
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosinec je známý tím,že se v něm odehrává prakticky nejmenší počet 

zápasů.Je to dáno hlavně tím,že kuželna bývá zabrána kuželkářskými 

akcemi v rámci pořádaných oslav v rámci blížícího se konce roku.Tím 

rapidně ubývá volných termínů,kdy se dají soutěžní zápasy odehrát.Navíc 

blížící se konec roku,spolu s vánočními svátky jsou důvodem toho,že na 

kuželky už není tolik času a myšlenek,jako v jiných měsících.I přesto se 

podařilo odehrát několik zápasů z druhého kola soutěže.A to rovné 

čtyři.Ve všech se urputně a férově bojovalo o poslední body letošního 

roku.Konečně se podařilo družstvu Dřeváků získat první body za výhry.Hned 

na začátku prosince uštědřili první porážku dosud neporaženému družstvu Juniorů.A pak,díky 

řadě pro ně příznivých okolností,vzápětí poráží i Ajeťáky.Ovšem dlužno dodat,že si to svou 

zlepšenou hrou zasloužili.Ajeťáci si poté ještě zahráli i odvetu se Stavěči.Ani v té se jim napodruhé 

nepodařilo své soky porazit.Poslední letošní zápas pak obstaral odvetný duel Zahrádkářů 

s Juniory.Junioři se rychle oklepali ze své první porážky a své soupeře po boji poráží i podruhé.I 

v tomto měsíci nám padali třístovky jako na běžícím pásu a pár hráčů si zlepšilo i své osobáčky.Na 

prvním místě tedy přezimují Junioři.Za ně se už vyhoupli na druhé místo Stavěči,kteří byli před 

začátkem soutěže pasováni na favority soutěže.Třetí místo si drží Ajeťáci,mající na svém kontě 

shodně po třech porážkách i výhrách.Dvě prosincové výhry posunuly Dřeváky na místo čtvrté a 

s jednou výhrou uzavírají tabulku Zahrádkáři.Stále se ukazuje,jak je naše soutěž vyrovnaná a o 

vítězství se málokdy nebojuje až v závěrečných dvojicích.Teď nás čeká krátká vánoční a novoroční 

přestávka,po nichž se dozajista všichni brzo vrátí na kuželkářské dráhy.Už kdyby jenom kvůli 

tomu aby co nejdříve shodili nabraná kila získaná z řízků,bramborového salátu,chlebíčků a 

v neposlední řadě i vánočního cukroví.A hlavně si dokázat,že i v novém roce jsou schopni navázat 

na letošní  výkony případně je i zlepšovat.Takže přeji všem příjemné prožití vánočních svátků,plno 

dárků pod stromečkem a v novém roce 2013 hodně štěstí,zdraví,pohody a spousty poražených 

kuželek! 

                

 4. 

ZPRAvodaj 

 KUželek 



                 TABULKA-PODZIM 

 1.  junioři              5   0   1   1119.2    38: 22     10   

 2.  stavěči             3   0   2   1163.6    32: 18       6   

 3.  ajeťáci              3   0   3   1089.8    28: 32     6   

 4.  dřeváci             2   0   4   1046.5    22: 38    4   

 5.  zahrádkáři      1   0   4   1070.0    20: 30    2   

TŘÍSTOVKÁŘI 

1.  HRUŠKA Milan c.               sta          339 

 2.  PAVELKA Vladimír           jun         334 

 3.  HAVEL Martin                   sta         332 

 4.  SMRŽ Petr                           aje         331 

 5.  HRUŠKA David                  sta         327 

 6.  VAŠKO Jozef                       aje         325 

 7.  ZIGAL Pavel                       zah         314 

 8.  BRYNDAČ Stanislav       dře         312 

 9.  HORNOVÁ Andrea c.      jun         304 

10.  ČEPILA Karel ml.c.       dře         304 

11.  ČERMÁK Eduard c.      zah         303 

 

 

     

   ZÁPASY: 

Junioři-Dřeváci                  4:6     1081:1114     02/12/12                                                       

Dřeváci-Ajeťáci                  6:4     1001:1054    10/12/12                                                                                                                   

Stavěči-Ajeťáci                   6:4     1151:1067    16/12/12                                                                                 

Zahrádkáři-Junioři            4:6     1082:1157    16/12/12     

                        

