
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak už jsme to rozjeli.Konečně je odehrán první měsíc druhého ročníku Kulicha.Povedlo se odehrát celkem čtyři 

zápasy.Jako vždy týmem,který od začátku kvaltuje jsou Dřeváci.Už mají za s sebou tři mače.Hned se také ukázali na 

kuželně dva, ze tří nových týmů.Plyšáci a Modrá Ústřice.Prvně jmenovaní vybojovali velmi vyrovnaný zápas 

s Ajeťáky,který o výhře jejich soupeřů rozhodl až úplný závěr.A hráči Modré ústřice  při svém úvodním zápase proti 

Dřevákům předvedli impozantní nástup plně v režii svého názvu.Vzápětí pak poznali,že je čeká spousta práce,aby mohli 

býti vyrovnanějšími svým soupeřům.Přesto si v úvodním duelu uhráli své první body za jeden vyhraný duel.Také se hned 

dostali tři hráči do klubu třístovkářů.Zatím vede kapitán Juniorů Eda Pavelka s výkonem 310.Odehrané zápasy přilákali i 

do řad diváků naše známé lazary.Andreu a Standu.Dokonce se nechali vyhecovat k prvním hodům na kuželně po dlouhé 

době zapříčiněné jejich zdravotními problémy.Dokonce se v kuloárech proslýchá,že Dřevákům se brzo vrátí na kuželnu 

jejich důležitý hráč.Určitě se na to všichni těší .Po čtyřech zápasech vede tým Juniorů,kteří se stále potýkají s neúčastí 

Andrey.Zatím nejlepší výkon družstva 1100 drží Stavěči. A nejlepší hráčkou mezi ženami je Ajeťačka Dáša Kuntová 

které shodila 285 poražených kuželek.Celkem se už představilo na kuželně pětadvacet hráčů a hráček. 

 

                    TŘÍSTOVKÁŘI: 

01.  PAVELKA Vladimír     jun        310                                                                                                          

02.  ČEPILA  Karel st.                dře          308                                                                                                                                                                                                                                   

03.  HRUŠKA Milan                   sta          301                                                                                                            

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 2. 
ZPRAvodaj 

 KUželek 

  TABULKA-Průběžná 

                       v.  r.  p.  průměr     skóre    b.      

 1.  junioři                      1   0   0   1014.0       8:  2    2    

 2.  stavěči                      1   0   0   1100.0        6:  4    2    

 3.  ajeťáci                       1   0   0   1027.0        6:  4    2    

 4.  dřeváci                       1   0   2   1027.3    14: 16    2    

 5.  plyšáci                        0   0   1   1050.0       4:  6    0    

 6.  modrá ústřice           0   0   1     758.0       2:  8    0    

 7.  zahrádkáři                  0   0   0          .0         0:  0    0     

 8.  šikulové                       0   0   0           0        0:  0    0     



 ZÁPASY: 

Plyšáci-Ajeťáci  4:6    1050:1027    17/09/13                                                                      

Dřeváci-Modrá Ú          8:2    1031:  758     22/09/13                           

Dřeváci-Junioři              2:8      995:1014    26/09/13                                                                                                                   

Stavěči-Dřeváci             6:4    1100:1050     29/09/13                                                                                   

  domácí: plyšáci                 datum: 17/09                  hosté: ajeťáci 

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

 HAŠKOVCOVÁ Jana      195   70  265 11    SMRŽ Petr                       202   77  279  8 

 HAŠKOVEC Luboš         162   61  223 20    ŠTEGOVÁ Dagmar         186   60  246 19 

 SOBOTKOVÁ Martina    203   71  274 11    KUNTOVÁ Dagmar       188   97  285  6 

 CHVOJAN Petr              216   72  288 13    NÝVLT Bedřich c.           182   35  217 25 

 body:  4    celkem:  776  274 1050 55    body:  6    celkem:  758  269 1027 58 

                        Vítězí ajeťáci poměrem 6 : 4 . 

