
 TŘÍSTOVKÁŘI 

1.   HAVEL Martin                    st          354                                                   

2.   PAVELKA Vladimír           ju          336                                              

3.   ZIGAL Pavel                       za          333                                         

4.   HRUŠKA Milan c.              st           328                                   

5.   ČEPILA Karel ml. c.           dř          323                                         

6.   REWCZUK Marcel             aj          317                                         

7.   HORNOVÁ Andrea c.         ju          316                                       

8.   VAŠKO Jozef                      aj           316                                        

9.   HRUŠKA David                  st           315                                     

10.  CHVOJAN Petr                  pl          314                                       

11.  ČERMÁK Eduard c.          za          313                                 

12.  SOBOTKOVÁ Martina     pl           312                            

13.  BRYNDAČ Stanislav        dř           311                             

14.  HAŠKOVCOVÁ Jana c.    pl          310                                 

15.  ČEPILA Karel st.               dř          307                                   

16.  FUKOVÁ Veronika           st           306                                             

17.  SMRŽ Petr                         aj           306                                      

18.  ČERMÁK Radek               za          300   
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Tak konečně skončily vánoční a novoroční svátky a pustili jsme se do druhé poloviny třetího ročníku 

soutěže.Také se doháněli resty v nedohraných podzimních zápasech,které se budou dohrávat ještě i 

v březnu.To by se v dalším ročníku nemělo opakovat a na začátku pak bude nezbytné tuto situaci 

nějak rozumně pořešit.Ne že by to zrovna vadilo v plynulosti celého ročníku,ale chtělo by to opravdu 

rozumně vyřešit.Třeba tím,že se větší část zápasů přenese do jarní části .V prvních měsících 

pokračovali ve spanilé jízdě soutěží Zahrádkáři.Nastupují v silné sestavě a všichni hráči podávají 

kvalitní výkony v ten správný okamžik a zatím jim nikdo neklade větší odpor.Už je téměř jisté,že 

letos poprvé v naší soutěži okusí slastné pocity vyplývající z umístění na bedně.Smůlu naopak mají 

Dřeváci.Už to vypadalo,že se jim v plné zbroji vrátil do sestavy jejich kmenový hráč Standa Bryndač, 

který se po loňských zdravotních potížích pomalu,ale jistě dostával do své obvyklé formy,když přišla 

zpráva o těžkém zranění jeho zlaté pravé ruky a tak je tento hráč opět mimo hru.Doufejme,že se dá 

zdravotně do kupy a pak se snad i časem vrátí na kuželkářské dráhy.A kdyby ne,tak zdraví je opravdu 

přednější.Představili se nám další neokoukaní hráči.Za Šikuly nastupuje pravidelně Ruda Hrodek a 

jednou  se ukázali v Modré ústřici Míra Utíkal a u Dřeváků Julie Hradecká. 

                     

 3. 
ZPRAvodaj 

 KUželek 

Zahrádkáři-Plyšáci    6:4    1172:1138    09/01/15                                                                                

Junioři-M.Ústřice        10:0    1067:  955    22/01/15                                                                                           

M.Ústřice-Plyšáci    2:8    1019:1109    06/02/15                                                                              

Šikulové-Plyšáci    2:8      950:1143    04/01/15                                                                                          

Junioři-Šikulové          10:0    1073:  979    11/01/15                                                                                  

Dřeváci-Zahrádkáři    2:8    1064:1164    23/01/15                                                                                   

Dřeváci-Šikulové    8:2    1067:  968    25/01/15                                                                                      

Plyšáci-Dřeváci    6:4    1099:1023    03/02/15                                                                                

Zahrádkáři-Šikulové   10:0    1072:  931   08/02/15                                                                                      

Plyšáci-Zahrádkáři    2:8    1108:1156    16/02/15                                                                               

Junioři-Zahrádkáři    2:8    1140:1152    20/02/15                                                                                       

Šikulové-Stavěči   0:10    956:1081    22/02/15                                                                               

Plyšáci-M.Ústřice         10:0    1102: 973    23/02/15                                                                                  

Ajeťáci-M.Ústřice        10:0    1118: 909    27/02/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 ZÁPASY 

                     

 

 

                

                                                             ZÁPASY PODROBNĚ 

                domácí: zahrádkáři              datum: 09/01                  hosté: plyšáci 

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

 ZIGAL Pavel                     200  105  305  7    SOBOTKOVÁ Martina    201  104  305  2 

 ČERMÁK Eduard c.           211  102  313  6    HAŠKOVCOVÁ Jana c.  198   60  258 17 

 ČERMÁK Radek                 203   80  283  8     HAŠKOVEC Luboš         178   68  246 16 

 BAMBOUSKOVÁ Jana     198   61  259 12    CHVOJAN Petr               216   95  311  8 

             body:  7    celkem:  812  348 1160 33             body:  3    celkem:  793  327 1120 43 

                       Vítězí zahrádkáři poměrem 7 : 3 . 

Dohrávka zápasu z podzimní části se lépe povedla domácímu týmu.Ten tak pokračuje ve svém zatím 

nejlepším vystoupení v soutěži.Zápas byl rozehrán duelem mezi Pavlem a Martinou.A bylo se od 

začátku až do konce nač koukat. Pavel vyhrává první plné o osm klacků,ale Martina dokázala 

výbornou dorážkou bez chyby,stáhnout rozdíl na pouhou jednu kuželku.Tak se na druhých drahách 

začínalo prakticky od nuly.Druhé plné vyšly naopak lépe hráčce hostí a najednou,před druhou 

dorážkou,je to ona kdo vede.A to stejně jako Pavel před první dorážkou o osm kuželek.Druhá 

dorážka,to byl opět velký boj.Oba chybovali stejně,dvakrát a tak rozhodovaly až úplně poslední 

hody.Respektive poslední dva u obou.Pavel měl předposlední hod existenc a ten zvládl a šel do 

plných.Ale stále neměl vyhráno.Martině zůstala trojička,sedlák fána král a potřebovala ji nutně shodit 

jedním hodem aby i ona měla šanci hrát posledním hodem do plných.Jak už to tak ale bývá,většinou 

se nezadaří a shodí se jenom fána.A to se stalo i dnes Martině.Posledním hodem ještě srazila sedláka 

a s napětím čekala,jak si poradí s posledním hodem její soupeř.Stále totiž měla velkou šanci na 

výhru,jelikož vedla o sedm klacků.Což je docela dost.Ale Pavel se pochlapil a shodil právě těch sedm 

kuželek,které potřeboval alespoň na remízu.Takže první dvojice si tím pádem rozdělila stejným 

dílem dva body každý po jednom bodu.A dá se říct že i zaslouženě.Do druhé dvojice nastoupili 

kapitáni svých týmů.Za domácí Eda a za hosty Jana.Na domácí hráčce bylo patrné zklamání ze ztráty 

bodu její spoluhráčky a po prvních plných ztrácela na Edu už 15 kuželek.Ani dorážka jí nevyšla 

podle představ.Ba dokonce ji zahrála prachbídně.Jenom 35,ale hlavně devět chyb rozhodlo,že po 

půlce už ztrácí na soupeře 25 kuželek.Ještě se pokusila zabojovat ve druhých plných. kde stáhla z 

rozdílu dvě kuželky,ale opět špatnou dorážkou,tentokrát 26 a 8 chyb,doslova darovala Edovi důležité 

body do jeho rukou na zlatém podnose.Nutno ale říct,že Eda se dneska pochlapil,protože Jana by 

musela zahrát na hranici svého maxima aby měla jakous takous šanci na body.Eda se dneska dostal 

hodně přes třista a vylepšil si tak své letošní maximum na 313.Takže po půlce zápasu to bylo 3-1 pro 

domácí a ti vedli už o 55 kuželek.Hodně slibný rozjezd Zahrádkářů.Plyšáci už museli nutně bodovat 

aby ještě mohli se zápasem něco udělat.Ale ve třetí dvojici mezi Radkem a Lubošem,byl při vší úctě 

k Lubošovi velkým favoritem domácí hráč,a to se i potvrdilo.Radek si udělal solidní náskok vždy 

hlavně v plných a v dorážkách jej ještě o něco málo navýšil.Luboš sice opět navýšil svůj 



osobák,tentokrát na 246,ale na Radka to dneska zdaleka nestačilo.Domácí tak vedou před závěrečnou 

dvojicí 5-1 o 92 klacků.To by musela domácí hráčka Jana hodně pokazit svou hru v duelu s Petrem 

aby domácí ztratili své vítězství.Ale nikdy neříkej nikdy,obzvláště v kuželkách se může čas od čas 

stát i nějaký ten zázrak.Ale domácím byli na svého soupeře výborně připraveni a tak přestože Jana 

svůj duel prohrála,nakonec ještě stále udržela náskok domácích v plusu 40 kuželek což rozhodlo o 

jejich celkové výhře.Petr sice bojoval jako lev a stáhl z rozdílu plných 52 kuželek,ale stále to bylo 

málo.Takže jediné co ho mohlo těšit bylo,že letos podruhé překonal třístovku a ukázal tak že má na 

začátku jarní části soutěže výbornou formu. 

