
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhý měsíc soutěže listopad máme zdárně za s sebou a s ním i odehráno dalších pět zápasů.Tím se povedlo 

uzavřít první kolo .To znamená,že každý tým má odehrány čtyři zápasy ze svých celkových dvanácti. A 

s klidným svědomím dobře vykonané práce, se můžeme vrhnout do kola druhého.I když nejspíš družstva 

využijí prosince k jiným svátečnějším  činnostem.Vánoce se nezadržitelně blíží a pro valnou většinu to bude 

znamenat tradiční předvánoční shon,který vyvrcholí zaslouženým odpočinkem během vánočních svátků.Ale i 

sport se stává někdy svátkem.Hlavně když při něm panuje patřičná sportovní nálada a slaví se předváděné 

výkony..Takže uvidíme.Nyní k tomu co nám přinesl uplynulý měsíc.Hlavně spoustu vyrovnaných zápasů.I 

když to pak někdy z celkového výsledku vždy nevypadá,ten kdo byl přítomen může jenom potvrdit,jak se 

mnohdy bojovalo až do posledních hodů a jen opravdu málokdy nebylo před posledními dvojicemi  o co hrát. 

Hlavně si musíme pochvalovat a vážit férovou sportovní zábavu,která nás provází od vzniku soutěže.Až na 

menší úlet v posledním zápase měsíce.Rychle si i hráči berou za své motto jenž bylo poprvé otištěno 

v minulém zpravodaji a které budu pravidelně uvádět na konci každého dalšího zpravodaje.Někdy je opravdu 

těžké zkousnout porážku,ale tak jako vítězství,je i porážka je součástí sportu.Posledním družstvem,které čeká 

na výhru,jsou tak nějak stále překvapivě Dřeváci.Pořád se jim nedaří optimálně sladit sestavu a výkony 

jednotlivých hráčů během jednoho zápasu. Vždy dva hráči zahrají pod své možnosti a ti druzí už to nestíhají 

napravit.Ale tak to dozajista nebude věčně. To Junioři jsou ve zcela opačné situaci.další dva zápasy a všechno 

výhra.Dokonce i Stavěče jako druzí poráží.I Ajeťáci se nemusí za své výkony stydět.Další dvě výhry v tomto 

měsíci.Zvláště ta nad Dřeváky,ta je dlouho bude hřát na duši.Daří se jim pomalu ale jistě,zvedat výkony 

hráčů,kteří příliš nevěřili ve své schopnosti i když v minulosti patřili minimálně do středu tabulky mezi 

jednotlivci.Stavěči ti stále staví na vyrovnanosti svých tří nejlepších hráčů.Také proto jsou v top trojce mezi 

třístovkáři.Taktéž dodržují svoje přecevzetí,že budou pravidelně střídat své hráče.Tím se družstva stávají o 

hodně vyrovnanější než v minulosti.Proto  mají jednu výhru a jednu porážku v tomto měsíci.Snad jenom Ruda 

nečekaně hodně dlouho zaostává za svými možnostmi.A naopak nováček v jejich sestavě Veronika ta stále 

více překvapuje svým výkonnostním růstem v každém zápase,který odehraje.Trochu v pozadí se nám drží 

Zahrádkáři.Zatím je svými výkony nahoře drží pouze Eda a Pavel,ale ostatní hráči a hráčky je svou hrou příliš 

nepodporují a tak mají zatím na svém kontě jedno vítězství nad Dřeváky.Ale jak říkám máme za s sebou 

teprve kompletní první kolo,kdy se hlavně tými seznamují se silou svých soupeřů a v dalších kolech už budou 

moci i trochu taktizovat v rámci daných možností a pravidel soutěže.V prosinci načneme druhé kolo naší 

soutěže a uvidíme jak budou výsledky vypadat. 

                

 

 

 3. 
ZPRAvodaj 

 KUželek 



  TABULKA(k 30/11/12) 

1.  junioři                 4   0   0   1119.3    28: 12    8     

2.  ajeťáci                 3   0   1   1104.5    20: 20    6     

3.  stavěči                2   0   2   1166.8    26: 14    4     

4.  zahrádkáři         1   0   3   1067.0    16: 24    2     

5.  dřeváci               0   0   4   1041.0    10: 30    0     

 

    TŘÍSTOVKÁŘI: 

