
 TŘÍSTOVKÁŘI 

01.  HAVEL Martin                 st          354                          

02.  REWCZUK Marcel            aj          343                     

03.  HRUŠKA Milan c.             st          342                      

04.  PAVELKA Vladimír           ju          336                   

05.  ZIGAL Pavel                    za          333                      

06.  SMRŽ Petr                        aj          326                           

07.  ČEPILA Karel ml. c.         dř          323                       

08.  ČEPILA Karel st.              dř          323                                

09.  VAŠKO Jozef                    aj          322                       

10.  FUKOVÁ Veronika            st          321                   

11.  HORNOVÁ Andrea c.        ju          317                 

12.  HRUŠKA David                 st          317                    

13.  SOBOTKOVÁ Martina       pl          317                 

14.  ČERMÁK Radek               za          316                   

15.  KREJCÁREK František     pl          315                    

16.  CHVOJAN Petr                  pl          314                    

17.  ČERMÁK Eduard c.          za          313                   

18.  HAŠKOVCOVÁ Jana c.     pl          312                   

19.  BRYNDAČ Stanislav         dř          311                   

20.  KLOFANDA Jiří               mú          304                    

21.  ŠTĚPÁNKOVÁ Anna         ju          304  

 

 

 

 

 

 

 

    2014/15 

 

 

 

Konečně jsem se dostal k poslednímu zpravodaji právě uplynulého ročníku Kulicha.Doháním tím 

resty ze dvou posledních měsíců  plus dvou zápasů z května.To znamená celkem přesně dvacet 

zápasů které nakonec rozhodli o celkovém pořadí jak družstev tak jednotlivců.Na první místo se 

postupně prokousali loňští obhájci Stavěči kteří ve svých zbylých zápasech sice dvakrát utrpěli 

porážku přesto jim to na místo nejvyšší stačilo. Druhé místo nakonec získali Zahrádkáři kteří tak o 

jedno místo klesli oproti podzimní části.I tak to je celkově obrovský úspěch týmu který v minulých 

ročnících končil vždy na chvostu tabulky.Třetí se celkově umístili Junioři.Ostatní týmy již na 

medailové pozice nedosáhli.V jednotlivcích si udržel pozici lídra Martin Havel.Do top trojky se 

probojoval zástupce Ajeťáků Marcel Rewczuk a mezi ženami se blýskla nejlepším výkonem ročníku 

Stavěčka Veronika Fuková.Tak a teď tedy blíže k jednotlivým zápasům. 
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      ZÁPASY PODROBNĚ 

 

 domácí: modrá ústřice           datum: 02/03                  hosté: dřeváci 

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

 TESAŘ Petr                188   47  235 19    ČEPILA Karel st.            208   86  294  6 

 KUCA Antonín         192   67  259 13     HUBAČ Roman                146   58  204 17 

 KLOFANDA Jiří        192   63  255 12     WILDHABER František  192   60  252 10 

 UTÍKAL Miroslav      147   53  200 20     ČEPILA Karel ml. c.         206   77  283  7 

     body:  4    celkem:  719  230  949 64             body:  6    celkem:  752  281 1033 40 

modrá ústřice     - dřeváci                02/03/15    4 :  6      949  1033         

dřeváci               - stavěči                 06/03/15    8 :  2   1116  1104           

šikulové             - ajeťáci                  08/03/15    0 : 10    889  1099           

modrá ústřice    - šikulové                15/03/15    2 :  8      905   992     

modrá ústřice    - zahrádkáři             03/04/15    2 :  8   1003  1100          

modrá ústřice    - stavěči                  20/03/15    0 : 10    992  1250    

zahrádkáři         - ajeťáci                  20/03/15   10 :  0   1140  1066                         

plyšáci               - stavěči                  30/03/15    0 : 10   1187  1250                        

ajeťáci               - dřeváci                  31/03/15    8 :  2   1178  1136                                      

modrá ústřice    - junioři                    02/04/15    2 :  8     964  1064                                                 

ajeťáci               - junioři                    10/04/15    4 :  6   1077  1127           

stavěči               - modrá ústřice       10/04/15    8 :  2   1150   944                                                   

ajeťáci               - plyšáci                  12/04/15    8 :  2   1155  1038           

plyšáci               - junioři                   17/04/15    8 :  2   1160  1159           

stavěči               - ajeťáci                  19/04/15    6 :  4   1226  1193            

junioři                - stavěči                  23/04/15    8 :  2   1156  1096                 

zahrádkáři         - stavěči                  27/04/15    2 :  8   1194  1215                                   

dřeváci              - ajeťáci                   28/04/15    0 : 10   1078  1231                        

junioři                - dřeváci                  01/05/15   10 :  0   1180  1078           

stavěči               - plyšáci                  04/05/15    6 :  4    1225  1142                                      

modrá ústřice    - junioři                    02/04/15    2 :  8      964  1064                       

ajeťáci               - junioři                    10/04/15    4 :  6   1077  1127                        

stavěči               - modrá ústřice       10/04/15    8 :  2   1150   944                            

ajeťáci                - plyšáci                 12/04/15    8 :  2   1155  1038                               

plyšáci                - junioři                  17/04/15    8 :  2   1160  1159           

stavěči                - ajeťáci                 19/04/15    6 :  4   1226  1193                                      

junioři                 - stavěči                 23/04/15    8 :  2   1156  1096                  

zahrádkáři          - stavěči                 27/04/15    2 :  8   1194  1215                           

dřeváci               - ajeťáci                  28/04/15    0 : 10   1078  1231           

junioři                 - dřeváci                  01/05/15   10 :  0   1180  1078              

stavěči                - plyšáci                  04/05/15    6 :  4   1225  1142 



                        Vítězí dřeváci poměrem 6 : 4 . 

Další zápas,který museli Dřeváci odehrát v sestavě bez možnosti střídání už zvládli vítězně.Ale neměli to zase tak 

jednoduché.První si zahráli Petr a Karel senior.Domácí hráč držel se soupeřem krok prakticky jenom první plné.A to je 

ještě prohrál o 14 klacků (92-106).Pak ale přišla dorážka a v té mu senior prchal mílovými kroky.Po půlce už byl rozdíl 

53 klacků v neprospěch Petra.Hodně tomu pomohlo jeho 10 chyb oproti soupeřovo dvěma.Druhá půle už byla poměrně 

vyrovnaná.Senior ubral trochu z tempa hlavně v dorážce a díky tomu se ho Petr docela držel.Dorážku měli oba 35 a tak 

druhou půli vyhrál hostující hráč jenom o 6 klacků o které byl lepší v plných.Takže suma sumárum první bodíky získal 

jasně senior.A k tomu i solidní náskok 59 klacků v kuželkách.Druzí si zahráli ještě v loni spoluhráči Tonda a Roman.Na 

podzim vyhrál druhý jmenovaný a tak chtěl Tonda dneska jistě vyrovnat vzájemné skóre.A začal dobře.Po prvních plných 

vede o 23 klacků(96-73).A v dorážce ještě rozdíl navýšil.na 35 kuželek.V tu chvíli to s Romanem nevypadalo vůbec 

dobře.Dokonce hrozilo že se nedostane ani přes dvěstě,jelikož po půli u něj svítilo číslo 97.Druhé plné zahráli oba navlas 

stejně jako na první dráze (96-73).V dorážce dokázal Roman z náskoku soupeře tři klacíky umáznout,ale to bylo z jeho 

strany vše.Sice se s odřenýma ušima dostal přes dvoustovku,ale jinak to bylo z jeho strany velké trápení.Tonda uhrál 

první body pro svůj tým a z úvodního náskoku hostů v kuželkách jim zbyly pouhé čtyři.Docela pěkná zápletka.Pak se na 

dráhy postavili Jirka a Franta.To už byli dva hráči kteří byli výkonnostně na stejné úrovni.A také to bylo na plánech 

vidět.První plné vyhrál Franta o jednu kuželku,ale Jirka v dorážce obrátil stav a vedl po půlce o jednu devítku.Druhé plné 

vyhrál Jirka,aby se to nepletlo o jednu kuželku,ale v dorážce byl lepší Franta o sedm klacíků.Bohužel pro něj ale z 

předchozích částí zápasu prohrával o klacíků deset a tak svůj duel prohrál o tři kuželky.Do vedení 4-2 se tak dostávají 

domácí ale na skóre jsou pořád horší.Ale už jenom o jeden klacek.Do poslední dvojice nastoupili nováček domácích Míra 

a za hosty kapitán Karel junior.Hostující hráč měl připravené body na zlatém podnose jelikož jeho soupeř neměl s naší 

soutěží doposud vůbec nic dočinění.To hodně hrálo juniorovi do karet a ten toho beze zbytku využil.Už to nebyl ten 

citrón jako posledně a bez větší námahy si došel pro povinné body.Jeho soupeř se hodně snažil a dokonce napoprvé 

dokázal uhrát dvoustovku.Co jej ale hodně limitovalo bylo 20 chyb.Ale abych jenom nekritizoval, nadšení do hry u něj 

bylo vidět a docela si to i na plánech užíval.Pokud mu vydrží chuť a vůle do dalších her může se jenom zlepšovat.Protože 

to základní určitě v sobě má.To je hlavně se při hře bavit.A když patřičně potrénuje kdo ví jaké budou jeho další 

výkony.Takže hosté vyhrávají 6-4 a možná šli hledat do žita tu svou nedávno zahozenou flintu.  

 

   domácí: dřeváci                 datum: 06/03                  hosté: stavěči 

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

 WILDHABER František  171   87  258 14    HAVEL Martin           222  107  329  1 

 ČEPILA Karel st.             202   70  272 14    FUKOVÁ Veronika      194   77  271  8 

 HUBAČ Roman               196   77  273 13    ZADINOVÁ Alena       153   61  214 16 

 ČEPILA Karel ml. c.      220   93  313  4    HRUŠKA David            197   93  290  5 

          body:  8    celkem:  789  327 1116 45        body:  2    celkem:  766  338 1104 30 

                        Vítězí dřeváci poměrem 8 : 2 . 

Po nedávném vítězném zápase měli domácí stále apetit na další výhru.Sice jim dneska stáli v cestě doposud neporažení 

Stavěči,ale ti nenastoupili ve své nejsilnější sestavě a tak se mohlo stát cokoliv.Navíc,při dobře namíchaných dvojicích , 

tento duel sliboval hodně zajímavou zápletku ,kde  by pak rozhodovaly výkony každého hráče.A tak se tomu i dneska 

nakonec stalo.Dvojice,kromě té první,byly výkonnostně na stejné úrovni a to slibovalo,že se až do konce bude nač 

dívat.První si zahráli Franta a Martin.Tady domácí hráč neměl co ztratit a mohl se jenom soustředit na svou hru a zahrát si 

na dobré číslo.A nakonec vyloženě nezklamal.Jenom škoda chyb v dorážce,hlavně na první dráze.Devětkrát minul a to jej 

připravilo o lepší číslo.Ale zahrál svůj standart a tak byl s jeho výkonem kapitán jistě spokojen.Jeho soupeř,Martin,přece 

jenom hraje o několik levelů výše a tak i dneska nám ukázal,že třístovka není pro něj žádný problém.Opět zahrál na 

hranici výkonu bez chyb a až v závěru mu jedna rána utekla.Škoda,mohli jsme konečně vidět hru bez chyby.Ale i tak se 

bylo nač dívat.Jasná výhra hráče hostí  na skóre vedou o 71 klacků.Druhá dvojice už byla mnohem zajímavější.To si 

zahráli proti sobě Veronika a Karel senior.Ten měl čerstvě v nohách zápas z jiné soutěže v Sokolově a tak se čekalo,jak se 

popasuje se svou další várkou hodů na chodovské kuželně.A nezačal špatně.Po plných vede o sedm klacků.I v dorážce si 

náskok udržoval a ještě jednu kuželku k dobru přidal.Kdekdo by řekl jenom jednu,ale ta jak se nakonec ukázalo byla 

rozhodující.Jak se říká každý klacek rozhoduje.Druhé plné opět vyhrál domácí hráč.Pak ale přišlo z jeho stany velké 

trápení v dorážce.V té spáchal deset chyb a jeho náskok se začal rychle rozplývat.Verča ještě svůj zápas nevzdávala a 

jelikož jí hrálo velké trápení soupeře do karet,dokázala až do konce duelu vyrobit velké drama,které rozhodl až poslední 

hod obou hráčů.Oba šli dva hody před konce do celé devítky.Verča si otevřela výbornou šestkou a senior dvojkou.V tu 



chvíli vedla domácí hráčka o čtyři kuželky.Ale s posledním hodem sekla jako s prací když jí skončí šichta a netrefila ze 

tří ani jednu.To senior ze s sebe vymáčkl poslední energii a shodil kuželek pět.Co z toho vyplývá?.No jasně,že se hraje až 

do posledního hodu a že rozhoduje každá byť jedna shozená kuželka.Verča prohrála o jednu kuželku a ze zápasu se stává 

drama.Jako třetí si zahráli Roman a Alenka.Ve světle nedávných výkonů domácího hráče se to na začátku jevilo jako 

poměrně vyrovnaná dvojice,ve které mohl vyhrát kdokoliv.A duel začal šokem pro oba kapitány.Alenka hází jedničku a 

gentleman Roman čistou nulu.V té chvíli domácí kapitán prchal z kuželny (ne moc daleko jenom k baru).To možná ale 

Romanovi pomohlo,jelikož necítil v zádech soustředěný pohled svého kápa a rozehrál se,k pro mnohé přítomné diváky a 

hráče,nečekaně dobrému výkonu.On vždy dokáže něčím přítomné překvapit.A čas od času i šokovat.A vypadalo to s 

postupem času,že dneska od něj přichází ten šok,ale v pozitivním smyslu.Hlavně pro jeho tým.První plné Roman uhrál 95 

(připomínám s jedním průhozem) a před dorážkou vedl o 20 klacků.A stejný náskok si vezl do druhé půlky.Alenka 

dokázala v dorážce se soupeřem držet krok a zahrála nemlich stejně jako on (44-44) a dokonce měla jenom dvě chyby.I 

druhé plné si domácí hráč pohlídal a tentokrát bez průhozu hází 101.A má dalších 23 klacků k dobru.V té chvíli to  s 

Alenkou nevypadalo moc dobře.A tím pádem i pro její tým.Roman sám dokázal z úvodního rozdílu doposud smazat 43 

klacků a to ještě oba hráče čekala druhá dorážka.A v přišel ke smůle hostů velký kolaps jejich hráčky.Celkem 14 chyb a 

jenom 15 poražených kuželek,to byla doslova živá voda na Romanův mlýn.Ten ještě navýšil svůj náskok o dalších 16 

kuželek a nejenom že vyhrává svým nejlepším výkonem,ale dokázal smáznout plných 59 kuželek z manka,které měl před 

jeho hrou jeho tým.To je ale pašák co.To dozajista po jeho prvním hodu nikdo nečekal.Nechci se chlubit,ale my statistici 

občas najdeme ve svých tabulkách jisté anomálie a mezi nimi už Roman párkrát figuruje.Takže nyní dostal tento zápas 

úplně jiný náboj.Před poslední dvojicí domácí vedou 4-2 a ztrácí 11 kuželek.Karty jsou tedy rozdány jasně.Kdo z 

poslední dvojice vyhraje bere vše.Při dělbě bodů je na světě první remíza.Osud zápasu měli ve svých rukách Karel junior 

a David.A byl do duel se vším všudy.První plné vyhrál David o pět klacků.Po dorážce si vedení bere o dvě kuželky na 

svou stranu junior.Rozhodly druhé plné.Junior utekl Davidovi o 28 kuželek(118-90).Takový náskok si už domácí hráč 

nenechal ze svých rukou vzít a přestože David ještě v dorážce dokázal sedm kuželek z rozdílu ubrat bylo to žalostně 

málo.Junior se dostal opět přes třista.Takže domácí nejenom že uhráli další body za výhru čímž celkově vyhráli,ale ještě 

dokázali urvat poslední bodíky za lepší skóre v kuželkách a tak ještě více zhořkla hostům jejich dnešní porážka.Tento 

zápas tak rozhodly lepší výkony tří hráčů domácích než jejich soupeřů ,ale hlavně nečekané z mrtvých vstání dřeváčka 

Romana.A jeho kapitánovi tak nezbývá než trochu přehodnotit své nedávné ne právě pozitivní myšlenkové pochody... 