             domácí: junioři                 datum: 22/01            hosté: modrá ústřice 

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

 ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      204   71  275 14    KLOFANDA Jiří       185   68  253 15 

 ŠTĚPÁNEK Otto             197   58  255 17    TESAŘ Petr                  168   70  238 13 

 PRIŠŤÁK Josef                163   66  229 13    KUCA Antonín             158   70  228 12 

 HORNOVÁ Andrea c.    209   99  308  3    FRISCHTOK Pavel      143   53  196 23 

        body: 10    celkem:  773  294 1067 47          body:  0    celkem:  654  261  915 63 

                       Vítězí junioři poměrem 10 : 0 . 

Dohrávku podzimní části soutěže zvládli domácí s přehledem.O první body jejich body se postarala 

Anička v duelu s Jirkou.Rozhodující náskok si vytvořila hnedle na své první dráze,když utekla 

soupeři o 30 klacků.Navíc zahraných 153 dávalo velkou naději na atak třístovky.Změna dráhy,ale 

Aničce moc neprospěla.Ještě v plných držela s Jirkou krok.Ztratila jednu kuželku z náskoku a stále 

jasně vedla.Ale v dorážce přišlo trápení.Deset chyb a hlavně zadní roh,ne a ne spadnout.Také proto 

se vidina třístovky rychle rozplynula.To Jirka se změnou drah lépe popasoval.Hlavně tím,že se 

dokázal oproti své první dráze zlepšit.Nebylo to o moc,ale zlepšení tam bylo.Přesto to na body 

nestačilo a domácí se tak ujímají vedení 2-0.Druzí šli na plac Otta a Petr.Opět se opakoval scénář z 

prvního duelu jako přes kopírák.Domácí hráč zahrál svou první dráhu o mnoho lépe než soupeř a do 

druhé půlky si nese náskok dokonce 41 klacků.Ale změna drah přinesla opět změnu poměru sil na 

drahách.V plných Petr stáhnul čtyři kuželky.Dorážka to byla opět ze strany domácího hráče 

trápení.11 chyb znovu znamenalo velké komplikace pro Ottu.Petr stahoval seč mu síly stačily,přesto 

se nakonec ztráta z první půle ukázala být až příliš velká.Ottovi ještě na konci zbyly bez jedné 

kuželky dvě devítky k dobru a tak si po tomto duelu mohl hlasitě oddechnout.Třetí dvojice byla 

nejvyrovnanější.Dokonce si dovolím tvrdit,že o fous větší šanci na body,měl tentokrát hráč hostí.Ale 

ve prospěch domácího hráče zase hovořilo to,že se pravidelně každou středu představuje na dráze.To 

samé se o jeho soupeři říct nedalo.Takže Vám konečně prozradím jména soupeřů.Pepa a 

Tonda.Prvních pět hodů v rozhozu,jako by chtěl Tonda potvrdit mé tvrzení o mírném favoritovi.Za 

pět hodů 35 což je průměr sedm!Ale to byl samozřejmě rozhoz pro zahřátí,který sice může,ale taky 

nemusí nic napovědět.A jak se vzápětí ukázalo nic nenapověděl.Prvních dvacet hodů do plných se 

oba natrápili.Stav 76-80 to jasně potvrzuje.Ale v dorážce se ukázalo,že pravidelné středeční koulení 

Pepovi svědčí.Měl jenom čtyři chyby a zahrál 41 bodů.Na to Tondovo 25 bylo hodně málo.I po 

změně drah nic nenasvědčovalo,že by si domácí hráč chtěl příliš komplikovat cestu za výhrou.V 

druhých plných ještě jednu devítku navíc přidává ke svému náskoku a zdálo se býti rozhodnuto.Ale 

jak se říká,nikdy neříkej nikdy.Tonda v dorážce zabral a naopak Pepa se začal trápit.Ostatně stejně 

jako jeho dva spoluhráči před ním.A znovu se domácí strachovali o výhru.Tentokráte ale opravdu 

hodně.Znovu se ukázal býti rozhodující náskok domácího hráče z první půle.Přes všechnu snahu,se 

Tondovi nepodařilo náskok úplně vymazat.A že měl k tomu velkou příležitost.Stačilo uhrát 

"existenc" a jít posledním hodem do plných.To proto,že Pepa měl dva poslední hody na dvě zbylé 



kuželky,které se jedním hodem nedali shodit.Ale existenc je těžký i pro mnohem zkušenější hráče 

než je Tonda,který ještě navíc kuželky neviděl od loňského začátku prosince a tak tento hod nezvládl 

a přenechal tak svému soupeři body na zlatém podnose.Škoda prohra o jednu kuželku pokaždé hodně 

bolí.Jako poslední domácí nasadili svou top hráčku Andreu a za hosty nastoupil nováček soutěže 

Pavel.Tady bylo rychle jasné,kdože to bude tahat za kratší konec provazu .Andrea se rychle 

vzdalovala svému soupeřovi.První dráha 155 a bez chyby  opět slibovala atak třístovky.A taky že 

jo.Andrea si nedovolila ten luxus svých spoluhráčů a druhou dráhu vypustit.Trpělivou hrou se hod po 

hodu přibližovala svému cíli a nakonec se přes třista dostala.Pavel jenom z povzdálí sledoval koncert 

na vedlejší dráze.Na jeho hře by se jistě dala najít nějaká ta pozitiva,ale je hodně znát,že teprve 

začíná.Přesto se dostal konečně na dohled dvoustovky.Tu by s přehledem překonal kdyby si jenom 

odpustil průhozy do plných.Celkem pět znamenalo, že se přes ní opět nedostal.Co mu pak byly platné 

dvě devítky.Ale už byl hodně blízko a nakonec to bylo jenom vylepšení osobáčku.Domácí tak vyhráli 

s čistým štítem a upevnili si své postavení v top trojce družstev.    

                   domácí: modrá ústřice           datum: 06/02                  hosté: plyšáci 

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

 KUCA Antonín         188   74  262 13      HAŠKOVEC Luboš           180   50  230 16 

 TESAŘ Petr               180   67  247 15     HAŠKOVCOVÁ Jana c.     203   86  289  8 

 KLOFANDA Jiří     196   67  263 10     SOBOTKOVÁ Martina    206  106  312  3 

 PÍCHA Tomáš           173   74  247 14     CHVOJAN Petr                    199   79  278  6 

    body:  2    celkem:  737  282 1019 52                body:  8    celkem:  788  321 1109 33 

                        Vítězí plyšáci poměrem 8 : 2 . 

