
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skončily vánoce a oslavy Nového roku 2014 a znovu jsme se začali setkávat a utkávat při zápasech na kuželně ve 

druhé části soutěže Kulich.Hned na úvod,se povedlo rychle odehrát odložený zápas z podzimu mezi Stavěči a 

Modrou ústřicí.Výsledek nikoho nepřekvapil,snad až na nebývalé slabé výkony hráčů Modré ústřice,kteří jistě 

ještě byli po vlivem doznívajících následků oslav konce roku 2013 a nástupu roku 2014.A v zápětí se rozjela jarní 

část soutěže.Nejvíce jich zatím stihli hráči Modré ústřice,spolu s dohrávkou rovné čtyři.A postupně se jejich 

výkony zlepšují.Dokonce už mají i na dohled metu devítiset,za celkový součet kuželek družstva.Navíc si postupně 

začínají zvedat i osobáčky.Událostí číslo jedna měsíce leden byl,ale nevídaný propadák hráče top trojky v průměru 

Ajeťáka Pepy Vaška v zápase se Šikuly.“251“ ho ještě dlouho bude strašit ve spánku,navíc když mu to i bude 

ještě dlouho připomínáno vždy,když se objeví na kuželně.Ba co víc ,velká většina hráčů má metu 251 

zakódovanou v paměti.že musí pokaždé býti překonána.Díky tomu taktéž rychle vypadl z top desítky hráčů 

v průměrech.Dva zápasy odehráli Ajeťáci a oba s výhrou 10-0.Což,ale byla vzhledem k síle soupeřů a jejich 

postavení na prvním místě tabulky povinnost.Uvidíme s čím se ukáží,až dojde na zápasy se silnějšími soupeři,kteří 

jím dýchají v tabulce na záda.Dalším  událostí,o které se také chvíli mluvilo a co i hráče samotného ještě dlouho 

bude strašit,je patnáct chyb na levou přední fánu v dorážce za s sebou,hráče Šikulů Jirky Horna.Zvláště,když si na 

první dráze uhrál 156 a mohl si splnit sen třístovky v zápase.Ale i takové „událostě“ se při kuželkách přihodí a 

jsou jistě vítaným,ovšem vždy jak pro koho,zpestřením tohoto sportu.Pomalu se vžívá do paměti nový název pro 

průhozy do plných,hlavně díky hráčům Modrá ústřice,kteří jej často mají ve svém repertoáru. Název“Modrý 

průvan“ oproti původnímu „ozónová díra“,jenž se objevuje tak jednou za deset let,jak trefně kdysi hlásal Pepa od 

Včelařů,začíná být aktuálnější.Obzvláště,když to čas od času bývá v zápasech hráčů Modré ústřice ne průvan,ale 

občas i pořádná vichřice a nebo jak se zpívá „Severní vítr je krutý…!“.Ale s postupem času snad síla větru 

zeslábne a průvan bude příhodnějším názvem.V lednových zápasech ,vyjma dohrávky,zatím nepadla žádná 

třístovka.Ale hráči družstva Plyšáci je měli na dosah.V dohrávce se povedlo Davidovi Hruškovi krásných 323 a 

poskočil tím na třetí místo mezi top výkony.V lednu se zatím,kromě Zahrádkářů a Juniorů, ukázalo na kuželně šest 

týmů.Ty zbylé dva plánují start jarní části hnedle od příštího měsíce února.A vlastně i Stavěči si zahráli  zatím 

pouze dohrávku . 

 

                     

 

 

 

 6. 
ZPRAvodaj 

 KUželek 



      TABULKA-Průběžná  

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

1.  ajeťáci                   8   0   1   1082.8    71: 19   16   +6 

2.  stavěči                  6   0   1   1131.3    48: 22   12   +4 

3.  junioři                   6   0   1   1050.3     46: 24   12   +6 

4.  plyšáci                  5   0   3   1088.3     52: 28   10   +2 

5.  dřeváci                  4   0   4   1031.1     38: 42    8    0 

6.  zahrádkáři            2   0   5   1094.3     34: 36    4   -4 

7.  šikulové                2   0   8     942.1     35: 65    4   -6 

8.  modrá ústřice      0   0  10     821.6       6: 94    0   -8 

1.  HAVEL Martin                sta         354   

 2.  BRYNDAČ Stanislav     dře         325   

 3.  SMRŽ Petr                     aje         325   

 4.  HRUŠKA David                  sta         323    

 5.  ZIGAL Pavel                       zah        318   

 6.  ZADINA Rudolf                 sta         318  

 7.  VAŠKO Jozef                     aje         317   

 8.  CHVOJAN Petr                  ply         315   

 9.  PAVELKA Vladimír c.       jun         310   

10.  HAŠKOVCOVÁ Jana        ply         309    

11.  ŠTĚPÁNKOVÁ Anna        jun         308   

12.  ČERMÁK Radek               zah         308    

13.  ČEPILA Karel st.               dře         308    

14.  FUKOVÁ Veronika           sta         306    

15.  REWCZUK Marcel            aje         306    

16.  ČERMÁK Eduard c.          zah         306    

17.  ČEPILA Karel ml. c.          dře         302    

18.  SOBOTKOVÁ Martina     ply         301    

19.  HRUŠKA Milan c.             sta         301   

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  ZÁPASY: 

M.Ústřice-Stavěči               0:10     778:1147         03/01/14        -dohrávka                                                                  

Plyšáci –M.Ústřice              8:2      1093:852         10/11/13                                                                      

Šikulové-Ajeťáci                 0:10     819:1050        12/01/14                                                 

M.Ústřice-Šikulové             0:10     839:1008        19/01/14                                                                                                                   

Ajeťáci-M.Ústřice               10:0    1074875          25/01/14                                                                      

Dřeváci-Šikulové                  6:4       961:876         26/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                         ZÁPASY PODROBNĚ                                              

  domácí: modrá ústřice           datum: 03/01                  hosté: stavěči 

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

 PÍCHA Tomáš                140   40  180 27       HRUŠKA Milan c.       220   66  286  8 

 PAŠTÉKA Ladislav     174   52  226 23       ZADINA Rudolf           192   65  257 15 

 BARTOŠ Václav c.        131   23  154 34       FUKOVÁ Veronika      192   89  281 15 

 TESAŘ Petr                    157   61  218 19       HRUŠKA David          231   92  323  8 

         body:  0    celkem:  602  176  778 103         body: 10    celkem:  835  312 1147 46 

                      Vítězí stavěči poměrem 10 : 0 .   