 

  domácí: šikulové                datum: 08/03                  hosté: ajeťáci 

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

 NOHÁČEK Václav            178   43  221 18    VAŠKO Jozef                213  103  316  2 

 TOMEC František               143   42  185 23    NÝVLT Bedřich c.        160   52  212 19 

 HORN Jiří                          192   67  259 10    ŠTEGOVÁ Dagmar       197   70  267 10 

 NÁDVORNÍKOVÁ Eva     176   48  224 20    REWCZUK Marcel        209   95  304  2 

              body:  0    celkem:  689  200  889 71          body: 10    celkem:  779  320 1099 33 

                        Vítězí ajeťáci poměrem 10 : 0 . 

I druhý letošní zápas vyhrávají Ajeťáci bez ztráty kytičky.Přes problémy se sestavou dokázali najít čtyři hráče do tohoto 

utkání a ti si vedli nadmíru dobře.Jako první se proti s sobě postavili Venca a Pepa.Domácí hráč hodně chyboval v 

dorážce a ani plné nebyli to pravé ořechové.To Pepa zahrál svůj standart a byla z toho jasná výhra a také spousta bodů v 

plusu.Výzva od obsluhy kuželny dopadla na úrodnou půdu a hostující hráč si za svůj výkon získal dva mastery které mu 

jistě chutnaly.Druzí si zahráli František a Bedřich.I tady byl poměrně jasným favoritem hostující hráč,ale ten se dneska 

zrovna neukázal ve svém nejlepším světle.Ba naopak musel o svou výhru docela perně bojovat.Ještě že jeho soupeř také 

neměl dneska svůj den a dával tak Bedřichovi hodně prostoru aby ten mohl své chyby napravovat,A tak si i druhý hráč 

hostí mohl připsat výhru ve svém duelu.Ale bylo to opravdu i tím že domácí hráč nepředvedl zdaleka to co čas od času 

umí.Po polovině tedy vedli hosté už 4-0 a dalším kdo mohl za domácí uhrát body byl jejich třetí hráč Jirka.Soupeřkou mu 

byla Dáša která pomalu ale jistě nachází svou bývalou formu.Takže nás čekal hodně vyrovnaný souboj.A také to tak 

bylo.Hostující hráčka svým soustředěným výkonem vedla po první půlce o13 kuželek.Což se nakonec ukázalo jako hodně 

důležité.Ve druhých plných ale Jirka zabral stáhnul z rozdílu sedm kuželek.I v dorážce to bylo hodně napínavé.Oba se 

dlouho přetahovali kdo že to nakonec uhraje výhru.Dáša méně chybovala a nakonec své vedení z první dráhy dokázala 

udržet.Sice jí pár kuželek ubylo ale i tak si připsala na své konto cenný skalp svého soupeře.Za již rozhodnutého stavu si 

poslední zahráli Eva a Marcel.I tady hostující hráč neponechal nikoho na pochybách kdože si to půjde pro body.Marcel 

už na první dráze získal náskok 43 kuželek a ani po změně drah přestože se Marcelovi zrovna plné nezadřily dokázal ještě 

zopár klacků navíc přidat.Dokonce z toho byla ještě jeho další třístovka.Obzvlášť ho potěšili pouhopouhé dvě chyby čímž 



se vyrovnal svému spoluhráči Pepovi.Výsledkem tohoto jsou i poslední body na kontě hostů a tak šli dozajista domů ve 

veselé náladě 

 

  domácí: modrá ústřice           datum: 15/03                 hosté: šikulové 

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

 KUCA Antonín             189   52  241 17    NOHÁČEK Václav             193   53  246 13 

 TESAŘ Petr                 199   71  270 10    NÁDVORNÍKOVÁ Eva     185   68  253 12 

 FRISCHTOK Pavel      147   53  200 21    HRODEK Ruda                   181   43  224 24 

 PÍCHA Tomáš               151   43  194 25    HORN Jiří                          203   66  269 13 

        body:  2    celkem:  686  219  905 73               body:  8    celkem:  762  230  992 62 

                        Vítězí šikulové poměrem 8 : 2 . 

Po tomto odehraném utkání máme první družstvo,které má všechny zápasy úspěšně odehrány.Jsou to už tradičně 

Šikulové.Nyní si již mohou užívat nadcházejícího jara a těšit se na novou sezónu.Posledním soupeřem jim byli hráči 

Modré ústřice.A se soutěží se rozloučili svou druhou výhrou.První proti s sobě nastoupili Tonda a Václav.Byl to hodně 

vyrovnaný souboj,který rozhodl o kousek lepší výkon v plných a v dorážce hostujícího hráče.Také vyrobil méně chyb a 

tak se po zásluze raduje ze získání prvních bodů pro svůj tým.Druzí si zahráli Petr a Evička.I tady to po první dráze 

vypadalo,že body uhraje opět hostující hráčka.Sice vedla po půlce jenom o tři kuželky,ale hra Petra,doposud 

předváděná,nezavdávala moc velké naděje na možný zvrat.Pak ale stačilo aby na něj místní kuchař pohrozil vařečkou a 

najednou to byl úplně jiný hráč.Hned po druhých plných utekl soupeřce o bez jedné kuželky o dvacet klacků a ujal se tak 

vedení před dorážkou.A to si pak udržel až do konce.Evička si sice uhrála svůj osobáček,ale na Petra to nestačilo.Takže 

druhé body berou domácí.Jako třetí si zahráli Pavel a Ruda.Tady si domácí hráč nechal svého soupeře utéct vždy hodně v 

plných.Ruda se pak vždy trápil v dorážce,ale náskok z plných mu stačil k tomu aby se i on vítězně rozloučil se svou 

premiérovou sezónou.A tím také uhrál další důležité bodíky pro hosty.Jako poslední si zahráli Tomáš a Jirka.Hostující 

hráč si uhrál v plných náskok přes padesát kuželek a s tím při své současné formě nemohl domácí hráč pranic udělat.Také 

proto,že opravdu hodně chyboval v dorážce,o čem výmluvně svědčí pětadvacet chyb,což byla voda na Jirkův mlýn.Takže 

i poslední body uhráli hosté a zvítězili tak celkově 8-2.Jak už jsem v úvodu předestřel,byl to jejich poslední zápas v tomto 

ročníku Kulicha a tím pádem jako první z týmů soutěže mohou v poklidu trávit zbylý čas do vyhodnocení soutěže. 

 

  domácí: modrá ústřice           datum: 20/03                  hosté: stavěči 

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

 KLOFANDA Jiří        207   80  287  7     HRUŠKA David           220   97  317 10 

 TESAŘ Petr                  194   77  271  7     ZADINA Rudolf           192   91  283 11 

 KUCA Antonín             180   52  232 18    HAVEL Martin             220  103  323  2 

 FRISCHTOK Pavel      147   56  203 18    HRUŠKA Milan c.      220  107  327  1 

      body:  0    celkem:  728  264  993 50          body: 10    celkem:  852  398 1250 24 

                        Vítězí stavěči poměrem 10 : 0 . 

Jasná výhra Stavěčů.O čemž svědčí nejenom konečný výsledek 10-0,ale i to,že se opět dostali přes 1200 poražených 

kuželek.A odnesli to domácí hráči Modré ústřice,přestože ani oni nezahráli špatně.První si to spolu rozdali Jirka a 

David.Domácí hráč sice nakonec prohrál o třicet klacků,ale opět si navýšil osobáček a zase skončil o kousek blíže jeho 

vysněné třístovce.To David se přes ní v poklidu dostal a po právu bere první body pro svůj tým.Druzí si zahráli Petr a 

Ruda.Také tento duel byl dosti vyrovnaný.Rozhodly větší herní zkušenosti hostujícího hráče a tak se Stavěči mohli 

radovat z druhé výhry.Třetí šli na plány Tonda a Martin.Tady bylo poměrně brzo jasné,že domácí hráč na svého soupeře 

mít  nebude.Navíc si dovolil dvanáct chyb na druhé dráze na sedláka,čímž si vystřílel většinu munice ze druhé dorážky.A 

to pak to číslo ne a ne narůstat.To Martin si zahrál jako obvykle a odměnou mu byla další třístovka.S tím samozřejmě 

přišly body.Jako poslední si zahráli Pavel a Milan.I tady bylo poměrně brzo jasné kdo bude brát i poslední bodíky.Milan 



se na první  dráze rozehrával a poté na druhé dráze už předvedl plně to co umí.Výsledkem je nejlepší výkon dne a 

zasloužené body za výhru.Pavel se opět dostal přes dvěstě,ale jenom o kousek a tak jenom zdaleka koukal,jakže to může 

na naší kuželně padat,když se to umí tak jak předváděl jeho soupeř na vedlejší dráze.   

 

  domácí: zahrádkáři              datum: 20/03                  hosté: ajeťáci 

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

 ČERMÁK Radek              208  108  316  6     SMRŽ Petr                     206  108  314  7 

 BAMBOUSKOVÁ Jana     185   75  260 12     KUNTOVÁ Dagmar       178   77  255 12 

 ZIGAL Pavel                       208   86  294  6      ŠTEGOVÁ Dagmar        179   88  267 11 

 ČERMÁK Eduard c.            194   75  269 11    NÝVLT Bedřich c.           170   60  230 15 

           body: 10    celkem:  795  345 1139 35             body:  0    celkem:  733  333 1066 45 

                      Vítězí zahrádkáři poměrem 10 : 0 . 

Ač to tak podle celkových čísel nevypadá,byli hosté při své ne zrovna nejsilnější sestavě domácím docela důstojným 

soupeřem.Ono to řečí čísel vypadá na jednoznačný zápas ve prospěch celkového vítěze,ale dnes minimálně první dva 

duely byly hodně vyrovnané kde rozhodovalo pár maličkostí ve prospěch domácích a kdyby se spekulovalo ještě více a 

byly lépe nalosované dvojice,tak hosté mohly uhrát i čtyři dílčí body a zápas mohl býti více napínavý.Ale na kdyby se 

nehraje a tak zápas dopadl tak jak dopadl.Do úvodní dvojice nastoupili Radek a Petr.Domácí hráč čerstvý třístovkář a Petr 

už také má nějaké ty třístovky za s sebou.A byl to napínavý mač až do posledních hodů.Ještě závěrečný hodem mohl Petr 

zvrátit výhru na svou stranu.Bohužel netrefil ani jednu ze tří kuželek a tak výhra spadla Radkovi do klína.Ne samozřejmě 

zadarmo,jelikož si jí za svou hru zasloužil.Oba se dostali přes třista navýšili si svá letošní maxima,ale výhru si připsal na 

své konto domácí hráč.Jako druhé si zahrály Jana a Dáša.Opět vzácně vyrovnaný souboj který,stejně jako předchozí duel 

měl šťastnější konec pro domácí.Hostující hráčka prohrála o pět kuželek a to vzhledem vývoji hry nebylo o moc.Za stavu 

4-0 nastupoval domácí hráč Pavel proti soupeřce,Dáše číslo dvě v týmu hostí,do svého duelu mnohem klidněji.Přece 

jenom má stabilnější formu než jeho dnešní soupeřka,která se teprve pozvolna vrací do své nedávné fazóny,a tak se od něj 

čekala jasná výhra.Tu vybojoval,ale nebyla to zrovna procházka růžovým sadem.Dáša se dlouho držela na dostřel ale 

ztráty do plných se ukázaly býti v dorážkách pro ní nedostižné.Opět si uhrála svůj letošní standart,ale Pavel se zastavil pár 

kuželek před třístovkou a těchto met zatím hostující hráčka ještě nedosahuje.Za rozhodnutého stavu nastoupili proti s 

sobě do poslední dvojice dva kapitáni Eda a Béďa.Hostující hráč chtěl dozajista odehnat hrozícího kanára,ale měl proti s 

sobě ostříleného kuželkářského matadora a tak tento cíl se stával postupem času,jak probíhala hra čím dál více 

nerealizovatelný.Bedřich spíše více bavil přítomné diváky svým svérázným stylem hry než číslem svítícím na table a tak 

měl jeho soupeř mnohem lehčí cestu za body.I když se docela trápil v dorážce přesto nakonec poslední body uhrál a hosté 

odešli domů s kanárem.A domácí si tak potvrdili svou letošní top formu celého týmu. 

  domácí: plyšáci                 datum: 30/03                  hosté: stavěči 

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

 CHVOJAN Petr                  211   96  307  5    HRUŠKA Milan c.      225  106  331  3 

 HAŠKOVEC Luboš           191   62  253 18    HRUŠKA David           203   77  280  8 

 HAŠKOVCOVÁ Jana c.     216   96  312  3    FUKOVÁ Veronika      217  104  321  5 

 KREJCÁREK František  216   99  315  2    HAVEL Martin              207  111  318  3 

           body:  0    celkem:  834  353 1187 28         body: 10    celkem:  852  398 1250 19 

                        Vítězí stavěči poměrem 10 : 0 . 

Podzimní dohrávka vyšla lépe Stavěčům.I když celkový poměr dokazuje,jak jsou kuželky čas od času kruté k 

poraženému týmu.Nezasvěcenému pohledu se může zdát,že poražení hráli prachbídně, ale při podrobném prozkoumání 

čísel,je tomu často naopak.Prostě měli vítězové více štěstí v ten správný okamžik.Jako tomu bylo i v tomto zápase.První 

se proti s sobě postavili Petr a Milan.Kapitán hostů si vytvořil náskok čtrnácti kuželek hnedle v prvních plných (106-

120).A trochu jich ještě přidal i v následné dorážce.Čímž si jich nesl do druhé poloviny třiadvacet.Navíc zahrál 

173.Změna drah přinesla více vyrovnanosti obou hráčů.Plné oba stejně 105.A druhá dorážka také nebývale vyrovnaná 



(52-53).Což,ale také znamenalo,že rozhoduje náskok Milana z první dráhy a připsal si tak důležité první bodíky za 

výhru.Oba se dostali přes třista.U Milana nakonec svítilo krásných 331.Druzí šli na plány Luboš a David.I v této dvojici 

byl na první dráze lepší hostující hráč.Lubošovi chvíli trvalo než srovnal ruku a po plných ztrácel na Davida 16 

klacků.Následná dorážka byla také plně v režii Davida a tak si do druhé poloviny duelu nesl náskok třiceti čtyř 

kuželek.Změna drah prospěla hlavně Lubošovi.Dokonce v plných je lepší soupeře(105-101).No a svou pohodu z plných 

dokázal přenést do následné dorážky.Přestože v ní chyboval stejně jako na dráze první (9x),dokázal svůj náskok z plných 

ještě o pár kuželek navýšit.Čímž také druhou dráhu,k radosti svých spoluhráčů,vyhrál poměrem 140-133.Jenom díky 

velké ztrátě z dráhy první však celkově i on prohrál a také David,stejně jako jeho táta v prvním duelu,uhrál body pro svůj 

tým.Třetí se proti s sobě postavily zástupkyně hezčí poloviny lidstva.Jana a Veronika.Také by se tento duel dal nazvat 

duelem zkušenosti na straně domácích a nastupujícího dravého mládí na straně druhé.Mírnou papírovou favoritkou byla 

kapitánka domácích,ale nikdy nevíte jak se mládí vyspí,či spíše nevyspí,proto u mladých dopředu nikdy nevíte na čem 

jste a zda-li pak právě teď nenastane ten čas,kdy ukáží své ostré zuby,v případě Veroniky zoubky.A bylo se opravdu nač 

dívat.Obě si nedávali nic zadarmo.První plné obě přes sto a po nich má mírný náskok hostující hráčka(106-111).Dorážka 

to byl koncert Verči,kde naplno ukázala ostrost svých zoubků.To uhrála 61 a opět své soupeřce o pár klacíků utekla.Spolu 

s plnými to už bylo dvaadvacet k dobru.Navíc na dvojce dráze nádherných 172.Takže jsme se měli na co těšit i ve druhé 

půlce tohoto mače.Ve druhých plných dokázala Jana z náskoku soupeřky stáhnout čtyři kuželky(110-106).Před dorážkou 

jako když najdeš.Domácí kapitánka hrála o kousek lépe i v následné dorážce a stále kuželku po kuželce ubírala z náskoku 

