
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třetí měsíc podzimní části soutěže se podařilo odehrát celkem deset zápasů.Takže už zbývá posledních pár 

v prosinci a bude odehrána celá podzimní část.Zatím se neobjevily žádné problémy které by jakkoliv komplikovali 

klidný průběh soutěže.Celkem bezproblémově proplouvají soutěží Junioři.Po tom co v dobrém smyslu slova 

provádějí na kuželně už jim nikdo neřekne jinak než „klikaři“.Zatím neokusili hořkost porážky což je vyneslo na 

průběžné první místo.Za nimi v závěsu se drží Ajeťáci.Stejně jako Junioři pravidelně střídají všechny své hráče a 

zatím se jim to osvědčuje.Všichni hráči jsou hladoví po tom aby mohli hrát a tak se snaží předvádět to nejlepší co 

umí,což je následně opravňuje nastupovat v dalších zápasech.Raritou je vyrovnanost posledních výkonů kapitána 

Juniorů Edy Pavelky.Třikrát 299 a jednou 298 to už vyžaduje hodně souhry  okolností.Nebo naopak smůly že se 

nedostal přes třista.Každopádně je to další zpestření soutěže.Navíc je o čem povídat,hlavně  třeba o tom že se vždy 

posledních pár hodů před koncem tak nějak zasekne a většinou  ve stejném okamžiku.Stále se nám další hráči 

přidávají mezi třístovkáře.Dalšími kdo se můžou pyšnit pokořením této hranice,jsou Petr Chvojan a Martina 

Sobotková od Plyšáků a Karel Čepila junior od Dřeváků konečně i Ruda Zadina od Stavěčů .Celkem se na drahách 

představilo už 48 hráčů a hráček a posledním je Bohouš Perlík,další z baru Modrá ústřice. Dokonce jsme byli i 

historicky prvního střídání hráčů během zápasů.To když byl Milan Hruška ze zdravotních důvodů (ach ta bolavá 

záda častý to kuželkářský neduh),po půlce střídán Alenkou Zadinovou. Dvě družstva už mají odehráno všech 

sedm podzimních zápasů.Jako první tradičně spěchali Dřeváci a na konci měsíce se k nim přidali Plyšáci.V 

prosinci zbývá odehrát posledních šest zápasů a bude půlka soutěže za námi.Konečně se představil i Martin Havel 

od Stavěčů a ten kdo se na něj přišel podívat určitě nelitoval.Nejlepším výkonem podzimu 354 všem dokázal,že 

stále má ve svých rukách ten správný kuželkářský dynamit,na který v současnosti málokdo dokáže najít 

obranu.Trochu za očekáváním jsou výkony družstva Zahrádkářů.Stále se jim nemůžou sejít alespoň tři hráči 

s lepšími čísly.Také díky tomu mají na svém kontě pouze jednu výhru z pěti zápasů.Ale pořád mají ještě dosti času 

na sehrání se a poté jistě na jaře předvedou svou lepší herní stránku.V čele se stále drží Junioři a na paty jim 

šlapou Ajeťáci.Oba týmy mají v prosinci před s sebou po jednom zápase a mezi nimi se nejspíš rozhodně o 

podzimním lídrovi tabulky. Svých vůbec prvních bodů za výhru se dočkali Veronika Fuková od Stavěčů , Luboš 

Haškovec hráč Plyšáků a  také Jirka Horn od Šikulů 

 

                     

 

 

 4. 
ZPRAvodaj 

 KUželek 



 

TŘÍSTOVKÁŘI: 

01.   HAVEL Martin             sta          354                                                                                                          

02.   SMRŽ Petr                     aje         325                                                                                               

03.   VAŠKO Jozef                 aje         317                                                                                                

04.  CHVOJAN Petr                ply         315                                                                                                                                                                                                                                                                 

05.   HRUŠKA David                   sta          312                                                                                                                                      

06.   PAVELKA Vladimír             jun        310                                                                                                             

07.   HAŠKOVCOVÁ  Jana          ply        309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

08.   ČEPILA  Karel st.                 dře         308                                                                                                          

09.   ŠTĚPÁNKOVÁ Anna.          jun.       308                                                                                                                                                                                                                                                  

10.   REWCZUK Marcel               aje         306                                                                                                                           

11.   ČERMÁK Eduard                 zah         306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

12.   ZADINA   Rudolf                 sta          303                                                                                                                   

13.   ČEPILA Karel ml                  dře         302                                                                                                            

14.   HRUŠKA Milan                    sta          301                                                                                                              

15.   SOBOTKOVÁ Martina         ply          301                                                                                                                                                                                                                      

                                                            

                                                      ZÁPASY: 

Junioři-M.Ústřice             10:0     1004:834         01/11/13                                                                      

Plyšáci -Šikulové                 8:2     1087: 913        03/11/13                                                 

Zahrádkáři-Junioři             4:6    1022: 1102       05/11/13                                                                                                                   

Šikulové-Junioři                  4:6      957:1067        10/11/13                                                                    

Ajeťáci-Dřeváci                   8:2     1071:999         12/11/13                                                                      

Ajeťáci-Zahrádkáři             8:2    1107:1087       15/11/13                                                                               

Plyšáci –Stavěči                    4:6    1073:1172       17/11/13                                                                                                    

Šikulové-Dřeváci                  2:8    1003:1055       17/11/13                                                       

Zahrádkáři-Plyšáci              4:6    1050: 1114       22/11/13                                                                                                                                                                                                                                                       

Stavěči-Šikulové                   0:0     1100:825         24/11/13                                                                        

M. Ústřice-Plyšáci               0:10     813:1136        29/11/13                            

 

ZÁPASY PODROBNĚ                                              

 

  domácí: junioři                 datum: 25/10            hosté: modrá ústřice 

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

 ŠTĚPÁNEK Otto               198   70  268  9     BARTOŠ Václav c.        157   53  210 25 

 MIOSGA Heinz                 162   58  220 16    TESAŘ Petr                    141   67  208 15 

 PAVELKA Vladimír c.   206   93  299  7      PAŠTÉKA Ladislav     168   60  228 20 

 PRIŠŤÁK Josef                 157   60  217 12     RYMON Petr                 154   34  188 25 

        body: 10    celkem:  723  281 1004 44             body:  0    celkem:  620  214  834 85 

                        Vítězí junioři poměrem 10 : 0 . 

  TABULKA-Průběžná k 30/11 

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

 1.  junioři                    6   0   0   1053.5    44: 16   12   +6 

2.  ajeťáci                      5   0   1   1082.8    41: 19   10   +2 

3.  plyšáci                      4   0   3   1087.6    44: 26    8   +2 

4.  stavěči                     3   0   1   1110.5    22: 18     6   +2 

5.  dřeváci                     3   0   4   1041.1    32: 38     6    0 

6.  zahrádkáři                1   0   4   1065.8    24: 26    2   -6 

7.  šikulové                      0   0   5    960.8    11: 39     0   -4 

8.  modrá ústřice           0   0   4    807.5      2: 38      0   -2   



Junioři pokračují na své vítězné vlně.Už mají čtyři výhry a připomínají tak skvělý začátek Dřeváků tak dva roky 

zpět ještě ve staré soutěži.Čtyřikrát výhra,to už něco znamená.I když jejich kapitán naznačoval,že se do nového 

ročníku přejmenují na "Klikaře",protože ve většině zápasů jim pomohlo hodně i štěstí na los a podobně.Ale zase 

platí,že štěstí přeje připraveným a těm kdo mu jdou naproti a to se povětšinou Juniorům daří.Dneska,ale měli tu 

výhru povinnou, jelikož jim za soupeře byl nováček letošního ročníku, který se teprve  nesměle v soutěži                           

“ rozkoukává“.Do první dvojice určil los Ottu a kapitána hostů Václava.Rozdíl mezi hráči byl výrazný v počtu 

chyb.Zatímco domácí hráč jich vyrobil devět soupeř byl "o mnoho úspěšnější" a vyrobil jich skoro třikrát tolik.To 

je asi zatím největší problém hráčů Modré ústřice.Kdyby je dělali alespoň jenom v dorážce.Ale zatím si je,bohužel 

pro ně,neodpouštějí ani při hře do plných a tam zbytečně ztrácejí na své soupeře.A dovolím si i tvrdit,že občas i 

šanci na své první body.Takže také díky tomu Otta přesvědčivě poráží Václava.Ale zase u hráče hostů se urodila 

první dvoustovka a také už mu padla i devítka.Druzí na sebe narazili Honza a Petr.Tady už se čekala přece jenom 

vyrovnanější hra.Honza hází v průměru tak kolem dvěstětřiceti a to už v minulých zápasech dvakrát překonal i 

Petr.Domácí hráč zahrál velmi slušně svou první dráhu.127 byl solidní základ do druhé části hry.Navíc jenom čtyři 

chyby v dorážce.To Petra jsme vůbec nepoznávali.Plné jenom 74 a jenom zlepšení v dorážce  mu ještě dávalo 

„jakous takous“ šanci na možný zvrat.Pak přišla i krize na Honzu a druhé plné už nebyly nic moc (70!).Ale Petr 

ten vůbec nevyužil této nabídky soupeře stáhnout rozdíl mezi hráči a dává ještě o tři kuželky méně.Ani druhá 

dorážka domácímu hráči nevychází podle představ.Také díky chybám (12) nabízí ještě Petrovi ještě malou 

naději.Ten,přestože je v ní o mnoho lepší(23-35),už nestihnul smazat manko mezi kuželkami.Takže i druhé body 

jsou na konto domácích.Škoda pro hosty,stačilo aby se Petr přiblížil svým předchozím číslům a byly by první 

premiérové body doma.Ale tentokrát byl velký problém při hře do plných.Asi mu chyběla hymna jeho týmu,při 

které v minulých zápasech hrál a dávala mu  větší klid při hře.To si bude muset vyříkat s jejich maskotem, kdepak 

