
      TABULKA-Konečná 

                                      v.   r.  p.     průměr      skóre          b.   +/- 

1.  stavěči                   13   0   1   1147.6   106: 34    26  +12 

2.  junioři                    11   0   3   1091.6    92: 48     22   +8 

3.  ajeťáci                    10   0   4   1096.9    91: 49     20   +6 

4.  dřeváci                     8   0   6   1057.7    76: 64     16   +2 

5.  plyšáci                      6   0   8   1089.0    78: 62     12   -2 

6.  zahrádkáři               6   0   8   1106.6    74: 66     12   -2 

7.  šikulové                   2   0  12    941.5    35:105     4  -10 

8.  modrá ústřice         0   0  14    836.4     8:132      0  -14 

                                                ZÁPASY: 

Junioři-Stavěči                      4:6      1084:1168        03/04/14 

Ajeťáci-Plyšáci                      6:4      1166:1070        04/04/14                                                                  

Zahrádkáři-Stavěči              2:8       1083:1192       06/04/14                                                                      

Stavěči-Plyšáci                      8:2       1257:1119        11/04/14                                                                      

Zahrádkáři-Ajeťáci              2:8      1107:1154        14/04/14      

Dřeváci-Stavěči                     4:6       1053:1062        15/04/14                                                                                                                                                              

Plyšáci-Junioři                      4:6       1092:1132        17/04/14                                                                      

Plyšáci-Zahrádkáři               4:6      1088:1133        18/04/14 

Zahrádkáři-Šikulové           10:0     1173: 966        24/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento poslední měsíc soutěže rozluštil tajenky konečného pořadí jak družstev,tak i jednotlivců.Každým 

odehraným zápasem se ujasňovala místa v tabulce družstev a také pořadí jednotlivců v tabulkách průměrů a 

maximálních výkonů.Nakonec se povedlo vylepšit jak rekord jednotlivců mezi muži na 356,který si udržel Martin 

Havel a také se  zvedla laťka mezi ženami 

když Martina Sobotková uhrála krásných 

314.Celkový počet třístovkářů  rozšířila na 

jednadvacet Jana Bambousková.O jednu 

kuželku za metou třista zaostala ve svém 

posledním letošním zápase Dáša 

Kuntová.Teď už nás čeká pouze vyhodnocení 

celého ročníku a to bude v sobotu 10.5.2014 

od 16.-ti hodin na kuželně hotelu 

NAUTILUS. 

TŘÍSTOVKÁŘI: 

1.  HAVEL Martin                  sta         356 

2.  PAVELKA Vladimír c.       jun       339    

3.  VAŠKO Jozef                     aje         332  

04.  HRUŠKA Milan c.               sta         330   

05.  BRYNDAČ Stanislav          dře         325   

06.  SMRŽ Petr                          aje         325   

07.  HRUŠKA David                  sta         323    

08.  ZIGAL Pavel                       zah        318   

09.  ZADINA Rudolf                  sta         318    

10.  CHVOJAN Petr                  ply         315                                                        

11.  SOBOTKOVÁ Martina      ply         314   

12.  ČERMÁK Radek                zah         311    

13.  ŠTĚPÁNEK Otto                jun        311    

14.  HAŠKOVCOVÁ Jana        ply          309    

15.  ŠTĚPÁNKOVÁ Anna         jun         308      

 9. 
ZPRAvodaj 

 KUželek 



16.  ČEPILA Karel st.                dře         308  

17.  FUKOVÁ Veronika           sta         307 

18.  ČEPILA Karel ml. c.          dře         307       

19.  REWCZUK Marcel            aje         306    

20.  ČERMÁK Eduard c.          zah         306  

21.  BAMBOUSKOVÁ Jana     zah        301      

                            ZÁPASY PODROBNĚ                                                           

              domácí: junioři                 datum: 03/04                  hosté: stavěči 

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

 MIOSGA Heinz               168   52  220 21    HAVEL Martin            220   96  316  4 

 ŠTĚPÁNEK Otto             199   76  275 12    FUKOVÁ Veronika      199   80  279  9 

 ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      212   69  281 12    HRUŠKA David           208   77  285  9 

 PAVELKA Vladimír c.   212   96  308  6     HRUŠKA Milan c.       206   82  288  7 

          body:  2    celkem:  791  293 1084 51         body:  8    celkem:  833  335 1168 29 

                        Vítězí stavěči poměrem 8 : 2 . 

Souboj o první místo mezi oběma týmy vyšel lépe pro Stavěče.Ti nenechali nikoho na pochybách,že to s 

obhajobou loňského titulu myslí opravdu vážně.Také proto nastoupili v nejsilnější sestavě.Tak byli 

nažhavení porazit svého soupeře,že už nedočkavě vyhlíželi soupeře na kuželně dvě hodiny před 

oficiálním začátkem duelu.Na druhou stranu,je to mnohem lepší,než když se na zápas zapomene.U 

domácích nemohla hrát Andrea a tak jí zastoupil Honza.To také byl nejslabší článek jejich týmu.Ostatní 

hráči už byli schopní svým soupeřům rovnocenně vzdorovat.Honzu si vylosoval do první dvojice 

Martin.Takže o prvních bodech pro hosty bylo rozhodnuto ještě před tím než se začalo hrát.Při vší úctě k 

domácímu hráči,nemohl svému soupeři zdatně konkurovat.Martin je nejlepším hráčem soutěže a podle 

toho to také na drahách vypadalo.Martin od začátku až do konce zvyšoval svůj náskok a jako první dnes 

přehodil třístovku.To Honza si zahrál svých průměrných 220 a byl asi rád,že už tento jednoznačný duel 

má za s sebou.Hosté vedou 2-0 o 96 klacků.Nyní už museli domácí všechny zbylé zápasy vyhrát.A to byl 

velice těžký oříšek.Druzí šli na plány Otta a Veronika.Tady už jsme viděli vyrovnaný souboj.Verča 

zahrála výborně svou první dráhu a utekla svému soupeři o 16 klacků.A také si uhrála solidní základ pro 

atak další třístovky.Změna drah prospěla více Ottovi.V plných ubral tři kuželky a i v dorážce začal 

nepříjemně stahovat náskok Veroniky.Ta začala hodně chybovat a to hrálo do not soupeřovi.Naštěstí pro 

hostující hráčku se ukázalo,že stáhnout celý náskok z první půle,bylo přece jenom nad síly soupeře.Zuby 

nehty udržela minimální náskok čtyř kuželek a to rozhodlo,že i druhé body mají hosté a prakticky tím 

bylo o celkovém osudu zápasu rozhodnuto.Že by ještě zvítězili domácí,už bylo pouze v rovině teorie.A 