Veroniky.Ale ani ta nehrála špatně.Hlavně nezmatkovala a minimálně chybovala.Spolu s první dráhou jenom pět chyb a 

to je pak hnedle na čem stavět.Také díky tomu dokázala na konci hry ještě udržet plusové kuželky na svém kontě.Sice jí 

zbyla pouze jedna devítka,ale i kdyby to byla jenom jedna kuželka stále to znamená to samé.A to že vyhrála a vítěz bere 

body.Navíc spolu s výbornou první dráhou a solidní druhou jí na ta tabuli svítí červených 321.Její nové výrazné navýšení 

osobního maxima a zároveň tím poskočila na první místo mezi ženami.Dlouho očekávané se stalo a konečně v ní bouchly 

ty správné saze.To jí pak to vínko po zápase chutnalo dvakrát více.Jana taky zahrála moc dobře.Dokonce má stejné 

číslice,bohužel pro ní a její tým v jiném pořadí těch za trojkou(312).To taky znamenalo,že opět dnes vyhrají 

Stavěči.Poslední šli na plány František a Martin.Domácí tým má svoji obvyklou čtvrtou hráčku Martinu po operaci 

slepáku,takže dneska museli sáhnout po náhradním hráči a volba padla na Františka.Toho většina známe z týmu Esíček,se 

kterým jsme se v minulosti setkávali v duelech na kuželně.A nutno říct,že to byl výborný tah od domácích.O Františkovi 

je známo,že kuželky hrát umí,ale to co dneska předváděl na plánech bylo opravdu nečekané.Také proto musel jeho soupeř 

Martin bojovat prakticky až do posledních hodů aby uhrál,vzhledem k tomu co doposud v soutěži předváděl,takříkajíc 

povinnou výhru.Ale jak jsem uvedl neměl to vůbec jednoduché.Těch srdíček (brandejsů) co dneska hodil bylo 

nepočítaně.Sice se mohlo říkat,že je to srdcař,ale v případě kdy je soupeř v laufu zrovna moc srdcaře nepotřebujete ,že jo 

Karle!Takže jsme byli svědky nebývalého.Martin prohrál první dráhu do plných 109-105 a ani v dorážce nedokázal 

manko stáhnout.Ba naopak ještě trochu ztráty nabral(163-157).Také díky tomu,že František zahrál první dráhu bez 

chyby.Ani druhé plné nic nenasvědčovaly možnému obratu.František v nich opět přidává plusové kuželky(107-102).A to 

samé pokračovalo v dorážce.Už to vypadalo,že si domácí hráč udrží náskok až do konce.Ale k jeho smůle byl zapnutý 

celkový součet jeho právě shozených kuželek a on si v ten nejméně vhodný okamžik všimnul,že přehodil třístovku.         

Z přemíry radosti pak  vyrobil dvě chyby a to jej na chvíli vykolejilo z dobře rozjeté hry.Toho dokonale využil Martin a 

posledními hody dokázal vydřít výhru.Ale měl to opravdu s chlupem.František si zahrál 315 nejlépe ze svého týmu,což 

zároveň znamená osobní maximum.Bohužel pro něj to na body nestačilo a domácí tak domů odcházeli s tolik 

nepopulárním kanárem.Za předvedenou hru si jej nezasloužili,ale takhle to obvykle v zápase se Stavěči bývá.To už 

poznalo v minulosti několik jejich soupeřů.Ke cti hostů,ale zase nutno dodat,že podruhé za s sebou hodili 1250 a to se 

také musí uznat. 

  domácí: ajeťáci                 datum: 31/03                  hosté: dřeváci 

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

 SMRŽ Petr                      219   89  308  8    WILDHABER František   203   69  272 13 

 VAŠKO Jozef                 213   98  311  5    HUBAČ Roman                 178   71  249 12 

 ŠTEGOVÁ Dagmar       164   52  216 14     ČEPILA Karel st.            220  103  323  3 

 REWCZUK Marcel       223  120  343  1    ČEPILA Karel ml. c.        213   79  292 11 

         body:  8    celkem:  819  359 1178 28             body:  2    celkem:  814  322 1136 39 

                        Vítězí ajeťáci poměrem 8 : 2 . 

Podzimní dohrávka vyšla lépe domácímu týmu.Složení dvojic slibovalo zajímavý zápas,ve kterém měli býti,vzhledem k 

nastoupivší sestavě,mírnými favority Ajeťáci.Už jenom tím,že mohou vybírat z početnější hráčské lavičky,kdežto 

Dřeváci musí odehrát zbytek sezóny ve stejné sestavě čtyř hráčů.Což,ale zase naopak,může být větší výhoda tím,že jsou 

ve stále permanenci a tak dopředu mohou poměrně přesně odhadnout,jakou kdo z nich má v současnosti formu.Ale dosti 



před zápasových prognóz a konečně se věnujme tomu co se odehrálo na plánech.A nebylo toho málo.Jako první si zahráli 

Petr a Franta.Domácí hráč je stabilním pilířem svého týmu a Franta se pomalu,ale jistě,stává stejně potřebným hráčem 

zase u svých.Takže jsme mohli čekat dlouho vyrovnaný souboj.A taky že jo.První plné oba 107.V dorážce dokázal 

domácí hráč získat mírné vedení dvou kuželek (151-149).To zrovna nehrálo moc do karet domácím a naopak hosté byli z 

tohoto vývoje hodně natěšeni.Změna drah,ale postupně začala ukazovat to,že domácí hráč má přece jenom více 

odkouleno,především v důležitých zápasech a začal se hod za hodem svému soupeři postupně vzdalovat.V plných uhrál 

dalších 16 klacků k dobru.To mu dodalo většího klidu do druhé dorážka a i v té dokázal ještě dalších osm kuželek uhrát 

navíc.Dohromady mu to dalo další třístovku a hodně důležité úvodní bodíky pro svůj mateřský tým.Také jeho náskok v 

kuželkách byl nakonec,přes počáteční vyrovnanost,solidních 36 klacků.Ale ani Franta ve finále nemusel být 

smutný.Opětovné navýšení svého osobáčku a pro svůj tým odvedl práci,kterou jeho spoluhráči po zásluze ocenili.Jako 

druzí se na plány postavili Pepa a Roman.Tady byl jasným favoritem "pan divizňák" Pepa.Ale Roman se dokáže čas od 

času zakousnou do soupeře jako buldok,takže domácí hráč musel začít makat hned od začátku.No ten rozjezd mu,ale trval 

celé první plné.Nakonec je vyhrál,ale jenom o pět kuželek(96-91) a to si prosím jeho soupeř dovolil prvním hodem 

mantinel.Tak moc Roman na začátku kousal.V dorážce se přece jenom ukázaly "divizní" zkušenosti domácího 

hráče.Rovných 59 s jednou chybou a najednou z toho bylo vedení po půlce o 20 klacků.Druhé plné už byly plně v režii 

domácího hráče.Tady získal dalších třicet kuželek k dobru čímž bylo o osudu tohoto duelu rozhodnuto.Přesto ještě 

domácí hráč měl za úkol nahrát co nejvíce kuželek do plusu pro své další dva spoluhráče,na které ještě jejich duely 

čekaly.A to se docela i podařilo.Mohl sice ještě více přidat,ale čtyři chyby ve druhé dorážce trochu zabrzdili jeho 

rozlet.Přesto nakonec udolal třístovkovou hranici a do plusu týmu přidal dalších 62 kuželek.Roman přece jenom v závěru 

více chyboval a to byla ta správná voda na Pepův "divizní mlýn".Za nadějného stavu 4-0 a + 98 kuželek nastupovala třetí 

hráčka Dáša proti Kájovi seniorovi.Ten měl před s sebou nesnadný úkol.Musel co nejvíce ubrat z hrozivého rozdílu v 

kuželkách mezi oběma týmy.O tom,že vyhraje snad nikdo kuželek znalý na kuželně nepochyboval.Přece jenom hostující 

hráč má letos na kuželnách,nejenom chodovské,odehráno větší kvantum důležitých duelů.Na Dáše bylo tedy aby mu 

cestu za body co nejvíce znepříjemňovala,hlavně svou hrou,kterou doposud předváděla v předešlých zápasech 

Ajeťáků.Ke smůle domácích se senior zhostil svého úkolu až nečekaně dobře.Cestu za povinnými body mu však 

soupeřka vůbec nekomplikovala.Ba spíše naopak,hodně chyb v plných i v dorážce,nebylo právě to pravé ořechové co 

nejenom Dáša,ale i její spoluhráči od její hry očekávali.To hrálo Karlovi do karet.Po prvních plných ubral z náskoku 

domácích 31 klacků a v dorážce dalších šestnáct.Což znamenalo po půlce,že z náskoku zbylo 51 kuželek.Po změně drah 

se domácí modlili aby konečně jejich hráčka začala hrát to co umí.A hlavně aby se jejich zbylý náskok nerozplýval tak 

rychle,jako tomu bylo na první dráze.Bohužel pro ně modlení nebylo vyslyšeno.Jejich hráčka pokračovala ve stejném 

utrápeném představení jako doposud.Což nadále nahrávalo do karet jejímu soupeři.Navíc Karel ve svém kvapíku vůbec 

nepolevoval.Ba spíše naopak.Pokud si domácí hráči mysleli,že na první dráze makal na plný plyn a že už nemůže více 

přidat,tak byli na velkém omylu.Karel na druhé dráze zapnul ještě turbo a soupeřce se ještě rychleji vzdaloval.V plných 

sice "jenom" o pětadvacet klacků,ale mírnou ztrátu oproti první dráze si vynahradil v dorážce,kde jí utekl o třicet pět 

kuželek (26-61).Výsledkem mu byl jeho osobáček 323.Dáša jenom skromných 216.Rychlé propočty ukázaly,že se úplně 

změnil poměr sil na kuželně.Domácí sice stále ještě vedli 4-2,ale najednou byli hosté v mírné výhodě,tím že po tomto 

duelu vedli o jednu devítku.Ano nepletu se,jelikož domácí hráčka dostala od soupeře nadílku -107 kuželek.No prostě ji 

pobil jako onehdá "sedláky u Chlumce".Za toho stavu se do s sebe pustili na plánech Marcel a Karel junior.Karty byly 

rozdány jasně.Kdo vyhraje bere všechno.Nemělo vůbec žádného smyslu propočítávat kolik kdo může či nemusí hodit.To 

je v kuželkách vždy hodně ošidné.Vždy se hraje na výhru a vítěz většinou bere vše.A bylo to dlouho velké dráma.Junior 

po prvních plných vede o jednu devítku(107-116).Oba je zahráli moc pěkně.Čímž se také zdvojnásobil náskok hostů v 

kuželkách.Ale stále jsme měli za s sebou první čtvrtinu tohoto duelu a tak se nedalo nic dopředu na tuty určit.Druhá 

dorážka byla plně v režii domácího hráče.Zatímco junior potřeboval na svou první devítku osm hodů,Marcel v té době už 

dokončoval devítku třetí.To se plně projevilo na jeho herní pohodě a protože poctivě plnil všechny rady z jeho lavičky 

dokázal nahrát v dorážce 59 kuželek s jednou chybou.To Karel vyrobil chyb sedm a tady se začal lámat chleba tohoto 

zápasu.Marcel si totiž do druhé poloviny nesl náskok 15 klacků,číž opět převážil rozdíl v kuželkách ve prospěch svého 

mančaftu.To byl více než solidní základ pro jeho další hru.Ale stále to bylo jenom o pár klacků a tak musel hrát 

minimálně ve stejném herním módu jako na první dráze.Druhé plné byly pokračováním výborné hry hráče domácích.Sice 

mu několik hodů trvalo,než mu koule zase začala sjíždět do té správné ulice,ale pak to byl z jeho strany koncert na 

dráze.To juniorovi jednička dráha dneska moc nesedla a nedokázal zopakovat plné z jeho první dráhy.Naopak Marcel 

zahrál, stejně jako Karel,chvíli před ním na této dráze(116) což znamenalo náskok dalších 19 kuželek a spolu s náskokem 

z první dráhy už to bylo více než solidních 34 klacků.Před dorážkou více než nadějné.Domácí pevně věřili v to,že pokud 

Marcel nepoleví,tak už si nenechá vzít výhru ze svých rukou.A hostům se postupem času začala víra ve výhru svého 

kapitána rozplývat.Marcel nadále nepolevoval ve vysokém tempu a také v dorážce jasně potvrzoval svou dominanci v 

tomto dnešním duelu.Navíc soupeři jednička dráha nadále dokazovala jak je těžká,a to dokonale hrávalo do not 

Marcelovi.Ten druhou dorážku zahrál bez chyby,což mu dalo krásných 61 klacků.Dohromady dorážka byla 120 s jednou 

chybou.Tomu mohl soupeř,se svými 79 s jedenácti chybami,těžko odolat.No a když přičteme k dorážce 223 do plných tak 

u Marcela svítí na tabuli 343!!Číslo které se dá číst ze předu i ze zadu stejně hezky a navíc se jeho čtení hodně 

dlouho,možná nikdy,neomrzí.Výborný osobáček,ke kterému mu upřímně blahopřáli nejenom jeho spoluhráči,ale i všichni 

hráči Dřeváků včetně jeho soupeře,který jej vyšvihl na druhé místo v pořadí jednotlivců.Karel se nakonec zastavil kousek 

od třístovky,což vzhledem k jeho počtu chyb v dorážce je ještě hodně solidní číslo.Takže domácí se tímto vynikajícím 



výkonem svého čtvrtého hráče dostali ke čtyřem zbývajícím bodíkům(za výhru hráče i za celkové skóre) a nakonec tedy 

vyhrávají 8-2.Což ponejvíce kvitovala jejich jediná žena v sestavě Dáša,která tak mohla snázeji zapomenout na své 

dnešní trápení na kuželně.Ajeťáci si tedy připisují dva bodíky za výhru do tabulky.Viděli jsme čtyři třístovky,z nichž 

dvě,po jedné na každé straně,stály opravdu za to a celkem třikrát navýšení osobáčků,u Franty,seniora a Marcela.Celkově 

byl tedy tento duel napínavý se vším všudy.Tímto zápasem byly dohrány také veškeré resty které jsme měli z 

nedohraných podzimních zápasů. 

 

  domácí: modrá ústřice           datum: 02/04                  hosté: junioři 

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

 TESAŘ Petr                190   58  248 16    MIKOLÁŠKOVÁ Alice     193   80  273 10 

 KLOFANDA Jiří        187   71  258  9     PRIŠŤÁK Josef                  169   42  211 16 

 KUCA Antonín         172   87  259  9     ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      207   83  290  5 

 PÍCHA Tomáš            146   53  199 24    PAVELKA Vladimír          210   80  290  5 

    body:  2    celkem:  695  269  964 58                body:  8    celkem:  779  285 1064 36 

                        Vítězí junioři poměrem 8 : 2 . 