že se to  "toulal" když ho bylo potřeba.Třetí dvojice Eda a Láďa měla od začátku jasného favorita v domácím 

hráči.To už je ostřílený kozák.Navíc letos povýšil do funkce kapitána svého týmu a jiné výkony než minimálně 

třista se u něj „neberou“.Sice ho v poslední době limitují bolavá záda,ale hraje za Juniory,kde přece nějaká ta 

bolístka nehraje zas tak velkou roli.Že jo?A soupeř Láďa byl jeden ze dvou "ústřičáků" kteří ještě v zápase 

nepřehodili dvěstě. Jak to mělo být tak i bylo.Láďa sice konečně zabral a dostal se přes dvěstě,čímž dokonce byl 

nejlepší ze svého týmu. Jenom škoda újezdů hlavně na první dráze.12x je přece jenom hodně to pak číslo mohlo 

být ještě o krapítek lepší.A ty první plné (75!).Eda taky nakonec nezklamal.Už se srovnal s bolestí zad a opět jako 

posledně atakoval třístovku.A znovu mu jedna kuželka chyběla.A jako minule byly tomu na vině nečekané chyby 

na některé kuželky.Ale až záda přebolí tak třístovky začnou padat jak na běžícím páse.Domácí tedy vedou 6-0. V 

poslední dvojici už šlo o to,zda-li si hosté opět odvezou ze zápasu žlutého ptáčka i s klecí,nebo alespoň uhrají dva 

bodíky.Rozhodnout o tom musela poslední dvojice.Pepa a Petr dvě v týmu hostů.Také zde se mohl odehrát 

vyrovnaný zápas.Petr je ten poslední který ještě nedal dvěstě a Pepa zase ztrácí klid do hry při plných,kde kdyby 

trochu více zpřesnil hru,tak by získával rozhodující náskok pro klid v dorážce.Petr začal až nečekaně dobře na své 

první dráze do plných.Úvodní hody vůbec neukazovaly,že je na dráze nováčkem.Dokonce se kolikrát strachoval 

aby mu nepadla devítka!Snad aby ho nevyšla draho,kdyby musel svému týmu zaplatit "devítkovné" u baru.Nevím 

co musí svým spoluhráčům zaplatit,ale podle jeho reakcí,když se občas poslední kuželka třásla,to musí být 

minimálně „třicítková metaxa“.Možná kdyby jí hodil co nejdřív a měl  to už „jak se říká za s sebou“  bylo více 

klidu do hry!Pak sice zvolnil,ale stále mu to na Pepu v plných stačilo.Je o 15 kuželek lepší.Dorážka je ale stále 

velkou slabinou hráčů Modré ústřice.Zde rychle ztrácejí šanci na to dovést své duely do vítězného konce.Tady 

budou muset hodně přes vánoční přestávku zapracovat v trénincích.Je to škoda ztratit šanci na výhru zbytečnými 

chybami. Hlavně je jich i až "něúrekom".Takže co Petr nahrál v dorážce v zápětí  ztratil.Po půlce prohrává o 3 

kuželky. Pepa pak zlepšil trochu druhé plné kde Petr,naopak na svůj výkon z jedničky nenavázal a bylo 

rozhodnuto i o posledním duelu.I ve druhé dorážce hráč hostí hodně chybuje a proto  poslední body jdou na konto 

domácích.Takže dnes hosté dostávají na cestu domů"klícku se žlutým ptáčkem". I nyní lze najít v jejich hře pár 

pozitivních aspektů.Další dva hráči Venca a Láďa si dokázali,že dvoustovka je meta,kterou by měli hravě 

přehazovat.A když si odpustí hlavně "ozónové díry" do plných,bude číslo o mnoho lepší.Další mírné zlepšení 

výkonu celého družstva.Stále je tedy  u nich na čem do budoucna stavět.Hlavně snížit počet chyb v dorážce a do 

plných.Tady je pro ně "zakopaný pes" kde ztrácejí body a hlavně i chuť do dorážky.Nesmí se bát vlka 

nic.Nastupovat do dorážky s pocitem, že je to předem ztracené ,není to správné ořechové.Navíc když dorážka 

často rozhoduje vyrovnané duely!A Junioři,ti se zatím vezou na vítězné vlně a to i když nechají odpočívat svou 

druhou nejlepší hráčku Aničku. 

 



  domácí: plyšáci                 datum: 03/11                 hosté: šikulové 

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

 SOBOTKOVÁ Martina      197   74  271 11    TOMEC František          126   35  161 29  

 HAŠKOVCOVÁ Jana         192   86  278  9    NOHÁČEK Václav c.    188   69  257 12 

 CHVOJAN Petr                 210  103  313  4    HORN Jiří                       189   59  248 13 

 HAŠKOVEC Luboš            163   62  225 20    POUSTECKÝ Václav     184   63  247 13 

           body:  8    celkem:  762  325 1087 44              body:  2    celkem:  687  226  913 67 

                        Vítězí plyšáci poměrem 8 : 2 . 

Domácí tým zápas zvládl vcelku v poklidu a bez větších problémů si došel pro své druhé letošní vítězství v 

soutěži. Soupeřem jim byl další, stejně jako domácí, nováček Kulicha Šikulové. Ti dnes neměli na soupisce svou 

nejlepší hráčku Evu, přesto nedali svou kůži zadarmo a nakonec vybojovali čestné dva pomocné bodíky. Úvod 

zápasu obstaral duel mezi Martinou a Františkem. Od začátku nebylo pochyb, kdo z této dvojice bude brát body za 

výhru, že to bude hráčka domácích o tom už vůbec nikdo nepochyboval. Spíše se čekalo, jestli si konečně Martina 

a chodovská kuželna padnou do noty a ta předvede výkon, který umí zahrát na jiných kuželnách. A hlavně si 

konečně udělá“radost“. První půlka naznačovala, že by už tento, všemi očekávaný, okamžik mohl přijít. Slušné 

plné i dorážka, jí daly na jedničce solidní základ 145 kuželek. Stačilo to jenom potvrdit na dvojce a bylo by 

hotovo. Ale přechod z jedničky na dvojku dráhu bývá Chodově hodně zrádný. Dosti často nepadají stejné sestavy 

z podobných hodů a najednou se objevuje nervozita z toho, co hráč dělá špatně, a snahy o změnu stylu nepřinášejí 

kýžené ovoce. To se v plné míře ukázalo na hře Martiny. Druhé plné necelých sto, k tomu dorážka 31 plus sedm 

chyb a radost ze hry, kterou si přinesla z první dráhy, byla ta tam. Také tomu nasvědčoval výraz v obličeji během 

hodů na dvojce. Ale Martina vše po zápase brala s nadhledem a s vírou a nadějí, že se vše po novém roce 

změní.Přesto dává solidních 271 a s přehledem bere první body.František totiž stále nemůže prodat v zápase své 

tréninkové hodiny, které pravidelně každou neděli tráví se svými spoluhráči na kuželně. Není to ta lehkost, kterou 

by potřeboval.Také proto u něj dosti často padají „ozónové díry“ do plných a to by se mu, za tu dobu co kuželky 

hraje, nemělo stávat.Hlavně díky tomu pak množství chyb neúměrně narůstá (29!). I proto hosté prohrávají o 

propastných 110 kuželek už po první dvojici. Druhý pár tvořili Jana a Václav. Domácí hráčka už hodila přes třista 

a tak jistě nastupovala s myšlenkou si tuto radost zopakovat. A první dráha, jí stejně jako Martině, dala velkou 

naději si toto přání splnit. Celkem 150 a pouhé tři chybičky.Moc pěkné. Vašík něco málo zaostal jak v plných a 

také v dorážce,přesto i on hází slušných 123.Stejně jako Martina ani Jana nezopakovala svůj výkon z dráhy první 

na dvojce. Ještě plné byly horší pouze o čtyři kuželky, ale dorážka to byl opět boj o každou kuželku a devítku. K 

tomu se přidalo i šest chyb a dorážka je najednou "jenom" 34. To se pak těžko hráč dostane alespoň na dohled 

třístovky. Ale i ona nakonec bere povinné body, pro které si od začátku šla. Vašík předvedl zlepšenou hru a 

soupeřku poráží na druhé dráze o šest kuželek a odměnou mu byl atak dvěstěšedesátky.Škoda ztráty na soupeřku z 

první dráhy a mohl být duel ještě napínavější. Domácí vedou 4-0 a mají k dobru +132 kuželek. Třetí hrál Petr a 

konečně si odbyl svůj startovní křest ohněm na kuželně poslední hráč ze soupisky Šikulů Jirka. Petr v minulých 

zápasech vždy atakoval plus mínus dvěstědevadesát kuželek a tak se čekalo, kdy v něm bouchnou saze a padne i u 

něj třístovka. A po první dráze,to opět jako u jeho spoluhráček vypadalo,že dnes bude ta správná konstalace hvězd 

a pitného režimu, nezbytně nutná pro splnění tohoto úkolu.Velmi dobré plné (113),k tomu hodně dobrá dorážka 

(60) pouhá jedna chyba a na tabuli po půlce svítí 173!To už by byla škoda promrhat na druhé dráze. Ale dvojka je, 

jak se přesvědčily Jana a Martina, dneska pro domácí hodně těžká. Naštěstí Petr si nenechal šanci na svou první 

třístovku vzít ze svých rukou.Plné sice "jenom" 97,ale po nich už mu chybělo pouhých 30 kuželek v dorážce, aby 

se dostal na třístovku. A to hráč jeho kvalit musel dát.Nakonec jich dává ještě 13 nad plán a na světě je druhá 

třístovka u Plyšáků. Krásných 313! Jirka se také nechtěl nechat zahanbit, ale přece jenom jeho soupeř je herně o 

trochu dál. Přesto na první zápas v soutěži hned atak dvěstěpadesátky. Jenom díky 13-ti chybám v dorážce mu k ní 

chyběli dvě kuželky. Ale v dalším zápase, až shodí ze svých beder nováčkovskou nervozitu, určitě ukáže, že umí 

hrát ještě o mnoho lépe. Vždyť už má v tréninku shozenou třístovku! Stav 6-0 a +197 kuželek pro domácí.Poslední 

šli na plac Luboš a Václav dvě. Tady měli hosté konečně zase šanci na získání čestných bodíků,aby nedostali toho 

tolik nepopulárního "žlutého ptáčka i s klíckou“. Luboš je stále nováčkem na kuželkářském nebi a jeho 



soupeř,přestože nehraje o mnoho déle, má toho přece jenom více odehráno. Hlavně zápasů. A to se také postupem 

hry ukázalo pro vývoj duelu jako rozhodující. Luboš přece jenom stále hodně chybuje při dorážení jednotlivých 

kuželek a toho využíval ku svému prospěchu soupeř. Václav to je ranař, a když se trefí do té správné ulice, tak 

kuželky kolikrát padají sami strachem z jeho rány. Možná, kdyby trochu zvolnil v razanci hodů, začali by mu 

padat i větší čísla. Takhle i on stejně jako jeho předchozí spoluhráč atakoval"jenom dvěstěpadesát“.Chyběly mu k 

tomu tři kuželky. Také díky třinácti chybám, z toho osm na druhé dráze. Luboš opět zahrál svůj standart a trochu 

si zlepšil svůj osobáček. A kdyby ubral alespoň polovinu z chyb (20!), mohlo být zlepšení ještě větší. Ale zase na 

druhou stranu, stále je na dráze nováčkem a učí se vše od píky. Takže druhá výhra domácích a mají mezi s sebou 

druhého třístovkáře.Petr dokonce poskočil v tabulce jednotlivců  na třetí místo! 

 

  domácí: zahrádkáři              datum: 05/11                  hosté: junioři 

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

 KOSTKOVÁ Alena           166   54  220 17    PAVELKA Vladimír c.    215   84  299  8 

 ČERMÁK Eduard c.           189   78  267  9    ŠTĚPÁNKOVÁ Anna        220   56  276 16 

 ZIGAL Pavel                     203   80  283 14    ŠTĚPÁNEK Otto               202   74  276 11 

 BAMBOUSKOVÁ Jana     199   53  252 19    PRIŠŤÁK Josef                 186   65  251 15 

           body:  4    celkem:  757  265 1022 59                body:  6    celkem:  823  279 1102 50 

                        Vítězí junioři poměrem 6 : 4 . 

