
      TABULKA-Průběžná  

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

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

2.  stavěči                 7   0   1   1131.6    58: 22   14   +6 

3.  junioři                   7   0   2   1069.7    60: 30   14   +6 

4.  dřeváci                7   0   5   1057.3    66: 54   14   +4 

5.  plyšáci                 5   0   4   1087.1    54: 36   10     0 

6.  zahrádkáři           3   0   5   1102.9    40: 40     6   -2 

7.  šikulové                2   0   9    940.3      35: 75    4   -8 

8.  modrá ústřice      0   0  12   832.3     6:114      0  -12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu se zimními olympijskými hrami v Soči v únoru,probíhaly souběžně i další zápasy jarní části soutěže.Dřeváci 

zahájili mohutný útok na umístění na bedně.Série tří výher ze čtyř zápasů,je opravdu z jejich strany,solidní 

počin.Jejich kapitán Karel Čepila junior si drží sérii třístovek.Kromě úvodního zápasu s Plyšáky,si poté třikrát za 

s sebou dokázal,že tato hranice je pro něj tento měsíc souzena.Navíc se předvedl v dobré světle i jejich nováček 

Franta Wildhaber,když si v ten nejvíc vhodný okamžik výrazně zlepšil osobáček na 258.A to v zápase Dřeváků 

s Juniory a díky tomu si jeho tým udržel výhru.V tomto zápase se také po roční pauze vrátila do kolotoče zápasů 

na kuželně,hráčka a bývalá kapitánka Juniorů,Andrea Hornová.A všem ukázala,že kuželky nezapomněla.Ostatně 

únor byl okořeněn ještě jedním velkým návratem mezi top hráče třístovkářů, taktéž maroda Standy Bryndače od 

Dřeváků.Už v lednu ve svém prvním zápase ukazuje,že je velmi důležitým článkem svého týmu,který jim na 

podzim citelně chyběl.A hned v prvním zápase tohoto měsíce si hodil osobáček 325!Čímž se dostal do top trojky 

třístovkářů.Chvíli byl dokonce i druhý,než ho ve velice prestižním zápase Junioři-Dřeváci přehodil kapitán Juniorů 

Eda Pavelka,který hodil 339 a poskočil výrazně v tabulce až na druhé místo.Svou sílu taktéž ukázali 

Zahrádkáři,když přerušili vítěznou sérii právě Dřeváků.A dokázali tím,že se s nimi stále musí počítat.Dalším 

třístovkářem se v poslední den února stal hráč Juniorů Otta Štěpánek a zaokrouhlil tak počet třístovkářů na 

rovných dvacet.No a Modrá ústřice se konečně v tomtéž zápase dostala přes devět set poražených kuželek. 

TŘÍSTOVKÁŘI: 

1.  HAVEL Martin                sta         354  

2.  PAVELKA Vladimír c.       jun      339    

3.  BRYNDAČ Stanislav     dře         325   

 4.  SMRŽ Petr                          aje         325   

 5.  HRUŠKA David                  sta         323    

 6.  ZIGAL Pavel                       zah        318   

 7.  ZADINA Rudolf                  sta         318  

 8.  VAŠKO Jozef                     aje         317   

 9.  CHVOJAN Petr                  ply         315   

10.  ŠTĚPÁNEK Otto                 jun         311    

11.  HAŠKOVCOVÁ Jana        ply        309    

12.  ŠTĚPÁNKOVÁ Anna         jun         308   

 7. 
ZPRAvodaj 

 KUželek 



13.  ČERMÁK Radek               zah         308    

14.  ČEPILA Karel st.                dře         308  

15.  ČEPILA Karel ml. c.          dře         307    

16.  FUKOVÁ Veronika           sta         306    

17.  REWCZUK Marcel            aje         306    

18.  ČERMÁK Eduard c.         zah         306    

19.  SOBOTKOVÁ Martina     ply         301    

20.  HRUŠKA Milan c.             sta         301   

 

                         ZÁPASY PODROBNĚ                                              

    domácí: plyšáci                 datum: 04/02                  hosté: dřeváci 

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

 SOBOTKOVÁ Martina    199   68  267 11     ČEPILA Karel ml. c.          209   69  278 10 

 HAŠKOVCOVÁ Jana      216   69  285 13     WILDHABER František     180   43  223 20 

 HAŠKOVEC Luboš          170   67  237 14     ČEPILA Karel st.                198  101  299  5 

 CHVOJAN Petr               209   80  289  4      BRYNDAČ Stanislav        219  106  325  5 

         body:  2    celkem:  794  284 1078 42                   body:  8    celkem:  806  319 1125 40 

                        Vítězí dřeváci poměrem 8 : 2 . 

Kapitán zavelel a družstvo poslouchá.Snad ještě pod dojmem opojení z novoroční jízdy na kole,nebo dobrého 

pocitu z návratu loňského tahouna Standy do víru kuželkářské soutěže, prohlásil kapitán Dřeváků,že jeho tým si v 

jarní části soutěže připíše sedm výher.Z toho tedy jasně vyplývá,že nedají nikomu ni bod.Po dnešku už mají 

splněno na 28,5%.Druhá výhra a ještě pět zbývá.Dnešní překážkou za splněním smělého plánu, bylo družstvo 