Tak jsme se dočkali rozjezdu druhého ročníku soutěže neregistrovaných kuželkářů v Chodově Kulicha. O úvodní zápas se 

postarali, nováček letošního ročníku družstvo Plyšáci a soupeřem jim bylo družstvo Ajeťáci,kteří naopak odehráli v 

chodovských soutěžích už mnoho zápasů. Do první dvojice určil los za domácí tým kapitánku Janu a na druhé dráze se 

představil Petr. Oba hráči už mají za sebou spoustu zápasů na kuželnách karlovarského kraje, ale přece jenom více má 

odehráno domácí hráčka. Ve prospěch Petra zase hrálo, že většinu svých zápasů odehrál na své domácí kuželně hotelu 

Nautilus, což mělo papírově vyrovnat větší zkušenosti jeho soupeřky. Ta na naší kuželnu zavítala vždy jednou do roka       

i když v letní přestávce už chodila pilně trénovat na naše dráhy. Takže se čekal vyrovnaný boj. A oba nás nezklamali. 

První plné skončili  plus dvě kuželky pro hostujícího hráče. Ani dorážka na tom nic nezměnila. I druhé plné vyhrává Petr. 

Tentokrát o kuželek pět. Stále to ale bylo hratelné pro obě strany. Rozhodnout, musela druhá dorážka. V té se konečně 

ukázala větší zkušenost s obtížností naší kuželny u hostujícího hráče. V ní přidal další plusové kuželky na své konto,        

a proto první body bere Petr. K tomu i slušný náskok čtrnácti kuželek. Po odehrání duelu byl Petr rád, že to má ve zdraví 

za s sebou, jelikož měl v nohách už druhý zápas ve dvou dnech. Protože to byly hned ostré starty po letní přestávce, bylo 

na něm vidět, že docela rád uvítá týdenní pauzu před dalším zápasem. Jana přes porážku nemusí smutnit. Na první zápas 

předvedla hodně bojovný výkon. Druzí se na place představili za domácí Luboš a za hosty první Dáša. Pro domácího 

hráče to byl první ostrý zápas v jeho kariéře, kdežto Dáša to už je ostřílena kuželnice.I tak i tento duel sliboval vyrovnaný 

boj. Luboš se v trénincích stále zlepšuje a Dáša naopak stále hledá svou dřívější formu. A úvod zle nevyšel hostující 

hráčce. Po třech hodech svítí na jejím kontě "jednička“.Ano to není chyba. Levá ozónová díra, pravá ozónová díra           

a třetím hodem sedlák.(Ozónová díra je novým označením průhozu do plných, který zde v minulosti vymyslel Pepa,hráč 

družstva Včelaři). Nic horšího pro její psychiku jí nemohlo potkat. Naštěstí se z toho postupně oklepala a stejné chyby, až 

na jednu výjimku na druhé dráze, nezopakovala.Naštěstí pro ní,soupeř střídal hodně dobré hody se slabšími a tím umožnil 

Dáše postupně stáhnout úvodní ztrátu. Díky lepší první dorážce,dokonce po půlce hry vede o dvanáct kuželek. Druhá 

dráha už přece jenom ukázala, že hostující hráčka hrát nezapoměla.To je jako s plaváním, stačí hodit do vody a člověk si 

musí vzpomenout, že to kdysi uměl dobře! Tady získává dalších dvacet osm kuželek a už už to vypadalo na klidné 

dohrání zápasu. Ale Luboš svůj boj ještě nevzdává. Za mohutného fandění své manželky Jany a spoluhráčky Martiny, v 

dorážce hodně zabojoval a výrazně stahoval,kuželku po kuželce ,z náskoku své soupeřky.Ta opět ukázala v plné nahotě 

svou největší slabinu - dorážení jednotlivých kuželek. Ještě,že měla slušně nahráno z plných, jinak by její cesta za výhrou 

byla ještě o hodně těžší. Takhle přece jenom nakonec uhlídala mírný náskok a i ona přináší svému důležité dva bodíky za 