I po dnešku pokračuje vítězná šňůra družstva Juniorů("klikařů").Sice byli zpočátku s losem hráčů do dvojic trochu 

nespokojeni,respektive měli úplně jiné přání jak by měli dvojice vypadat,ale s postupem času se ukázalo,že tato 

nespokojenost nebyla na místě.Hlavně si potvrdili,že se jich stále drží štěstí při hře a k výhrám jim,kromě 

toho,také pomáhají poměrně vyrovnané výkony všech hráčů v tom kterém zápase.Do první dvojky určil los Alenu 

a Vláďu( Edu).Ve hře obou hráčů byl markantní rozdíl.Zatímco Alena si odehrála svůj první letošní zápas,tak její 

soupeř už je delší dobu v pilném zápřahu což ve svých zápasech dokáže vždy prodat.Navíc domácí hráčka nemá 

zrovna chodovskou kuželnu v oblibě a už delší dobu nedokáže navázat na své lepší výkony z let minulých.Také 

proto,to je z její strany spíše boj o každou kuželku,než aby si hru patřičně užívala.I nyní hodně ztrácí na soupeře v 

plných.Skoro padesát kuželek.A v dorážce také neměla moc šancí na to aby se pokusila něco ze ztráty 

stáhnout.Ale všichni věděli,že v této dvojce neměla šanci na body.Spíše její spoluhráče zajímala případná ztráta v 

kuželkách,kterou by následně museli stáhnout.Takže Eda v poklidu vítězí a s body přináší svému týmu náskok 79 

kuželek.To už je hodně solidní vklad pro klid jeho týmu.Sice se opět nedostal přes třista i tak svému týmu hodně 

pomohl.Ale zopakovat třikrát po sobě 299,to už taky vyžaduje hodně umu.Ale Eda tvrdí,že takhle hraje cíleně 

takže uvidíme jestli to samé zopakuje ve svém příštím zápase.Druhá dvojice nastoupila ve složení za domácí Eda a 

hosty Anička.Teď už musel hráč domácích zabrat aby ještě mohli pomýšlet na výhru.Ale na domácí asi padla deka 

z úvodní ztráty a tak jejich zbylé výkony byly hodně upracované.To ukázal hned jejich první hráč,který musel 

zabodovat.Eda vůbec nevyužil velkého zaváhání soupeřky v první dorážce.Tady měl obrovskou šanci na 

trhák.Anička totiž vyrobila 11 chyb při dorážení kuželek.Čímž hodně svému soupeři nahrávala na smeč.Ten však 

této nabídky nevyužil a proto vzápětí přišel zákonitý trest.Anička totiž ve druhých plných výrazně přidala.Až 

tak,že jí chyběla jedna kuželka oproti tomu co nahrála na své první dráze za všech 40 hodů(122-123).Navíc Eda se 

nedokázal v plných své soupeřky vůbec držet.Proto hráčka hostí před dorážkou vede o 21 kuželek.A to prohrávala 

po půlce o šest.Eda se ještě snažil smazat rozdíl v dorážce,ale Anička omezila množství chyb a i když se její 

náskok pomalu ztenčoval,soupeřovi se ho celý stáhnout nepodařilo.Takže hráčka hostů vybojovala hodně důležité 

body a ještě navýšila rozdíl v kuželkách.Nyní to už bylo na Pavlovi,hráči domácích aby v souboji s Ottou nejenom 

vyhrál,ale ještě musel výrazně umazat z náskoku hostů.Ale i na Pavlovi ležela stejná deka jako na Edovi.Ještě plné 

byly slušné.I přes hodně chyb v dorážce  dohazuje slušných 157 kuželek.Ale mohl uhrát i více.Hlavně trápení se s 

pravým sedlákem mu to neumožnilo.Toho zdatně využíval jeho soupeř.Změna drah přinesla opět hodně 

vyrovnaný boj.Sice už oběma nepadala taková čísla jako v první půlce.Nakonec s odřenýma ušima vyhrává 

domácí hráč a získává první body pro svůj tým,ale z náskoku umazal jenom sedm kuželek.Hlavní příčinou bylo 



14! chyb v dorážce.A to bylo pro šanci na zvrat ve vývoji utkání žalostně málo.Stále bylo ještě jednaosmdesát 

kuželek více u hostů.Ještě mohla alespoň kosmeticky změnit stav poslední hráčka domácích Jana v souboji s 

Pepou.Ale ani ona nepředvádí výkony,na které jsme v minulosti byli zvyklí.První plné získává mírný náskok,ale 

ten vzápětí prohospodaří v dorážce.Rovných jedenáct chyb a Pepa je zpátky ve hře.Má ztrátu pouhé kuželky.I 

druhá dráha byla vyrovnaná.Jana nedokázal svému soupeři vůbec utíkat.Nakonec vyhrává o jednu kuželku,kterou 

si přinesla z první dráhy.Opět spousta chyb jí nedovolila aby měla klidnější cestu za pro ni více méně povinné 

body.A to Pepa měl minimálně dva hody na to aby alespoň srovnal a uhrál remízu.Takže domácí prohrávají          

4-6,ale rozdíl osmdesáti kuželek určitě nečekali.Trochu může potěšit při dnešní mizérii domácí hráče,že dva z nich 

shodili jedním hodem "lavor".Úplně stejně od krále se to povedlo Edovi a Pavlovi.Ale to bylo tak jediné co je 

dneska mohlo z dnešního zápasu potěšit. 

   

domácí: šikulové                datum: 10/11                  hosté: junioři 

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

 NÁDVORNÍKOVÁ Eva     185   46  231 15    ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      197  104  301  6 

 TOMEC František               158   43  201 21    PAVELKA Vladimír c.       211   87  298  8 

 HORN Jiří                          208   62  270 11    PRIŠŤÁK Josef                  174   62  236 12 

 NOHÁČEK Václav c.          195   60  255 16    MIOSGA Heinz                 172   60  232 18 

              body:  4    celkem:  746  211  957 63                body:  6    celkem:  754  313 1067 44 

  

                       Vítězí junioři poměrem 6 : 4 . 

Tady něco nesedí.Tým,který měl před začátkem nového ročníku obavy,zda-li bude mít všechny hráče po nasazení 

do zápasů,respektive panovaly obavy,zda z důvodu různých zdravotních neduhů jednotlivých hráčů, budou moci 

vůbec hráti.A teď to naopak vypadá,že je tyto komplikace stmelily a vybičovaly k nečekaným 

výkonům.Protože,jak si jinak lze logicky vysvětlit šňůru šesti výher za s sebou ze šesti! zápasů.Přestože kuželky 

často nedávají smysl,myšleno tak,že kdo kdy vyhraje nelze dopředu na tuty určit,tak i tahle současná realita 

nedává rozumný smysl.Nebo to jsou fakt "klikaři" jak se jim stále častěji začíná říkat? Či jim tak dokonale vychází 

taktika dopředu uchlácholit své soupeře tím,jak jsou slabí a marodní a pak jim zatrhnout tipec.Ale  můžeme o tom 

polemizovat ze všech možných a nemožných pohledů, stále se nic nemění na tom,že suverénně vedou podzimní 

část a horko těžko je bude někdo v jejich současné "klikařské fazóně" z tohoto místa sesazovat.Takhle neváleli 

kdysi v jiné soutěži ani Dřeváci.A to byl tenkrát ňákej tým, že jo! Navíc tímto dnešním vítězstvím Junioři opět 

navýšili svůj loňský rekord v počtu výher (4) za s sebou.Toliko úsměvné polemiky o Juniorech a nyní se vrátím k 

průběhu zápasu.Los dvojic naznačoval,že o osudu zápasu rozhodnou hned první dvě dvojice.Na úvod si proti sobě 

zahráli Eva a Anička.Ještě první plné držela domácí hráčka se soupeřkou krok.Rozdíl pěti kuželek,ve prospěch 

Aničky,nebyl pro osud zápasu rozhodující.Pak,ale hostující hráčka předvedla výbornou první dorážku a bylo 

rozhodnuto o tom,kdo bude brát první body.Eva se sice snažila seč jí síly stačily,ale Anička má přece jenom o 

mnoho více nahráno na našich drahách.Po půlce tedy vede hráčka hostí o 36 kuželek.To samé se opakovalo i po 

změně drah.Plné rozdíl sedmi kuželek pro Aničku a opět její rozhodující nástup v dorážce a najednou nebylo co 

řešit.První body tedy mají hosté,Anička má svou druhou letošní třístovku a nahrála k tomu náskok 70 kuželek.Co 

více si hosté do úvodu mohli přát.Navíc když o tom,kdo zvítězí ve druhé dvojici nebylo od losu vůbec pochyb.To 

šli na plac Franta a Vláďa (Eda).Tady se čekali pouze tyto tři události. Za prvé,jestli se František konečně dostane 

přes dvoustovku,Za druhé,zdalipak Eda opět zopakuje své oblíbené číslo 299 a nakonec o kolik Eda zvítězí.První 

očekávání se povedlo.František se konečně o jednu kuželku dostal přes tolik kýženou dvoustovku.Jenom škoda 

těch jeho “ozónových děr“ při hře do plných.Minimálně čtyřikrát mu to do nich ujelo.Pokud by se těchto chyb 

vyvaroval,tak ta dvoustovka mohla býti ještě lepší.I druhé očekávání byl skoro do puntíku splněno.Eda opět 

"nezklamal" a ani nyní nepřehodil třístovku.A to k ní měl jako obvykle velmi dobře našlápnuto.Ale stále 

mu,hlavně díky přetrvávající bolesti zad,na konci druhé dorážky "dochází dech" a začíná kupit jednu chybu za 



druhou a pak ve finále nestíhá dorazit právě potřebný počet kuželek na třístovku.Dneska se dokonce ještě jednu 

kuželku ,ze své obvykle dvěstědevadesát devítky pohoršil,takže mu do třístovky chyběli kuželky dvě.I tak bere 

druhé důležité body za výhru a rozdíl ve skóre je nyní už 168 kuželek pro hosty.Takže je o osudu zápasu prakticky 

rozhodnuto.Poslední dvě dvojice,už měli pouze vyřešit zbytek tajenky,kolik že se domácímu týmu podaří získat 

pomocných bodů ze zbývajících čtyř,o které se ještě reálně hrálo.I když nikdy neříkej nikdy.Jako třetí nastoupili 

Jirka a Pepa.Oba se znají ze středečních tréninků seniorů.Trochu více zkušeností z atmosféry zápasů má na svém 

kontě hostující hráč.U domácího to bylo teprve jeho druhé představení se v soutěži.První půlka byla hodně 

vyrovnaná.Jirka má o devět kuželek lepší plné,ale v dorážce Pepa stahuje na rozdíl jedné kuželky.Hlavně díky 

tomu,že si domácí hráč vystřílel sedm kulí na krále a toho soupeř plně využil.Ve druhých plných,ale Jirka ukázal 

všem,že když omezí chyby, tak bude hodně dobrým kuželníkem.Plné 114,to už je hodně solidní základ do další 

hry.Navíc se dvěmi chybami v druhé dorážce, dále číslo pěkně narůstalo a nikdo se pak nedivil,že na druhé dráze 

uhrál 150!.To Pepa pokračoval ve stejném tempu z první dráhy a vůbec nekomplikoval svému soupeři cestu za 

prvními bodíky pro domácí tým.A i celkového náskoku hostí ubylo pěkných 34 kuželek.Stále jich,ale měli k dobru 

134.Poslední si zahráli Václav a Honza (Heinz).I tady se čekaly další body pro domácí.A po první půlce si pro ně 

celkem v poklidu Vašík šel.Honza přece jenom nemá dvojku dráhu rád a hodně ztratil hned při prvních plných.I v 

dorážce za soupeřem,mírně řečeno,pokulhával a tak rozdíl ve skóre narostl i s plnými na 27 kuželek.To už bylo 

docela hodně.Ale přechod Honzy na jedničku dráhu,znamenal výrazné oživení jeho výkonu.V plných, sice na 

Vašíka ztrácí šest kuželek,ale v dorážce je už lepší.Dokonce až tak,že druhou dráhu vyhrává celkově o čtyři 

kuželky.Sice mu to už na obrat zdaleka nestačilo,ale alespoň si potvrdil,že hrát umí,jenom to chce se lépe 

popasovat s dvojkou dráhou.I tak mu to stačilo na jeho letošní osobáček.Takže i poslední dva pomocné body 

získávají domácí a alespoň kosmeticky upravili výši své porážky.Uvidíme  jestli klikaři i ve svém posledním 

podzimním zápase ,udrží svou neporanitelnost. 