01.  HRUŠKA Milan c.     sta         339                                                                                                          

02.  HAVEL Martin               sta          328                                                                                                                                                                                                                                   

03.  HRUŠKA David             sta          327                                                                                                           

04.  PAVELKA Vladimír       jun         327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

05.  VAŠKO Jozef                 aje          325                                                                                                                               

06.  SMRŽ Petr                      aje          319                                                                                                          

07.  ZIGAL Pavel                  zah          313                                                                                                                                                                                                                                

08.  BRYNDAČ Stanislav      dře         312                                                                                                            

09.  HORNOVÁ Andrea c.     jun         304                                                                                                         

10.  ČEPILA Karel ml.c.        dře         304                                                                                                              

11.  ČERMÁK Eduard c.        zah         303 

 

                ZÁPASY: 

Ajeťáci-Zahrádkáři            6:4     1079:1067     02/11/12                               

Stavěči-Zahrádkáři             8:2     1131:1100    11/11/12                         

Ajeťáci-Dřeváci                   6:4     1121:1100    13/11/12                                                                                                                   

Junioři-Zahrádkáři             8:2     1113:1051    18/11/12                                                                                 

Stavěči -Junioři                   4:6      1165:1167    25/11/12     

                       Podrobně k zápasům: 

  domácí: ajeťáci                 datum: 02/11               hosté: zahrádkáři  

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

 ŠTEGOVÁ Dagmar       172   71  243 12      ČERMÁK Eduard c.      195   78  273  7  

KUNTOVÁ Dagmar       213   86  299  5       KOSTKOVÁ Alena        167   60  227 16  

SMRŽ Petr                      208   84  292  8       ČERMÁK Radek            178   76  254 10  

NÝVLT Bedřich c.         176   69  245 12       ZIGAL Pavel                   218   95  313  8 

 body:  6          celkem:  769  310 1079 37        body:  4         celkem:  758  309 1067 41 

                       Vítězí ajeťáci poměrem 6 : 4 . 

Další zápas,který domácí odehráli o svátku (slavil se halloween) a druhé vítězství.Tentokrát na 

silným družstvem Zahrádkářů.A opět se bojovalo o vítězství do posledních hodů.Do úvodní dvojice 

určil los za domácí Dášu Š. a za hosty jejich kapitána Edu.Přestože domácí hráčka nezopakovala svůj 

předchozí výkon(hlavně si dovolila neplatný hod do plných na své první dráze),po skončení 

duelu,zase tak moc neztrácela na svého soupeře.Edovi dnes nevyšla dorážka tak úplně podle jeho 

představ,takže ukončil svou hru poměrně daleko od třístovkové mety.Další do hry zasáhly, za domácí 

druhá Dáša K. a za hosty se poprvé ukázala Alena.Z domácí hráčky se stala v poslední době jistota ve 

sběru bodů pro svůj tým a hlavně se její výkony točí kolem třístovky.Už se jenom čeká až v ní 

bouchnou saze a zase nám ukáže co v ní doopravdy je.Tento zápas to ještě nebyl i když jí chyběla 

jediná kuželka k třístovce.Obě dráhy měla vyrovnané,jak plné tak dorážku,ale při posledním hodu jí 

chybělo kousíček štěstí,aby přidala tu kýženou kuželku navíc a dosáhla mety třista.U Aleny se 

projevila její tradiční slabina a tou je hra do plných.Tady hodně ztrácí a i když poté zpřesní hru v 

dorážce,dohnat ztracené kuželky,se jí už nedaří.Navíc když měla proti sobě soupeřku typu Dáši,která 

se nesmí nechat utéct.Takže druhé body berou domácí a i rozdíl v kuželkách je +42 pro 



ně.Třetí.dvojici tvořili za domácí Petr a na straně hostů,se nám po delší době představil Radek,další 

to hráč klanu Čermáků.(a to mají na novou sezónu v záloze ještě třetího člena!)Petr si minule hodil 

krásné číslo a tak se čekalo zda-li jej zopakuje,no a u Radka se zase naopak nevědělo co 

bude.Největší rozdíl ve výkonech se nakonec ukázal pouze na první dráze.Tady hostující hráč dlouho 

hledal jistotu,hlavně do plných,čehož využil Petr.Sice ne zase tak úplně,jak by se očekávalo,ale +20 

kuželek bylo solidních.Když poté ještě něco málo přidal v dorážce,tak to vypadalo,že po změně drah 

minimálně stejně přidá.Ale Radek měl druhou dráhu výrazně lepší té první a tak Petr musel až do 

konce makat aby se mu povedlo ještě něco přidat do rozdílu v kuželkách.A to se mu i z  velké části 

daří.Před poslední dvojicí vedou domácí 4:2 a mají k dobru 80 kuželek.Do závěrečné dvojice 

nakonec nastoupil,po dlouhém váhání(musel si nechat ve finále hodit od rozhodčího zápasu Karla 

mincí jestli teda jo nebo né,asi nechtěl svému týmu pokazit dobře rozjetý zápas) kapitán domácích 