ta byla reálné skutečnosti na hony vzdálena.Ale Verča dávala až příliš mnoho šancí soupeřovi na zvrat.A 

třístovka jí tím taktéž byla dneska zapovězena.Třetí dvojice byla opět smíšená.Za domácí hrála Anička a 

soupeřem jí byl David.Opět jsme viděli vyrovnaný boj.V plných ani v dorážce si příliš neubližovali a tak 

o osudu duelu rozhodovaly drobnosti.Tentokráte to byly chyby.Těch "vyrobila" domácí hráčka o tři více 

a to asi rozhodlo o tom,že i další body nakonec spadly do klína hostujícímu hráči.Ten stejně jako jeho 

spoluhráčka vyhrává o 4 kuželky a tím byl zápas definitivně rozhodnut.V poslední dvojici se hrálo jenom 

o to zdali-pak si domácí nakonec neodnesou ještě i toho toliko nepopulárního žlutého ptáčka i s 

klíckou.Zabránit tomu mohl domácí kapitán Eda ve svém duelu proti,tentokráte kapitánovi hostů, 



Milanovi.Oba si tak zopakovali svůj nedávný souboj z varské kuželny,ze kterého vyšel vítězně 

Milan.Opět o byl napínavý a dlouho vyrovnaný boj.Plné je Eda lepší o kuželku a po dorážce vede 

celkem o čtyři.Druhé plné pět hodně srovnané.Přesto Eda vede o dalších pět klacíků.Rozhodla opět 

dorážka.Eda chybuje pouze jednou a Milan,přestože je o dvě chyby horší ty devítky shazoval přece 

jenom trochu pomaleji.To rozhodlo,že i domácí konečně uhráli své první a taky poslední body.Tím 

jenom zmírnili celkovou porážku.Eda se jako druhý hráč dostal přes třista.Takže hostům se nakonec 

předčasný příchod na kuželnu vyplatil.A odstranili si touto výhrou hlavního soupeře ze souboje o titul.   

 

             domácí: ajeťáci                 datum: 04/04                  hosté: plyšáci 

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

 SMRŽ Petr                     204   81  285  4     CHVOJAN Petr              190  105  295  1 

 ŠTEGOVÁ Dagmar       184   84  268 13    SOBOTKOVÁ Martina    205   82  287  7 

 REWCZUK Marcel       197   96  293  7      HAŠKOVCOVÁ Jana      183   87  270  8 

 VAŠKO Jozef               216  104  320  9     HAŠKOVEC Luboš          156   62  218 11 

        body:  6    celkem:  801  365 1166 33            body:  4    celkem:  734  336 1070 27 

                        Vítězí ajeťáci poměrem 6 : 4 . 

Domácí konečně pořádně zabrali a po delší době si zopakovali,jak chutná pocit z výhry.Los poměrně 

zajímavě určil soupeře do jednotlivých dvojic a tak bylo nasnadě,že i poslední dvojice ještě může 

rozhodnout o celkovém osudu  tohoto duelu.Takže bylo na všech aktérech aby zodpovědně zahráli své 

duely a na konci zápasu se poté rozhodne o tom,který tým vyhraje.Zápas začali svým mačem dva 

Petrové.Oba to jsou zdatní kuželkáři a také zástupci třístovkářů,takže se čekal velmi vyrovnaný souboj.A 

předpoklady nezklamaly.Domácí hráč uhrál náskok dvanácti kuželek hned v prvních plných a v dorážce 

ještě jednu kuželku přidal.Což bylo solidně rozehrané.Druhé plné už byly vyrovnané.Přesto Petr 

domácích ještě dvě kuželky k dobru uhrál.Rozhodnout musela druhá dorážka.V té,ke smůle 

domácích,zahrál jeho soupeř hodně dobře a hlavně bez chyby.I domácí Petr se nedával zadarmo,ale 

soupeřovi ty devítky tak nějak rychleji padaly.Proto se hodně rychle začal ztenčovat náskok domácích a 

hostující hráč nepolevoval ve svém úsilí a nakonec dokonal obrat ve vývoji duelu a svůj zápas o deset 

klacků vyhrává.První body tedy berou hosté a to trochu více začalo komplikovat cestu domácích za 

vytouženou výhrou.Druhé šly na plány dvě dámy.Dáša a Martina.Tady byla větší favoritkou hostující 

hráčka,ale Dáša v poslední době na sobě pilně pracuje na trénincích a dneska konečně chtěla prodat na 

dráze to co se naučila.Opět jsme viděli vyrovnaný duel.Dáša prohrává plné o sedm kuželek,ale zabrala v 

dorážce a otočila vývoj duelu po polovině ve svůj prospěch.Dosti nečekané,když porovnáme hráčské 

zkušenosti obou hráček.Ale v tom jsou kuželky krásné a nevyzpytatelné.Ve druhých plných začal trochu 

docházet domácí hráčce dech a toho využila Martina ve svůj prospěch.Nejenom,že rychle dohnala 

ztrátu,ale před dorážkou už vede o deset klacků.I potom nenechala Dášu aby jí komplikovala cestu za 

dalšími body pro svůj tým.A tak se i stalo.Hostující hráčka zvýšila vedení svého týmu na 4-0.Ani Dáša 

ale nevzdávala svůj boj a přes devět chyb ve druhé dorážce,ještě zahrála solidní číslo.Také díky tomu 

rozdíl po půlce duelu  v kuželkách,byl ještě stále hratelných 29 kuželek.Ve třetí dvojici už museli ale 

domácí bezpodmínečně vyhrát.Jinak by vidina vítězství vzala rychle za své.Postarat se o to musel 

Marcel.Ale měl opět těžkou soupeřku.Jana už naši kuželnu zná,nejenom z naší soutěže,ale občas se zde 

ukáže i ve vyšší soutěži neregistrovaných kuželkářů.Ale ani Marcel už není žádný nazdárek a dokonale 

zná svou domácí kuželnu.První plné určily celkový vývoj tohoto duelu.Marcel utekl soupeřce o 27 

klacků a to bylo opravdu hodně.Aby taky ne.Zahrál krásných 113  oproti 86,které nahrála Jana.V dorážce 



sice trochu zvolnil,ale přesto si do druhé půlky veze ještě solidních 16 klacků k dobru.Druhé plné 

přinesly Janě naději na obrat.Je v nich lepší o 13 klacků a najednou se hrál zápas prakticky od 

nuly.Poměr 84/97 jasně ukazuje trápení se domácího hráče.Marcel před dorážkou vede o 3 klacíky a to je 

prakticky nic.Naštěstí zavčasu se vrátil ke své poctivé hře z první půle a v dorážce začal postupně 

navyšovat svůj náskok. Uhrál výborných 63 kuželek a na to Jana se svými 43 klacky nestačila.Takže 