Po nedávné výhře nad Dřeváky,si dneska Plyšáci smlsli na Modré Ústřici.Ti to ,le dnes jistě řešili o 

mnoho méně,než nedávní soupeři jejich dnešních soupeřů a tak si dneska vyloženě zahráli pro svou 

potěchu.A vrátilo se jim to v jejich nejlepším výkonu za celou dobu jejich působnosti v soutěži.Přes 

tisíc se doposud nedostali a dneska se jim této mety podařilo poprvé dosáhnout.A k tomu uhráli ještě 

dva dílčí body takže jistě v jejich řadách po zápase převažovala spokojenost.První se na plánech 

představili Tonda a Luboš.Domácí hráč si snad konečně začíná oživovat v paměti a hlavně v rukách 

to co dřív na kuželnách předváděl a díky tomu vyhrál tento úvodní duel.Luboš sice opět zahrál svůj 

obvyklý standart něco kolem "dvastatřiceti",ale dneska to na soupeře nestačilo.Jako druzí si zahráli 

Petr a Jana.Opět na sebe narazili kapitáni svých týmů.Tady se už projevila větší herní kvalita 

hostující kapitánky.Obě dráhy s přehledem vyhrála a nakonec se přiblížila i na dohled třístovce.Petr 

určitě také myslel na body,ale chybělo mu vždy docela dosti kuželek jak v dorážce i do plných.Také 

v chybách zatím nedosahuje zdaleka kvalit své soupeřky.Takže druhé body uhráli hosté a od té chvíle 

už nepustili otěže zápasu ze svých rukou.Třetí si zahráli Jirka a Martina.I tady byla mnohem větší 

herní vyzrálost na straně hráčky hostů.A ještě více markantnější než v předchozí dvojici.A toho také 

Martina dokonale využila.Nejenom že se opět dostává přes třista,letos už potřetí za s sebou,ale také si 

navýšila své maximum.Tomu zatím přes veškerou svou snahu nemůže Jirka konkurovat.Ale co by za 

jeho dnešní číslo dali jiní,mnohem vyhranější hráči v ostatních týmech.Na to,že nastupuje teprve ve 

své první sezóně předvádí hodně dobré výkony,které svědčí minimálně o jeho vyrovnanosti.A další 

zlepšování jistě bude následovat.Takže hosté vedou 4-2.Jako poslední si proti s sobě zahráli Tomáš a 

Petr.Opět se potkali kuželkářský "učeň" a "vyučenej".Myšleno učňovskou hantýrkou,že Tomáš se 

zatím kuželky jenom učí kdežto Petr už má "učňák" za s sebou a nyní je už plně v praxi,kde předvádí 

a zdokonaluje co se v mládí naučil.Takže i pro poslední bodíky si došel hostující hráč.Sice chtěl 

zahrát mnohem víc než se mu zadařilo ale body jsou body že jo.Ani Tomáš ale nemusel být se svým 

výkonem nespokojen.Ztratil hlavně v plných.Navíc zahrál stejně jako jeho kapitán a nebyl čuldou v 



jeho týmu o čemž rozhodla dorážka,ve které byl lepší svého kapitána.Takže hosté si připisují další 

dva body za výhru do tabulky.Domácí navíc musela potěšit vyrovnanost jeho hráčů.Dva stejně 247 a 

dva přes 260 to ještě nikdy nedokázali.A přes tisíc jak jsem v úvodu psal se také ještě nikdy 

nedostali.Takže dneska všichni mohli odcházet spokojeně domů.I když jak znám Jirku tak tomu ke 

spokojenosti ještě dlouho bude něco chybět (ale třista  je pro nováčky hodně vysoká meta). 

                domácí: šikulové                datum: 04/01                  hosté: plyšáci 

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

 HRODEK Ruda                 196   62  258 14     HAŠKOVCOVÁ Jana c.   208   93  301  4 

 HORN Jiří                            172   53  225 16     HAŠKOVEC Luboš         170   52  222 16 

 NÁDVORNÍKOVÁ Eva     157   64  221 15     SOBOTKOVÁ Martina     220   86  306  9 

 NOHÁČEK Václav             204   42  246 21     CHVOJAN Petr               218   96  314  9 

             body:  2    celkem:  729  221  950 66                body:  8    celkem:  816  327 1143 38 

                        Vítězí plyšáci poměrem 8 : 2 . 

První zápas jarní části odehráli Šikulové a Plyšáci.Stejně jako na podzim vyhráli Plyšáci,ale 

tentokráte se povedlo jejich soupeřům je obrat alespoň o dva dílčí body.První si zahráli Ruda a 

Jana.Domácí hráč se postupně ukazuje být velmi platným členem svého týmu.Opět nezahrál vůbec 

špatně a nakonec byl i nejlepším hráčem svého týmu.Také proto že si opět vylepšil svůj osobák.Ten 

už je velmi solidních 258.Přesto to ale na jeho soupeřku zdaleka nestačilo.Ta si opět osvěžila jak se 

přehazuje třístovka,čímž si v poklidu došla pro první body pro svůj tým.Ve druhé dvojici měl být 

jasným favoritem domácí hráč.To když proti sobě nastoupili Jirka a Luboš a domácí hráč přece 

jenom předvádí mnohem lepší a stabilní výkony než jeho soupeř.Ale dneska tomu bylo právě 

naopak.Luboš zahrál svůj "standart" a jeho soupeř se nebývale trápil.Což také ukazuje především 

velký počet chyb v dorážce.Rovných 16 kousků,to už se mu hodně dlouho "nezadařilo" .Také proto 

se jistě hodně zapotil aby svého soupeře vůbec porazil.K čemuž mu hodně pomohla zlepšené hra ve 

druhé části a také to,že Luboš přece jenom ještě nemá tolik naházeno respektive odházeno jako 

on.Takže druhé body vydřel Jirka a odehnal tak hrozbu kanára.Třetí si zahráli Eva a Martina.Tady 

byla jasnou favoritkou hostující hráčka a ta svou roli splnila doslova a do písmene.Navíc si k 

bodíkům za výhru Martina uhrála další třístovku a mohlo být ještě lépe kdyby si odpustila alespoň 

polovinu chyb dorážce.Ale i tak 306 je hodně slušné číslo.To u Evičky,stejně asi jako u Jirky,těch 

chyb bylo povícero a tak ani ona nebyla se svým číslem moc spokojená.Poslední si zahráli Václav a 

Petr.I tady se ukázala větší zápasová jistota u hostujícího hráče.Petr nedával svému soupeři ani 

chvilku vydechnout a trpělivou hrou si šel jak pro poslední body tak ještě navíc za svou další 

třístovkou.A zastavil se na čísle 314.Moc pěkné.Václav se o lepší číslo připravil hlavně spoustou 

chyb v dorážce.Rovných 21,což znamená,že čtvrtinu svých hodů promarnil.Takže i ve druhém 

vzájemném duelu vítězí Plyšáci.   

              domácí: junioři                 datum: 11/01                 hosté: šikulové 

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

 PRIŠŤÁK Josef               177   78  255 11      TOMEC František       170   44  214 22 

 ŠTĚPÁNEK Otto           222   62  284 12      HRODEK Ruda          165   70  235  9 

 ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      185   88  273  7     HORN Jiří                  183   89  272 11 

 HORNOVÁ Andrea c.     193   68  261 15     NOHÁČEK Václav       197   61  258 13 



        body: 10    celkem:  777  296 1073 45            body:  0    celkem:  715  264  979 55 

                        Vítězí junioři poměrem 10 : 0 .  

Druhý zápas jarní části soutěže řečí čísel zvládli v pohodě Junioři.Ale při bližším pohledu na 

jednotlivá utkání,měli ve dvou duelech "z pekla štěstí!.Když se pozorně podíváte na tabulku zápisu 

tak ani nemusím dodávat,že to bylo ve dvou závěrečných duelech.Jako první se proti s sobě postavili 

Pepa a František.Oba se dobře znají ze středečních tréninků chodovských seniorů,ale v ostrém zápase 

Kulicha se zatím spolu nepotkali.Zápas to byl docela vyrovnaný.Hlavně teda do plných,kde hostující 

hráč ztratil jenom sedm klacků.Markantnější rozdíl byl,ale mezi nimi v dorážce.Zatímco Pepa 

chyboval dohromady jenom jedenáctkrát,tak František měl tolik chyb už v první půlce a přesně stejný 

počet chyb zopakoval i na dráze druhé.Takže se pak nemohl nikdo divit,že tento duel vyhrál hráč 

domácích.Pozitivum u Františka je,že se konečně po dlouhé době dostal přes dvěstě.Doufejme,že už 

tuto metu bude přehazovat pravidelně.Věk a zkušenosti už na to dozajista má!Druzí si zahráli Otta a 

Ruda.I tito soupeři se pravidelně ve středu na kuželně potkávají,takže se oba neměli vzájemně čím 

překvapit.Domácí hráč výrazně utekl soupeři do plných.222 dohromady je už hodně dobrý 

počin.Rozdíl mezi hráči byl 57 kuželek,což neměl šanci Ruda v dorážce stáhnout.Takže po polovině 

vedli domácí jasně 4-0 a ve skóre měli k dobru 80 kuželek.Třetí se proti s sobě postavili Anička a 