Tímto zápasem máme odehranou celou podzimní část soutěže.Na domácím týmu se ještě nejspíše plně projevilo 

náročné zakončení loňského roku.Jak jinak si lze vysvětlit jejich dnešní počínání.Skoro to vypadalo,že jsou na 

kuželně vůbec poprvé.Snad,až na jednu výjimku Láďu,to s kuželkami nemělo moc co do činění.Vůbec nejhorší 



celkový výkon 778,tak málo ještě nehodili a na druhé straně největší počet chyb.A to bohužel nejenom v 

dorážce.Sto tři chyby to se také ještě nevidělo.A to si dneska mohli v poklidu zahrát a neřešit svého soupeře.První 

se objevil na dráze po delší době Tomáš a soupeřem mu byl kapitán hostů Milan.Favoritem byl jasně hráč hostů a 

tak tomu i bylo.Domácí hráč zahrál slušně jenom svou první dráhu.O jednu kuželku přes stovku,slibovalo že se 

mu opět zadaří dohromady přes dvěstě.A to si neodpustil 13! chyb.Druhá dráha,ale už byla bída s nouzí.Opět 

spousta chyb,tentokrát 14! a bylo po naději na alespoň trochu slušný výkon.Nakonec končí poměrně daleko od 

vysněné dvoustovky.Toho využívá Milan a ač ani on nebyl se svým číslem a výkonem vůbec spokojen,ale zase 

zahrál si po delší době kdy ho nelimitovala bolavá záda.Bere první body pro hosty a na to jak se tomu událo se 

historie ptát nebude.Druzí si zahráli Láďa a Ruda.Domácí hráč má ze svého týmu nejlepší plné a přestože ani on 

se nevyvaroval nadměrného množství chyb,jak v plných tak v dorážce,byl prvním kdo se z nich dostal přes 

dvěstě.Navíc to vypadalo že si o něco i polepší svůj osobáček.Ale to by chtělo alespoň stáhnout počet chyb tak na 

patnáct.Takhle mu chyběli dvě kuželky alespoň k jeho vyrovnání.To Ruda,nedávný třístovkář,čekal že se mu dnes 

zadaří o mnoho lépe než to nakonec skončilo.sice v poklidu bere body za výhru,ale hlavně první dráha mu dala 

zabrat více než by bývalo zdrávo.Jako by se v podvědomí nechal ukolébat hrou svého soupeře.Až ve druhé 

polovině zabral a uhrál i on povinné body.Ale rozdíl mezi hráči se čekal jistě větší a Láďa může jenom litovat 

přílišného počtu chyb.Nebýt jich,tak mohl svému soupeři zdatněji konkurovat a více mu znesnadnit cestu za 

body.Třetí si zahráli Václav a Veronika.No zahráli!U Václava se tomu tak vůbec nedalo říct.Domácí kapitán si 

dnes vybral svůj nejhorší herní den.Snad byl až příliš rozhozen devítkou Veroniky hned prvním hodem při 

rozhozu.Jak si jinak vysvětlit jeho trápení se na kuželně.První plné 59 a dorážka 8!!! a 20! chyb.To vše "stihnul" 

za prvních čtyřicet hodů.To bylo vyloženě na vhození ručníku do ringu.Skoro to samé pokračuje i na dráze 

druhé.Nakonec je z toho jeho celého snažení pár kuželek nad stopadesát a to bylo opravdu žalostně málo.Ještě 

štěstí,že se tento výkon počítá ještě do podzimní části,jinak by to byl opravdu velmi špatný úvod do jarní 

části.Veronika taktéž čerstvá třístovkářka opět předvedla svůj hodně dobrý standart.Až na ty zbytečné chyby 

v dorážce,kde jich bylo opravdu "něúrekom",to dneska nebylo špatné.Pravda sice jí hodně pomohlo několik 

rychlých devítek v dorážce,ale jinak se bylo na co koukat.Jako jedna z mála hráček se může pochlubit dvěma 

koulemi (druhou růžovou dostala pod stromeček od Santy) a pokud je bude dostávat stejným tempem,za chvíli 

budou všechny koule na kuželně jenom její(myšleno samozřejmě ty hrací!!!).Opravdu škoda těch chyb,patnáct je 

opravdu až až.To se pak těžko opakuje třístovka.A dneska jí k ní chybělo opravdu málo.Tak snad  příště  prvním 

jejím jarním zápase.Ale body má takže splnila svůj úkol.Poslední si zahráli Petr a David.I tady byl jasným 

favoritem hráč hostí.Petr se sice hodně snažil.Dokonce dlouho trvalo než se mu zadařila "ozónová díra" do 

plných.Už to vypadalo,že se konečně zbavil tohoto svého zlozvyku,ale ještě mu to asi bude chvíli trvat.Z 

domácích hráčů chybuje nejméně,ale i tak je chyb bez jedné dvacet.Ale nakonec se dotrápil jako druhý domácí 

