
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I druhý měsíc soutěže byla odehráno plno kvalitních zápasů a hráči i hráčky předváděli solidní výkony.Také se 

pilně vstupovalo do klubu třístovkářů.V jednom zápase mezi Ajeťáky a Stavěči dokonce hned tři 

hráči.Velkým překvapením tohoto měsíce byl premiérový výkon nováčka mezi kuželkáři a hráče družstva 

Ajeto! Marcela Rewczuka.Ač se pohybuje na kuželně teprve necelý půl rok a hlavně na trénincích jeho 

výkony mají neustále stoupající tendenci.Pilně trénuje a to se mu vyplatilo hned v jeho úvodním zápase za tým 

Ajeťáků proti Šikulům.Nejenom že uhrál své první vítězství,ale výbornou hrou dokonce rovnou vstoupil do 

klubu třístovkářů.Na což někteří dlouhohrající hráči ještě stále čekají.Uvidíme co se z něj dále 

vyklube.Dokonce si vybojoval šanci nastoupit za B tým Nautilusu v KLNK a ani tam se neztratil a hned si 

hází svou první čtyřstovku(na 100HS).Už i ženy nám konečně vstoupily mezi třístovkáře.Jana Haškovcová od  

Plyšáků.Předvedla se v novém dresu svého týmu a hned z toho bylo přes třista.A také Anička Štěpánková od 

Juniorů.Svůj návrat na kuželnu po zdravotních problémech oslavil vítězstvím hráč Dřeváků Standa 

Bryndač.Sice jenom o jednu kuželku,ale na to se historie ptát nebude.Hlavně že už mu to zase začíná koulet.A 

díky svým stabilním výkonům také pomáhá svému týmu získávat body.Jako poslední vstoupil mezi třístovkám 

kapitán Zahrádkářů Eda Čermák.Do čela tabulky se dostali Junioři díky šňůře tří výher.A to měli před 

začátkem turnaje obavy z toho jak nakonec dopadnou.Čeká nás listopad plný zápasů,jelikož v prosinci se díky 

vánočním svátkům příliš mnoho zápasů neodehraje. 

 

                    TŘÍSTOVKÁŘI: 

01.   SMRŽ Petr                     aje         325                                                                                               

02.   VAŠKO Jozef                 aje         317                                                                                                                           

03.   HRUŠKA David             sta         312                                                                                                                                      

04.   PAVELKA Vladimír       jun       310                                                                                                          

05.  ČEPILA  Karel st.                dře         308                                                                                                     

06. ŠTĚPÁNKOVÁ Anna.          jun.       308                                                                                                                                                                                                                                                  

07. REWCZUK Marcel               aje         306                                                                                                         

08.  HAŠKOVCOVÁ  Jana         ply         302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

09.  HRUŠKA Milan                   sta          301                                                                                                              

10.  ČERMÁK Eduard                zah         300                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 3. 
ZPRAvodaj 

 KUželek 

  TABULKA-Průběžná 

                               v.  r.  p.  průměr     skóre    b.      

  1.  junioři                      3   0   0   1049.3    22:  8      6   

 2.  ajeťáci                       3   0   1   1079.8    25: 15     6   

 3.  dřeváci                      2   0   3   1046.8    22: 28     4    

 4.  zahrádkáři                1   0   1   1085.0    14:  6      2    

 5.  plyšáci                       1   0   2   1067.7    16: 14     2    

 6.  stavěči                       1   0   1   1100.5     8: 12      2     

 7.  šikulové                     0   0   1    947.0      1:  9       0     

 8.  modrá ústřice           0   0   2    791.5     2: 18      0     



              

 

 

 

 ZÁPASY: 

Zahrádkáři-Dřeváci      4:6    1050:1027    01/10/13                                                                      

Dřeváci-Plyšáci                 2:8    1053: 1084   04/10/13                                         

Ajeťáci-Šikulové               9:1    1084: 948    06/10/13                                                                                                                   

Ajeťáci-Stavěči                 8:2    1155:1101    08/10/13                                                                      

Junioři-Plyšáci                   6:4    1061:1069    18/10/13                                                                       

Junioři-Ajeťáci                  8:2    1073:1053    24/10/13                                                                       

Zahrádkáři-M.Ústřice      10:0    1100:825     25/10/13     

 

  domácí: zahrádkáři              datum: 01/10                  hosté: dřeváci 

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

 ČERMÁK Radek                213   65  278 11    BRYNDAČ Stanislav    210   69  279 10 

 BAMBOUSKOVÁ Jana     196   77  273 12    KUCA Antonín             170   62  232 15 

 ČERMÁK Eduard c.           206   78  284  9    ČEPILA Karel ml. c.    184  112  296  3 

 ZIGAL Pavel                     209   80  289 10    ČEPILA Karel st.           222   70  292  7 

           body:  4    celkem:  824  300 1124 42        body:  6    celkem:  786  313 1099 35 

                        Vítězí dřeváci poměrem 6 : 4 . 

Konečně se Dřeváci dočkali a poprvé se jim daří Zahrádkáře porazit v soutěži Kulich.V loňském ročníku na ně 

třikrát nenašli recept.Letos se jim to zadařilo,hlavně pro mnohé nečekaným nasazením Standy do ostrého 

zápasu.Ten se na dráhy vrátil po delší době,když mu bránilo předvádět svou hru,zdravotní omezení.Teď 

nastoupil doslova po pár hodech,které absolvoval  v minulém měsíci,do ostrého zápasu a svému týmu se 

osvědčil jako tajný žolík se vším všudy.Los určil do první dvojice na domácí straně Radka a na straně hostí 

Standu.Hostující hráč,se přece jenom,potřeboval na kuželně chvíli aklimatizovat a tak po prvních plných 

prohrává o 14 kuželek. Náskok soupeře vzápětí hravě stahuje v dorážce a tak po půlce je to plus 2 pro 