Bedřich a za hosty Pavel.A začalo se typovat,jestli domácí hráč na konci hry udrží rozdíl v kuželkách 

na své straně.No,ale hra domácího hráče na jeho první dráze moc nenasvědčovala tomu,že by to bylo 

reálné.Po slabých plných prohrává o 25 kuželek a v dorážce ubral Pavel dalších 18 kuželek.Takže 

před změnou drah byli domácí v plusu už jenom 37 kuželek.A začaly pochyby,jestli se to dá ještě 

udržet.Musím se přiznat že,po tom co domácí hráč předvedl na první dráze,jsem patřil spíše k těm 

skeptikům.Ale kuželky jsou krásné v tom,že jsou nevyzpytatelné.Jednu dráhu vybouchneš a na druhé 

naopak překvapíš.Hlavně se nesmí házet flinta do žita.Na druhé dráze byl Béďa k 

nepoznání.Konečně zpřesnil ruku a více se,až na pár úletů,soustředil na svou hru.A hned to bylo i 

znát na číslech.I když stále nemá na svého soupeře,bodíky už tak rychle neztrácí,jako před 

tím.Plných má skoro stovku.Sice mu po nich Pavel ubral dalších 17 kuželek,ale už si nemusel 

vyčítat,že by to svému soupeři ulehčoval svými chybami.Ten naopak musel makat.Ani v dorážce mu 

to Bedřich neulehčoval.Navíc se mu daří ubrat i chyby v dorážení a k tomu mu padla před koncem i 

krásná celá devítka a najednou začalo býti nad slunce jasné,že by Pavel musel zahrát na hranici svého 

maxima aby ještě zvrátil vývoj zápasu na stranu svého týmu.K tomu už,ale nedošlo.Pavel sice 

opakuje své číslo z minula,ale stále mu chybí 12 kuželek aby alespoň srovnal celkový počet 

kuželek.K radosti domácího hráče,že udržel vítězství svému týmu,ještě přibyla další a to z toho,že po 

dlouhé době není u Ajeťáků čulibrk.Ta dokonce byla chvíli větší než z výhry jeho týmu.Domácí tak 

mají své druhé vítězství a opět po vyrovnaném boji.  .   

 

  domácí: stavěči                 datum: 11/11               hosté: zahrádkáři 

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

 HRUŠKA David                     219   85  304  8        BAMBOUSKOVÁ Jana     191   78  269 13 

 HAVEL Martin                      219   92  311  2        ČERMÁK Eduard c.          205   88  293 15 

 ZADINA Rudolf                     203   71  274  8        ZADINOVÁ Alena             178   68  246  8 

 KLEMENTOVÁ Veronika   190   52  242 16        ZIGAL Pavel                      203   89  292 11 

   body:  8                celkem:  831  300 1131 34             body:  2            celkem:  777  323 1100 47 

 

                        Vítězí stavěči poměrem 8 : 2 . 

Povinné vítězství domácích i když to v jednu chvíli vypadalo,to když hrála třetí dvojice první 

půlku,že cestu za výhrou si domácí minimálně hodně komplikují.Do úvodního páru určil los Davida 

a za hosty,letos poprvé,Janu.A první polovina duelu byla hodně vyrovnaná.Domácí hráč po prvních 

plných vede o pět kuželek a dalších pět přidává v dorážce.Po změně drah se,projevuje přece jenom 

větší vyhranost Davida.Už má za s sebou letos na podzim odehráno více  tréninků než jeho soupeřka 



a přidává k rozdílu dalších 25 kuželek.A k tomu samozřejmě i první body pro svůj tým.Další se nám 

představili za hosty jejich kapitán Eda a na straně druhé Martin.A opět se poměrně dlouho oba 

soupeři drželi ve stejné lajně.Rozdíl pěti kuželek pro Martina po půlce byl stále hratelný.Sice poté 

ještě trochu Edovi utíká ve druhých plných,ale pak přišla velká Edovo šance duel zvrátit na svou 

stranu.První hod v dorážce Eda hází rovných osm a Martin musí poctivě dorážet devítku hod za 

hodem.Až jich nakonec bylo rovných osm.Opravdu na Martina dlouhá devítka.Tady však,bohužel 

pro hosty,Eda nevyužívá svou velkou šanci na trhák a na levého sedláka,který mu zbyl po sražení 

osmičky, si vyházel dalších sedm hodů a prakticky tak počkal na svého soupeře.Když si pak v zápětí 

skoro totéž zopakuje,to když si navíc pro změnu ponechal sedláky oba,už nebylo jak se Martina 

držet.Konečný rozdíl není tak propastný,jak by se mohlo očekávat.18 kuželek připadá hlavně na vrub 