hráč alespoň přes dvoustovku.Ale ani on nemůže být se svým předvedeným výkonem vůbec spokojen.To David to 

bylo úplně jiné kafe.Plné 122 dorážka 58 s jednou chybou a celkem je to po první dráze rovných 180!Což by 

stačilo na dva z hráčů domácích aby bodoval a nemusel už by hrát ani druhou část.Bylo jasné,že pokud nepokazí 

druhou část tak je ve vzduchu poslední podzimní třístovka.Na druhé dráze se už sice začali projevovat jeho trable s 

palci na nohou ,ponejvíce v dorážce,přesto nakonec výrazně přehodil třístovku a dostal se tak na třetí místo mezi 

jednotlivci.To že k tomu bere i poslední body je nad slunce jasné.Takže domácí tým si odnesl s sebou žlutého 

ptáčka i s klecí a měl by se před jarní částí soutěže zamyslet nad tím "kdeže to soudruzi z východního německa 

udělali chybu"! 

  domácí: plyšáci                 datum: 10/01            hosté: modrá ústřice 

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

 HAŠKOVEC Luboš           172   33  205 27         PAŠTÉKA Ladislav    168   43  211 26 

 SOBOTKOVÁ Martina      219   79  298  7         TESAŘ Petr                170   51  221 17 

 HAŠKOVCOVÁ Jana      210   89  299  5         BARTOŠ Václav c.      159   43  202 22 

 CHVOJAN Petr                   210   81  291  7         PÍCHA Tomáš             152   66  218 20 

            body:  8    celkem:  811  282 1093 46             body:  2    celkem:  649  203  852 85 

                        Vítězí plyšáci poměrem 8 : 2  



První oficiální zápas jarní části soutěže,se na rozdíl od podzimní dohrávky,hráčům Modré ústřice povedl o mnoho 

lépe.Dokonce až tak,že získali své další dílčí bodíky.Je vidět,že se vážně zamysleli nad chybami v nedávné 

dohrávce se Stavěči.Hlavně se jim o hodně podařilo snížit celkový počet chyb.První šli na plac za domácí Luboš a 

za hosty Láďa.Po prvních plných,nic nenaznačovalo,že by domácí hráč měl mít nějaké problémy se získáním 

svých dalších bodů za výhru.Vedení o třináct kuželek jej mohlo docela uklidnit.Ale zle jej potrápila hnedle první 

dorážka.Patnáct chyb a byla z toho jedna usmolená devítka.Tady hodně ztratil,jak z náskoku,tak hlavně na klidu 

do další hry.I Láďa udělal 15 chyb,přesto uhrál bez jedné kuželky dvě devítky,čímž přece jenom něco stáhnul z 

rozdílu mezi soupeři po plných.Druhé plné pokračoval domácí hráč v trápení,se kterým končil první půlku a také 

díky tomu se před dorážkou Láďa dostává už do vedení o čtyři kuželky.Ač se Luboš poté snažil sebevíc,Láďa si už 

nenechal utéct šanci na svou vůbec první výhru v soutěži a ještě další dvě kuželky přidal k dobru.Takže první 

bodíky vydřel hráč hostí.Na to,že mu k tomu výrazně pomohl domácí hráč,se historie ptát nebude.To ve druhé 

dvojici,domácí hráčka Martina,hned v prvních plných přesvědčila svého soupeře Petra,že dneska mu pšenka 

nepokvete.Rozdíl 27 kuželek,prakticky hned na začátku rozhodl o tom,jakým směrem bude vývoj zápasu 

pokračovat.I v dalších částech hry,nenechala Martina soupeře vydechnout a mnoho nechybělo aby si 

zopakovala,jak slastně chutná pocit z překonané třístovky.Nakonec jí k tomu chyběly dvě kuželky.Petr přece 

jenom po změně drah přidal a opět se na pár kuželek přiblížil svému maximu.Zatím stále ztrácí hlavně v první 

polovině hry,kdy mu prakticky celou první dráhu trvá,než se zahřeje do té správné provozní teploty.Druhá dráha je 

poté výrazně lepší té první.Takže druhé body berou domácí a stav je 2-2.Ale na kuželky už o hodně vedou 

domácí.Třetí šli do souboje dva kapitáni.Domácí Jana a hostující Venca.I tady bylo hned po prvních plné 

jasné,kdo bude tahat za delší konec provazu.Opět to byla hráčka domácích.Vedení o 33 kuželek a tento duel byl 

prakticky rozhodnut.I Jana,stejně jako Martina,atakovala třístovku.Dokonce jí chyběla jediná kuželka.Venca se po 

delší době konečně dostal přes dvěstě.Ale stále je to trápení se .Hlavně ten rozjezd mu trvá hrozně dlouho.Stejně 

jako u jeho spoluhráčů,celou první dráhu.Takže je jasné,že i další výhra putuje na stranu domácích.Což se ostatně 

vzhledem ke zkušenostem kapitánky domácích předpokládalo.Poslední si zahráli Petr a Tomáš.I tady znovu 

rozhodují hned první plné.Petr má náskok hnedle 34 kuželek a to mu dalo klid do další hry.Pak už jenom do konce 

hry navyšoval svůj náskok a i on se zastavil nedaleko třístovky.Sice mu chyběla na rozdíl od jeho spoluhráček,celá 

jedna devítka,ale i tak na rozjezd jarní části soutěže uhrál solidní číslo.Také Tomáš stejně jako jeho spoluhráči 

přehazuje dvoustovku.Dokonce si utváří svůj osobáček.I on,jako jeho spoluhráči,měl první dráhu pro zahřátí a ve 

druhé polovině už se dalo na jeho hře najít spousta pozitiv.Navíc má ve svém týmu nejlepší dorážku.Domácí tým 

splnil roli favorita zápasu a získává první výhru jarní části soutěže.Hosty může potěšit kromě zisku dvou 

pomocných bodů i celkové číslo,které opět o něco navyšuje jejich týmový rekord,což po nedávné propadáku je 

jistě pozitivem.Také se po delší době všichni čtyři hráči dostali přes dvoustovku.Takže mají do dalších zápasů na 