důležité první body pro domácí tým uhrál Marcel a ještě k tomu ubral z náskoku hostů rovných 23 

kuželek.Tím dokonale vysmýčil cestičku za body svému poslednímu spoluhráči.Jelikož domácí ztráceli 

pouhých 6 klacků,bylo ještě než nastoupila poslední dvojice,nad slunce jasné,že už si domácí nenechají 

vzít výhru ze svých rukou.Při vší úctě hostující hráč Luboš neměl žádnou šanci na to aby tento rozdíl 

svému týmu udržel.Za soupeře měl totiž Pepu,hráče top trojky soutěže a ten navíc má odehráno za svou 

poměrně dlouhou kariéru spoustu zápasů a tomu nemohl Luboš konkurovat.A tak tomu i bylo.Pepa 

rychle získal rozhodující náskok už během prvních plných.Výborných 120 znamenalo,že už před 

dorážkou vede o 50 klacků a zápas se už jenom dohrával z povinnosti.Pepa  si neodpustil pár zbytečných 

chyb v dorážce ,přesto má po půlce na svém kontě 162 klacků.Ve druhých plných domácí hráč trochu 

více zvolnil a také díky tomu je lepší než Luboš jenom o 10 kuželek (96/86).Pak ale Pepa zabral ve 

druhé dorážce,kde zahrál 62 a zaokrouhlil svůj výkon na solidních 320.Luboš,ač se snažil sebe víc a ve 

druhé dráze se o hodně zlepšil,porážce zabránit nedokázal.Takže Ajeťáci uhráli důležitou výhru a znovu 

se tím vrátili do boje o bednu. 

  

            domácí: zahrádkáři              datum: 06/04                  hosté: stavěči 

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

 ČERMÁK Eduard c.            192   72  264 14    FUKOVÁ Veronika       200   78  278 11 

 ZIGAL Pavel                      197   80  277  7     HAVEL Martin            238  108  346  3 

 BAMBOUSKOVÁ Jana     195   79  274 11     ZADINOVÁ Alena       178   68  246 16 

 ČERMÁK Radek                 189   79  268 11    HRUŠKA Milan c.         223   99  322  4 

             body:  2    celkem:  773  310 1083 43           body:  8    celkem:  839  353 1192 34 

                        Vítězí stavěči poměrem 8 : 2 . 

Stavěči dál pokračují ve spanilé jízdě a zatím na jaře,z pěti zápasů,ještě ani jednou neokusili hořkost 

porážky.Dneska jejich formu s plnou parádou odnesli Zahrádkáři.V úvodní dvojici na sebe narazili Eda a 

Veronika.Bylo to vlastně opakování podzimního vzájemného souboje,ze kterého tenkrát vyšla vítězně 

Veronika,když si uhrála svojí první zápasovou třístovku.No a Eda jí porážku dneska určitě chtěl vrátit i s 

úroky.Takže se bylo od začátku na co těšit.Navíc to byl i souboj generací,či chcete-li zkušenosti a 

nastupujícího mládí.První dráhy nepřinesly žádné významné rozuzlení tohoto souboje.Verča má o 4 

klacky lepší plné a v dorážce ještě další dva přidala.To stále ještě nic neznamenalo.Ale přece jenom na 

straně domácího začínala promlouvat do jeho hry trochu více psychika.Ač se snažil sebevíc,tak mu 

Veronika nedávala nic zadarmo.I druhé plné je hostující hráčka,stejně jako na první dráze lepší o 4 

kuželky.Což jí před dorážkou už dávalo dohromady více jak jednu devítku.To je sice stále hratelné,ale 

soupeř se nyní musel snažit hrát hodně přesně aby se náskok soupeřky dal zlikvidovat.A z přemíry 

snahy,většinou pramení zbytečné chyby.A toto nepsané kuželkářské pravidlo se dneska plné míře 

potvrdilo.Zatímco Verča rychle dohazuje své první dvě devítky,Eda s těžkostmi doráží za tu dobu pouze 

jednu.A to pak pokračovalo až do konce hry.Domácí hráč ve své druhé dorážce vyrobil 10 chyb a s tím 

nemohl plánovat,že ještě soupeřku porazí.Nakonec i druhý vzájemný duel tedy vyšel lépe pro naše 

nastupující mládí.Takže první veledůležité body uhráli hosté.Druzí šli na plány Pavel a Martin.Tady 



dokázal domácí hráč držet se soupeřem krok pouze první plné.A i ty prohrál o deset klacků.Pak už jenom 

sledoval,stejně jako diváci přítomní na kuželně,koncert Martina na vedlejší dráze a po půlce prohrával o 

16 klacků.A bylo ještě hůř.Martin má druhé plné 124 (Pavel 93) a rozdíl v dorážce byl,přestože oba 

vyrobili dvě chyby,také velký (36/58).Takže dostává domácí hráč docela slušný výprask.Martin atakoval 

své maximum a chybělo mu 8 kuželek aby jej zopakoval.Po tomto duelu už bylo prakticky jasné,že i 

tento zápas dovedou hosté do vítězného konce.Třetí se představily na dráze dvě dámy,Jana a 

Alenka.Nyní měli domácí konečně velkou šanci uhrát své první body.Podle tabulek byla jasnou 

favoritkou domácí hráčka a to také na dráze potvrdila.Ale Alenka nedávala svou kůži zadarmo a kdyby o 

něco méně chybovala,tak ještě mohla své soupeřce více dýchat na záda než tomu bylo dneska.Přesto opět 

atakovala dvěstěpadesátku a pro ní to je hodně slušná meta.Po třetí dvojici byl tedy stav 2-4 pro hosty a 

ti měli ještě k dobru 55 klacků.To by se musel Radek v posledním duelu rozkrájet a jeho soupeř Milan 

zahrát jako jeden jeho nejmenovaný kolega v soutěži oblíbených 251 aby ještě mohli domácí pomýšlet 

na výhru.Obojí se ale dneska nekonalo.Radek přece jenom ještě nemá odehráno za svoji hráčskou 

kariéru tolik důležitých zápasů,ve kterých by musel otáčet celkový vývoj zápasu a tak se prakticky ani 

nedostal ke své hře,na kterou jsme byli u něj v nedávných zápasech zvyklí.Už na první dráze vyrobil 8 

chyb a to byla živá voda na Milanův mlýn.Po půlce byl mezi hráči rozdíl 28 klacků v neprospěch 

domácího hráče a druhá půlka se prakticky dohrávala už jenom z povinnosti.I v té jasně dominoval 

hostující hráč a svůj výkon korunoval další velmi slušnou třista dvaadvacítkou.Takže to znamenalo,že si 

hosté za výhru 8-2 připisují další dva bodíky do celkové tabulky a už jenom v rovině teorie,či spíše sci-

fi,mohou přijít o celkové první místo .Ještě je čekají dva zápasy ve, kterých by dozajista chtěli potvrdit 

svoji jarní neporazitelnost,k čemuž mají velmi slušně našlápnuto.Domácí se touto porážkou připravili o 

poslední možnost,jak alespoň ještě bojovat třetí místo. 

