
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce a oslavu konce letošního roku máme před sebou a podzimní část druhého ročníku Kulicha za 

s sebou.Kromě jednoho zápasu mezi Stavěči a Modrou ústřicí,který byl přeložen na leden,se povedlo odehrát 

všechny plánované zápasy.Potvrdilo se že s rostoucím počtem  utkání , se postupně zvyšuje kvalita a úroveň celé 

soutěže.A rovným dílem k tomu přispívají jak hráči ,kteří se na kuželně pohybují delší dobu tak i ti,kteří se teprve 

tzv. otrkávají a přicházejí kuželkám a všemu tomu dění okolo na chuť.Letos se přihlásila tři nová družstva a určitě 

přinesla minimálně pozitivní oživení soutěže.Nejlépe se z nich ukázali Plyšáci,ale u nich se to všeobecně 

očekávalo.Tři hráči od nich už mají odehráno spoustu mačů na různých kuželnách takže jim postupem času začaly 

padat kuželky i na našich drahách.A výborně je doplnil jejich čtvrtý hráč Luboš,ač je úplný nováček.Takže 

doslova a do písmene plní roli černého koně soutěže.Ani Šikulové nezklamali.Několikrát zamotali hlavu i 

mnohem silnějším a ostřílenějším soupeřům a jejich výkony mají vzestupnou tendenci.A třetí tým nováčků hráči 

Modré Ústřice,taktéž nezklamal.Na to,že se u nich sešla parta úplných amatérů,doposud kuželkářskou múzou 

nepolíbených,možná někde za barem, předvádějí minimálně snahu a elán chuť se všemi soupeři zdatně a se ctí se 

popasovat,což „pamětníkům“ často připomíná i naše učednická léta.A pokud vydrží a neustanou ve snaze se 

zlepšovat,tak nebude daleko doba,kdy začnou brát bodíky ostatním týmům.Zbylá pětice týmů více či méně 

ukázala  to co se od nich před začátkem letošního ročníku očekávalo.Zahrádkáři zpočátku dopláceli na značnou 

kolísavost výkonů svých hráčů.Jim paradoxně nejvíc nevyhovuje vánoční a novoroční přestávka.Až v posledních 

zápasech konečně našli formu a začali předvádět takové výkony na jaké jsme byli u nich v minulosti 

zvyklí.Uvidíme zda-li na ně naváží ve druhé části soutěže.I Dřeváci měli více problémů než jistě čekali.Zdravotní 

problémy Standy jej dovolili nasadit pouze do několika zápasů a jeho absence je znát více než se čekalo.Takže u 

netrpělivě vyhlíží jeho návrat po novém roce a pak se budou snažit v odvetách všem ukázat,zač je toho dřevácký 

loket.Ani Stavěči právě nehrají to co dříve.Dílem se na tom podepsali zdravotní problémy hráčů,dále minimální 

počet odehraných zápasů jejich nejlepšího hráče Martina,ale i sympatické rozhodnutí kapitána nasazovat do 

zápasů všechny hráče na soupisce a nestavět pouze to nejsilnější.Ale poslední zápasy ,znovu ukázaly,že ještě 

neřekli své poslední slovo a v jarní části soutěže budou chtít obhájit své loňské prvenství.Ještě jim chybí odehrát 

jeden zápas s družstvem Modrá ústřice,který si museli přeložit do jarní části soutěže .Junioři to je kapitola sama o 

sobě.Podzimní částí soutěže propluli ,pro ně až nečekaně lehce.Pravda v hodně zápasech měli „kliku“ na losování 

nebo soupeř zrovna nepotkal top formu a tak jim to vycházelo po celou dobu.Až v posledním zápase také oni 

ochutnali jak chutná porážka.Horko těžko budou příští rok odolávat pokušení přejmenovat se na „KLIKAŘE“. 

Hodně překvapují Ajeťáci.I oni nasazují všechny hráče na soupisce a docela pravidelně střídají sestavu do 

jednotlivých zápasů a i tak dokázali,kromě jednoho,všechny vyhrát.To svědčí o kvalitě všech hráčů.Proto i díky 

porážce Juniorů v jejich posledním zápase,přezimují Ajeťáci na prvním místě průběžné tabulky.Máme tradičně 

spoustu třístovkám,rovných osmnáct.V čele je s výkonem 354 Martin Havel.Mezi ženami vede Jana Haškovcová 

s výkonem 309.Takže nyní nezbývá než si v pohodě a klidu užít stávajících vánočních svátků v kruhu svých rodin 

a přátel a oslavit vstup do nového roku 2014,ve kterém se opět budeme potkávat při vzájemných zápasech na 
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kuželně v naší soutěži.Přeji tedy všem veselé Vánoce,šťastný Nový rok 2014,a v něm spoustu spokojenosti 

nejenom po předvedených výkonech na kuželně,ale samozřejmě i v osobním životě. 