Plyšáci.Oba týmy nasadili do zápasu všechna svá esa a tak se schylovalo k vyrovnanému boji.I los poměrně 

rovnocenné rozdal všem přibližně stejné karty.První se proti sobě postavili Martina a kapitán hostů Karel 

junior.Duel prakticky rozhodla hned první půlka a to především dorážka.V té domácí hráčka vyrobila jednou tolik 

chyb než junior (8/4) a díky tomu si hostující hráč vezl do druhé půlky náskok deseti kuželek.Což samozřejmě 

není moc,ale na druhou stranu přináší hráči trochu více klidu do další hry.A to se vzápětí ukázalo hnedle ve 

druhých plných,kde Karel nahrál další plusovou devítku ve svůj prospěch.To už bylo více než slibné před poslední 

dorážkou.V té si naopak junior přece jenom trochu komplikoval dosavadní hru a předvedl jednou tolik více chyb 

než soupeřka (6/3),díky čemuž začala domácí hráčka rychle stahovat z náskoku Karla.Nakonec mu zůstalo to co si 

přinesl z dráhy první,plus jedna kuželka z druhých plných.Jedenáct kuželek tak rozhodlo ve prospěch hostujícího 

hráče.Poměrně nečekaná,ale o to důležitější výhra juniora,tak hodně vysoko zvedla šance hostů na výhru.Druzí se 

do sebe na dráze pustili Jana a Franta.Tady přece jenom byla větší vyhranost a jistota ve hře na straně domácí 

hráčky.Sice se nedostala na dohled třístovky,hlavně díky devíti chybám v dorážce na své první dráze,přesto Jana 

poměrně jednoznačně vítězí a rozdíl 62 kuželek byl více než slušný.Ač se Franta snažil,tak dvacet chyb mu jeho 

snahu hodně sráželo vniveč.Po odečtu jedenácti kuželek z prvního duelu,tak domácí drží plichtu 2-2 a vedou o 51 

kolků.Nyní bylo tedy na Lubošovi aby alespoň pár kuželek k dobru udržel ve prospěch svého týmu v duelu proti 

Karlovi seniorovi.Ale stál před ní opravdu těžký úkol.Byl prakticky ve stejném postavení co se týká zkušeností 

jako Franta od hostů v jeho předchozím duelu a nakonec i stejně dopadl.Ale Luboš se zpočátku držel 

statečně.Prakticky celou první půlku si seniora držel na dostřel.Po plných ztrácí šestnáct kuželek,ale hodně solidní 

dorážkou,dokonce lepší seniora (44/39),stáhl rozdíl na stále přijatelných jedenáct kuželek.Rozhodla druhá 

půlka.Ta zatím domácímu hráči ve většině případech nevychází tak dobře jako první dráha.Přichází zbytečné 

chyby do plných,ať už to je průhoz či pár jedniček,a najednou je ten tam klid z dráhy první.K tomu se poté i 

nakupí více chyb v dorážce a slibně rozjetý zápas najednou dostává úplně jiný ráz.Navíc senior o sto procent 

                                                ZÁPASY: 

Plyšáci-Dřeváci                    4:6     1078:1125        04/02/14                                                                       

M.Ústřice-Dřeváci              0:10     862:1042         07/02/14                                                                      

Dřeváci-Zahrádkáři            4:6     1117:1163        08/02/14                                                 

Šikulové-Stavěči                  0:10     922:1134        09/02/14                                                                                                                   

Junioři-Dřeváci                   4:6      1109:1154       13/02/14                                                                      

M.Ústřice-Junioři               0:10      909:1166        28/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 



zlepšil hru.Hlavně dorážka 62 stála za to.Tomu nemohl Luboš ani v nejmenším odolat.Takže plán na udržení 

alespoň pár kuželek v plusu pro domácí do posledního duelu vzal rychle vniveč.Senior kromě bodů za 

výhru,přinesl svému spoluhráči do závěrečného duelu solidní vklad jedenácti kuželek k dobru.Takže se skóre 

vrátilo do stejného rozdílu,který byl po první dvojici.Říkal jsem,že první výhra byla hodně důležitá.Do posledního 

souboje šli Petr a navrátilec u hostů Standa.Opět se čekal vyrovnaný boj.Oba si už dokázali že třístovka v jejich 

podání není zase tak velký problém.Menší plus bylo na straně domácího hráče,jelikož Standa ze zdravotních 

důvodů prakticky celý loňský rok stál,takže na jeho třístovce byla přece jenom větší vrstva prachu,než tomu bylo u 

domácího hráče.Ale na bylo na něm vidět, že by si jí rád zopakoval.První plné oba přes sto,Standa však vede o pět 

kuželek.I dorážka je hodně vyrovnaná.Domácí hráč dělá dvě chyby,Standa čtyři přesto se Petrovi povedlo stáhnout 

z rozdílu pouhou jednu kuželku.Druhé plné oba opět přes sto a znovu je Standa lepší o pět kuželek.Poté hostující 

hráč předvedl drtivý nástup v dorážce,kterému nedokázal Petr odolat.Sice má opět dvě chyby,ale pouhých 35 

kuželek bylo na Standových 62 výrazně málo.Škoda jeho jediné chyby posledním hodem,mohl být jeho výkon 

korunován hrou bez chyby.Ale to v tu chvíli Standu vůbec nemrzelo.Jako jediný dneska přes třista.Dokonce až 

tak,že se zařadil na druhé místo v tabulce jednotlivců.Hlavně ale i poslední body vyhrál pro svůj tým.Díky tomu 

hosté vítězí 8-2 a oplatili tak soupeřům stejným rozdílem prohru z podzimní části soutěže.Když se schylovalo 

k zápasu,tak se ve vzduchu vznášelo skóre 6-4,jako možná výhra na kterou mohli dosáhnout oba týmy.Opět 

během zápasu panovala bouřlivá atmosféra hlavně při duelu poslední dvojice který rozhodoval o bytí či nebytí 

jednoho kterého družstva. 

  domácí: modrá ústřice           datum: 07/02                  hosté: dřeváci 

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

 BARTOŠ Václav c.     159   60  219 19       KUCA Antonín                  175   66  241 16 

 PAŠTÉKA Ladislav     165   49  214 21      WILDHABER František    171   59  230 16 

 PÍCHA Tomáš              163   42  205 22      HUBAČ Roman                 180   86  266 10 

 TESAŘ Petr                184   40  224 23      ČEPILA Karel ml. c.         207   98  305  3 

      body:  0    celkem:  671  191  862 85                body: 10    celkem:  733  309 1042 45 

                      Vítězí dřeváci poměrem 10 : 0 . 