                            Podrobně k zápasům: 

 

  domácí: junioři                 datum: 02/12                  hosté: dřeváci 

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

 MIOSGA Jan                    175   50  225 17    ČEPILA Karel st.         227   71  298 10 

 ŠTĚPÁNEK Otto             201   69  270 14    BRYNDAČ Stanislav    220   72  292  8 

 ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      202   75  277  8    ZEZULA Ladislav         165   60  225  17 

 PAVELKA Vladimír        212   97  309  2    ČEPILA Karel ml.c.      200   99  299  7 

   body:  4            celkem:  790  291 1081 41         body:  6    celkem:  812  302 1114 42 

                                   Vítězí dřeváci poměrem 6 : 4 . 

Tak se konečně hosté dočkali svého prvního vítězství v naší soutěži.Ve svém prvním zápase druhého 

kola,celkově letos pátém,poráží dosavadního lídra soutěže,který ještě nepoznal jak chutná porážka.Poprvé 

se jim sešla trojka,která zahrála okolo třístovky a jejich čulda se taktéž zlepšil a hned se to projevilo na 

výsledku.Jako první nastoupili za domácí Honza a za hosty Karel senior.Mezi oběma hráči byl obrovský 

rozdíl hlavně v plných.Tady hostující hráč získává hodně kuželek k dobru a nebýt jeho chyb v první  



dorážce(8),mohl být konečný rozdíl ještě o něco větší.Honzovi totiž vůbec nevyšla první dorážka,kde 

udělal 13 chyb a to se pak těžko předvádí slušný výkon.I když pak po změně drah ukazuje mírné zlepšení 

výkonu,na rozjetého soupeře už to nestačí.Tomu chyběl kousek aby konečně překonal třista. Hlavně větší 

klid v dorážce,jak jsem psal výše.Takže první body berou hosté a mají k tomu solidní náskok 73 kolků.Do 

druhé dvojice určil los Ottu a Standu.Výsledek tohoto duelu byl hodně důležitý pro další vývoj celého 

zápasu.Pokud by vyhrál hostující hráč,měli by tím domácí hodně ztíženou cestu k otočení vývoje,jak se 

jim to povedlo v jejich minulém zápase se Stavěči. Oba se tedy pustili do souboje bez bázně a hany.První 

plné končí a o kousek vede Standa. Svůj mírný náskok udržuje i na konci dorážky.Po druhých plných 

opět hostující hráč navyšuje v kuželkách rozdíl mezi hráči.Takže opět musí rozhodnout  druhá 

dorážka.Ale ke smůle domácích,i v této části duelu Standa nepolevuje a za hlasitého fandění svého 

týmu,nejenom že drží opratě zápasu pevně ve svých rukou,ale ještě i pár kuželek k rozdílu 

přidává.Domácí hráč totiž,na něj nezvykle mnoho,chybuje v dorážce(14) a to hodně ovlivnilo jeho 

výkon.Proto i druhé body berou hosté a rozdíl v kuželkách už je také pro ně hodně slibný(+95).Jako třetí 

nastupují Anička a Láďa.Tady se čekala jasná výhra domácí hráčky.Ta ale hlavně musela hodně stáhnout 

z rozdílu kuželek aby jejich poslední hráč měl o co hrát.A hosté si zase přáli aby si jejich 

zástupce konečně vzpomněl,že umí zahrát i přes dvěstě (ještě tolik letos nehodil) a zda-li 

zúročí tréninkové dávky,které jim posledně naordinoval jejich kapitán.A byl to docela 

napínavý duel.Domácí hráčka sice postupně ukrajuje kuželku za kuželkou z rozdílu mezi 

družstvy,ale nebylo to zase až tolik,jak by potřebovala.A to jí v tom občas Láďa zbytečně 