 

                     

 

 

 

TŘÍSTOVKÁŘI: 

01.   HAVEL Martin             sta          354                                                                                                          

02.   SMRŽ Petr                     aje         325                                                                                                  

03.   ZIGAL Pavel                  zah        318                                                                                                 

04.  ZADINA Rudolf                    sta          318                                                                                                                  

05.   VAŠKO Jozef                       aje          317                                                                                                                                                                     

06.  CHVOJAN Petr                     ply          315                                                                                                                                                                                                                                                                 

07.   HRUŠKA David                   sta           312                                                                                                                                      

08.   PAVELKA Vladimír             jun         310                                                                                                             

09.   HAŠKOVCOVÁ  Jana          ply         309                                                                                                               

10.   ŠTĚPÁNKOVÁ Anna.          jun.        308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

11.  ČERMÁK Radek                   zah         308                                                                                                           

12.   ČEPILA  Karel st.                 dře         308                                                                                                                       

13.  FUKOVÁ Veronika               sta          306                                                                                                           

14.   REWCZUK Marcel               aje          306                                                                                                                           

15.   ČERMÁK Eduard                 zah         306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

16.   ČEPILA Karel ml                  dře         302                                                                                                                     

17.   SOBOTKOVÁ Martina         ply         301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

18.   HRUŠKA Milan                    sta          301                                                                                                                                                                                                                       

                                                            

                                                      ZÁPASY: 

M.Ústřice-Ajeťáci              0:10   849:1124         07/12/13                                                                      

Šikulové-Zahrádkáři          2:8    1008:1175       08/12/13                                                                                                                 

Šikulové-M.Ústřice             8:1      906:973          15/12/13                                                                    

Stavěči-Zahrádkáři             8:2   1170:1156       16/12/13                                                                               

Stavěči-Junioři                    8:2   1160:1031        19/12/13                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

          TABULKA-podzim 2013 

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

1.  ajeťáci                      6   0   1   1088.7    51: 19   12   +4 

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

3.  stavěči                     5   0   1   1128.7    38: 22    10   +2 

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

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

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

7.  šikulové                   1   0   6     959.7     21: 49     2   -6 

8.  modrá ústřice         0   0   6     812.0      4: 56      0   -4 



 

             ZÁPASY PODROBNĚ            

                                   

  domácí: modrá ústřice           datum: 07/12                  hosté: ajeťáci 

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

 PETRLÍK Bohouš        147   59  206 17    VAŠKO Jozef                   210   84  294  5 

 PAŠTÉKA Ladislav     164   53  217 20    NÝVLT Bedřich c.           193   57  250 15 

 BARTOŠ Václav c.       158   43  201 23    SMRŽ Petr                       198   88  286  5 

 TESAŘ Petr                 168   57  225 18    REWCZUK Marcel       206   88  294  8 

       body:  0    celkem:  637  212  849 78           body: 10    celkem:  807  317 1124 33 

 

                        Vítězí ajeťáci poměrem 10 : 0 . 

Tak už i Ajeťáci se mohou v klidu oddávat zimním radovánkám a užívat si naplno předvánočního shonu.Mají za s 

sebou poslední zápas podzimu.To jejich soupeře ještě několik zápasů čeká.Tým domácích na poslední chvíli 

musel míchat se sestavou,když se z různých důvodů nemohli zúčastnit jejich dvě hráčky.A tak museli podruhé do 

sestavy povolat Pepu a jejich kapitán Bedřich,zase musel na chvíli přerušit přípravy na oslavu narozenin své drahé 

manželky.Jako první nastoupili Bouhouš a Pepa.Oba se v letošním ročníku představili na dráze podruhé.Ale 

kuželkářské zkušenosti hovořily jasně ve prospěch hostujícího hráče.Bohouš je úplný nováček,který teprve 

poznává sport zvaný kuželky,ale snahu a píli mu nelze upřít a tak se postupně jeho výkony budou zlepšovat. 

Minule nedokázal přehodit dvoustovku,ostatně jako mnoha dalším,kteří se na kuželně předvedli poprvé.No a 

dneska se mu to hned ve druhém zápase podařilo.Dokonce nakonec nebyl ani ve svém týmu čulibrkem a měl i 

nejméně chyb.To Pepa si určitě chtěl opět hodit další třístovku a moc nechybělo aby si tento cíl splnil.Možná se 

jenom trochu více ohýbat při hodech jak mu radil místní kuchtík.Takže z toho všeho je jasné,že první body berou 

domácí.Druzí šli na plac Láďa a Bedřich.I tady byl poměrně jasným favoritem hostující hráč.Jenom záleželo na 

tom,zda-li pak si udržel fazónu z posledních zápasů a neměl pak mít problém potvrdit roli favorita.Začátek hry 

sice chvíli trvalo,než se srovnal,takže to chvíli vypadalo na pěkné drama.Ale postupem času se zklidnil a začal 

předvádět své,nikým nenapodobitelné,kreace hlavně při dorážení jednotlivých kuželek.Navíc soupeř začal hodně 

chybovat  v dorážce a hodně tím usnadnil cestu Bedřicha za povinnými body.Ten se sice taktéž se svým celkovým 

počtem chyb nemůže nikde chlubit,ale náskok z plných na výhru stačil.Takže hosté vedou 4-0.Třetí si mezi s 

sebou rozdali Václav a Petr.I v této dvojici hráčské zkušenosti hovořily jasně ve prospěch hráče hostů.A opět se to 