  

 domácí: ajeťáci                 datum: 12/11                  hosté: dřeváci 

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

 KUNTOVÁ Dagmar      191   62  253 12    KUCA Antonín               150   58  208 20 

 REWCZUK Marcel       199   72  271 13    ČEPILA Karel ml. c.      206   96  302  5 

 SMRŽ Petr                   198  107  305  7    ČEPILA Karel st.              196   88  284  8 

 NÝVLT Bedřich c.        177   65  242 13    WILDHABER František   144   61  205 19 

     body:  8    celkem:  765  306 1071 45               body:  2    celkem:  696  303  999 52 

 

                        Vítězí ajeťáci poměrem 8 : 2 . 

Máme za s sebou další zápas tradičních rivalů soutěže.Dokonce by se dalo říci,fotbalovou hantýrkou s trochou 

nadsázky "chodovské derby".Oba týmy od doby,kdy se začali utkávat na kuželně,už dlouho dopředu hecují a 

tým,který vyhraje na podzim,má pak klid,na další část soutěže.Tedy až do vzájemné odvety na jaře.Dokonce se 

vzývá štěstěna do losů aby se mohli spolu na place utkat,ti kteří soupeři.Letošní podzimní zápas byl hlavně o 

kuželkářském matadorovi a kapitánovi Dřeváků a Nautilusu B v jedné osobě Karlovi juniorovi a nadějným 

nováčkem hráčem týmu Ajeťáci a občas zaskakujícím v týmech Nautilus B+A Marcelem.Ti dva si,od té doby co 

se potkali na kuželně,jak při trénincích tak při zápasech družstva Nautilus B,ohromně hrají do noty ohledně všeho 

co se týče kuželek.Takže případný přímý souboj na dráze o tom,kdo je lepším v podzimní části soutěže,sliboval 

zajímavé zpestření celé soutěže.Los poměrně zajímavě určil hráče do dvojic.Tři dvojice poměrně vyrovnané,takže 

když by vše vyšlo podle papírových představ, konečný stav by s největší pravděpodobností byl 6-4.Akorát se 

nedalo dopředu určit pro koho.Proto museli všichni hráči a to i včetně případných čulibrků ve svém týmu,zahrát co 

nejlépe aby to nebyli oni,kdo by se výraznou měrou podepsali,na případné porážce celého družstva.První se 

dostali na dráhu Dáša a Tonda.To byla asi tak jediná dvojka,kde bylo už dopředu více méně jasno o vítězi.Skoro 

na tuty se tipovalo,že to bude hráčka domácích.Jenom se čekalo o kolik,že to bude.Sice Dáša nemá v podzimní 



části soutěže čas na tréninky,přece jenom herní zkušenosti jí určovaly za velkou favoritku.Takže bylo na Tondovi 

aby nehleděl vpravo vlevo a hrál si svou poctivou hru,čímž svému týmu pomohl k co nejmenšímu zápornému 

rozdílu v kuželkách.Navíc by tím hodně usnadnil hru svým dalším spolubojovníkům.Ale začátek zápasu ukázal,že 

zase až tak velký rozdíl to mezi hráči být nemusí.Domácí hráčce stále chybí ta herní pohoda z loňska,což se hlavně 

ukazuje při dorážení jednotlivých kuželek.Hlavně ti sedláci,ti jsou pro ni hodně často dlouho zakletí.Ještě,že 

soupeř hodně chybuje i v plných.Tady Dáše hodně nahrával aby měla větší klid do hry.Nakonec se potvrdili před 

zápasové předpovědi a první důležité body vybojovala hráčka domácích.K tomu ,vzhledem k úvodu,i slušný 

náskok 45 kuželek.Což byl poměrně dobrý vklad do hry paradoxně pro oba týmy.Domácí teď měli větší klid do 

dalších soubojů a hosté ještě stále měli naději na solidní výsledek,protože ztráta se dala relativně snadno 

vymazat.Teď to tedy bylo na dalších dvojicích.Druzí šli na plac vzájemně se vymodlení hráči.Za domácí Marcel a 

hosty jejich kápo Karel junior.Na obou byla vidět počáteční nervozita z prestižního duelu.Rychleji spadla z hráče 

hostů.Ještě plné byly hodně vyrovnané.Šest kuželek v neprospěch Marcela,bylo stále hratelných.Ale v dorážce se 

ukázal větší klid u Karla.Tady nasadil k velkému trháku,na který Marcel,seč se snažil sebe víc,nestačil dostatečně 

rychle zareagovat.Ty devítky mu šli o něco málo pomaleji než by bylo bývalo zdrávo dohazovat a to byla voda na 

soupeřův mlýn.Tady se dá říct,že nastal ten zlomový okamžik,důležitý pro vývoj zbytku duelu.Rozdíl jednatřiceti 

kuželek ve prospěch juniora po půlce,už byl pro něj více než slibný.Ale Marcel ještě neházel flintu do žita.Když 

už měl nyní menší šanci na výhru ve vzájemném duelu,stále se ještě hrálo o vývoj celého zápasu.A jeho mateřský 

tým potřeboval aby případně prohrál o co nejméně kuželek,čímž by dal svým spoluhráčům větší klid do další 

hry.Změna drah prospěla oběma hráčům.Ani jeden nenechával svému soupeři ani chvilku na oddych.Nakonec 

druhou dráhu měli oba hodně slušnou a o dvě kuželky jí tentokrát vyhrál hráč domácích.Přesto celkově na kuželky 

je lepší junior.Takže nyní je to 2-2 a na kuželky vedou domácí už "jenom" o 16 kolíků.Juniorovi se splnili 

minimálně dvě přání se kterými šel do duelu.Konečně se dostal v zápase přes třista a navíc do jara má "klid" od 

Marcela.Určitě chtěl ještě více stáhnout rozdílu, ale nemůže být zase na všechno sám,že.V tom mu musí pomoci i 

jeho spoluhráči.Navíc hráči soupeře dávno nejsou žádná "ořezávátka",či vyjukaní nováčci,takže i proto musel být 

s tím co stáhnul nakonec spokojen.Třetí vyběhli na dráhu Petr a Karel senior.Tady se už lámal chléb.Kdo v této 

dvojce vyhraje,dával velkou šanci svému týmu na celkovou výhru.Proto šli oba do zápasu od začátku naplno.Hráč 

domácích získal mírný náskok hned v prvních plných.13 kuželek k dobru se počítá.Navíc soupeř tento rozdíl 

musel co nejdříve smazat a první příležitostí,kterou k tomu dostal,byla dorážka.Ale přílišné chtění s sebou 

nepřináší ten toliko potřebný klid do hry.Což se ponejvíce ukazuje právě v dorážce.Tam,kde se potřebuje rychle 

shazovat sestavy,přichází tzv."zobání" po jedné kuželce a veškerá snaha je vniveč.Což byl i dnešní příklad ve hře 

seniora.Ač se snaží sebevíc,dvojka dráha si ho pěkně vychutnává.Navíc,když soupeř vedle mu nedává sebemenší 

šanci na zvrat.Takže po půlce stále vede Petr a to o solidních 21 kolíků.Změna drah přinesla přece jenom větší 

zápletku.Senior výrazně,zlepšuje oproti své první dráze,plné (85-111) a z náskoku Petra smazává plných jedenáct 

kuželek.A to byl více než dobrý start do dalšího stíhání soupeře.Ale ani Petr není žádný nazdárek.Když cítí šanci 

na body vrhne se po nich jako buldok.Hned prvním hodem v dorážce sebere vítr z plachet seniorovi.Devítka 

jedním hodem,přišla v ten nejlepší možný okamžik pro něj.Karel sice ještě duel nevzdává, ale když ke konci přijde 

na straně Petra ještě jedna hodovka,tak je o osudu mače prakticky rozhodnuto.Sice mají oba na svých druhých 

drahách úplně stejně(154-154),Petrův náskok z první půlky byl pro osud duelu rozhodující.Domácí nyní vedou 4-2 

a v plusu jsou 35 kuželek.Nyní to už bylo v rukou kapitána domácích Bédi a nováčka v týmu hostů 

Franty.Všechny trumfy v rukou však držel hráč domácích.Do karet mu hrálo více okolností.Lepší skóre v 

kuželkách,dále má více odehráno na dráze a i v psychice se mu soupeř zatím stále nemohl rovnat.Jenom si musel 

dát pozor aby příliš nepodcenil soupeře a pak už nic nemělo ohrozit jeho cestu za posledními body.Ale ani Franta 

nechtěl dát svou kůži zadarmo.V plných ztrácí na Bedříška jenom šest kolíků.Ani v první dorážce nenechává 

svého soupeře mnoho utíkat.Konečný rozdíl deseti kuželek po půlce,ještě stále živil naději hostí alespoň na další 

dva pomocné bodíky,když už to na celkovou výhru moc reálně nevypadalo.Změna drah,ale hráči hostí vůbec 

nesedla.Tady se v plné nahotě ukázaly jeho nováčkovské chyby a i nervozita mu začala více svazovat ruce             

i nohy,než by bývalo zdrávo.Druhé plné byly žalostné (62) a teď už ztratil i poslední šanci na možný obrat.Naopak 

hráč domácích tím získal potřebný klid do další hry a v poklidu si dokráčel za výhrou v duelu.Dokonal tak vítězné 

tažení svého týmu na soupeřem na 8-2.Celý zápas byl samozřejmě okořeněn vzájemným hecováním a fanděním 

hráčům na kolbišti a vše zbylé bylo poté prodiskutováno po zápase u pivka vedle v hospodě. 

 

 



  domácí: ajeťáci                 datum: 15/11               hosté: zahrádkáři 

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

 ŠTEGOVÁ Dagmar       174   74  248 14    ZIGAL Pavel                      193   75  268 10 

 REWCZUK Marcel       213   79  292  9     ČERMÁK Radek                 199   74  273  8 

 NÝVLT Bedřich c.        181   87  268  8     ČERMÁK Eduard c.            189   73  262 10 

 SMRŽ Petr                    213   86  299  7    BAMBOUSKOVÁ Jana     204   80  284 13 

      body:  8    celkem:  781  326 1107 38                  body:  2    celkem:  785  302 1087 41 

                        Vítězí ajeťáci poměrem 8 : 2 . 