výhru.Opět se ukázala pravda, že je neradno jakéhokoliv hráče podceňovat i když jsou to nováčci. Vždy se musí hrát 

naplno až do úplného konce. I třetí, tentokrát ryze dámská dvojice, slibovala vyrovnaný mač. Los proti sobě svedl za 

domácí hráčku Martinu a za hosty druhou Dášu.Taktéž tady platilo to samé jako v první dvojici. Domácí hráčka má 

odehráno spoustu zápasů na okolních kuželnách v různých soutěžích, dokonce i mezi registrovanými a ve prospěch 

domácí hráčky zase hrálo, že velkou část své kuželkářské kariéry zažila na naší kuželně. Naopak mírným handicapem 

Dáši bylo, že stejně jako její spoluhráč Petr, šla do zápasu naostro (myšleno tím,že i ona byla na kuželně naposledy 

v dubnu,upřesňuji jenom pro sichr..slovní obraty v češtině bývají někdy hodně dvousmyslné). A to je přece jenom docela 

dlouhá doba. Obě hráčky bojovali s nástrahami kuželny jako lvice. Martina získává po prvních plných náskok čtrnácti 

kuželek a to si dovolila luxus dvou přešlapů, čímž přišla ještě o dalších šest kuželek, které se jí nezapočítali. Dáše přece 

jenom chvíli trvalo, než zaměřila svou zlatou ruku tím správným směrem.To se jí daří v tu nejlepší možnou dobu, hned v 

následující dorážce. Rychle dohazuje jednu devítku za druhou, čímž pomalu, ale jistě stahuje náskok své soupeřky. Ta se 

nečekaně dlouho trápí na pravém sedlákovi, kde si udělala pět újezdů. Také díky tomu, se Dáše podařilo obrátit vývoj 

zápasu a po půlce duelu je to pro změnu ona, kdo vede o čtyři kuželky. Změna drah přinesla další velký boj o každý 



bodík. Druhé plné nakonec vyznívají o jednu kuželku lépe pro hostující hráčku. A to si prosím Dáša neodpustila dvě 

jedničky v závěru plných! Opět tedy rozhoduje druhá dorážka.I v té Dáša předvedla větší přesnost při dorážení. A 

nejenom,že udržela náskok z úvodu, ale i pár dalších kuželek k dobru přidává a vybojovala tak rozhodující dva body, 

které určují to, že dneska vítězí Ajeťáci.Ještě musím připomenout skvělou dorážku hostující hráčky "97" (54+43). Tady 

byl důležitý základ její výhry.Ani Martina však nemusí být zklamaná ze svého předvedeného výkonu. Chodovská kuželna 

je obzvlášť pro "cizince" opravdu hodně těžká.Za už rozhodnutého stavu nastoupila poslední, tentokrát čistě mužská, 

dvojice Petr a Bedřich.V té se rozhodovalo pouze o tom, jakým rozdílem skončí skóre.Přece jenom, vzhledem ke 

zkušenostem, byl velkým favoritem domácí hráč. A tak tomu i bylo. Bedřich neukočíroval svou nervozitu a zůstal daleko 

za svým nedávným tréninkovým výkonem. Plné ještě jakž takž, přestože si neodpustil i on ozónovou díru, ale dorážka to 

byl boj s větrnými mlýny. Celkově třicet pět (17+18) k tomu 24 chyb, tady jsou výrazné příčiny jeho celkově špatného 

dojmu ze hry. Přitom už opravdu o nic nešlo. Chtělo to jenom důstojně dohrát vyhraný zápas. To Petr se ukázal ve 

slušném světle. Přestože ani on si neodpustil poměrně docela dost chyb v dorážce (13), předvádí nejlepší výkon dne ze 

všech hráčů. Dokonce mohl i atakovat třístovku. Takhle "jenom" získává dva body za výhru a druhé přidává za celkově 

lepší skóre jeho týmu, když výrazně poráží svého soupeře a smazal tak rozdíl v kuželkách před poslední dvojicí. Takže 

první výhra Ajeťáků v druhém ročníku Kulicha. K tomu hodně solidní hra Plyšáků, kteří se můžou stát černým koněm 

soutěže. Nakonec byla většina spokojena s předvedenou hrou na úvod soutěže a domácí hráči si pomalu, ale jistě zvykají 

na to, že pětka na naší kuželně je výborný hod. 