naplno potvrdilo.Petr získává rozhodující náskok hned od počátečních hodů a po chvíli nebylo pochyb o tom, kdo 

získá i třetí body.Tak jako u předchozích spoluhráčů,se domácí hráč nevyvaroval spoustě špatných hodů a tak 

rychle ztrácel kontakt se soupeřem.Navíc spousta chyb hned v první dorážce(13),mu jistě na klidu do druhé části 

hry nepřidala.Také reálně  hrozilo,že se nedostane ani přes dvě stě a to  by už měl za tu dobu co se ukazuje na 

kuželně dávat běžně.Nakonec díky mírnému zlepšení ve druhé části,tuto pro něj povinnou metu o jednu kuželku 

překonává.Ale titul čulibrka ve svém týmu odehnat nedokázal.To Petr měl od začátku hru slušně rozjetou a jenom 

díky slabším plným se nedostal blíže ke třístovce.Poslední šli na plac Petr a Marcel.U domácího hráče se 

čekalo,zda-li pak se už zbavil své nervozity z prvního startovního hodu,kdy si už několikrát neodpustil ozónovou 

díru do plných.Dneska se mu pod dohledem kuchtíka Káji tohoto svého nešvaru povedlo zbavit.Bohužel,jakmile 

dozor odešel plnit si své povinnosti v kuchyni,Petr dává chvilku po tom hned svou první ozónovou díru a protože 

opakování je matka moudrosti,tak si totéž zopakoval pár hodů před koncem prvních plných.Takže dvě minely a 

najednou je tu ztráta,kterou musí dohánět v dorážce.Což byla voda na soupeřův mlýn.Marcel byl opět ten,kdo měl 

být tím,který bude tahat za delší konec provazu a neměl by mu v tom bránit nepříjemně poraněný palec na 

noze,který si nechal v zaměstnání přejet paleťákem.Že to nebylo žádné sranda zranění,tomu nasvědčovalo t, že 

aby se vůbec dostal do boty,tak si musel kus špičky boty odstřihnout,aby mu bolest nebránila v pohybu na 



dráze.Ale ani tato nepříjemnost mu nezabránila v chuti odehrát tento zápas.Od začátku nenechával nikoho na 

pochybách,kdo že je pánem v této dvojici a i díky chybám soupeře si budoval náskok každým hodem.Po změně 

drah Petr zlepšil svou hru,respektive zpřesnil své hody a nakonec i on se dostal přes dvoustovku a dokonce se i 

přiblížil svému osobáčku.Dvakrát škoda dvou minel v prvních plných.To by pak i těch dvě stě čtyřicet bylo na 

spadnutí.To Marcel dál předváděl soustředěnou hru a chvíli to i vypadalo,že konečně alespoň jeden hráč hostů 

přehodí třístovku.Nakonec ani on této kýžené mety nedosáhnul.Pár delších devítek a šance byla fuč.Ale i tak může 

být se svým výkonem,na to s jakým handicapem nastupoval,spokojen. Domácí  opět předvedli  mírné zlepšení 

jako tým.Konečně všichni čtyři hráči přehazují dvě stě a také proto si dneska utvořili týmový osobáček.A když 

sníží alespoň o třetinu množství chyb,tak meta devět set pro ně nemusí být zakletá.A hosté si splnili plán se kterým 

do dnešního zápasu šli a tím byl plný počet bodů,který je dostal na průběžné první místo v podzimní tabulce.A 

když se zadaří,tak nemusí být daleko od reality skutečnost,že i na tomto místě nastoupí do jarní části soutěže. 

  

 domácí: šikulové                datum: 08/12               hosté: zahrádkáři 

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

 NÁDVORNÍKOVÁ Eva     156   58  214 17      ČERMÁK Radek                212   96  308  5 

 HORN Jiří                          193   69  262 11      BAMBOUSKOVÁ Jana     192   62  254 13 

 NOHÁČEK Václav c.         196   52  248 17      ZIGAL Pavel                     213  105  318  6 

 POUSTECKÝ Václav         201   83  284 14      ČERMÁK Eduard c.           201   94  295  9 

             body:  2    celkem:  746  262 1008 59                body:  8    celkem:  818  357 1175 33 

 

                       Vítězí zahrádkáři poměrem 8 : 2 . 

Konečně mají Zahrádkáři odehraný zápas ,dle jejich představ.Dvakrát třístovka,jednou její atak a celkem vytvořili 

nový letošní nejlepší výkon družstva.K tomu samozřejmě ve finále jasná výhra.Co víc by si mohli přát.Snad 

jenom,aby toto opakovali častěji.Ani soupeř se nenechával zahanbit,ale na rozjeté soupeře to nestačilo.Jako první 

se představili Eva a Radek.Domácí hráčka hodně  zaspala na začátku, když dvakrát trefila "ozónovou díru" do 

plných.Kdysi dávno její autor řekl,že jedna se zadaří tak jednou za deset let.Takže domácí hráčka tímto,už má 

doufám vybráno nadlouho dopředu.Že se to samozřejmě musí projevit na celkovém rozpoložení v tom negativním 

smyslu,nemusím dodávat.Dokonce až tak,že Eva chtěla odejít z kuželny. Pak se ale zklidnila a konečně začala 