 

                 domácí: stavěči                 datum: 11/04                  hosté: plyšáci 

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

 HAVEL Martin          227  129  356  0    HAŠKOVEC Luboš             177   52  229 20 

 HRUŠKA Milan c.       219  111  330  3    HAŠKOVCOVÁ Jana         198  106  304  5 

 HRUŠKA David           216   79  295  5     CHVOJAN Petr                   203   78  281  7 

 FUKOVÁ Veronika      198   78  276  9     SOBOTKOVÁ Martina    208   97  305  7 

    body:  8    celkem:  860  397 1257 17                  body:  2    celkem:  786  333 1119 39 

                        Vítězí stavěči poměrem 8 : 2 .  

Domácí dnešní výhrou rozhodli o své obhajobě loňského prvenství.Nyní už je nikdo nemůže 

dostihnout.A hosté si naopak prohrou uzavřeli veškeré šance na to aby se dostali na bednu.Nyní už pouze 

bojují o čtvrté místo,což,vzhledem k tomu,že jsou nováčky,zase není tak špatné.O úvodní body se 

postarali Martin a Luboš.Hostující hráč už podruhé za krátkou chvíli otestoval své síly s hráčem top 

trojky.A dneska dokonce s lídrem celé soutěže.Opět se tedy mohl hlavně poučit ze hry svého soupeře a 

vzít si mustr do své další hry.Už když proti sobě tito hráči nastoupili bylo jasné,že první body mají 

domácí jisté.Jenom se tedy čekalo kdo kolik hodí.A bylo se na co koukat.Především tedy na Martina. 

Dneska měl opět svůj den a výborným výkonem nakonec vylepšil o dvě kuželky své letošní hráčské 

maximum.To tedy činí 356 poražených kuželek.Navíc si jako druhý hráč zahrál bez chyby a to je už 

opravdu něco.Ve světle výkonu domácího hráče trochu zanikla hra Luboše,který se "protrápil" ke svému 

hráčskému průměru.Ale stále je lepší hrát stabilní čísla než když je velký rozdíl mezi minimem a 

maximem.Je škoda,že se nechal nejspíš rozhodit tím co vedle něj předváděl jeho soupeř, ale tím by si 



hlavu zatěžovat neměl.Vždyť hraje teprve svou první sezónu,takže ještě pár let potrvá než bude moci 

trochu více konkurovat svým soupeřům.První body mají domácí a náskok v kuželkách už je prakticky 

rozhodující.Druhá dvojice hrála ve složení Milan a Jana.Oba se znají ze soutěže karlovarských 

neregistrovaných kuželkářů,takže se čekal napínavý souboj.Také už několikrát předvedli na kuželně,že 

třístovka jim není zapovězená.Hlavní rozdíl mezi oběma hráči byla hra do plných.Tady si Jana nechala 

svého soupeře utéct o jednadvacet klacků a to se v dorážce na těžké chodovské kuželně opravdu těžce 

stahuje.Navíc Milan nedával žádné šance své soupeřce ani v dorážce a s přehledem si došel pro další 

body pro svůj tým.Jana přestože nezahrála špatně a opět se dostala přes třista,dneska na Milana 

nestačila.Ten si navíc opět vylepšil svůj osobáček.Za stavu 4-0 pro domácí nastoupili jako třetí David a 

Petr.Už se hrálo pouze o pomocné body jelikož už měli domácí výhru v kapse.Rozdíl v kuželkách mezi 

týmy po polovině zápasu byl 153 klacků a to při vší úctě k síle hostů,nebylo reálné stáhnout.Navíc v 

silách zbylých dvou domácích hráč bylo vybojovat i další body,takže to hosté ani ve druhé půli neměli 

jednoduché.I duel třetí dvojice rozhodla lepší hra do plných domácího hráče.David si nahrál fóra třinácti 

kuželek a v dorážce si už nenechal šanci na body utéct ze svých rukou.Nakonec mu chybělo pět kuželek 

aby se jako třetí domácí hráč dostal přes třista.To Petr se dneska své další třístovce díval poměrně 

zdaleka na záda.I třetí dvojice tedy měla za vítěze domácího hráče a tak se ve čtvrté dvojici hrálo hlavně 

o to aby si hosté nakonec neodnesli domů toho neoblíbeného žlutého ptáčka i s klecí.Ve dvojici Veronika 

a Martina,měli nyní přece jenom větší šanci na body hosté.Martina to už je ostřílený kuželkářský mazák 

(nebo mazačka?)a to jí hrálo dneska do not.Veronika sice taky umí zahrát na domácí kuželně,dokonce je 

už dvojnásobná třístovkářka,ale je to stále ještě nastupující mládí a zkušenosti Martiny byly její velkou 

výhodou.Ale první polovinu duelu nebyl žádný rozdíl mezi mládím a zkušeností vidět.Domácí hráčka 

sice ztrácí v plných sedm kuželek,ale lepší dorážkou si vytvořila náskok jedné kuželky do druhé 

poloviny souboje.I druhé plné se Veronika nenechává soupeřkou zaskočit.Rozhodla tedy druhá 

dorážka.V té konečně Martina plně využila svých zkušeností nabytých za své dlouhé kuželkářské kariéry 

a rozhodla duel ve svůj prospěch.Dokonce se podruhé dostala přes třista a i ona si dneska zlepšila své 

maximum.To Veronika se v dorážce trochu více zasekla,také díky sedmi chybám a tak si dneska odnesla 

s porážkou i titul čulibrka svého týmu.Ale je stále mladá,v plném vývinu a teprve se rozehrává takže se 

nemusí ničehož nic bát a hlavně neřešit dnešní porážku, která na celkový výsledek stejně neměla žádný 

vliv.Její tým opět už po šesté v řadě vyhrává a jenom pár kuželek mu chybělo k vyrovnání nejlepšího 

týmového výkonu. 

  

               domácí: zahrádkáři              datum: 14/04                  hosté: ajeťáci 

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

 ČERMÁK Radek                  192   67  259 12     VAŠKO Jozef                199  105  304  5 

 BAMBOUSKOVÁ Jana     223   78  301 10     KUNTOVÁ Dagmar       213   86  299  8 

 ČERMÁK Eduard c.             206   51  257 18     ŠTEGOVÁ Dagmar        183   76  259 12 

 ZIGAL Pavel                         220   70  290 13     SMRŽ Petr                      198   94  292  4 

              body:  2    celkem:  841  266 1107 53            body:  8    celkem:  793  361 1154 29 

                                      Vítězí ajeťáci poměrem 8 : 2 . 

