
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máme za s sebou první dva měsíce roku 2013 a odehráno dalších pár zápasů soutěže.Tentokrát bude 

zpravodaj za dva úvodní měsíce roku společný,protože se v lednu stihnul odehrát pouhý jeden 

zápas.Na úvod jedna nepříjemná zpráva.Ze zdravotních důvodů se na nějakou dobu nebude 

představovat svými kuželkářskými dovednostmi hráčka a kapitánka Juniorů Andrea Hornová.Přejme 

jí ať se dá co nejdříve zdravotně do kupy ať nás zase může prohánět na kuželně.Tímto a ještě dalšími 

překážkami hráčů Juniorů(lázeňský pobyt,lyžařské výlety) se vysvětluje dvouměsíční herní pauza 

tohoto týmu.Ale už mají domluveno pár zápasů od začátku března a rychle tím doženou ostatní 

týmy.V jediném lednovém zápase porazili i podruhé v řadě Dřeváci Ajeťáky.Tímto si zvýšili počet 

svých výher v řadě na tři.A rázem se stali jedním z horkých kandidátů na umístění na bedně.Ajeťáci 

si vzápětí spravili chuť druhou výhrou nad Zahrádkáři,kteří po porážce od Stavěčů stále nemohou  

rozšířit počet svých vítězství.Až předposlední únorový zápas konečně přetrhnul dlouhou šňůru 

porážek a shodou okolností to opět odnesli Dřeváci,které se jim tím podařilo už dvakrát porazit.A 

v posledním zápase února ještě Dřeváci museli zkousnout druhou prohru v řadě(dokonce během dvou 

následujících dnů v pátek a v sobotu),tentokráte od Stavěčů.Ti se díky dvěma výhrám a výše uvedené 

herní pauze Juniorů dostávají na první místo v celkové tabulce a určitě už jej nebudou chtít až do 

konce soutěže opustit.Ale budou to mít těžké .Soutěž je hodně vyrovnaná a plno zápasů se vyhrává 

až na skóre a minimálně Junioři se budou chtít ještě o první místo určitě poprat.Také se nám plní 

tabulka třístovkářů.Naposledy do ní proklouzli dva  hráči jenž do ní dozajista patří a vždy jim chyběl 

jenom kousek k překonání.Ale únor byl na třístovky plodný a tak můžeme přivítat další dva členy 

.Dášu Kuntovou od Ajeťáků a od Dřeváků Karla Čepilu seniora.Také další hráči předvádějí hodně 

dobré výkony.Jenom připomenu Pavla Zigala od Zahrádkářů,který ve svých zápasech hází jednu 

třístovku za druhou a u Stavěčů zraje jako víno nováček soutěže Veronika Klementová,která si každý 

zápas vylepšuje své maximum.Není to tak dávno co se naše soutěž rozjela a už chybí pár zápasů a 

bude odehrán první ročník.Už je určen i den kdy se uskuteční závěrečné vyhodnocení soutěže.Tak si 

do kalendářů zapište červeně datum sobota 27.4.2013 a začneme hodnotit od 16-té hodiny.Místo 

konání ani nemusím upřesňovat ,ale pro pořádek je to vinárna hotelu Nautilus. 

 

  

 5. 
ZPRAvodaj 

 KUželek 



 TABULKA (k 28/02/13) 

 1.  stavěči                 5   0   2   1169.1    48 : 22   10 

 2.  junioři                 5   0   1   1119.2     38 : 22   10 

 3.  ajeťáci                  4   0   4   1087.5    38 : 42    8   

 4.  dřeváci                 3   0   6   1052.0    34 : 56    6   

 5.  zahrádkáři           2   0   6   1080.9    32 : 48    4 

 

 

 

                   

 

  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.  VAŠKO Jozef                 aje         325 

07.  ZIGAL Pavel                  zah         322 

08.  BRYNDAČ Stanislav     dře         312 

09.  ČEPILA Karel st.            dře         310 

10.  KUNTOVÁ Dagmar       aje         309 

11.  ČERMÁK Eduard c.       zah         308 

12.  HORNOVÁ Andrea c.    jun         304 

13.  ČEPILA Karel ml.c.        dře         304 

 

 

                ZÁPASY: 