 

Ajeťáci,se po porážce od Juniorů opět zvedají a už podruhé neokusili hořkost porážky.Dneska proti nim nastoupil 

silný tým Zahrádkářů.Ti už konečně potřebují bodovat a tak do zápasu nasadili,to nejlepší co mají na 

lavičce.Takže se čekal hodně vyrovnaný souboj.Mírnými před zápasovými favority byli Zahrádkáři.Ale průběh 

zápasu,vždy záleží na té které formě jednotlivých hráčů a tak se o výsledku vždy rozhoduje na kolbišti.To 

znamená nás na kuželně.Za domácí nemohla nastoupit Dáša Kuntová,která si doma dnes plnila své babičkovské 

radostné povinnosti.Ale jelikož domácí mají z čeho vybírat a tak jí na dráze v první dvojici zastoupila Dáša 

Štegová. Los ji určil za soupeře Pavla.V této dvojici byl poměrně jasným favoritem hostující hráč.Už jenom 

vzhledem k tomu ,že Pavel hraje i varskou ligu neregistrovaných a je poměrně více rozehraný.Ale ten rozdíl 

nakonec zase nebyl tak velký,jak se před duelem očekával.První plné má domácí hráčka horší o jednu kuželku.Pak 

sice další ztrácí v následující dorážce, ale stále to bylo po půlce jenom o 11 méně.Pavel vzápětí navyšuje náskok 

ve druhých plných, kde Dáše utíká o dalších 18 kuželek a zdálo se,že přece jenom soupeřce nadělí větší ranec.Ale 

Dáša zabrala v dorážce a nakonec prohrává "jenom" o dvacet kolíků.Což dávalo jejímu týmu stále velké šance na 

solidní výsledek.Takže se svým výkonem mohla být vcelku spokojená.To samé se naopak o výkonu Pavla zrovna 

říci nedalo.Hlavně osm chyb ve druhé dorážce zapříčinilo,že se nedostal ani přes dvěstěsedmdesát .Hosté vedou   

2-0 a + 20 kuželek.Druhá dvojice byla Marcel a po delší době se na dráze ukázal Radek.Tady se čekal hodně 

vyrovnaný souboj.Oba umí,když se zadaří kolem tříset a hráč domácích už má dokonce jednu třístovku letos 

hozenou.Domácí hráč dozajista vyvodil,co bylo špatně v jeho minulém zápase a tak šel do toho dnešního s větším 

klidem.Což se pozitivně projevilo na jeho hře.Po prvních plných vede Marcel o 7 kolíků (107-100).Poté následuje 

hodně dobrá dorážka (44) a v té se Radkovi utrhnul od dalších 17 kuželek .Po půlce už vede o solidních 21 

kolíků.I v druhých plných je opět lepší o 7 kuželek.Dorážka už není tak dobrá jako první,a přestože v ní nakonec 

pár kuželek z náskoku ztratil,stále mu to stačilo na poklidnou cestu za prvními body domácích.Navíc umazal z 

náskoku hostů rovných 19 kuželek.A k tomu solidních 292 , které se už hodně přiblížily třístovce.Ani Radek 

nezahrál špatně.Na to, že vůbec netrénuje a hraje rovnou zápasy,  si stále drží více než slušný standart.Stav je 2-2 a 

+1 pro hosty.Třetí los dal dohromady dva kapitány.Bedřicha a Edu.V této dvojici byl opět mírným favoritem hráč 

hostů. Bedřich v současnosti mnoho netrénuje,není čas jelikož restauruje byt.To naopak Eda si občas na kuželně 

zatrénuje.Ale nikdo se v naší soutěži nedá dopředu odsoudit k porážce.Navíc když Bedřich zahrál poměrně solidně 

ve svém minulém zápase.Takže výsledek této bitvy už mohl rozhodnout o tom,který tým si dneska připíše 

vítězství na své konto.Po rozhozech,přišel ze strany domácího hráče hned prvním hodem nečekaný taktický 

tah,kterým se jistě snažil rozhodit koncentraci na hru u jeho soupeře.Jak jinak si vysvětlit tu jeho čistě 

trefenou"ozónovou díru" hned prvním hodem!To se hned tak na této úrovni hry nevidí.Navíc v takto důležitém 

duelu.Ale nejspíš to zabralo,myslím to že rozhodil Edu hned na začátku  a ještě do konce prvních plných se 

Béďovi podařilo smazat ztrátu z prvního hodu a dokonce o 6 kuželek vede.Poté následovala z jeho strany famózní 

dorážka! 52 to už je opravdu známka kvality.Až to připomnělo jeho loňskou hru proti Stavěčům s Veronikou.K 

tomu pouhé tři chyby a po půlce je na světě vedení nad Edou o 28 kuželek.S tím dozajista po prvním hodu nikdo 

nepočítal.A možná ani Bedřich ve svém nejbujnějším snu.Druhá dráha přinesla přece jenom ze strany domácího 

hráče poněkud horší výkon,myšleno oproti jeho první dráze.Tady po plných ztratil hned celou polovinu náskoku.   

I v dorážce Eda stahoval kuželku po kuželce.Ale ani hráč domácích nevzdával šanci uhrát nečekané body,které 

jeho tým nutně potřeboval.Nakonec udržel náskok šesti kuželek a to rozhodlo v jeho prospěch.Získává tím 

nejenom cenný skalp Edy,ale i hodně důležité body za výhru.K tomu vylepšení letošního osobáčku.A ta jeho 



taktika rozhození soupeře mu taktéž dokonale vyšla.Hlavně bylo při jeho hře na kuželně hodně veselo, obzvlášť 

když si vzpomeneme na jeho „plazího se meresjeva" v minulém zápase s Dřeváky.Takže před poslední dvojicí to 

bylo 4-2 a +5 kuželek pro domácí.To už byla hodně výhodná pozice pro Ajeťáky.Obzvlášť když los do poslední 

dvojice určil lídra domácích Petra a soupeřkou mu byla doposud se hledající Jana.Petr to měl o to jednodušší,že 

mohl prohrát 4 kuželky a stále by jeho družstvo vyhrálo.Ale on na to nehraje.Pokaždé jde do boje naplno a celkem 

pravidelně atakuje metu třístovky.Tedy pokud jí rovnou nepřehazuje.Už první plné Petr získává náskok 10 

kuželek.V dorážce si oba moc neubližovali,takže po půlce je rozdíl +11 kuželek pro domácího hráče.To už začalo 

být pro Ajeťáky hodně zajímavé.Druhé plné taktéž nic nerozhodly.Oba je zahráli více než solidně (109-110). Šlo 

se tedy do rozhodující dorážky.V té tentokrát přece jenom předvedl větší jistotu Petr a získává zde rozhodující 

náskok pro svou konečnou výhru.Nakonec mu chyběla jedna kuželka k překonání třístovky.I poslední body tedy 

jdou na konto domácích a další dva za celkově lepší skóre.8-2 to jistě nikdo z domácích ani nečekal.Spíše se 

potichu mluvilo o 6-4.Ale dneska si za předvedený výkon celého týmu vítězství zasloužili.Navíc se podruhé za s 

sebou ukazuje v hodně dobrém světle Bedřich.Opět po delší době má nejlepší dorážku ze všech přítomných.Zdá se 

že nám zraje jako víno. No a  hosté i s loňskou sezónou už po čtvrté v řadě neporazili své dnešní soupeře.  

  

 domácí: plyšáci                 datum: 17/11                  hosté: stavěči 

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

 HAŠKOVEC Luboš             155   60  215 18    HAVEL Martin         197  157  354  2 

 SOBOTKOVÁ Martina       200   71  271 12    ZADINA Rudolf          197  106  303  6 

 HAŠKOVCOVÁ Jana       212   85  297  7   <HRUŠKA Milan c.      184   58  242 16> 

 CHVOJAN Petr                    219   71  290 12    HRUŠKA David         214   59  273 18 

            body:  4    celkem:  786  287 1073 49          body:  6    celkem:  792  380 1172 42 

                        Vítězí stavěči poměrem 6 : 4 .                        střídání:   41. hodem  ZADINOVÁ Alena 

 

Druhé vítězství ze svých dosavadních tří zápasů vybojovali Stavěči.Velkou překážkou,kromě týmu Plyšáci,jim 

hlavně bylo zdravotní komplikace dvou hráčů z klanu Hrušků.U Davida to byly stále bolavé palce na nohou,které 

mu nakonec dovolili dohrát svůj duel do konce.To u jeho otce Milana bolesti zad vygradovali k tomu,že se po 

půlce nechal vystřídat.Takže jsme byli svědky prvního historického střídání hráčů v soutěži.Doufejme,že na 

dlouhou dobu jediného a hlavně si přejme brzké vyzdravění Milana aby nám mohl předvádět svou hru v 

soutěži.Los poměrně zajímavě určil hráče do dvojic.Na Luboše vyšel ten nejtěžší možný protivník Martin.Naštěstí 

pro něj,ho ještě nikdy neviděl hrát,takže vlastně nevěděl do čeho jde.A tak si v poklidu mohl hrát svou poctivou 

hru a pokusit se opět si zlepšit osobáček.To Martin se letos ukázal v soutěži ve svém prvním zápase.A nutno 

říct,že se uvedl v tom nejlepším možném světle.První plné na dvojce ještě nic dopředu nesignalizovali.Ba spíše 

naopak.Martin nemohl zaměřit tu správnou ulici a většina hodů šla natvrdo.Takže po dvaceti hodech má rovnou 

stovku.Což dozajista považoval za slabší průměr.Ale protože se Luboš nějak nemohl správně soustředit,možná ho 

rozptylovaly ty soupeřovi rány,vede Martin už o 30 kolků.Pak přichází přímo excelentní Martinova dorážka a bylo 

po zápase.86 kolků s jedním újezdem.Prostě radost koukat jak ty devítky padaly jedna za druhou maximálně 

druhým a výjimečně třetím hodem.Celkem tedy na jedné dráze krásných 186! kuželek.Proto už po půlce nebylo co 

řešit,snad jen na jakém čísle se dneska Martin zastaví.Ani druhé plné se hostujícímu hráči nepovedly dle jeho 

představ.Tentokrát nedává ani stovku (97).Opět to byly ty jeho tvrdé středy a sem tam i újezd na fány.Ale vše si 

vzápětí vynahrazuje v dorážce.Opět pouze jeden újezd a skoro ten samý koncert,jako na jeho první dráze.Sice 

dává "jenom 71 " kolků,ale opět radost pohledět s jakou lehkostí dorážel devítky a předposledním hodem opět 

"existenc" celou devítkou.Dohromady mu celá dorážka dala "157!".A spolu s plnými 354,což je nový rekord 

jednotlivce.Na to mohl Luboš,přes mírné zlepšení,jenom obdivně koukat.Také díky tomu byl mezi hráči přímo 

propastný rozdíl 139 kuželek.Ale Luboš může být v klidu.Je stále nováčkem a dneska to holt Martinovi,kromě 

plných,dokonale sedlo.Druzí šli na plac Martina A Ruda.Tady už to mělo být,co se týče výkonu,hodně 



vyrovnané.První plné byl rozdíl tři kuželky ve prospěch domácí hráčky.V dorážce,ale Ruda zpřesnil hru a 

najednou to je on,kdo získává mírně herně navrch.Dokonce si dělá do druhé půlky náskok solidních 13 

kuželek.Druhé plné byly vzácně vyrovnané (102-102) a tak se muselo,jako obvykle,rozhodnout v druhé dorážce.I 

v té poměrně nečekaně má více ze hry Ruda.Dokonce až tak,že poměrně nenápadně nakonec přehazuje 

třístovku.Martinu na delší dobu zabrzdil "čestík",kterého jí prorokoval Karel junior.Jak poté vzápětí musel 

vysvětlit,tuto komplikaci si Martina připravila dosud v každém svém zápase.A dnešní nebyl výjimkou.A když se 

při dorážení ještě zasekla na pravém sedlákovi,tak ztratila kontakt se soupeřem a i ona prohrává svůj duel.Nyní už 

hosté vedou 4-0 a jsou v plusu 171! kolků.Teď už bylo více než jasné,že dneska domácím pšenka nepokvete.Navíc 

když do třetí dvojice proti Janě určil los dalšího tahouna hostů Milana.Ten nastupoval s handicapem bolestí 

zad,ale u něj člověk nikdy neví.Jeho zdravotní neduhy ještě spíše vybičují k lepším výkonům,než které by 

uhrál,když je zdráv.(to mám ještě v paměti ze vzájemného zápasu,kdy nastupoval s bolavým kotníkem a nedal mi 