Radka.Druhé plné byly naopak plně v režii Standy (120!-nejlepší na jedné dráze ze všech).Nyní je to on,kdo 

před dorážkou vede.A to o rovnou devítku.Druhá dorážka to byl boj o každý kolík.Radek mohutně stahuje  a 

tak o vítězi rozhodl až poslední hod Standy,který jím srazil právě tu jednu kuželku,kterou potřeboval na svou 

výhru.A získává první a jak se nakonec ukázalo rozhodující body pro svůj tým.Druzí proti sobě nastoupili Jana 

a Tonda.To byl poměrně oddechový zápas,tzv. klid před bouří,která měla následovat v dalších dvou 

duelech.Jana získává rozhodující náskok hlavně v plných a v dorážce už v poklidu,dovedla svůj duel do 

vítězného konce.Tonda se snad otřepal ze svého nedávného nepodařeného výkonu a dnes si opět o kuželku 

vylepšil své letošní maximum.Ale na soupeřku to stále zdaleka nestačilo.Na body je to 2-2 a domácí vedou o 

40 kuželek.Do třetí dvojice svedl los proti sobě dva kapitány.Edu a Karla juniora.Tady už šlo opravdu do 

tuhého.Kdyby zvítězil zástupce domácích, tak by o osudu zápasu bylo prakticky rozhodnuto v jejich 

prospěch.A junior zase potřeboval vyhrát, aby dal svému "tatínkovi nejmilejšímu",ještě šanci bojovat o 

celkové vítězství zase jeho týmu.V tomto duelu se plně projevilo, že valnou většinu zápasů rozhoduje lepší 

dorážka.Ne,že by plné nebyly tak důležité,ale náskok v nich získaný se dá lehce ztratit právě v dorážce.A to se 

v tomto duelu ukázalo v plné nahotě.Eda v plných poráží juniora o 22 kuželek,ale ten v zápětí zabojoval v 

dorážce a tady je lepší o 34 kuželek.Takže když se to sečte,tak je to plus 12 kuželek pro hostujícího hráče na 

světě jsou další,důležité body pro hosty.Navíc junior má druhu dráhu za 0! chyb.Proto se ani nikdo nedivil že 



v dorážce shazuje 112 kolíků.Takže 2-4 a plus 28 pro domácí,tak to vypadalo před poslední dvojicí,která měla 

rozhodnou o vítězi tohoto neustále napínavého a vyrovnaného zápasu.V té byli Pavel a Karel senior.Opět 

vyrovnaný boj na první dráze.Pavel vede po plných o 3 kuželky a v dorážce ještě jednu přidal.Ale čtyři 

kuželky navíc po polovině nic nerozhodují.Senior na druhé dráze zabral do plných a je lepší o 16 kuželek.Což 

znamená,že spolu s první dráhou je na tom lépe o 12 kuželek.A dorážka to byl opět boj na ostří nože.Pavel se 

snažil ze všech sil ztrátu dohnat a senior zase nechtěl pustit šanci na výhru ze svých rukou.Nakonec domácímu 

hráči chyběli tři kuželky na remízu,které kdyby přidal,tož by se narodila i celková remíza mezi týmy.Z toho je 

jasné,že byl lepší v tomto duelu hráč hostí Karel senior a naplno mohla propuknout oslava výhry jeho 

týmu.Tím,že vyhrál hlavně díky lepším plným,splnil výjimku,které občas potvrzuje výše uvedené pravidlo,že 

duely zpravidla vyhrává hráč mající lepší dorážku.Navíc všichni tři hostující hráči,kteří své duely vyhráli,měli 

i menší počet chyb v dorážce,takže pravidlo o dorážce stále platí.Navíc platí i to,že každý kolík rozhoduje,viz 

úvodní duel.Domácím tak k výhře nestačil ani dosavadní  nejlepší celkový výkon družstva 1124.Ale zase mají 

vzácně vyrovnané výkony všech hráčů,když se vešli do rozmezí šestnácti kuželek.A na tom se dá určitě v 

dalších zápasech stavět! 

 

  domácí: dřeváci                 datum: 07/10                  hosté: plyšáci 

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

 HUBAČ Roman             179   39  218 21    SOBOTKOVÁ Martina    201   73  274 10 

 BRYNDAČ Stanislav    192   61  253 13     HAŠKOVCOVÁ Jana    225   77  302  8 

 ČEPILA Karel st.         206   87  293  6      HAŠKOVEC Luboš         169   48  217 19 

 ČEPILA Karel ml. c.       206   83  289 10    CHVOJAN Petr                216   75  291 11 

       body:  2    celkem:  783  270 1053 50           body:  8    celkem:  811  273 1084 48 

                        Vítězí plyšáci poměrem 8 : 2 . 

Domácí tým jede v rychlém tempu a má za s sebou už pátý zápas.S tímhle tempem,budou mít odehranou 

podzimní část do konce listopadu a pak v poklidu mohou užívat předvánoční atmosféru celý prosinec. 

Tentokrát jim byl soupeřem nový tým Plyšáci.Ti už mají jeden zápas za s sebou a tak už poznali jak to na naší 

kuželně chodí a padá,teda spíše nepadá.Už po úvodním losu to vypadalo na zajímavý zápas. Hlavně musel 

každý zahrát na hranicích svého maxima,protože se zdálo,že vítěze určí až celkové skóre.Jako první za domácí 

nastoupil Roman a měl opravdu těžkou soupeřku Martinu.Vyhrát tedy po něm nikdo z domácích nechtěl a tak 

si mohl zahrát pěkně v klidu,bez stresů a nervů a případně atakovat svůj limit dvěstěpadesáti kuželek,který si 

nastavil na začátku sezóny.K jeho smůle,ale dneska neměl svůj den.Plné ještě jakž takž,ale dorážka byla hodně 

slabá.A 21 chyb,to už by takový,naší kuželnou ostřílený,kozák dělat neměl.Vždyť se tím prakticky připravil o 

jednu dorážku.Martina taky zatím hledá ten správný grif na to jak u nás hrát.Na plné snad už našla recept,teď 

už zbývá poladit tu dorážku.Tady má zatím stále rezervy.Takže,přestože bere za výhru nad Romanem první 

body pro svůj tým,jistě čekala že si hodí o něco víc.Tahle na chlup stejně zopakovala číslo ze svého prvního 

zápasu.Stav je 0-2 a +56 pro hosty.Do druhé dvojice los určil Standu a Janu.Domácí hráč snad už konečně 

trochu rozchodil poněkud ztuhlé nohy,následek jeho předchozího zápasu,který odehrál po delší pauze.Ale 

ukázalo se,že na to bude potřebovat ještě pár dalších mačů,jelikož kuželky se na sucho natrénovat nedají a 

jenom pravidelný zápřah na dráze správně rozhýbá všechny svaly v těle tak aby po zápase nebolelo.To dneska 

na vlastní kůži zažil Standa.I když se hodně snažil během zápasu poslouchat rady svého týmu aby chodil 

poctivě dolů,jeho tělo bylo často proti.I když výsledné číslo na druhý zápas nebylo špatné,přesto čekal více.I 

těch chybek v dorážce bylo více než muselo.Ale jak říkám ruce i hlava určitě chtěli,ale když k tomu nejdou 

nohy nic neuděláš.Ještě že ho nechali párkrát během zápasu sednout...To Jana už asi naší kuželně přišla na 

chuť.Výborné plné na obou drahách(113+112),daly více než slušný základ k její další hře.Navíc omezila počet 

chyb v dorážce,hlavně na druhé dráze (2),takže není divu,že na konci její hry svítí na tabuli její první třístovka 