Dřeváci - Ajeťáci               6:4    1073:1047    25/01/13                                         

Zahrádkáři-Stavěči            0:10  1030:1199    08/02/13                           

Zahrádkáři-Ajeťáci            4:6    1110:1114    15/02/13                                                                                                                   

Zahrádkáři-Dřeváci            8:2   1157:1020    22/02/13                                                                                 

Stavěči-Dřeváci                  6:4   1167:1096    23/02/13     

      

 

 

 

 



 

        

    domácí: dřeváci                    datum: 25/01                  hosté: ajeťáci 

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

ČEPILA Karel ml.             194   71  265 15      ŠTEGOVÁ Dáša      158   60  218 18 

BRYNDAČ Stanislav         204   87  291  4       SMRŽ Petr                215  109  324  4 

ČEPILA Karel st.              190   87  277  7        NÝVLT Bedřich       152   62  214 19 

HUBAČ Roman                 196   44  240 18       VAŠKO Jozef            215   76  291 14 

    body:  6    celkem:            784  289 1073 44    body:  4    celkem:     740  307 1047 55 

                        Vítězí dřeváci poměrem 6 : 4 . 

 

 

Družstvo Dřeváků potřetí za sebou v řadě vítězí.A podruhé to odnesl tým Ajeťáků.Domácí se mohli 

spolehnout na vyrovnané výkony prakticky všech svých hráčů a to včetně jejich čulibrka.To u hostů zahráli 

solidně pouze dva hráči a zbylí dva čulibrci zahráli hodně špatně.A s tím se vyrovnané zápasy nedají 

vyhrávat.Úvodní dvojici obstarali za domácí Karel junior a za hosty Dáša.První dráhy zahráli oba velmi 

špatně.Junior má plné lepší soupeřky o 15 kuželek.A 76 u hostující hráčky bylo opravdu hrozivých.Poté hodně 

ubírá z náskoku svého soupeře v dorážce.V té naopak junior hodně chyboval.Takže před změnou drah vede 

jenom o 6 kuželek.Druhé plné už zahrál domácí hráč o mnoho lépe.Kdežto Dáša se v nich opět trápí a 

tentokrát je horší o 20 kuželek.A dalších 21 kuželek přidává Karel v dorážce a o vítězi tedy je 

rozhodnuto.První body berou domácí a k tomu slušný náskok 47 kuželek.Jako druzí nastupují dva tradiční 

soupeři Standa a Petr.Tady se už čekal hodně vyrovnaný souboj.Domácí hráč má letos už pár tréninků za s 

sebou a Petr,ten si tradičně od kuželek odpočinul,což mu naopak v jeho výkonech vyhovuje.V prvních plných 

si hostující hráč vytváří mírný náskok.Ten,ale vzápětí Standa rychle stahuje prvními hody v dorážce a pak už 

se přetahovali o vedení až do konce dorážky.Před změnou drah přesto mírně vede Petr o 8 kuželek.Druhé plné 

nic nerozhodly.V těch Standa stahuje rozdíl o 1 kuželku.Pak,ale přichází velký koncert Petra v dorážce.70 

shozených kuželek to už je výborný počin.Naproti tomu Standa i když dal solidních 44 kuželek,zde ztratil 

šanci na výhru.Druhé body bere Petr přehazuje výrazně třístovku(jak se nakonec ukázalo jako jediný) a stahuje 

rozdíl v kuželkách na pouhých 14 kuželek v neprospěch hostů.Třetí si zahráli Karel senior a kapitán 

hostujícího týmu Bedřich.Tento duel měl být důležitý pro celkový výsledek zápasu.Bylo to na 

Bedřichovi,jestli ještě udrží šanci na výhru svého týmu.Prohrát klidně mohl,ale nesmělo to být velkým 

rozdílem.Ale na hostujícím hráči byla vidět velká nejistota v jeho herním projevu.Ta dozajista pramenila z 

důležitosti duelu a hlavně z toho,že prakticky od svého posledního zápasu,měsíc a půl neviděl kuželnu.A tak 

se nemůže divit,když se mu zadařilo pár průhozů do plných,že šance na solidní výsledek rychle mizela.A to 

měl ještě štěstí,že senior se na své druhé dráze hodně trápil do plných a dával soupeřovi ještě jakous takous 

