
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tak nám skončila i jarní část ročníku.Po slabším podzimu,nám jarní část vyšla o mnoho lépe.A to jsme jaro odehráli 
s velkým handicapem.Nemohli jsme se totiž opřít o výkony Andrey Hronové,která ze zdravotních důvodů musí na 
určitou dobu přerušit svou kuželkářskou činnost.Takže jsme museli více využívat náhradníka Davida Hrušku a ještě i 
další hráče z naší chodovské líhně, Petra Smrže,Edu Čermáka, Karla Čepilu juniora a Rudu Zadinu. A musím říct,že se 
svých rolí zhostili poměrně úspěšně.Navíc i v několika duelech museli nahradit i dva naše nejlepší hráče,Martina 
Havla a Edu Pavelku. Hned v prvním zápase jara,jsme přivítali na své kuželně Chemičku Sokolov C. A vrátili jsme jim 
porážku z jejich kuželny.Výhra 8-2 byla do začátku druhé části sezóny dobrým rozjezdem.Sice jsme nepředvedli top 
výkony, ale výhra se počítá.Poté jsme zajeli na varskou kuželnu,kde nám bylo soupeřem družstvo DP KVA,se kterým 
jsme na podzim doma remizovali.Tentokrát nám to domácí vrátili i s úroky a domů jsme si vezli nelichotivou 
porážku 0-10. Jediným kladem byli výkony Edy Pavelky a Martina Havla (oba přes 430). Další plánovaný zápas 
s Bonrem A, se přeložil až na duben a tak třetím letošním soupeřem nám bylo družstvo Sedleckého kaolínu A. Ti se 
museli popasovat s naší těžkou kuželnou.Nakonec vítězíme 8-2, ale spokojeni mohli být opět pouze Martin a Eda. 
Pepa ani David toho moc nepředvedli (358-350!). Poté nás čekal na naší kuželně hodně těžký soupeř.Chemička A. 
Tentokrát to byl vyrovnaný zápas až do konce. Dokonce jsme dlouho hráli na výhru. Ale Pepa nevyužil znalosti 
domácí kuželny a tak prohráváme 4-6. Poprvé na jaře za nás nastoupil Petr Smrž, ale nebyl se svým výkonem(367) 
vůbec spokojen. Poté nás čekala odveta s Chemičkou B na její kuželně.Soupeř nám od začátku dával jasně najevo 
kdo je na kuželně pánem.Vždyť jsme hráli s aktuálním lídrem celé soutěže. Šanci na čestné body dlouho držel Pepa, 
ale promrhal více jak čtyřicetibodový náskok a posledním hodem soupeře prohrává i on a odvážíme si domů 
druhého letošního kanára (0-10). Vzápětí si v dalším zápase spravujeme chuť na domácí kuželně s družstvem Bonro 
B a opět vítězíme 8-2. I tentokrát soupeře hlavně přehráváme v dorážce.Opět předvádí solidní výkon Martin Havel 
(427). Zbývající hráči využili slabší hry soupeřů. Jenom Eda Čermák na svou soupeřku neměl. Pak nás čekal 
přeložený zápas venku s Bonrem A. Jediné body uhrál Pepa. Sice byl v našem týmu nakonec čulibrk,svého soupeře 
poráží. Zbylí tři naši hráči nezahráli vůbec špatně,ale jejich soupeři byli o trochu lepší a tak si odvážíme porážku       
2-8. V závěru soutěže nám pak tyto body chyběly,abychom v tabulce přeskočili tohoto soupeře.Už nás čekaly 
poslední dva zápasy. Předposlední zápas jsme hráli na varské kuželně proti Benediktu A. Tady byl jednoznačným 
favoritem domácí tým.My jsme mohli jenom překvapit.Navíc jsme museli opět sáhnout pro náhradníka. Tentokráte 
za Edu Pavelku a tím „šťastným“ náhradníkem byl Karel Čepila junior. A byl to nakonec šťastný tah. Zápas byl po 
celou dobu vyrovnaný. Po dlouhé době jsme zahráli všichni čtyři přes čtyřista. Navíc náhradník Karel hodil svou 
první zápasovou čtyřstovku. A k tomu si navíc připisuje své první body za výhru nad soupeřem.Hlavně díky tomu,si 
domů odvážíme nečekanou výhru 6-4. A pojistili jsme si tím celkové šesté místo v tabulce. Poslední zápas jsme si 
zahráli na domácí kuželně. Soupeřem nám bylo družstvo DP KVB. A nutno říct,že to byl jeden z nejlehčích soupeřů. 
Dlouho nepamatujeme na naší kuželně tak slabé výkony,které předvedli dva hráči soupeře. Také díky tomu 
vítězíme jasně 8-2. A své první body za výhru si připsali Eda Čermák a David Hruška. Celkem jsme v jarní části uhráli 
10 bodů. To po podzimu byl slušný počin. Nebýt výpadků v podzimní části,mohli jsme opět pomýšlet na umístění 
v první pětce. Takhle jsme skončili celkově šestí. Na páté místo nám chyběl jeden bod a k zopakování loňského 
čtvrtého místa,jsme potřebovali body dva. Ale po těch problémech se sestavou a kromě Martina Havla, 
nevyrovnaných výkonech zbylých nastupujících hráčů, musíme být rádi za místo šesté. V dalším ročníku budeme 
muset hodně zabrat, abychom mohli pomýšlet na lepší umístění. Stabilním nosičem bodů byl Martin Havel. Celkem 
13x vyhrál a jenom dvakrát prohrál. Nejlepší výkon zahrál ve varech 451 proti Benediktu A. Dalším hráčem kdo 
nosil body byl Eda Pavelka. Ten vyhrál celkem 8x a 9x prohrál. Nejlepším výkonem se prezentoval ve varech proti 
Sedleckému kaolínu A (438). Jediný kdo zahrál všechny zápasy,byl Pepa Vaško. Vyhrál celkem 7 zápasů a 11x odešel 
s nepořízenou. I on předvádí nejlepší výkon ve varech (427) proti Benediktu A. Andrea Hornová zahrála pouze 
podzimní část. Nejlepší výkon předvedla v Sokolově proti Chemičce A 397. Bodovala pouze jednou a celkově se dá 
říct, že se nepotkala s dobrou formou. Když už to na konci roku začalo vypadat slibně, tak jí další kuželkářské plány 
přerušila vyhřezlá plotýnka. V současnosti se plně věnuje rehabilitaci, takže zatím není jasné, kdy se ke kuželkám 
vrátí. Doufejme, že to bude brzy. Ale zase zdraví je přednější a není kam spěchat. Takže roli náhradníka, vyměnil 
David Hruška za roli člena základní sestavy. Nastoupil celkem 8x a v posledním zápase si připsal i první body za 
výhru. Nejlepší výkon předvádí ve varech 403 proti Benediktu A. Zatím mu stále svazuje ruce nervozita, ale až se 
otrká tak jistě přijdou i lepší výkony. Dalším náhradníkem byl Petr Smrž. Ten nastoupil třikrát a zvláště jeho bod 
z DP KVA na naší kuželně se hodně cenil, jelikož nám zajistil důležitou remízu. Nejlepší výkon 413 předvedl na 
varské kuželně proti Bonru A. Dvakrát si zahrál Eda Čermák. Vždy se přestavil na domácí kuželně a nejlepší výkon 
371 předvedl proti DP KVB ,když zároveň uhrál i své první body za výhru. Jednou si zahrál Karel Čepila junior. 
Poprvé si hází v soutěžním utkání čtyřstovku (404) a hned si uhrál i první body za výhru nad soupeřem a navíc nám 
tím zajišťuje i nečekanou výhru nad Benediktem A na jeho kuželně. A posledním hráčem, který za nás nastoupil, byl 
Ruda Zadina. Nastoupil pouze jednou ve varech proti DP KVA, kde zároveň uhrál i své maximum 374. Většinu bodů 
jsme získali na domácí kuželně. Tady jsme ztratili pouze 5 bodů za dvě porážky a jednu remízu. Venku jsme vyhráli 
pouze dvakrát jednou se Sedleckým kaolínem A nečekaně i nad Benediktem A. Do příští sezóny musíme hlavně co 
nejvíce srovnat výkony většiny hráčů týmu. To se týká hlavně těch, kteří budou hrát za Martinem a Edou. Ti stále 