(302).Samozřejmě myšleno na 80HS.A to prosím hned v jejím druhém zápase.Takže i druhé body jdou na  

 



 

konto hostů.Stav 0-4 a -105 v neprospěch domácích.Kdy jindy než nyní,museli oba poslední hráči Dřeváků 

hodně zabrat aby ještě něco s nepříznivě se vyvíjejícím zápasem udělali.Jako první to vzal na svá bedra Karel 

senior.Soupeřem mu byl Luboš.Z této dvojice byl velkým favoritem domácí hráč.Přesto ani Luboše není radno 

nikterak  podceňovat.Snaha nedat svou kůži zadarmo,mu dokonale vyšla v prvních plných.Tady se seniora 

držel jako klíště.Dokonce domácího hráče o 1 kuželku poráží (100-101).Bohužel,stále velké rezervy má v 

dorážce.Tady mu chybí léta praxe, které naopak má proti němu senior.Takže zde naopak na soupeře hodně 

ztrácel.Přesto po půlce prohrává jenom o 28 kuželek.Změna drah,ale Lubošovi vůbec nesedla.Druhé plné má 

výrazně slabší než na první dráze (68) a tak se nemohl divit,že od seniora dostal nášup skoro čtyřiceti 

kuželek.I když se pak hodně snažil v dorážce na rozjetého soupeře už v té chvíli nestačil.První body konečně 

pro domácí.I rozdíl ve skóre se výrazně zmenšil.Před poslední dvojicí je stav 2-4 a +29 kuželek pro 

hosty.Rozhodnout tedy musela poslední dvojka.Za domácí to měl v rukách Karel junior a na druhé straně stál 

Petr.Rozdíl tří devítek a dvou kuželek je na osmdesát hodů hratelný.Ale chce to výkon u juniora přes 

třista,jelikož Petr v minulém zápase předvedl,že ani jemu není hranice třístovky tak vzdálená.První plné nic 

nerozhodly.Karel stáhnul pouze kuželku.Pak v dorážce hostující hráč naopak přidal šest kuželek a začínalo 

býti nad slunce jasné,že domácí hráč,pokud se výrazně nezlepší ve druhé polovině boje,už bude hrát pouze o 

to aby alespoň vyhrál a kosmeticky upravil celkové skóre zápasu.Protože Petr mu stále nedával vůbec žádnou 

šanci na to aby k tomu i stáhnul rozdíl ve skóre. Navíc by Petr musel hodně zvolnit ze svého tempa na první 

dráze.Ale i druhé plné hostující hráč nenechává nikoho na pochybách,že si jde tvrdě za svým vítězstvím.Je v 

plusu už 17  kuželek.Karel sice ještě boj nevzdával a v dorážce mohutně stahoval,ale přesto o dvě kuželky svůj 

boj prohrává.Takže nakonec je z toho poměrně jasná výhra hostů 8-2.Hosté tedy mají své první body do 

tabulky a navíc i svou první třístovkářku Janu. 

 

  domácí: ajeťáci                 datum: 06/10                 hosté: šikulové 

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

 ŠTEGOVÁ Dagmar       183   83  266 11    TOMEC František               156   34  190 27 

 KUNTOVÁ Dagmar       184   67  251 12    NÁDVORNÍKOVÁ Eva     174   77  251 12 

 NÝVLT Bedřich c.         194   67  261 15    NOHÁČEK Václav c.        193   67  260 14 

 REWCZUK Marcel       209   97  306  8    POUSTECKÝ Václav          187   59  246 15 

       body:  9    celkem:  770  314 1084 46              body:  1    celkem:  710  237  947 68 

                       Vítězí ajeťáci poměrem 9 : 1 . 

Tak po dnešku už mají všechna družstva odehraný alespoň jeden zápas druhého ročníku. Šikulové byli 

poslední, kteří se do dnešního dne neukázali na kuželně. Respektive ukazovali se v trénincích, ale soutěžní a 

vlastně i vůbec první zápas absolvovali až dnes. A neukázali se vůbec ve špatném světle. Vůbec na nich 

nebyla znát nervozita,ba naopak se pustili bez bázně a hany do svého premiérového soupeře. Tím kdo je 

vyzval na souboj byli Ajeťáci.Tým který je naopak stálicí na kuželkářském kolbišti chodovské kuželny. Ač 

konečný výsledek vypadá poměrně hrozivě pro nováčka soutěže a naopak jednoznačně pro domácí, opak byl 

pravdou. Ten kdo nebyl přímo účastníkem, nebo alespoň divákem, tomu asi těžko uvěří, ale duely mezi hráči 

často rozhodovali poslední hody. To se týkalo druhé a třetí dvojice. Tam, kdyby se štěstí více přiklonilo na 

stranu host, tak mohli  Ajeťáci,kteří byli velcí favorité tohoto zápasu, ztratit i body čtyři. Takhle s odřenýma 

ušima přišli pouze o bodík. Do úvodní dvojice nastoupili za domácí Dáša a u hostů to byl František. Po 

prvních plných nebylo poznat, kdo je na dráze zkušený matador a kdo úplný nováček. Hostující hráč na svou 

soupeřku mnoho neztrácel. Až dorážka ukázala přece jenom velké rezervy u Františka. Tady Dáša získala 

rozhodující náskok a ten si pak v poklidu udržela . Sice si domácí hráčka neodpustila na úvod druhých plných 

dvě ozónové díry, stejně jako ve svém prvním zápase a bylo to i na stejné dráze, pak ale zavčasu zabrala a 

dovedla svůj zápas do vítězného konce. Nakonec ani její číslo s dvěma průhozy nevypadá špatně. Zlepšení o  