I třetí překážka za "sedmi stupni ke zlaté(bedně)" je z cesty Dřeváků za splněním novoročního slibu daném 

kapitánem svého týmu odstraněna.I když to byla asi ta nejlehčí,přesto i ta se musela překonat.Ale začneme po 

pořádku o začátku.Kapitán hostů nechal odpočívat svá dvě esa Karla seniora a hlavně Standu z minulého 

zápasu.Aby taky ne,když je hned zítra čeká další důležitý zápas v jejich jarní "vítězné " cestě.Takže nastoupili 

další hráči jejich bohaté soupisky.A nevedli si vůbec,na to jaké měl jejich kapitán před zápasové 

obavy,špatně.První šli do boje Venca a Tonda.Prakticky ve všech duelech byli hostující hráči většímu favority.Ale 

naopak domácí hráči zase neměli co ztratit, mohli jenom překvapit.Naopak roli favoritů museli hosté potvrdit a to 

jim mohlo svazovat ruce.A hned první dvojice zpočátku potvrzovala obě teorie.Venca se Tondy po celou první 

půlku držel zuby nehty.Prohrál pouze o tři kuželky.Hodně tomu napomohlo Tondovo v dorážce deset chyb,takže 

vlastně půlku hodů z dorážky ani nevyužil.I druhé plné stále nerozhodly.Dokonce v nich Venca i chvílemi 

srovnával stav.Ale poslední dva hody mu sebrali šanci ještě více soupeře potrápit.Modrý vánek a jednička a 

najednou mu Tonda odskakuje.Když pak ještě Toník ubral počet chyb v dorážce,je tu rychle více než slušný 

náskok,který si poté už hostující hráč pohlídal až do konce.První body mají hosté a slušných 22 kuželek fóra do 

další hry.Druhou dvojici tvořili Láďa a Franta.Domácí hráč si opět neodpustil,stejně jako jeho kolega modrý vánek 

do plných.Proto mu pak chybělo po prvních plných na soupeře deset kuželek.Ani v dorážce toho Láďa moc 

neukázal a tak se nemohl divit tomu,že ztrácí po půlce dvě devítky.Druhá půlka naopak přinesla z jeho strany 

zlepšení.A to ponejvíce v dorážce.Nakonec druhou půlku o dvě kuželky vyhrává. Ovšem v součtu mu to bylo 

pramálo platné,jelikož na smazání ztráty z úvodu to nestačilo.Franta  zahrál úplně stejné číslo jako na dráze první a 

to mu  stačilo na celkovou výhru.Hosté vedou 4-0 a na kuželky jsou v plusu 38 kuželek.Třetí se utkali Tomáš a 

Roman.V této dvojici dokonce domácí hráč svého soupeře poráží v prvních plných o šest kuželek.Pak ale Roman 

předvedl to co u něj není zase až tak obvyklé.Čtyři chyby v dorážce a poměrně rychle dohazování devítek a 

najednou je na světě padesát poražených kuželek za dvacet hodů! Hodně solidní počin,který by mu mohli leckteří 



kuželkáři závidět.Proto si také hodně rychle bere vedení na svou stranu a protože Tomáš shazuje pouze 26 kuželek 

jde si Roman na druhou dráhu se slušným náskokem.Navíc i druhé plné se Romanovi hodně zadařily a protože 

Tomáš naopak druhé plné hodně pokazil bylo o osudu duelu prakticky rozhodnuto.Už se jenom čekalo,jestli si 

Roman užije i závěr druhé půlky stejně jako tu první.Opět poměrně málo chyb a to mu nakonec pomohlo k jeho 

osobáčku.266 to je moc dobré číslo.Navíc obě dráhy vyrovnané což se hodně cení.Hosté tak vedou 6-0 a už mají 

k dobru 99 kuželek.O osudu zápasu je tak rozhodnuto.Už se jenom hrálo,jestli domácí i počtvrté letos odvezou 

domů žlutého ptáčka i s klecí.Posledním domácím hráčem, který tomu mohl zabránit byl Petr.Ale proti němu stál 

soupeř těžkého kalibru,kapitán hostů Karel junior.Tomu navíc do not výrazně hrály výkony jeho spoluhráčů, po 

kterých mu spadl velký kámen ze srdce.Už podruhé ho příjemně překvapili a tak i on jako kapitán musel jít svým 

druhům příkladem a to neznamenalo nic jiného než výhru.Ale domácí hráč také určitě nechtěl dát svou kůži 

zadarmo.Po prvních plných ztrácí pouhé tři kuželky.Rozhoduje tedy opět dorážka.V té je znovu velký rozdíl mezi 

oběma hráči.Zatímco kapitán hostů dává šest devítek,tak Petr jenom bez jedné kuželky dvě.Tady se jasně 

ukázalo,na které straně jsou větší hráčské zkušenosti.Navíc si Petr na druhou dráhu přináší to jak mu nešla dorážka 

a to se v plných projevilo když hodil  ještě o deset kuželek méně než poprvé.Ani přes zlepšení v dorážce,tedy už 

nenapravil ztrátu z první půlky.Díky ztrátě z plných je nakonec druhá dráha horší té první.Taky dohromady 

konečných dvacet tři chyb,z toho jedenáct na dráze první, mu ani nic jiného nedovolilo.Stále je jich příliš  na to 