předvádět alespoň trochu to co umí.Ale špatný začátek se už nepodařilo napravit.Také proto dneska zahrála zatím 

svůj nejhorší výkon.To její soupeř Radek konečně ukázal svůj dlouho skrytý potenciál.Výborné plné na obou 

drahách, podpořené hodně solidní dorážkou s minimem chyb a je z toho jeho první letošní třístovka. Dokonce na 

své první dráze hází za čtyřicet hodů rovných 160!Radost pohledět.Z toho všeho je nad slunce jasné,že první body 

si po zásluze berou hosté a k tomu mají i výrazný náskok v kuželkách.Podle losu bylo jasné,že největší šanci 

pomýšlet na body budou mít domácí ve druhé dvojici.V té los svedl proti sobě Jirku a Janu.Domácí hráč se zatím 

ukazuje jako nejlepší hráč svého týmu a už i začíná svému týmu přinášet dílčí body.Jeho soupeřka,byla v 

minulosti taktéž zvyklá hodně bodovat,ale letos stále nemůže najít svou dřívější fazónu a to hodně hrálo do karet 

jejímu soupeři.Ještě první plné se však před zápasové prognózy nevyplňovaly.Hostující hráčka,přes několik 

zaváhání,vede po dvacítce hodů do plných o 11 kuželek.Což sice není mnoho,ale přece jenom soupeř už musí začít 

stahovat.O Jirkovi je známo,že mu chvíli trvá,než se dostane do správné provozní teploty a většinou tomu tak bývá 

po prvních plných.To se také následně ukázalo hned v první dorážce.V té dokázal ubrat z náskoku soupeřky 

rovných osm kuželek a do druhé poloviny se šlo prakticky za vyrovnaného stavu.Respektive vedení Jany o tři 

kuželky v tomto sportu nic moc neznamená.Navíc si Jirka dovolil ten luxus,v podobě dvou "ozónových děr", 

tentokráte pro změnu v dorážce,když šel do celých devítek.Ve druhé půlce  Jirka plně přebírá režii duelu do svých 

rukou a před dorážkou vede o celou devítku.Přes veškerou snahu Jany,se jí z této ztráty daří umazat pouhou 

kuželku.Jirka tedy uhrál svému týmu první body a zápas tak začal být opět trochu zajímavý.Domácí už mohli být 

přinejmenším spokojeni s tím,že nedostali kanára.Ale jelikož s jídlem roste chuť,měli chutě i na další body a 



nebáli se stále i pomýšlet na možnou celkovou výhru a pustili se do dalšího boje pěkně zostra.Třetí dvojka 

nastoupila ve složení za domácí Václav první(dneska za ně hráli dva Vašíci) a za hosty Pavel.Tady byl velký 

favoritem hostující hráč.Ne že by Václav neměl šanci na možné překvapení,ale to by si musel sec sakra zlepšit 

osobáček.Pavel totiž umí čas od času přehodit třístovku.Ještě první plné drží domácí hráč se soupeřem krok.Ale 

následující dorážka zhatila veškeré možné naděje Václava na to,aby se soupeřem mohl dále bojovat jako rovný s 

rovným.Plných jedenáct chyb a bylo prakticky o osudu duelu rozhodnuto.Navíc Pavel zahrál dorážku výborně.61 

poražených kuželek spolu s náskokem v plných a před druhou  částí duelu vede o 45 kuželek.To už hráč jeho 

kvalit a zkušeností neztrácí.Druhá půlka pokračuje ve stejném duchu.Plné ještě domácí hráč drží krok,ale opět v 

dorážce hodně ztrácí.Takže dohromady ani neshazuje 250 kuželek.To Pavel pokračoval v kvapíku z první dráhy a 

zopakoval skoro stejné číslo (164-154).Suma sumárum dohromady krásných 318,čímž se dostává na třetí místo 

mezi třístovkáři.Další dva body pro hosty a o vítězi celého zápasu je rozhodnuto.Výsledek posledního duelu už 

mohl jenom kosmeticky upravit výši porážky domácího týmu.Ale stále se hrálo o prestiž obou posledních 

účastníků.Poslední hráč domácích Vašík dvě,by si jistě velmi rád  odnesl ze souboje cenný skalp svého soupeře.A 

Eda,hráč hostů,zase nechtěl pokazit výborný dojem z dnešní hry svého týmu.A svůj skalp opravdu nerozdává na 

počkání.O ten se musí soupeř hodně snažit.Často musí zahrát své maximum.Od začátku to byl souboj hodně 

vyrovnaný.Hráč domácích se opravdu překonával a Eda se s tím hodně dlouho nemohl srovnat.Už první plné 

naznačovali,že to Vašík dvě, myslí s výhrou opravdu vážně.Po plných vede už o dvě kuželky.Pak předvádí 

dorážku,jakou by mu mohla závidět většina hráčů naší soutěže.Rovných 50 kuželek.A to si prosím neodpustil 

sedm chyb.Z toho pět na konci na levého sedláka.I tak dal dohromady 148.Na to,jak hraje kuželky dlouho,hodně 

dobrý počin.To Eda se vedle na dráze trápil.Devítky nějak dlouho dohazoval a i když měl stejně chyb jako soupeř 