 



 

dvacet kuželek od minula, to už nejspíš signalizuje, že pomalu,ale jistě nachází svou bývalou formu. Ani 

František nemusí smutnit. Když sníží počet chyb v dorážce,tak dvoustovka nemusí být pro něj zakletá. To byl 

tedy úvodní duel, který ve finále vyzněl poměrně jednoznačně ve prospěch domácích.Domácí vedou 2-0 a k 

dobru mají +76 kuželek. Pak ale přišly dva mače, které byly nečekaně vyrovnané  a o výsledku rozhodoval až 

poslední hod všech aktérů. Začala to dvojice Dáša dvě u domácích a Eva u hostů. Domácí hráčka nastupovala 

se začínajícím moribundusem-asi podzimní rýmička.Pokus o rychlé vyléčení rumíkem a slivovicí, ještě 

nepřinesl kýžený efekt a tak se s tímto menším handicapem musela popasovat. Úvodní plné mezi hráčkami 

vůbec nic nenasvědčovaly, že by se mohlo udát nějaké dráma.Ale dorážka už cosi začínala naznačovat. Dáša 

po plných vede o 15, ale v dorážce prohrává o 10 kuželek. Takže po půlce začíná být zaděláno, pokud Eva 

vydrží své nastolené tempo, na nečekané drama. Po druhých plných je srovnáno. Domácí hráčka nějak nemůže 

zaměřit ten správný směr a Eva toho v plné míře využívá. V dorážce to už pak byl boj o každou kuželku. Dáša 

se snaží urvat výhru na svou stranu, ale soupeřka nechce pustit z rukou šanci na skalp své protihráčky. Až 

musel rozhodnout poslední hod domácí hráčky, kterým alespoň vyrovnala, a obě si po zásluze vykouleli po 

jednom bodíku. To že to bylo vyrovnané svědčí i počet chyb,obě jich měli 12. Třetí nastoupili proti sobě dva 

kapitáni Bedřich a Venca. I nyní jsme byli svědky velmi vyrovnaného boje. Bedřich soustředěným výkonem, 

skoro jsme ho nepoznávali, nejspíš někde potají trénuje, vyhrává první plné o 11 kuželek. Navíc i dorážka mu 

neděla zase až tak velké problémy jako v minulosti a do druhé půlky jde s náskokem dvanácti kuželek. Ale 

Václav svůj boj také nevzdával. Druhé plné zase vyhrává o 10 on a najednou je před poslední dorážkou na 

světě další dramatická zápletka. Opět boj o každou kuželku. Hostující hráč potřebuje smáznout rozdíl dvou 

kuželek a několikrát k tomu měl i dobře našlápnuto. Ale Bedřich se také nechtěl vzdát šance na body a tak se 

prali až do posledního hodu. Ten nakonec rozhodl, že domácí hráč vyhrává o jednu kuželku. Opět tedy hodně 

vydřené body pro domácí, které už prakticky rozhodli o jejich celkové výhře. Sice ještě stále byla alespoň 

teoretická šance na remízu, ale domácí byli přece jenom díky velkému rozdílu v kuželkách ve výhodě. I tak si 

oba soupeři hodili hodně pěkná čísla.Kapitán domácích zlepšení oproti poslednímu zápasu o 44 kuželek! 

Poslední proti sobě nastoupili Marcel a Václav druhý bakalář. Domácí hráč jako jediný ze svého týmu zažíval 

svou zápasovou premiéru a tak se čekalo s čím se nám předvede. Sice stále pilně trénuje, dokonce je na 

kuželně častěji než mnoho jiných hráčů, ale zápas bývá přece jenom něco jiného. Ale to co předvedl, tak o tom 

se nedá říct nic jiného, než že to byla premiéra přímo snová. Od začátku své hry předvádí soustředěný výkon 

,skoro by se dalo říci že přímo učebnicový. Jistě pár chybiček by se na jeho hře dalo najít, ale nikdo nejsme 

dokonalí a je opravdu málo hráčů, kteří by nechtěli začít svou kuželkářskou kariéru jako Marcel. Dovolím 

tvrdit ,že nejspíš žádný z nás co se pohybujeme na naší kuželně. Ale přejdu k jeho hře. První plné 114 a utíká 

Václavovi o plných 31 kuželek. Start jako hrom. Dorážka další radost pohledět. S jednou chybou 53. Takže 

další ranec kuželek náskoku do druhé poloviny. Vede už o 57 kuželek.Nyní už bylo jasné, že pokud si to 

nepokazí druhou dráhou, tak jasně zvítězí a užije si svou premiérovou výhru. Navíc se do některých hlav a 

možná i do jeho začala vkrádat hříšná myšlenka pokoření třístovky,což by v prvním zápase v životě byla 

přímo bomba. Někteří na ni doposud stále čekají. Snad to vše zapříčinilo, že první hody na dvojce dráze byly u 

Marcela hodně nevyrovnané. Navíc si dovolil ten luxus dát ozónovou díru do plných! Pak se konečně srovnal 

a vrátil se ke své poctivé hře z první dráhy. Venca na sousední dráze se naopak zlepšil v plných a trochu 

stáhnul z rozdílu v kuželkách. Před dorážkou zbývalo před Marcelem 38 kuželek do třístovky. Výzva jako 

hrom. Sice už to nebyla taková procházka růžovým sadem jako v dorážce první, navíc se množily i chyby při 

dorážení jednotlivých kuželek, ale stále se nevzdával a bojoval. Když se mu tři hody před koncem podařila 

hodovka(devítka na jeden hod), tak bylo jasné, že se mu to povede. Ve zbývajících dvou hodech do plných 

potřeboval shodit jednu kuželku a tu by dneska shodil i se zlomenýma rukama.  Takže životní výkon 

korunován první třístovkou a samozřejmě i první body za výhru. Nakonec i Venca se po první dráze zlepšuje, 

ale na soupeře to zdaleka nestačilo. Ostatně málo hráčů v naší soutěži by dneska mělo proti Marcelovi šanci. 