hodně pomáhal.Dva průhozy a i těch jedniček a dvojek do plných bylo docela 

dosti.To zapříčinilo,že byl mezi nimi takový rozdíl v plných(37).V dorážce,přes 

obrovský nepoměr chyb mezi hráči,zase až tolik neztrácel.Domácí 

tedy hráčka bere první body a k tomu stahuje 52 kuželek.A Láďa si konečně 

hází jako poslední hráč,přes dvěstě.Vše nám tedy musela 

rozhodnout poslední dvojice.Ta šla na plac v tomto složení.Za domácí 

Vláďa(Eda) a za hosty Karel junior.Ti spolu ostatně hráli i v 

prvním zápase těchto družstev.Tam ovšem hráli jako 

první a junior dostal nadílku - 51 kuželek.Takže ve světle 

toho,bylo v silách Edy stáhnout i dnešní rozdíl 43 

kolků.Ale toho si byl dozajista vědom 

junior,který nechtěl toto dopustit.A oba začátku 

makali naplno.Přesto po prvních plných vede 

domácí hráč o 16 kuželek.Tady si junior 

neodpustil několik zbytečných chyb,jistě pramenících z přemíry snahy 

nekazit.Ale dorážka už byla o něčem jiném.Tady se soupeře drží zuby nehty a z rozdílu umazává celou 

devítku.Druhé plné ty už jsou z jeho strany lepší a stahuje další čtyři kuželky.Před poslední dorážkou,už 

začíná býti nad slunce jasné,že snaha domácího hráče stáhnout rozdíl bude marná.To by musel junior 

neuvěřitelně zkolabovat což jevilo jako velmi nepravděpodobné.Hlavně i proto,že hostující hráč od první 

dorážky hrál v takovém laufu,že se Eda musel zaměřit na to aby ještě neprohrál.To se nakonec nestává a 

bere druhé body.Ale ty poslední důležité bodíky za celkový výkon zůstávají na straně hostů.Ti tak 

konečně mohli oslavit své první vítězství a vzít tak vítr z plachet těm,kteří jim prorokovali,že nevyhrají 

ani jednou.Eda dává jedinou třístovku celého zápasu.Ale juniorovi chyběla jedna jediná a seniorovi dvě 

kuželky aby se i oni dostali přes tuto metu.Hostující hráči dokonce z celkového napětí ze hry svého 

kapitána kolikrát ani nedutali a až chvíli po zápase naplno projevili svou radost z celkové výhry.Ještě 

musím pochválit první dva hráče hostů za plné,ty byly opravdu výborné.Trochu jim pak výsledný dojem 

ze hry zkazila dorážka.V té zase vynikl jejich kapitán Karel junior.Opět jsme tedy byli svědky zápasu,ve 

kterém se o výhru bojovalo až do celkového konce.To už ostatně v naší soutěži bývá nepsaným 

pravidlem.       

 



 

  domácí: dřeváci                 datum: 10/12                  hosté: ajeťáci 

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

 ČEPILA Karel st.        218   70  288 13    KUNTOVÁ Dagmar       199   81  280 10 

 KUCA Antonín             181   50  231 23    ŠTEGOVÁ Dagmar       165   53  218 19 

 ZEZULA Ladislav        163   47  210 21    SMRŽ Petr                      228  103  331  8 

 BRYNDAČ Stanislav    187   85  272 12    NÝVLT Bedřich c.         164   61  225 17 

      body:  6    celkem:  749  252 1001 69             body:  4    celkem:  756  298 1054 54 

                        Vítězí dřeváci poměrem 6 : 4 . 

V odvetném zápase se podařilo domácím vrátit hostům porážku z prvního kola.Jak trefně řekl ten den 

jejich nehrající kapitán,hodně tomu pomohl výborný los,který určil složení a pořadí dvojic nastupujících v 

tomto duelu.K tomu ovšem nemálo přispěly první dvě hráčky hostů,které umí zahrát o mnoho lépe než 

předvedli v tomto zápase.No,ale jak se říká,není každý den posvícení a i porážka se musí umět 

přijmout.První dvojice nastoupila ve stejném složení jako v prvním zápase.Za domácí Karel senior a na 

straně druhé bodová jistota hostů Dáša K.Oba si uvědomovali,vzhledem k losu,velkou důležitost jejich 

duelu.Dalo by se říct,že ten kdo zvítězí,hodně pomůže svému týmu k celkovému vítězství.Protože snad 

ještě kromě druhé dvojice,zbylé měli jasného favorita na výhru.V tomto byly úvodní dva páry jiné,jelikož 

v nich nastupovali hráči z nichž každý mohl vyhrát.A senior se do hry pustil naplno.Hlavně ty 