,ztrácí po půlce 20! kuželek.To už je relativně hodně,ale viděl jsem už stáhnout rozdíl více jak čtyřiceti 

kuželek,takže stále bylo oč hrát.Druhé plné Eda stahuje z rozdílu dvě kuželky.O všem tedy měla rozhodnout 

závěrečná dorážka.V té přece jenom ukázal větší vůli po vítězství hráč hostů.Hod po hodu stahoval z rozdílu v 

kuželkách a když se k tomu přidalo opět sedm chyb Václava při dorážení jednotlivých kuželek,oproti Edovo 

dvěma,začaly se misky vah pomalu,ale jistě převažovat na stranu hostujícího hráče.Václav ať se snažil 

sebevíc,přece jenom mu v závěru chybělo více jistoty při dorážení a toho Eda beze zbytku využil ve svůj 

prospěch.Nakonec je to on, kdo vychází vítězně z tohoto nejvíce vyrovnaného duelu.Oba předvedli výbornou a 

napínavou hru se šťastnějším koncem pro Edu. Hráč domácích může být spokojen s předvedenou hrou,navíc si 

vytváří osobáček.Pokud bude dále pokračovat v předvedeném výkonu a omezí počet chyb na polovinu,tak hranice 

třístovky může být brzo překonána.A Eda si dokázal,že umí zvládat napínavé duely a stále je hráčem,který ještě 

dlouho nebude patřit do starého železa.Ba naopak,na to aby jej soupeři dokázali porazit,musí co nejmíň chybovat a 

i tak to budou mít hodně těžké.Chyběla tomu jenom ta třešnička v podobě překonání třístovky,ale dneska mu k ní 

chybělo pouhých pět kuželek a myslím že vzhledem k tomu jak se vzájemný duel vyvíjel,byl nakonec i za 295 

hodně spokojen.Navíc v součtu všech hráčů,jeho tým vytvořil nový letošní rekord družstva.A domácí si taktéž 

udělali radost v podobě nejlepšího výkonu,který v soutěži doposud předvedli. Viděli jsme pěkný až do konce 

napínavý zápas.A jestli Zahrádkáři budou pokračovat v nastoleném tempu tak jejich budoucí soupeři budou mít 

hodně velkou práci je porazit. 

 

  domácí: šikulové                datum: 15/12            hosté: modrá ústřice 

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

 NÁDVORNÍKOVÁ Eva     162   70  232 17     PAŠTÉKA Ladislav     132   32  164 31 

 NOHÁČEK Václav c.         207   61  268 16    PETRLÍK Bohouš       144   71  215 14 

 HORN Jiří                           193   52  245 16      BARTOŠ Václav c.     172   35  207 27 

 TOMEC František                 98   63  161 29     TESAŘ Petr                  157   50  207 19 

             body:  8    celkem:  660  246  906 78           body:  2    celkem:  605  188  793 91 

                     Vítězí šikulové poměrem 8 : 2 . 



Tak už se konečně urodilo první vítězství v zápase i pro Šikuly.Povedlo se jim to v jejich posledním letošním 

zápase.Ale dlužno napsat,že jim cestu za výhrou jejich soupeři,hráči Modré ústřice vůbec nekomplikovali.Ba 

naopak,spíše to vypadalo,jako by chtěli dát svém sokům pěkný dáreček pod stromeček.První dvojici určil los v 

tomto složení.Za domácí Eva a hosty reprezentoval Láďa.Ten se zachoval jako "pravý gentleman" a soupeřce 

nekladl přes cestu za výhrou ani stébélko slámy.Tak vymetenou cestičku,snad ještě soupeřka před s sebou 

neměla.A asi už dlouho mít nebude.Eva od prvních hodů měla celý zápas pevně ve svých rukou.První plné a má 

náskok bez jedné kuželky čtyřicet kuželek.A po dorážce,bez jedné padesát.Ale to se Láďa vůbec nemohl ničemu 

divit.Neuvěřitelných 16 chyb za prvních čtyřicet hodů,to bylo pro něj jak v hororu.Druhé plné přece jenom 

hostující hráč zabral a stahuje z náskoku soupeřky celou devítku,ale v dorážce si Eva bere svůj náskok zpět a ještě 

další kuželky dává navíc.Nakonec jsou z toho první body pro domácí a k tomu slušná nadílka 68 kuželek k 

dobru.Druhá dvojice byla Václav a Bohouš.Tady byl jasným favoritem domácí hráč,ale Bohouš se každým 

zápasem zlepšuje a v poslední době předvádí nejlepší výkony ve svém mateřském oddíle.Vašík získal rychle klid 

do hry hned v prvních plných,kde soupeři utíká o 33 kuželek.V dorážce sice nepřidal žádnou další kuželku k 

dobru,přesto mu tento náskok do druhé půle dává hodně velký klid do další hry.V té byl skoro stejný scénář.I ve 

druhých plných,si domácí hráč uhrál solidní náskok, tentokráte třiceti kuželek a bylo prakticky rozhodnuto.Ale 