čem stavět. 

  domácí: šikulové                datum: 12/01                  hosté: ajeťáci 

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

 TOMEC František                  119   32  151 25        VAŠKO Jozef                  194   57  251 10 

 NOHÁČEK Václav c.            184   50  234 16         KUNTOVÁ Dagmar       189   87  276  8 

 NÁDVORNÍKOVÁ Eva        127   60  187 20         NÝVLT Bedřich c.         176   61  237 18 

 HORN Jiří                             182   65  247 18          SMRŽ Petr                    196   90  286  4 

                 body:  0    celkem:  612  207  819 79                body: 10    celkem:  755  295 1050 40 

                        Vítězí ajeťáci poměrem 10 : 0 . 

Druhý zápas jarní části soutěže,vyzněl nakonec jednoznačně pro hostující tým.Domácí hráči se na svůj úvodní 

zápas druhé části soutěže zrovna dobře nevyspali a tak ty jejich dnešní výkony za mnoho nestály.Ovšem ani 

poslední dva zakládající hráči svého týmu,kteří dneska nastoupili za Ajeťáky, Pepa a Bedřich,se taktéž nemají 

bůhví čím chlubit.Zvláště to zaráží u Pepy,který sice dneska nastoupil jako náhradník,což ho ovšem vůbec 

neomlouvá,jelikož s jeho zkušenostmi i kdyby ho kapitán o půlnoci vzbudil,že bude hrát,tak musí předvést úplně 

jiný výkon než dneska.To co tentokrát spáchal na kuželně,ho ještě dlouho bude strašit ve snách.Jako první 

nastoupili František a Pepa.Domácí hráč trochu mění styl hodů,respektive se o to s větším či menším úspěchem 



snaží.Jelikož to ještě nemá úplně zažité,tak jeho poměrně slibné hody,stále střídaly ty špatné.K jeho smůle,těch 

špatných je stále více,než by bylo bývalo zdrávo a tak ani dneska se nedostal na dohled dvoustovky.To u jeho 

soupeře se nečekalo nic jiného,než další atak třístovky.Ale hostující hráč si nechal nejspíš formu doma na 

gauči,kde proválel celé  dnešní nedělní odpoledne.Sice se může omlouvat,to že fandil našim úspěšným 

biatlonistkám,hlavně Gábině a biatlonistům a také chvíli i rychlobruslařce Sáblíkové a potom i skokanovi 

Maturovi,ale podcenit před zápasovou přípravu,se mu dneska hrubě nevyplatilo.To co dneska předváděl na 

kuželně, to s kuželkami mělo pramálo společného.Jediné pozitivum jeho na hře byly dvě devítky.Jinak to bylo 

trápení se s koulema v ruce.S odřenýma ušima dává posledním hodem alespoň dvěstě padesát jedna,ale jinak se 

opravdu nebylo na co dívat.Navíc spolu s Františkem drží jeden nepopulární primát v tom,že takhle málo,ještě ani 

jeden doposud nehodili!Také díky tomu Pepa hodně spadnul v tabulce průměrů ze druhého místa až na 

jedenácté.Takže hlavním výsledkem jeho dnešního snažení bylo to,že alespoň „potěšil“ svým herním výpadkem 

přihlížející diváky z řad soupeřů i spoluhráčů a v neposlední řadě i obsluhu kuželny a baru. Navíc i reálně 

hrozilo,že bude dneska čulibrkem svého týmu.Jo až tak hrozně vypadala jeho hra.Taktéž se jistě bude o tom co 

předvedl,ještě dlouho diskutovat,vždy když se ukáže na kuželně.Ale co,body vybojoval a snad se na to,jak k nim 

protrápil,brzo historie ptát nebude. Snad! Druzí šli na plány Venca a Dáša.Tady se už čekal o mnoho vyrovnanější 

souboj.Domácí hráč už je v plném kuželkářském zápřahu,kdežto Dáša měla koule naposledy v ruce před 

vánocemi.Ale jelikož je to šikovná hráčka,tak u ní nebývá na škodu herní pauza.Ale domácí hráč si neodpustil 

slabší začátek.Také díky tomu si jeho soupeřka veze do druhé části solidní náskok 32 kuželek.Pak jí sice chvíli 

trvalo,než se srovnala se svou druhou dráhou,čehož rychle využil Vašík a stáhnul z náskoku rovných sedmnáct 

kuželek,ale příchodem dorážky,se opět ukázala větší jistota na straně Dáši a v poklidu si došla za výhrou.Hosté 

tedy vedou už 4-0 a na skóre už jsou lepší o prakticky nedostižných 142 kuželek.Nyní se tedy hrálo už jenom  o 

to,zda-li pak  si domácí neodnesou domů po zápase kromě porážky,ještě i toho tolik nepopulárního žlutého ptáčka 

i s klecí.O zaplašení této hrozby se jako první mohla postarat Eva v souboji s kapitánem hostů Bedřichem.Taktéž 

kapitán hostů,dneska po vánoční pauze,poprvé držel kuželkářské koule v ruce a tak se nevědělo s čím se tedy 

ukáže.Navíc stejně jako jeho spoluhráčka,měl i on velkou motivaci přisoudit dneska čulibrka svému,jistě dobrému 