první plné mu šly opravdu výborně.Naopak hostující hráčka se prvních 

deset hodů opravdu hodně na dráze hledala.Pak se nemohla divit že rychle narůstá 

rozdíl v kuželkách v její neprospěch.Sice se hodně snažila (čemuž svědčí i její skok na 

dráhu,snad ve snaze konečně té kouli ukázat kam,že se to má kutálet).Přes zlepšení v druhé 

desítce hodů byl rozdíl po prvních plných 23 kuželek pro domácího hráče.Sice to není 

rozhodující náskok,ale přece jenom už nutí hráče více zabrat aby se s výsledkem 

dalo něco udělat.A Dáša zabrala hned v dorážce.Tady hodně stáhla z rozdílu.To 

byla úplně jiná hráčka.Navíc senior se v této části hry hodně trápil a i to 

nakonec bylo důvodem toho,že na konci první rundy,byl mezi hráči rozdíl 

pouhé čtyři kuželky.Takže stále bylo oč hrát.Navíc Dáša výrazně 

zlepšila druhé plné a před druhou dorážkou srovnala stav.V ní 

se oba dlouho drželi.Nakonec rozhodla jedna 

rychlejší devítka na dva hody domácího hráče v závěru hry.První 

důležité body tedy berou domácí.Karel tak své soupeřce 

vrací porážku z jejich prvního duelu.Druhý pár 

Tonda a Dáša Š. byla taktéž,při pohledu na jejich 

dosavadní předváděné výkony,vyrovnaná.Proto stále 

bylo o co hrát a to hlavně platilo pro hosty.První 

plné,ve kterých toho oba nepředvedli nic moc,byly lepší u 

Tondy.Tady získal mírný náskok.I v dorážce je domácí hráč lepší a utíká trápící se hostující hráčce o další 

kuželky.Před změnou drah je rozdíl 12 kuželek pro Tondu.Teď už musela Dáša konečně zabrat aby ještě 

mohla pomýšlet na výhru,kterou nutně potřeboval její tým.Ale ani druhé plné se jí vůbec nedaří.Tady 

ztrácí dalších 13 kuželek a o výsledku duelu bylo prakticky rozhodnuto.A vlastně i celkovém zápase.I 

když v dorážce ještě zkusila stav zvrátit,už se jí výsledek změnit nepodařilo.A druhé,důležité,body berou 

opět domácí.Ve třetí dvojici mezi Láďou a Petrem už šlo hostům pouze o čest.Na výši výhry hostujícího 

dráče záviselo pouze to,jestli uhrají ještě více bodů do skóre.Na výhru v zápase už nemohli ani 

pomýšlet.Takže Petr pojal svou hru s tím,že si ji opravdu užije.A užíval.První dráha krásných 180! S 



jednou chybou.I druhá dráha se mu daří.Jenom škoda zbytečných chyb v dorážce(6).Mohl nakonec 

atakovat dosavadní nejlepší výkon naší soutěže.Takhle si "jenom" zlepšuje své dosavadní hráčské 

maximum.I tak se dostává na druhé místo mezi jednotlivci.Jeho hra strhla všechny přítomné  diváky i 

hráče k tomu,že mu všichni fandili a přáli aby hodil co nejvíc.Ve stínu tohoto výkonu si pak zahrál jeho 

soupeř Láďa.I on se nechal strhnout výkonem svého soupeře.Sice jenom na své první dráze(124).Pak si 

už neporadil s druhou dráhou.Přesto se dostává přes dvěstě.Jeho vysoká prohra dávala ještě hostů velkou 

šanci na další dva body za celkové skóre a malilinkatou šancičku na výhru v celém zápase.To ovšem za 

předpokladu,že domácí zástupce Standa v posledním duelu prohraje s kapitánem hostů Bedřichem.Ale 

naděje hostů byly rychle rozmetány hned po prvních plných.20 bodů rozdílu už dávalo domácím klid na 

přípravu závěrečných oslav.I v dorážce domácí hráč,přes spoustu zbytečných chyb,ještě navyšuje rozdíl a 

přestože si vybírá velmi slabou chvilku v druhých plných,v poklidu dovedl svůj duel do vítězného konce 