Bohouš není z hráčů,kteří hází flintu do žita a v dorážce je o deset kuželek lepší než soupeř.Přesto další body jsou 

jasně domácích,ale Bohouš si opět zlepšil svůj osobáček.Třetí dvojka byla Jirka a tentokrát Václav od hostů.Tento 

duel byl v první půli hodně vyrovnaný.Plné má Jirka o deset kuželek lepší soupeře.Po dorážce,ve které oba 

napáchali neuvěřitelných 13! chyb,stále vede domácí hráč i když jednu kuželku z úvodního náskoku ztratil.Druhá 

půlka byla konečně  plně v režii Jirky a dovedl zápas do vítězného konce.Hlavně poměr v chybách vyzněl 

jednoznačně v jeho prospěch (2-14),a to mělo velký vliv na čísla obou hráčů.Poslední šli do boje Franta a 

Petr.Nyní měli konečně šanci na své pomocné bodíky i hosté.Domácí hráč,snad pod vědomím toho,že je zápas 

prakticky rozhodnut,zahrál hodně ležérně a zopakoval si svůj dosavadní nejhorší výkon.K tomu skoro třicet 

chyb,které si neodpustil ani v plných.Toho v plné míře využil Petr.I když ani on se svým konečným číslem nemohl 

být spokojen,dneska mu to na body s klidem stačilo.Domácí tedy poprvé v soutěži vítězí.Hosté mohou být trochu 

spokojeni s tím ,že nedostali pod stromeček od soupeře "žlutého ptáčka i s klecí",ale to je tak všechno.Ještě 

Bohouš snese přísnější měřítko.Je lídrem ve svém týmu a osobáček taky narostl.Zdá se,že jim v něm roste opravdu 

nadějný hráč.Navíc si hosté opět neodpustili spoustu chyb a to nejenom v dorážce a opět atakovali skoro stovku.A 

to už se zdálo,že konečně se v tomto ohledu zlepšují.No teď mají oba týmy před s sebou vánoční přestávku,ve 

které dozajista naberou spoustu sil a chutě do další části soutěže. 

  

 domácí: stavěči                 datum: 16/12               hosté: zahrádkáři 

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

 ZADINOVÁ Alena       178   65  243 12    BAMBOUSKOVÁ Jana     176   86  262  8 

 HRUŠKA David           216   87  303  7     ČERMÁK Radek               231   71  302 16 

 FUKOVÁ Veronika       209   97  306  4     ČERMÁK Eduard c.          213   79  292 10 

 ZADINA Rudolf           217  101  318  6    ZIGAL Pavel                    203   97  300  4 

        body:  8    celkem:  820  350 1170 29             body:  2    celkem:  823  333 1156 38 

 

                        Vítězí stavěči poměrem 8 : 2 . 

Když se dostavili jednotlivé týmy ke svému duelu na kuželnu, tak to vypadalo podle sestav na hodně velkou šanci 

pro Zahrádkáře na body.Domácím nemohl,pro opět bolavá záda,nastoupit jejich kapitán Milan a tím se šance na 

body pro oba týmy hodně vyrovnaly.Ne,že by zbytek domácího týmu stále nebyl s to zvítězit,ale přinejmenším 

psychologická výhoda byla na straně hostů.Ale veškeré prognózy bývají hlavně v kuželkách hodně ošidně.Domácí 

hráči prakticky neměli co ztratit,šli tedy do zápasu s čistou hlavou a mohli si zahrát bez nervů a stresu a předvést 

co v nich je,když nemusí,ale "jenom" mohou.To hosté zase cítili velkou šanci na své první body proti tomuto 



soupeři.Navíc když nastoupili ve své nejsilnější sestavě,ve které v minulém zápase dokonce zahráli nejlepší výkon 

družstva.Ale zase na druhou stranu,jim tento pocit mohl svazovat ruce a s tím pak přichází často křeč a 

nervozita.Tím pádem byly karty dopředu rozdány nastejno.Stejně si to navzdory všem předpovědím museli 

odehrát hráči sami na dráze.První šli do toho Alenka a Jana. Obě už hrají delší domu.Jeden čas dokonce i ve 

stejném družstvu,to když v minulosti Alenka hrála v týmů hostů.A bylo na co koukat.Obě si nedávali nic zadarmo 

a škoda újezdu domácí hráčky do plných a několika jedniček a mohlo být ještě větší drama.To mohla Alenka 

získat více šanci na bodíky.Jana předvedla větší jistotu v dorážce a to ve většině zápasech,když jsou plné 

vyrovnané,rozhoduje.Proto první body berou hosté a vedou o 19 kolků.Ale Alenka nemusela smutnit.Opět si 

zlepšila osobáček a stále měl její tým naději bojovat o celkovou výhru.To hosté si slibnější začátek nemohli 

přát.Možná sice čekali o trochu větší náskok,ale stále měli vývoj zápasu ve svých rukou.Druzí se nám předvedli 