šanci na zkorigování výsledku.Ale tu hostující hráč ke své smůle nevyužil.Sice se s odřenýma ušima dostává 

přes dvěstě,ale prohrává o 63 kuželek a nedává tím poslednímu hráči svého týmu moc velkou šanci na obrat ve 

vývoji zápasu.Poslední si zahráli Roman a Pepa.Domácí hráč musel udržet rozdíl ve skóre na straně svého 

týmu.A 77 kuželek k dobru mu dávalo hodně velkou šanci tento úkol splnit.No a Pepa,ten zase musel předvést 

výkon podobný tomu co dnes ukázal Petr,protože nemohl počítat s tím,že jeho soupeř předvede tak slabé 

výkony jako dva čulibrci jeho týmu.Sice to bylo v jeho silách,po tom co už má odehráno na kuželnách,ale pod 

tlakem když hráč musí zahrát,se často z přemíry snahy dělají zbytečné chyby.Úvodní plné nadmíru Pepovi 

vychází.120 je krásný počin.Ale Roman také zahrál plné slušně a ztratil pouhých 24 kuželek z náskoku.V 

dorážce se,ale hostující hráč zbytečnými chybami,pramenících z příliš zbrklé hry,připravil o šanci na 



výraznější stáhnutí rozdílu mezi hráči a přidává jenom 9 kuželek navíc.Takže stáhnul 33 kuželek z rozdílu,což 

vzhledem k tomu jak to měl rozjeté,není moc.Pak ale přichází Pepovo trápení na druhé dráze do plných.V těch 

dokonce prohrává s Romanem o 5 kuželek.Před poslední dorážkou,tak je před hostujícím hráčem těžký úkol 

nahrát dalších 50 kuželek nad svým soupeřem.Opět příliš mnoho chyb mu,ale cestu za kýženým rozdílem 

hodně komplikuje.A to mu ještě soupeř hodně pomáhal tím,že se dlouho trápil s dohozením své první 

devítky.Ale ani to Pepovi nestačilo aby obrátil skóre ve prospěch svého týmu.Roman sice prohrává,ale jenom 

o 51 kuželek a v poklidu tak udržel náskok svého týmu v plusových číslech(26).Čímž k radosti svých 

spoluhráčů přináší svému týmu kýžené dva poslední bodíky které rozhodují o tom,že domácí už odruhé za 

sebou poráží svého soupeře.Hostům tak výrazně chyběla jejich tradiční opora druhá Dáša.Ale na to se historie 

ptát nebude.Perličkou zápasu jsou naprosto stejná čísla které hodili Pepa a Dáša jako v prvním vzájemném 

zápase.Dřeváci tak mají stejný počet bodů jako jejich soupeři.Ti jsou jenom díky lepšímu skóre před nimi na 

třetím místě.Díky tomu se boj o třetí místo hodně vyrovnává.Netřeba dodávat,že celý zápas probíhal za 

bouřlivého fandění,jak tomu bývá ostatně v zápasech s Dřeváky zvykem.Zápas netradičně rozhodla celkově 

lepší hra domácích do plných.Tady hosté hodně ztratili a v dorážce už to nestačili srovnat. 

    

       domácí: zahrádkáři              datum: 08/02                  hosté: stavěči 

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

 BAMBOUSKOVÁ Jana     197   78  275 10     HRUŠKA David         219   87  306  8 

 KOSTKOVÁ Alena            142   43  185 23     ZADINA Rudolf         199   76  275  6 

 ČERMÁK Eduard c.            203   78  281 12    HRUŠKA Milan c.      220   69  289  8 

 ZIGAL Pavel                        204   85  289  9     HAVEL Martin           231   98  329  6 

 body:  0    celkem:  746  284 1030 54    body: 10    celkem:  869  330 1199 28 

   

                      Vítězí stavěči poměrem 10 : 0 . 

Drtivé vítězství hostů.Všechny duely,až na třetí mezi kapitány,vyzněly poměrně jasně pro hosty.Do úvodní 

dvojice los určil za domácí Janu a soupeřem jí byl za hosty David.První polovina duelu nečekaně lépe vychází 

domácí hráčce.Hlavně díky lepší dorážce vede o jednu devítku.Změna drah,ale lépe svědčí Davidovi.Už po 

plných jasně přebírá režii zápasu do svých rukou,a vzápětí to potvrzuje ještě v dorážce a tak jdou  první body 

na konto hostů.David navíc přehazuje jako první hráč třista.Jako druzí se proti sobě postavili Alena a 