a oslavy výhry domácích mohli na plno začít.Bedřich sice udržuje celkový rozdíl v kuželkách na straně 

svého týmu,ale to bylo všechno.V zápase vyhrávají domácí.A vrací tím soupeři porážku z úvodního 

duelu.Domácí tým sice ve většině ukazatelů prohrává-nemá třístovku,v plných i v dorážce je horší chyb 

má taktéž více,na celkové skóre je také horší,ale to důležité co rozhodlo tento duel je na jejich straně a tím 

jsou tři výhry ve dvojicích.A to jim stačí.Celý zápas proběhl opět v rušném,slušně fandícím,prostředí za 

ochutnávání jistého domácího moku,který měl velmi rozdílný vliv na výkony jednotlivých hráčů.Asi 

nejvíce prospěl Petrovi.Naopak nejméně Standovi a první Dáše.Tímto se nám opět soutěž hodně 

vyrovnává.Domácí po úvodních čtyřech porážkách uhrávají svou druhou výhru.   

   

domácí: ajeťáci                 datum: 16/12                  hosté: stavěči 

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

 KUNTOVÁ Dagmar       204   69  273 14    KLEMENTOVÁ Veronika  185   43  228 25 

 NÝVLT Bedřich c.         165   55  220 21    HAVEL Martin                      231  101  332  5 

 SMRŽ Petr                      218   78  296 11    ZADINA Rudolf                     215   78  293  9 

 ŠTEGOVÁ Dagmar       199   79  278 11    HRUŠKA David                      214   84  298 12 

body:  4    celkem:  786  281 1067 57    body:  6    celkem:  845  306 1151 51 

                        Vítězí stavěči poměrem 6 : 4 . 

Druhý vzájemný zápas tentokrát vyšel lépe hostujícímu týmu.Odvetu si vlastně zopakovala i úvodní 

dvojice Dáša K a Veronika.Domácí hráčka neponechala nic náhodě a od začátku nedávala 

soupeřce žádnou šanci pomýšlet na výhru.Trpělivou hrou se neustále vzdalovala 

Veronice a poměrně jasně vítězí.Přestoto není o tolik jako poprvé.Hostující hráčka přece jenom 

už má pár zápasů odehráno a pomalu,ale jistě stabilizuje své výkony.Sice se nepřiblížila svému 

maximu,ale až omezí počet chyb v dorážce,může směle pomýšlet na to,že si svůj 

osobáček minimálně vyrovná.Ani Dáša nehrála to co obvykle.Hlavně předvedla na 

ní nezvykle mnoho chyb v dorážce a to bylo příčinou,že ani v posledním letošním 

zápase nepřekonala hranici 300 kuželek.Přesto první body pro 

domácí.Druzí šli na plac za domácí jejich kapitán Bedřich a za hosty 

Martin.Domácí hráč nastoupil poznamenán nepříjemným pádem při 

cestě z nedávné oslavy konce roku a bylo to na jeho výkonu hodně 

znát.S odřenýma ušima překonává už povinnou 

dvoustovkovou hranici,ale to bylo kromě snahy dohrát za 

každou cenu zápas,tak nějak vše pozitivního z jeho hry.Když 

k tomu na druhé straně předvádí Martin své dosavadní 

letošní maximum,změnil se rázem vývoj celého zápasu.Hosté srovnávají na 



body a jako bonus výrazně vedou na kuželky.Třetí pár hrál ve složení Petr a Ruda.Zde musel domácí hráč 

bezpodmínečně vyhrát aby Ajeťáci ještě mohli pomýšlet na zopakování vítězství z prvního duelu.Ale 

Ruda se také chtěl poprat o body,protože to byl on kdo posledně ztratil body,které dopomohli domácím k 

nečekanému vítězství.A tak se oba do hry pustili naplno.Hostující hráč ukazoval,že mu hodně pomáhají 

jeho tréninkové dávky a nečekaně zklidnil svůj celkový projev na dráze.Proto už tolik neztrácí ve hře do 

plných.Navíc to samé předvádí i v první dorážce a přestože se Petr hodně snažil,po první polovině 

prohrává o 19 kuželek.Takový rozdíl jistě nepředpokládal.Ale kuželky jsou známe tím,že body se počítají 