aby mohl podávat výkony,na které má herní předpoklady.To Karel si šel tvrdě n¨za výhrou.Druhé plné byly opět 

přes sto,dokonce o sedm kuželek lepší té první,což před dorážkou dávalo poměrně velkou šanci pomýšlet i na 

překonání třístovky.A nakonec se vše povedlo.Také díky nízkému počtu chyb,po třech na každé dráze,se mu 

povedlo vylepšení jeho letošního osobáčku na současných 305.Ostatně i jeho spoluhráči si dneska zlepšili svá 

maxima,takže mohli poprávu být sami se s sebou spokojeni.I domácí nakonec nezahráli špatně jak to vypadá podle 

skóre.Všichni přes dvěstě,celkově jejich druhé nejlepší číslo.Jediné co jim stále kazí dojem ze hry,je hodně chyb a 

to bohužel i do plných,kde si stále nedokážou odpustit modré vánky a i těch jedniček je nemálo.Tady musí stále 

pracovat na zlepšení.Ale to přijde postupně časem,což by jim mohl potvrdit nejeden z dnešních soupeřů,když si 

sami vzpomenou na své začátky na kuželně 

   domácí: dřeváci                 datum: 08/02               hosté: zahrádkáři 

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

 ČEPILA Karel st.            206   77  283 12        ZIGAL Pavel                        216   77  293  6 

 HUBAČ Roman              178   51  229 16        ČERMÁK Eduard c.            216   56  272 14 

 BRYNDAČ Stanislav     204   94  298 10         BAMBOUSKOVÁ Jana     208   87  295  7 

 ČEPILA Karel ml. c.    221   86  307  6          ČERMÁK Radek               219   84  303 10 

        body:  4    celkem:  809  308 1117 44                     body:  6    celkem:  859  304 1163 37 

                       Vítězí zahrádkáři poměrem 6 : 4 . 

Tři výhry a dost.Taková je současná bilance smělého plánu na sedm výher v řadě družstva Dřeváků.Stopku jim ve 

této spanilé jízdě vystavili Zahrádkáři,kteří jim tím i s úroky vrátili podzimní porážku.Ale podle výkonů byl zápas 

dlouho vyrovnaný.Rozhodl menší rozptyl mezi čísly hráčů hostujícího týmu.Všichni se vešli do rozdílu 

jednatřiceti kuželek mezi jejich nejlepším hráčem a čulibrkem.To u hostů,byl tento rozdíl 78 kuželek a to je 

v zápase,kde rozhoduje o výhře celkové naházené číslo,opravdu mnoho.První nastoupili Karel senior a 

Pavel.Domácí hráč vyhrál první půlku o deset kuželek.Pavel však v zápětí otáčí vývoj duelu hnedle ve druhých 

plných.116 oproti 101 seniora znamenalo,že do dorážky už vede on o čtyři kuželky.Navíc v dorážce začal domácí 

hráč více chybovat a toho Pavel využil ku svému prospěchu.Na konci druhé dráhy ještě něco málo přidal a 

nakonec je to on,kdo svého soupeře poráží o deset kuželek.Hosté tedy vedou 2-0.Další dvojici los určil takto: za 

domácí Roman a hosty zastupoval Eda.Všeobecně se čekalo,jestli si Roman naváže na svůj včerejší zápas,ve 

kterém předvedl své dosavadní maximum.Ale obvykle to chvíli trvá,než se hráč svému osobáčku alespoň na 

dohled přiblíží.To se dneska potvrdilo v plné míře  i u Romana.První plné měl lepší než včera,ale dorážka už 

zdaleka nebyla taková.Jenom šestnáct kuželek což hodně nahrávalo jeho soupeři.I když ani Eda nemohl být se 

svou první dorážkou spokojen,aby taky ne ,když v ní vyrobil devět chyb,přesto vše si vytvořil náskok dvaadvaceti 

kuželek.Teď už to měl Roman na své druhé dráze nesmírně obtížné.Na výhru nemohl ani pomyslet,Nyní se pouze 



musel snažit aby rozdíl v kuželkách mezi ním a Edou nenarostl do výšin, které by už jeho zbylí dva spoluhráči 

nebyli sto stáhnout.Zlepšil plné i v dorážce,díky polovičce chyb než na první dráze přichází zlepšení,ale toť bylo 

vše.Eda na nic nečeká a také se o hodně zlepšuje a k náskoku z dráhy první,přidává ještě dalších jednadvacet 

kuželek.Což dohromady dalo poměrně slušných čtyřicet tři kuželek k dobru.Navíc,když se k tomu připočte deset 

plusových kuželek z první dvojice,tak najednou hosté vedou 4-0 o 53 kuželek.To už byla docela velká fuška před 

poslední dvojicí domácích hráčů,aby se s tím popasovali.Navíc soupeř taktéž nasadil proti nim dva hráče,kteří ani 

v nejmenším nedávají svou kůži zadarmo.Nyní musel Standa proti Janě minimálně zopakovat výkon na hranici 

svého čerstvého osobáčku aby se ještě domácí mohli pokusit v této chvíli o malý zázrak a otočili vývoj duelu ještě 

ve svůj prospěch.Ale Jana,jeho soupeřka jistě také nechtěla dopustit aby se slibně vyvíjející se zápas pro její 

tým,doznal nepříznivého obratu.Od začátku nepouštěla Standu do žádného trháku.Ba naopak.Jak v plných,tak i v 

dorážce je vždy o chloupek lepší,takže si do druhé půlky veze náskok tří kuželek.To už vypadalo s nadějemi 

domácích na zvrat velmi nejistě. Jana i díky pouze dvěma chybám v dorážce si konečně v pravý čas vzpomněla na 

to,že i ona umí zahrát hodně solidní čísla.A protože ve stejném tempu pokračovala i na své druhé dráze,musel 