Ruda.Tento duel byl prakticky rozhodnut hned v první polovině.Domácí hráčka výrazně zaostává jak v 

plných,tak v zápětí i v dorážce.V tom samém duchu pokračuje duel i po změně drah.Ruda předvádí 

zlepšení,ale soupeřka se dál trápí a ani na druhé dráze se nedostává přes stovku.Navíc i počet velký chyb (23) 

jejímu výkonu na kvalitě nepřidal.Myslím,že byla nakonec ráda,že už to má za s sebou a bude se rychle snažit 

zapomenout na dnešní hru.A tak Ruda poměrně v klidu získává druhé body a rozdíl ve skóre mezi družstvy už 

je hrozivých 121 kuželek.Takže se pomalu vkrádala do hlav domácích myšlenka aby to dneska nebylo s 

kanárem.Zabránit tomu mohla třetí dvojice.Byl to zápas dvou kapitánů Edy a Milana.Tento jediný byl až do 

konce vyrovnaný.Hostující hráč má lepší plné než jeho soupeř,ale ten vzápětí kontruje v dorážce a rozdíl je + 5 

kuželek pro Milana.Takže je stále o co hrát až do samého závěru.Ve stejném duchu se odvíjí i druhá 

polovina.Nakonec se ukázalo,že rozdíl v plných byl přece jenom větší než bylo v silách domácího hráče 

stáhnout.I chyb v dorážce bylo více u Edy.A tak i třetí hráč hostů vítězí.Tentokrát o 8 kuželek a o zápasu tak 

už bylo prakticky rozhodnuto.Milan však poprvé nedává třístovku a to mělo za následek,že v tabulce průměrů 

mezi jednotlivci,klesá na druhé místo.Ještě v poslední dvojici mohl domácí hráč Pavel zkusit vybojovat proti 

Martinovi alespoň čestné body a zahnat tak okolo poletujícího žlutého ptáčka.Ale Martin neponechává nic na 

náhodě a přes snahu svého soupeře,který na něj ztrácel po první polovině pouhých 5 kuželek,dál pokračuje ve 

výborném výkonu i v druhé dráze.Ta se mu povedla ze všech nejlépe a shodil v ní 178 kuželek(o 2 více než 



David).A protože Pavel prakticky zahrál stejně jako na první dráze,i poslední body putují na konto hostů.Ti se 

tak předvedli ve svém letošním prvním zápase ve výborném světle a chyběla jim pouhá jedna kuželka k 

překonání hranice 1200 kuželek.Touto výhrou si také pojišťují druhé místo v tabulce a dostali se na dostřel 

dosavadnímu lídrovi soutěže Juniorům.Martin se díky svému výkonu dostává na první místo v tabulce 

jednotlivců,kde se počítají průměry ze všech odehraných zápasů.Domácí,kromě Aleny které se dnešní hra 

vůbec nepovedla,si zahráli okolo svých průměrů,ale na dnešního soupeře to bylo žalostně málo.Ovšem dlužno 

říct,že hosté by dnes těžko našli důstojného soupeře.       

 

             domácí: zahrádkáři              datum: 15/02                  hosté: ajeťáci 

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

 ZADINOVÁ Alena              158   62  220 14    KUNTOVÁ Dáša          223   86  309 10 

 ZIGAL Pavel                        218  104  322  5    NÝVLT Bedřich           175   48  223 21 

 BAMBOUSKOVÁ Jana     180   80  260 11     VAŠKO Jozef               204   85  289  7 

 ČERMÁK Eduard              212   96  308 10     SMRŽ Petr                    224   69  293 11 

  body:  4    celkem:             768  342 1110 40      body:  6      celkem:    826  288 1114 49 

 

                        Vítězí ajeťáci poměrem 6 : 4 . 

 

Další velmi vyrovnaný zápas soutěže.Výstižně se dá charakterizovat štafetovým žargonem asi takto.Domácí 

zaspali na startu, poté mohutně stahovali ztrátu,dokonce i chvíli vedli,kdežto hosté utíkali,pak pak 

couvali,vzápětí poodběhli a na konci s jazykem na vestě uhájili nepatrný náskok.Zápas odstartovala dvojice 

