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Tož máme tedy za s sebou zdárně první polovinu třetího ročníku Kulicha.Bohužel,se nepodařilo 

odehrát všechna naplánovaná utkání podzimní části,takže družstva budou muset  ve druhé části více 

kvaltovat a vybírat vhodné termíny aby se všechny zápasy stihly odehrát.Na vině byly hlavně 

termínové kolize naší soutěže se zápasy ve Varské soutěži neregistrovaných,kde máme dvě družstva 

složená z hráčů naší soutěže.V dalším ročníku si toto budou muset kapitáni více pohlídat aby se tato 

situace již neopakovala.Jinak podzimní částí soutěže zatím bez ztráty kytičky v poklidu  proplouvají 

loňští lídři Stavěči.Na záda jim zdáli dýchají Junioři a také i překvapivě Zahrádkáři,kteří zažívají 

nebývale dobrý vstup do soutěže.Oba tyto týmy už dvakrát okusili hořkost porážky .Za nimi v závěsu 

jsou další dva týmy Ajeťáci a Dřeváci.Ti už prohráli třikrát,ale zase jim jeden zápas chybí.Dokonce 

ten jejich vzájemný.Dále pak následují Plyšáci,Šikulové-ti jediní mají všechny zápasy vzorně 

odehrány a na chvostu je tým Modré ústřice.Opět se urodilo spousta třístovkářů,rovných 

šestnáct.Jako vůbec poslední se mezi elitu dostal i Pepa Vaško.Všem poměrně jasně vévodí Martin 

Havel výkonem 354 a mezi ženami si drží první místo Andrea Hornová výkonem 316.Vrcholem 

podzimní části byl zápas mezi Stavěči a Zahrádkáři.V tomto zápase padlo pět třístovek.Výše uvedený 

rekord soutěže jednotlivců Martina Havla 354 dále i  týmů když se Stavěčům podařilo shodit 1269 

kuželek.Ani soupeř nezahálel a shodil jich dohromady rovných 1200.Přesto si domů odnesl kanára.I 

takové kruté dokáží kuželky být.Ještě jedna perlička k tomuto zápasu.Vůbec poprvé dokázali 

nastoupivší hráči Stavěčů,přenechat „čulibrka“ svému kapitánovi.Čehože se to Milan od svých 

spoluhráčů ke svému blížícímu se životnímu jubileu nenadál.Nyní nás tedy čeká krátká přestávka 

vyplněná dny odpočinku během vánočních svátků a závěrečnou oslavou konce roku a pak se opět 

rozjede naše soutěž.Přeji tedy všem krásné a pohodové vánoce a ve zdraví přežití oslavy Silvestra a 

v Novém roce 2015 minimálně stejné množství sportovních úspěchů, které se povedly i letos.A 

samozřejmě hodně štěstí a zdraví ,které jsou nezbytné pro to aby se i úspěšně sportovalo.Takže 

nashle v roce 2015!!!!!!!!!!!!!!!!      Ještě vás samozřejmě nepřipravím o sumář zápasů za měsíce 

listopad a prosinec .                                                        

      

 

 

 

 2. 
ZPRAvodaj 

 KUželek 



 

    TŘÍSTOVKÁŘI: 

1. HAVEL Martin                st        338                                                                                                                       

2. PAVELKA Vladimír    ju.        336                                                                                                                           

3. ZIGAL   Pavel                  za         333                                                                                                                                

4. HRUŠKA Milan c.           st          328                                                                                                                                         

5. REWCZUK Marcel          aj          317                                                                                                                                  

6. HORNOVÁ Andrea c.      ju         316                                                                                                                                   

7. HRUŠKA David               st.         314                                                                                                                                   

8. VAŠKO  Jozef                  aj          312                                                                                                                              

9. BRYNDAČ  Stanislav      dř          311                                                                                                                                      

10. CHVOJAN  Petr              pl         311                                                                                                                          

11. HAŠKOVCOVÁ  Jana    pl         310                                                                                                                                   

12.  ČEPILA Karel st.            dř        307                                                                                                                                  

13. FUKOVÁ  Veronika        st         306                                                                                                                                          

14. SMRŽ  Petr                       aj         306                                                                                                                                                       

15.  ČEPILA Karel ml. c.       dř         304                                                                                                                          

16.SOBOTKOVÁ  Martina.    pl        300 

 