Standa stále naplno bojovat alespoň o holou výhru, která by ještě jeho týmu dávala jakou takous šanci na možný 

obrat v posledním duelu.Nakonec zuby nehty vydřel alespoň dva body za výhru,ale moc velkou radost z toho,že 

stáhnul pouze tři kuželky,svému kapitánovi neudělal.Ale nezahrál vůbec špatně.Velkou překážkou mu však dnes 

byl hodně dobrý výkon Jany,která si oživila vzpomínky v pravý čas na to ,že byla jedna z mála žen,které dokázaly 

házet i třístovky.A dneska jí k tomu chybělo pouze pět kuželek.A hlavně sedm chyb je také výrazně méně,než 

s čím se prezentovala na dráze na podzim.Takže domácí prohrávají před závěrečnou dvojicí 2-4,ale stále je 

poměrně hodně kuželek,které by Karel junior musel nahrát nad svým soupeřem aby ještě strhnul celkovou výhru 

na svou stranu.Ale opět ,stejně jako Standa ,měl hodně silného soupeře.Radek je hráč který nemívá problém hodit 

i třístovku a vyhrát nad ním,alespoň o padesát kuželek aby byla alespoň remíza,to byl pro domácího hráče 

prakticky "neřešitelný problém".Šance na výhru to jo,ale o takový balík kuželek to za současného poměru sil mezi 

oběma hráči bylo hodně v rovině sci-fi.Ale nikdy neříkej nikdy.Ještě nedávno nikdo ani nepomyslel,že by hráč z 

top pětky dokázal uhrát jenom 251 a na to by pak juniorovi stačilo zopakovat pouze svůj osobáček a dílo by bylo 

dokonáno.Takže stále bylo co hrát. Na druhou stranu,ale zase takové výpadky se stávají jednou za deset let.Ovšem 

nikde není psáno,že by se to nemohlo opakovati i častěji.Dneska ale ne!.Od začátku bylo jasné,že Radek nedá 

svou kůži lacino.Ba naopak,byl to Karel,který musel předvést svůj veškerý kuželkářský um,který získal 

tréninkovým drilem na kuželně.Přes všechnu snahu,po první dráze prohrává o jednu kuželku.To znamenalo pouze 

jediné.Pomyšlení na výhru o padesát kuželek musel junior pustit z hlavy a nyní se pouze soustředit na to aby 

alespoň uspěl v tomto duelu.Nakonec i on, stejně jako Standa doslova a do písmene vydřel výhru.Ale potřeboval k 

tomu další zlepšení svého osobáčku aby se k výhře dopracoval.Radek jenom díky většímu počtu chyb ve druhé 

 dorážce (2/5),přestože nakonec hodil přes třista,prohrál stejně jako Jana o tři kuželky.Což ho ve finále nemuselo 

vůbec mrzet,jelikož  splnil základní cíl se kterým nastupoval do duelu a tím bylo udržet plusové kuželky na straně 

svého týmu.A to také k radosti svého družstva s přehledem splnil.         

           domácí: šikulové                datum: 09/02                  hosté: stavěči 

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

 NÁDVORNÍKOVÁ Eva     190   41  231 21      ZADINOVÁ Alena       187   69  256  8 

 TOMEC František               148   48  196 23      HRUŠKA David           209   96  305  5 

 NOHÁČEK Václav c.        191   70  261  9        ZADINA Rudolf           203   77  280 12 

 POUSTECKÝ Václav          165   69  234  6       FUKOVÁ Veronika      208   85  293  7 

              body:  0    celkem:  694  228  922 59           body: 10    celkem:  807  327 1134 32 

                        Vítězí stavěči poměrem 10 : 0 . 

Svůj první oficiální zápas jarní části soutěže,zvládli hosté na výbornou.Sice měli na rozjezd relativně slabšího 

soupeře, nováčky soutěže Šikuly,ale i ti občas dokáží nepříjemně pozlobit papírové favority.Domácí tým,si ale 

zatím v jarní části nějak nemůže srovnat výkony jednotlivých hráčů a tak ani dneska nekladli Stavěčům větší 

odpor.Až na kapitána Václava,který jedinný prohrál přijatelným rozdílem.Ale co je to vlastně přijatelný 

rozdíl,když každá porážka mrzí stejně.První dvojici tvořily dvě dámy,Eva a Alenka.Domácí hráčka na začátku 



těžila z velkého zaváhání soupeřky,když ta hned v jejích prvních třech hodech shodila dohromady 3!! 

kuželky.Těžko se tomu při pohledu na její konečné číslo věří,ale horší začátek si těžko dokážete představit.První 

hod  průhoz alias"modrý vánek",druhý hod jedna kuželka a lehce si spočítáte co hodila třetím hodem.Ano lepší 

počtáři si jistě rychle a bez kalkulačky spočítali,že to byla dvojka.I když se z tohoto hororového začátku Alenka 

postupem času oklepala,přesto po prvních hodech ztrácí na soupeřku deset kuželek.Noční můrou domácí hráčky 

zatím letos je dorážka.A to se dneska opět ukázalo v plné nahotě.Jenom patnáct kuželek,které se jí podařilo 

shodit,rychle výhodné postavení Evy po plných smazalo.První devítka ještě byla rychlá.Ve druhé si,ale tak dlouho 

zahrávala s osudem až si nechala  dva sedláky a bylo po radosti ze hry.Nakonec z toho bylo čtrnáct chyb a náskok 

zmizel v nenávratnu.Hlavně proto,že naopak Alenka ukázala pevné nervy a jenom tři chyby v dorážce 

způsobily,že po půlce nyní vede ona o deset kuželek.Druhé plné si už hostující hráčka pohlídala a uhrála k dobru 

dalších sedm kuželek.Dorážka už byla přece jenom vyrovnanější,než ta první, přesto i v té Alenka pomalu,ale jistě 

zvyšuje svůj  náskok.Nakonec vyhrává o dvacet pět kuželek a to by jistě po začátku duelu málokdo očekával. 