Uvidíme jak se s touto pro něj novou rolí de facto lídra Ajeťáků v dalších zápasech popasuje. Takže povinná 

výhra domácích je na světě. Chtělo by se říct, jak k nim přišli na to se historie ptát nebude,ale musím pochválit 

statečný výkon Šikulů, hlavně Evy,která vybojovala jejich první bod a také Venci kapitána, kterému uplavala 

šance na body těsně posledním hodem. Je vidět,že pravidelné tréninky, které absolvovali, mají něco do sebe. A 

nebudou tak lehkým a odevzdaným soupeřem ostatním,jak by se bylo bývalo před začátkem soutěže zdálo. 

 

 



 

domácí: ajeťáci                 datum: 08/10                  hosté: stavěči 

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

 KUNTOVÁ Dagmar       191   75  266 11     FUKOVÁ Veronika      199   63  262 15 

 VAŠKO Jozef                 211  106  317  5      ZADINOVÁ Alena       187   51  238 11 

 SMRŽ Petr                    228   97  325  3       HRUŠKA David          216   96  312  8 

 ŠTEGOVÁ Dagmar       187   60  247 13       HRUŠKA Milan c.       204   85  289  6 

      body:  8    celkem:  817  338 1155 32          body:  2    celkem:  806  295 1101 40 

                       Vítězí ajeťáci poměrem 8 : 2 . 

Že by začínala vítězná vlna.Loni se na ní vezli Dřeváci a letos se na podobné,zatím pouze vlnce,vezou 

Ajeťáci. Třetí zápas a třetí výhra.A to se jim už podařilo protočit v sestavě všechny zapsané hráče.Je pravda,že 

hostům opět nenastoupil Martin,jejich asi v současnosti nejlepší hráč,ale na to se historie ptát nebude.Už 

úvodní los sliboval napínavý zápas.Snad jenom ve druhé a čtvrté dvojici byli papírový favorité jasní,ale liché 

dvojice,první a třetí slibovali napínavé souboje.Do té první los určil dvě tradiční soupeřky. Dášu a Veroniku. 

Zatím spolu hráli dvakrát a pokaždé z duelu vyšla lépe hráčka Ajeťáků. A pokaždé to byly souboje na ostří 

nože.Ani ve třetím duelu tomu nebylo jinak.Domácí hráčka by ráda potvrdila pravidlo "do třetice všeho 

dobrého",kdežto Veronika by už ráda konečně protrhla smolnou sérii mající se Dášou. Navíc by to bylo její 

první vítězství v Kulichovi. Sice má už jedno za včerejší výhru za Nautilusu B,ale Kulich je Kulich,tady se vše 

bere více prestižněji.A taky by to bylo doma,kde by se   o tom i více povídalo.Takže od začátku šli obě do 

souboje naostro.První plné nic nerozhodují.Domácí hráčka je lepší o tři kuželky.Poměrně  brzo o výsledku 

rozhodla prakticky první dorážka.V ní Dáša získává  k dobru dohromady i s plnými dvacet kuželek a to se ve 

finále ukázalo býti rozhodující. Veronika sice z náskoku soupeřky po druhých plných stahuje slušných 

jedenáct kuželek,ale pořád zde byla ještě jedna dorážka,která bývá u hostující hráčky,pravidelně slabší.Nejspíš 

docházejí síly,protože patřičnou energii z můsli nezískáš.To chce pravidelný přísun živočišné šťávy z bůčku a 

jitrnic.To je stará pravda.Sice pak nemáme tak štíhlou postavu jako Veronika, ale na to se v zápasech na 

kuželně nehraje,že jo.Toliko jenom pro vysvětlení zdravé kuželkářské stravy.I Dáša ve druhé dorážce chybuje 

více než by bylo zdrávo a s odřenýma ušima odráží závěrečný mohutný finiš soupeřky.Na konci jí zbyly k 

dobru čtyři kuželky.Ale co,body pro tým získala.Druzí si proti sobě zahráli Pepa a Alenka. Tady byl jasným 

favoritem domácí hráč. Jenom se čekalo kolik,že přinese svému týmu náskok  do další hry.Ale ani Alenka  

nedávala svou kůži  lacino.Hlavně v  plných moc neztrácela,tedy kromě první dráhy.Jasný rozdíl byl mezi 

nimi v dorážce.Aby ne,Pepa přece jenom má mnohem více odkouleno a to i zápasech,takže by to byla i ostuda 

aby to na dráze neprodal.Alenka přece jenom v této činnosti díky jejímu stylu házení více chybuje.Přesto 

odehrála solidní zápas a hlavně se nemusela nijak stresovat. Vyhrávat v jejím týmu dneska měli za úkol její 

spoluhráči. Navíc Pepa musel bojovat o svůj týmový dres,se kterým minule vyhrál Marcel. Takže po půlce 

vedou domácí 4-0 a mají k dobru +83 kuželek. Třetí dvojka byla opět vyrovnaná.Petr a David. Hostující hráč  

stále laboruje s bolavými palci na noze  a to,jak se v závěru ukázalo,jej  hodně limituje.Ale první půlka byla u 

obou hráčů výborná.Hlavně  u Davida. Slušné plné,podpořil výbornou dorážkou (61).Takže po půlce má 

170,což  slibovalo,že má nakročeno,jako dneska druhý hráč,na číslo přes třista. Ale ani Petr vedle 

nezahálel.Výborné plné (115),proložil slušnou dorážkou a na Davida ztrácel pouhých 12 kuželek.Druhé plné 

má opět lepší domácí hráč. Tady ubral z náskoku soupeře  šest kuželek.Pak se v plné nahotě ukázal Davidův 

zdravotní handicap,který mu nedovolil zahrát v dorážce tak dobře jako na první dráze.Toho v plné míře využil 

Petr,kterému to naopak začalo padat a otočil skóre zápasu ve svůj prospěch.David sice přehodil třístovku,ale 

Petr také a byl ještě o třináct kuželek lepší.Po tomto duelu už bylo jasné,že vítězí domácí družstvo.Vede 6-0 a 

+ 96 kuželek.Nyní se hrálo pouze o skóre.Jestli to bude 8-2, nebo  6-4 pro domácí.Rozhodnout o tom musela 

poslední dvojice Dáša a Milan. Před hráčem hostů byl nelehký úkol smazat rozdíl 96 kuželek a to přece jenom 

bylo hodně nepravděpodobné.Musel by zahrát na hranici svého osobáčku a ještě počítat s tím,že to Dáša 

dneska pokazí.Ale Domácí hráčka  se překvapivě zdatně držela svého soupeře hlavně do plných.V těch to  

 



 