kamarádovi Pepovi.Eva,tak jako její spoluhráči,kteří už měli zápas za s sebou,nezvládla úvodní část svého 

duelu.Po první dráze už ztrácí na Bedřicha 32 kuželek,takže na chlup stejně jako Vašík v předchozím zápase.Na 

rozdíl od svého spoluhráče,ale Eva nedokázala zjistit co dělá špatně,hlavně při hře do plných a tím se připravila o 

možnost,alespoň trochu zdramatizovat vývoj jejího duelu s Bedřichem.Ten díky tomu měl větší klid na svou 

hru,což mu,ale paradoxně nesvědčilo,alespoň co se týče toho,že chtěl dneska hodit více jak 251. Proč,to už jsem 

popsal výše v textu.Takže body sice opět bere hostující hráč,ale čulibrka ve svém týmu si ponechal pro 

sebe.Poslední kdo mohl z domácích získat alespoň poslední dva pomocné bodíky,byl Jirka.Ale jeho soupeř Petr,je 

jedním kuželkářských matadorů ostřílených z bojů na chodovské kuželně.Z toho důvodu byl před hráčem 

domácích opravdu nelehký úkol.Navíc Petrovi vyhovuje hrát jako poslední.Tento duel byl ze všech dlouho nejvíc 

vyrovnaný. Jirka po prvních plných ztrácí čtyři kuželky a celkem s dorážkou po první půlce,je horší pouze o jednu 

devítku.To stále ještě nic nerozhoduje.Ve druhé části hry Petr přece jenom  lépe hraje do plných a ke svému 

náskoku z dráhy první,přidává dalších deset kuželek.To už začínalo být Jirkovi trochu více horko.Navíc druhá 

dorážka sedla Petrovi stejně dobře jako první,opět 45 tentokráte s jedinou chybičkou.Tím samým se ovšem Jirka 

nemohl pochlubit.Jedenáct chyb a najednou je po vyrovnaném zápase.Proto si Petr s poklidem dokráčel pro 

poslední body a předal tak domácím žlutého ptáčka i s klecí.Takže jasná výhra hostů.Pepa byl nakonec alespoň rád 

za to že na něj nezbyl čulda. 

  domácí: modrá ústřice           datum: 19/01                 hosté: šikulové 

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

 TESAŘ Petr                   170   45  215 17      POUSTECKÝ Václav         185   69  254 10 

 BARTOŠ Václav c.       155   41  196 23       HORN Jiří                         205   68  273 17 

 PAŠTÉKA Ladislav     183   33  216 28      NOHÁČEK Václav c.         184   56  240 13 

 PÍCHA Tomáš                154   58  212 18      NÁDVORNÍKOVÁ Eva     171   70  241 14 

         body:  0    celkem:  662  177  839 86                 body: 10    celkem:  745  263 1008 54              

                           Vítězí šikulové poměrem 10 : 0 . 



Domácí dneska promarnili i tu malou šanci na bodíky,kterou měli.Ale zase si musíme nalít čistého vína,ta šance se 

zatím pohybovala v oblasti teoretické.Přece jenom soupeři kuželky hrají podstatně déle než oni.Navíc domácí 

„předvedli“ opět příliš mnoho chyb.A znovu nejenom v dorážce.Toho zdatně využili jejich dnešní soupeři 

Šikulové a i odvetu zvládli na jedničku.Alespoň teda co se týče skóre.Pokud se podíváme na jednotlivé výkony 

hráčů hostí,tak tam byly opět velké rezervy.Ale pořád to jsou nováčkové,takže i u nich lze nad ledasčím 

přimhouřit oko.Dneska občas i obě !První dvojici určil los v  tomto složení.Za domácí nastoupil Petr a za hosty 

Venca.Kdyby si domácí hráč odpustil své dva tradiční průhozy, respektive mantinel,do plných,tak mohl svému 

soupeři mnohem více dýchat na záda.Takhle mu Venca utíkal hlavně do plných.To platilo ponejvíce v první půlce 

zápasu.Když hází Venca rovnou stovku,vypadalo to na jasný průběh.Ale s jeho stylem ranaře mu pak dělá 

problém dorážka.Ne že by mnoho chyboval to teda ne,to už za u dobu co válí kuželky pomalu ale jistě 

vypiloval,ale po těch jeho ranách lítají kuželky po jedné maximálně po dvou a to pak ta čísla v dorážce pomalu 

přibývají.Po půlce vede o 28 kuželek.Druhá dráha už byla vyrovnanější.Opět si Petr dovolil luxus ve formě 

průhozu do plných.Pomalu tomu nebudeme říkat "ozónová díra" jako doposud protože,ta se opakuje tak jednou 

dvakrát do roka.Ale jelikož to od hráčů domácího týmu bývá mnohem častěji,tak se budu muset poohlédnout po 

jiném názvu.Třeba „modrý průvan“.I tady si opět Václav pohlídal lépe dorážku a přestože to po první dráze 

vypadalo na lepší celkové číslo, v poklidu uhrál první body pro svůj tým.Druzí šli na plány tentokrát domácí 

Venca a proti němu Jirka.I v této dvojici o osudu duelu rozhodl výkon hned na první dráze obou hráčů.Zatím co 