První body za výhru tedy berou hosté.Ve druhé dvojici ,kterou tvořili Franta a David byl jasným pánem na place 

hostující hráč.I když František dneska předvedl svůj zatím nejlepší letošní výkon, s Davidovo třístovkou se ani 

zdaleka nemohl měřit.David si také poprávu dneska odnesl titul nejlepšího hráče zápasu.Také proto už  po 

polovině duelu hosté vedou 4-0 o 124 kuželek a domácí tak už hráli jenom o to aby si dneska domů neodnesli 

dalšího žlutého ptáčka i klíckou.První se o to mohl pokusit domácí kapitán Václav proti Rudovi.Hostující hráč 

občas předvede herní výpadek,kterého by případně mohl Václav využít.Ruda ale nechtěl svého soupeře nechat ani 

pomyslet na body a hned v první půlce si utvořil poměrně solidní náskok devatenácti kuželek.No a v druhé půlce 

si jej stále držel na stejné hodnotě.Václav se sice ještě stále až do konce snažil s výsledkem něco udělat, ale 

Rudovi opravdu stačilo si pohlídat svůj náskok a tak ani to,že měli druhé dráhy oba úplně stejné (134/134),mu 

vůbec nezkomplikovalo cestu za výhrou.Poslední šanci alespoň na čestné body,měl druhý Václav v domácím 

týmu.Ale opět měl,stejně jako jeho jmenovec,proti sobě velmi silného soupeře.Respektive soupeřku 

Veroniku.Možná pod dojmem toho,že má proti sobě zástupkyni něžnějšího pohlaví,kterou rozhodí svými 

dělovými ranami, nechává si Veroniku hned v prvních plných utéct o dvacet kuželek.A jelikož je hostující hráčka 

ke svým soupeřům při kuželkách nekompromisní a to nejenom při kuželkách ,(což by jistě mohl potvrdit třeba 

jeden nejmenovaný hráč od Ajeťáků) hraje naplno ať je jejím soupeřem kdokoliv.Její prioritou je vyhrávat  a 

získávat body.A protože párkrát už tento jistě slastný pocit už zažila,tak si šanci na dnešní výhru nechtěla dát vzít 

ze svých rukou.Hnedle v dorážce nadělila soupeřovi dalších sedmnáct kuželek do mínusu a po půlce vede o více 

než solidních třicet sedm kuželek.A to měli oba po čtyřech chybách.Ve druhé polovině se stále nemohl domácí 

hráč vzpamatovat z toho,jak jej Veronika převálcovala na první dráze a než se rozkoukal,tak po druhých plných 

ztrácí dalších dvacet tři kuželek.Pak sice zabral v poslední dorážce,ve které už byl důstojným soupeřem Veronice a 

dokonce byl o jednu kuželku lepší (44/43),ale to už mělo pramalý vliv na jeho celkově slabý výkon a konečnou 

porážku.A to ta neděle mohla být krásným dnem.To Veronika může být se svou hrou plně spokojená a jenom 

kousek jí chyběl ke třístovce.Takže i poslední duel dopadl podle papírových předpokladů a domácí si nakonec 

vykoledovali nepopulární desítku.                                                                                                                                                                          

  domácí: junioři                 datum: 13/02                  hosté: dřeváci 

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

 MIOSGA Heinz                176   50  226 18      BRYNDAČ Stanislav     206   93  299  5 

 HORNOVÁ Andrea          211   73  284 13      ČEPILA Karel st.            212   80  292 11 

 PAVELKA Vladimír c.   228  111  339  1      ČEPILA Karel ml. c.     228   77  305 11 

 ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      208   52  260 16      WILDHABER František  172   86  258  8 

        body:  4    celkem:  823  286 1109 48                body:  6    celkem:  818  336 1154 35 

                                                Vítězí dřeváci poměrem 6 : 4 .   

  No docela se to v tabulce zamotává.Respektive pěkně vyrovnává.Dřeváci se dnešní výhrou opět vrací do hry o 

postavení na bedně.Po losu bylo jasné,že se znovu budou muset snažit všichni hráči.A to včetně "čulibrků".Ba 

právě na nich mělo dneska viset to,zda-li jejich tým bude schopen uhrát důležité body za celkové skóre.První šli 

do souboje Honza a Standa.Tady byl jasným favoritem hráč hostů a na domácím hráči bylo jenom to aby si zahrál 



a nahrál svému týmu co nejvíce kuželek.Ještě první plné plnil svou roli Honza důstojně.Ztrácí sedm kuželek.Pak 