  domácí: dřeváci                 datum: 22/09            hosté: modrá ústřice 

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

 HUBAČ Roman           159   60  219 14        TESAŘ Petr                163   68  231 22 

 KUCA Antonín            151   80  231 12         RYMON Petr               120   40  160 33 

 ČEPILA Karel ml. c.  207   88  295  8         PAŠTÉKA Ladislav     143   43  186 21  

 ČEPILA Karel st.          191   95  286  5        BARTOŠ Václav c.       118   63  181 21 

      body:  8    celkem:  708  323 1031 39             body:  2    celkem:  544  214  758 97 

                        Vítězí dřeváci poměrem 8 : 2 . 

Druhým zápasem nového ročníku Kulicha,byl duel mezi týmem Dřeváci,družstvem,které se na kuželně objevuje už 

nějaký ten pátek a soupeřem jim byl úplný nováček tým MODRÁ ÚSTŘICE.Název týmu nejspíš naznačuje,že hráči 

jsou velkými fanoušky filmů POLICEJNÍ AKADEMIE,kde bar pod tímto názvem byl oblíbeným místem,kam občas 

zavítali hlavní hrdinové tohoto všem jistě známého filmu.Všichni byli zvědaví na nástup nového týmu,jelikož se v 

kuloárech proslýchaly docela pikantní zvěsti.Nakonec byla skutečnost vítaným představením se nového týmu v 

soutěži.Potom se už,ale přešlo do obvyklého zápasového koloritu.Nováčci poprvé na vlastní kůži zažili „losovačku“ jak 

vzájemných soupeřů tak i pořadí nástupu dvojic na plac a mohlo se začít.Za domácí zahájil mač Roman a soupeřem mu 

byl první z Petrů,kterého mají hosté na soupisce.Papírově to mohla být vyrovnaná dvojice.Roman má svůj standart něco 

mezi dvěstě až dvěstě padesáti,záleží jak se vyspí.U Petra se zatím netušilo co ukáže v ostrém zápase,ale kdyby mu to 

sedlo,tak mohl  domácího hráče i překvapit.A bylo se nač dívat.První plné vede Roman,ale Petr měl lepší dorážku,takže 

po půlce vede domácí hráč pouze o pět kuželek.Ve druhé části je to naopak Petr,kdo má lepší plné (76-93) a v misce vah 

je na jeho straně +12 kolíků.Když navíc mají oba naprosto stejnou druhou dorážku(26),jsou na světě první historické 

body, které vybojoval hostující tým.Druzí si proti sobě zahráli Tonda a druhý Petr (Rymon).I tady se klidně mohlo zrodit 

další překvapení na úkor favorizovaných domácích.A první plné tomu i nasvědčovaly.Tonda po nich vede pouze o tři 

kuželky (63-60).Což jistě není moc.Rozhoduje ovšem hned první dorážka (44-16).Hostující hráč přece jenom v této části 

mače více chybuje, než by bylo záhodno a prakticky tím ztratil šanci na to,aby ještě ve druhé části mohl zápas alespoň 

trochu zdramatizovat. I ve druhých plných však Tonda nepolevuje ze své hry a nedává svému soupeři vůbec žádnou 