David a Radek. Domácí hráč na poslední chvíli zaskočil za svého nemocného tatínka a kapitána.A Radek byl zase 

tajným žolíkem v týmu hostů.Proto jsme čekali napínavý zápas.A to se doslova a do písmene potvrdilo.První plné 

jsou za nimi a David vede o dvě kuželky.I v dorážce předvádí domácí hráč větší jistotu.Hlavně méně chybuje a to 

se ukázalo býti důležitým aspektem pro konečný výsledek.Po půlce vede David o jedenáct kuželek.Ale může za to 

asi ponejvíce devět chyb Radka. Dorážka mu občas dává více zabrat než by bývalo zdrávo.Ale změna drah 

přinesla dramatickou zápletku.Radek zahrál 125 v plných a rázem je po náskoku Davida.I když ani on nezahrál 

vůbec špatně,najednou před dorážkou vede hostující hráč o šest kuželek.A začala přetahovaná o vedení až do 

konce hry.David postupně kuželku po kuželce ukrajuje z náskoku Radka ,ale ani ten nedává svou kůži 

zadarmo.Nakonec opět rozhoduje větší počet chyb.V těch je opět"lepší" Radek,respektive jich zase zahrál více než 

David.A tak rozhodl poslední hod Davida. Díky němu vyhrává o jedinou kuželku.Oba se v zápalu boje dostali přes 

třista,ale šťastnějším je tentokráte domácí hráč.Když se podíváme na poměr chyb mezi hráči 7/16,tak je jasně 

vidět,kde Radek ztratil šanci na body.Proto je teď duel 2-2,ale stále mají hosté k dobru 18 kuželek.Třetí dvojici 

určil los v tomto složení.Na straně domácích Veronika,čerstvá to oslavenkyně a soupeře měla více než 

zdatného,kapitána hostů Edu. Domácí hráčce už chybělo k dárkům k narozeninám,jež dostala den před 

zápasem,dostat už jenom tu pověstnou třešničku na dortu.Jistě si přála konečně zahrát třístovku,nebo uhrát výhru 

nad soupeřem.A kdyby byly třešničky dvě vůbec by se nezlobila.Ale soupeře měla opravdu těžkého.Verča šla do 

boje naplno.Soustředěnou hrou v prvních plných,stále více živila šanci na solidní výsledek.Ani Eda se nenechával 

zahanbit.Po prvních mají oba přes sto 105/104.Pak přichází první důležitý nástup Veroniky. Dorážka 52 a jenom 

dvě chyby!Dohromady s plnými 157!První třešnička se začala výrazně zjevovat v dáli.Navíc Eda s ní nedržel krok 

a najednou za tou první třešničkou začala vykukovat i ta druhá.Verča totiž po půlce vede o 17 kuželek!Více než 

slušný počin domácí hráčky v první půlce.Druhá půlka slibovala velké drama.Eda zabral a stahuje z náskoku po 

druhých plných pět kuželek.Opět oba přes sto,tentokráte 104/109.Takže jako vždy bylo to na tom,jaký oba ukáží 

um v dorážce.V té se oba drželi na těsný distanc.Ani jeden nepouští  druhého do trháku.Opět je to domácí 

hráčka,kdo méně chybuje a pět hodů před konce má na svém kontě první třešničku.Na tabuli svítí třístovka a ještě 

k ní může pár kuželek přidat.Nakonec je z toho krásných 306!No a protože si udržela většinu svého náskoku 

z první dráhy,splnila si i druhý cíl,se kterým dneska na kuželnu přišla.Poráží svého soupeře.A hlavně určitě měla 

více než dobrý pocit ze své předvedené hry.Navíc jenom čtyři chybičky,po dvou na každé dráze.To děvče nám 

zraje jako víno.Nyní už vedou domácí 4-2 přesto na kuželky stále prohrávají,ale už jenom o 2 kuželky.Osud 

zápasu měla ve svých rukou poslední dvojice Ruda a Pavel. Stále mohl vyhrát kdokoliv a tak ani jeden nemohl 

svůj zápas vypustit.První plné,pro mnohé nečekaně,vyhrál Ruda.Deset kuželek k dobru je slušné.A dorážka na tom 

nic nezměnila.Oba mají padesát.Hlavně u Rudy to bylo více než slušné.Ale dneska hrál hodně klidně a 

soustředěně s minimem chyb a to se pozitivně projevilo na jeho výkonu.I druhé plné mají vyrovnané.Domácí hráč 

jednu kuželku přidává k dobru.Opět tedy musela rozhodnout dorážka.Oba se snaží co jim síly stačí.Pavel shazuje 

44 kuželek,ale Ruda je o sedm kuželek lepší a stejně jako na první dráze dává více jak 50 kuželek.Z čehož jasně 

vyplývá,že i poslední důležité body bere za výhru domácí hráč.Oba se v zápalu boje dostali přes třista.Ale Rudovo 

318 je toho dne nejlepší ze všech.Nakonec je to podle čísla jasná výhra domácích 8-2.Ale kdo byl na kuželně 

viděl,že vyhrát dneska mohly oba týmy a jenom díky tomu,že domácí šli výhře trochu více naproti,jsou těmi 

šťastnějšími.Hosté odcházeli smutní,ale zanechali na kuželně více než dobrý dojem.Ale na to se bohužel historie 

ptát nebude.Snad je může potěšit to že alespoň dali Veronice "mooc" pěkný dárek k jejím narozeninám.Tři 

třešničky,jedna navíc za celkovou výhru týmu,je už skoro celý třešňový kompot. 