Edovo desíti chybám ve druhé dorážce.Tady se lámal ten pověstný chléb! Takže druhé body berou 

domácí a rozdíl ve skóre v neprospěch hostí opět narůstá.Do třetí dvojice určil los manžele 

Zadinovi.Ruda za domácí a Alenka za hosty.Ti pokud ještě chtěli s výsledkem něco udělat,museli 

spoléhat na to,že jejich hráčka,nedá svou kůži zadarmo a i při troše štěstí svého partnera soupeře,na 

dráze,potrápí a možná i překvapí.V trénincích se jí to už několikrát podařilo.A první polovina duelu 

tomu i nasvědčovala.Ruda je hodně nervózní,což se přenáší i na jeho nehrajícího kapitána 

Milana.Alenka předvádí velmi soustředěný výkon.Výsledkem to ho je,že po polovině vede o 3 

kuželky.Což sice není moc,ale soupeřovi to na klidu nepřidá.Ke smůle hostů,ale jejich hráčka na 

druhé dráze nezopakovala svůj výkon z dráhy první.Pokles ve druhých plných,zapříčiněných dvěma 

neplatnými hody,Ruda naopak trestá plnými přes sto.A následná dorážka už jenom potvrdila pokles 

kvality výkonu Alenky.Škoda,tento zápas byl dlouho vyrovnaný.Takže i třetí body berou domácí a 

rozdíl ve skóre je + 80 kuželek.Takže se už jenom v poslední dvojici mezi Veronikou a Pavlem 

rozhodovalo,zda-li domácí hráčka udrží kladný rozdíl i na konci duelu na straně hostů a tím tak přidá 

další dva body.Že Pavel vyhraje,po tom co nám předváděl v předchozích dvou zápasech,nikdo 

nepochyboval.Ale Verča se překonávala.První plné byly z říše snů.Rovných 111.Tolik hází hráči z 

top desítky soutěže.A Pavel?Ten najednou nevěděl co hrát.Před první dorážkou prohrává o 15 

kuželek.Ke smůle domácí hráčky si však prvním hodem otvírá "brandejsem"(čistá středová trojka-

srdíčko v pyramidě).Takže se na doražení první devítky hodně nadřela.Což samozřejmě i rozhodilo 

její dosavadní herní pohodu.Najednou už to nebyla taková lehkost jako do plných,ale tvrdý boj o 

každou kuželku.A to bohužel pokračovalo i ve druhých plných.Tam si neodpustila i dva průhozy a 

Pavel nabídnutou šanci už z rukou nepustil.Druhá dráha je už plně v jeho režii.Také tomu odpovídá i 

číslo 160.Hodně se tím přiblížil třístovce,na kterou dozajista před začátkem duelu pomýšlel.Takže 

poslední body berou hosté.Verča,ale přece jenom díky první dráze,udržela rozdíl ve skóre na straně 

domácích.A všem ukázala,že je v ní ukrytý velký potenciál. 

 

  domácí: ajeťáci                 datum: 13/11                  hosté: dřeváci 

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

 VAŠKO Jozef                   205   86  291  7         KUCA Antonín               180   41  221 23 

 SMRŽ Petr                       214   66  280 10         BRYNDAČ Stanislav    208  104  312  5 

 KUNTOVÁ Dagmar       202   97  299  6          ČEPILA Karel st.           208   58  266 12 

 ŠTEGOVÁ Dagmar       191   60  251 15          ČEPILA Karel ml.c.       209   95  304  6 

   body:  6          celkem:  812  309 1121 38           body:  4          celkem:  805  298 1103 46                        

                                               Vítězí ajeťáci poměrem 6 : 4 . 