šanci,ani pomyslet na zvrat.Takže po dvou hráčích je stav 2-2 a skóre je +59 kuželek pro domácí.Třetí si zahráli Karel 

junior,kapitán domácích a soupeřem mu byl hostující Láďa.Tady už přece jenom byly karty rozdány více jednoznačněji 

ve prospěch domácího hráče.Junior přece jenom vypotil mnohem více hektolitrů potu na drahách,nejenom chodovské 

kuželny,než jeho protivník,takže z tohoto pohledu byl jasným favoritem.A od začátku také nenechal nikoho na pochybách 

o tom,kdo že to dnes zvítězí v této dvojici.Po půlce už vede o 60 kolíků a i na druhé dráze jich ještě pár desítek k dobru 

přidává a na konci je rozdíl 108 kolků v jeho prospěch.To znamená,že další body jdou na konto domácích a vedou před 

poslední dvojicí 4-2 a +167 kuželek.I poslední duo mělo jasného favorita na straně domácích,za které hrál Karel 

senior.Soupeřem mu byl kapitán,tentokráte hostů,Venca.I tady se od úvodních hodů jasně ukazovalo,kdo že toho má více 

odkouleno.Že to byl domácí hráč bylo nasnadě.Po půlce vede o 42 kuželek a když se k tomu přidala „krizovka“ Venci na 

druhých plných (45) i on poměrně jasně vítězí tak i poslední body jdou k dobru  domácím.Celkově i s body za lepší skóre 

vítězí Dřeváci 8-2,ale na to jak byly karty na začátku rozdány možná dva bodíky ztratili.Junior jako jediný se přiblížil 

magické hranici třístovky.U hostů jsou největším problémem chybné hody.A to nejenom v dorážce,ale bohužel se jim 

nevyvarovali ani při hře do plných,což je  hodně limituje v předvádění lepších výkonů .Celkem spáchali 97 chyb a to je 



opravdu hodně.Když si uvědomíme,že tým hraje 4x80hodů,tak prakticky jeden hráč ani „nenastoupil“.Hosté poprvé na 

vlastní kůži zakusili atmosféru kuželkářského zápasu a jenom doufejme,že po dnešku neztratili chuť do další 

zápasů.Všichni jsme nějak začínali a i jejich dnešní soupeři dostávali ve svých počátcích kolikrát tzv"na frak" od 

ostřílených soupeřů.Ale postupem času se zvedli a pilným tréninkem časem dokázali porážet i mnohem silnější týmy. 

 

  domácí: dřeváci                 datum: 26/09                  hosté: junioři 

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

 ČEPILA Karel st.           212   96  308  7        PRIŠŤÁK Josef              154   58  212  9 

 ČEPILA Karel ml. c.        211   76  287  9        PAVELKA Vladimír c.  199  111  310  1 

 WILDHABER František  164   55  219 19       MIOSGA Heinz               172   53  225 22 

 KUCA Antonín                138   43  181 21       ŠTĚPÁNKOVÁ Anna     200   67  267 11 

   body:  2            celkem:  725  270  995 56          body:  8         celkem:  725  289 1014 43 

                        Vítězí junioři poměrem 8 : 2 

A tak ten čtvrteční slunný den pro Dřeváky pěkně začal...Respektive čtvrteční zápas.V tomto duelu se potkali tradiční 

soupeři.Domácí si zahráli už druhý letošní zápas a hosté si odbyli svou letošní premiéru.Zápasy mezi těmito družstvy jsou 

vždy zdravě vyhecované a bývají i ozdobou soutěže.Jako ostatně většina duelů v sezóně.Navíc i sestavy slibovaly 

vyrovnaný mač.U domácích stále chybí ze zdravotních důvodů Standa Bryndač a stejně tak,za hosty nehraje jejich bývalá 

kapitánka Andrea Hornová.Už proto musí oba týmy nasazovat hráče,kteří nehráli pravidelně a tak se s napětím očekávalo 

jak se s touto,pro ně novou situací,popasují.Když se losem určili dvojice,které proti sobě měli nastoupit,tak už tuplem 

bylo jasné,že dnes vyhrát může kterýkoliv tým.A rozhodovat se bude až na konci zápasu.Takže kdo chtěl vidět vítěze, 

musel vydržet až duel skončí.První dvojice nastoupila v tomto složení.Na straně domácích Karel senior a za hosty 