 

                

ZÁPASY: 

 

 

 

 

                  

  domácí: zahrádkáři              datum: 06/11                  hosté: junioři 

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

 ČERMÁK Radek                212   87  299  7    PAVELKA Vladimír         223   88  311  8 

 BAMBOUSKOVÁ Jana     190   77  267 12    ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      199   84  283 12 

 ZIGAL Pavel                      221   81  302  8    PRIŠŤÁK Josef                 184   55  239 14 

 ČERMÁK Eduard c.           200   96  296 10    HORNOVÁ Andrea c.    200  116  316  4 

             body:  4    celkem:  823  341 1164 37              body:  6    celkem:  806  343 1149 38 

                        Vítězí junioři poměrem 6 : 4 . 

Hodně zajímavý zápas.Domácí,ač nahráli více kuželek,přesto prohrávají.Hosté totiž vyhráli tři ze čtyř duelů a 

to rozhodlo o jejich výhře.Jako první si proti s sobě zahráli Radek a Vláďa.Po první půlce,ve které si oba 

nedali nic zadarmo,vedl hráč hostí o dvě kuželky(147-149).O ty dvě kuželky byl lepší Vláďa v plných.I ve 

druhých plných zahrál lépe hostující hráč.Tentokrát o 9 kuželek(108-117).V dorážce byli opět oba dva hodně 

  TABULKA-Průběžná 

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

1.  stavěči              5   0   0   1216.0    44:  6    10  +2 

2.  junioři                4   0   2   1138.2    36: 24     8  +4 

3.  zahrádkáři         4   0   2   1129.8    34: 26     8  +2 

4.  dřeváci              3   0   3   1093.5    36: 24     6    0 

5.  ajeťáci               3   0   3   1092.0    34: 26     6    0 

6.  plyšáci               2   0   2   1091.0    24: 16     4    0 

7.  šikulové             1   0   6     928.0      8: 62     2   -6 

8.  modrá ústřice     0   0   4     895.8     4: 36     0   -2    

Zahrádkáři   - Junioři         4:6     1164:1149     06/11/2014                  

M.Ústřice     - Ajeťáci        0:10      854:1121    14/11/2014                   

Zahrádkáři   - M.Ústřice   10:0     1085:884      15/11/2014                                   

Šikulové      -  Junioři         0:10     904:1148    16/11/2014                           

Stavěči        -  Dřeváci        8:2     1230:1096    25/11/2014                        

Junioři         -  Plyšáci         8:2     1058:1096    04/12/2014                                 

Stavěči        -  Šikulové     10:0     1178:978      07/12/2014                             

Dřeváci        - Plyšáci          6:4     1092:1085    08/12/2014                                      

Stavěči - Zahrádkáři   10:0    1269:1200    09/12/2014                    

Junioři         - Ajeťáci          2:8     1112:1145     11/12/2014                 

Šikulové      - Zahrádkáři    2:8       925:1082     14/12/2014               

Plyšáci        - Ajeťáci          8:2     1114:1055     18/12/2014            

Plyšáci        - Šikulové      10:0     1069:904       21/12/2014 

  



vyrovnaní a také proto si vedení udržel Vláďa.Jako první se dostává přes třístovku a Radkovi k ní chyběla 

jedna kuželka.Takže vedou hosté 2-0 o 12 klacků.Druhá dvojice byla čistě dámská a zahráli si v ní Jana a 