Jirka.Znovu staří známí ze středečních kuželek.Nyní jsme viděli velice vyrovnaný boj až do 

posledního hodu.Až ten rozhodl,že Anička vyhrála o jednu kuželku.Jirka měl opravdu velkou šanci 

uhrát body,ale štěstěna mu opět nepřála.Vyrobil ale o čtyři chyby více a to v takto vyrovnaných 

zápasech rozhoduje v neprospěch hráče,který více chybuje.Poslední šli do souboje dva 

kapitáni,Andrea a Václav.Opět hodně vyrovnaný souboj.Domácí kapitánka zahrála špatně první 

dráhu.Hlavně dorážku,kde de facto jenom osmkrát trefila kuželky.Zbylých dvanáct hodů vyhodila do 

luftu.Také proto ztrácela po polovině na Václava devatenáct kuželek.Naštěstí ve druhé polovině 

duelu nepropadla panice a postupně stahovala ze soupeřova náskoku.Tentokrát navíc chybovala 

jenom třikrát což se výrazně projevilo v dorážce.Ono uhrát 25 jako na první dráze,nebo 43 na druhé 

se musí někde pozitivně projevit.To Václav na výkon z první dráhy navázat nedokázal a tak i jemu 

proklouzla výhra doslova mezi prsty.Jirka prohrál o jednu kuželku a Venca o tři.No prostě smůla 

smůlovatá a Junioři si opět do závorky za název týmu můžou připsat loňskou přezdívku 

"KLIKAŘI".Výhra s nulou je jistě potěšila,ale za to jak hosté ve druhé polovině zápasu zle dotírali,si 

ji zrovna moc nezasloužili.Ale kuželky nejsou o zásluhách, ale o předvedeném  výkonu na dráze a v 

tom byli povětšinu zápasu lepší domácí. 

            domácí: dřeváci                 datum: 23/01               hosté: zahrádkáři 

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

 ČEPILA Karel st.              196  105  301  8    ZIGAL Pavel                   223   93  316  3 

 WILDHABER František  173   58  231 17    ČERMÁK Radek               216   82  298  9 

 HUBAČ Roman                185   44  229 20    ČERMÁK Eduard c.         199   63  262 13 

 ČEPILA Karel ml. c.      213   90  303  5      BAMBOUSKOVÁ Jana   208   80  288  9 

          body:  2    celkem:  767  297 1064 50              body:  8    celkem:  846  318 1164 34 

                       Vítězí zahrádkáři poměrem 8 : 2 . 

I jarní odveta vyšla lépe Zahrádkářům.Nutno ale dodat,že to měli o to snazší,protože za domácí 

nemohl nastoupit jejich top hráč Standa,který si přivodil nepříjemné zranění své zlaté ruky a bohužel 

to nějaký čas potrvá,než se nám bude moct ukázat na kuželkářské dráze v plné parádě.Přejme mu ať 

se co nejdříve dá do kupy.Na úvod se nám představili Karel senior a Pavel.Viděli jsme napínavý 

zápas s rozdílnými polovinami.V té první dominoval domácí hráč,když zahrál krásných 164.Ale 



Pavel také nezahálel a zahrál jenom o deset klacků méně.Navíc zahrál bez chyby.Senior sice zahrál o 

dvě více,přesto mu dorážka dala 63!Změna drah lépe sedla Pavlovi.Plné zahrál 118 a to bylo o 

plných 23 klacků více než jeho soupeř vedle na dráze.Takže před dorážkou je změna ve vedení a 

vede Pavel o 13.Což mu poté dávalo větší klid do rozhodující části duelu.Opět byl hráč hostů jistější 

při dorážení kuželek a nakonec ještě dvě další kuželky přidal navíc.Takže suma sumárum,první body 

za 316,bere Pavel a senior i když i on zahrál přes třista,se musel sklonit před výkonem svého 

soupeře.Ve druhé dvojici mezi Frantou a Radkem,měli hosté velkou šanci své vedení ještě navýšit.A 

papírové předpoklady hostující hráč potvrdil.Přehrával svého soupeře v obou částech zápasu a 

nakonec znovu atakoval třístovku.A jak už u něj bývá tradicí,těsně před ní se zastavil.Franta sice 

bojoval a zahrál na hranici svého standartu,ale velký počet chyb v dorážce mu nedovolil zahrát 

lépe.Stav 0-4 po půlce nevěstil pro domácí nic dobrého.To proto,že i ve třetí dvojici mezi Romanem 

a Edou, byl jasným favoritem opět hráč hostů.I tady papírové prognózy stavěly jednoznačně do role 

favorita jejich hráče.Ale zpočátku to vůbec nevypadalo s Edou růžově.V plných Romanovi utekl na 

první dráze jenom o pět kuželek a jenom díky lepšímu závěru v dorážce,si do druhé poloviny mače 

přinesl náskok 15 klacků.I ve druhých plných si ho domácí hráč držel na dostřel a stále živil mírnou 

naději na menší zázrak.Kdyby dokázal překvapit v dorážce,mohl ještě Edovi notně zkomplikovat 

cestu za body.Ale překvapení na úkor favorita se nakonec nekonalo.Roman se sice v půlce hry 

pokusil zmást soupeře nečekaným odchodem na delší dobu z kuželny,čímž ale více zmátl přítomné 

diváky a hlavně své spoluhráče,ale ani to nedokázalo Edu rozhodit a nakonec si pro povinné bodíky 

za výhru jistě došel.Za rozhodnutého stavu si jako poslední zahráli Karel junior a Jana.Domácí 

kapitán měl před s sebou dva úkoly.První zaplašit nebezpečně blízko poletujícího žlutého 

ptáčka,který se během jeho hry několikrát ozval z řad diváků a dával tím jasně najevo,že by se chtěl 

dostat do klícky,kterou hosté domácím chtěli dát.A druhým úkolem bylo potvrdit svou současnou 

formu a opět se dostat přes třista.S postupem hry se ukazovalo,že ani jeden z úkolů nebude snadné 

splnit.Ten první,hlavně z důvodu,že Jana nedávala svou kůži zadarmo.Dokonce po první půli vedla o 

4 klacíky.A v té chvíli byl zpěv kanárka slyšet nejhlasitěji.Navíc když ani ve druhých plných junior 

nedokázal setřást soupeřku ze svých zad,zpíval ptáček zpěváček stále častěji.Ale jak se trefně říká 

nechval dne před večerem,domácí hráč zabral v ten správný okamžik a v dorážce konečně dokázal 

vedení strhnout na svou stranu.Také díky tomu,že si Jana v závěru připravila čestíka.A druhý úkol 

komplikoval Karlovi jeho málo oblíbený levý sedlák,na kterém se opět dneska párkrát potrápil.Přesto 

nakonec soustředěným výkonem splnil i druhý cíl a přes porážku svého týmu mohl být alespoň 

částečně spokojen.No a hosté si připsali hodně důležité body do tabulky a výrazně vykročili za 

splněním svého snu,konečně stát na konci soutěže na bedně. 

                domácí: dřeváci                 datum: 25/01                 hosté: šikulové 

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

 ČEPILA Karel st.               217   70  287 12     NÁDVORNÍKOVÁ Eva     165   64  229  9 

 WILDHABER František   193   56  249 20      HRODEK Ruda                   163   58  221 18 

 HRADECKÁ Julie            160   48  208 20      NOHÁČEK Václav             172   59  231 13 

 ČEPILA Karel ml. c.       220  103  323  3      HORN Jiří                          191   96  287  5 

           body:  8    celkem:  790  277 1067 55                body:  2    celkem:  691  277  968 45 

                        Vítězí dřeváci poměrem 8 : 2 . 