předvádí vyrovnané výkony. U ostatních je to jako na houpačce. Teď nás čeká odpočinek od kuželek. Hlavně nabrat 
přes léto chuť a sílu do dalších zápasů. 
 
 

                  
 

                         Konečná tabulka 2012/13 – skupina A  

1.    KK Chemie Sokolov B    16   1   1   1684.0   145: 35     33  +15                                                             
2.    KK Chemie Sokolov A     14   0   4   1670.2   110: 70     28  +10                                                       
3.    DP Karlovy Vary A          12   1   5   1682.3    121: 59     25   +7                                                                 
4.    KK Chemie Sokolov C       9   1   8   1584.0      88: 92     19   +1                                                    
5.    Bonro A                              9   0   9   1616.9      89: 91     18    0                                                                           
6.    NAUTILUS Chodov      8   1   9   1603.8     81:99     17   -1                                                                       
7.    G.BENEDIKT A                7   0  11   1624.9     81: 99     14   -4                                                                     
8.    Bonro B                              6   0  12   1583.2     66:114    12   -6                                                                                        

9.    DP Karlovy Vary B            5   0  13   1586.1     73:107    10   -8                                                                     
10.  Sedlecký kaolin A             2   0  16   1549.5     46:134     4  -14 

 
             Průměry hráčů: 
 
               HAVEL Martin             419,03  (celkově 11.místo)  
               PAVELKA Vladimír     409,93  (celkově 18.místo) 
               VAŠKO Jozef                399,85  (celkově 28.místo) 
               HRUŠKA David            383,42  (celkové 39.místo) 
               HORNOVÁ Andrea     378,04  (celkově 42.místo) 
               ČEPILA Karel j.             404,00  (1 zápas) 
               SMRŽ Petr                    395,25  (3x zápas) 
               ZADINA Rudolf            374.00  (1 zápas) 
               ČERMÁK Eduard          356.00  (2x zápas) 