Jirka ji zahrál excelentně za 156 s jednou chybou,tak opět hodně chyb u domácího hráče zapříčinilo,že po půlce je 

mezi hráči rozdíl propastných 60! kuželek.Nyní se mezi diváky čekalo,jak se Jirkovi povede druhá dráha,protože o 

vítězi už nebylo pochyb.Ve vzduchu viselo minimálně překonání zápasového osobáčku a mnozí i tipovali atak 

třístovky.Ale objevil se i názor,že Jirkovi jednička dráha moc nesedí.Ale je pravidlem,že když se moc chce a 

dopředu počítá,tak se čas od času něco pokazí.Což u kuželek platí dvojnásobně.Druhé plné potvrzovaly spíše 

názor většiny.Rovná stovka byl hodně dobrý příslib konečného kvalitního výkonu.I první devítka v dorážce byla 

hodně rychlá.Na tři hody byla celá.Druhá devítka otevřeno osmičkou a zůstala pravá přední fána.Pak se,ale 

ukázalo,jak jsou kuželky krutě nevyzpytatelným sportem.To co jde v po většinu hry snadno, je najednou velký 

problém. Jirka netrefuje fánu prvním,druhým,třetím hodem a najednou se do jeho hry vkrádá nervozita.Hlava chce 

moc,ale ruka si dělá co chce.Obvykle pomůže se zastavit popřemýšlet,ale čas od času ani to nepomůže.A bohužel 

to druhé platilo dneska pro Jirku.Vytrpěl si to až do konce a tu proklatou kuželku nedorazil.Celkem 15x se o to 

pokusil, ale všechny pokusy byly marné.Takže nakonec je z toho pouhých sedmnáct kuželek ve druhé dorážce a 

atak osobáčku je fuč a o třístovce ani nemluvě.Také jeho kolega vedle na dráze nezahálel, respektive nevyžil 

nabízené šance na alespoň zkorigování rozdílu mezi hráči a taktéž shazuje pouhých sedmnáct kuželek v 

dorážce.Sice neměl tolik chyb jako Jirka,ale moc mu k tomu nechybělo.Přesto všechno trápení předvádí Jirka 

nejlepší výkon ze všech hráčů,ale to mu v tu chvíli bylo určitě jedno.Hosté vedou 4-0.Další šli do toho Láďa a 

druhý Vašík z týmu domácích.I tady o osudu prakticky rozhoduje hned výkon hráčů na jejich prvních 

drahách.Hostující hráč si nahrál náskok 21 kuželek.Pak však Láďa zabral do plných na druhé dráze a z náskoku 

stahuje plných 12 kuželek.Hodně mu pomohli dvě celé devítky.Konečně tak atakoval stovku po plných (99).Pak 

se ale v jeho hře něco zaseklo,stejně jako u Jirky a dorážka to byl ještě horší propadák než se „povedl“ 

Jirkovi.Láďovi se nepodařilo za celou druhou dorážku shodit ani jednu celou devítku.Díky spoustě chyb mu k ní 

jedna kuželka chyběla.A když píšu spoustě chyb tak vůbec nepřeháním.Na své druhé dráze jich spáchal 17!To se 

pak špatně hraje.I Vašík si zažil chvilkovou krizi na pravé přední fáně,skoro to vypadalo,že je dnes tato kuželka 

pro hosty zakletá.Ale naštěstí ji po chvilce doráží a i on si nakonec došel pro body za výhru.Ale Láďa mu je 

dneska donesl doslova na zlatém podnose. Poslední šli do duelu Tomáš a Eva.Tady to bylo mezi oběma hráči 

dlouho vyrovnané.První plné nevyšly ani jednomu z nich dle představ (74-76),ale dorážka ukázala,že hostující 

hráčka toho má přece jenom více odtrénováno a tak odskakuje soupeři po půlce o jedenáct kuželek.Druhé plné si 

přece jenom lépe pohlídala Eva a přidává dalších patnáct kuželek k rozdílu.I když Tomáš ještě neházel flintu do 

žita a v dorážce se ještě o trochu zlepšil,na soupeřku to už nestačilo.Eva si na chlup stejně zopakovala dorážku z 

první dráhy a to i v počtu chyb(35-35,7-7) a i ona si v poklidu došla pro body za výhru.Díky tomu si opět domácí 

vezou domů toho tolik nepopulárního žlutého ptáčka i s klecí. Škoda Hlavně Láďa to měl dobře rozjeté,ale jeho 28 

chyb,přestože byl nakonec nejlepší ve svém týmu,ho hodně zabrzdilo od šance na mnohem lepší číslo.Domácí i po 

dnešku  čeká ještě spousta tvrdé dřiny na trénincích!Hosté si dneska zopakovali svůj nejlepší týmový výkon. 

  

 domácí: ajeťáci                 datum: 24/01            hosté: modrá ústřice 



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

 KUNTOVÁ Dagmar       189   65  254 13      BARTOŠ Václav c.     165   57  222 19 

 ŠTEGOVÁ Dagmar       167   69  236 16       PAŠTÉKA Ladislav     138   51  189 22 

 REWCZUK Marcel        204   85  289 11       TESAŘ Petr                191   51  242 18 

 SMRŽ Petr                    217   78  295 12        PETRLÍK Bohouš       177   45  222 25 

       body: 10    celkem:  777  297 1074 52            body:  0    celkem:  671  204  875 84 

                        Vítězí ajeťáci poměrem 10 : 0 . 