Domácí tým se pochlapil a i s úplným nováčkem v sestavě si v poklidu došel pro jasnou výhru.Jako 

první nastoupili Karel senior a Eva.Hned na první dráze domácí hráč zavelel k útoku a do druhé 

poloviny si nesl náskok 40 klacků.I ve druhých plných pokračoval ve své spanilé jízdě a tak to 

vypadalo na další jeho třístovku.Ale v dorážce se projevilo,že má v nohou odehraný již jeden zápas 



ve varech a zadrhl se jeho kuželkářský stroj.Přesto dohrává zápas se solidním číslem,za které bral 

první body.Evička se hodně snažila.Hlavně v dorážce to už bylo pod deset chyb,ale zase chybělo více 

bodíků do plných.Takhle zahrála kolem svého standartu.Druzí šli na plány Franta a Ruda.Tady už to 

byl mnohem vyrovnanější duel.Domácí hráč byl vždy o trochu lepší v plných.Na druhé dráze 

dokonce zahrál 103.A to byly ty kuželky,které rozhodly jejich mač.Ruda totiž v dorážce svého 

soupeře k dalšímu úniku nepouštěl,ale ke své smůle,nedokázal manko z plných smáznout.Takže i 

druhé bodíky uhráli domácí a v poklidu mohli pustit na první ostrý start v soutěži svou novou hráčku 

v týmu Julii.Tak si dnes odbyla svůj zápasový křest ohněm a nevedla si napoprvé vůbec špatně.Za 

soupeře měla kapitána hostí Václava.Domácí hráčka po pár hodech setřásla nováčkovskou nervozitu 

a po většinu své hry předváděla co se v trénincích naučila.Škoda průhozů do plných.Čtyři na první 

plus jeden na druhé dráze,trochu kazí výsledný dobrý dojem z předvedené hry.Ba co víc,mohla ještě 

více zatopit pod kotel svému soupeři.Ale i tak,první zápas a hnedle dvoustovka není zase tak až tak k 

zahození.Hlavně její první dvě devítky v dorážce na obou drahách byly přímo ukázkové.Václav 

získal rozhodující náskok hned na první dráze.Tam Julče utekl o 27 klacků a z toho prakticky žil až 

ke svému štěstí do konce zápasu.Na druhé dráze totiž z jeho strany přišel nečekaný výpadek(plné 70) 

a nebýt toho,že Julča dala těch pět průhozů,mohl být zápas mnohem napínavější.Takže hostující hráč 

silou vůle došel pro první bodíky svého týmu.Ale ještě dlouho po mači přemýšlel co se to vlastně z 

jeho strany stalo.Jako poslední si zahráli Karel junior a Jirka.Oba předvedli moc pěkné výkony.Junior 

po plných vedl o 12 kuželek,ale Jirka výbornou hrou v dorážce dokázal tři kuželky stáhnout.Navíc 

oba dva po jedné chybě.Junior zavelel k trháku ve druhých plných.Tam zahrál 118 a bylo prakticky 

rozhodnuto.Přestože Jirka ani ve druhé dorážce příliš nezaostával,ztráta z plných byla rozhodující.A 

protože junior nepolevoval ve svém tempu,zahrál na druhé dráze rovných 170 a celkově se polepšil 

na 323,což je jeho navýšení osobáčku.A pak že dvojka dráha nedává.Dává ale přeje připraveným.Tím 

tedy domácí získávají další body za výhru do tabulky týmů.Jejich kapitán poskočil na páté místo 

mezi jednotlivci a hlavně nám všem představili vycházející novou kuželkářskou hvězdičku naší 

soutěže. 

                domácí: plyšáci                 datum: 03/02                  hosté: dřeváci 

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

 HAŠKOVEC Luboš            176   58  234 19    WILDHABER František  193   42  235 21 

 SOBOTKOVÁ Martina    217   92  309  5    ČEPILA Karel st.               212   70  282 10 

 CHVOJAN Petr                   201   76  277  8    HUBAČ Roman                168   34  202 29 

 HAŠKOVCOVÁ Jana c.    195   84  279  6      ČEPILA Karel ml. c.      209   95  304  4 

           body:  6    celkem:  789  310 1099 38              body:  4    celkem:  782  241 1023 64 

                        Vítězí plyšáci poměrem 6 : 4 . 

 Odveta se lépe zadařila Plyšákům.V úvodu se nám představili Luboš a František.Hostující hráč vždy 

utekl soupeři v plných.Hlavně v těch prvních,kde byl dokonce lepší o 15 klacků.Ale Luboš zahrál 

lépe dorážku a po ní dokonce vedl o 1 kuželku.I druhé plné měl Franta lepší,ale nyní pouze o 2 

kuželky.Ale i to se na konci ukázalo být rozhodující.Franta totiž vedl před druhou dorážkou o 1 

kuželku a tento minimální rozdíl dokázal udržet až do konce.Oba totiž zahráli 25 v dorážce a tak 

první body vydřel hráč Dřeváků.O lepší čísla se oba připravili velkým množstvím chyb.Jako druzí 

nastoupili Martina Karel senior.Oba hráči se drželi na dostřel hlavně v plných.V čem byl ale přece 

jenom větší rozdíl byla dorážka.Martina chybovala jenom 5x a senior dvakrát více.Což mělo docela 

zásadní vliv na konečná čísla.Zatímco domácí hráčka dokázala opět překonat třístovku,její soupeř na 

ní koukal jenom z povzdálí.Takže druhé  body uhráli domácí a už vedli i na skóre.Třetí dvojice byla 

pro hosty kritická.Potřebovali aby jejich hráč neprohrál o moc kuželek aby jejich poslední hráč měl 



jakous takous šanci bojovalo celkovou výhru.Ale měl moc těžkého soupeře a tak byl před ním 

přetěžký úkol.Takže si to rozdali Petr a Roman.Domácí hráč rozhodl duel už v prvních plných.Utíká 

Romanovi o 21 klacků.To horší pro hosty ale ještě mělo přijít.Roman vůbec nezvládl první dorážku. 

Nepodařilo se mu dorazit ani jednu devítku.Takže po půlce na jeho kontě bylo hrozivých 88(80+8) 

poražených klacků.V té chvíli se o jeho kapitána doslova pokoušely mrákoty.To samozřejmě hrálo do 

karet jeho soupeři který tím pádem měl více klidu na svou hru.Ale zase možná až příliš mnoho 

klidu.Protože na konci hry se nedostal ani na dohled třístovky a to není u něj zase tak časté.Roman se 

přece jenom na druhé dráze zlepšil,ale ve finále mu to stačilo pouze na přelezení dvoustovky a to s 

hodně odřenýma ušima.A hlavně i přes zlepšení náskok Petra neustále narůstal.Za stavu 2-4 a - 101 

klacků si musel odbýt na dráze svou účast kapitán Dřeváků Karel junior.A to doslova a do 

písmene.Bylo na něm vidět že hraje pouze z povinnosti(aby byla naplněna litera zákona-pravidel) a 

to hrálo do karet jeho soupeřce také kapitánce ale domácích Janě.Přestože první plné hodil junior 

114,tak kdejaký citrón by mu mohl závidět jeho kyselý obličej.To Jana se radovala z každého 

dobrého hodu.A i když jich nebylo zrovna tolik kolik by si dozajista přála,hru si vysloveně 

užívala.Jakési nové emoce nám junior ukázal v době kdy bylo jasné že se opět dostane přes třista,ale 

těch bylo opravdu pomálu. Škoda vždyť i za situace kdy tým nemá zrovna ideální podmínky na boj o 

výhru v každém zápase přesto je to stále jenom hra kterou si máme užívat. To se ještě spousta 

kuželkářů bude muset naučit.To divizní by mohli o tom dlouze vyprávět.   

            domácí: zahrádkáři              datum: 08/02                 hosté: šikulové 

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

 KOSTKOVÁ Alena           158   65  223 17     TOMEC František               138   52  190 24 

 ČERMÁK Radek              215   85  300 10     HRODEK Ruda                  177   61  238 14 

 BAMBOUSKOVÁ Jana     188   80  268  9      NÁDVORNÍKOVÁ Eva     170   62  232 12 

 ZIGAL Pavel                       214   67  281  7      NOHÁČEK Václav           202   69  271 12 

          body: 10    celkem:  775  297 1072 43                  body:  0    celkem:  687  244  931 62 

                      Vítězí zahrádkáři poměrem 10 : 0 . 