až po posledním hodu.Petr po druhých plných stahuje 5 kuželek a v dorážce to je naopak on,kdo tvrdí 

muziku.Soupeř totiž přestal hrát to co na první dráze a zpět se mu vrátili chyby,které rozhodli o jeho těsné 

porážce o 3 kuželky.Také proto domácí berou další body,ale stále byl velký rozdíl v kuželkách.O 

výsledku zápasu tedy musela rozhodnout poslední dvojice.Zůstalo to na Dáše Š a Davidovi.Domácí 

hráčka po posledním nevydařeném zápase znovu potrénovala a v tréninku předvedla výkon,který se jí už 

hodně dlouho nepovedl.Hlavně si tím jistě potvrdila,že hrát kuželky se nezapomíná a všechny chyb 

vznikají většinou pouze v hlavě.To David už stabilně přehazuje třístovky a ve světle těchto skutečností 

sliboval tento duel velkou vyrovnanost.A bojovat se mohlo až do konce.Přes velkou snahu Dáši,se ale 

Davidovi daří důležitý trhák už po prvních plných.A něco málo kuželek přidává i v dorážce.Takže po 

polovině duelu již vede o 22 kuželek.To už pomalu hraničilo s jistotou,že Davidovi už výhra mezi prsty 

neproklouzne.Přesto Dáša zápas nevzdává a stále bojuje.Dokonce druhou dráhu vyhrává.Ale pouze o dvě 

kuželky a to bylo málo.Ale i tak předvedla své prozatímní letošní maximum a se svou hrou může být 

spokojená.David tak přidává poslední důležité body na konto svého týmu a tímto počinem i celkově hosté 

vítězí.   

 

 domácí: zahrádkáři              datum: 16/12                  hosté: junioři 

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

 ZADINOVÁ Alena             167   57  224 16    ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      206   52  258 13 

ZIGAL Pavel                       209  105  314  9    ŠTĚPÁNEK Otto             196   78  274  9 

ČERMÁK Eduard c.          216   78  294  9    HORNOVÁ Andrea c.       192   99  291  6  

BAMBOUSKOVÁ Jana     192   58  250 17    PAVELKA Vladimír        227  107  334  1 

           body:  4    celkem:  784  298 1082 51                 body:  6    celkem:  821  336 1157 29 

                        Vítězí junioři poměrem 6 : 4 . 

Poslední letošní zápas vyhrávají dosavadní lídři soutěže Junioři.Ale neměli to vůbec se svým 

soupeřem jednoduché.Jako první nastupují Alenka a Anička.Přestože domácí hráčka 

poměrně často trénuje,stále se jí to nedaří v zápasech prodat.Tak tomu bylo i dnes.Na svou 

soupeřku výrazně ztrácí ve hře do plných.Propastných 39 kuželek se špatně stahuje 

v dorážce.Navíc,přestože je v ní naopak o kousek lepší než Anička,vylepšit celkový 

dojem ze hry,jí kazí znovu hodně chyb v dorážce.Hostující hráčka naopak předvádí 

svůj standartní výkon,až na ty chyby v dorážce(13) a v poklidu získává první 

body.Do druhé dvojice svedl los Pavla a Ottu.Tady se čekal vyrovnaný boj.A v 

první polovině tomu tak i bylo.Pavel sice ztrácí po prvních plných 11 

kuželek,ale ztrátu se mu vzápětí v dorážce podaří srovnat.Na druhé dráhy 

tedy jde hostující hráč s vedením 2 kuželek.Ale poté už vyrovnanost 

končí.Pavel dále pokračuje v solidní hře,ale Otta se začíná trápit 

hned ve druhých plných.Tady je to naopak on kdo ztrácí a to 

rovných 28 kuželek.A když Pavel nepolevil v nastoleném tempu 

ani v dorážce,je to on kdo bere druhé body za výhru.Navíc jako první přehazuje 



třístovku (314) a převážil i rozdíl v kuželkách mírně ve prospěch domácích.Třetí dvojice nastoupila ve 

stejném složení jako v prvním vzájemném zápase.Za domácí kapitán Eda a hosty kapitánka 