Touto výhrou ve svém posledním letošním zápase,si hosté pojistili třetí místo v konečné tabulce a 

zároveň oživili ještě i malou naději na místo druhé.Úvodním duelem mezi Radkem a Pepou byl zahájen 

tento zápas.Jak už to často bývá,o osudu tohoto duelu rozhodla dorážka.V plných byl mezi hráči rozdíl 

sedmi kuželek ve prospěch hostujícího hráče,ale v dorážce už to byl docela velký propadák ze strany 



domácího hráče.Tomu dělalo hlavně problém srážení jednotlivých zbylých kuželek.Tam hodně chyboval 

a to vše hrálo do karet Pepovi.Už po první dráze si hostující hráč vytvořil náskok třiceti kuželek a s tímto 

náskokem v poklidu i na druhé dráze dohrál svůj zápas.Navíc ještě přidal dalších patnáct kuželek a uhrál 

svou další třístovku.A kdyby zbytečně nespěchal a nezmatkoval v závěru při dorážení pravého 

sedláka,mohl si uhrát ještě lepší číslo.Asi příliš spěchal na noční šichtu.To Radek se dneska docela 

natrápil a zůstal daleko za svými obvyklými čísly.Díky tomu si hosté ke dvěma úvodním bodům 

vytvořili i celkem slušný náskok 45 kuželek.Druhé šly na plac dvě dámy.Jana a Dáša.Tady jsme už viděli 

o mnoho vyrovnanější souboj.I když na každé dráze byla jedna hráčka výrazně lepší než ta druhá.A vždy 

to bylo když hrály na jedničce.Zatím co Jana  na ní uhrála celkem 160,tak pro změnu Dáša když na ní šla 

jako druhá,tak uhrála dokonce 163.O vítězce tedy rozhodla ta "horší dráha".Na té,ke smůle hostující 

hráčky,zahrála lépe Jana a díky tomu vydřela první dva body pro svůj tým.Dášu asi kromě porážky o dvě 

kuželky,nejvíce mrzelo,že jí o jednu kuželku utekla vytoužená třístovka.Škoda byl to poslední letošní 

zápas kdy jí mohla dosáhnout.Ale zase udržela stále hodně plusový náskok svého týmu v kuželkách.Třetí 

šli do boje Eda a druhá Dáša v hostujícím týmu.I tady jsme viděli hodně vyrovnaný mač.Rozdíl mezi 

oběma hráči byl v obou polovinách boje opravdu minimální.Když však podrobněji rozebereme 

jednotlivé aspekty duelu tak zjistíme,že Edovi hodně dobře vyšly plné.V těch poráží svou soupeřku o 23 

klacků.Za běžných okolností,by už tento rozdíl měl stačit na zisk bodů.Ale to by pak ten samý hráč 

nesměl "spáchat" osmnáct chyb v dorážce.Protože pak se rychle ztrácí nabytý náskok z plných.Na to 

přesně platí:“Lehce nabyl rychle pozbyl!“A to až tak,že jej úplně ztratil.A jako trest za chyby nakonec i 

tento prakticky vyhraný duel prohrál.Dáša totiž v dorážce přehrála svého soupeře o 25 kuželek a to 

znamenalo, že vyhrála důležitý souboj o 2 kuželky.Vrátila tak domácím stejnou mincí jakou prohrála její 

jmenovkyně v předchozím duelu.Po tomto docela nečekaném počinu třetí hráčky hostů,tak její tým vede 

4-2 a rozdíl v kuželkách je opět 45 klacků pro hosty.Což před poslední dvojicí bylo hodně nadějné pro 

Ajeťáky.V té se proti sobě postavili Pavel a Petr.Oba se dobře znají ze společného týmu Nautilus B,ve 

kterém pravidelně nastupují.I proto jsme mohli opět čekat vyrovnaný boj.Ani tentokrát jsme se 

nezmýlili.Respektive hráči nás nepřekvapili.Opět ,stejně jako u předchozí dvojice,byl domácí hráč lepší 

v plných.Tady Pavel uhrál  navíc dvaadvacet kuželek.Znovu rozhodla dorážka.Pavel,stejně jako jeho 

předchozí spoluhráč Eda,hodně chyboval.Třináct chyb oproti Petrovo čtyřem,to už je takový luxus,který 

si hráč ve vyrovnaném duelu nemůže dovolit.To pak může nahrát k dobru třeba padesát kuželek a stejně 

mu to nebude nic platné.Petr opět zadatně využil přemíry chyb svého soupeře a stejně jako Dáša v 

předchozím duelu,nakonec svého soupeře poráží o dvě kuželky.Takže nakonec domácí prohrávají 2-8.Co 

jim bylo ve finále platné,že své soupeře poráží celkově do plných o 48 kuželek,když díky tomu že 

"vyrobili o 24 chyb více a v dorážce prohrávají o 95 kuželek.Tady byla největší Achillova pata v jejich 

hře.S tím budou muset přes letní přestávku něco udělat.Je to škoda když takto ztrácejí nadějně rozjeté 

zápasy. 

             domácí: dřeváci                 datum: 15/04                  hosté: stavěči 

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

 BRYNDAČ Stanislav    202   78  280 10    HAVEL Martin            212  105  317  4 

 KUCA Antonín             156   48  204 21     ZADINOVÁ Alena       170   59  229 21 

 ČEPILA Karel st.          215   65  280 11     ZADINA Rudolf           187   59  246 16 

 ČEPILA Karel ml. c.  200   89  289 10      FUKOVÁ Veronika      188   82  270  9 

       body:  4    celkem:  773  280 1053      52    body:  6    celkem:  757  305 1062 50 

                        Vítězí stavěči poměrem 6 : 4 . 