Spanilá jízda letošním turnajem domácího týmu pokračuje dál.Dneska si s chutí smlsli na 

Šikulech.Na začátku zápasu se nám představili Alena a František.Domácí hráčka po delší době 

dostala šanci nastoupit a jistě nechtěla svého kapitána zklamat špatným výkonem.Protože jí první 

dráha nevyšla tak jak by si dozajista sama přála,měl František docela dlouho velkou šanci jí 

minimálně potrápit.A to se mu v první půlce dařilo.Po změně drah Alena postupně přebírala otěže 

zápasu pevněji do svých rukou a nakonec ty chtěné první bodíky vybojovala.František jí to v závěru 

hodně usnadnil jelikož se opět nedostal přes povinnou dvoustovku.Druzí si zahráli Radek a 

Ruda.Tady už přece jenom misky vah výrazně převažovali na stranu domácího hráče.Ten si dneska 

opět šel tvrdě za svým cílem,kterým je už delší dobu(prakticky ve všech doposud odehraných 

zápasech) konečně se dostat přes třista.Hned na první dráze si pro tento husarský počin připravil 

solidní výchozí pozici.Rovných 154 se třemi chybami to už bylo hodně slibné.Na druhé dráze již 

tradičně přišel trochu pokles výkonu.Hlavně chybiček přibylo jednou tolik,ale přes všechny peripetie 

nakonec kýžená třístovka padla.Ruda se sice snažil aby to Radek na cestě za body neměl tak 

jednoduché,ale dneska mu to nebylo nic platné.Takže domácí už vedou 4-0 a rychle pokračovali za 

splněním cíle se kterým do dnešního zápasu vstupovali.Nic než výhra je nemohlo uspokojit.Třetí se 

proti sobě postavili Jana a Eva.I tady vlastně rozhodla hnedle první půlka mače.Jana získala náskok 

do plných a i v dorážce rychle utíkala soupeřce.Po půlce vedla o tři devítky.Trochu polevení v 

koncentraci na druhé dráze,mohlo dát menší naději soupeřce na to aby se ještě o cosi na dráze 

pokusila,ale stále to byla hodně mizivá šance.Domácí hráčka nakonec v poklidném tempu uhrála 



povinné body a tím také celý duel rozhodla ve prospěch svého týmu.Za již rozhodnutého stavu 

nastoupili jako poslední Pavel a Václav.Nyní se pouze rozhodovalo zda-li pak si nakonec hosté k té 

již jisté porážce nepřibalí na cestu domu žlutého ptáčka i s klíckou.První plné hodil Pavel 115 a zdálo 

se že nebude mít žádné komplikace na cestě za výhrou.Václav ale zahrál první dorážku výborně 

(rovných 5x devět) a po půlce ze čtrnácti kuželek tak najednou ztrácel pouhopouhé dvě.Po druhých 

plných dokonce srovnal stav na plichtu a do rozhodující dorážky šli oba prakticky od nuly.V té se 

ukázala býti rozhodující větší herní zkušenost domácího hráče v těchto vypjatých situacích.Plně 

zúročil zkušenosti ze zápasů odehraných v karlovarské soutěži neregistrovaných hráčů,kde k těmto 

situacím dochází poměrně často a v poslední dorážce dokázal svého soupeře udolat o deset klacků a 

to rozhodlo o celkové výhře domácích bez ztráty kytičky.Ti si touto výhrou hodně přiblížili svému 

cíli letos se konečně dostat na bednu.Navíc Radek konečně má třístovku.   

                  domácí: plyšáci                 datum: 16/02               hosté: zahrádkáři 

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

 CHVOJAN Petr               215   88  303  7       ZIGAL Pavel                      213  103  316  3 

 HAŠKOVEC Luboš          149   61  210 14       ČERMÁK Radek                197   80  277  6 

 HAŠKOVCOVÁ Jana c.   211   84  295  6        BAMBOUSKOVÁ Jana     209   87  296  7 

 SOBOTKOVÁ Martina     214   86  300  4        ČERMÁK Eduard c.           199   68  267 15 

          body:  2    celkem:  789  319 1108 31                   body:  8    celkem:  818  338 1156 31 

                       Vítězí zahrádkáři poměrem 8 : 2 . 

Ani Plyšáci nedokázali najít recept na hru Zahrádkářů a ti tak pokračují ve spanilé jízdě.Respektive 

na vlně nekončící řady výher.Na úvod se představili Petr a Pavel.Oba v posledních zápasech zahráli 

dobře a tak se očekával bratrovražedný souboj.A taky že jo.První plné měl o pět kuželek lepší domácí 

hráč.Ale vzápětí si Pavel po dorážce bere vedení na svou stranu.I druhé plné byly hodně 

vyrovnané.Ty pro změnu vyhrává hostující hráč.Takže do dorážky už nastupuje s vedením 14 

klacků.V té zahráli oba výborně (53-52),ale Pavel dokázal udržet vedení na své straně.Oba se dostali 

přes třístovku ale Pavel byl o 13 kuželek lepší a tak po zásluze bere první důležité body.Jako druzí se 

utkali Luboš a Radek.Tady byla přece jenom lepší kvalita na straně hostů.Radek je přirozený talent 

na kuželky a přestože prakticky netrénuje a jenom hraje zápasy,na jeho hru to zase až tak nemá 

negativní vliv.Pokaždé zahraje více než solidní průměr a díky tomu vyhrává důležité body.Tak se 

stalo i dnes.Luboš zaváhal na první dráze a vlastně i na druhé hnedle do plných.Ani jednou se 

nedostal přes osmdesát a to byla živá voda na Radkův mlýn.Tady si uhrál skoro padesát klacků 

náskok a v dorážce ještě pár kuželek přidal.Takže i druhé body vyhrává hostující hráč.Nastal kritický 

okamžik pro domácí.Ve třetí dvojici už museli bezpodmínečně zabodovat aby ještě mohli pomýšlet 

na obrat.Měla se o to postarat kapitánka Jana proti svojí jmenovkyni na straně soupeře.Obě Jany 

začali velmi dobře.Po plných vede domácí hráčka o 32 kuželek (110-108).I v dorážce si nic 

nedarovali zadarmo a tak po půlce stále vede domácí hráčka,ale už jenom o jednu kuželku(153-

152).Druhé plné zahráli nastejno a tak musela rozhodnout dorážka.V té dokázala obrátit vývoj duelu 

na svou strana hostující hráčka když jí vyhrála o dvě kuželky(41-43).Po sečtení tak připadla výhra o 

jedinou do rukou hráčky hostů a tím už také bylo jasné že celý zápas vyhráli Zahrádkáři.Poslední si 

zahráli Martina a Eda.Nyní se už hrálo pouze o čest domácích,kteří jistě nechtěli dostat kanára.První 

půle byla docela vyrovnaná.Martina si na druhou dráhu veze náskok jedné devítky.K tomu jí hodně 

dopomohl soupeř.Eda spáchal šest chyb a Martina ani jednu.I druhé plné byly hodně 

srovnané.Martina je vyhrála o pět klacků k čemuž jí opět výrazně dopomohl Eda.Dovolil si totiž ten 

luxus dát do plných "újezd"!V dorážce už přece jenom dominovala Martina a uhrála nakonec rovnou 

třístovku.Eda se nějak zasekl a díky osmi chybám uhrál jenom 25 klacků.Na výsledek už to nemělo 



pražádný vliv.Akorát se domácí vyhnuli shánění klece pro kanárka.Takže další vítězný zápas na 

kontě Zahrádkářů a ti si tím docela solidně pojistili umístění na bedně. 

           domácí: junioři                 datum: 20/02               hosté: zahrádkáři 

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

 ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      196   80  276  7       ZIGAL Pavel                       207   86  293  7 

 PAVELKA Vladimír      221  104  325  1      ČERMÁK Radek               212   87  299  5 

 HORNOVÁ Andrea c.     197   77  274 10       ČERMÁK Eduard c.            197   87  284  9 

 ŠTĚPÁNEK Otto              203   62  265 17       BAMBOUSKOVÁ Jana     192   84  276 10 

         body:  2    celkem:  817  323 1140 35                    body:  8    celkem:  808  344 1152 31 

                       Vítězí zahrádkáři poměrem 8 : 2 . 