Standa přidal na obrátkách v dorážce a po půlce vede o 32 kuželek.To ještě pořád hrálo do karet domácím.Standa 

ale pokračoval ve stejném tempu i na dráze druhé a bohužel pro domácí,Honza svou první dráhu 

nezopakoval.Takže Standa přidal do rozdílu dalších 41 kuželek a vyhrál výrazným rozdílem 73 kuželek.To už byla 

docela velká komplikace pro tým domácích.Druzí šli na plac Andrea a Karel senior.Domácí hráčka se vrací do 

soutěže po delší než roční pauze,zaviněné zdravotními problémy.Takže se s napětím čekalo s jakou formou se 

představí na chodovské kuželně.A nevedla si vůbec špatně.První plné dokonce vyhrála o 11 kuželek.Senior se 

vrátil do hry dorážkou.Tam si vzal vedení v duelu do svých rukou.Rozdíl devatenácti kuželek(35-54) mu pomohl 

k tomu,že šel do druhé půlky s větším klidem než Andrea.Přece jenom se někde muselo projevit,že delší dobu 

nehrála a ponejvíce to bývá v dorážce.To se  ukázalo v zápětí když zahrál výborné plné a přestože se soupeřka 

snažila nezůstat o mnoho pozadu,získal dalších 12 kuželek k dobru.Pak,ale přišla větší krize i na seniora.Druhá 

dorážka to bylo velké trápení.Celých 9 chyb a jenom 26 poražených kuželek,dávalo ještě Andree šanci na 

minimálně dramatickou zápletku na konci duelu.Domácí hráčka zahrála o 12 kuželek více než senior,takže 

srovnala se soupeřem druhé dráhy nastejno (145-145).To však bylo málo.Senior udržel náskok z dráhy první a 

proto i on přináší důležité body pro svůj tým.Hosté vedou 4-0 a jsou v plusu 81 kuželek.Hodně dobrá výchozí 

pozice do druhé půlky duelu.Třetím hráčem domácích byl Eda a ten musel konečně uhrát první body a hlavně 

hodně ubrat z rozdílu v kuželkách mezi týmy.Ale soupeřem mu byl kapitán hostů Karel junior.Ten v poslední 

době hází jednu třístovku za druhou a tak se čekal vyrovnaný souboj.První plné vyhrál junior o 3 kuželky.Ale oba 

je zahráli výborně (114-117).Pak přichází smršť domácího hráče v dorážce.Jedna chyba a 63 kuželek  a je z toho 

číslo 174 po půlce.To bylo hodně nadějné.Také díky tomu,že junior první dorážku hodně pokazil.Celých 8 chyb a 

jenom 24 kuželek hodně pokazilo celkový dojem z jeho hry v první půlce.Také hodně domácí hráč stáhnul 

z rozdílu v kuželkách.Plných 33 kuželek.Druhou půlku oba opět zahráli výborné plné.Tentokrát byl lepší Eda o 3 

kuželky (114-111).Dohromady tak oba zahráli stejně 228.Druhou dorážku si už junior pohlídal přece jenom lépe 

než tu první.Přestože zahrál o 3 chyby více než Eda(0-3),tak jí dokonce vyhrál o 2 kuželky(51-53). Také díky 

tomu už nenechal soupeře dál stahovat z náskoku mezi týmy.Eda zahrál letošní osobák 339!! Dostal se tímto 

počinem na druhé místo mezi jednotlivci, jak v průměru tak i v maximu.Karel nakonec i dnes uhrál třístovku a 

pokračuje tak v letošní dobré sérii.Domácí tak snižují na 2-4 a prohrávají o 47 kuželek.Dokonat obrat ve vývoji 

duelu měla za domácí jejich poslední hráčka Anička.Tentokrát měla za soupeře papírově nejslabšího hráče hostů 

Frantu.Ale musela zahrát na hranici svého osobáčku a to nejlépe překonat třístovku.Franta totiž,přestože je to jeho 

teprve první hráčská sezóna,tak postupně stabilizuje své výkony a pomalu,ale jistě zvyšuje svá maxima.Takže se 

opět bylo na co těšit.Domácí hráčka získala v prvních plných 24 kuželek k dobru.To nebylo zrovna to co hosté 

potřebovali.Pak se ale stalo co vůbec nikdo na kuželně neočekával.Domácí hráčka měla dále zvyšovat svůj 

náskok,protože všeobecně nováčci na kuželně a tím Franta dozajista ještě stále je, mívají zpravidla větší problémy 

v dorážce než v plných.Ale Franta úplně postavil všechny prognózy na hlavu.Anička, snad pod dojmem slušného 

náskoku po plných,vůbec nezvládla první dorážku.Osm chyb a jenom 26 kuželek a hlavně velké trápení se při 

hře.To na vedlejší dráze se děli věci.Franta rychle doráží jednu devítku za druhou,až se jeho spoluhráči a hlavně 

soupeři a přítomní diváci nestačili divit.Navíc minimálně chybuje.Jenom 2!!! chyby a na konci první dorážky měl 

51! kuželek.No a když se to všechno pěkně sečte s plnými,najednou po půlce vede hráč hostů o 1 kuželku.To se 

tedy po plných vůbec nečekalo.Ale takové kuželky občas bývají.Druhé plné ještě domácí hráčka zkusila obrátit 

nepříznivý vývoj zápasu.Ne že by stále neměla šanci na výhru,ale ona ještě nutně musela uhrát minimálně 47 

kuželek navíc a to po první půlce vůbec nevypadalo reálně.Před poslední dorážkou si bere náskok zpět a vede o 11 

kuželek.Ale opět přichází spousta chyb.Stejně jako na první dráze osm.A s tím se těžko vyhrává.Obzvláště když se 

soupeř veze na vítězné vlně z první dráhy a je mohutně povzbuzován svými spoluhráči.Anička to vůbec neměla 

jednoduché,ale stále ještě bojovala alespoň o pomocné body.Na celkovou výhru jejího týmu  to pomalu,ale jistě 

nevypadalo.Nakonec i druhou dorážku Franta vyhrává.Rozdíl mezi oběma byl v dorážce +34 pro hostujícího 

hráče(52-86) a to by si nikdo na začátku netipnul.Naštěstí plné Anička zahrála o 36 kuželek lépe (208-172),takže 

na konci přece jenom s odřenýma ušima o dvě kuželky vyhrává.To ale nic nemohlo změnit na tom,že si dneska 

body za výhru po zásluze odnášejí Dřeváci.Viděli jsme dva osobáčky letošní sezóny-Eda 339 a u hostů Franta 

258.Toho ale ještě mnohem více potěšilo,že svému týmu vybojoval poslední dva důležité  body za skóre,když 

udržel rozdíl v kuželkách vcelku v poklidu v plusu pro svůj tým.Co ještě dalšího potěšilo,byl po delší době návrat 

Andrey na kuželnu.A nevedla si vůbec špatně (což vzápětí potvrdila ve večerním zápase na varské kuželně v týmu 

Nautilus B,kde svým výkonem přes čtyřista,pomohla svému týmu k první venkovní výhře).Takže se nám opět 

zamotává boj o místo na bedně,což slibuje další vyrovnané souboje mezi týmy,které nás ještě na jaře čekají. 