Anička.Opět jsme byli svědky vyrovnaného zápasu.Anička je lepší v prvních plných o 6 kuželek,ale Jana 

dokázala v dorážce otočit stav a po ní vede dokonce o 3 kuželky.Po druhých plných byl stav srovnán,jelikož to 

byla opět hostující hráčka,která v nich byla lepší.A to přesně o ty tři o které při nástupu do druhé poloviny boje 

prohrávala.Na rozdíl od první dráhy,si ale nenechala Janu znovu utéct a naopak to byla ona,která jí zahrála 

lépe.Rovných 60 kuželek jí stačilo na to aby i ona uhrála už druhé body pro svůj tým.Nyní už vedou hosté 4-0 

a mají k dobru 28 kuželek.Teď už museli domácí konečně zabrat aby ještě měli šanci nepříznivě se vyvíjející 

zápas otočit.A měli k tomu velkou šanci.Za hosty nastoupil po delší době Pepa a proti němu Pavel,hráč 

domácích,měl velkou šanci na body.A také tomu tak i bylo.Pavel se konečně letos dostal přes třístovku a 

přestože se Pepa hodně snažil,vyhrává domácí hráč,který k bodům ještě dokázal přidat i hodně kuželek k 

dobru pro svůj tým.Stav před poslední dvojicí tedy byl 2-4 ,ale +35 klacků už mají k dobru domácí.Přesto to 

nemělo prakticky žádný význam.Oba poslední soupeři byli na stejné startovací čáře a ten kdo by z nich vyhrál 

získal by tak rozhodující body,které by určili celkového vítěze.A při remíze by nakonec brali oba týmy po 

jednom bodu.To měli rozhodnout kapitáni obou týmů ve vzájemném duelu.Eda a Andrea.První plné vyhrál 

Eda (106-102).Pak ale přišla dorážková smršť kapitánky hostů.62 poražených kuželek a jenom dvě chyby a to 

už byl výkon "par exceláns".I Eda nezahrál špatně,ale na Andreu to bylo hodně málo.Ta tak vedla po půlce o 

15 kuželek.Jenže Eda se nevzdával.Ve druhých plných zahrál ještě lépe než v té první (114) a najednou o 1 

kuželku vedl.Andrea totiž dala "jenom" 98 a ztratila na soupeře 16 klacků.Rozhodnou tedy musela opět 

dorážka.A v ní opět zaválela kapitánka hostí.Sice už to nebylo přes šedesát,ale "jenom 54,ale i to s přehledem 

stačilo na Edu.Ten šestkrát chyboval,Andrea opět jenom dvakrát,a to rozhodlo.Hosté i třetí dvojici vyhráli a 

přestože mají celkové skóre horší domácích,celý duel vyhrávají 6-4.Andrea si opět zlepšila své letošní 

maximum,tentokrát na 316 a vrátila se na 3.místo mezi třístovkáři.Radost nad výhrou jí trochu kalilo to,že 

porazila zrovna Edu,ale na to se historie ptát nebude.Důležité je uhrála rozhodující body a pomohla tak svému 

týmu k další výhře v soutěži. 

  domácí: modrá ústřice           datum: 14/11                  hosté: ajeťáci 

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

 PAŠTÉKA Ladislav      147   53  200 22    KUNTOVÁ Dagmar      191   79  270  6 

 FRISCHTOK Pavel      138   50  188 24    SMRŽ Petr                      202   98  300  5 

 PÍCHA Tomáš              168   44  212 24    ŠTEGOVÁ Dagmar        186   64  250 18 

 TESAŘ Petr                 204   50  254 16    REWCZUK Marcel      203   98  301  3 

        body:  0    celkem:  657  197  854 86          body: 10    celkem:  782  339 1121 32 

                       Vítězí ajeťáci poměrem 10 : 0 . 

Jasná zpráva z pohledu hostujícího družstva.Domácí tým stále ještě nemá tolik zápasových zkušeností jako 

jejich dnešní soupeři a ti své výhody plně využili ku svému prospěchu.První si zahráli Láďa a první hostující 