I druhý letošní zápas vyhrávají Ajeťáci s nulou.Dnes opět měli soupeře ze spodní části tabulky a v poklidu 

potvrdili roli velkého favorita.Ale i soupeř dneska ukázal mírné zlepšení.Tři hráči si uhráli své osobáčky a kdyby 

čtvrtý zahrál standart mohli se konečně dostat celkově i přes devět set.Takhle si "jenom" o čtyřiadvacet kuželek 

zlepšili týmový výkon.První šla za domácí na plac Dáša a soupeřem jí byl hostující kapitán Václav.Domácí hráčka 

dneska nepředvedla svůj top výkon a jenom pár o kuželek respektive o tři,překonala nedávný propadák jejího 

týmového kolegy.Což zrovna není na chlubení.Naštěstí pro ní její soupeř Václav i když si o hodně zlepšil svůj 

osobáček zatím nedosahuje jejích kvalit.Ale kdyby si odpustil alespoň polovinu chyb,mohl být duel o mnoho 

zajímavější.Ale i domácí hráčka dneska nebývalo mnoho chybovala,takže i v její hře byla spousta rezerv,které do 

dalšího zápasu jistě odstraní.Takže první body mají domácí a na plac šla další dvojice.Do té pro změnu za domácí 

nastoupila jejich druhá hráčka se jménem Dáša a jejím soupeřem byl Láďa. I nyní byla větším favoritem ,přestože 

od vánoc jenom jednou potrénovala,domácí hráčka.Ale Láďa když se mu zadaří tak má šanci své soupeře 

minimálně potrápit.Bohužel pro něj dneska nebyla ta správná konstelace hvězd na to aby se ukázal ve svém lepším 

světle.Už po prvních plných ztrácí čtrnáct kuželek a po dorážce to už bylo o 31 kolíků.Z toho jasně vyplývá, že se 

dneska kuželkami vůbec nebavil ba spíše naopak jenom se jimi protrápil. Také druhá půlka hry pokračovala ve 

stejném scénáři.Přestože Dáša nepokračovala ve stejně kvalitní hře ze své první dráhy,aby taky ne když si dovolila 

průhoz do plných,což se ostatně na stejné dráze povedlo i její jmenovkyni v předchozím duelu.Už to nebyl takový 

kvapík,ale přesto ještě přidává dalších šestnáct kuželek k dobru a i ona přesvědčivě vítězí.No a Láďa,ten se dneska 

nedostal ani na dohled dvoustovky.Což je pro něj škoda,protože předchozí tři zápasy v pohodě dvěstě 

přehazoval.Ale dvaadvacet chyb je dosti velký handicap na to aby dvoustovky pravidelně padaly.Třetí šli do boje 

Marcel a Petr.Tady to chvilku.alespoň do plných,bylo poměrně vyrovnané.Domácí hráč přehazuje stovku,ale 

Petrovi k ní taktéž mnoho nechybělo.Opět tedy rozhoduje dorážka.Hlavně ta druhá.Marcel po první dráze vede o 

tři devítky.I druhé plné byly hodně vyrovnané.Marcel opět přes sto a Petrovi chyběli pouhé dvě kuželky k 

překonání stovky.Škoda Petrovo chyb v následující dorážce.Tam přece jenom ztratil svůj dosavadní rytmus hry a 

pak už to bylo jenom o vůli dohrát solidně rozehraný zápas.Nakonec i on si dneska vylepšuje svůj osobáček,ale 

dvěstěpadesátka,kterou viděl ve svém snu,byla rozhodně na dosah.No a Marcelovi zase moc nechybělo ke 

třístovce.Jedenáct chyb a chybělo jedenáct kuželek.Tady se nejspíš daly najít skryté rezervy.Ale zase co by za to 

jeho někteří soukmenovci z týmu dali,že?Navíc i on nemá mnoho času na trénink,takže hraje kuželky de facto z 

jedné vody načisto.Poslední se dostali na dráhy Petr domácí a Bohouš.Tady už byla opět větší kvalita na straně 

domácích.Bohouš je zatím úplný kuželkářský nováček,který ovšem roste každým zápasem.Takže po první dráze 

mezi hráči byl rozdíl bez jedné kuželky dvě devítky.Což na to,kolik toho mají oba odehráno,nebyla zrovna dobrá 

vizitka hlavně pro domácího hráče.Navíc Petrovo deset chyb v dorážce,bylo více než dost.Ale zase domácí hráč je 

znám tím,že mu chvíli trvá než se zahřeje do správné provozní teploty a většinou tomu bývá k jeho škodě,celou 

první dráhu.Po změně drah nastává v jeho hře zpravidla velký obrat k lepšímu.Což dneska všem názorně 

předvedl.Druhé plné 113 a k tomu dorážka 53 se dvěma chybami a najednou uhrál více než solidních 166 na jedné 

dráze.Což dohromady s první dává bez pěti kuželek třista.Škoda těch deseti zaváhání na dráze první.To Bohouš 

pokračoval ve svém tempu z dráhy první a nakonec se i jemu jako třetímu hráči svého týmu povedlo zlepšit 

osobáček.Bylo vidět,že nechtěl zlepšení zase tak o moc hlavně aby nebyl lepší svého kapitána,stačilo se mu jenom 

vyrovnat,čímž by mu pokazil radost z dnešního zlepšení.Takhle nějak se bojuje v týmu o místo v sestavě do 

dalších zápasů!Ale těch pětadvaceti chyb je opravdu škoda.Domácí tedy mohli oslavit výhru deset nula,ale i hosté 

dneska předvedli ve většině zlepšenou hru.A už se konečně přiblížili na dosah devítistovky.Jenom škoda že 

kapitán domácích nevydržel až dokonce zápasu.Když už nehrál,tak alespoň ze slušnosti k soupeřům. 

  domácí: dřeváci                 datum: 26/01                 hosté: šikulové 



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

 WILDHABER František  180   49  229 20    NOHÁČEK Václav c.       201   62  263 14 

 HUBAČ Roman               170   51  221 22     HORN Jiří                           173   67  240 10 

 KUCA Antonín                176   59  235 17     TOMEC František               131   42  173 28 

 BRYNDAČ Stanislav     201   75  276 12     NÁDVORNÍKOVÁ Eva     165   35  200 27 

           body:  6    celkem:  727  234  961 71                  body:  4    celkem:  670  206  876 79 

                       Vítězí dřeváci poměrem 6 : 4 .    