žen Alenka a Dáša.Domácí hráčka hodně ztratila ve hře do plných a to 65 kuželek.Přitom chvílemi se držela 

své soupeřky,ale Dáša to měla od začátku rozjeté na svou první třístovku v nové soutěži.Také v dorážce 

hostující hráčka dominovala i když už ne tak jasně jako v plných.Přece jenom Alenka zpřesnila hru a už tolik 

neztrácela.Navíc Dáša se na chvíli zastavila na čísle 299 a v tu chvíli se jí vkrádala do hlavy myšlenka,že se za 

tu,pro ní letos zakletou,třístovkovou metu opět nedostane.Naštěstí se vzápětí daří shodit kuželku a hranice byla 

překonána.K ní pak ještě přidává další kuželky a letošní osobáček je na světě.Takže po první dvojici vedou 

hosté 2-0 a mají k dobru solidních +89 kuželek.Až by se zdálo na první pohled,že je to luxusní náskok.Ale 

kuželky jsou nevyzpytatelné.O tom se hned v následující dvojici hosté přesvědčili.To se na place předvedli se 

svými výkony Pavel a kapitán hostů Bedřich.Bohužel pro hosty,se karta začala nepříjemně rychle obracet a 

tím i aktuální vývoj zápasu.Domácí hráč,ač hrál tentokrát v klidném prostředí,které by mu podle všech teorií 

nemělo svědčit (vždy zahrál výborně v bouřlivé atmosféře se Dřeváky,až z něho mají tito soupeři mírný 

komplex),svou dnešní hrou bořil veškeré zažité mýty o jeho hře.Chvilku mu trvalo než se srovnal,ale opravdu 

jenom chvilku a pak hrál jako z partesu.Solidní plné na obou drahách podpořené i pěknou dorážkou,několik 

devítek ve hře jako bonus za předvedenou hru a na světě je další jeho třístovka a zlepšený osobáček.No prostě 

radost pohledět.To jeho soupeř byl se svým výkonem úplně někde jinde (kde to radši ani nebudu 

naznačovat).Ač už letos něco potrénoval (myslím že už to bylo dokonce jednou...) na výkonu to nebylo moc 

znát.Sice před zápasem zvesela chrlil jednu odbornou radu,které si určitě vštěpoval do hlavy na tréninku,za 

druhou,v zápase jich jaksi pozapoměl používat.Sice v jeho hře bylo pár vlaštovek,které ukazovali,jak by to vše 

mělo na dráze vypadat,ale to bylo ještě tak maximálně ve hře do plných.V dorážce úplně přestal používat své 

letité návyky (díky 21 chybám se prakticky připravil o jednu celou dorážku) a výsledné číslo tomu také 

nakonec odpovídalo.Abych jenom nehledal chyby.Nelze mu odepřít,že se na dráze hodně snažil(čemuž 

nasvědčovali některé zoufalé a nepublikovatelné výkřiky),změnit nepříznivý obraz jeho hry.Ale chce se to 

opravdu trochu při hře uvolnit a nedělat z nezdarů zbytečnou vědu (to vím sám z vlastní 

zkušenosti).Výsledkem toho souboje jsou tedy první body pro domácí a navíc také +10 kuželek náskoku.(Tím 



vysvětluji couvání domácích v úvodu).Proto de facto začínal zápas od znova.Hodně mohla o osudu zápasu 

rozhodnout třetí,tentokrát smíšená dvojice,Jana a Pepa.To už byl přece jenom vyrovnaný duel.Domácí hráčka 

nezachytila nástup svého soupeře pokaždé ve hře do plných,tady po obou drahách ztratila 24 kuželek.I když 

poté v dorážce tolik neztrácí,hlavně díky finiši v závěru,tuto ztrátu nedokáže stáhnout.Jistě k tomu přispělo i 

to,že vyrobila jednou tolik chyb v dorážce než Pepa.I ten,přestože vítězí,nebyl se svým výkonem 

spokojen.Opět příliš mnoho zbytečných chyb hlavně do plných ho připravilo o možnost atakovat hranici 

třista,kterou už delší dobu sleduje z povzdálí.I tak přidává důležité dva body na stranu hostů a navíc i skóre je 

opět lepší pro hosty a to o slušných +19 kuželek.To už mohlo dávat trochu větší klid pro hru jejich poslednímu 

hráči Petrovi,který nastoupil do závěrečné dvojice proti kapitánovi domácích Edovi.Opět jsme viděli velmi 

vyrovnaný boj až do posledních hodů.Hostující hráč pokaždé svému soupeři utíká do plných,ale Eda už je 

ostřílený mazák,který ví,že zápas ve většině případech rozhoduje dorážka a to se také plně ukázalo v tomto 

duelu.Petr po prvních plných vede o devět kuželek,ale po dorážce prohrává o osm.To samé se opakuje po 

změně drah.Plné vyhrává,ale po dorážce opět ztrácí dalších sedm kuželek.Ovšem na jeho obranu nutno říct,že 

si celou dorážku pořádně neotevřel a poctivě musel dřít aby dohazoval devítky.To jeho soupeř si vždy v pravý 

