stále na dostřel svého soupeře. I druhé plné jsou velmi vyrovnané. Oba překonávají stovku, i když Pavel ještě 

dává o čtyři kuželky navíc. A ve stejném duchu se pokračovalo i v poslední dorážce. I v té je nakonec,díky větší herní 

zkušenosti,hráč domácích lepší,ale jenom o jednu kuželku. Když se sečtou rozdíly,tak nakonec hráčka hostů ani poslední 

šanci na výhru nevyužila. Ale opět se za svůj výkon nemusí stydět. Zahrála znovu kolem hranice svého maxima a co je 

další pozitivní na její hře je, že výrazně omezila počet chyb v dorážce.Jenom sedm to je její nejmenší počet v soutěži.     

A nebýt zaváhání na začátku do plných, tak by určitě překonala svůj osobák. Teď si holt musí počkat do nového ročníku. 

No a Pavel byl rád, že dneska uhrál pro něj povinné body, protože se na dráze nějak nemohl najít. Třetí pár tvořili Eda      

a Ruda. Domácí hráč využívá slabšího rozjezdu svého soupeře. Hlavně v dorážce ztrácel Ruda šance na možnou výhru. 

Vždy když mu v ní zbyla jedna kuželka,tak si na ní vyrobil spoustu chyb. V té první  8x minul a ve druhé 5x.Což byla 

voda na Edův mlýn a tady získal rozhodující náskok, díky kterému svůj duel vyhrává. Navíc mu chyběl kousek, aby i on 

překonal třístovku. Šanci na ní ztratil několika chybnými hody do plných. Protože jedničky a dvojky by tady padat 

neměly. Domácí tedy vedou 4-2,ale skóre stále hovoří výrazně ve prospěch hostů. Poslední si proti sobě zahráli Jana a 

Milan. A kupodivu i tohle byl poměrně vyrovnaný zápas. Podle výkonů předváděnými oběma hráči v průběhu celé 

sezóny to měl být pro Milana snadný duel a i tady se jenom čekalo, o kolik přehodí třístovku. Ale i Jana umí velmi dobře 

zahrát. V minulých letech i ona přehazovala třístovku, dokonce má osobáček přes 320 kuželek. Sice v letošní sezóně na 

třístovku hledí z povzdálí, ale stále se čekalo, že i ona konečně této mety dosáhne. Klidně to mohlo být v tomto zápase, ve 

kterém neměla co ztratit. A to se většině hráčům hraje o mnoho lépe. A bylo se na co koukat. První plné mají oba 

výborné. Oba přes sto a Jana ztrácí jenom tři kuželky. I dorážka se oběma povedla. Milan méně chybuje a tak v ní hází 

plných sedm devítek. Díky šesti chybám Jana dohazuje bez jedné kuželky devítek pět. Do druhé poloviny tak jde 

hostující hráč s náskokem 22 kuželek, ale i hráčka domácích přehazuje sto padesát,což je pro ní dobrý základ aby 

konečně na konci duelu překonala,tu letos pro ni zakletou,třístovku. I druhé plné mají hodně vyrovnané. Milanovi chvilku 

trvalo, než se srovnal s jedničkou dráhou a jenom díky tomu své soupeřce více neutíkal. I tak oba opět přes stovku. I 

druhá dorážka oběma vyšla nadmíru dobře. Oba v ní mají stejný počet dvou chyb. Hlavně Janě to jenom prospělo. 

Předposledním hodem zvládá tzv. "třístovkový existenc“. To když se jí podařilo jedním hodem shodit celou devítku a 

před úplně posledním hodem na jejím kontě svítilo 299 a stačilo jenom trefit kuželky a konečně bude na světě její letos 

první třístovka. Pětka nakonec jenom potvrdila tuto skutečnost a končí na 304. Mohla být konečně se svou hrou 

spokojená. To Milan v závěru dorážky atakoval svůj letošní nejlepší výkon. Zároveň to byl i rekord ročníku. Ke konci 

nejspíš v hlavě začal více počítat,než by bylo zdrávo a horko těžko se k překonání této hranice dostával. Nakonec se ale 



dílo podařilo, i když jenom o dvě kuželky. Takže máme nový rekord jednotlivce tohoto ročníku a tím je 341 poražených 

kuželek. Hosté tím celkově vyhrávají i svůj letošní poslední zápas. I díky tomu vybojovali konečné první místo. A 

domácí tím zároveň odsoudili na místo páté. Opět to byl pěkný zápas a po celou dobu se bylo nač dívat.  

  domácí: junioři                 datum: 18/04               hosté: zahrádkáři 

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

 KAŠPÁREK Bohumil       174   67  241 12      BAMBOUSKOVÁ Jana     206   86  292  9 

 PRIŠŤÁK Josef                 172   62  234 19      ČERMÁK Eduard               195   78  273  9 

 ŠTĚPÁNEK Otto             191   90  281  8       ZIGAL Pavel                     214  101  315  8 

 ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      194   72  266 14       ČERMÁK Radek                209   69  278 12 
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                   Vítězí zahrádkáři poměrem 10 : 0 . 