 



Ani třináctého,přestože nebyl pátek,neskončila vítězná série Ajeťáků.A to proti sobě měli velice 

silnou sestavu družstva Dřeváků.Ale domácí si stále drží vyrovnané výkony všech hráčů,kteří za ně 

nastupují a to hraje zatím v jejich prospěch.Před začátkem zápasu to vypadalo na nezvykle poklidnou 

atmosféru,jelikož na prvních hráčích byla vidět taková nějaká zimní únava.Ale to se vše rázem 

změnilo úvodními hody zápasu.Ty obstarali za domácí Pepa a za hosty Tonda.Ten pravej 

jedinej,protože si i ostatní hostující hráči vzali za své vlastní jméno Tonda,snad aby tím zmátli své 

soupeře.Od úvodních hodů byl vidět velký rozdíl ve výkonech obou hráčů.Domácí hráč sice 

nepředvádí vše co umí,ale u hostujícího hráče se naplno projevila nervozita.Hlavně pro to,že tento 

zápas byl už dávno dopředu vyhecovaným duelem dvou tradičních rivalů.A tak nezvykle mnoho 

chyboval.Sice předvedl pár světlých okamžiků,ale těch bylo opravdu poskrovnu.Hlavně se to ukázalo 

v obou dorážkách.23 chyb mluví za vše.Vlastně se tím připravil o jednu celou sérii dorážky,čímž 

dával zadarmo svému soupeři šanci na výrazné vítězství.Pepa však toho nevyužíval jak by si 

přál.Některé jeho hody byly hodně ležérní.Ale třeba jeho čarovná trojka dva sedláci a zadní roh do 

plných jedním ledabylým hodem,zase naopak hodně pobavila přítomné fandící hráče.Až mu v tu 

chvíli vynesla přezdívku čaroděj.Nakonec tedy první body získává domácí hráč a má i slušný plusový 

rozdíl v kuželkách +71 kolků.Což byl,jak se na posléze ukázalo,hodně luxusní náskok.Jako druzí  

proti sobě nastoupili tradiční soupeři Petr a Standa.A byl to boj se vším všudy.Každý slušný hod 

obou hráčů byl patřičně kvitován jejich spoluhráči.Ke smůle domácích však přece jenom Standa byl 

vícekrát pochválen.Hlavně v dorážce,tam svému soupeři hodně utíkal.A tak se nebylo čemu divit,že 

opět svého soupeře poráží a z náskoku domácích stahuje 32 kolků.Po polovině duelu tedy dva dva a 

na skóre stále vedou domácí.O osudu utkání tedy měla podle všech předpokladů rozhodnout třetí 

dvojice.Tradiční to opora Dáša K a na druhé straně,půlroční čulibrk Karel senior.Oba dva 

mimochodem čekatelé na svou první letošní třístovku.Tady se počítalo s tím,že ten,kdo z nich 

vyhraje,přinese svému týmu hodně velkou jistotu výhry v celém zápase.I když v kuželkách platí 

nikdy neříkej nikdy.Nic není dopředu jistého.A tak se do toho oba pustili naplno.První plné oba 

kousek pod sto a rozdíl jsou čtyři kuželky plus pro Dášu.Ale hned v první dorážce domácí hráčka 

výrazně lépe zabrala a svou jistou rukou drtila svého soupeře.Nic nebrala ohledy na to,že je to už 

"seniór" a hod za hodem se rychle vzdalovala.Každou její celou dohranou devítku také neopoměli její 

spoluhráči oslavit vítězným chorálem,patřícím neodmyslitelně k Ajeťákům.A že těch chorálů ale 

bylo.Až z toho patřičně vysychalo v hrdle.Druhá dráha už byla přece jenom vyrovnanější.Hlavně do 

plných ještě vykřesal hostující hráč jiskřičku naděje na zvrat v tomto duelu.Z náskoku 32 kolků 

Dášeny po polovině ubral plných deset.Ale opět se ukázala větší jistota domácí hráčky v dorážce.V ní 

nejenom,že srovnává krok se soupeřem,ale na konci ještě přidává ke svému náskoku z první půlky 

jeden kolík navíc.Takže bere body za výhru a vrací rozdíl v kuželkách tam kde byl po prvním zápase 

na +72 kolíků pro domácí.Jenom škoda,že jí zase o jedinou kuželku utekla třístovka.Za svou 

dosavadní předváděnou hru ve všech zápasech by si jí opravdu zasloužila.A senior?Ten byl ze své 

hry opravdu hodně zklamaný.Při tomto duelu se také nejvíc odvázali fanoušci obou týmů.Troubilo 

se,řehtalo jako na lesy.A také naposled.Před poslední dvojicí se publikum nebývale zklidnilo.Nejspíš 

z toho,jak všichni začali propočítávat vývoj posledního duelu.Hlavně tím napětím zapomínali 

fandit.Před Dášou Š. a Karlem juniorem byly opravdu důležité úkoly.Před domácí hráčkou stála 

povinnost udržet rozdíl v kuželkách na straně svého týmu,s čímž už má docela bohaté 

zkušenosti.Naopak na juniora čekala nevděčná role stahovače kuželek.To už také zná.A tak do hry 