Pepa.Při vší úctě k Pepovi,přece jenom velkým favoritem byl hráč domácích.A ten svou roli od začátku plně naplňoval.Po 

prvních plných vede o 33 kolků a po dorážce už o 52.A v tomto kvapíku pokračoval i na druhé dráze.Po plných přidává 

dalších pětadvacet a na konci hry už do bylo rovných 94 kuželek rozdílu.K tomu první letošní třístovka-308 a dva 

důležité první body pro domácí.Pepa se taky hodně snažil,ale na seniora to dneska nestačilo.Přesto bojoval o každou 

kuželku,která mohla v závěru pomoci svému týmu,pokud by rozhodovalo celkové skóre.A tak se to má ostatně hrát 

protože je to týmová soutěž a každý hráč může svým výkonem pomoci svému družstvu i k případné celkové výhře.Druzí 

proti sobě nastoupili oba kapitáni.Za domácí Karel junior a za hosty Eda.Karel už v minulosti svého soupeře jednou 

porazil a i dneska se na to cítil.A hlavně by tím přiblížil svému týmu šanci na celkovou výhru.No a Eda zase musel začít 

obrat ve vývoji duelu.První plné byly plně v režii domácího hráče.Eda se trochu víc trápí než by bylo zdrávo a také díky 

tomu vede Karel o 23 kuželek.Kvalitu hráče,ale ukazuje hra hlavně v dorážce.Hned ta první ukázala velký rozdíl mezi 

soupeři.Eda v ní dohazuje čistou hrou 58 kuželek a Karel se sedmi chybami "jenom" 32.Takže rázem je výhoda kuželek k 

dobru na straně hostujícího hráče.Sice po půlce vede jenom o tři,ale psychická výhoda je plně na jeho straně.A to se 

vzápětí ukazuje ve druhých plných.Tady Eda pokračuje ve hře kterou předváděl v dorážce,kdežto Karel musel dávat do 

hry všechen svůj "um a šarm" a tvrdě bojovat o každou kuželku.Navíc dvojka dráha je zrádná a nic nedává 

zadarmo.Takže před druhou dorážkou Eda svůj náskok navyšuje o dalších 11 kuželek a začínalo býti nad slunce jasné,že 

jenom nečekaný kolaps hráče hostů v dorážce,mohl dát jakous takous šanci Karlovi na zvrat vývoje duelu.Ale jak už bylo 

výše psáno,dorážka je velkým trumfem v rukách Edy,který i když občas nedohazuje devítky tak rychle jak by si 

přál,minimálně chybuje a to mu hodně pomáhá v jeho hře.Přestože i Karel se v této činnosti o proti své první dráze zlepšil 

a méně i chyboval,na Edův dorážkový koncert nestačil.Rovných 111 kuželek k tomu 1 chyba,čtyři krásné jedničky,to 

bylo to co rozhodlo o jeho výhře.K tomu jako bonus 310,což ho rázem vyneslo na první míst letošní tabulky 

jednotlivců,na kterém se chvilku vyhříval Karel senior s výkonem z předchozího duelu.Proto je skóre po půlce duelu 2-2 

kuželky v plusu stále na straně domácích.Třetí dvojice už mohla rozhodnout.Z domácí si odbyl kuželkářskou soutěžní 

premiéru nováček Franta a na straně hostů si zahrál Honza(Heinz).Tady mohl vyhrát každý z nich.Po půlce to vypadalo 

nadějně pro domácího hráče.Vede o 19 kuželek a to mu už slibovalo poměrně velkou šanci na výhru.Navíc Honza se 

neskutečně trápil v dorážce a dohodil pouze jednu celou devítku(16 chyb se někde muselo projevit).Ale kuželky jsou hra 

až do posledních hodů.O tom se už přesvědčil junior v předchozím duelu a to samé na vlastní kůži zakusil i Franta.Honza 