Svůj první letošní zápas zvládli domácí i s trochou komplikací v první polovině zápasu,vítězně.Navíc se sestavou, 

která neměla dopředu nic vyhráno.Ba naopak,všichni museli makat a nespoléhat na ostatní.Výsledek byl doslova v 

rukou všech čtyř hráčů.K tomu jim ovšem hodně pomohlo,že soupeř dneska nebyl zrovna v top formě,jako třeba 

ve svém předešlém zápase.První šli do boje Franta a Václav.Tady  se domácí hráč až nečekaně dlouho držel 

svého,o mnoho vyhranějšího, soupeře.První plné je horší o dvě kuželky a po dorážce je stejný rozdíl.A to vyrobil o 

čtyři chyby více než soupeř.Až druhé plné ukázali,kdo že je na kuželně delší dobu a hlavně častěji.Venca zabral a 

nasadil k trháku ,na který Franta už nedokázal adekvátně zareagovat.Hostující hráč získává k dobru jedna dvacet 

kuželek a v dorážce ještě několik dalších přidal.Proto první důležité body získávají hosté.Navíc i slušný plusový 

počet kuželek mají k dobru.Rovných třicet čtyři.Druzí šli na plac Roman a Jirka.I tady byl velkým favoritem duelu 

hráč hostí.Na Jirkovi bylo tuto roli jenom potvrdit a pokusit se i získat další plusové kuželky pro jeho tým.Ale jako 

by Jirkovi vůdčí role nějak neseděla.Dneska to nebyl ani zdaleka takový výkon,na který jsme u něj zvyklí.V 

prvních plných Romanovi utíká o sedm kuželek a jenom díky tomu,že Roman hodně chybuje v dorážce,je rozdíl 

po půlce dvacet kuželek k dobru pro Jirku.I druhé plné stále nic nerozhodly.Navíc Roman dokonce čtyři kuželky 

stahuje z rozdílu.Se dvěma průhozy,které mu kompenzovaly dvě devítky.V dorážce už byli skoro na stejno,takže 

přestože si Jirka udržel prakticky náskok z první půle a vítězí,tak přece jenom rozdíl devatenácti kuželek,byl přece 

jenom málo než-li by hosté potřebovali.Obzvlášť proto,že domácí hráči ve zbylých dvou dvojkách byli tentokráte 

většími favority ve svých duelech,než tomu bylo u jejich prvních dvou spoluhráčů.Proto byl rozdíl v kuželkách 

velmi důležitý pro zbylý vývoj zápasu.A to padesát tři kuželek ve prospěch hostů nic podstatného 

nepředstavovalo.Třetí dvojku tvořili Tonda a František z týmu hostů.První plné byly opět poměrně 

srovnané.Tonda vede  o dvanáct kuželek.Pak ale přichází velká krize na Františka v dorážce.Třináct chyb a bez 

jedné kuželky pouhé dvě devítky.To Tonda je přece jenom o něco lepší.I když to také nebyla žádná sláva.Jedenáct 

chyb a skoro tři devítky.To znamená,že Tonda po půlce stáhnul  z celkového rozdílu v kuželkách už dvacet 

kuželek.Druhé plné už byly plně v režii domácího hráče.František se stále nemohl vymotat z té špatné hry z první 

půlky.Ba naopak,to bylo ještě horší než co předvedl na své první dráze.Hlavně plné ty byly hodně špatné.Jenom 

59 kuželek a bylo po zápase.Tonda získal dalších třiatřicet kuželek k dobru a prakticky smazal rozdíl v kuželkách 

mezi týmy.Dorážka navíc také byly lepší u domácího hráče,takže kromě zisku prvních bodů za výhru pro své 

družstvo,Tonda uhrává i plusové kuželky pro Dřeváky.Domácí stále prohrávají 4-2,ale jsou už v plusu devět 

kuželek.Proto stačilo jejich poslednímu hráči Standovi vyhrát nad svou soupeřkou Evou o jednu kuželku a výhra 

by byla jejich.A to,když porovnáme dlouhodobou výkonnost obou hráčů,přestože se Standa prakticky na kuželky 

vrací po delší pauze,bylo více než pravděpodobné.Hned první plné prakticky rozhodli o osudu celého 

zápasu.Standa vede o dvacet čtyři kuželek.Navíc dorážka u hostující hráčky to bylo na vhození ručníku do 

ringu.Jenom osm kuželek a šestnáct chyb!.Ani panák slivovice nepomohl.Proto vede domácí hráč už o čtyřicet 

sedm kuželek.Druhá půlka byla ze strany hostující hráčky přece jenom o něco lepší.Nakonec se jí zadařilo 

dohromady uhrát alespoň dvoustovku.Ale opět jedenáct chyb hodně sráželo její výkon.I Standa se zlepšil a o jednu 

kuželku posledním hodem splnil svůj týmový limit.Takže i poslední body získali domácí a díky rozdílu v 

kuželkách uhráli i rozhodující dva bodíky a celkově vyhráli tento zápas.Přestože měl dneska jejich nehrající 

kapitán před zápasem obavy o celkový výsledek,mohl být nakonec s výhrou svého týmu spokojen.Ne už tak s 

velkým počtem chyb ,které jeho hráči  vytvořili (71!) a ani celkové číslo bylo docela daleko od tisícovky,ale body 

uhráli  a na to jak  nim přišli se historie ptát nebude.A hosté mohou jenom litovat výpadků Jirky a hlavně 

Evy.Kdyby zahráli své standarty,mohli klidně pomýšlet i na výhru oni.Ale to jsou samé kdyby,ale skutek zatím 

kamsi  utekl.                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                              „Cho66“ 