oba vlítli naplno.Karel sice Dáše malinko utíká,ale stále to po prvních plných není nikterak 

moc.Ubral 11 kolků.Ovšem velkou šanci dostává hned na začátku první dorážky.Tady si domácí 

hráčka opravdu nemohla hůř otevřít.Po dvou úvodních hodech jí zůstává čest práci s dvěma 

asistenty,předním a zadním rohem.Jak my říkáme super čestík.Mnoho hráčů by to už podvědomě 

vzdalo.Ale Dáša se vzepřela osudu a poctivě se snažila tuto hrůzu co nejrychleji sprovodit ze 

světa.Sice si na tom vyházela celkem čtrnáct hodů,ale hlavní bylo,že to nevzdala.Jak se říká nehodila 

flintu do žita.Odměnou za projevenou píli jí bylo to,že Karel tuto šanci nevyužil tak jak by si 

přál.Proto po první půlce bylo z rozdílu umazáno pouhopouhých 18 kolků.I druhé plné se Dáša svého 



soupeře drží zuby nehty.Ztrácí jenom dalších 7 kuželek.A tak začínalo býti pomalu jasné,pokud Dáša 

vydrží ve své nastolené poctivé hře,bude muset junior zahrát hodně přes třista a to až někde na 

hranici svého osobáčku.A šel do toho opravdu zvostra.I v dorážce šel naplno a protože jí odehrál bez 

chyby,svítila po posledním hodu na tabuli 170-tka.Opravdu krásné číslo.Spolu s první dráhou to dalo 

dohromady 304.Ale ani Dáša se nevzdávala a i když pomalu ztrácela bodík po bodíku,přesto jí na 

konci zůstalo ještě plusových 18.Což znamenalo,že poslední dva body za skóre berou domácí a tím 

vyhrávají i celý zápas.Ale opět to byl boj až do úplného konce a ani jeden z hráčů nic nevypouštěl ani 

nevzdával.A tak to má být.Už se všichni těší na prosincovou odvetu.   

 

  domácí: junioři                 datum: 18/11               hosté: zahrádkáři 

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

 HORNOVÁ Andrea c.      206   93  299  8         ČERMÁK Eduard c.          203   86  289  4 

 MIOSGA Jan                     175   48  223 15        ZIGAL Pavel                       217   77  294 12 

 PAVELKA Vladimír         209   97  306  6         KOSTKOVÁ Alena            171   60  231 16 

 ŠTĚPÁNKOVÁ Anna       208   77  285  9         BAMBOUSKOVÁ Jana     187   50  237 20 

  body:  8       celkem:        798  315 1113 38             body:  2            celkem:  778  273 1051 52 

                       Vítězí junioři poměrem 8 : 2 . 

Další,už třetí výhra v řadě družstva Juniorů.Tentokrát si poradili s družstvem Zahrádkářů.Do první 

dvojice určil los kapitány obou družstev Andreu a Edu.Na obou bylo vidět,že duel berou zodpovědně 

hned od začátku.Z domácí kapitánky očividně spadla nervozita z posledního zápasu za družstvo 

Nautilus.Pěkně protahovala hody a když neopoměla i správně natáhnout ruku dopředu,hned jí padala 

pěkná čísla.I v dorážce najednou tolik nechybovala.Obzvlášť její dorážka na dva hody,nejprve pravý 

sedlák a poté doražení zbylé osmičky,opravdu stála za to.Ale i Eda nedával svou kůži zadarmo.Stále 

se své soupeřky držel na dostřel a nenechával jí v klidu vydechnout.Bohužel pro něj patřičně netrestal 

její občasné chyby v dorážce.Hlavně jeho tři fugasy na pravého sedláka a poté i devítky na více hodů 

byly hlavní příčinou toho,že vítězí kapitánka domácích.K její smůle se zastavila jeden bodík před 

třístovkou.Do druhé dvojice los určil za domácí Honzu a za hosty Pavla.Při pohledu na jejich 

poslední výsledky,byla přece jenom větší herní kvalita na straně hostujícího hráče.A to se v zápětí 

naplno projevilo i na dráze.Honza který ,přes porážku,ve svém úvodním zápase potrápil hráčku 

Ajeťáků, to samé dneska nepředvedl.Od začátku hostující hráč rychle získává náskok,který až do 

konce pilně navyšuje.Jenom té třístovky Pavel nedosahuje.Může za to na něj nezvyklých 12 chyb v 

dorážce.Přesto vítězí o parník a po odečtení rozdílu mezi úvodními hráči jsou hosté rázem v plusu 61 

kuželek.Ve třetí dvojici byla zase naopak herní kvalita na straně domácího hráče Vládi(Edy).Jeho 

soupeřka Alena stále marně hledá svojí bývalou herní pohodu,kdežto z Edy se přece jenom postupem 