se po změně drah představil v úplně jiném světle.Už po druhých plných stahuje ze soupeřova náskoku šest kuželek.Poté 

předvedl výbornou dorážku.Rovných 44 kuželek mu zajistilo dokonalý obrat v duelu s Frantou.Franta navíc nedokázal 

zopakovat výkon z dráhy první a přestože se dostal přes dvoustovku,prohrává o šest kuželek.Přece jenom se ukázala větší 

zápasová zkušenost hráče na straně hostů.Důležité body jdou tady na konto hostů.Domácí tedy prohrávají před poslední 

dvojicí 2-4,ale stále jsou v plusu 65 kuželek.Stále tedy dosti nato aby ještě mohli pomýšlet na celkové vítězství.Pro 

splnění,za současné konstalace smělého plánu,ale musel Tonda bezpodmínečně porazit svou soupeřku Aničku.Za každé 

jiné situace,remízy či dokonce jeho prohry,by totiž domácí ztratili šanci na výhru.Šance byly poměrně vyrovnané.Tonda v 



nedávném zápase zahrál slušných 231 a kdyby na tento výkon navázal a pár kuželek ještě přidal,mohl by svou soupeřku 

minimálně potrápit.Na druhé straně Anička umí častěji házet přes 250,což by jí mělo stačit na body,které potřeboval její 

tým k celkové výhře.Takže se čekalo kdože bude tím šťastnějším, který přinese svému větší radost.Ale popravdě lepší 

karty byly na straně hostů.Až nečekaně jasno bylo hned od úvodních hodů.Tonda hrál neskutečně špatně.Od začátku 

dával své soupeřce šanci na získání náskoku,které Anička „pilně jako včelička“ využívala.Už po prvních plných bylo 

jasné,že pokud hostující hráčka totálně nepokazí zbytek zápasu,nebude mít Tonda vůbec žádnou šanci na výhru.Anička 

vede o 35 kuželek a to hráčka jejích zkušeností z ruky nepouští.Navíc i v dorážce přidává další kuželky k dobru a 

najednou po půlce je jasné,že hosté dneska celkově vyhrají a už se jenom řešilo,jestli to bude 6-4 nebo dokonce 8-2,        

k čemuž se popravdě řečeno jasně schylovalo.Ani druhé dráhy na jasném stavu hry nic nezměnily.Anička dál stahuje        

z náskoku domácích v kuželkách.Tonda se stále trápí a nakonec se nedostává ani na dohled dvoustovky.To spolu se 

solidním výkonem Aničky nakonec znamená ,že nejenom bere body za výhru,ale i skóre v kuželkách je nakonec lepší pro 

hosty,což ve finále znamená 8-2 pro Juniory a  berou dva body do tabulky.A tak ten den hezky pro Dřeváky začal... a blbě 

skončil.Pro nestranné diváky to bylo ovšem pokoukáníčko a pro přímé aktéry nervák až do konce.A tak to má být. 

 

  domácí: stavěči                 datum: 29/09                  hosté: dřeváci 

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

 ZADINA Rudolf          183   61  244 17     ČEPILA Karel st.              218   70  288 10 

 HRUŠKA David           201   79  280  8     WILDHABER František    179   48  227 18 

 FUKOVÁ Veronika      190   85  275 12     ČEPILA Karel ml. c.       208   85  293  8 

 HRUŠKA Milan c.        223   78  301  8     HUBAČ Roman                190   58  248 15 

 body:  6          celkem:  797  303 1100 45       body:  4      celkem:  795  261 1056 51 

                        Vítězí stavěči poměrem 6 : 4 . 