Dáša.Zatímco domácí hráč se letos představil poprvé,tak jeho soupeřka už měla za s sebou zápasy tři.To hodně 

hrálo do jejích karet.Navíc,přece jenom toho na kuželně více vypotila a tak od začátku nebylo pochyb kdo 

bude dneska tahat za delší konec provazu.Už po prvních plných vede Dáša o 23 klacků a ani v dorážce 

nepolevovala ve svém nastoleném tempu.O čemž svědčí pouhé tři chyby v dorážce.Po půlce už vede o 37 

kuželek.Ani změna drah nepřinesla na place nic nového pod sluncem a tak si v poklidu došla hostující hráčka 

pro první body a náskok se zastavil po její hře na +70 klacků.Jako druzí se představili Pavel a Petr.Domácí 

hráč se ukázal,stejně jako jeho předchozí spoluhráč,letos poprvé na kuželně a u něj to byla navíc i zápasová 

premiéra vůbec.Jako úplný nováček poprvé na vlastní kůži okusil atmosféru kuželkářského zápasu.K jeho 

smůle stál na vedlejší dráze opět zápasově ostřílený kuželkářský matador Petr,takže i tady bylo brzo jasné 

kdo,že to přinese svému týmu body.Opět jsme byli svědky markantního rozdílu ve hře nováčka a zkušeného 

hráče.Ale tím jsme si na začátku prošli úplně všichni,takže se tímto  domácí hráč nemusí vůbec 

zatěžovat.Důležité pro něj nyní je aby ho hra,přes porážky a všechna úskalí v dorážce,stále bavila a postupně 

pak přijde i zlepšení výkonů.Takže i druhé body uhráli hosté a Petr se opět dostává přes třista.Respektive se 



zastavil přesně na třístovce.To Pavlovi chybělo dvanáct kuželek alespoň ke dvoustovce.Třetí se proti s sobě 

postavili Tomáš a druhá Dáša v týmu hostů.Opět jsme byli svědky souboje nastupující kuželkářské naděje u 

domácích se zkušeností na straně hostů.Znovu si Dáša zadělala na úspěch hnedle v prvních plných a přes 11 

chyb ve své první dorážce jde do druhé půle s náskokem 25 klacků.Změna drah prospěla oběma hráčům.Oba 

se zlepšili v plných a i dorážka,díky méně chybám,přinesla zlepšení.Také díky tomu se Tomáš konečně dostal 

přes dvěstě.Na Dášu to ovšem nestačilo.Ta si zopakovala své letošní maximum a uhrála další body pro 

Ajeťáky.Poslední,již za rozhodnutého stavu,šli na plány Petr a Marcel.Kapitán domácích chtěl dozajista uhrát 

alespoň čestné dva bodíky,díky jimž by odehnal zpět nepříjemně blízko poletujícího žlutého ptáčka.Ale 

soupeře měl velmi těžkého.Marcel,ač hraje stejně dlouho jako Petr,teprve kroutí svou druhou sezónu,je díky 

svým poctivým tréninkovým dávkám výkonností úplně někde jinde.Vypadá to navíc,že má na kuželky 

přirozený talent a to se plně projevuje na jeho více než dobrých výkonech.A podle toho to také na drahách i 

vypadalo.Marcelovi sice nevychází první dráha úplně podle jeho představ,přesto po půlce vede o 15 klacků.Po 

změně drah,ale Petr zabral do plných.Po těch dokonce srovnal stav před dorážkou na remízu. Aby taky 

ne,zahrál krásných 119 a Marcel,přestože zahrál slušných 104 kuželek,přišel o svůj pracně vybudovaný 

náskok z první dráhy.Ale vyrovnané souboje skoro pokaždé rozhoduje dorážka. V té hostující hráč zahrál čistě 

bez chyby a odměnou mu bylo 63 poražených kuželek.Sedm devítek to už velmi dobré.Navíc dohromady jako 

druhý hráč uhrál třístovku.Dokonce jí o jednu kuželku přelezl.To Petr rychle ztratil veškeré naděje na body a 

uhrál v dorážce jenom 16 kuželek.Sice si uhrál své letošní maximum,ale na soupeře to zdaleka 

nestačilo.Domácí si tak odnášejí dalšího kanára a hosté mohli být více než spokojeni se svou předvedenou 

hrou.    

  domácí: zahrádkáři              datum: 15/11            hosté: modrá ústřice 

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

 ČERMÁK Radek              219   80  299  8    PAŠTÉKA Ladislav      174   42  216 23 

 ZIGAL Pavel                       214   76  290  6    TESAŘ Petr                 183   73  256 14 

 KOSTKOVÁ Alena            158   62  220 15    FRISCHTOK Pavel      129   47  176 25 

 BAMBOUSKOVÁ Jana     200   76  276 11    KUCA Antonín             175   61  236 14 

           body: 10    celkem:  791  294 1085 40           body:  0    celkem:  661  223  884 76 

                     Vítězí zahrádkáři poměrem 10 : 0 . 