času,vykrystalizoval základní herní pilíř každého týmu,za který kdy nastupoval a nastupuje.Takže se 

nelze divit tomu,že po skončení duelu,obrací herní vývoj na stranu domácích. A to doslova a do 

písmene.4:2 pro domácí a rozdíl v kuželkách plus 14 taktéž pro Juniory.Že k tomu dneska jako jediný 

přehazuje třístovku,netřeba dodávat.Ale stále je o co hrát i v poslední dvojici.Rozdíl v kuželkách je 

hratelný a poslední body také mohla získat kterákoliv hráčka ze závěrečné dvojice.Zůstalo to tedy na 

domácí Aničce a hostující Janě.Obě nám už předvedly ve svém předchozím zápase,že kuželky hrát 

umí a už se jenom čekalo,která z nich se více "pochlapí" a přinese svému týmu poslední body.Ovšem 

nečekaně brzo se vše rozhodlo už na prvních drahách.Domácí hráčka získává mírný náskok v prvních 

plných a následně jej výrazně navyšuje i v dorážce.V té totiž Jana předvádí 13 chyb,což je na hráčku 

jejích kvalit opravdu hodně.A když Anička pokračuje v nastoleném trendu i po změně drah a k tomu 

se Janě,přes mírné zlepšení hry,stále nedaří držet se s ní krok bylo brzo jasné že i tento duel vyhrají 



domácí a získají tím i poslední možné body.Z úvodního hodně vyrovnaného zápasu se tím stává 

nečekaně jednoznačná výhra domácích.Ti zatím neokusili hořkost porážky a poslední kdo jim to 

může tzv. osladit jsou Stavěči, soupeři se kterými uzavřou úvodní kolo naší soutěže. 

 

  domácí: stavěči                 datum: 25/11                  hosté: junioři 

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

 HRUŠKA Milan c.                 216  110  326  4      HORNOVÁ Andrea c.       207   97  304  3 

 HRUŠKA David                    223     86  309  4      PAVELKA Vladimír         217   84  301  6 

 KLEMENTOVÁ Veronika  194    70  264 12      ŠTĚPÁNKOVÁ Anna       197   69  266 10 

 ZADINA Rudolf                    198    68  266 11      ŠTĚPÁNEK Otto              209   87  296  8 

       body:  4    celkem:           831  334 1165 31          body:  6            celkem:  830  337 1167 27 

                       Vítězí junioři poměrem 6 : 4 . 

Tak nám Junioři vyhráli i svůj čtvrtý zápas.Tentokrát na ně nestačili ani Stavěči. Rozdíl byl 

pouhopouhé dvě kuželky.Důležité pro vývoj zápasu už byly hned sestavy družstev.Stavěči dnes 

nepostavili do základní čtyřky Martina a to se náramně hodilo Juniorům,kteří zase naopak byli v plné 

síle.Tím byl zápas už od začátku hodně vyrovnaný a záleželo na každém hráči jak zahraje.I po losu to 

vypadalo stejně zajímavě.Jako první si zahráli proti s sobě kapitáni obou týmů Milan a Andrea. 

Domácí hráč získává rozhodující náskok hned v první dorážce.Tady přece jenom Andrea více hody 

dorážela celé devítky.A přestože jí uhrála bez chyby,Milan jí utíká o 22 kuželek.Na dráze druhé už 

byli oba dokonale vyrovnaní.Stejné plné a aby se to nepletlo i dorážka byla stejná.Takže první body 

jdou domácím a skóre je plus 22 kuželek pro ně.Konečně si Andrea hází svou první letošní 

třístovku.A zaslouženě.Do druhé dvojice svedl los Davida a Edu (Vláďu). Také tento duel byl dlouho 

vyrovnaný.Po první dráze má mírný náskok domácí hráč.Po změně drah se sice Eda hodně snaží,ale 