V tomto zápase se nám ukázala nová hráčka v týmu Juniorů.No a nebylo to vůbec špatné představení.Jako první si zahráli 

Petr a Alice,výše jmenovaná novicka.Hra Alice vůbec nevypadala na to,že koulemi na kuželky už drahnou dobu 

neházela.Ba právě naopak,spíše se zdálo,že z kuželny slezla maximálně včera.V plných si s Petrem vůbec nezadala,ba co 

víc o tři kuželky byla lepší.V čem byl mezi oběma hráči větší rozdíl byla dorážka.A v té opět byla lepší Alice.Dokonce se 

jí povedla i hodovka a to si pak radostně povyskočila.Ono vlastně celé její dnešní představení bylo takové radostné 

spontální a docela si svou hru na plánech užívala.Odměnou jí bylo hned její první vítězný zápas a také číslo bylo hodně 

slušné.Sice se jí pak během dalších duelů pomalu ale jistě začali bolestivě ozývat jisté partie těla,která dlouho nebyla tak 

namáhána jak to jde pouze na kuželkách,což bylo vlastně potvrzením že pravdu delší dobu nehrála.To Petr opět hodně 

chyboval.Nejspíš se ještě stále projevovalo jeho nedávné zranění kotníku,což jej ve hře dozajista limitovalo.Takže úvodní 

body získali hosté.Jako druzí si zahráli Jirka a Pepa.Domácí hráč o víkendu potrénoval a vrabci na střeše štěbetali o 

tom,že dokonce přehodil třístovku.A tak se čekalo s napětím zda-li pak dneska už bude ten slavný den a povede se mu to i 

v zápase.Ještě první  plné tuto variantu nezatracovali,ale následná dorážka jasně ukázala,že si na třístovku bude ještě 

muset nějaký ten zápas počkat.Sice měl jenom pět chyb,ale devítky dohazoval strašně pomalu.Ani Pepa zrovna svojí hrou 

přítomné neoslňoval a tak po půlce vedl Jirka,ale jenom o tři klacky (121-118).Ve druhých plných domácí hráč zvýšil 

svůj náskok a v dorážce ještě trochu přidal.Ale konečné číslo bylo na hony vzdálené třístovce.Přesto to byly dva body pro 

svůj tým,jelikož Pepa předvedl ještě větší trápení než na své první dráze a nakonec byl rád za to,že přelezl přes 

dvěstě.Třetí dvojice byla opět,jako ta první,smíšená.To hráli Tonda a Anička.Domácímu hráči nevyšli vůbec první 

plné.Tam zahrál jenom 79 a toho využila soupeřka k velkému náskoku jelikož zahrála rovných 110.Tonda pak zabral v 

dorážce,ve které dokonce dvě kuželky ze ztráty stáhnul(45-43).Ale to pranic neznamenalo.Anička stále vedla výrazným 

rozdílem.Druhé plné přece jenom Tonda zvládl o mnoho lépe,přesto i v nich byla Anička lepší(93-97).Znovu dorážce byl 

opět lepší Tonda.Ale zase jenom o dva klacky(42-40).Takže suma sumárum to znamená,že pro další body si došla 

hostující hráčka.A jenom deset kuželek jí chybělo ke třístovce.Jako poslední si zahráli Tomáš a Vláďa.Tady nebylo o 

vítězi brzo žádných pochyb a jenom se čekalo zda-li pak se konečně někdo dostane přes třista.A hostující hráč měl k tomu 

po půlce solidně nakročeno.Ještě i druhé plné dlouho tuto šanci živili.Po nich už Vláďa potřeboval shodit pět devítek.Což 

za dvacet hodů není vůbec nereálné.Ale když si hráč pořádně neotevře a množí se i chyby tak je to hodně těžké.A tak se 

ani poslední možný hráč nedostal přes třístovku a stejně jako jeho spoluhráčce mu k ní chybělo deset klacků.To jeho 

soupeř Tomáš měl velké problémy na druhé dráze.Tam do plných dal 57 a přestože se ještě hodně snažil v dorážce tak se 

ani té dvoustovky nedočkal.Chyběla mu pouhá jedna kuželka.Taky co by po kuželně chtěl,když na své druhé dráze 

spáchal 16 chyb,z toho bylo i pár do plných.Hosté tak vyhrávají celkově 8-2 a do vyrovnané tabulky družstev si přinesli 

další důležité dva bodíky za celkovou výhru. 

  domácí: modrá ústřice           datum: 03/04               hosté: zahrádkáři 

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

 KLOFANDA Jiří        210   94  304  7    ČERMÁK Radek               213   89  302  7 

 TESAŘ Petr                 179   61  240 13    BAMBOUSKOVÁ Jana     190   72  262 12 



 KUCA Antonín            203   76  279 11    ZIGAL Pavel                      207   84  291 12 

 PÍCHA Tomáš             140   40  180 30    KOSTKOVÁ Alena             175   70  245 11 

      body:  2    celkem:  732  271 1003 61              body:  8    celkem:  785  315 1100 42 

                       Vítězí zahrádkáři poměrem 8 : 2 . 

Domácí si zahráli svůj druhý zápas ve dvou dnech a tentokráte se oproti předchozímu zápasu celkově zlepšili.Za soupeře 

měli současné lídry soutěže Zahrádkáře.Jako první si zahráli Jirka a Radek.O domácím hráči jsem v minulém komentáři 

psal jako o čekateli na třístovku.Ještě jsem mu pár zápasů do ní prorokoval,ale mýlil jsem se,on se přes ní dostal hnedle  v 

tomto zápase.Ba co víc,ona mu přinesla i body za výhru.Už Jirkovo plné naznačovali,že to bude lepší představení než v 

jeho předchozím zápase.Dohromady 210 to už bylo hodně nadějné.I dorážka mu poměrně dobře vyšla a tak se ta kýžená 

třístovka nakonec podařila.Solidních 304 dokonce znamenalo body.Radek taktéž nezahrál špatně.Také on tu třístovku 

přehodil,ale na Jirku mu celkově dvě kuželky chyběly.V plných Jirku porazil,ale v dorážce mu to soupeř i s úroky vrátil.I 

tak to byl výjimečně vyrovnaný duel.Druzí si zahráli Petr a Jana.I toto byl poměrně vyrovnaný duel.Petr má lepší první 

plné,Jana šla do vedení o čtyři kuželky po dorážce.Ve druhých plných domácí hráč přece jenom více ztratil.Třináct 

kuželek.A ztrátu už v dorážce nedohnal.Takže nakonec první body pro hosty uhrála Jana.Třetí se postavili na plány 

Tonda a Pavel.Celou první polovinu tahal za kratší provaz Pavel.Tonda vyhrál plné o tři klacky a dorážku o další 

čtyři.Takže domácí hráč vedl před změnou drah o sedm kuželek.Pavel ztrátu smazal hnedle ve druhých plných.Takže do 

závěrečné dorážky šli za stejného počtu kuželek.V té se nakonec ukázala větší herní jistota Pavla a nakonec dokázal uhrát 

další body pro hosty.Nebývale hodně chyb (12) ho ale připravilo o možnost dostat se dnes jako třetímu hráči přes 

třista.Takhle mu k této metě chyběla jedna devítka.Nakonec ani Tonda nemusel být se svým výkonem 

nespokojen.Překonal si osobáček a což také není špatné.A docela dlouho držel se svým protihráčem krok.Poslední si 

zahráli Tomáš a Alenka.Ještě první dráhu,respektive plné,držel domácí hráč se soupeřkou krok.Pak mu,ale Alenka utíká v 

dorážce.Čímž si do druhé poloviny zápasu nese náskok čtrnácti kuželek.Ve druhých plných náskok navýšila o dalších 

třicet klacků (68-98) a o osudu tohoto duelu bylo rozhodnuto.Tomáš se opět jenom očkem z povzdálí díval na 

dvoustovku,kdežto Alence chybělo jenom pět klacků ke dvěstěpadesáti.Z toho je jasné,že poslední body bere hráčka hostí 

a ti tak vyhrávají 8-2,za což si do celkové tabulky družstev připisují další dva body a upevňují si tak prozatimní první 

místo.Ještě kromě Jirkovo třístovky musím vyzvednout celkové číslo domácích,kteří se dostali přes tisícovku. 

 

  domácí: ajeťáci                 datum: 10/04                  hosté: junioři 

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

 KUNTOVÁ Dagmar       189   67  256 16     PRIŠŤÁK Josef               181   53  234 18 

 VAŠKO Jozef                 230   84  314  7     PAVELKA Vladimír     219   89  308  4 

 SMRŽ Petr                      199   67  266 11    HORNOVÁ Andrea c.      203   88  291  9 

 NÝVLT Bedřich c.          188   53  241 14    ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      196   98  294  7 

         body:  4    celkem:  806  271 1077 48           body:  6    celkem:  799  328 1127 38 

                       Vítězí junioři poměrem 6 : 4 . 

Domácí ještě,před tímto zápasem,živili šance na umístění na bedně.Ale to by dneska museli své soupeře porazit,protože 

právě s nimi o tu bednu bojují.Bohužel jim nenahrávalo to,že nemohli nastoupit ve své nejsilnější sestavě.Přesto tento 

zápas v úvodu rozjeli nadmíru dobře.O úvodní body si zahráli Dáša a Pepa.Domácí hráčka stále nenachází ve svém 

každodenním kvapíku chvilku času na trénink,takže čerpá z toho co dříve natrénovala.Proto její čísla nejsou na takové 

úrovni,jak tomu bývalo v minulosti.Přesto uhrává solidní průměr na,kterém může její tým nadále stavět.Dneska si docela 

bez větších problémů poradila se svým soupeřem.Ale deset chyb ve druhé dorážce hodně zkazilo její konečné číslo.Dá se 

říct,že žila z toho co uhrála na své první dráze kde získala náskok 22 klacků a ten pak udržela až do konce.Opravdu škoda 

té druhé dráhy,kde uhrála dohromady jenom 112,naštěstí stejně jako její soupeř.Takže domácí vedou 2-0.Jako druzí si 

zahráli Pepa a Vláďa.Oba se dobře znají,takže se neměli čím vzájemně překvapit.O to víc to byl zajímavější souboj.První 

plné zahráli oba stejně 112.V dorážce měl trochu více jistoty hostující hráč a vede po ní o tři klacky (153-156).Takže i 

druhá polovina slibovala zajímavou zápletku.Druhé plné zvládl o hodně lépe domácí hráč.Ne že by soupeř zahrál 

špatně.107 je solidních,ale Pepa zahrál 118 a rázem to byl on kdo před druhou dorážkou vedl.Navíc mu hodně 

pomohlo,že si otevřel hned prvním hodem hodovkou.Ale Vláďa neházel flintu do žita.Trpělivou hrou stahoval kuželku po 

kuželku z rozdílu.Ale i domácí hráč nechtěl ztratil slibně rozjetý zápas takže se bylo až do konce nač dívat.Nakonec si 

domácí hráč udržel náskok šesti kuželek a to rozhodlo o tom,že i druhou dvojici vyhráli domácí.Stav 4-0 po půlce byl 



slibný pro domácí,ale stále jim chyběl poslední kousek do skládanky aby bylo dílo dokonáno ku jejich prospěchu.Ten měl 

dodat jejich třetí hráč Petr z duelu s kapitánkou hostí Andreou.Bohužel ke smůle domácích se tento důležitý duel od 

začátku nevyvíjel zrovna podle jejich představ.Andrea utekla hned po prvních plných Petrovi o osm kuželek.To sice není 

mnoho,ale přece jenom větší klid do dorážky byl na její straně.To se i vzápětí potvrdilo,když po půlce náskok ještě 

navýšila na 37 kuželek.To tedy nevypadalo s domácím hráčem vůbec dobře.O jeho nervozitě také svědčilo na něj 

nebývalých devět chyb v dorážce.Sice byla před oběma ještě celá polovina hodů,přesto se pomalu,ale jistě začaly 

překlánět misky vah na stranu hostů.Petr nic nevzdával a ve druhých plných stáhnul ze ztráty čtyři kuželky.Také druhá 

dorážka byla z jeho strany přece jenom jiné kafe než ta první.Nakonec i druhou dráhu celkově vyhrál.Ale Andrea si v 

poklidu pohlídala většinu náskoku z dráhy první.Takže za stavu 4-2 pro domácí,kteří měli k dobru ještě 5 klacků 

nastupovala na plány závěrečná dvojice.Za domácí obvykle nastupuje jejich lídr Marcel,ale jeho pracovní povinnosti 

donutily domácí na jeho post postavit kapitána Bedřicha.A měl před s sebou těžký úkol.Nemusel vyhrát stačilo udržet 

alespoň jednu plusovou kuželku na straně jeho týmu.Ale proti němu stála těžká výzva v postavě Aničky.Při vší úctě ke 

schopnostem kapitána domácích,to byla právě jeho soupeřka,která držela všechny trumfy ve svých rukou.A od začátku 

toho plně využívala.Už po prvních plných byla ztráta hostů smazána.Domácí hráč zahrál dobrých 94,ale soupeřka o pět 

více.Dorážka jasně ukázala kde má domácí hráč velké rezervy.Ač příliš nechyboval,4x,tak na Aničku ztratil,při stejném 

počtu chyb dalších 23 kuželek.Takže po půlce tohoto mače bylo nad slunce jasné,že domácím dneska pšenka nepokvete.  

I druhé plné se domácí hráč soupeřky držel.Tentokrát ztratil jenom 3 kuželky(94-97).Opět byl propastný rozdíl v 

dorážce.Hlavně přišlo deset chyb domácího hráče a "vsjo bylo jásno".Anička si pohlídala cestu za body nejenom za 

výhru,ale i za skóre a hostům se tak povedlo dokončit obrat ve vývoji tohoto zápasu a připsali si dva důležité body do 

tabulky za celkovou výhru 6-4.      

   

domácí: stavěči                 datum: 10/04            hosté: modrá ústřice 

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

 HAVEL Martin             222   97  319  5    KUCA Antonín             196   65  261 11 

 HRUŠKA Milan c.      227  114  341  2    FRISCHTOK Pavel      138   35  173 28 

 ZADINA Rudolf           208   61  269 16    KLOFANDA Jiří        207   60  267 13 

 ZADINOVÁ Alena       166   55  221 17    TESAŘ Petr                  170   73  243 17 

      body:  8    celkem:  823  327 1150 40    b      ody:  2    celkem:  711  233  944 69 

                        Vítězí stavěči poměrem 8 : 2 . 