šanci toho využít).Ale postupem času,jak přibývali hody,se ukazovalo,že dneska to s těmi zády bude opravdu 

velký problém.Plné ještě šly,ale v dorážce se mezení pohybu projevilo více než by bývalo zdrávo.Sice s Janou 

stále drží krok,ale rozum mu velel využít možnosti střídání aby si ještě více neublížil.Navíc nebylo proč 

riskovat,jelikož se těžko dalo předpokládat,že by domácí ještě dokázali stáhnout rozdíl v kuželkách.První půlku 

tedy díky tomu vyhrává Jana,ale jenom o 7 kuželek.Do druhé půlky už nastoupila za Milana Alenka.Ještě,že byla 

na tuto možnost dopředu připravená.Takže se stačilo převléct do sportovního a předvést se na place.Že nebude mít 

mnoho šancí na solidní výsledek se v tuto chvíli v týmu hostů příliš neřešilo.Potřebovali aby hlavně dohrála tento 

duel.Jana plně využila nerozehranosti své soupeřky a rychle navyšovala rozdíl v kuželkách.Nakonec jí chyběli tři 

kuželky aby si zopakovala,jak se přehazuje třístovka.Alenka splnila svůj úkol,se kterým šla na dráhu.Sice 

dohromady neshodila ani stovku,ale úkol zněl jasně.Udržet pro Davida co nejvíce kuželek v plusu.To se jí zadařilo 

plnou měrou.Jana smazala "jenom" 55 kuželek.Stále jich tedy zbývalo dosti pro klid Davida v posledním 

duelu.Soupeřem mu byl čerstvý třístovkář Petr.Stav 4-2 a +116 pro hosty dával jejich poslednímu hráči dostatečný 

klid do hry.Ale stále bylo o co hrát.Ve hře byly dva poslední pomocné body,které byly důležité pro oba týmy.Také 

proto byla první půlka mezi oběma hodně vyrovnaná.Plné 108-105.A po dorážce 143-147.Nebylo tedy stále 

jasné,kdo bude na konci hry tím šťastnějším.I druhé plné skoro nastejno (111-109).Před poslední dorážkou,tedy 

David vede o 2 kuželky.K jeho velké smůle i u něj začali v ten nejméně vhodný okamžik promlouvat do hry jeho 

bolavé palce.A to až tak,že z dvaceti hodů v dorážce jich má plných 12 chybných.Takže nedorazil ani dvě celé 

devítky.Což byla živá voda na Petrův mlýn.Díky tomu si po třech čtvrtinách vyrovnané hry nakonec v poklidu 

dochází pro poslední bodíky.Sice už neměli na celkový výsledek podstatný vliv,ale stále je lepší prohrát 6-4 než  

8-2.Ty bodíky se pak mohou náramně hodit na konci soutěže v celkové tabulce.Takže jsme byli svědky 

napínavého zápasu se spoustou pěkných výkonů,ze kterých nad všemi vyčníval jako maják na pobřeží,nový rekord 

soutěže Martina a také jsme byli svědky prvního střídání.Takže dá se říci zápas se všemi možnými zápletkami. 

 

 

  domácí: šikulové                datum: 17/11                  hosté: dřeváci 

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

 NOHÁČEK Václav c.            194   54  248 15      BRYNDAČ Stanislav    205   75  280 12 

 POUSTECKÝ Václav          201   61  262 14      ČEPILA Karel st.           220   61  281 13 

 HORN Jiří                               189   68  257 15     ČEPILA Karel ml. c.    195   97  292  5 

 NÁDVORNÍKOVÁ Eva        182   54  236 15       HUBAČ Roman             150   52  202 14 

               body:  2    celkem:  766  237 1003 59             body:  8    celkem:  770  285 1055 44 

                        Vítězí dřeváci poměrem 8 : 2 . 

 

I ve druhém nedělním zápase bylo o co hráti.Domácí se nechali slyšet,že by už konečně chtěli zažít pocit z výhry 

nad soupeřem a kdyby to bylo ještě na úkor jejich dnešních soupeřů,tak by to byl pro ně dvojnásobně hřejivý 



pocit.Také proto nasadili do zápasu svou nejsilnější možnou sestavu.Ale ani hosté nechtěli ponechat nic na náhodě 

a také oni postavili momentálně své výkonnostně nejlepší hráče.A to včetně svého maroda a žolíka Standy.Navíc 

kdyby dneska,nedej bůh prohráli,tak by to nebylo moc dobrou vizitkou týmu,který má stále ambice na přední 

umístění.I když ty jsou notně komplikovány absencí jejich loňského tahouna Standy.První dvojice nastupuje ve 

složení Vašík a Standa.A v první půlce to bylo hodně vyrovnané.Dokonce domácí hráč má, po plných spolu 

s dorážkou, mírný náskok tří kuželek.To,ale do zbytku duelu nic neznamená.Je ale známo,že Standa potřebuje více 

času,než se zahřeje do své obvyklé provozní teploty.Navíc má stále absenci na týmových trénincích, takže 

přeřazuje na vyšší rychlost až ve druhé polovině svých zápasů.Tak tomu bylo i dneska.Hned druhé plné toho byly 

jasným příkladem a utíká v nich soupeři o 15 kuželek.No a v dorážce pokračoval ve své spanilé jízdě,takovým 

kvapíkem,že Vašík po slibném začátku,dostává k porážce nadílku 32 kuželek,o které je Standa lepší.Takže úvod 

výborně vyšel hostům.Po nasazení svého žolíka vedou 2-0 spolu s 32 kuželkami k dobru.Druzí si zahráli 

Václav,druhý to hráč stejného jména u domácích a proti němu nastoupil Karel senior.I tady jsme byli svědky 

vyrovnané partie na jejich prvních drahách.Senior po plných vede jednu devítku,ale v dorážce je Václav lepší o 

kuželek jedenáct.Zase ta seniorova neoblíbená dvojka dráha.Což znamená,že jde hráč domácích do druhé půlky 

s náskokem dvou kuželek.Tedy jenom o jednu kuželku méně než jeho jmenovec v předchozím duelu.Opět se 

opakoval podobný scénář jako v úvodní dvojici.Hostující hráč si bere vedení zpět na svou stranu hned ve druhých 

plných,které má lepší o deset kuželek.Ani druhý Václav u domácích nedokázal na tuto situaci v dorážce patřičně 

zareagovat .I v ní ztrácí na svého soupeře další kuželky.Opět se plně ukázala větší herní zkušenost ze zápasů,která 

byla o mnoho lepší u hostujícího hráče.Takže i v této dvojici si nakonec v poklidu došel pro další body pro svůj 

tým  hráč hostů.Už to je 4-0 a 51 kuželek pro hosty.Teď už museli domácí nutně vyhrát aby se jim ještě mohli 

splnit před zápasové naděje, respektive zbožné přání,se kterým dneska do zápasu nastupovali.Ale i třetí hráč 

domácích Jirka měl proti sobě zápasově mnohem více ostříleného soupeře.A to rovnou kapitána hostí Karla 

juniora.Také tady byly první plné hodně srovnané.Junior vede o 5 kuželek.Hned první dorážka,ale prakticky 

rozhodla o zbývajícím osudu tohoto duelu.Karel shazuje rovných pět devítek,oproti bez jedné kuželky třem 

Jirky.Tady si junior vybudoval solidní náskok do další části hry.Ve druhých plných je rozdíl jedné kuželky ve 

prospěch hostujícího hráče.Takže musela rozhodnout druhá dorážka.Také v této části hry,ke smůle domácího 

hráče,předvádí větší jistotu jeho soupeř.Proto na konci ještě o pár kuželek narostl rozdíl mezi hráči.Takže i potřetí 

berou dva bodíky hosté a zápas je prakticky rozhodnut.Zbývalo pouze vyřešit osud posledních dvou bodíků,o které 

hráli Eva a Roman.I ty byly pro oba týmy stále důležité.Domácí,po předzápasových nadějích,jistě nechtěli odejít 

ze zápasu domů se žlutým ptáčkem i s klíckou.A hosté taktéž potřebují každý pomocný bod do celkové 

tabulky.Vývoj posledního duelu byl poměrně rychle rozhodnut hnedle v prvních plných.Eva v nich poráží Romana 

o 30! kuželek (96-66) a už jenom málokdo věřil,že by této soupeřem nabídnuté šance na doslova zlatém podnosu 

nevyužila.Navíc Roman nedokázal ani v dorážce zúročit toho,že má mnohem více zápasového času stráveného na 

kuželně.Takže do druhé půlky si s sebou nese stále manko více jak třiceti kuželek v jeho neprospěch.I když se ve 

druhé dorážce o něco zlepšuje,stále mu Eva nedává ani tu nejmenší šanci,na zkorigování krajně nepříznivého 

stavu.Dokonce mu přibyly další dvě kuželky do mínusu.Takže před závěrečnou dorážkou,by mu pomohl už jenom 

zázrak,aby se z této prekérní situace vyhrabal.A ten dneska nepřišel.Eva ještě v poslední čtvrtce duelu pár kuželek 

k dobru přidává a rázně tak odehnala okolo poletujícího kanárka.A jako jediná ve svému týmu přináší dva 

pomocné bodíky.Roman se s odřenýma ušima dostává přes dvoustovku.Dneska toho teda moc pozitivního na 

place nepředvedl.A to měl ještě večer před zápasem obavy o herní přípravu svého kapitána,respektive hnal jej 

zavčasu spát aby byl kvalitně připraven a odpočinut na nedělní zápas.Přesně ve stylu Hujera ve filmu Marečku 

podejte mi pero.Když ten ve slavné scénce vyzývá profesora ve sborovně,kterého hrál známý herec Abrahám,aby 

nelelkoval a šel už konečně své žáky učit.Zda-li pak on sám se stejně zodpovědně věnoval své přípravě na ten 

samý zápas.Na rozdíl od výkonu juniora,jeho dnešní číslo by nasvědčoval,že tuto fázi přípravy podcenil.Ale dosti 

legrace.Dřeváci mají za s sebou poslední zápas podzimní části soutěže a určitě budou mít v pauze před druhou 

polovinou soutěže dosti času  na to,jak zlepšit výkony hráčů svého týmu.A Šikulové si budou muset ještě počkat 

na svou první výhru.Ale dneska si utvořili rekord týmu,když se vůbec poprvé dostali přes celkových 1000 

poražených kuželek.A na tom se dá taky stavět do budoucna. 

 

 

 



  domácí: zahrádkáři              datum: 22/11                  hosté: plyšáci 

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

 ZIGAL Pavel                      207   80  287  9     HAŠKOVCOVÁ Jana      215   65  280 12 

 KOSTKOVÁ Alena            146   47  193 22    SOBOTKOVÁ Martina    219   68  287  9 

 ČERMÁK Eduard c.         217   89  306  5    CHVOJAN Petr              218   97  315  8 

 BAMBOUSKOVÁ Jana     189   75  264 11    HAŠKOVEC Luboš          170   62  232 20 

            body:  4    celkem:  759  291 1050 47            body:  6    celkem:  822  292 1114 49 

                        Vítězí plyšáci poměrem 6 : 4 . 

