
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tak nám skončila i jarní část ročníku. A vůbec to s námi nedopadlo špatně. Ba právě naopak. Splnilo se nám to, co 
jsme si potají přáli. Prvotní myšlenkou bylo udržet výborné čtvrté místo po podzimní části. A trochu se i pokukovalo 
o stupínek výše. Což by byl historický počin našeho týmu. Ale hned první dva zápasy nás vrátili rychle z oblak na 
zem. Začali jsme porážkou 8-2 na varské kuželně s Bendiktem A. Jediné dva body uhrál výborným výkonem 432 
David Hruška. Horší to bylo hned následující zápas opět ve Varech s Bonrem A. Opět porážka ale tentokrát 
s kanárem. Navíc o více jak 120 kuželek. To nebyl zrovna nejslibnější rozjezd do jarní části soutěže. Pak nás čekala 
šňůra čtyř zápasů na domácí kuželně. To měla být naše velká výhoda, od které jsme se mohli odrazit zpět do míst 
v horní části tabulky. První si k nám zajeli zahrát hráči DPKVB.Bylo na nich vidět, že naši kuželnu nemají příliš 
v oblibě a toho jsme v plné míře využili. Výhra 8-2 nám konečně vrátila ztracené sebevědomí a chuť do dalších 
zápasů. Navíc se Pepa Vaško a Eda Pavelka dostali doma přes čtyřista.Dalším týmem který si k nám přejel zahrát 
byla Chemička Sokolov A. To už bylo větší sousto. Na začátku jsme si uhráli náskok a poté jsme ho v minimální výši 
udrželi až do konce. Výhra 6-4 byla opravdu vydřená. Navíc v obou domácích zápasech jsme vždy museli sáhnout po 
náhradníkovi do našeho béčka. O to byly naše výhry cennější. Opět se dostali přes čtyřista stejní hráči jako minule. 
Třetím týmem kterého jsme přivítali na naší kuželně byla další Chemička tentokrát C. Tento zápas jsme vyhráli 
celkem přesvědčivě 9-1. Zápas jsme plně ovládli a chybělo nám pár kuželek abychom si doma hodili celkem přes 
1600. Čtvrtým domácím soupeřem nám byl Sedlecký kaolín A. I nyní jsme zvládli domácí zápas na výbornou. Body 
za výhru 8-2 se náramně hodili. Také jsme konečně zahráli v naší nejsilnější sestavě. Osm bodů získaných v řadě nás 
katapultovalo zpět na čtvrté místo a opět jsme mohli snít i o medaili. Pak jsme zajeli zahrát do Varů odložený zápas 
s naším největším konkurentem o umístění na bedně s DPKVA.Výsledek tohoto zápasu mohl už hodně napovědět o 
šancích toho kterého týmu. A byl to zápas se vším všudy. Nejprve po první dvojici prohráváme, abychom postupně 
náskok soupeře stahovali a posledním hodem utkání zahráli remízu. Aby toho nebylo málo, tak chybou při součtu 
kuželek nakonec vyhráváme 6-4. Nečekaná výhra ale neměla dlouhého trvání. Soupeř podal po čtrnácti dnes 
oprávněný protest, který jsme nakonec po zvážení všech okolností přijali. Potom opět platila celková remíza. To 
ovšem na druhé straně notně zkomplikovalo naší cestu za umístěním na bedně. Nyní jsme bezpodmínečně museli 
ze dvou posledních zápasů získat minimálně tři body. Což o to dva body jsme si mohli uhrát na domácí kuželně, ale 
o zbývající jsme se museli poprat s lídrem skupiny Chemičkou B na jeho domácí kuželně. Doma nás 
v předposledním zápase čekala odveta s Bonrem B. Byl to hodně nervózní zápas. My jsme hráli o všechno a soupeř 
si to šel k nám pouze odehrát. Nakonec jsme vydřeli výhru 8-2 ale nebylo to tak jednoduché jak by se podle 
výsledku zdálo. Opět jsme nastoupili v plné sestavě a to rozhodlo v náš prospěch. Nyní nás čekal rozhodující zápas 
v Sokolově. Sice jsme ještě mohli spoléhat na výpomoc soupeřů, ale k té nakonec nedošlo. Nakonec shodou 
okolností jsme pře tímto zápasem měli i šanci na místo druhé. To kdyby se nám dokonce povedlo vyhrát. Byly před 
námi tři možnosti. Prohra znamenala místo čtvrté díky horšímu skóre. Plichta by nás vynesla na místo třetí a výhra 
dokonce na místo druhé. V den zápasu nám omarodil nejlepší hráč Martin a tak jsme opět museli sáhnout do naší 
rezervy v béčku. Volba tentokráte padla na Standu Bryndače. A bylo to volba výborná. Zápas rozjel výborným 
výkonem 433 kapitán Pepa. Pak odjel do práce a o zbytek se museli postarat zbylí hráči. A zvládli to na výbornou. 
Výhra 8-2 o tom svědčí. To jsme nečekali ani v tom nejdivočejším snu. Tímto jsme uhráli celkově druhé místo 
v soutěži. Takže se dá říct konec dobrý všechno dobré. Většinu zápasů jsme měli problémy postavit všechny hráče 
základní soupisky a často jsme povolali do služby hráče našeho béčka. I těm tedy patří velký dík za to, kde jsme 
skončili. Teď trochu k jednotlivým hráčům. Pozici lídra uhájil Martin Havel. Sice neodehrál všechny zápasy ale vždy 
když nastoupil patřil k nejlepším hráčům. Vyhrál celkem 11x a skončil na 9. místě všech hráčů sotěže.Nejlepší výkon 
447 předvedl v zápase s Bonrem B ve Varech, který jsme mimochodem tímto i vyhráli. Celkový průměr měl 420. 
Druhým hráčem byl kapitán Pepa Vaško. Letos poprvé podával výkony, které hodně pomáhaly celému týmu. 
Maximum 469 si uhrál na podzim ve varech proti DPKVB,což také odstartovalo cestu družstva za výhrou. A také 
k nejlepšímu celkovému výkonu družstva-1724.I průměr si udržel vysoko nad čtyřista-415.9 a umístil se na 14. 
místě. Odehrál všech 18 zápasů a 12 z nich vyhrál. Navíc tato sezóna byla jeho rozlučková, jelikož se se Slávii 
Karlovy Vary probojoval do divize a dle platných regulí již nesmí nastupovat v soutěži neregistrovaných. Dvakrát si 
doma hodil přes 430 a osobáček na domácí kuželně má 434. Třetím hráčem základní sestavy byl Eda Pavelka. Chvíli 
mu trvalo, než se dostal do své obvyklé formy, a proto se poprvé nedostal v průměru přes čtyřista.Odehrál 15 
zápasů. Jenom 5x v nich naplno bodoval. Na to taky nebyl v minulosti zvyklý. Ale zdravotní obtíže toho byly 
příčinou. Maximum 427 uhrál ve Varech s Kaolínkou A a průměr za celou soutěž měl 393.79. Čtvrtým do party byl 
David Hruška. Uplynulé dvě sezóny byl platným náhradníkem a letos už byl členem základní sestavy. Celou soutěž 
bojoval s bolavými palci na nohou a to se dosti často negativně projevovalo na jeho výkonech. Ale popral se 
s těmito obtížemi statečně. Odehrál celkem 14 zápasů a v nich 6x bodoval. Maximum 432 zahrál na jaře 
s Benediktem A ve Varech. Průměr 395,42 nebyl nedaleko čtyřstovky. Jak jsem výše uvedl museli jsme poměrně 
často sahat do naší rezervy v družstvu Nautilus B. Celkem 5x si zahrál Petr Smrž. Uhrál jeden bod za remízu na 
domácí kuželně s Chemičkou C.Maximem mu bylo 389 a průměr si uhrál 378. Další hráčem byl Marcel 
Rewczuk.Zahrál si 3x a přestože neuhrál žádný bod byl platným hráčem týmu A. Maximum 389 a průměr 379 na 
úplného nováčka mezi kuželkáři je více než dobré. Dva zápasy odehrál Pavel Zigal.Nejvíce uhrál 385 a průměr činil 