Domácí tým má odehráno nejméně zápasů a tak kvaltuje aby dohnal svá zápasová manka.To jejich dnešní soupeři se 

naopak tímto zápasem rozloučili se svou druhou kuželkářskou sezónou.Jako první si zahráli Martin a Tonda.Opět to byl 

souboj,ve kterém byly karty od začátku rozdány ve prospěch domácího hráče.Jako tomu je ve většině zápasů,které Martin 

hraje.Občas se najde někdo kdo jej více potrápí,jako tomu bylo v zápase s Františkem od Plyšáků,ale i s tímto si dokáže 

Martin poradit.Dneska ale držel pevně ve svých rukou otěže tohoto mače.Od prvního hodu nenechal nikoho na 

pochybách,kdože to získá první body.Tonda se sice snažil a zahrál na svůj lepší průměr,ale do třístovky to má zatím 

hodně daleko,navíc když Martin ještě dvě tři desítky kuželek nad třista přidává.Takže první body jasně putují na konto 

domácích.I druhá dvojice měla jasného favorita.Dokonce ještě nad slunce jasnějšího,než tomu bylo v prvním 

případě.Milan a Pavel si to rozdali o další body.Domácí hráč zvládl skvěle první dráhu.Plné 111 dorážka 61 a bez 

chyby.Hodně solidní začátek.To Pavel se dneska na dráze hodně trápil a po půlce nepřelezl stovku.Navíc 12 chyb.I na 

druhé dráze domácí hráč pokračuje ve spanilé jízdě.V plných přidal ještě pět klacků navíc než na jedničce.Trochu poté 

polevil ve druhé dorážce,kde vyrobil dvě chyby,přesto hodil 53 klacků.Po sečtení všech jeho položek vyšlo suprových 

341 a jednoznačně nejlepší výkon večera.Pavel na druhé dráze zahrál ještě hůř než na své první dráze,takže se nakonec 

nedostal ani na dohled stoosmdesátky.Rozhodně se mu na dnešní výkon dobře vzpomínat nebude.Hlavně 28 chyb,to už 

by se mu nemělo stávat.Po půlce tedy vedou Stavěči jednoznačně 4-0.Třetí si zahráli Ruda a Jirka.Tady jsme už očekávali 

hodně vyrovnaný souboj.Oba hráči umí zahrát přes třista,i když Ruda se přes tuto metu ještě letos nedostal a Jirka ji 

přehodil pouze jednou.Ovšem při pohledu na jejich obvyklé výkony se tak od s sebe příliš neliší.Ruda zvládl výborně 

první dráhu.V plných utekl Jirkovi o 16 kuželek a po dorážce dokonce vede o pětadvacet klacků.Zdálo se,že tedy nebude 

mít příliš moc starostí s tím,jak dovést tento duel do vítězného konce.Ale změna drah prospěla více jeho soupeři.Po 

plných už je rozdíl mezi hráči pouhých 10 kuželek.A v dorážce Jirka pokračoval ve svém ataku na soupeře.Ten se zuby 

nehty bránil tomu aby neztratil i posledních pár kuželek které mu ještě postupem času zbývali.Nakonec mu ještě dvě 

zbyli,ale měl to s odřenýma ušima.Takže i třetí body uhrál domácí hráč.Vždycky rozhodla jedna kuželka o kterou byl 

Ruda lepší v plných a v dorážce.Takže se jasně potvrdilo rčení,že každej klacek rozhoduje zápas.Poslední si zahráli Alena 

a Petr.Konečně byli větší papírové šance na body na straně hostů.Při vší úctě k domácí hráčce,neměla soupeři klást větší 



odpor při jeho cestě za povinnými body.Ale první plné byla domácí hráčka lepší o čtyři kuželky.Petr však zabral v 

dorážce a soupeřce utíká po půlce o 22 klacků.Druhé plné si domácí hráč pohlídal a přidal dalších osm kuželek k 

dobru.Pak si začal komplikovat svou cestu za body chybami ve druhé dorážce.Vyrobil 11 chyb a trochu se zdramatizoval 

vývoj druhé sady.Nakonec ji oba hráči zahráli stejně 124-124.Ještě že měl domácí hráč nahráno z dráhy první.Díky tomu 

tak uhrál čestné bodíky pro svůj tým a ten tak nedostal ve svém závěrečném zápase na cestu domů kanára. 

 

 

  domácí: ajeťáci                 datum: 12/04                  hosté: plyšáci 

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

 KUNTOVÁ Dagmar       195   68  263 12      HAŠKOVCOVÁ Jana c.   213   71  284 13 

 SMRŽ Petr                     199  101  300 10     CHVOJAN Petr                   207   70  277 11 

 VAŠKO Jozef                  218   81  299   5      HAŠKOVEC Luboš            167   62  229 20 

 REWCZUK Marcel         225   68  293  8      KREJCÁREK František       187   61  248 14 

         body:  8    celkem:  837  318 1155 35                 body:  2    celkem:  774  264 1038 58 

                        Vítězí ajeťáci poměrem 8 : 2 . 

Ajeťáci si zahráli druhý zápas ve třech dnech a konečně nastoupili v nejsilnější sestavě.Jejich lídr,zaparkoval kamion a 

konečně se mohl všem ukázat ve své plné parádě na plánech.První si zahrály dvě ženy.Dáša a Jana.A bylo to docela 

zajímavé utkání.Obě docela hodně chybovali (12-13) a tak rozhodovaly drobné rozdíly v jejich hře do plných a do 

dorážky.První půlku dokázala držet domácí hráčka s mírnou papírovou favoritkou na druhé straně krok.Ztrácela jenom 

sedm klacků což nebylo vůbec špatné.Druhé plné,ale ztratila Dáša třináct kuželek (94-107) a o prvních bodech bylo 

prakticky rozhodnuto.Sice v dorážce držela s Janou krok,ale vůbec si v ní nepomáhala.Ba naopak.Když měla Jana 

problém dorazit krále,tak Dáša zobala jeden klacík po druhém a tak se nedařilo ztrátu z dráhy první stáhnout.Přesto uhrála 

svůj solidní průměr a přes prohru ztratila jenom 21 kuželek.Druzí si zahráli dva Petrové.Domácí hráč chtěl dozajista 

odčinit svůj páteční výpadek a hostující hráč také nechtěl zklamat své spoluhráče.Úvod vyšel lépe hostům.Jejich hráč 

vede o 10 klacků(98-108).Ale následná dorážka byla plně v režii domácího Petra.Ač vyrobil sedm chyb,o jednu méně než 

jeho soupeř,dorazil rovných 50 klacků.To hostující hráč se nebývale trápil a zahrál pouhé dvě devítky.Takže po půlce 

vede domácí Petr o 22 klacků.Druhé plné nic nerozhodly.Domácí hráč ještě o dvě kuželky náskok navýšil(101-

99).Rozhodnout měla tedy závěrečná dorážka.V té oba zpřesnili svou hru a vyrobili po třech chybách na každé 

straně.Také díky tomu byla dorážka nebývale vyrovnaná (51-52).Takže po sečtení všech čísel vyšel jasným vítězem 

domácí hráč a vyrovnal tak stav na 2-2.Před třetí dvojicí vedli domácí o dvě kuželky.Navíc Petr domácích zahrál čistou 

třístovku.Další šli na plány tradiční soupeři Pepa a Luboš.Tady měl jasně získat body domácí hráč a k tomu měl 

povinnost uhrát důležité kuželky na konto domácích.Hned v prvních plných domácí hráč utekl soupeři o 29 kuželek(118-

89).Zdálo se že v dorážce ještě náskok o nějaké ty kuželky navýší.Ale opak byl pravdou.Příliš velké uspokojení z 

náskoku zrovna nesvědčilo hře domácího hráče a tak všechny devítky musel hodně vydřít.Také pět chyb zrovna nesvědčí 

o jeho herní pohodě.To jeho soupeř pod dojmem ztráty z plných hodil nervozitu za hlavu a uhrál hodně dobrých 44.To při 

Pepovo 32 kuželkách znamenalo,že nejenom že na soupeře dále neztrácel,ale ještě dokázal z úvodního manka dvanáct 

kuželek ubrat.Změna drah prospěla domácímu hráči.Sice už to nebyly takové plné jako na dráze první,aby se dostal na 

stovku musel posledním hodem do plných hodit devítku,ale jeho soupeř se prvními hody nemohl dostat vůbec do 

tempa.Trefoval sedláky na obou stranách a tady hodně zpočátku ztratil.Taky proto měl druhé plné jenom 78.To pak 

nepřidalo vůbec jeho klidu do dorážky,kde také hodně chyboval.Což také dokumentoval hned prvním hodem v dorážce 

průhozem.Také proto se nedostal na druhé dráze přes stovku a to také hodně znehodnotilo jeho celkové číslo.Toho beze 

zbytku využil Pepa.Dorážku zahrál bez chyby a kdyby posledním hodil pět kuželek mohl také on odcházet ze dráhy 

čistou třístovkou.Takhle mu k ní jedna kuželka chyběla.Za stavu 4-2 a + 72 kuželek nastupovala závěrečná dvojice ve 

složení Marcel a František.Domácí hráč,který si drží druhé místo v tabulce maximálních výkonů,měl sice jistotu téměř 

hraničící se sto procenty,že jeho tým i kdyby on prohrál,celkové neprohraje,ale i on chtěl dozajista vyhrát a hlavně 

nepodcenit svého soupeře,který minule dlouho trápil lídra soutěže Martina.Navíc je to čerstvý třístovkář.Marcel zavelel k 

útoku hnedle v prvních plných.Tam utíká soupeři o 19 klacků(115-96).Dorážka už byla slabší,ale i tak se dostal po půlce 

na 150.Franta zahrál dorážku úplně stejně takže si domácí hráč do druhé půlky nese stejný náskok jako po plných.I druhé 

plné Marcel mnohem lépe.A aby se to dobře počítalo opět o 19 klacků(110-91).Takže před dorážkou bylo jasné,že i 

poslední bodíky budou pro domácí.Už se jenom čekalo jestli domácí hráč bude pokračovat v překonávání třístovek jako 

tomu bylo doposud v tomto ročníku Kulicha.Nakonec mu to,ale poprvé letos nevyšlo.Bylo vidět,že mu chyběl před 

zápasový trénink.Přesto mu ke třístovce chybělo pouze sedm kuželek takže v globálu nic neztratil.To František se svému 



nedávnému výkonu ani zdaleka nepřiblížil a nakonec se nedostal ani přes dvěstě padesát.Hlavně díky  tomu,že oproti 

svému poslednímu představení hodně chyboval.Dneska čtrnáctkrát a to je opravdu mnoho.Domácí hráč tak získal i 

poslední body a Ajeťáci tak poráží svého soupeře jasně 8-2.Důležitá výhra,která znamenala poskočení domácích v 

tabulce před dnešního soupeře. 

 

 

  domácí: plyšáci                 datum: 17/04                  hosté: junioři 

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

 HAŠKOVEC Luboš             204   82  286  9    HORNOVÁ Andrea c.      206   72  278 10 

 HAŠKOVCOVÁ Jana c.   208   88  296  6    PAVELKA Vladimír       224  106  330  5 

 KREJCÁREK František      195   71  266 10    PRIŠŤÁK Josef                178   69  247 13 

 CHVOJAN Petr                   217   95  312  5     ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      218   86  304  5 

              body:  8    celkem:  824  336 1160 30             body:  2    celkem:  826  333 1159 33 

                        Vítězí plyšáci poměrem 8 : 2 . 

Máme za s sebou velice zajímavý a hlavně napínavý zápas,který rozhodly vlastně až poslední hody v závěrečné dvojici.A 

také jsme byli svědky jednoho velkého překvapení na úkor favorita respektive favoritky.To se událo hnedle v první 

dvojici.V té se nám představili Luboš a Andrea.Kapitánka hostí byla v tomto duelu papírovou favoritkou a měla svou,de 

facto povinnou výhrou,rozjet svému týmu cestu za důležitými body za případné celkové vítězství do tabulky družstev.Ale 

před zápasové prognózy ještě nemusí být realitou.To se v plném světle ukázalo právě v tomto zápase.Luboš se dneska 

jistě dobře vyspal a také mu dozajista prospěl gulášek,který mu uvařila jeho manželka,trenérka,spoluhráčka a kapitánka v 

jedné osobě Jana.Jak jinak si vysvětlit tu proměnu,která u něj nastala oproti jeho minulému zápasu.Ne že by i v něm 

nezahrál dobře.Ale slibně rozjetý zápas si pokazil začátkem druhé části duelu.To dneska ale ne.První plné vyhrál o pět 

klacků (105-100).Tím dostal svou soupeřku pod mírný tlak.Ta by jej,ale měla ve světle svých zkušeností,v pohodě 

zvládnout a tak se čekalo,že si vedení po dorážce vezme zpět.Ale opak byl pravdou.Luboš stále nepouštěl svou hrou 

soupeřku do možného úniku.Ba naopak.Postupně navyšoval své vedení.Navíc Andrea 7x chybovala,kdežto soupeř jenom 

4x.Takže po půlce svítil na tabuli překvapivý stav 149-127 pro domácího hráče.Pořád sice pro Andreu hratelné,ale 22 

klacků rozdílu v její neprospěch znamenalo,pekelné soustředění se na její další hru,ale i zároveň potřebovala i trochu toho 

zaváhání u Luboše.To ale k její smůle  ani ve druhých plných ještě nepřišlo.Sice zahrála o sedm klacků více než on (99-

106) i tak musela ještě dalších 15 kuželek dotáhnout v dorážce.Ale ani Luboš nechtěl ztratit výborně rozjetý zápas.Opět 

nezvykle málo chyboval a tím nedával soupeřce moc nadějí na obrat.Nakonec sice Andrea stáhla čtrnáct kuželek ze své 

úvodní ztráty,přesto to bylo málo a Luboš vyhrává,jak se postupně ukázalo,velmi důležité body za výhru.Navíc si utvořil 

výborný osobáček a hlavně si připsal do své sbírky velmi ceněný skalp kapitánky hostí.Za stavu 2-0 +8 kuželek pro 

domácí,nastupovala druhá dvojice Jana a Vláďa.Opět jsme viděli velmi zajímavý a hodnotný výkon obou hráčů.Oba 

zahráli první půlku,po které vede hostující hráč o 3 kuželky,výborně (158-161).Což slibovalo i zajímavý boj ve druhé 

části duelu.Ve druhých plných se Vláďa utrhl o dalších jedenáct kuželek a pomalu,ale jistě přebíral vývoj zápasu do 

svých rukou.I v dorážce svůj náskok navyšoval až skončil na velmi dobrém čísle 330.Jana stále také ještě bojovala,ale 

opět se zastavila kousek před třístovkou,což znamenalo,že hosté srovnávají na 2-2 a vedou o 26 kuželek.Třetí dvojice 

byla taktéž hodně napínavá.To hráli František a Pepa.I tito hráči museli makat naplno,protože taktéž tento duel mohl 

hodně významně promluvit do celkového dnešního dění.František si utvořil mírný náskok sedmi kuželek v prvních 

plných.V dorážce ještě jednu kuželku k dobru přidal.Ale oba první půlku zahráli hodně vyrovnaně.Stav 136-128 o tom 

jistě jasně vypovídá.Také měli oba po čtyřech chybách.Zlom přišel ve druhých plných.Tady se domácímu hráči povedlo 

odskočit o dalších deset klacků a s Pepou to nevypadalo dobře.V dorážce přišel další útok Františka a postupně se ještě 

více svému soupeři vzdaloval.Respektive neztrácel svůj doposud pracně vybudovaný náskok.Pepa ještě stále měl šanci na 

alespoň zdramatizování tohoto mače,ale zbytečně se nechával rozhodit mírnými újezdy,to když netrefoval dvě tři kuželky 

naráz,ale shazoval sestavy pouze po jedné.Což mu ke klidu v jeho hře vůbec nepřidávalo.To se poté hlavně projevilo v 

devíti chybách na druhé dráze a tím ztratil šanci na svůj lepší výkon.Toho umně využil František a přinesl svému týmu 

další důležité body za výhru.Navíc stáhnul rozdíl v kuželkách na -7 v neprospěch domácích.Za stavu 4-2 a -7 kuželek 

nastupoval Petr proti Aničce.Karty byly jasně rozdány.Tato dvojice už měla rozhodnout který že tým se dneska bude 

radovat a komu zbudou oči pro pláč.První plné byly až nečekaně jasně lepší u Aničky.Zahrála 123 a vedla tak o 16 

klacků.I dorážku předvedla na výbornou a se čtyři chybami uhrála výborných 166.Petr se hodně snažil neztrácet,ale po 

půlce měl manko rovných 15 klacků.V tomto okamžiku byli na tom tedy lépe hosté.Ale stále před oběma hráči byla celá 

druhá část jejich mače,nic tedy nebylo rozhodnuto.Ve druhých plných zavelel Petr k velkému útoku.Už po nich byl,před 



dorážkou srovnaný stav.To proto,že se mu povedlo uhrát přesně o 15 klacků více než soupeřce.Té plné moc nevyšly.Ne 

že by 95 bylo špatných,ale ve světle výkonu soupeře to byla velká ztráta.Do dorážky tedy oba nastupovali za stejného 

stavu.Na tabuli svítilo 261-261.První devítku měli oba na stejný počet hodů.Druhou taktéž. Menší rozdíly v hodech pak 

nastaly v těch dalších,ale stále se oba drželi vzájemně na dostřel.Rozhodlo prakticky závěrečných pět hodů u obou 

hráčů.Petr potřeboval dohodit pravého sedláka aby šel do plných.Anička na tom v tu chvíli byla papírově lépe,protože 

hrála do celé devítky.Petr dvakrát zaváhal a až napotřetí sedláka dorazil.Ke své smůle toho,ale Anička nedokázala využít 

a protože si zrovna moc dobře neotevřela nepovedlo se jí až do konce devítku dorazit a jít ještě do plných.To Petr se na 

své dva poslední hody pekelně soustředil.Předposlední hod,tzv. existenc,zvládl na výbornou.Hodovka se počítá.Tím se 

dostal do mírného vedení a závěrečnou šestkou jej ještě navýšil.Takže i v poslední dvojici vyhrává domácí hráč.Po 

spočítání rozdílu mezi oběma vyšlo,že Petr vyhrál o osm kuželek (312-304).To znamená že i na celkové číslo vyhráli 

Plyšáci o jedinou kuželku.Protože poslední dvojice bojovala až do úplného závěru o výhru toho či onoho týmu,nastala po 

skončení a spočítání všech čísel docela kuriózní situace.Všichni se soustředili na to,že celkový rozdíl v kuželkách je jedna 

v plusu pro Plyšáky.Takže si domácí mysleli,že vyhráli 6-4 právě o tu kuželku.Hosté také nevypadali na to,že by si 

uvědomovali,že vlastně prohráli.Do toho jediný Luboš si všiml,že je vše trochu jinak.Až po chvíli,když opadly emoce z 

vypjatého duelu všem došlo,že pravdu má Luboš a že rozdíl jedné kuželky ve skóre je sice velmi zajímavý,ale pro 

celkový výsledek nepodstatný.Protože,tak jako tak,by vyhráli domácí.Jelikož v zápase vyhráli tři duely a body za výhru o 

kuželku jenom navýšily celkový rozdíl na 8-2.I takové komické situace se na kuželkách stávají.Tato výhra domácích 

docela zajímavě srovnala družstva v celkové tabulce od třetího místa po šesté a tak stále bude v závěru soutěže oč hrát.       

  domácí: stavěči                 datum: 19/04                  hosté: ajeťáci 

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

 HRUŠKA David            211   88  299  6    ŠTEGOVÁ Dagmar          197   66  263 10 

 FUKOVÁ Veronika      201   94  295  5     REWCZUK Marcel       225   98  323  5 

 HAVEL Martin           243  110  353  1    VAŠKO Jozef                  203  105  308  3 

 HRUŠKA Milan c.        203   76  279  8      SMRŽ Petr                      203   96  299  7 

     body:  6    celkem:  858  368 1226 20             body:  4    celkem:  828  365 1193 25 

                        Vítězí stavěči poměrem 6 : 4 . 