Když se daří tak se daří a není k tomu zapotřebí důležitá ani třístovka.Stačí jeden vyrovnaný 

kolektivní výkon a vítězství je na světě.Tak by se dal asi v globálu shrnout tento zápas.A tím komu se 

v poslední době daří jsou Zahrádkáři.Do úvodní dvojice nastoupili Anička a Pavel.Hostující hráč 

utekl soupeřce hnedle v prvních plných o 15 klacků a této výhody využíval až do konce 

duelu.Dokonce měl první dráhu 161 a tak byla jeho další třístovka na spadnutí.Té sice nakonec 

nedosáhl,ale přesto poměrně jasně uhrál první bodíky pro svůj mančaft.A také vedení o 17 

kuželek.Druzí se do s sebe pustili Vláďa a Radek.Tady to bylo vše obráceně.Domácí hráč po plných 

vede o 13 klacků a po dorážce bez chyby dokonce už o 32.Aby taky ne když zahrál na první dráze 

rovných 170.Opět byla tedy ve vzduchu na spadnutí třístovka.A slibně rozjeté představení také dohrál 

až do konce.Sice už nezopakoval to stejné číslo z první dráhy,hlavně do plných oproti první dráze 

hodil o 13 kuželek míň (117-104),ale přesto to nakonec byl nejlepší výkon dne krásných 325.Ani 

Radek ještě po první půli neházel flintu do žita.V druhých plných smazal čtyři kuželky ze své ztráty a 

také v dorážce se ještě snažil trochu více komplikovat cestu soupeřovi za body.Ale v té ještě dokázal 

smazat další dvě kuželky ze ztráty,což bylo ve finále přece jenom málo.Opět nám atakoval 

třístovku,do které mu chyběla jediná kuželka.Takže nakonec ho více než porážka asi mrzela ta 

nedodělaná třístovka.Protože prohrát s Vláďou,který hází taková numera,není vůbec žádná 

hanba.Takže je stav 2-2 a domácí vedou o 9 kuželek.Za tohoto stavu proti s sobě nastoupili kapitáni 

svých týmů.Andrea  a Eda.Domácí kapitánka ztrácela na Edu po prvních plných 11 klacíků.Přes 

veškerou snahu nedokázala toto manko v dorážce smazat.Ba naopak ještě o dalších osm si 

pohoršila.Takže Eda šel do druhé půlky se solidním náskokem 19 kuželek.Což bylo pro něj hodně 

nadějné.Jenže kuželky jsou o dvou drahách a na každé dráze mohou být předvedené výkony toho 

kterého hráče hodně rozdílné.A tak to vypadalo i po druhých plných.Andrea stáhla z rozdílu plných 

11 kuželek a rázem získal tento duel ouplně jiný náboj.Do dorážky tak oba nastupovali s vědomím 

její důležitosti.Což povětšinou svazuje ruce.A taky že jo.Oba si dávali vzájemně šanci na body.Chvíli 

to vypadalo lépe s domácí hráčkou a chvíli tomu bylo naopak.Taky docela nečekaně,na to jak jsou 

zkušení mazáci,hodně chybovali (7-8).Nakonec se přece jenom ukázal býti rozhodují náskok Edy z 

první dráhy.Andrea seč se snažila jak nejvíce to šlo dokázala ubrat z původního rozdílu jenom devět 

kuželek a tak Edovi jich zůstalo k dobru deset. Asi domácí kapitánce vysáli více krve než by bývalo 

zdrávo.Ono se ne nadarmo doporučuje že po darování krve by se mělo jenom odpočívat a doplňovat 

patřičné tekutiny a ne jít přímo do boje o důležité body.Nyní nastala docela zajímavá situace.Hosté 

vedou 4-2 ale mají k dobru pouhopouhou jednu kuželku.Takže duel poslední dvojice měl navíc tu 

zvláštnost že šance na výhru byla otevřená pro oba týmy stejně.Dokonce ještě i visela ve vzduchu 

reálná možnost plichty.Jak říkal Karel junior za obslužným stolkem kuželny teprve teď má duel tu 

správnou šťávu.Rozhodnout o celkovém výsledku museli Otta a Jana.Od počátečních hodů byla na 

obou vidět nervozita z důležitosti jejich duelu. Většinou už poslední dvojice zápas dohrává jenom z 



povinnosti a málokdo na vlastní kůži zažije že i on jako poslední,může rozhodnout o vítězi.A také to 

pak nemusí v hlavě ustát.Navíc když po třech hodech se kouslo ovládání kuželny a museli začít od 

znova.To trochu více nahrálo hostující hráčce.Protože její předchozí tři hody byly hodně slabé.První 

plné zvládl lépe Otta.Vede o šest klacků.Jenže v dorážce spáchal 6 chyb a toho zdatně využila Jana a 

do druhé půlky si bere náskok jedné devítky.I druhé plné zvládl lépe hráč domácích.Stahuje ze ztráty 

5 kuželek.Druhá dorážka to byl více souboj nervů než pohledná hra.Oba tomu druhému nahrávali na 

smeč aby vzápětí své výhody ztráceli.Také chyb se urodilo až až.Nakonec hru nervů lépe zvládla 

Jana.Otta vyrobil ještě více chyb než na své první dráze (6-11) a to nejspíš rozhodlo v jeho 

neprospěch.A ve finále vlastně i v neprospěch celého jeho týmu.Jana uhrála poslední dva body a také 

body za lepší kuželky patří hostům,čímž vyhráli podle konečného čísla jednoznačně 8-2.Jak jsem v 

úvodu naznačil rozhodla větší vyrovnanost hráčů hostujícího týmu a ti si tak o zásluze připisují další 

body do celkové tabulky.Ještě musím připomenout že Vláďa své výborné číslo zahrál pouze s jednou 

chybou.Což asi tak jediné potěšující s čím domácí tým a hlavně on odcházel po zápase z kuželny.No 

a Zahrádkáři to mají více dobře rozjeté ke splnění svého cíle býti na konci soutěže na bedně.   

                 domácí: šikulové                datum: 22/02                  hosté: stavěči 

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

 NOHÁČEK Václav       201   61  262 13      FUKOVÁ Veronika      202   82  284  5 

 POUSTECKÝ Václav    178   80  258  9       HRUŠKA Milan c.        226   70  296  3 

 TOMEC František          124   58  182 24       ZADINOVÁ Alena       172   48  220 22 

 HRODEK Ruda              185   69  254 16       ZADINA Rudolf           203   78  281  9 

         body:  0    celkem:  688  268  956 62            body: 10    celkem:  803  278 1081 39 

                        Vítězí stavěči poměrem 10 : 0 . 

Jasné vítězství hostujícího týmu se nerodilo zrovna lehce.Hosté museli sáhnout do rezerv v sestavě a 

také domácí nenastoupili ve své tradiční sestavě.Výsledkem byl zajímavý a poměrně napínavý 

zápas.První si zahráli Václav a Veronika.Domácí hráč až nečekaně dlouho odolával své 

soupeřce.Hlavně v plných vůbec neztrácel.Trochu horší to bylo s kvalitou jeho dorážky.Tady se 

Verča dostávala na koně a ujížděla svému soupeři.Ale až ve druhé polovině duelu.Po první dráze 

vedla jenom o čtyři kuželky.Ve druhé půlce přece jenom více utíkala také díky tomu,že Venca 

vyrobil osm chyb.Takže první body uhrála hráčka hostů.Druzí si zahráli Venca dvě u domácích a 

Milan.Milan hodně utíkal soupeři v plných.A to o rovných 48 klacků.V dorážce měl problémy hlavně 

při otvírání.Ani jednou si dobře neotevřel a to pak dorážení je hodně těžké.První dráha bez chyby a 

jenom 36 kuželek.A podobné to bylo i na druhé dráze.Přesto v poklidu došel pro druhé body svého 

týmu.Třetí šli na plány František a Alenka.Hostující hráčka se ukázala vůbec poprvé v tomto ročníku 

a tak se s napětím čekalo v jakém světle se na dráze ukáže.Určitě to nebylo zcela podle jejích 

představ,hlavně tam bylo i pár újezdů do plných,přesto i ona si připisuje výhru.Tu jí František hodně 

usnadnil hodně slabými plnými.Tam moc ztrácel a pak už se s tím v dorážce nedalo nic pozitivního 

udělat.Takže poslední dvojice Ruda a Ruda nastupovala za již rozhodnutého stavu a hrálo se jenom o 

to jestli domácí nedostanou na cestu toho tolik nepopulárního kanára.I hostující hráč se dlouho na 

kuželně neukázal a tak jeho forma byla hodně nevyzpytatelná.První plné byl lepší domácí hráč.Ale 

ne o moc.To dorážka byla plně v režii Rudy od hostů.Po půlce tak vede opět hráč Stavěčů o 11 

klacků.Ve druhých plných hostující Ruda jako by našel svou starou formu.Plné rovných 114.Díky 

tomu utekl soupeři o dalších 25 klacků.Takže do dorážky už měl přece jenom větší klid do hry.V té 

se naopak dostal zpět do hry domácí Ruda.Zahrál 52 a celkové 141.Také proto že výrazně méně 

chyboval než na první dráze(12-2).Ale jeho soupeř také zahrál v dorážce solidně a tak ztratil jenom 



devítku z náskoku před dorážkou.Takže i poslední body uhráli hosté a tím i celé utkání bez ztráty 

kytičky. 

                domácí: plyšáci                 datum: 23/02            hosté: modrá ústřice 

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

 CHVOJAN Petr                210   97  307  7       KLOFANDA Jiří         191   87  278  5 

 HAŠKOVEC Luboš           163   50  213 19       FRISCHTOK Pavel      158   43  201 22 

 HAŠKOVCOVÁ Jana c.    220   70  290 17       TESAŘ Petr                  180   52  232 18 

 SOBOTKOVÁ Martina      222   70  292  8        KUCA Antonín            195   67  262 16 

          body: 10    celkem:  815  287 1102 51            body:  0    celkem:  724  249  973 61 

                        Vítězí plyšáci poměrem 10 : 0 . 