Milanovi nedávalo tolik aby získal rychle potřebný náskok ,který by pak svou dorážkou ještě zvýraznil.Z 

přemíry snahy mu dneska naše kuželna ukázala,zač je toho u nás  loket.Tvrdé středy a několik újezdů v plných 

mu dalo  pouhých 17 kuželek  náskoku před dorážkami.Ani v těch se mu nedařilo rychle dohazovat 

devítky.Pořád to bylo na čtyři pět hodů a to se poté těžko stahuje rozdíl,který mezi hráči byl na 

začátku.Přestože ani Dáša se nevyvarovala chyb v dorážce,stále si udržovala více než půlku s úvodního 

náskoku k dobru,takže    v závěru už bylo jasné ,že udrží dva bodíky za lepší skóre pro svůj tým.Domácí tak 

podruhé ve své historii poráží svého soupeře.A prodlužují tím svou sérii výher v řadě na tři.Máme tři další 

třístovkáře v tabulce Pepu ,Petra a Davida. A oba týmy se dostali přes solidních 1100 kuželek. 

 

  domácí: junioři                 datum: 18/10                  hosté: plyšáci 

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

 ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      197  111  308  7    HAŠKOVCOVÁ Jana      203   97  300  6 

 PAVELKA Vladimír c.      200  107  307  3    SOBOTKOVÁ Martina      202   79  281  7 

 ŠTĚPÁNEK Otto               190   41  231  0     CHVOJAN Petr                   206   74  280 10 

 MIOSGA Heinz                 156   59  215 14     HAŠKOVEC Luboš           160   48  208 23 

            body:  6    celkem:  743  318 1061 24             body:  4    celkem:   771  298 1069 46 

                      Vítězí junioři poměrem 6 : 4 . 

Druhý zápas domácích a druhé vítězství.Tentokrát nad nebezpečnými Plyšáky.Úvodní duel obstaraly 

zástupkyně hezčí poloviny lidstva,Anička a Jana.A byl to opravdu vyrovnaný zápas.První plné mají obě na 

chlup stejné (103-103).Potom v dorážce předvádí domácí hráčka výbornou hru a získává mírný náskok pěti 

kuželek do druhé poloviny.Jenom pět,protože ani Jana se nenechala zahanbit (58-53).Druhé plné má naopak 

lepší hráčka hostí a to o šest kuželek ,takže je to nyní ona kdo jde do druhé dorážky s minimálním náskokem 

jedné kuželky.V té opět předvádí Anička to nejlepší co umí (53) a znovu strhává vedení na svou stranu.Obě  se 

nakonec dostávají přes třista,ale domácí hráčka ji přehazuje o osm kuželek , kdežto Jana jí "pouze" 

vyrovnává.Takže první body vybojovala domácí hráčka.Ale bylo se tedy na co koukat.Druzí si proti sobě 

zahráli Vláďa a Martina.Oba se už několikrát utkali ve varské lize neregistrovaných  kuželkářů a vždy to byl 

souboj hráčů ,kteří dokazovali že kuželky umí.První plné vcelku nastejno.Martina vede o čtyři kuželky.Ale 

dorážka je zase doménou domácího hráče.Přestože Martina hraje čistou hru bez fíků,její soupeř devítky 

rychleji dohazuje,navíc má jedinou chybu a i proto své soupeřce v půlce utíká o 13 kuželek (62-45).I druhé 

plné jsou vyrovnané.Vláďa je v nich lepší o dvě kuželky.Pak opět přichází nástup domácího hráče v dorážce a 

když se k tomu připočítá sedm chyb Martiny,tak bylo na konci jasné,že body jdou opět na konto domácích. 

Navíc Vláďa,jako třetí dnes přehazuje třístovku.Takže domácí vedou už  4-0 a v plusu jsou 34 kuželek.Teď už 

museli hosté konečně zabrat aby  byla ještě šance na celkovou výhru.Stále bylo oč bojovat.Třetí dvojici tvořili 

Otta a Petr.Domácí hráč se v ostrém zápase objevuje po delší pauze zaviněné zdravotními problémy. Takže se 

s napětím čekalo v jakém světle se dneska ukáže.Přestože chodí každou středu trénovat,zápasy bývají o něčem 

jiném.Navíc to je dávka osmdesáti hodů bez přestávky,což dává zabrat i relativně zdravějším hráčům.Bohužel 

v tomto případě se ukázalo,že pauza byla přece jenom delší než by bývalo zdrávo.Už první plné Otty nebyly to 

pravé ořechové.V nich hnedle ztrácí 22 kuželek.Největší slabina se ukázala vzápětí v dorážce.Tam díky  13-ti 

chybám hráč domácích shazuje pouhých 19 kuželek a toho plně využil Petr ke svému prospěchu.Po půlce vede 

o 34 kuželek,čímž zároveň srovnává skóre v kuželkách na plichtu.Potom na druhé dráze předvádí konečně 

Otta zlepšení v plných,které zase naopak vyhrává o 6 kuželek.A vykřesal tak ještě šanci na možný zvrat.Jenže 

druhá dorážka rychle odehnala tuto naději domácího hráče.Opět příliš mnoho chyb (10) hrálo hráči hostí do 

karet a ten si bere zpět do svých rukou vývoj zápasu.Takže první body si konečně připisují hosté.Sice ještě 

prohrávají 2-4,ale na kuželky už vedou +15.Musela tedy rozhodnout poslední dvojice.V té proti sobě hráli za 

domácí Honza a za hosty Luboš.Každý z nich mohl vyhrát.Výkonnostně jsou na přibližně stejné úrovni.Přesto  

 



 

byl mírnějším favoritem hráč domácích,jelikož  se na naší kuželně přece jenom o mnoho déle pohybuje nežli 

jeho soupeř.Kdo z nich vyhraje přinese svému týmu velmi důležité body,které by poté pomohli tomu kterému 

týmu k celkové výhře.První plné má trochu překvapivě lepší Luboš.Honza však předvádí větší jistotu v 

dorážce a i díky méně chybám (7-13),srovnává stav na  118-118 po první dráze.Takže stále není nic 

rozhodnuto.Druhé plné už má lepší hráč domácích a to o čtyři kuželky.Ale oba v nich nezahráli bůhví co    

(70-66).Musela tedy o všem opět  rozhodnout dorážka.I v té opět díky méně chybám (7-10) je lepší 

Honza.Sice jenom o tři kuželky (27-24),ale to mu  spolu s náskokem z plných dává celkem sedm kuželek k 

dobru a vyhrává poslední důležité body,které rozhodli o tom,že celkovým vítězem zápasu jsou hráči domácího 

týmu. Hosté si pouze připisují pomocné dva bodíky za celkově lepší skóre,ale hlavní dva body do tabulky za 

výhru mají Junioři.Mezi třístovkáře vstoupila další hráčka Anička z družstva domácích.A opět jsme tedy byli 

svědky velmi napínavého zápasu až do úplného konce. 