Hosté si během víkendu domů odnesli dva kanáry i s klecí.Na jejich omluvu musím dodat,že měli,stejně jako 

den před tím,hodně silného soupeře.Navíc letos Zahrádkářům vyšel úvod soutěže tak jako už dlouho ne.Úvod 

zápasu obstarali Radek a Láďa.Na hostujícím hráči bylo brzo vidět,že má za s sebou už jeden včerejší zápas a 

chybělo mu více času k relaxaci a nabrání nových sil do dnešního zápasu.To Radek byl odpočatý a od začátku 

hry svému soupeři rychle utíkal.Láďa měl spoustu hodů tzv. "cik cak".Česky lítali mu ze strany na stranu a ani 

mantinelů či průhozů do plných se dneska nevyvaroval.Navíc dorážka mu opravdu dávala hodně zabrat.Ale 

přesto všechno se mu podařilo znovu vylepšit své letošní maximum a podruhé se dostal přes dvěstě.To Radek 

to byl úplně jiný level.Výborné oboje plné slibovaly,že už by konečně letos mohla padnout další 

třístovka.Nakonec se už podruhé zastavil jednu kuželku před touto hranicí.Trochu to začíná připomínat 

loňského Vláďu Pavelku od Juniorů,který se zastavil před třístovkou snad čtyřikrát.Radek si vyházel v závěru 

čtyři "kule" na zadní roh a ty mu poté chyběli aby se dostal přes třista.Ale opět se ukázal ve výborném 

světle.Další se do s sebe pustili Pavel a Petr.I tady byl hlavní rozdíl mezi hráči hlavně při hře do plných.V těch 

je Pavel lepší o 31 klacků a prakticky o stejný rozdíl i jejich souboj skončil.V dorážce Petr,přestože vyrobil 

více chyb,uhrál jenom o tři klacky méně.Problémy zatím dělá Petrovi jeho první dráha.Na té jako by se déle 

dostával do té správné provozní teploty.A když už je konečně správně zahřátý má už ztrátu na soupeře,kterou 

už poté těžké smazat.Tady by měl v hlavě trochu něco pro příště změnit.Domácí tedy vedou 4-0 a mají více 

než slibný náskok 117 kuželek.Třetí dvojíce nastoupila ve složení Alena a Pavel.Stejně jako jeho dva 

předchozí spoluhráči měl i Pavel v nohách a rukách včerejší zápas .A vlastně i debut v soutěži.To domácí 

hráčka nastoupila letos poprvé a tak byla řádně odpočatá a hlavně nažhavená předvést na dráze co nejlepší 

výkon.Opět jsme byli svědky toho,že domácí hráčka byla lepší soupeře v plných.I ona si stejně jako její 



spoluhráči  vytvořila uklidňující náskok skoro 30 klacků a v následných dorážkách už poté pouze udržovala 

rozdíl v kuželkách mezi hráči pro ni v klidných vodách.Navíc Pavel stále platí nováčkovskou daň a ta bývá v 

kuželkách k nováčkům poměrně často hodně krutá.Jako by chtěla oddělit "zrno od plev",respektive zkouší 

dlouho trpělivost nováčků a je poté na nich,zda-li pak tuto počáteční řeholi vydrží.Ten kdo to nevzdá,bývá 

dříve či později odměněn zlepšením výkonů na dráze.I proto třetí body uhrála hráčka domácích a rozhodla tak 

prakticky o celkovém vítězi tohoto dnešního duelu.Poslední dvojice už hrála pouze o to,zda-li pak domácí 

dokáží hostů nadělit na cestu domů kanára a nebo hosté tohoto ptáčka rázně zaplaší.To měla rozhodnout 

poslední dvojice ve složení Jana a Tonda.Ale jak už bylo dneska pravidlem i poslední domácí hráčka utekla 

soupeři o hodně kuželek v plných.A posléze si v dorážce náskok nejenom že udržela,ale ještě o pár dalších 

kuželek navýšila.Také proto si hosté toho žlutého ptáčka i s klíckou po zásluze odnesli dnešního večera 

domů.K jejich plusu nutno uvést že si opět dva hráči zlepšili své letošní maximum,Láďa i Petr.Ale už po druhé 

za s sebou se nedostali přes devět set.Co je pro ně hlavní a důležité je zlepšená hra do plných.Od té se poté 

odráží i klid v následující dorážce.A domácí už mají třetí letošní výhru. 