čas,to když se mu Petr začínal nebezpečně přibližovat (v jednu chvíli už i dokonce prohrával) pomohl tu celou 

devítkou naráz nebo vzápětí rychlou devítkou maximálně do tří hodů a to mu pak skóre utěšeně narůstalo.Ale 

Petr souboj nevzdal a až do konce bojoval o poslední body.Nakonec ani nepotřeboval pro výhru svého týmu 

zvítězit,stačilo mu pouze neprohrát o více jak 18 kuželek.A to přes tu mizérii v dorážce bylo v jeho silách.A 

tak to i dopadlo.Eda přehazuje,jako třetí hráč dneška,třístovku a vítězí,ale Petr,přestože tentokrát třista 

nedává,drží pro hosty minimální náskok 4 kuželek a to jim připisuje poslední dva body za celkové skóre a 

určuje je za vítěze tohoto zápasu.(to byl ten jazyk na vestě).Takže nakonec smolná prohra domácích a s 

odřenýma ušima vydřená výhra hostů.I tak to byl další zápas ukazující na vyrovnanost všech týmů soutěže kdy 

každý může porazit každého a dopředu se nedá jistě určit vítěz duelu.   

 

  domácí: zahrádkáři              datum: 22/02                  hosté: dřeváci 

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

 BAMBOUSKOVÁ Jana     195   68  263 15       KUCA Antonín              161   69  230 14 

 ZIGAL Pavel                       213  106  319  7       ČEPILA Karel st.          209   72  281  8 

 ČERMÁK Radek                193   79  272 13       BRYNDAČ Stanislav    218   70  288 12 

 ČERMÁK Eduard              207   96  303  4        ZEZULA Ladislav        153   68  221 13 

body:  8    celkem:              808  349 1157 39         body:  2    celkem:      741  279 1020 47 

 

                       Vítězí zahrádkáři poměrem 8 : 2 . 

Domácí tým čekal dlouho na své další v pořadí už druhé vítězství v turnaji.Poprvé se jim takto zadařilo v loni 

a bylo to proti stejnému soupeři.I skóre bylo stejné.Asi jako jedni z mála,na Dřeváky,umějí zahrát.Zápas 

rozjela dvojice Jana a Tonda.Domácí hráčka zahrála,narozdíl od Tondy,slušné první plné,ale náskok hnedle 

trestuhodně ztrácí v úvodní dorážce.Tady vyrobila,na hráčku jejích zkušeností,neuvěřitelných 12 chyb.Díky 

tomu nedohazuje ani dvě celé devítky.Naopak Tonda v dorážce zabodoval a dokonce po první dráze i 

vede.Cestu za body mu,ale vzápětí kazí slabé druhé plné a v dorážce už taky nebyl tak jistý jako poprvé.To 

Jana si vzala ponaučení z chyb na první dráze a druhá dráha už byla úplně o něčem jiném.Takže si bere 

nakonec zpátky vedení a tím i první body za výhru pro domácí.Druzí si zahráli Pavel a Karel senior.To už byl 

mnohem vyrovnanější souboj.V plných si navzájem moc neutíkali.Rozdíl čtyř kuželek ve prospěch domácího 

hráče nic neřešil.Pavel,ale v dorážce rychleji dohazoval devítky a na každé dráze tím získával rozhodující 

náskok.A když se sečetli obě dráhy,rozdíl v kuželkách,najednou výrazně narostl ve prospěch zástupce 

Zahrádkářů.Přitom to tak na kolbišti ani nevypadalo.Potvrdila se tak stará kuželkářská pravda,že se musí sbírat 



kolík po kolíku a ve finále je z toho fůra bodů.Takže Pavel si k další překonané třístovce připisuje dva bodíky 

za výhru.Třetí nastoupil za domácí Radek a za soupeře si vylosoval Standu.Domácí hráč se na kuželně objevil 

po delší době a tak se čekalo v jakém světle se ukáže.Soupeře měl těžkého.Standa už má přece jenom na dráze 

odkrouceno více motohodin a ve svém týmu patří mezi špičku.Ale Radek se na dráze vůbec nemusel za svůj 

výkon stydět.Navíc Standa neukázal vše co na kuželně umí,takže z toho byl poměrně vyrovnaný duel.Body 

sice bere tentokrát hostující hráč,ale domácí z náskoku v kuželkách příliš neztratili.Což dávalo jistotu před 

poslední dvojící,že si Zahrádkáři připíšou cenné body za výhru v tomto duelu.Poslední šli na plac Eda s 