 

 



  domácí: stavěči                 datum: 19/12                  hosté: junioři 

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

 HRUŠKA David           190   91  281  3      ŠTĚPÁNEK Otto             208   62  270 15 

 HAVEL Martin           223  104  327  1      MIOSGA Heinz               163   42  205 28 

 ZADINA Rudolf           212   89  301  8      ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      196   64  260 13 

 ZADINOVÁ Alena       173   78  251 10      PAVELKA Vladimír c.    211   85  296  7 

       body:  8    celkem:  798  362 1160 22               body:  2    celkem:  778  253 1031 63 

  

                       Vítězí stavěči poměrem 8 : 2 . 

Po tomto posledním letošním zápase,už není žádný tým,který by neokusil hořkost porážky.Jako poslednímu se to 

"povedlo" Juniorům.Celou doby proplouvali podzimní částí tu se štěstím,tu s klikou,bez zaváhání a stopku v této 

spanilé jízdě jim vystavili až v poslední možné chvíli Stavěči.Ti v posledních zápasech ukázali svou vzrůstající 

formu a pro ně je velká škoda,že teď bude chvilku,z důvodů vánočních svátků,kratší zápasová přestávka.Los 

poměrně zajímavě určil sestavy do jednotlivých dvojic.Dvakrát byly dvojice vyrovnané a po jedné na každé 

straně, byl favorit jasný jednou domácí a podruhé hostující hráč.První šli na plac David a Otta. Pokaždé byl 

hostující hráč lepší v plných a dvakrát dokázal David ztrátu, nejenom smazat,ale vždy byl o kousek po celé sérii 

lepší.Poprvé jenom o jednu kuželku,ale podruhé už o devět a to rozhodlo tento duel v jeho prospěch.Velký rozdíl 

byl mezi hráči v chybách,které oba předvedli v dorážce.David tři,Otta patnáct a opět se ukázalo,jak je dorážka 

důležitá. První body tedy berou domácí.A mírný náskok jedenácti kuželek.Měli jsme za s sebou první vyrovnanou 

dvojici.Nyní byla před námi dvojice,ve které byl jednoznačným favoritem domácí hráč.Jako další tedy nastoupili 

Martin a Honza.Hostující hráč hodně usnadnil cestu svému protihráči za povinnými body.Spousta chyb v dorážce 

a i plné nevyzněli bůhví jak přesvědčivě.To všechno hrálo Martinovi do not.Znovu se ukázal ve výborném světle a 

velmi výrazně překonal metu třístovky.A jedna jediná chyba v dorážce taktéž hovoří o jednoznačné převaze.Takže 

i druhé body mají domácí a nyní už i velmi výrazný náskok v kuželkách.Sto třicet tři kuželek,se dá opravdu  horko 

těžko dohnat.Navíc při dnešní konstelaci nálad a předvedených výkonů na kuželně,se toto jevilo už jako čistá 

utopie.Ale stále se hrálo o pomocné body,které se můžou při závěrečném sčítání na konci soutěže hodit.První se o 

ně na straně hostí měla pokusit Anička.Ale měla opět těžkého soupeře.Ruda v posledních zápasech ukázal,že se 

mu pomalu,ale jistě navrací herní jistota.Hlavně dorážka pro něj přestává být jeho noční můrou.Zápas ve svůj 

prospěch rozhodl domácí hráč hned v první polovině.Hodně dobré plné (107),vzápětí podporuje výbornou 

dorážkou(53).A o osudu tohoto důležitého duelu bylo prakticky rozhodnuto.Vedení po půlce o 32 kuželek dávalo 

hodně klidu do druhé části Rudovi.Anička sice párkrát dokázala,že umí při přechodu na druhou dráhu,předvést o 

mnoho lepší výkon než na té své první,což vzápětí potvrdila zlepšenými druhými plnými,ale Ruda si nechtěl 

komplikovat solidně rozjetý zápas.Až do konce druhé části hry nedával soupeřce ani trochu naděje na možný 

zvrat.I druhou půlku vyhrává a jenom tak potvrdil jistou cestu domácích za další jejich výhrou.Jako třešničku na 

dortu i on přehazuje třístovku. Poslední šanci hostů alespoň na čestné bodíky,měl jejich kapitán Eda proti Alence v 

posledním dnešním duelu.Nyní byl jasným favoritem hráč hostů.To Alenka si mohla užívat pocit z výhry jejího 

týmu a konečně si klidu odehrát své utkání.Tato zápasová pohoda pak měla velmi pozitivní vliv na její 

předvedenou hru.Solidní plné i slušná dorážka ,s pro ní minimem chyb a na světě je její další letošní zlepšení 

jejího nejlepšího letošního výkonu.Proto i s její hrou mohl být dneska spokojený nehrající kapitán domácích 

Milan.Eda si taktéž vedle na dráze splnil svou "povinnost",kterou bylo získat alespoň čestné dva bodíky.A moc 

mu nechybělo aby se i on dostal přes třístovku.Takže domácí splnili beze zbytku svou roli mírného favorita 

duelu,A hosté díky porážce spadli z prvního místa v průběžné tabulce na druhé za Ajeťáky.   
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