Další dva týmy mají za s sebou všechny zápasy druhé ročníku Kulicha.Stavěči,přestože do posledního 

zápasu,kromě Martina,nenasadili všechny své nejlepší hráče,potvrdili svou jarní neporazitelnost.Ani 

domácí Dřeváci se však na jaře nemají za co stydět.Ze sedmi jarních zápasů prohráli jenom dva a to by 

jim mohla leckterá jiná družstva závidět.O první body zápasu si zahráli Standa a Martin.Asi největší 

rozdíl mezi hráči byl v dorážce.V plných se Standa zuby nehty držel svého soupeře a zaostal za 

Martinem o 10 kuželek.Ale v dorážce hodně chyboval,hlavně na své druhé dráze a to hrálo do karet jeho 

soupeřovi.Rozdíl skoro dvaceti sedmi kuželek rozhodl,že první body vyhrává Martin a konečný rozdíl 

spolu s desíti z plných byl dohromady 37 kuželek.Což vzápětí hrálo po celý zbytek zápasu velmi 

významnou roli.Druzí se do sebe pustili Tonda a Alenka.Oba hráči zahráli úplně stejný počet chybných 

hodů.Dvacet jedna na obou stranách,to bylo tak jediné v čem byli nastejno.V ostatních částech duelu už 

byla vždy lepší Alenka.V plných o 14 klacků a v dorážce o 11.A to vše dohromady rozhodlo o její 

výhře.A také o zisku dvou velmi důležitých bodů pro hosty.Ti už tedy vedou po půlce 4-0 a mají k dobru 

62 klacků.Tolik  měli za úkol zbylí dva hráči domácích stáhnout a zase naopak jejich soupeři alespoň 

jednu kuželku v jejich prospěch z náskoku udržet.I proto byla druhá půle zapasu stále zajímavá a o osudu 

duelu ještě nebylo pořád rozhodnuto.Třetí se postavil na plány za domácí Karel senior a soupeřem mu 

byl Ruda.V této dvojici jasně dominoval domácí hráč ve hře do plných.Tady Rudovi nadělil ranec 38 

klacků.Proto se také povážlivě rychle ztenčil náskok hostů.Navíc ani v dorážce senior nenechal svého 

soupeře volně dýchat a ještě dalších šest kuželek ze zbylého náskoku ubral.Ve světle těchto informací je 

jasné,že senior uhrál první body pro domácí a ještě před poslední dvojicí řádně zamíchal kartami.Hosté 

stále ještě vedou 4-2,ale v kuželkách už jenom o dvacet osm klacků lepší.O osudu celého zápasu tedy 

měla rozhodnout poslední dvojice.Karel junior a Veronika. Dlouho očekávaný souboj velezkušeného 

harcovníka na straně domácích a u hostů nastupujícího kuželkářského mládí.O výsledku tohoto duelu 

rozhodovalo několik zdánlivých maličkostí.Domácímu hráči nahrávala do karet jeho delší hráčská 

kariéra,ruku v ruce s hlasitým fanděním hráčů jeho týmu.Tím je totiž jeho družstvo pověstné a dosti 

často to bývá tím pátým hráčem který převažuje misky vah na jejich stranu.A když si dozajista Veronika 

nevzala ponaučení z loňského zápasu s Ajeťáky (v jejím duelu s kapitánem Bedřichem) a to jistě musela 

tušit,že soupeř bude řvát a hučet při každém slušném hodu jejich kapitána Káji, na což by za tu dobu co 

hraje měla být připravená.Obzvláště když na loňské vyhodnocení dostala darem praktickou pomůcku 

přesně určenou do této situace.To vše a hlavně prestižní význam tohoto duelu mělo vliv hlavně na ztrátu 

v kuželkách v plných.Tady junior odskočil o dvanáct kuželek,které se Veronice nepodařilo stáhnout. Ani 

v dorážce jí Karel nedával moc šancí na obrat.Ale jejím hlavním úkolem dne,bylo udržet,když už ne 

porazit soupeře, rozdíl v kuželkách na straně svého týmu.A to se jí přes veškerou snahu juniora 

povedlo.Přestože i nyní zástupce hostů prohrává,čímž je zápas srovnán na 4-4,stále mají na konci zápasu  

k dobru devět kuželek a to rozhoduje o tom že i svůj poslední jarní zápas vyhrávají.    

                  domácí: plyšáci                 datum: 17/04                  hosté: junioři 

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

 CHVOJAN Petr                   208   65  273 13    ŠTĚPÁNEK Otto            206   93  299  7 

 SOBOTKOVÁ Martina    213  101  314  3    PAVELKA Vladimír c.     209   87  296  2 

 HAŠKOVEC Luboš            172   40  212 28    ŠTĚPÁNKOVÁ Anna       200   65  265 14 

 HAŠKOVCOVÁ Jana         210   83  293  8    HORNOVÁ Andrea            203   69  272 12 

             body:  4    celkem:  803  289 1092 52              body:  6    celkem:  818  314 1132 35 

                        Vítězí junioři poměrem 6 : 4 . 

Další družstvo,Junioři,má odehrány všechny své zápasy.Navíc si díky své výhře pojistili a de facto 

obhájili,své loňské druhé místo.Opět jsme viděli zajímavý zápas.Šance na výhru byly tak fifty 



fifty.Dokonce i nalosování do dvojic tomu hodně nasvědčovalo.První se do sebe pustili Petr a Otta.V 

plných si oba nemuseli nic vyčítat.Oba dva střídali výborné hody i některá zaváhání.Občas padla dvojka 

ba i jednička byla vidět.Přesto se v součtu dostali přes povinných dvěstě.Velký rozdíl byl ale v dorážce.A 

dosti nečekaně jí nezvládl domácí hráč.Na to,jaké má hráčské zkušenosti,tak opravdu hodně 

chyboval.Tady hodně ztrácel kontakt se soupeřem.A bylo tomu tak na obou drahách.Takže se ani ve 

finále nemohl divit,že dnešní zápas prohrál.Navíc Otta si dneska dlouho dělal i zálusk na svou druhou 

třístovku.Nakonec mu k ní chyběla jedna kuželka.Ale to ho určitě nemrzelo.Hlavní úkol dne,bylo vyhrát 

a přinést svému týmu do začátku velmi důležité body.Nakonec se ukázalo,že vlastně i rozhodující. 

Protože mírným favoritem byl přece jenom domácí hráč.Druzí šli do sebe Martina a Eda.Hosté vedli 2-0 

a měli k dobru 26 klacků.Proto musela Martina vyhrát aby její tým mohl ještě pomýšlet na výhru v 

zápase.A tu jistě chtěli,jelikož ještě stále měli šanci v případě celkové výhry,uhrát v tabulce čtvrté 

místo.Ale zase soupeř také musel vyhrát aby uhrál místo druhé.A vzadu čekali na svou šanci 