Andrea.Poslední duel vyhrála hostující hráčka a čekalo se,jestli se Edovi podaří srovnat vzájemné 

skóre.Oba se dlouho přetahovali o vítězství.Do posledních hodů se nedalo předpovědět toho kdo 

vyhraje.Snad jenom slabší druhé plné hostující hráčky(88),dávali větší šanci Edovi.Ale Andrea 

zabojovala ve druhé dorážce (1 chyba) a velmi rychle srovnává stav.Nakonec,přes její opravdu velkou 

snahu,ale tento výpadek měl rozhodující vliv na konečný výsledek tohoto duelu.Eda tímto doslova vydřel 

další body pro své družstvo.Odměnou mu pak byla poslední topinka s tatarákem a na soupeřku zbyl pouze 

citrón.Ale oběma odměny chutaly,stejně pak byli spokojeni se svými předvedenými výkony.Jenom 

škoda,že se nedostali přes třista.Ale zápas to byl dramatický se vším všudy.4:2 vedou domácí a mají i 

mírný náskok v kuželkách.Poslední nastoupili Jana a Vláďa (alias Eda).Před domácí hráčkou byl přetěžký 

úkol.Nemusela vyhrát,stačilo pouze neprohrát o více jak 8 kuželek aby udržela výhru svého týmu.A 

porážka o 9 kuželek by znamenala první remízu družstev naší soutěže.Ale jak říkám čekal jí opravdu 

těžký úkol,jelikož na druhé straně stál Eda,hráč pravidelně hrající přes třista a to je pro Janu letos zatím 

meta hodně vzdálená.A Eda neponechával nic náhodě.Hned první polovina duelu znamenala,že je v plusu 

4 kuželky.Přesto pro Janu je stále o co hrát.Poté ale přichází Edova smršť na dráze druhé.Do plných 

120,vzalo jeho soupeřce i tu poslední naději na zvrat.Když ani v dorážce její soupeř nepolevuje a 

překonává dosavadní celkové maximum na jedné dráze (183),je rychle o výsledku zápasu rozhodnuto.Eda 

se svým výkonem 334 dostává na druhé místo celkové tabulky jednotlivců.Taktéž jeho pouhá 1 chyba v 

dorážce se ještě nikomu nepodařila.To Jana v dorážce úplně propadla a 12 chyb na druhé dráze je toho 

nepříjemným důkazem.Eda proto k bodům za výhru,přidává ještě další za skóre a obrací tím dosavadní 

vývoj v zápase.Ale neměli to hosté tak jednoduché jak by se mohlo zdát před začátkem zápasu,když 

nastoupili ve své nejsilnější sestavě.Díky výhře Junioři přezimují po právu na prvním místě tabulky. 

  

 „Ch66“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

JEDNOTLIVCI-maximum 

 1.  HRUŠKA Milan c.                sta         339 

 2.  PAVELKA Vladimír              jun         334 

 3.  HAVEL Martin                      sta         332 

 4.  SMRŽ Petr                            aje         331 

 5.  HRUŠKA David                    sta         327 

 6.  VAŠKO Jozef                        aje         325 

 7.  ZIGAL Pavel                         zah         314 

 8.  BRYNDAČ Stanislav          dře         312 

 9.  HORNOVÁ Andrea c.        jun         304 

10.  ČEPILA Karel ml.c.            dře         304 

11.  ČERMÁK Eduard c.           zah         303 

12.  KUNTOVÁ Dagmar           aje         299 

13.  ČEPILA Karel st.                dře         298 

14.  ŠTĚPÁNEK Otto                jun         296 

15.  ZADINA Rudolf                 sta          293 

16.  ŠTĚPÁNKOVÁ Anna         jun         285 

17.  ŠTEGOVÁ Dagmar            aje         278 

18.  BAMBOUSKOVÁ Jana      zah         269 

19.  KLEMENTOVÁ Veronika   sta         264 

20.  ČERMÁK Radek                 zah         254 

21.  HUBAČ Roman                  dře         250 

22.  MIOSGA Jan                      jun         248 

23.  ZADINOVÁ Alena             zah         246 

24.  NÝVLT Bedřich c.              aje         245 

25.  KUCA Antonín                  dře         238 

26.  KOSTKOVÁ Alena            zah         231 

27.  ZEZULA Ladislav             dře         225 

28.  PRIŠŤÁK Josef                 jun         221 

29.  VAVERKOVÁ Jana         zah         220 
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