Láďou.Hostující hráč před duelem přímo sršel optimismem z toho,jak potrápí svého soupeře.Ale realita byla 

úplně jiná.Přestože se Láďa hodně snažil,to se mu fakticky nedá upřít.Některé jeho hody bylo přímo 

ukázkové,ale bohužel jenom některé.Stále je na jeho hře co zlepšovat.Takže Eda v poklidu,prakticky mimo 

zájem publika,ten plně na sebe strhával jeho soupeř,ať už povedenými hody,nebo naopak komentáři k těm 

nepovedeným,těch komentářů bylo k jeho škodě o mnoho více,trpělivě navyšoval svůj náskok hod po hodu a 

nakonec jako druhý toho večera přehazuje třístovku.Hostujícímu týmu tak skončila třízápasová série výher za 

s sebou.Opět se všichni přítomní bavili.Jak předváděnou hrou tak i některými kulturními vložkami hlavně ze 

strany Dřeváků.Jako tomu ostatně bývá zvykem vždy když se objeví na kuželně.   

  

             domácí: stavěči                 datum: 23/02                  hosté: dřeváci 

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

 HAVEL Martin                     232   99  331  6       HUBAČ Roman            142   41  183 29 

 HRUŠKA Milan                    207   98  305  3       ČEPILA Karel ml.        223   72  295  9 

 ZADINA Rudolf                    203   60  263 12      ČEPILA Karel st.         210  100  310  4 

 KLEMENTOVÁ Veronika  209   59  268 14      BRYNDAČ Stanislav    237   71  308 10 

  body:  6     celkem:              851  316 1167 35          body:  4      celkem:  812  284 1096 52 

 

                        Vítězí stavěči poměrem 6 : 4 . 

Hostující tým si vyzkoušel,jak se hraje dva dny po sobě soutěžní zápas.Ostatně si to může díky početnější 

soupisce i dovolit.Tentokráte měli proti sobě soupeře těžkého kalibru.Tým Stavěčů bojuje o první místo v 

tabulce a těžko se poráží.Přesto se hosté dlouho dopředu netajili tím,že minimálně svého soupeře na cestě za 

výhrou potrápí.A když by se i trochu poštěstilo,tak myšlenka na výhru nebyla nereálná.Do úvodní dvojice 

určil los Martina a Romana.Domácí hráč byl tak nažhaven na tento zápas,že se dokonce dostavil na kuželnu o 

hodinu dříve.Ale,jak se vzápětí ukázalo,vůbec mu to nebylo na škodu. Právě naopak.Mohl si dopředu 

nastudovat,jak to dneska na kuželně padá a pak tyto vědomosti zúročit ve svém zápase.Mezi oběma hráči byl 

až propastný rozdíl ve všech činnostech.Martin plné vyhrává o 90 kuželek a dalších 58 jich přidává i v 

dorážce.Je z toho jednoznačná výhra a budu dlouho hledat v historii,kdy byl mezi hráči takový rozdíl v 

kuželkách.Hodně tomu pomohla až utrápená hra Romana.29 chyb v dorážce i do plných(párkrát se mu povedla 

tzv“ozónová díra“),což je více jak třetina všech absolvovaných hodů,mu prakticky znemožnilo,alespoň se 

dostat přes hranici dvoustovky.Taky byl ze své hry hodně frustrován a dlouho mu trvalo než se po zápase 

ukázal mezi svými hráči.Ale svět se přeci jednou nepovedenou hrou nezboří.Na body stejně ani ve snu nemohl 

pomýšlet.Ty měli za úkol uhrát jeho spoluhráči.Snad jenom to skóre mohl lépe ovlivnit,ale Martinovi to 

dneska sypalo a výrazně přehazuje třístovku.O první body reálně mohl zabojovat ve druhé dvojce Karel junior 

proti domácímu Milanovi.Tady už byla přece jenom větší šance na body.A Karel se do hry pustil opravdu 

zodpovědně.I on toho dne načerpal spoustu zkušeností a fines,které při obsluze kuželny pochytil 

dopoledne,když zde hrála svůj zápas Slávie.Dokonce se i patřičně zahřál před zápasem několika rychlými 