Zahrádkáři dál pokračují v řadě těsných porážek.Tentokrát nestačili nováčky letošního ročníku Plyšáky.Opět o 

výsledku rozhodla větší vyrovnanost tří hráčů u hostů.První si zahráli Pavel a Jana.Domácí hráč  ve volném času 

mezi zápasy trochu potrénoval aby se zbavil chyb a dneska se zlepšení už mohlo poprvé ukázat.A první plné už 

byly tou pověstnou první vlaštovkou.I dorážka i když nebyla bůh ví jaká,ještě sem tam ukazovala zlepšení.Také 

mu to dalo skoro sto padesát.To Jana dneska na dráze tvrdě bojovala o každou kuželku.Po půlce ztrácí na soupeře 

13 kolků.Druhé plné přinesly Pavlův návrat do hledání se na dráze a toho Jana plnou měrou využívá a ztrátu 

smazala a dokonce ještě o jednu kuželku před dorážkou vede.Naštěstí pro domácí,Pavel zabral v dorážce,kde si 

vzal opět vedení na svou stranu a tak první body jdou na konto jeho týmu.Takže se plně potvrdilo,že o výsledku 

rozhoduje často dorážka a v té byl dneska Pavel lepší.2-0 pro domácí a + 7 kuželek.Druhé si zahrály Alena a 

Martina.Domácí hráčka byla nejslabším článkem jejich družstva,proto se mezi nimi s napětím čekalo o kolik,že to 

tentokrát bude.Navíc Martina je,přestože nemá chodovskou kuželnu příliš v oblibě,hráčka s velkou zkušeností, 

kterou dokáže v kuželkách prodat.Od začátku bylo jasné,kdože to z této dvojice bude tahat za kratší provaz.Už po 

prvních plných,je mezi hráčkami propastný rozdíl 41 kuželek v neprospěch Aleny (77-118).To  zrovna nesvědčilo 

o příliš dobré herní pohodě domácí hráčky.Navíc ani v první dorážce nevyužila nabízených šancí na snížení 

rozdílu.A to Martina shodila bez jedné kuželky jenom čtyři devítky.I tak jí to dalo po půlce krásných 153 a čekalo 

se,zda-li to potvrdí i na druhé dráze.Po změně drah pokračovala domácí hráčka ještě ve větší mizérii a za čtyřicet 

hodů shodila dohromady pouze 85! kuželek.Takže se ani nemohla divit, že nepřehazuje ani dvoustovku.Ale s 

dvaadvaceti chybami na to ani nemohla pomýšlet.To Martina,přestože už nepředvedla takový výkon jako na své 

první dráze,ještě o pěkný kopec kuželek navýšila rozdíl mezi hráčkami.A to na rovných 94! Navíc si uhrála svůj 

kulišácký osobáček.Nyní je to 2-2,ale hosté vedou o 87 kuželek.Že by se tento rozdíl dal smazat ve zbylých dvou 

dvojicích,už nebylo příliš reálné,takže se domácí museli zaměřit na poslední šanci jak ještě vyhrát celý zápas.A 

tou bylo bezpodmínečně vyhrát poslední dva duely.První se o to měl přičinit jejich kapitán Eda.Ale soupeře měl 

těžkého.Petra který už okusil pocit  jak se přehazuje třístovka.První plné mají oba na chlup stejné(112-

112).Rozhodla hned první dorážka.Eda hází 45,ale Petr 54.Rozdíl jedné devítky je stále hratelný.To ale nesměla 

nastat situace,že budou mít druhé dráhy oba na konci úplně stejné(149-149).Sice byl Eda několikrát na dostřel 

svého soupeře,ale ten vždy dokázal zavčasu zareagovat a opět si vzít svůj náskok zpět.A tak to bylo až do 

konce.Nakonec oba přehazují třista,ale hostující hráč si k tomu udržel i náskok z první dráhy a získává velmi 

důležité body pro svůj tým.Oba si utvořili své letošní osobáčky,ale na straně Edy,to bylo asi tak jediné to dobré, co 

ho dneska potkalo.2-4 pro hosty a +96 kuželek už prakticky rozhodlo o osudu zápasu.Ještě tady byla malá 

naděje,že by Jana proti Lubošovi v posledním duelu k povinným bodům za výhru,stáhla i rozdíl,ale to by musela 

zahrát na hranici svého osobáčku.To ale vzhledem k jejímu současnému hráčskému rozpoložení,nebylo moc 

reálné.Navíc by ještě musela počítat s tím,že by Luboš zahrál hodně špatně.Což bylo taky hodně  

nepravděpodobné.Ale nikdy neříkej nikdy.Všechny teorie a plány padly vniveč hned po prvních plných.Jana 

nezískává potřebný náskok do další hry.Naopak musí tvrdě bojovat se soupeřem o mírné vedení.Toho dosahuje 

jenom díky Lubošovo ozónové díře do plných.Ani dorážka nebyla ze strany domácí hráčky to pravé 

ořechové.Jenom díky Lubošovo chybám (9x), horko těžko vede po první dráze o deset kuželek.Ani druhá dráha  

na předváděné hře obou hráčů nic podstatného nezměnila.Luboš mírně ztrácí do plných,opět jenom díky 

mantinelu.A v dorážce opět jenom díky devíti chybám,dovolil soupeřce utéct do klidných vod,pro její celkovou 

výhru.Takže sice vítězí, ale jenom o 32 kuželek a to bylo na celkovou výhru žalostně málo.Luboš si navíc dneska 



utváří svůj osobáček a postupně se jeho hra zlepšuje.Domácí dneska propadli hlavně do plných.V těch ztratili 63 

kuželek,které rozhodli tento duel. 

 

  domácí: stavěči                 datum: 24/11                 hosté: šikulové 

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

 ZADINA Rudolf            195   77  272 10    NÁDVORNÍKOVÁ Eva     172   65  237 13 

 ZADINOVÁ Alena        171   68  239 12    NOHÁČEK Václav c.         192   69  261 12 

 HRUŠKA Milan c.         194   77  271  6    TOMEC František               152   52  204 17 

 FUKOVÁ Veronika      214   73  287  9     HORN Jiří                         211   71  282 12 

      body:  8    celkem:  774  295 1069 37                 body:  2    celkem:  727  257  984 54 

                        Vítězí stavěči poměrem 8 : 2 . 

V dnešním zápase byli velkými favority domácí hráči a také tuto roli beze zbytku naplnili.I když měli menší 

problémy se sestavou,to když jim nepřišel zahrát Martin a musel jej zastoupit kapitán Milan,který stále laboruje s 

bolavými zády.Už rozlosování hráčů do dvojic a pořadí v jakém měli nastoupit rozhodlo,že nejvíce vyrovnaný 

duel bude až ten čtvrtý.Ve zbylých třech,nebylo o favoritovi v duelech prakticky pochyb.I když ale mohl překvapit 

kdokoliv,jelikož o překvapení na úkor favorita nebývá v kuželkách nouze.První šli do boje Ruda a Eva.V prvních 

plných se až nečekaně dobře držela Eva svého soupeře.Ztratila pouhé čtyři kuželky.Pak ale přichází dorážka a v té 

zatím,nováčkové soutěže Šikulové,stále platí nováčkovskou daň,respektive zatím jí nemají tak zažitou pod kůží 

jako týmy,které už hrají delší dobu.A to se plně potvrdilo i tentokrát.Ruda zabral a utíká Evě po půlce o 21 

kuželek.Ve stejném kvapíku pokračuje i na druhé dráze už od plných a nakonec přesvědčivě potvrzuje svou roli 

favorita tohoto duelu.Ale ani soupeřka nemusí smutnit.Stále se v soutěži prakticky rozkoukává a sbírá zkušenosti, 

které se jí dozajista budou hodit v dalších zápasech.Druzí se ukázali na dráze Alenka a Vašík.Tady byl,na rozdíl 

od prvního duelu,favoritem hráč hostí.Ale v první půlce to vůbec nebylo znát.Alenka sice ztrácí po plných 14 

kuželek,ale víc než solidní dorážkou (41), dokázala své manko smazat.Takže do druhé půlky jdou oba se stejným 

číslem(122).Pak se přece jenom začalo ukazovat,že hostující hráč je poměrně častým hostem na drahách kuželny a 

pomalu,ale jistě začal své soupeřce utíkat.Hned ve druhých plných o sedm kuželek a v dorážce o dalších 

patnáct.Takže i on potvrzuje svou roli favorita a tentokrát jdou body na stranu hostů.Nutno vyzdvihnout hru 

Alenky,která si zase zlepšila  svůj letošní osobáček a to s jakou bravůrou se popasovala s čestíkem na tři hody,      

jí může závidět leckterý zkušenější a vyhranější hráč.Také třetí dvojice měla více než jasného favorita.V duelu 

mezi Milanem a Františkem,to byl jasně hráč a kapitán v jedné osobě domácích.Sice ho stále limitují bolavá 

záda,ale i s tímto handicapem neměl mít problém si jít pro povinné body.Jenom se čekalo nakolik se projeví jeho 

bolesti na konečném čísle.Milan od začátku svému soupeři utíkal,ale ne tak rychle ,jak by si představoval.Jenom 

díky Františkovo chybám do plných,kdy si neodpustil jednou ozónovou díru a podruhé mantinel do plných,rozdíl 

v kuželkách narůstal rychleji.Navíc ani dorážka se hráči domácích moc nedařila,také díky šesti chybám a kdyby 

soupeř neměl tolik fugasů,nemusel být konečný rozdíl mezi hráči zase až tak velký.Ale buďme soudní. Pokud by 

Milana nelimitovala ta jeho záda,tak ten rozdíl by byl ještě jednou tak velký.Ale zase František, pomalu ale 

jistě,zlepšuje svou hru.Navíc,kdo se může pochlubit tím,že má obě dráhy na chlup stejné.Plné 2x76 a to samé v 

dorážce  2x26.Po jedné chybě do plných na každé dráze a v dorážce to bylo 7/8.Takže jako jeden z mála si může 

říct,že mu sedí obě dráhy.Teď už jenom omezit počet chyb a ty dvoustovky začnou padat pravidelně. Takže 

domácí vedou 4-2 a i v kuželkách mají solidní náskok.Proto se jejich poslední hráčka mohla jenom soustředit na 

svou hru a neřešit,zda-li je nutné aby vyhrála.Tak jako tak,její tým bude celkový vítěz.Tedy pokud svou hru 

dohraje.Ale to by bylo poprvé kdyby někdo z jakýchkoliv důvodů vzdal.Takže byl před námi poslední pár. 