Máme za s sebou další zajímavý a hlavně napínavý zápas.Většina hráčů předvedla solidní výkony,až na dvě 

výjimky.Jednou to byl výkon tzv "mimozemšťana Martina",to když jenom o jednu kuželku zaostal za svým letošním 

maximem,a podruhé to byl nečekaný výpadek Milana,který zdaleka vzhlížel na třístovku .Ovšem pořád to má daleko 

tomu,co má v živé paměti Pepa,jenž zahrál v minulosti 251,na které sice vyhrál,ale stále se mu to čas od času vrací od 

svých spolu kuželníků.Hlavně výkon z jiné planety Martina určil směr vývoje zápasu,přes zaváhání jejich kapitána,ve 

prospěch domácích.Na úvod se proti s sobě postavili David a Dáša.Domácí hráč si získal slušný náskok jedné devítky 

hnedle v prvních plných.To mu poté dalo více klidu do dorážky,který přetavil v navýšení náskoku o další tři kuželky.Ani 

jeho soupeřka se nechtěla nechat zahanbit,o čemž svědčí její ztráta pouhých dvanácti kuželek po první půlce.Navíc měla 

o jednu chybu méně než David (3-2) a to se také počítá.I druhé plné měl lepší domácí hráč.Tentokrát o pět klacků.A 

druhou dorážku zahrál stejně jako svou první i s chybami (44 +3).To mu spolu s první dráhou dalo dohromady"baťovku" 

299.To Dáša ve druhé dorážce přece jenom více chybovala (8x),což trochu pokazilo výsledný dojem z její hry.Ale 

zahrála si opět svůj standart,přes dvěstě šedesát a tak i ona mohla být sama se s sebou vcelku spokojena.To ale 

znamenalo,že první body uhrál domácí hráč.Jako druzí šlo na plány naše dravé mládí.Verča a Marcel.Oba řádně 

nažhavení,respektive nervózní,na svůj vzájemný duel.Oba umí výrazně přes třista a tak se čekalo komuže bude více 

nervozita svazovat ruce.No a v první půlce se zdálo,že je více nervózní hostující hráč.Chvilku mu trvalo než se s tím v 

hlavě popasoval.Naštěstí jeho soupeřka toho zdaleka nevyužívala tak jak by potřebovala.Takže jsme byli svědky velmi 

vyrovnané první půlky jejich duelu.Po plných vedla Verča o klacík(109-108) a po dorážce si vzal vedení do svých rukou 

Marcel.Aby se to nepletlo,tak také o jeden klacík(151-152).Tím pádem jsme mohli čekat i ve druhé polovině napínavé 

dráma.To ale rázně utnul svými plnými Marcel.Využil soupeřčina zaváhání a utekl jí o 25 klacků (92-117).Na to poté 

Verča nedokázala adekvátně zareagovat a přestože se nakonec dostala na dohled třístovky(295),na Marcela to bylo 

málo.Ten zahrál výborných 323 (číslo jenž se dá číst zepředu i zezadu stejně) a díky tomu vrátil Ajeťáky zpátky do 

hry.Za nerozhodného stavu 2-2 a vedení domácích o 8 kuželek proti s sobě nastoupila třetí dvojice,Martin a Pepa.Jak už 

jsem v úvodu naznačil hráč z jiné planety a divizňák.Už první plné domácího hráče naznačovaly,že se dneska uděje na 

plánech něco neobvyklého.V nich poráží divizňáka o 11 klacků(114-103).Také proto,že pan divizní dlouho hledal ten 

správný rytmus hry do plných,kde si neodpustil  pár zbytečných újezdů.Také v dorážce jsme byli svědky spanilé jízdy 

hráče z jiné planety,takže se nikdo ani nepozastavil,že po půlce měl na svém kontě 173.To Pepovi chyběly dvě kuželky 

do sto padesáti.Navíc Martin dráha bez chyby,kdežto jeho soupeř třikrát ujel.Jestli jsme byli unešeni hrou domácího hráče 

na první dráze,tak k výkonu na druhé dráze jsme nenacházeli slov.Snad jenom jedna chyba v dorážce ho zamrzela.To by 



pak byl vůbec první,kdo by uhrál celou hru bez újezdu.Jinak nebylo co vytknout.Druhé plné,pán z jiné planety,uhrál 

129!Divizňák rovné kilo.Opět si dovolil pár zbytečných úletů a tak byl za to kilo nakonec docela rád.Nikdo se pak vůbec 

nedivil,že Martin má před dorážkou uhráno už 302.Mimochodem pod tímto číslem dneska skončilo pět hráčů.Už nyní 

jeho soupeř ztrácel  54 klacků.A to ještě byla před hráči druhá dorážka.Opět to byla solidní jízda domácího hráče,kterou 

trochu kalila jedna minela,přesto se,hlavně díky výborným plným,zastavil na sto osmdesátce.Což mu dohromady dalo 

výtečných 353,opět číslo které se dá číst stejně z obou stran,a zaostal tak jedinou kuželku za letošním maximem 

Kulicha.Samozřejmě jeho,koho jiného.Ani pan divizní se nemusel za svou druhou dorážku stydět.Konečně se začal 

trochu více ohýbat,proto tentokrát bez újezdu zahrál rovných šedesát,čímž pár kuželek umazal z jeho původní 

ztráty.Přesto to bylo stále propastně daleko od výkonu svého soupeře z jiné planety (možná by jsme měli Martina 

přejmenovat na Clarka Kenta... ten byl taky trochu od jinud ,že jo?)Nakonec i pan divizní překonal třístovku,ale může 

jenom zpytovat svědomí "kdeže to soudruzi z východního Německa" udělali chybu do plných.Protože tam ztratil opravdu 

hodně na "Clarka".Výsledek tohoto duelu hodně napověděl,které družstvo má větší šanci na konečné vítězství.Všechny 

trumfy drželi v rukou domácí.Obzvláště,když jako poslední nastupoval jejich kapitán Milan,který dozajista nechtěl aby se 

opakovala historie kdy byl ve svém týmu "čuldou".Soupeřem mu byl Petr,který ale také už dávno není žádný nazdárek a 

jistě nechtěl dát svou kůži zadarmo.První plné více méně vyrovnané.Milan uhrál o dva klacíky víc (101-99).Kde se ale 

začal lámat chleba,byla dorážka.Domácí hráč,možná pod dojmem toho,že mu plné nesypaly toliko kolik si 

představoval,pokračoval ve své křečovité hře z plných.To zrovna nesvědčilo tomu aby jeho číslo rychleji narůstalo.Se 

třemi chybami neuhrál ani pět devítek(42),dohromady 143,takže nepřelezl po půlce stopadesátku.To Petr,ač stejně 

chyboval,zahrál dorážku výborně.Nic se nestresoval a jeho hře to náramně prospívalo.Nakonec dokázal po polovině duelu 

nahrát náskok šestnácti klacků(143-159).To už byl více než  solidní vklad do druhé poloviny duelu.Vědomí náskoku se 

pozitivně projevilo na druhých plných Petra.V těch dokázal ještě mírně navýšit své vedení(102-104).No a Milan nadále 

musel s kuželnou bojovat.Což znovu jeho hře neprospívalo.Petr sice nezopakoval svou první dorážku,přesto si svého 

soupeře stále držel na solidní distanc od svého těla.Milan se hodně snažil a stále s kuželnou bojoval,ale dneska to z jeho 

strany nebylo to pravé ořechové.O čemž svědčilo i jeho tradičních pár výšlapů do  dráhy po odhodu koule.Trochu s 

podivem že mu automat nezaznamenal ani jeden přešlap,ale to u něj bývá obvyklé.Buď umí snímač přešlapu "ošulit" 

nebo má antipřešlapově odstíněné boty.To tedy znamenalo,že se tentokrát domácí kapitán docela zdaleka díval na 

třístovku.A také to,že se nakonec historie opakovala a podruhé byl čulda svého týmu.Petr se ještě v závěru snažil dostat 

přes třístovku,ale stejně jako u Davida z toho byla nakonec "baťovka"299.Jak jsem na začátku uvedl konečný výsledek 

tohoto napínavého duelu ovlivnil mimořádný výkon Martina,díky němuž domácí vyhráli na vyšší počet kuželek.Opět se 

dostali přes 1200,kdežto Ajeťákům k této metě chybělo sedm klacků. 

  domácí: junioři                 datum: 23/04                  hosté: stavěči 

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

 MIKOLÁŠKOVÁ Alice    199   78  277 10    ZADINOVÁ Alena       181   51  232 14 

 PAVELKA Vladimír          224   87  311  4    HRUŠKA David            206   97  303  7 

 ŠTĚPÁNKOVÁ Anna       191   60  251 13    ZADINA Rudolf             215   69  284 11 

 HORNOVÁ Andrea c.      220   97  317  9    FUKOVÁ Veronika        207   70  277 11 

           body:  8    celkem:  834  322 1156 36           body:  2    celkem:  809  287 1096 43 

                        Vítězí junioři poměrem 8 : 2 . 

Sestava,se kterou v tomto zápase vyrukovali Stavěči proti Juniorům,minimálně evokovala jednu kacířskou myšlenku,že 

dneska snad ani nechtějí vyhrát či spíše spoléhají na štěstěnu,která by jim přihrála body zadarmo.Ono totiž nastoupit bez 

dvou opor proti týmu,který nutně potřeboval bodovat aby uhájil místo na bedně před týmy,které se na něj zezadu 

tlačily,bylo opravdu velmi troufalé.Taky se to vůbec nevyplatilo.Do první dvojice určil los Alici a Alenku.Domácí hráčka 

se představila ve svém druhém zápase a opět nám předvedla svou tradiční solidní hru plnou emocí.A to jak radostných z 

povedených hodů,tak i neradostných,to když se hod nepovedl jak by chtěla.Ještě ,že hrála s klidnou soupeřkou,kterou 

alespoň podle jejího výrazu,tyto hlasité emoce na vedlejší dráze nejspíš nerozptylovaly od její předváděné hry.Ale přece 

jenom by to chtělo z její strany trochu více ohleduplnosti ke hře jejích soupeřů.Ne zdaleka všichni jsou tak neteční jako je 

Alenka.Alice se od začátku pomalu,ale jistě,své soupeřce vzdalovala.Hnedle první hod začala devítkou,kdežto Alenka 

trefila pouhého sedláka.Kde rychle Alice nabývala náskoku,to byla hlavně dorážka.Méně chybovala a tak rozdíl mezi 

hráčkami rychle narůstal.Přestože se Alence nakonec povedl letošní osobáček,tak na konci ztrácela na Alici rovných pět 

devítek.Proto první body putovaly na konto Juniorů.Druzí si zahráli Vláďa a David.Oba spoluhráči z Nautilusu A.Takže 

se čekal napínavý souboj.První plné má lepší Vláďa (109-104).To by,ale nic neznamenalo,pokud by se ale David trochu 

více nepral s dorážkou.Šest chyb,proti soupeřovo třem,znamenalo po půlce ztrátu už třinácti klacků(138-151).Ve druhých 

plných uhrál Vláďa dalších třináct klacků navíc (115-102) a s Davidem to nyní nevypadalo vůbec dobře.I když ve druhé 

dorážce exceloval a porazil výborných 63 kuželek,hlavně díky pouhé jedné chybě,stačilo to pouze na zmírnění ztráty na -



8 klacků.Také proto,že ani jeho soupeř nedával svou kůži zadarmo.Také jednou chyboval a tak nakonec uhrál o těch 

zmíněných osm klacků více.Ale byli jsme svědky prvních dvou třístovek v tomto zápase.Po půlce tedy vedli Junioři již 4-

0 a měli k dobru 53 kuželek.To nebyl zrovna očekávaný start ze strany Stavěčů.Teď museli bezpodmínečně vyhrát zbylé 

dva duely a ještě stáhnout manko.První byl na řadě Ruda proti Aničce.A zhostil se toho poměrně,alespoň na své první 

dráze,dobře.První plné má lepší o 23 klacků (105-82).To nebyl zrovna dobrý úvod od Aničky.I v dorážce nadále 

ztrácela,hlavně díky sedmi chybám.A tak se asi nikdo nedivil tomu,že Ruda po půlce dokázal stáhnout z rozdílu mezi 

týmy 41 klacků (148-107).Také si hodně pomohl tím,že jenom dvakrát chyboval.Druhé plné už Anička zvládla mnohem 

lépe.Ztratila jenom jednu kuželku (109-110).To jí následně dalo mnohem více elánu do dorážky,ve které byla o jednu 

devítku lepší než Ruda (35-26).Ten jí to ovšem usnadnil devíti chybami,čímž hodně devalvoval svou první výbornou 

dorážku.Přesto vše to,ale Rudovi stačilo na první důležité body pro svůj tým.Před poslední dvojicí byl stav 4-2 pro 

Juniory a ti vedli ještě o 20 klacků.Tím to měla Andrea proti Veronice mnohem snazší.Hlavně měla více klidu do své 

hry.To Veronika,nejenom že musela vyhrát,ale ještě měla za úkol stáhnout docela velký náskok Juniorů.Těžký úkol i pro 

hráče s mnohem většími zkušenostmi než má zatím ona.Navíc to dneska chtělo zahrát kolem jejího nedávného 

osobáčku,k němuž se od jeho vytvoření zatím ani zdaleka nedokázala přiblížit.Takže jsme se mohli znovu těšit minimálně 

na zajímavý duel.Andrea nechtěla ponechat nic na náhodě a hnedle po plných utíká soupeřce o osm klacků (105-97).V 

dorážce pak ještě jednu devítku přidává.Po půlce tedy vede o 17 kuželek a to už se Stavěči celkově nevypadalo vůbec 

dobře.Sice na hráčky čekala ještě celá polovina jejich duelu,ale všechny trumfy držela ve svých rukou kapitánka 

Juniorů.A nutno říct,že je třímala hodně pevně.Ve druhých plných ještě navýšila svůj náskok o dalších pět kuželek a 

následující dorážka už byla pouhou formalitou.Verča v ní ztratila sedm kulí jako v Sarajevu a bylo po nadějích alespoň na 

slušné číslo.Dnes nepřelezla dvěstěosmdesátku.To Andrea si s vědomím solidního náskoku svou hru patřičně užívala a 

předvedla nejlepší výkon dne,krásných 317.Čímž opět navýšila své letošní maximum.Zároveň tím potvrdila celkem 

jednoznačnou výhru svého týmu.Stavěče od kanára zachránil svým výkonem Ruda a hlavně nečekavý výpadek jeho 

soupeřky Aničky.Ta si ve svém minulém zápase hodila svou první třístovku a tak její dnešní dvěstěpadesát jednička je 

docela výrazný sešup.Juniorům se dnešní výhra náramně šikla do celkové tabulky.Tímto si de facto zajistili minimálně 

třetího fleka.Tak se nečekaně brzo rozhodlo o týmech,které budou na bedně na konci soutěže a které budou pod ní.         