krátkými sprinty po kuželně.To když se asi jedenáctkrát vydal rozmotávat slávistům kuželky.Všechny tyto 

okolnosti plně zúročil hlavně ve hře do plných.Tady Milana poměrně nečekaně jasně přehrával.16 kuželek k 



dobru,to už slibovalo do dorážky minimálně hodně slušnou zápletku.Ale Milan se opět ukázal jako hráč bez 

nervů a plně zúročil zkušeností získané za ta léta co se pohybuje v kuželkářském světě.To všem jasně ukázal v 

dorážce.Tady je přece jenom jistější než junior a i díky méně chybám,obrací konečný výsledek ve svůj 

prospěch.Karel ač se hodně snažil a vypotil hodně vody na dráze(skoro celou petku)nedokázal získané vedení 

po plných udržet.Milan si tak,ke své další třístovce,připisuje hodně důležité body,které už po polovině zápasu 

znamenali prakticky jistou výhru domácích.Ostatní dvojice,už jenom mohli mít vliv na skóre,ale že by ještě 

hosté mohli zvrátit celkový stav,to už bylo velmi nepravděpodobné.Třetí nastoupili za domácí Ruda a hosty 

zastupoval druhý zástupce rodu Čepilů,opět Karel,ale tentokrát pro změnu senior(jak občas říká jeho 

synáček"tatíček můj milovaný!").I zde se ukázal hodně velký rozdíl mezi hráči ve hře do dorážky.Plné,tam si 

vůbec neubližovali.Vždy v těchto situacích rozhoduje o osudu duelu následná dorážka.V té je tentokrát 

výrazně lepší zástupce hostujícího týmu.Tady senior Rudovi rychle utíká a ten tak ztrácí šanci uhrát další body 

pro svůj tým.Senior si díky čistě zahrané své druhé dráze,(chyby !0!)konečně plní svůj cíl dostat se přes,do té 

doby pro něj v zápase letos zakletou,hranici třista poražených kuželek.Poslední si zahráli Veronika a 

Standa.Opět zde o nic nešlo a oba hráči se mohli v poklidu soustředit na svou hru a jak se říká zahrát si pro 

radost.Domácí hráčka,se pomalu,ale jistě stává svou předváděnou hrou na kuželně,velkým překvapením celé 

soutěže.Doslova a do písmene z neznámé hráčky,která naskočila do zápasového koloritu prakticky před půl 

rokem,se pomalu ale jistě stává plnohodnotná členka týmu,který bojuje o místo na bedně v konečné tabulce.A 

navíc se její spoluhráči mohou spolehnout na to,že jim nepokazí jejich celkový výkon.Ba právě opak je často 

pravdou.I dneska ukázala,že se neustále zlepšuje.Hlavně je vidět,že jí kuželky opravdu baví a bere si do své 

hry plno užitečných rad od svých kolegů z týmu.Samozřejmě má ještě hodně rezerv,hlavně v dorážce,ale to 

má,což si musíme sportovně přiznat,spousta z nás co kuželky hrajeme o mnoho déle.Veronika dneska donutila 

Standu hodně zabrat.Ten ukázal své kvality hlavně po změně drah.Tady hned v plných získává rozhodující 

náskok.Ten i potvrzuje zlepšenou dorážkou a i on si po delší době zopakoval,jak se hází třístovka.Zároveň tím 

odsuzuje svého kapitána do nepopulární role druhého čulibrka svého týmu.(na 295 být čulda to je ale 

pech!).Ani Veronika nemusela být smutná.Na své první body si ještě musí počkat,ale opět si zlepšuje svůj 

osobáček a navíc poprvé nebyla čuldou svého týmu.Tuto roli s radostí přenechala Rudovi.Stavěči tak 

vyhrávají díky celkovému skóre 6-4.Perličkou zápasu byly dva přešlapy rozjetého Standy.Hlavně ten druhý 

díky němuž se nepočítají právě shozené kuželky,nebyl nakonec Standa lídrem svého týmu.Navíc to byl 

předposlední hod a do plných shozená sedmička mu tak nebyla započítána.Ještě dlouho to po zápase nemohl 

rozdýchat a i tímto počinem,se stal středem zájmu po zápasového sezení při rozboru celého utkání u 

piva.Domácí tým Stavěčů se touto výhrou dostal díky lepšímu skóre na první místo v tabulce soutěže. 

  

 

 

                                                                                                                                                 „Ch66“ 