Veronika a Jirka. Domácí hráčka stále čeká na svou první velkou výhru v soutěži Kulich.To Jirka nedávno porazil 

svého soka v duelu s Juniory.Navíc oba hráči jsou schopni předvést více než dobré výkony a i z tohoto důvodu,byl 

ten duel právem označován jako vrchol dnešního zápasu.Nic na tom nemohlo změnit to,že zápas už byl prakticky 

rozhodnut.Tady šlo o to,kdo bude tím šťastnějším.A oba se pustili do souboje bez bázně a hany.Dlouho se v 

prvních plných drželi na dostřel a až posledními hody, přece jenom domácí hráčka získala náskok třinácti 



kuželek,který ,jak se nakonec ukázalo,byl tím co rozhodlo o osudu jejich duelu.Také v dorážce nenechávala Verča 

Jirkovi moc šancí na snížení ztráty.Naopak ještě dalších pět kuželek k dobru si přidala.Tím po půlce vede o dvě 

celé devítky.Stále je to pro soupeře ještě hratelné,ale větší klid do hry byl na straně domácí hráčky.Ale zase 

naopak Jirka neměl co ztratit a mohl jít do druhé půlky s čistou hlavou a to také občas bývá to důležité pro to aby 

se ještě mohl celková obraz hry otočit.Verča i v druhých plných pokračuje v hodně solidní hře.Většinu soupeřů by 

to odradilo v dalším stíhání,ale Jirka nechtěl stále vzdát naději na možný zvrat.Předvádí vynikající plné(120),čímž 

trochu zastínil Veroniky neméně dobré plné(110).Také výrazně snížil svou ztrátu z dráhy první.A začal boj o 

to,kdo bude mít pevnější nervy při následující dorážce.Hráč hostů stále bojoval aby úplně smazal ztrátu,ale 

Veronika také nechtěla pustit šanci na svou první výhru ze svých rukou.Takže se bojovalo o každou poraženou 

kuželku.Domácím hodně zatrnulo,když si Verča trochu více zkomplikovala hru,tu újezdem na pravého sedláka a 

asi ponejvíce když si vyrobila čestíka.V té chvíli měl velkou šanci na zvrat její soupeř.Ale Verča se ukázala jako 

velká bojovnice a problém vyřešila s jednou chybou.To jí jistě pozitivně nakoplo do dalšího boje.Navíc Jirka má 

stále problémy s dorážením zbylých kuželek,které mu zbývají na pravé straně a to byla voda na Veroničin 

mlýn.Rozhodly poslední hody v dorážce,ve kterých přece jenom hráčka domácích udržela několik málo,přesně 

pět,kuželek ze svého náskoku z dráhy první.Právem se tak mohla radovat ze své první výhry v soutěži.Taky se na 

ní děvče načekalo.Ale dneska si pro ní šla poctivou hrou a nenechala se rozhodit hodně dobrou hrou svého 

soupeře.A nakonec byla i lídrem svého týmu.No a Jirka,doufejme,že dnešní prohrou nezanevřel na naši soutěž,si 

bude muset na své další velké vítězství ještě chvíli počkat.Ale pokud bude předvádět to co dneska ukázal na druhé 

dráze když shodil 153 kuželek,v dalších zápasech nemusí na svou šanci vyhrát čekat zase tak dlouho.Zatím vždy 

měl "smůlu" že narazil na hodně dobrého soupeře,který měl v danou chvíli lépe rozdané karty.Ale ono se to zlomí 

a výhra přijde.Navíc chtít slabého soupeře a pak jej se slávou porazit,to není to pravé ořechové, o čem ta naše 

soutěž je.Už kvůli tomu aby se nenasazovali silní hráči proti těm papírově slabším,se zavedlo losování aby se 

podobným machinacím zabránilo a také by tím určitě klesla kvalita soutěže.Takže jsme opět viděli hodně 

zajímavý zápas,s třešničkou na dortu v podobě posledního duelu,ve kterém si mimochodem oba hráči vytvořili své 

letošní osobáčky.Trochu kazí dobrý dojem ze zápasu,komentáře ze strany hostů, když se v zápalu boje,hlavně ve 

čtvrté dvojici, neudrželi a ne příliš sportovně komentovali hru soupeřky jejich hráče.Hlášky typu : už jí máš" a 

podobně nepatří do žargonu komentářů v duchu fair play,který je mezi kuželkáři preferován.Je nepsaným 

pravidlem,že se pouze komentuje hra svého hráče  a ne hra soupeře ani v nepřímých narážkách.To by jsme pak 

byli úplně v jiné soutěži, kterou sem mezi nás nechceme zavádět.Ale snad to bylo pouze v zápalu vyrovnaného 

boje a příště už se nebudou podobné prohřešky opakovat.Každý tým i nováček soutěže,by se měl sportem hlavně 

bavit.A takovéto fandění určitě zábavě neprospěje.Ale to jsem trochu odbočil od dění na kuželně.Hezký 

zápas,dobrá zábava a více spokojenosti na straně domácích.Ale ani hosté nemusí být zklamaní,vždyť sehráli 

slušný zápas s loňskými vítězi. 

  

 domácí: modrá ústřice           datum: 29/11                  hosté: plyšáci 

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

 BARTOŠ Václav c.     140   60  200 17      HAŠKOVEC Luboš           165   67  232 11 

 TESAŘ Petr               164   52  216 21      CHVOJAN Petr                  214   80  294  7 

 PAŠTÉKA Ladislav     164   52  216 22     HAŠKOVCOVÁ Jana      220   89  309  6 

 PETRLÍK Bohouš        143   38  181 27      SOBOTKOVÁ Martina      204   97  301  7 

     body:  0    celkem:   611  202  813 87                 body: 10    celkem:  803  333 1136 31 

                        Vítězí plyšáci poměrem 10 : 0 . 

 

Tým Modrá ústřice si konečně zahrál jako domácí ,ale moc změny na předvedeném výkonu to nepřineslo.Většinou 

nezáleží,na které dráze se začíná.Pořád je to o těch hráčích na place,jak dobře jsou připraveni,na ten který 

zápas.Respektive u domácích hráčů,to je pořád o té praxi a tou se zatím nemůžou rovnat svým soupeřům.Ale jsou 



to nováčci a postupem času se otrkají a výkony půjdou nahoru,nehledě na to na které dráze začnou.Navíc dneska 

měli opravdu těžké soupeře Plyšáky.Sice taky nováčky,ale pouze v naší soutěži.Jinak to jsou hodně zkušení 

hráči,kteří už toho mají hodně nahráno z jiných soutěží na okolních kuželnách.Do první dvojice určil los Václava a 

Luboše.To byla jediná dvojice,kde domácí mohli tajně pomýšlet na body.To v případě kdyby Venca zahrál to 

nejlepší co umí.A naopak Luboš by nepotvrdil svou vzrůstající výkonnost.Sice je to stejně jako hráč domácích 

úplný nováček mezi kuželkáři,ale pod odborným dohledem své manželky Jany a ostatních hráčů svého týmu,se 

stále zlepšuje a už jenom čeká na své první body.A na ty měl dneska docela velkou šanci.První plné a Luboš vede 

o 15 kuželek.A po dorážce je mezi hráči stále stejný rozdíl.Druhé plné a Luboš přidává k dobru dalších deset 

kuželek.To už se začaly rýsovat na obzoru jeho první bodíky za výhru.Václav nakonec ještě tři kuželky v dorážce 

stáhnul,ale to už nic nemohlo změnit na tom,že Luboš má svou první výhru v soutěži.Ve druhé dvojici,dvou Petrů, 

byl jasným favoritem hostující hráč.Už má hozenou svou třístovku a jinak se jeho výkony pohybují v průměru 

okolo dvěstě devadesáti.A tomu nemohl domácí Petr zatím konkurovat.Sice je lídrem svého týmu ,ale opět je to 

novic na drahách a tak mu chvíli potrvá,než bude více konkurence schopný.Ale zase na druhou stranu nemusel nic 

řešit ani se stresovat a mohl se plně soustředit na svou hru a případně si zlepšit své maximum.Hráči Modré 

ústřice,ale zatím paradoxně hodně ztrácejí v té jednodušší disciplíně a to ve hře do plných.Tady by si mohli uhrát 

solidní základ do další části hry.Ale stále mají problém se vůbec dostat přes osmdesát kuželek po dvaceti 

hodech.Což je opravdu škoda.Pak to konečné číslo strašně pomalu narůstá.Stejně jako první hráč domácích i Petr 

ztratil 28 kuželek hned po prvních plných (77-105).Navíc po špatných plných,ani dorážka nebývá o mnoho 

lepší.To člověk hraje pod tlakem ještě zlepšit to co pokazil,což bývá spíše na škodu,než k užitku.To se také 

potvrdilo.Domácí Petr neshodil ani celé dvě devítky (16!).Ale těžko by mohl chtít více když spáchal 14! chyb.To i 

těch šestnáct je až až.To Petr u hostů si zadělal hodně solidní první půlkou na konečné slušné číslo.Dokonce ve 

vzduchu i ta třístovka visela.Druhé plné už má domácí Petr lepší a na to se navázalo i zlepšení v dorážce.Dvakrát 

škoda zaváhání na první dráze,konečné číslo mohlo být o mnoho lepší.Hostující Petr i svou druhou dráhu zahrál 

solidně a chyběl kousek aby se opět dostal přes třista. Ale 294 je hodně dobré.Zatím co první dvě dvojice byly 

čistě mužské,zbylé dvě už byly smíšené.Jako třetí se na dráze představili Láďa a Jana.Opět jasným favoritem byla 

hostující hráčka.Takže i tentokrát si hráč domácích mohl svou hru na dráze užívat bez stresů.Ale i jemu úvod 

vůbec nevyšel.Naopak Jana se "pochlapila" a před dorážkou vede o 31 kuželek.I dorážka vychází hostující hráčce 

o mnoho lépe než soupeřovi a po půlce vede o 51 kuželek.Druhá dráha byla ze strany domácího hráče o trochu 

lepší,ale stále to není to pravé ořechové.To Jana pokračovala ve spanilé jízdě a na rozdíl od svého předchozího 

spoluhráče,se nespokojila s pouhým atakováním třístovky a po jejím překonání,ještě přidala jednu devítku a 

posunula metu nejlepšího ženského výkonu v letošním ročníku na číslo 309.Moc pěkné a zasloužené.To Láďa na 

chlup stejně zopakoval výkony svého spoluhráče,který se na dráze představil chvíli před ním.Plné oba 164,dorážka 

oba 52,celkově oba 216.Akorát Láďa má o jednu chybu víc (21-22).Dalo by se říct,že hráli jako siamská dvojčata. 

Poslední dvojici tvořili ,nováček Bohouš a Martina.Domácí tým vytáhl mez kuželkáře dalšího "návštěvníka" baru 

Modrá ústřice a ten se neuvedl vůbec špatně.Sice ještě tvrdě zaplatil nováčkovskou daň, ale jak by také ne,když si 

teprve den před svým vůbec prvním startem,na tréninku vyzkoušel to co ho vůbec čeká.Ale pokud mu vydrží  

elán,se kterým nastupoval,tak se vůbec o své výkony nemusí bát.Z toho bylo nad slunce jasné,kdo i v poslední 

smíšené dvojici bude pánem na hřišti,respektive paní.Stejně jako u předchozí dvojice to byla zástupkyně něžnější 

části populace.Bohouš, ač se snažil sebevíc , postupem času stále více ztrácel kontakt se soupeřkou.Navíc se už 

začaly nepříjemně ozývat bolesti v nohou,všem kuželkářům tak dobře známé z dob,kdy začali hrát kuželky více 

než pouze rekreačně.Proto i výkon na druhé dráze byl o mnoho slabší té první.To Martina stále pokračovala v 

dobré hře z první části a když si poprvé v dorážce odpustila svého pravidelného čestíka, tak se rychle začala 

přibližovat magická hranice třístovky.A nakonec se přes ní ,vůbec poprvé, o jednu kuželku dostala.Díky tomu 

máme další hráčku v klubu třístovkářů. Plyšáci tak uzavřeli podzimní část své účasti v Kulichovi čtvrtou výhrou a 

v klidu se mohou připravovat na nadcházející vánoční atmosféru a pomalu,ale jistě,spřádat herní plány do druhé 

části soutěže po novém roce.To domácí mají ještě pár zápasů do konce první části před sebou.Takže se můžeme 

jenom těšit,v jakém světle se nám příště ukáží. 

                                                                                                                      

                                                                                                      „Cho66“ 