369.5. Po jednom zápase si odehráli Veronika Fuková (354) a Standa Bryndač, který se podílel na vítězném 
posledním zápase v Sokolově. Za 417 uhrál důležité body, které nám dopomohly na historicky první umístění na 
bedně. Celkově se tedy dá shrnout, že letošní sezóna byla nadmíru úspěšná. A nezbývá než si přát aby se opakovala 
častěji. 

         

          Konečná tabulka 2013/14 – skupina A 
  

 1.  KK Chemie Sokolov B      16   0   2   1655.2   127: 53    32     +14 

 2.  NAUTILUS Chodov A      12   1   5   1612.2     98: 82    25     +7 

 3.  G.BENEDIKT A                12   0   6   1650.8   107: 73    24     +6 

 4.  DP Karlovy Vary A           11   1   6   1651.2   111: 69    23     +5 

 5.  KK Chemie Sokolov A        9   0   9   1627.9     92: 88    18        0 

 6.  Bonro A                                8   0  10   1607.9     86: 94   16       -2 

 7.  KK Chemie Sokolov C        7   0  11   1607.1     91: 89   14       -4 

 8.  Bonro B                                6   0  12   1586.4     66:114   12      -6 

 9.  DP Karlovy Vary B             5   0  13   1610.7     62:118   10      -8 

10.  Sedlecký kaolin A               3   0  15   1580.8     60:120     6    -12 
              
                                                     Průměr /maximum 
                                         

               HAVEL Martin             420,00     447  (celkově  9.místo)  
               VAŠKO Jozef                415.90     469  (celkově 14.místo) 
               HRUŠKA David            395,42     432  (celkové 32.místo) 
               PAVELKA Vladimír      393,79     427  (celkově 36.místo) 
               SMRŽ Petr                    378,00     389  (5x zápas) 
               REWCZUK Marcel       379.00     389  (3x zápas) 
               ZIGAL Pavel                 369,50     385   (2x zápas) 
               BRYNDAČ Stanislav                     417   (1x zápas) 
               FUKOVÁ Veronika                       354   (1x zápas) 
 
 
 
 
 