A Stavěči,ti mají ještě dvě možnosti jak se dostat na místo nejvyšší,které opanovali v minulých dvou ročnících.Ještě 

závěrem drobná,ale důležitá poznámka.Týmy by si měli pohlídat kdo jsou domácí a kdo hosté.Pokud si nejsou jisti,tak je 

to zapsáno na rozpisu na nástěnce.Hraje se sice na jedné kuželně a jedněch drahách,přesto každá dráha je jiná a tak by se 

měli týmy na svých postech vystřídat.Dneska podle rozpisu byli domácí Junioři a nastupovali vždy jako první na druhé 

dráze.Nejspíš by to nic nezměnilo na průběhu celého zápasu,ale pravidla jsou jednou dána.Tak je prosím dodržujme.Ať 

udržujeme alespoň nějakou tu štábní kulturu.Navíc mi to dělá chaos v zápisech.   

  domácí: zahrádkáři              datum: 27/04                  hosté: stavěči 

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

 ZIGAL Pavel                      215   96  311  9     HRUŠKA David            196   80  276  7 

 ČERMÁK Radek              217   97  314 10    HRUŠKA Milan c.       208  134  342  2 

 BAMBOUSKOVÁ Jana     211   77  288 11    HAVEL Martin              219   86  305  4 

 ČERMÁK Eduard c.            205   76  281 10    FUKOVÁ Veronika      214   78  292  8 

            body:  2    celkem:  848  346 1194 40            body:  8    celkem:  837  378 1215 21 

                        Vítězí stavěči poměrem 8 : 2 . 

VSJO JÁSNO!Stavěči se touto výhrou dostali před své dnešní soupeře a zároveň jim tím vzali šanci na historicky první 

místo v tabulce.Takže i potřetí se celkovými vítězi Kulicha stávají Stavěči.Jejich soupeři si po dvou letech trápení,ale i 

tak vybojovali výborné druhé místo.Ale začněme od začátku.Jako první se proti s sobě postavili Pavel a David.Domácí 

hráč poměrně rychle získal náskok v plných a v dorážce jej ještě navýšil.Takže do druhé poloviny nastupoval se slušným 

vedením dvaadvaceti klacků.To tedy nevypadalo s Davidem zrovna moc růžově.I ve druhé polovině jejich duelu držel 

pevně otěže zápasu ve svých rukou domácí hráč a v závěru ještě dokázal navýšit svůj náskok na třicet pět kuželek.K tomu 

se jako první dostal přes třista a položil tím solidní základ do další hry svého týmu.Druzí si zahráli Radek a 

Milan.Hostující hráč musel jednoznačně vyhrát aby jeho tým nedopadl stejně jako v zápase s Juniory,kdy prováhali 

začátek a na konci už ztrátu nestáhli.Ale první plné vyšly mnohem lépe jeho soupeři.Radek hází 113 a Milan "jenom" 

98.To dozajista nebylo to s čím kapitán hostů do zápasu vstupoval.Dorážku sice zvládl lépe než Radek,také proto,že 

jenom jednou chyboval,přesto ještě ztrácel před druhou částí duelu šest klacků.Ale oba zahráli výborně své první dráhy 

(166-160).Po druhých plných dokázal Milan srovnat stav na plichtu.Rozhodnout tedy musela dorážka.V té opět 

dominoval Milan.Na první dráze zahrál výborných 62 a na druhé ještě deset klacků přidal.Opět s jednou 

chybou.Dohromady zahrál v dorážce 134.Vůbec nejlépe ze všech v celém ročníku.V pravý čas plně zúročil léta dřiny a 

odříkání na plánech!Na to Radek nedokázal adekvátně odpovědět.Sice měl o jednu devítku celkem lepší plné,ale v 



dorážce  ztratil i díky deseti chybám,klacků sedmatřicet.Takže je jasné,kdože to vyhrál.Milan si opět navýšil letošní 

osobáček (o jeden klacík) a s přehledem uhrál první body pro svůj tým.Radek si taktéž navýšil osobák,ale na soupeře i tak 

ztratil osmadvacet klacků.Že dali oba přes třista snad ani nemusím připomínat.Za stavu 2-2 a plus 7 pro 

domácí,nastoupila do třetí dvojice Jana proti Martinovi.Tady byl  papírově jasným favoritem hostující hráč.Jako 

obvykle,je to lídr celé soutěže mezi jednotlivci a tak se čekalo,že nebude mít se svou soupeřkou větší problémy.Obzvláště 

kdyby zopakoval své poslední představení na kuželně.Ale každý zápas je jiný a hlavně neradno dopředu předvídat jak se 

vyvine.I Jana umí nepříjemně na dráze kousat.A dneska to na vlastní kůži poznal i Martin.Minimálně tři čtvrtiny duelu.   

V prvních plných Jana ztrácela jednu kuželku (109-110).Po dorážce svítilo na tabulích jednotlivých drah stejné numero 

"151".Takže do druhé poloviny měli karty oba stejně rozdané.Druhé plné Martin má o sedm klacků lepší(102-109).        

V dorážce už Martin nechyboval(na první dráze 4x),což mu,přes to že to dneska nebylo dle jeho představ,pomohlo, že 

přece jenom poslední čtvrtinu duelu dokázal soupeřce výrazněji odskočit.Nakonec se přehoupl o pět klacků přes třístovku 

a uhrál důležité body pro svůj mančaft.Jana si přece jenom neodpustila chyby v dorážce (dohromady 11)což hrálo v její 

neprospěch.Ale dosti dlouho se dýchala Martinovi na záda.Za stavu 4-2 pro Stavěče nastupovala poslední dvojice.Eda a 

Veronika.Ta měla ještě k dobru náskok deseti klacků v kuželkách,takže byla v mnohem výhodnější startovní pozici než 

její soupeř.Ale nervózní byli před svým vzájemným duelem oba dva.Hrálo se přece jenom o hodně.Domácí o své vůbec 

první místo a hosté o obhajobu svých dosavadních dvou titulů.Verča zavelela do útoku hnedle v prvních plných.Tady 

získala náskok 13 klacků(99-112).I dorážka jí sedla lépe než Edovi a ještě jednu devítku si přidala do plusu (35-

44).Celkově si tedy do druhé poloviny nese slušných dvaadvacet klacků k dobru.Když k tomu přičteme deset kuželek ze 

začátku,začínalo to s obhajobou titulů Stavěčů vypadat velmi nadějně.Na druhé dráze tedy musel kapitán domácích 

bezpodmínečně zabrat aby jim mezi prsty neproklouzla šance na výhru.Ale i druhé plné Verča nedala soupeři příliš velké 

naděje na obrat.Sice je prohrála,ale jenom o čtyři kuželky(106-102) a to se zrovna moc Edovi nehodilo do krámu.Sice je 

ještě čekala dorážka,ale ztráta domácího kapitána byla pořád velká.A to ještě musel o jedenáct kuželek nad soupeřkou 

vyhrát.Opravdu velmi těžký úkol i na tak zkušeného matadora jako je Eda.Druhá dorážka byla hodně napínavá.Verča 

jenom po troškách ztrácela ze svého náskoku.Hlavně si zrovna moc dobře neotvírala a to hrálo do karet Edovi.Ten ale 

potřeboval mnohem více rychleji dohazovat své devítky.V jednu chvilku to vypadalo,že se hostující hráčka nepříjemně 

zasekla.Naštěstí se zastavila přestala spěchat,ale hlavně dostala od svého spoluhráče tu"životodárnou hašlerku" a hnedle 

to byla jiná hráčka na plánech.Zpřesnila ruku a až do konce už soupeři nedal nic zadarmo.Také proto Eda přes veškerou 

snahu už nedokázal svou ztrátu z první půle více zkorigovat.Takže i poslední body uhrála hráčka hostí a stvrdila tím 

svému týmu obhajobu prvního místa.Pro hosty tak "zbylo jenom" místo druhé,ale smutek rychle pominul a převládla 

radost z umístění na bedně.A po právu si také toto umístění za celou sezónu zasloužili.Stavěči opět potřebovali na výhru  

hodit přes 1200 a soupeřům chybělo šest kuželek k této metě.I to jasně svědčí o tom jak si dneska oba týmy byly 

vyrovnané.   

domácí: dřeváci                 datum: 28/04                  hosté: ajeťáci 

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

 ČEPILA Karel st.           195  121  316  3    REWCZUK Marcel        216  104  320  6 

 WILDHABER František  185   59  244 15     SMRŽ Petr                   230   96  326  4 

 ČEPILA Karel ml. c.        215   80  295  6     VAŠKO Jozef                 224   98  322  5 

 HUBAČ Roman               171   52  223 23     ŠTEGOVÁ Dagmar       202   61  263 11 

        body:  0    celkem:  766  312 1078 47             body: 10    celkem:  872  359 1231 26 

                       Vítězí ajeťáci poměrem 10 : 0 . 

Ajeťáci si nemohli lépe vybrat příhodnější zápas k předvedení svého nejlepšího výkonu za celou tu dobu co koulí do 

kuželek na domovské kuželně.Sice se to zadařilo až v posledním zápase tohoto ročníku Kulicha,ale minimálně ze dvou 

důvodů,z toho co dokázali,měli velkou radost.Ten první,že tímto si upevnili místo v tabulce družstev těsně pod 

bednou,což by se po dvou třetích místech mohlo zdát jako ústup ze slávy,ale zase na druhou stranu to svědčí o velké 

vyrovnanosti družstev naší soutěže a ten druhý že porazili své odvěké rivaly,nad kterými každá výhra velmi potěší.Na 

druhou stranu nutno připomenout že Dřeváci mají silně omezený výběr hráčů do sestavy a prakticky je táhnou dva 

Čepiláci a poté se musí spolehnout na zbytek týmu zda-li je podrží či ne.A dneska proti útočně naladěné vozbě Ajeťáků 

nejenom že je nepodrželi,ale ani výborný výkon seniora nemohl s celkovým výsledkem moc udělat.A nesmím 

zapomenout ani na třetí důvod radosti a tím je dosažení Ajeťáckého maxima v počtu poražených kuželek.Teď blíže k 

tomuto zápasu.Do úvodního souboje se,s vervou sobě,vlastní pustili Karel senior a Marcel.Senior v prvních plných ztratil 

na Marcela devatenáct klacků(90-109) a tato ztráta výrazně ovlivnila zbývající dění na plánech.V následující dorážce 

ještě dvě kuželky ztratil a tak po polovině byl náskok Marcela více než nadějných jednadvacet klacků.Oba předvedli 

hodně dobré výkony (148-169) a tak jsme se po právu mohli těšit na vyvrcholení tohoto duelu na druhých drahách.I ve 

druhých plných ještě dokázal Marcel seniora porazit o další dvě kuželky a málokdo by vsadil na to,že by domácí hráč 



dokázal tento duel alespoň zdramatizovat.Ale nikdy neříkej nikdy.Senior v dorážce začal hodně rychle své manko 

stahovat.Navíc Marcel v dorážce tvrdě bojoval o každou devítku a jeho náskok se začal rychle tenčit.Naštěstí v závěru 

udržel klidnou hlavu a ruku a alespoň malou část ze své výhodnější pozice před dorážkou udržel.Zbyly mu čtyři kuželky 

k dobru.Ale bylo to opravdu o chlup.Kdyby senior dorazil předposledním hodem pravou "patnáctku(přední+zadní 

fána+sedlák)",mohl jít do plných a to by pro jeho soupeře nebylo dobré.Takže první důležité bodíky uhráli hosté.Oba 

hráči se v zápalu boje dostali přes třista a navíc senior měl vynikající dorážku 121.Opravdu moc pěkně oba zahráli.Ve 

druhé dvojici se proti s sobě postavili Franta a Petr.Jestliže jsme v první dvojici viděli napínavé drama až do posledních 

hodů,tak v této dvojici se poměrně rychle ukázalo,kdože si to půjde pro bodíky. Franta udržel krok se soupeřem prakticky 

prvních deset hodů.Pak Petr přeřadil na vyšší otáčky a hod po hodu svému soupeři ujížděl.Už po plných měl náskok dvou 

devítek a svůj náskok rychle navyšoval i v dorážce.Po půlce už byl mezi nimi rozdíl již devítek pěti (121-166).Ve 

druhých plných Petr nepolevoval ve svém výkonu a přidal si k dobru aby se to nepletlo devítky tři (90-117).Takže před 

dorážkou už vedl o osm devítek (72 klacků).Navíc se začal přibližovat i třístovce,která byla,pokud by nepolevil ve svém 

úsilí,nadosah.Franta se vedle na dráze sice snažil seč mu síly stačily,ale na soupeře do ani zdaleka nestačilo.Petr se i 

v dorážce se soupeřem nepáral a odměnou mu bylo zlepšení osobáčku na 326.Za to se samozřejmě berou po zásluze 

bodíky.Aby taky ne,že jo.Po půlce byl tedy stav zápasu pro domácí nepříznivých 0-4 a -86 klacků.Pomalu se začínala v 

dáli rýsovat nejchmurnější prognóza celkového výsledku kapitána domácích.Prvním kdo jí mohl odehnat byl právě on ve 

svém duelu s divizňákem.Třetí dvojka totiž nastupovala ve složení Karel junior a Pepa.A junior se do boje s o pár hlav 

vyšším soupeřem pustil bez bázně a hany.Po prvních plných vede o osm klacků(107-99).Pepa totiž všem ukazoval jakýže 

to je srdcař a neodpustil si třikrát srdíčko(brandejsa) a to si ho ještě dvakrát natrénoval v rozhozu.Až devítka posledním 

hodem trochu kosmeticky vylepšila konečné číslo po prvních plných.První dorážka výrazně promluvila do celkového 

vývoje tohoto duelu.Pepa během prvních čtyř hodů,nejenom že smazal ztrátu na juniora,ale začal se svému soupeři i 

vzdalovat.Junior totiž o každou devítku perně bojoval a to byla živá voda na Pepův mlýn.Po půlce už to byl "pan 

divizňák" kdo měl na své straně vedení.Deset klacků je sice stále hratelných,ale dává to přece jenom větší klid do další 

části souboje.Ve druhých plných se domácí hráč opět dostal přes stovku (108).To samé se konečně povedlo i jeho 

soupeři,který třemi osmičkami na konci,uhrál 125!Tím si ještě upevnil své vedení a přestože to s jeho otvíráním nebylo 

moc slavné,svůj náskok si až do konce udržel.Karel se sice ještě snažil s nepříznivým vývojem cosi udělat,ale soupeř si 

už nenechal vzít výhru ze svých rukou.Navíc si Pepa zlepšil své letošní maximum a jako třetí hráč hostů přehodil 

třístovku.Karlovi do ní chybělo pět kuželek.Po tomto duelu už bylo nad slunce jasné,že dnešní zápas vyhrají 

Ajeťáci.Otázkou už bylo pouze to jestli si domácí na cestu vezmou žlutého ptáčka i klíckou a také ve vzduchu visela 