 

  domácí: junioři                 datum: 24/10                  hosté: ajeťáci 

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

 PAVELKA Vladimír c.     222   77  299 10    KUNTOVÁ Dagmar       200   68  268 11 

 ŠTĚPÁNEK Otto                211   77  288 10    REWCZUK Marcel         193   69  262 10 

 ŠTĚPÁNKOVÁ Anna       196   56  252 16     ŠTEGOVÁ Dagmar         176   69  245 12 

 PRIŠŤÁK Josef                  168   66  234 10     SMRŽ Petr                     193   85  278  5 

         body:  8    celkem:  797  276 1073 46             body:  2    celkem:  762  291 1053 38 

 

                        Vítězí junioři poměrem 8 : 2 . 

Takže vítězná vlna, na které se doposud vezli Ajeťáci porážkou v tomto zápase skončila. Opět se to povedlo 

Juniorům,týmu,který zrovna Ajeťákům historicky nesedí. Los určil do úvodní dvojice Edu a Dášu. Hlavní 

rozdíl mezi hráči byla hra do plných. Tady byl markantní rozdíl ve prospěch domácího hráče. Nejvíc se to 

projevilo v druhých plných, kde hostující hráčka ztratila skoro dvacet kuželek a pak už se zápasem dalo těžko 

něco dělat. Navíc domácí hráč, přestože si na závěr neodpustil zbytečné chyby v dorážce, díky jimž se zastavil 

jednu kuželku pod metou třista,dominoval i v této části hry. I tady Dáše o pár kuželek utíká a nakonec bere 

první body za výhru pro svůj tým a k tomu i slušný náskok 31 kuželek. Ale hosté se ztrátou prvních bodů 

museli počítat, jelikož Eda je přece jenom na kuželně častěji než jeho soupeřka, která prakticky jenom hraje 

zápasy a nemá tak kdy odstranit časté chyby v její hře, které lze napravit pouze tréninkem. Druzí si zahráli 

Otta a Marcel. Každý nastupoval v trochu jiné pozici. Domácí hráč v minulém zápase hodně chyboval a 

předvedl výkon daleko za jeho možnostmi a naopak hráč hostů si hned ve svém prvním zápase hodil třístovku. 

Takže se s napětím čekalo, jak se dneska ukáží. Platí pravidlo, že po horším zápase přichází v dalším zlepšení 

a naopak první třístovka se špatně opakuje, respektive obvykle nějaký čas trvá, než se jí podaří zopakovat a 

případně i pravidelněji házet. A obě pravdy se dneska na kuželně potvrdily. Otta předvedl o mnoho lepší a 

soustředěnější výkon než minule a hlavně omezil počet chyb v dorážce a to se hnedle pozitivně projevilo na 

výši jeho konečného čísla. Bez dvou kuželek dvěstědevadesát,což je zlepšení o 57 kuželek. Naopak Marcel si 

potvrdil, že třístovka je hodně těžká i pro mnohem zkušenější hráče než je v současnosti on. A pokud jí bude 

chtít, co nejdřív zopakovat bude muset zlepšit hlavně psychiku i době kdy mu kuželky nepadají tak jak by si 

přál. Dneska to byl boj o každou kuželku. I přesto si háže slušných 262. To samozřejmě na Ottu nestačilo. Ale 

to se nedá svítit, není každý den posvícení. Domácí tým vede 4-0 a má k dobru +57 kuželek. To už je docela 

velká porce. Navíc hosté už museli zabodovat, aby se dalo ještě se zápasem něco udělat. A tím prvním kdo 

musel, byla ajeťačka Dáša a proti ní stála Anička, taktéž čerstvá třístovkářka stejně jako v minulém duelu 

Marcel. Také díky tomu byla papírovou favoritkou hráčka domácích. Což také v plné míře potvrdila na své  

 



 

první dráze. Po plných vede o 24 kuželek a v dorážce z náskoku ztratila jenom jednu kuželku. Takže po půlce 

má solidní náskok a taky šanci na to aby zápas rozhodla ve prospěch svého týmu. Ale nutno dodat že jí to svou 

nevyrovnanou hrou do plných Dáša hodně usnadnila. I fugasa se dovolila! Protože v dorážce už hráčka hostí 

předváděla zlepšenou hru a soupeřky se po celou dobu držela. Hned druhé plné začaly signalizovat, že přece 

jenom ještě není dobojováno a Dáša bude mít šanci na možný zvrat ve vývoji duelu. Aničce totiž nevycházejí 

druhé plné zdaleka tak dobře jako první a Dáše se podařilo něco málo kuželek ze ztráty stáhnout. Následně v 

dorážce hodně zabojovala a v jednu chvíli už byla soupeřce na dostřel. Bohužel v dokonání obratu jí zabránil 

čestík pár hodů před koncem a bylo po naději. Přece jenom jí dorážka ještě dělá problémy a toho nakonec 

Anička využila a s odřenýma ušima udržela mírný náskok sedmi kuželek, což jí a jejímu týmu stačilo k získání 

důležitých bodů, které tak rozhodli o celkovém vítězství domácích. Dáša si opět může vyčítat fugasy do 

plných, protože na body dneska proti trápící se soupeřce měla. Ta si jako Marcel potvrdila, že jedna třístovka 

neznamená, že další budou automaticky padat sami. Poslední souboj mezi Pepou a Petrem už měl jenom určit, 

jakým rozdílem hosté prohrají. Ještě byla šance na pomocné čtyři bodíky a porážka by opticky vypadala lépe. 