Dřeváci,Ajeťáci a Zahrádkáři,kterým by dnešní zaváhání,jednoho či druhého týmu,hrálo do karet.Je 

vidno,že dnešní zápas byl důležitý z mnoha stran.Takže druzí šli tedy do souboje Martina a Eda.Oba se 

znají ze soutěže neregistrovaných a v ní sehráli už několik vzájemných soubojů.Eda se snažil svou 

soupeřku zastrašit hnedle při rozhozech,kdy mu hned prvním hodem padla devítka.Ani zbylé čtyři hody 

nebyly k zahození.Ale často bývá,radost v rozhozu=starost ve hře.No a dneska to platilo tuplem. Martina 

se nenechala rozhodit a poctivou hrou utíká Edovi hnedle v plných o 13 klacků.Nebývá zvykem aby Eda 

nehodil ani stovku.A když nejsou plné,tak ruku v ruce s tím přichází i bída v dorážce.Opět další nepsané 

pravidlo kuželek.Martina s jednou chybou hází 52 a Eda také s jednou chybou jenom 36!  Po půlce tedy 

vede domácí hráčka o 29 kuželek.To bylo docela dosti na to,že se potkali výkonnostně srovnatelní 

hráči.Ve druhých plných se hostující hráč trochu oklepal ze šoku z dráhy první a stáhnul ztrátu o devět 

kuželek.Ale trochu mu i pomohla soupeřka několika chybami.Pak ale Martina zpřesnila hru a v dorážce 

už Edovi nedovolila více ubírat z jejího náskoku.Sice ještě o dvě kuželky přišla, ale stále jí zbyl luxusní 

náskok.Eda se zastavil pár kuželek před třístovkou,ale Martina jí nejenom,že překonala, ale navíc si po 

zásluze vylepšila osobáček a díky tomu se dostala na první místo mezi ženami.Takže po polovině zápase 

je stav 2-2 a hosté mají k dobru osm kuželek. Nyní nás čekala třetí dvojice.Luboš a Anička.Tady byla asi 

Achillova pata domácích.Luboš přece jenom teprve začíná a i když už se přiblížil dvěstě padesátce,tak 

obvykle hází mezi dvěstě deseti až dvaceti.To soupeřka už umí i třista,takže byla velkým favoritem 

tohoto duelu.A také pověstným jazýčkem na misce vah,který rozhodoval o celkovém osudu tohoto 

zápasu.Přesto Luboš držel se soupeřkou první plné dlouho krok.Dokonce je prohrál o jednu kuželku.Ale 

hodně tomu pomohlo,že dneska Anička nepředváděla svůj obvyklý výkon.Kde však soupeři hodně 

utíkala,to byla dorážka.Tady domácí hráč hodně trpěl.Třináct chyb na jedné dráze(plus jedna do plných 

kdy si dovolil luxus jednoho průhozu) s ním hodně otřáslo. Hlavně psychicky.Přesto ztrácel po půlce 

jenom sedmnáct kuželek.Ale ve druhých plných konečně našla hostující hráčka ten správný grif a utekla 

Lubošovi o dalších 22 kuželek a bylo rozhodnuto.Navíc ani ve druhé dorážce si domácí hráč neodpustil 

tentokráte čtrnáct chyb a to hrálo do karet soupeřce.I ona se poměrně trápila,o čemž svědčí deset chyb na 

druhé dráze,ale i tak dovedla do vítězného konce svůj zápas.Prakticky tak získala rozhodující body a 

hlavně navýšila ¨náskok v kuželkách na 61 klacků a to  bylo pro poslední domácí hráčku Janu proti 

Andree,příliš velké sousto na to aby se ještě pokusila o obrat.Ale nikdy neříkej nikdy.Obě hráčky 

předváděly v prvních plných soustředěnou hru.Po nich má mírný náskok čtyř kuželek domácí 

hráčka.Určitě chtěla dál pokračovat ve stahování ztráty,ale to by nesměla šestkrát zaměřovat na levého 

sedláka.Tady se opravdu na dlouho zasekla a ztratila šanci na výraznější náskok.Takhle to bylo i po 

dorážce stále o ty čtyři kuželky.Druhé plné se nám obě hráčky trochu déle hledaly a tak ani jedna nedala 

přes stovku.V dorážce byla lepší domácí hráčka,ale soupeřka stále držela více jak slibný náskok 

v kuželkách mezi družstvy v klidných vodách.A tak přestože poslední body uhrála domácí hráčka a opět 

se přiblížila na dostřel třístovky,na celkový zvrat to nestačilo.Andrea určitě nakonec nebyla spokojená se 

svým číslem,ale udržela ještě solidních čtyřicet kuželek k dobru svému týmu a to rozhodlo o výhře 

Juniorů.K radosti svého týmu,Dřeváků a Zahrádkářů a ke smutku Ajeťáků.        



                  domácí: plyšáci                 datum: 18/04               hosté: zahrádkáři 

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

 HAŠKOVEC Luboš          165   43  208 20    ČERMÁK Eduard c.           185   80  265  9 

 SOBOTKOVÁ Martina    214   78  292  7     ČERMÁK Radek               214   87  301  9 

 HAŠKOVCOVÁ Jana      207   67  274 10     BAMBOUSKOVÁ Jana     189   78  267 10 

 CHVOJAN Petr              216   98  314  2      ZIGAL Pavel                       213   87  300  7 

  body:  4    celkem:  802  286 1088 39                   body:  6    celkem:  801  332 1133 35 

                                    Vítězí zahrádkáři poměrem 6 : 4 . 

Tento předposlední zápas rozhodl o konečném pořadí družstev.Ani případná výhra Zahrádkářů ve svém 

posledním zápase s nulou,již nic nezmění na celkovém pořadí.První si zahráli Luboš a Eda.Domácí hráč 

chtěl určitě zapomenou na své předešlé trápení a po první dráze to s ním vypadalo nadějně.Hlavně 

výrazně snížil počet chyb a dostal se  o dvanáct kuželek přes stovku.To je po půlce slušný počin.Navíc 

Eda také zrovna nezářil,ale zase na druhou stranu i on se vyvaroval zbytečných chyb.Přesto to v 

posledních zápasech není z jeho strany to pravé ořechové.Ve druhé polovině domácí hráč trochu více 

ubral z tempa a najednou byl zpátky tam kde skončil svůj předchozí zápas.Opět se kupily chyby a tak mu 

dvojka dráha podruhé za s sebou nedovolila srazit ani sto kuželek.Nakonec se sice dostal přes dvěstě,ale 

bylo na něm vidět,že je rád,že končí sezóna a už má to veškeré trápení za s sebou.Ale nemusí být 

smutný. Na to že začal teprve na podzim hrát kuželky,tak jeho první ostrá sezona nebyla zase tak 

špatná.O letní přestávce potrénuje,omezí počet chyb a ta čísla budou jenom lepší.Ani jeho soupeř se 

oproti první půli nezlepšil,přesto uhrál první body.A k tomu nakonec i slušný náskok v kuželkách.Druzí 

si proti sobě zahráli Martina a Radek.Domácí hráčka,čerstvá rekordmanka mezi ženami,nastoupila se 

začínající virózou a bylo to na jejím výkonu patrné.Přesto nezahrála vůbec špatně a nechybělo mnoho 

aby se i v posledním zápase dostala opět přes třista.To její soupeř Radek,kterému nevyšel jeho minulý 

zápas s Ajeťáky ,se přes třista dostal.I když měl našlápnuto ještě na vyšší číslo,tak nakonec přehodil 

třista o jednu kuželku.Zatím má velké rezervy v dorážce a hlavně si to musí trochu srovnat v hlavě. 