Výsledkově vyznívá zápas jednoznačně pro hosty.Domácí omlouvá,že se na poslední chvíli museli obejít bez svého 

nejlepšího hráče Edy Pavelky,který se bohužel ze zdravotních důvodů nemohl zápasu aktivně zúčastnit.Takže ho musel   

v první dvojici zastoupit náhradník Bohouš.A měl proti sobě soupeřku těžkého kalibru čerstvou třístovkářku Janu.I když 

se domácí hráč hodně snažil,přesto byla na jeho výkonu hodně patrná turnajová nevyhranost.Hrál přece jenom první 

zápas a i když pravidelně chodí hrát na kuželnu,tak celých osmdesát hodů najednou je úplně něco jiného,než když má 

mezi hody přestávky.Hlavně se to projevilo ve druhé části hry,kdy už asi i síly ubývaly.Což pak bylo hlavně vidět při 

druhých plných,kde na soupeřku hodně ztratil.Přesto bylo jeho celkové číslo,na to že hrál poprvé,více než slušné.Jana  

sice nezopakovala svou nedávnou třístovku,ale moc jí k ní zase nechybělo.Takže první povinné body berou hosté a k 

tomu slušných 51 kuželek k dobru.Jako druzí nastoupili Pepa a kapitán hostů Eda.Domácí hráč zahrál posledně velmi 

slušně a čekalo se zda-li potrápí dalšího hráče jako minule Petra od Ajeťáků.A chvíli to vypadalo že i jo.První plné 

prohrává s Edou o pět kuželek.Ale dorážka se mu hrubě nevede.Hrozivých 11 chyb to je opravdu hodně.Může být rád,   

že soupeř rychleji nedohazoval devítky,protože by pak nebyl rozdíl mezi nimi po půlce jenom 14 kuželek.Pod vlivem 

špatné úvodní dorážky však hráč domácích nezahrál dobře ani druhé plné a ztrácí dalších  v nich 18 kuželek a bylo 

prakticky o vítězi duelu rozhodnuto.Přes zlepšení v dorážce už Pepa nedokázal ztrátu umazat a i on prohrává poměrně 

výrazně se svým soupeřem.Hosté tak už vedou 4-0 a mají k dobru 90 kuželek. Pomalu se tak začínaly plnit před zápasové 

prognózy.Hlavně ta,že bez Edy Pavelky budou mít domácí hodně malé šance na solidní výsledek.Třetí si zahráli Otto a 

Pavel.I tady byl duel vyrovnaný pouze první polovinu.Domácí hráč stahuje mírnou ztrátu z plných ,díky pouze dvěma 

chybám, velmi dobrou dorážkou a na svou druhou dráhu jde s mankem šesti kuželek,což to nebylo vůbec špatné.Ale 

domácím jako by na druhou dráhu nestačily síly.Vždy jsou na své druhé dráze výrazně slabší než na první.A pak rychle 

ztrácejí jakékoliv šance na výhru.A ani Otto nebyl výjimkou.Už po druhých plných ztrácí dalších 14 kuželek a dorážka   

ta už zápas nezachránila.Navíc Pavel dál pokračoval ve své spanilé jízdě a jako poslední v letošním ročníku překonává 

třístovku.A prakticky rozhodl o celkové výhře svého týmu.Stav 6-0 a rozdíl ve skóre +124 ve prospěch hostů hovořil 

jasně.V poslední dvojici mezi Aničkou a Radkem,už šlo domácím uhrát alespoň čestné dva bodíky,aby nakonec Junioři 

nedostali na rozloučenou s letošním ročníkem žlutého ptáčka i s klecí. Ale i ona měla těžkého soupeře.Radek sice tak 

často nehraje,ale má v sobě kuželkářské geny po tátovi.A to se i potvrdilo.Domácí hráčce to nepadá zdaleka tak jako 

tomu byla zvyklá ve svých nedávných zápasech .To se pak těžko dá uhrát nějaký solidní výsledek.Na první dráze ztrácí 

na Radka jak v plných tak i v dorážce a do druhé časti si sebou bere hráč hostů uklidňující náskok jedenácti kuželek. 

Druhá dráha už tak Radkovi nesedla,přesto si nenechává soupeřku utéct.Navíc domácí hráčka ve druhé dorážce spáchala 

11 chyb a tak ztratila veškeré šance na možný zvrat a zisk alespoň dvou bodů pro své družstvo.Domácí tak končí soutěž   

s nepopulárním kanárem.Hosté si alespoň v závěrečném zápase spravili chuť a navíc si dohromady                             

vytvořili i své týmové maximum.Protože před tímto zápasem už bylo rozhodnuto o pořadí týmů                                         

v celkové tabulce,tak výhra ani prohra pro oba týmy nic neřešila. 
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