Pro to musel Petr nejenom vyhrát, s čímž se dopředu počítalo, ale k tomu ještě stáhnout ztrátu 64 kuželek, což 

už byl přece jenom větší oříšek. A tak to i bylo. Petr průměrným výkonem poslední dva body získává, ale 

stáhnul pouze 44 kuželek z rozdílu, takže dva body za celkově lepší skóre zůstávají domácím. Hosté 

si,namlsaní výhrou nad stavěči v minulém zápase,doufejme dnešní porážkou uvědomili,že další výhry 

nepřijdou sami, ale vždy o ně budou muset tvrdě bojovat. A domácí všem zase ukázali, že se s nimi musí stále 

počítat na nejvyšší místa v celkové tabulce. 

  

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

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

 ZIGAL Pavel                     200   89  289  5       TESAŘ Petr              165   65  230 14 

 ČERMÁK Eduard c.        215   85  300  7      PAŠTÉKA Ladislav     145   57  202 18 

 VAVERKOVÁ Jana          171   51  222 22      BARTOŠ Václav c.     142   49  191 26 

 BAMBOUSKOVÁ Jana     180   55  235 18      PÍCHA Tomáš            162   40  202 22 

         body: 10    celkem:  766  280 1046 52         body:  0    celkem:  614  211  825 80 

                      Vítězí zahrádkáři poměrem 10 : 0 . 

Jasná výhra domácího týmu v zápase hraného v komorní atmosféře, kterou chvílemi narušoval pouze bojový 

song hostujícího týmu. Sice na něj ještě hosté nedokáží vždy správně zareagovat zlepšeným výkonem, ale už 

se pár vlaštovek kázalo. Možná že kdyby si jej přehrávali i na tréninku časem by zjistili kdy a jak často tuto 

jejich hymnu používat. Takhle to ve většině případů vyznělo naplano. Ale jak říkám pár vlaštovek už tam 

bylo. Hosté opět nezklamali svým originálním nástupem. Pak už se šlo tvrdě na věc. První si zahráli Pavel a 

Petr. Hráč hostí se nechal slyšet respektive v kuloárech se proslýchalo že pomýšlí na třístovku. Což dozajista 

bylo i přáním domácího hráče, se kterým do duelu nastupoval. A po prvních plných byl k tomuto cíli mnohem 

blíže Pavel. Petr přece jenom ztrácel více než by bylo zdrávo už v prvních plných a ani dorážka mu k tomuto 

cíli moc nepomohla. To Pavel dává po půlce 155 a to už přece jenom dávalo šanci se přes třista dostat. Ale 

druhé plné rychle utnuly šance na pokoření této mety u obou hráčů, a ač se oba snažili seč jim síly stačili v 

dorážce,nabranou ztrátu už nedokázali napravit. Nakonec se domácí hráč na jednu kuželku přiblížil 

dvěstědevadesátce a Petr se o jednu kuželku pohoršil oproti svému výkonu ze svého prvního zápasu.2-0 pro 

domácí a náskok 59 kuželek. Druzí si zahráli Eda a Láďa. V tomto duelu hostujícímu hráči vůbec nevychází 

jeho první dráha. Plné 58 a i dorážkou 75 celkem a hlavně 14 chyb. S tím se nedá nic moc dělat. Hodně tak 

usnadnil cestu Edovi za celkem jasnou výhrou. Tomu chyběla jedna kuželka do stopadesáti. I ve druhé části 

Eda pokračuje ve svém nastoleném tempu, sice mu pár hodů trvalo, než se srovnal s přechodem na druhou 

dráhu, ale pak celkem v poklidu dosahuje rovné třístovky. Láďovi přechod na druhou dráhu také pomohl ke  

 



 

zlepšenému výkonu, a jelikož i výrazně omezil chyby v dorážce tak se nakonec dostává dvě kuželky přes 

dvěstě. Čemuž po první půlce už málokdo věřil. Navíc si tímto výkonem vylepšuje svůj osobáček.4-0 pro 

domácí a +157 kuželek. Třetí si zahráli Jana a Venca. To mohl být vyrovnaný duel. Jana se přece jenom stále 

nemůže po zranění ruky dostat do své dřívější pohody a to mohlo hrát naopak nováčkovi v soutěži Vencovi 

hrát do not. Ale nejspíš příliš snahy hostujícího hráče zapříčinilo, že už po prvních plných ztrácí 32 kuželek 

(90-58) a dal tím větší klid své soupeřce do další části souboje. Což jí evidentně svědčilo.Protože v dorážce se 

naplno projevil její herní a zápasový výpadek. A protože ani Venca v této části duelu příliš neexceloval, je to 

domácí hráčka, která jde do druhé půlky v mnohem lepší pozici. Ve druhé části se oba hráči stále drželi na 

dostřel, ale získaný náskok domácí hráčky z první půle jí v poklidu stačil k zisku dalších bodů pro svůj tým. 

Venca se bohužel díky výpadku na první dráze nakonec nedostal jako dneska jediný přes dvěstě. Ale za to si 

může sám svými čtyřmi fugasy (průhozy) do plných které během hry spáchal. Ale ani jeho soupeřka mu 

v tomto nezůstala nic dlužna (taktéž čtyřikrát). Poslední si zahráli za domácí jejich druhá Jana (mimochodem 

dcera první Jany) a Tomáš. Ten si dneska odbyl svůj reprezentační křest za svůj tým. To Jana to už je na 

kuželně"ostřílená kozákyně“, takže to pro ní dneska měla být cesta růžovým sadem za povinnými body za 

výhru. Ale na dráze vůbec nebylo poznat kdo je dneska na dráze de facto poprvé a kdo je mazák. Snad jenom 

v dorážce hráčka domácích přece jenom sem tam častěji dokazuje, že má mnohem větší zkušenosti. Ale těch 

chyb co napáchala (18!) to se u ní tak často nevidí. Jenom díky nezkušenosti svého soupeře se záludnostmi 

naší kuželny, si může děkovat za to, že jí spadly body do rukou. Za předvedenou hru si je totiž vůbec 

nezasloužila. I když nakonec vítězí o více jak třicet kuželek, s předvedenou hrou vůbec nemůže být spokojená. 

Díky tomu si tak ale hosté vezou domů tolik nepopulárního žlutého ptáčka i s klecí. Ale i na jejich hře už 

můžeme pomalu vidět pozitiva. Zlepšení na celkové kuželky o 67 bodů, dále snížení počtu chyb,když minule 

skoro atakovali stovku a také už tři hráči v zápase přes dvěstě. Na tom se dá dále stavět. Hymnu mají taky 

pěknou. Domácí mají svou letošní první výhru.                                                                                                                       

                                                                                                      „Cho66“ 