Potom mu to začne padat mnohem více.Stále platí,že kuželky jsou z více jak poloviny v hlavě.Hráč se 

nesmí hlavně dopředu bát shazovat samotné kuželky.Tady má Radek velké rezervy.Ale jinak je jeho hra 

opravdu moc dobrá a kdyby se více trénovalo,tak s ním bude mít většina hráčů velké problémy.Díky 

třístovce dneska uhrál další body a také proto bude hrát kuželky dále (slyšeli jsme v kuloárech,že pokud 

by mu to v tomto zápase nevyšlo,tak s tím praští, což by v jeho případě byla velká škoda).Po půlce vedou 

hosté 4-0 a mají navíc 66 klacků.Opět to s domácími začínalo vypadat špatně.Hlavně rozdíl v kuželkách 

se zdál být moc velký.Třetí dvojice byla ryze dámská.Navíc stály proti s sobě dvě Jany.Domácí 

potřebovala vyhrát a hlavně stáhnout co nejvíc kuželek a hostující,když ne vyhrát,tak prohrát jenom o 

málo kuželek.První plné zahrála domácí hráčka výborně.Vede o 17 kuželek.Ale dorážka to byl boj o 

každou kuželku.Ani hostující hráčka neměla v dorážce na růžích ustláno.Nakonec po půlce zbylo domácí 

Janě k dobru kuželek 13.Pořád málo potřebovala na druhé dráze přidat.Ale ani druhá půle zrovna moc 

nehrála do karet domácím.Plné mají nastejno a opět dorážka boj o každou kuželku.Navíc domácí Jana i 

více chybovala.Takže přestože nakonec uhrála první body pro domácí z náskoku jí zbylo jenom sedm 

kuželek.To bylo hodně za očekáváním.Poslední proti sobě nastoupili Petr a Pavel.Domácí hráč předvedl 

o sto procent lepší výkon než předchozí den s Juniory.Solidní plné a slušná dorážka to vše navíc 

podpořené pouze dvěma chybami a najednou je na světě atak jeho kulišáckého maxima.Jenom jedna 

kuželkya chyběla k jeho vyrovnání.Ani Pavel na dráze vedle nezahálel.Kontakt ztratil hlavně v prvních 

plných.Po nich musel více zabrat a pak mu chyběl větší klid hlavně v dorážce.Nakonec se mu povedlo 

shodit rovnou třístovku,ale na Petra mu stále chybělo kuželek čtrnáct.Proto i poslední body uhráli 



domácí.Mezi hráči to tedy skončilo smírně 4-4,ale větší celkový počet shozených kuželek rozhodl,že 

celková výhra patří hostům.    

                  domácí: zahrádkáři              datum: 24/04                 hosté: šikulové 

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

 ČERMÁK Radek               209  102  311  4    TOMEC František               127   52  179 21 

 BAMBOUSKOVÁ Jana     198   62  260 11     NÁDVORNÍKOVÁ Eva     180   55  235 17 

 ČERMÁK Eduard c.           220   78  298  6     NOHÁČEK Václav c.          194   68  262 13 

  ZIGAL Pavel                      208   96  304  9     POUSTECKÝ Václav        203   87  290  9 

           body: 10    celkem:  835  338 1173 30                 body:  0    celkem:  704  262  966 60 

                      Vítězí zahrádkáři poměrem 10 : 0 . 

Poslední zápas si domácí tým udělal radost a vyhrál s čistým štítem.Sice to pro ně v tabulce nic moc  

neznamenalo,ale každá výhra potěší. Dokonce si spravil chuť dvěma třístovkami.Zápas začal Radek proti 

Františkovi.Hostující hráč ani ve svém posledním zápase nedokázal přehodit dvoustovku.To Radek byl 

prvním,kdo dnes přehazuje třista a navíc si tím hodně vylepšil osobáček.Proto i poskočil na dvanácté 

místo v tabulce top hráčů.Hlavně díky tomu,že minimalizoval počet chyb v dorážce oproti posledním 

zápasům a hnedle mu to lépe padalo.První body tedy uhráli domácí a pak už nepustili otěže zápasu ze 

svých rukou.Druhé hrály dvě ženy,Jana a Eva.I tady byla domácí hráčka jasnou favoritkou.I když se Eva 

hodně snažila a na druhé dráze prohrála jenom o pět kuželek,přesto i druhé body po průměrném výkonu 

uhrála domácí hráčka.Hostující hráčce opět chyběla lepší hra do plných.Tady ztratila na soupeřku celkem 

dvě devítky a to jí pak v závěru chybělo aby ještě soupeřku více potrápila na její cestě za povinnými 

body.Třetí na sebe narazili dva kapitáni.Eda a Václav.Eda zahrál výborně do plných.Tady soupeři utekl o 

26 klacků.Aby taky ne .Málokdo dává 220 do plných.A když domácí hráč konečně omezil i množství 

chyb v dorážce,po třech v každé části znamenalo,že mu konečně začaly padat kuželky více než v 

minulých zápasech a nakonec chyběly pouhé dva klacky aby se dostal stejně jako jeho syn, přes 

třista.Ale i tak mohl být se svým předvedeným výkonem po delší době spokojen.Soupeř se sice snažil,ale 

jemu je letos souzeno házet kolem dvěstě šedáti-sedmdesáti a to na dnešního soupeře zdaleka nestačilo. 

Poslední dvojice hrála ve složení Pavel a Václav dvě.Tady jsme viděli nejvíce vyrovnaný duel. Domácí 

hráč po půlce vede o celé dvě devítky.Hlavně díky lepším plným.Ale ve druhé části začal jeho soupeř 

nepříjemně stahovat.Tentokráte má Václav lepší plné .Pavel ale zabral v dorážce a nakonec uhájil náskok 

čtrnácti kuželek.Zajímavostí bylo,že jedničku dráhu zahráli stejně oba 154.a I chyb měli oba po devíti 

celkem.Rozhodlo že Pavel zahrál dvojku dráhu lépe než soupeř.Domácí hráč se jako druhý ještě stihnul 

dostat přes třista a završil tím celkovou výhru svého týmu na 10-0.Navíc i konečná suma jejich 

poražených kuželek se dostala výrazně přes jedenáct set.Je pro ně škoda, že sezóna tímto zápasem 

skončila.V posledních zápasech konečně našli v sobě tu sílu,kterou po celou soutěž marně hledali. 

                                                                                                                                                                         „Cho66“ 