David se tím nenechává zaskočit a na konci duelu je stále skóre lepší pro něho,z čehož plynou druhé 

body pro jeho tým.A to skóre opět trochu poskočilo výše.Plus 30 kuželek.Třetí dvojice nastoupila v 

tomto složení,Za domácí Veronika a za hosty Anička. Nyní už se opravdu rozhodovalo o výsledku 

celého zápasu.Kdyby vyhrála domácí hráčka,tak už by nebylo co řešit.Proto musela Anička vyhrát 

aby ještě poslední dvojice měla o co hrát.A pustila se do toho plnou vervou.Hodně jí v tom pomáhala 

i Veronika. Ta své první plné nějak nemohla zaměřit a přestože si odpustila chybné hody,stovku se jí 

nedařilo shodit.Tady hostující hráčka získává plus 17 kuželek.Ale dorážka zase vše mění a to 

dokonce až tak,že po první dráze vede Veronika o dvě kuželky.Proto se po změně drah zase jede od 

znova.Nyní to je naopak Veronika,kdo tvrdí muziku a plné vyhrává o 14 kuželek.Tady to už začíná 

být pro Aničku zlé nedobré.Navíc ani úvodní hody v dorážce nic nenasvědčovali,že by se mohla 

situace změnit.Pak se ale domácí hráčka ke své smůle, zasekla na sedlácích.Nejdříve to byl pravý,kde 

vyházela spoustu hodů a když už ho dohodí,tak se jí vzápětí stává to samé,pro změnu se sedlákem 

levým.Tady si promarnila svou velkou šanci na první vítězství.Ale na druhou stranu to byl její teprve 

třetí zápas vůbec a co by za to dali jiní,více ostřílení,kdyby házeli taková čísla.O proti prvnímu 

zápasu zlepšení skoro o sedmdesát kuželek,to už je opravdu něco .Snad jí to vydrží i nadále.Tak i 

když si hází svůj osobáček,radost z něj jí vzápětí hořkne.Anička přece jenom zlepšila druhou 

dorážku,měla jí bez chyby,a tím jí spadlo vítězství v tomto duelu přímo do klína.Vítězí o 2 

kuželky.Své první body tedy berou hosté a tak o osudu celého zápasu rozhodla poslední dvojice.Zase 

to zůstalo na Rudovi(už podruhé) za domácí a na druhé straně se mu postavil Otta.První plné ještě nic 

nerozhodují.Rozdíl pěti kuželek pro hosty.Ale dorážka už ledascos napověděla.Domácí hráč se 

neobyčejně trápí.Devět chyb a nedohozené celé dvě devítky(17) to je opravdu hodně málo.Tady 

domácí hráč už hodně hazardoval s vývojem duelu.Za to hostující hráč se pochlapil.Skoro šest 



devítek(53) znamenalo,že po prvních drahách je rozdíl v kuželkách mezi družstvy smazán.Ba 

naopak,jsou to hosté,kdo vede na kuželky.Ale stále je před hráči další 40 hodů,které mohou vývoj 

duelu ještě pořád změnit.Pořád je tedy o co hrát.Ale i nadále se Ruda trápí,respektive moc snaží a 

chybí mu klid a ta správná lehkost,což bývá předpokladem dobré hry.A tak ani v druhých plných se 

mu nedaří nic stáhnou z rozdílu.Ba naopak,ještě o dalších šest kuželek prohrává.Takže o všem 

rozhoda druhá dorážka.Tady sice Ruda hodně zabral a také i pomalu stahoval z rozdílu.Bylo 

napínavé až do posledních hodů.Otta nakonec přesvědčivě vítězí,sice nehází třístovku,na kterou měl 

po první dráze slušně zaděláno(170),ale po sečtení všech kuželek získává i poslední dva body,jelikož 

jeho tým vyhrává o 2 kuželky na skóre.Když se podíváme na celkové výsledky obou družstev tak je 

největší rozdíl v chybách,jinak plné i dorážka byla skoro stejná.Ale čtyři chyby navíc u domácích,to 

byl asi ten zakopaný pes,který rozhodnul o výsledku duelu.Zápas to byl napínavý až do posledních 

hodů.O čemž svědčí,dalo by se klidně říci,dva slovní nesportovní úlety dvou zástupců hostujícího 

družstva.Kupodivu u těch,kteří by si toto dozajista nedovolili ve vyšší soutěži,ve které oba hrají.To 

samé by se dalo abych byl nestranný vytknout i zástupci domácích.Ač jsou naše zápasy napínavé a 

vyrovnané,stále je to jenom hra a vždy je chyba na straně hráče (to si každý trochu soudný musí 

přiznat) .Kuželna a kuželky za to opravdu nemůžou!Ty jsou pro všechny hráče a družstva nastaveny 

a postaveny stejně.Tady bych opravdu chybu nehledal.Je to škoda takhle si kazit dobrý dojem z 

celého zápasu.Tolik kritiky.Tím tedy máme za sebou i poslední zápas úvodního kola a na řadě jsou 

první odvety.Některé se stihnou ještě letos během prosince do vánoc.       

   

 „Ch66“ 