Dneska to vypadalo na kuželně jako v polním lazaretu. Vždy polovina hráčů každého týmu se potýkala s nějakými 

zdravotními problémy. U domácích to byli oba Karlové, na jednoho leze „nějakej moribundus“, druhého chytil asi 

houser, u hostů se David stále potýká s bolavým palcem na noze a posledním lazarem byl Ruda a jeho kolena. Kromě 

předváděných výkonů byla tato situace znát hlavně v intenzitě fandění, kdy se okolo jdoucí diváci museli podívat až na 

kuželnu aby vůbec zjistili, kdože to dneska hraje. Do úvodní dvojice nastoupil za domácí Ruda, který se na kuželně 

objevil poprvé od května, a soupeřem mu byl už rozehraný Karel senior. Oba však měli i zdravotní problémy. Ruda s 

kolenem a Karel se zády. Hostující hráč i přesto poměrně rychle svému soupeři utíkal a prakticky po půlce bylo jasno o 

vítězi. Také proto že Rudovi chyběla jistota při dorážce o čemž svědčí 11 chyb na první dráze. Druhá půlka byla přece 

jenom vyrovnanější přesto senior dále zvyšoval svůj náskok a s přehledem vítězí. Stav je 0-2 a +44 kuželek k dobru pro 

hosty. Dalšími hráči, kteří předvedli svou hru byli David a Franta. Tady se od začátku čekalo, že body získá domácí hráč 

a i skóre změní ve prospěch svého týmu. Přece jenom toho má David odehráno o mnoho více než Franta. Ale Franta se 

dlouho držel. Hlavně do plných neztrácel zase tak mnoho. Větší jistota Davida se ukázala v dorážce, i když i on s ní 

zpočátku bojoval. Přesto že se Franta hodně snažil a opět si zlepšil osobáček je z tohoto duelu jasným vítězem David a 

srovnává stav na 2-2. I v kuželkách už vedou domácí o 9 kuželek. Třetí si zahráli Veronika a Karel junior. Docela častá to 

dvojice když hrají tyto týmy. Dnes proti sobě absolvovali svůj druhý vzájemný zápas. A verča do toho šla se snahou 

konečně získat své premiérové vítězství. Trochu jí v této snaze zabrzdil nečekaný průhoz třetím hodem do plných. To 

v diváctvu zahučelo a vypadalo, že je až moc přemotivována. Ale poté se pod odborným dohledem svého kapitána 

uklidnila a celou hru zle dotírala na Karla juniora. Větší rozdíl byl mezi hráči poměrně nečekaně ve hře do plných. Také 

díky Veroničině "ozónové díře“. Domácí hráčku občas neposlouchala ruka a nabrala zde ztrátu dvou devítek. V dorážce 

už byli oba naprosto stejní a tak ani nyní Veronika nezískala svou tolik vytouženou výhru. Navíc kdyby to bylo na 

juniorem tak by chutnala ještě sladčeji. Tak si bude muset počkat do dalších zápasů. I junior byl rád, že má tento duel 

vítězně za s sebou, protože se občas zaseknul při dorážení a musel ukázat "všechen svůj a šarm " aby se z této šlamastiky 

dostal. Ale ustál to a zaslouženě bere další body pro svůj tým.4-2 pro domácí a +9 kuželek pro ně. Poslední dvojice si 

zahrála ve složení Milan a Roman. I když domácí vedli, bylo jasné, že na celkovou výhru jim to dneska stačit nebude. 

Milan je jeden z nejlepších hráčů nejen naší soutěže a s tím Roman, při vší úctě k jeho výkonům, nemohl bojovat. Tak 

tomu i bylo. Milan se až několika zbytečnými chybami na krále připravil o lepší číslo. Přesto byl dneska jediným, kdo se 

dostal přes třístovku. Sice jenom o jednu kuželku, ale rozšířil počet hráčů v klubu třístovkářů už na tři. A Roman taky 

nezahrál špatně. Jenom dvě kuželky za svým limitem. Hezký a vyrovnaný zápas. Akorát ta kulisa nějak chyběla. Možná 

to bylo tím, že se hrálo tak brzy a bylo brzo na posezení po zápase u pivka s patřičným rozborem celého zápasu. 

                                                                                                                                                                   „Cho66“ 