  



 domácí: modrá ústřice           datum: 28/02                  hosté: junioři 

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

 BARTOŠ Václav c.     163   70  233 14    PAVELKA Vladimír c.  225   99  324  3 

 PETRLÍK Bohouš       173   59  232 21    MIOSGA Heinz                167   82  249 12 

 PÍCHA Tomáš             172   34  206 27    HORNOVÁ Andrea         204   78  282  9 

 TESAŘ Petr               179   59  238 15    ŠTĚPÁNEK Otto              224   87  311  9 

       body:  0    celkem:  687  222  909 77          body: 10    celkem:  820  346 1166 33 

                        Vítězí junioři poměrem 10 : 0 . 

Junioři se rychle oklepali z nedávné porážky od Dřeváků a dneska to odnesli s plnou parádou hráči Modré 

Ústřice.Ti také nechtěli prodat svou kůži zadarmo a na dráze se překonávali,ba si i uhrávali své osobáčky,ale nic 

platno,soupeř ukázal svou top formu. A to si ještě ponechali eso v rukávě,když nenasadili Aničku.První si zahráli 

Václav a Eda.Domácího hráče jsme dneska nepoznávali.Slušné plné na obou drahách a poměrně málo chyb 

v dorážce,mu dohromady dalo zatím nejlepší výkon v celé soutěži.Sice to na soupeře zdaleka nestačilo,ale Edu v 

jeho současné fazóně,je schopen málokdo porazit.Takže Václav se svou hrou mohl být navýsost spokojen.Eda 

opět atakoval hranici svého nedávného letošního osobáčku.Hlavně první dráha 177,dávala velkou šanci na 

minimálně vyrovnání.Na druhé dráze dal o 30 kuželek míň a tak hází "jenom" 324.Takže první body uhráli 

hosté.Jako druzí nastoupili Bohouš a Honza.Tady měli domácí jakous takous šanci na možné  bodíky.Ale chtělo to 

od Bohouše zahrát na hranici osobáčku.A navíc počítat ve skrytu duše,že to dneska Honzovi nepůjde,tak jako 

obvykle.To první vyšlo Bohoušovi nadmíru.Zahrál si osobáček a to měl ještě hodně velké rezervy v chybách.21 je 

pořád stále mnoho.Kdyby jich byla polovina,tak si směle může potykat i s dvěstěpadesátkou, protože ty dvě 

devítky,co mu k ní dneska chyběli,by dozajista zvládl.A to je právě to co mu dneska chybělo.Honza se dnes taktéž 

překonával a i on si dneska o dost zlepšil nejlepší výkon.Dokonce jedna kuželka mu chyběla k dvěstě 

padesáti.Takže si nakonec oba zahráli svá maxima,ale body to přineslo hostujícímu hráči.Třetí dvojku tvořili 

Tomáš a Andrea.Tady napáchal domácí hráč až příliš mnoho chyb na to,aby mohl hrát důstojnější partii se svou 

soupeřkou.Celkem 27! chyb úplně znehodnotilo jeho konečné číslo.S odřenýma ušima se sice dostal o šest kuželek 

přes dvoustovku,ale s tím na Andreu dneska neměl vůbec nárok.Té by úplně stačilo kdyby už nehrála druhou 

dorážku a i tak by jasně vyhrála.Opět se dostala přes dvěstě osmdesát a to  je dobrá známka toho,že se její hra 

pomalu,ale jistě navrací do starých kolejí a začíná se rychlým kvapíkem přibližovat třístovce.Poslední šli na plány 

Petr a Otta.I tady bylo poměrně rychle jasné,kdo je na drahách pánem.Opět to byl zástupce hostů.Ten se poměrně 

dlouho netají svým přáním konečně se po dlouhé době dostat přes třístovku.A dneska tomu šel opravdu slušně 

naproti.Na obou drahách hodně dobré plné, takže už jenom zbývalo nepokazit dorážku a třista bude na světě.A tak 

se i stalo.Obě dráhy přes sto padesát mu nakonec vynesli solidních 311.A přání se dokonale vyplnilo.Ani soupeř 

nezahálel a opět se pokoušel dobýt metu dvěstěpadesátky. Přestože se ani dneska nepovedlo,tak mu chyběly pouhé 

čtyři kuželky k vyrovnání jeho dosavadního maxima.Že neuhrál body bylo nasnadě,takže hosté ukončili zápas s 

plným počtem možných bodů.I konečné číslo bylo hodně dobré a jenom jednu devítku zaostalo za maximem 

letošního ročníku Zahrádkářů.A to jak jsem v úvodu psal nechali sedět Aničku. Ta kdyby hrála tak možná mohlo 

padnout i 1700!Ani domácí se nemusí za své výkony stydět. Dohromady poprvé v jejich historii přehazují devět 

set a mohou si konečně zvýšit laťku do dalších zápasů na rovnou tisícovku.Junioři se tak vrátili do boje o nejvyšší 

příčku v tabulce a tím se dozajista stane boj o bednu hodně zajímavým a napínavým. 
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