Domácí tým si připsal další důležité body za výhru v tomto zápase.Soupeř,přes veškerou snahu, 

nedokázal uhrát ani bod a odnesl si domů kanára.První si zahráli Petr a Jirka.Petr si bez větších 

problémů uhrál svou další třístovku a to mu stačilo na první body za výhru.Jirka taktéž nezahrál 

špatně.Dokonce na druhé dráze prohrál jenom o 4 kuželky (152-148).Navíc jí zahrál jenom s jednou 

chybou.Je vidět,že se pomalu ale jistě zlepšuje.Akorát ty začátky mu moc nevycházejí a tam zatím 

ztrácí většinou kontakt se soupeřem a hlavně šanci na výhru.Navíc když soupeř zahraje přes 

třista,jako dneska Petr,tak tahle meta je mu zatím zapovězená.Přesto opět zahrál poměrně slušně,ale 

jak je jeho tradicí,bude spokojen až tu třístovku hodí.Ale ze zkušenosti vím,že to někdy trvá dosti 

dlouhou.Jenom pár hráčům se to povedlo brzy.Druzí se nám ukázali Luboš a Pavel.Jak se posléze 

ukázalo dva čulibrci.Domácí hráč získal rozhodující náskok už v první půlce.To po plných vedl o 13 

klacků a v dorážce ještě 26 přidal.Takže bylo prakticky o osudu tohoto duelu rozhodnuto.Plných 39 

kuželek si Luboš nesl jako náskok do druhé poloviny duelu.Pavel ale na druhé dráze zabral a začal 

hodně z náskoku soupeře stahovat.Po plných ubral 16 a i v dorážce hodně rychle stahoval další 

kuželky.Nakonec se ale ukázalo,že rozdíl z první půlky byl přece jenom nad jeho síly.Lubošovi, po 

jeho trápení se ve druhé části, zbylo ještě k dobru 12 klacků a i on se po delší době dočkal bodů za 

výhru.Ale oba chybovali až něúrekom (19-22).Ještě že se alespoň dostali oba přes dvěstě.Třetí šli na 

plány Jana a Petr.Dva kapitáni.Hostující hráč opět ztratil šanci na rovnocennou partii hnedle v 

prvních plných.Rovných 22 kuželek měl manko.Pak sice trochu ubral ze ztráty v dorážce ale přesto 

před změnou drah ztrácel ještě 14 kuželek.Jana totiž zahrála jenom 26 kuželek v dorážce,ale hlavně 

vyrobila až neuvěřitelných 11 chyb.Přesto zahrála rovných 140 i takové kuželky dokážou být. Na 

jejím výkonu se ale podepsalo to,že nastupovala s moribundusem a celou první dráhu se s tím nějak 

nemohla srovnat.To druhá dráha už bylo jiné kafe.Hlavně chyb ubylo.A tak uhrála rovných 

150.Celkově tedy 290 se 17 chybami to je skoro na zápis do Guinesovi knihy rekordů. Třeba Jirka 

měl chyb 5 a uhrál "jenom 278".To sou mě ale paradoxy. Petr prožil na druhé dráze velkou krizi a 

vyrobil celkem 14 chyb a měl po nadějích na solidní číslo. Takže i on poměrně jasně prohrál.Poslední 

si to rozdali na plánech Martina a Tonda.Po plných vedl hostující hráč nad soupeřkou nečekaně o 5 

klacků(100-105).Ale přišla dorážka a v té Tonda ztratil rázem veškeré naděje na úspěch.Se 14-ti 

chybami a bylo po nadějích .Zahrál jenom 15 klacků a Martina si vzala vedení na svou stranu.A do 

konce už nepustila Tondu do hry.Ve druhých plných dokonce uhrála o 31 kuželek víc a s Tondou to 

již vypadalo na vhození ručníku do ringu.Ale v dorážce si vzpomněl na své staré dobré časy a zahrál 

52 klacků.Navíc jenom dvakrát chyboval.Škoda že toto nedokázal na své první dráze.Martina se 

zastavila kousek před třístovkou a i ona svůj duel vyhrála.Takže pro domácí výhra bez ztráty kytičky. 

           

 



     domácí: ajeťáci                 datum: 27/02            hosté: modrá ústřice 

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

 VAŠKO Jozef                 208  107  315  4      KLOFANDA Jiří        180   81  261 13 

 KUNTOVÁ Dagmar       171   78  249  6       PÍCHA Tomáš               139   50  189 22 

 ŠTEGOVÁ Dagmar        189   79  268  8       FRISCHTOK Pavel      165   38  203 21 

 SMRŽ Petr                       209   77  286  9       KUCA Antonín             179   77  256  7 

       body: 10    celkem:  777  341 1118 27           body:  0    celkem:  663  246  909 63 

                        Vítězí ajeťáci poměrem 10 : 0 . 

Svůj první letošní zápas zvládli domácí s přehledem a bez ztráty kytičky jej vyhráli.Do úvodní 

dvojice nastoupili Pepa a Jirka.První plné ještě Jirka dokázal držet se soupeřem krok,ale poté se již 

plně projevilo,že domácí hráč má chodovskou kuželnu tak říkajíc v malíku a pokud neblbne,tak 

dokáže zahrát pěkná čísla.A dneska neblnul a slušně si zahrál.Jirka se hodně snažil,ale stále je to vo 

tom,že moc chce,ale bez tréninků zlepšení samo nepřijde.I tak opět zahrál slušně,ale na body to 

dneska nebylo.Pepa se opět podíval přes třístovku a uhrál první bodíky pro svůj mančaft.Druzí si 

zahráli Dáša a Tomáš.Oba nepředvedli nic moc.Obzvlášť na domácí hráčce bylo vidět,že dlouho 

nedržela koule v ruce.Hlavně druhé plné (79) byly docela propadák.Ale ani Tomáš si nedokázal 

vzpomenout jakže to dobře nedávno házel a na dvoustovku dneska koukal hodně zdaleka.Taky co by 

po kuželně chtěl,když spáchal 22 chyb!Takže i ne s právě pěknou hrou druhé body opět uhráli 

domácí.Třetí šla na plac druhá domácí Dáša a proti ní se postavil Pavel.Tentokráte se po delší době 

domácí hráčce povedl hodně pěkný výkon.Potrénovala zavčasu a dneska to bylo na kuželně 

znát.První půli se ještě zastřelovala,ale po změně drah už zahrála velmi dobře(141).A celkově jí to 

dalo moc pěkné číslo.Toliko už delší dobu nedokázala.Pavel se také snažil,ale stejně jako jeho 

spoluhráč hodně chyboval a to pak ta čísla moc rychle nerostou.Sice se dostal přes dvěstě,ale na body 

to zdaleka nestačilo.Za rozhodnutého stavu nastoupila poslední dvojice Petr a Tonda.Domácí hráč 

utekl Tondovi po prvních plných o 26 klacků a z toho pak v poklidu kvitoval až do konce.Možná až 

příliš ve velkém poklidu protože mu mnoho nechybělo k dosažení třístovky.A taky nechal Tondu ve 

druhé části za s sebou jenom o 3 kuželky.Ale i to stačilo nakonec na jasnou výhru domácích a ti si tak 

připsali své letošní první bodíky do tabulky. 

                                                              „Cho66“ 