šance hostů na překonání dvanáctistovky.Ptáčka zpěváčka měl odehnat jejich poslední hráč Roman a dvanáctistovku měla 

svému týmu přinést jeho soupeřka Dáša.Jestli hosté v něčem jasně dominovali tak to byla hra do plných.V té si pokaždé 

dokázali uhrát větší či menší náskok a díky tomu pak měli více klidu v dorážce.Ani poslední hráčka hostí tomu nebyla 

výjimkou a hnedle v prvních plných Romanovi utekla o 24 klacků.Ten je ovšem zahrál velmi slabě(79-103).Přestože se 

domácí hráč v dorážce zlepšil,uhrál v ní 35 s osmi chybami,dokázal svou ztrátu stáhnout na -16 kuželek(114-130).Druhé 

plné už byly přece jenom vyrovnanější.I tak Roman ztratil dalších sedm kuželek.To už ten žlutý ptáček začal kolem 

poletovat.Navíc se rychle blížila i ta tolik vytoužená dvanáctistovka Ajeťáků.Jejich hráčce stačilo za dvacet hodů shodit 

tři kuželky aby byla tato meta snů překonána.A po prvním hodu Dáši bylo dokonáno.Pak už se jenom čekalo na jakém že 

to čísle nakonec Ajeťáci skončí.A skončilo to na čísle 1231!!! Moc pěkně se na to kouká.S tím by se dalo dělat 

věcí...Takže první cíl byl tedy splněn a hrálo se už jenom o toho kanárka.Ke smůle domácích Roman druhou dorážku 

vůbec nezvládl.První devítka byla ještě rychlá,ale tu druhou již dokončit nedokázal.Zůstal mu na dráze pravý sedlák a 

mrška jedna vydržel stát na svém místě až do konce.Kdo by to do něj řekl.Ani patnáct Romanovo kulí s ním nepohlo.Ke 

konci už i Roman pochopil,že dneska mu pšenka nepokvete a svým trylkováním žlutého ptáčka zpěváčka svému týmu 

přivolal.Dáša tak nejenom že pomohla svému týmu uhrát rekord družstva,ale jako bonus si i ona uhrála bodíky za výhru a 

zakulatila tak stav na 10-0 pro Ajeťáky.Ti si tímto odehráli svůj poslední letošní zápas a v poklidu si mohou od kuželek 

na chvíli odpočinout a nabrat nových sil a chutě do další sezóny.Jejich dnešní soupeře ještě čeká jeden zápas.Ještě musím 

pochválit kapitána hostů,který ač jistě pracovně vytížen dokázal ve svém itineráři najít chvilku a v závěru se přijel osobně 

podívat na snažení svých spoluhráčů a jak říkal pečlivě sledoval de facto kvalifikační výkony svých hráčů před novou 

sezónou.A po zápase i patřičně u báru oslavil s kolegy dnešní výborný výkon jeho mateřského týmu.Ta dobrá voda mu 

jistě chutnala neboť řidič ten tvrdý chleba má!!!    

  domácí: junioři                 datum: 01/05                  hosté: dřeváci 

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

 PAVELKA Vladimír          207   99  306  4     ČEPILA Karel ml. c.       211   70  281  6 

 MIKOLÁŠKOVÁ Alice    198   95  293  5      HUBAČ Roman                196   74  270 17 

 ŠTĚPÁNKOVÁ Anna       194   74  268 12      WILDHABER František  188   70  258 10 

 HORNOVÁ Andrea c.     213  100  313 10    ČEPILA Karel st.               193   76  269  8 



           body: 10    celkem:  812  368 1180 31              body:  0    celkem:  788  290 1078 41 

                        Vítězí junioři poměrem 10 : 0 . 

Na svátek práce si dnešní soupeři spolu zahráli poslední zápas letošního ročníku.Hosté ještě živili titěrnou naději na 

poskočení v celkové tabulce na páté místo,ale to by museli dnešní sváteční mač vyhrát.A to ještě nejlépe bez ztráty 

kytičky.Do úvodní dvojice nastoupili tradiční rivalové Vláďa a Karel junior.V čem si byli více méně rovni,to byla hra do 

plných.V ní dokonce dokázal hostující hráč nad soupeřem vyhrát celkově o čtyři klacky.Hlavně díky tomu,že Vláďa na 

své druhé dráze zahrál "jenom" 97.Ale markantní rozdíl byl v dorážce.Opět se potvrdilo,že kdo umí dorážku povětšinou i 

vyhrává zápas.Teda pokud si nenechá přespříliš utéct soupeře.A hlavně dorážka je o tom,jak si kdo otevře.S otvíráním si 

celou hru neporadil kapitán hostů Karel.Skoro všechny otvírky dával přes prostředek a to mu do dalšího dorážení klidu 

vůbec nepřidávalo.Ba naopak,z jeho gest a grimas se dalo dobře vyčíst,jaké že má pocity.A jeho myšlenky by se daly 

publikovat nejdříve po půlnoci.A to by ještě hodně musela cenzura zasahovat.To soupeř otvíral mnohem lépe a také proto 

rychle ztrátu z plných smazal a poté už jenom navyšoval svůj náskok.Nakonec byl lepší soupeře o pětadvacet 

klacků,přehodil ve svém posledním zápase třístovku a tím přinesl svému týmu do vínku dva body.Druzí se na plány 

postavili Alice a Roman.Opět jsme byli svědky zajímavého zápasu.Roman se dneska překonával a k překvapení 

všech,zahrál na své první dráze 152.Taky dal do plných 109 a v dorážce to byla od něj nebývale slušná hra.Jeho soupeřka 

musela hodně tvrdě makat aby nad ním v polovině vedla alespoň o tři kuželky.Změna drah ale Romanovi vůbec 

nesedla.V plných hodil o dvaadvacet kuželek méně než na své první dráze.A v dorážce také zrovna moc 

neválel,respektive nekoulel.Jedenáct chyb,čímž si dokonale zastavil cestu za svým dalším osobáčkem.Dvěstěsedmdesát 

od něj není málo,ale dneska to na soupeřku nestačilo.Alice dnes hodně ubrala v chybách (jenom pět) a výsledkem byl její 

atak třístovky.Pouhopouhých sedm kuželek jí chybělo k dosažení této,pro naše kuželkáře,magické hranice.Za svůj 

výkon,ale po právu přináší svému týmu další body.Jako třetí si zahráli Anička a Franta.V této dvojici utekla domácí 

hráčka soupeři v prvních plných o dvacet osm kuželek a z toho profitovala až do konce hry.Franta se sice snažil a hnedle 

v dorážce ubral ze ztráty dvě kuželky.V dalším stahování ztráty pokračoval i ve druhých plných.To se mu dokonce 

povedlo uhrát o dvaadvacet klacků více než Anička a zápas se tak dostal do zajímavé polohy.Protože najednou ztráta byla 

před druhou dorážkou jenom čtyři klacíky.Ke smůle Franty se mu již nepovedlo obrat ve vývoji dokonat.Anička si 

pohlídala svůj náskok v dorážce a v ní ještě šest kuželek ke svému malému náskoku přidala.I ona tak uhrála body za 

výhru a rozhodla,že dneska si body za celkovou výhru vezmou domácí.Za rozhodnutého stavu si zahrála poslední dnešní 

dvojice.A opět již potřetí to byla žena proti muži.Za domácí nastoupila kapitánka Andrea a za hosty Karel senior.V 

prvních plných se oba drželi na dostřel.Andrea uhrála o šest klacků více (108-102).Tvrdý a nekompromisní nástup přišel 

ze strany domácí hráčky hnedle v následující dorážce.To když zahrála výtečných 59 a frnkla tak seniorovi o další dvě 

devítky.Dohromady tedy po půlce vedla o dvacet čtyři kuželky.Opět najednou začal kolem Dřeváků poletovat žlutý 

ptáček zpěváček.Ve druhé části hry dominovala domácí hráčka již od plných a v poklidu dovedla svůj zápas do vítězného 

konce.Dokonce nám předvedla nejlepší výkon ze všech dnešních aktérů.To senior druhou dráhu nezvládl hlavně 

mentálně.Sice vyrobil o tři chyby v dorážce méně (7-4),přesto dorazil méně kuželek než soupeřka.Stejně jako u jeho dítka 

v prvním duelu,to dneska byl především tvrdý boj s chodovskou kuželnou a to pak to číslo stojí za nic.Takže hosté si 

domů znovu nesou kanárka i s klíckou a domácí si do sytosti užili své dnešní výhry.   

  domácí: stavěči                 datum: 04/05                  hosté: plyšáci 

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

 HAVEL Martin             230   96  326  4    CHVOJAN Petr                   217   89  306  2 

 HRUŠKA Milan c.      228  106  334  5    HAŠKOVEC Luboš            162   48  210 19 

 ZADINA Rudolf           199   84  283  9     HAŠKOVCOVÁ Jana c.     212   97  309  5 

 FUKOVÁ Veronika      205   77  282  9     SOBOTKOVÁ Martina    229   88  317  3 

     body:  6    celkem:  862  363 1225 27                body:  4    celkem:  820  322 1142 29 

                        Vítězí stavěči poměrem 6 : 4 . 

Takže dokonáno jest a odehráno vše jest.Poslední zápas letošního ročníku máme za s sebou.O rozlučku,s touto dlouhou 

sezónou,se postarali Stavěči a Plyšáci.A nutno říci,že více než důstojně.I když,již před tímto zápasem bylo v celkové 

tabulce dopředu vše podstatné dáno o konečném pořadí všech týmů,přesto jsme viděli výborné výkony,jako by se ještě 

stále hrálo o lepší umístění.Stavěči se opět dostali přes dvanáct set a celkově padlo pět třístovek,z toho tři na straně 

poraženého týmu.I proto byl konečný výsledek poměrně vyrovnaný.Drobnou komplikací dnešního zápasu bylo to,že 

domácí tým na poslední chvíli sháněl polovinu týmu,dva hráče,aby se dostavili k tomuto mači.Nakonec se,hlavně díky 

mobilním telefonům,dalo vše do pořádku a mohl se dnešní zápas odehrát.Jako první se proti s sobě na plány postavili 

Martin a Petr.Domácí hráč si uhrál v první půlce mače fóra dvaceti klacků a ten až do konce udržel.Petr se hodně snažil 



své manko dohonit,ale více než vyrovnané druhé dráhy s Martinem nedosáhl(156-156).Sice předvedl pouze po jedné 

chybě na každé dráze,to Martin vždy o jednu pokaždé více,přesto to na body nestačilo.Útěchou mu tak může být opět 

překonaná třístovka a celkově dobrý pocit z předvedené hry.Ale body uhrál soupeř.Martin se nám taktéž rozloučil se 

sezónou třístovkou,čímž si jenom upevnil svá výsostná postavení v obou tabulkách jednotlivců.Jako druzí si zahráli 

Milan a Luboš.Kapitán domácího týmu od začátku neponechal nikoho na pochybách o tom,kdo že to z této dvojice na 

plánech vyhraje.Hlavně nechtěl ani na chvilku dopustit překvapení na úkor favorita.Luboš totiž nedávno získal cenný 

skalp kapitánky Juniorů a určitě by mu nebylo proti srsti,kdyby to zopakoval i dneska.Ale Milan to je přece jenom ještě 

hodně velké sousto a nejenom pro něho.Domácí hráč od začátku svému soupeři ujížděl rychlostí Pendolína,kdežto u jeho 

soupeře to byla rychlost motoráčku.I když občas jel rychle jako ve filmu "Slunce seno jahody"za té slavné 

hlášky:"Nezastavujeme máme zpoždění...".I tak Luboš měl po půlce "zpoždění" šedesát šest klacků.I ve druhé půlce své 

zpoždění neustále navyšoval,také díky deseti újezdům (v první půlce devíti),kdežto Milan pokračoval ve své spanilé jízdě 

a dlouho minimálně atakoval druhý letošní nejlepší výkon mezi jednotlivci.Ten nakonec odolal,ale přesto po zastavení 

jeho pendolína svítilo na tabuli krásných 334.To Lubošův motoráček dojel do konečné zastávky se zpožděním 124 

klacků.I druhé body tedy jasně poputovaly na konto domácích.A k tomu mají solidní náskok 144 kuželek.Dosti 

důležité,protože ve druhé polovině mače to byli tentokrát hosté,kteří měli ve svých depech rychlíky.Domácí také neměli 

slabé hráče,ale mírná výhoda byla přece jenom u hostů.Jako třetí se postavili na plány Ruda a Jana.První půli dojeli na 

stejných číslech(147-147).Ruda byl lepší o kuželku v plných,Jana zase v dorážce.Ve druhých plných Jana přidala a ujela 

soupeři o čtrnáct kuželek (96-110).Konečně,totiž trochu více než jindy,dala na rady z řad kolegů a najednou to začalo 

sypat ouplně jinak než kdy jindy.A to v dobrém slova smyslu.I v dorážce pokračovala ve svém nastoleném tempu a 

nadále Rudovi ujížděla.Ten měl snad na své dráze nějakou výluku a pořád ztrácel.Nakonec nezahrál zase tak špatně,ale 

na třístovku Jany se díval docela zdaleka.Z toho tedy jasně vyplývá,že hosté konečně uhráli své první dnešní body.A 

trochu i stáhli ze ztráty v kuželkách.Za stavu 4-2 a +118 kuželek pro domácí nastoupila závěrečná dvojice dnešního 

zápasu a vlastně i celého ročníku.Veronika s Martinou měly tu čest si zahrát jako poslední.Hostující hráčka nastoupila po 

delší zdravotní pauze a tak se čekalo jaký měla přestávka vliv na její hru.A domácí hráčka si zase musela na dobu kdy 

hrála,odskočit z pracovního kvapíku od báru vinárny.První plné ukázaly,že pauza Martině vůbec ničeho neubrala z herní 

jistoty.Zahrála 111 a vede nad soupeřkou o devítku.Ani první dorážka nevybočila z jejího nastoleného tempa.Zahrála 53 a 

o dalších jedenáct klacků navýšila svůj náskok.Po půlce tedy vede nad Veronikou už o rovných dvacet kuželek.Domácí 

hráčka si občas neodpustila pohled skrze okno do vinárny na své právě opuštěné pracoviště,a kdyby byla mašinfírou,tak 

by se jistě cestující na zastávkách divili,jakouže to rychlostí právě kolem nich profrčel jejich vlak.Jako by to bylo 

pendolíno a ne osobáček,který jim měl dokonce ještě i zastavit.Verča totiž strašně rychle spěchala a na zastavení se vůbec 

nepomýšlela.Když skončila svou první dráhu,měla ještě její soupeřka před s sebou osm hodů.Martina druhé plné o proti 

první dráze ještě zlepšila na 118.To už vede nad Veronikou,která nahrála 103,dohromady s první dráhou o 35 

kuželek.Zdálo se že se bude i dorážce své soupeřce nadále rychle vzdalovat.Ale čestík hnedle v první devítce přece jenom 

její rychlojízdu zbrzdil.A další devítky taktéž horko těžko dohazovala.Ačkoliv pouze jednou chybovala dohodila jenom 

35 kuželek.Takhle tvrdá byla na ní jednička dráha.Přesto i ona ještě v závěru atakovala nejlepší ženský výkon letošního 

ročníku.K vyrovnání jí chyběly pouhé čtyři kuželky.Nakonec si pouze vylepšila své osobní maximum na 317.Třetí 

třístovka hostů znamenala druhé body pro ně a kosmeticky upravila tak jejich prohru na 4-6.Celkové tedy poslední mač 

vyhráli domácí.Tímto si tedy můžeme dát od kuželek zaslouženou pauzu a sezónu uzavřeme slavnostním 

vyhodnocením.To hlavně díky vytíženosti několika našich hráčů,kteří se zúčastní kvalifikace na Mistrovství republiky 

neregistrovaných kuželkářů,čímž je měsíc květen termínově plný,proběhne o posledním víkendu v červnu.Přesně v 

sobotu 27.6. ve vinárně hotelu Nautilus.Oficiální pozvánky všem přijdou včas.            
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