      

  domácí: šikulové                datum: 16/11                  hosté: junioři 

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

 TOMEC František               133   35  168 30    PAVELKA Vladimír       199  113  312  1 

 NOHÁČEK Václav             187   61  248 18    ŠTĚPÁNKOVÁ Anna       205   67  272  9 

 HORN Jiří                          193   61  254 12    HORNOVÁ Andrea c.       205   92  297  8 

 NÁDVORNÍKOVÁ Eva     182   52  234 18    ŠTĚPÁNEK Otto               198   69  267 13 

              body:  0    celkem:  695  209  904 78              body: 10    celkem:  807  341 1148 31 

                        Vítězí junioři poměrem 10 : 0 . 

Po celý víkend se na kuželně rozdávali žlutí ptáčci i s klíckami a ani dnešní zápas nebyl výjimkou.Odnesli si 

ho domácí ze souboje s Juniory.Jako první se do s sebe pustili Franta a Vláďa.A byl to nerovný souboj.Jak 

výškově tak výkonově.Asi jako když včera večer bojoval Kličko se svým vyzývatelem z Bulharska v boxu.Od 

začátku nedostal šanci a souboj byl ukončen v pátém kole „knokautem bulhara“.A tady to bylo podobně.Pouze 

s tím rozdílem,že to nebylo v boxu,ale v kuželkách.Od začátku nedával hostující hráč svému protivníkovi ani 

vydechnout.Po první půlce vede Vláďa o 73 klacků.Aby taky ne když si František dovolil luxus 20-ti chyb.To 

si klidně mohl zajít na pivko po dvaceti hodech a nikdo by to ani na jeho čísle nepoznal.I na druhé dráze 

pokračovala dominance hráče hostí,ve které mu nadále zdatně pomáhal jeho soupeř.Sice už vyrobil"pouze" 

deset  chyb,ale stále to nic nezměnilo na jeho hodně slabém výkonu.Řečeno boxerskou terminologií Vláďa 

uštědřil Františkovi závěrečný knokaut ve formě výprasku o 144 klacků.To bylo už po půlce de facto na 

vhození ručníku na kuželnu.Jako druzí se do s sebe pustili Václav a Anička.Tady už konečně domácí hráč 

mohl pomýšlet na bodíky.Sice měl proti s sobě více než dobrou hráčku,ale kdyby zahrál na hranici svého 

maxima,tak na úspěch klidně mohl pomýšlet.A po první polovině dál mohl živit tuto šanci.To totiž vedl o 

jednu kuželku.Změnu drah lépe zvládla Anička.Jako ostatně ve většině jejích zápasů.Vždy se na první dráze 

pozvolna zahřívá a na druhé dráze už většinou soupeře  poráží.Tak tomu bylo i dnes.Hned ve druhých plných 

utíká soupeři o 14 klacků a díky chybám Václava v dorážce,svůj náskok ještě zvýšila.Takže i druhé body 

putují na konto hostů.Složení třetí dvojice by se dalo dříve nazvat tzv. rodinným soubojem.Jirka a Andrea byli 

v nedávné minulosti ve vztahu tchán a snacha.Dobré vztahy spolu mají i nadále,ale na kuželně si vzájemně 

nedarovali ani píď zadarmo.První plné zvládla kapitánka hostí o jednu devítku lépe.Velkou převahu ukázala v 

zápětí v dorážce.V té si navýšila náskok o dalších 31 klacků.Po půlce tedy vedla o 40 klacků a to tedy 

nevypadalo moc dobře pro jejího soupeře.Ale ten mívá obvykle druhou dráhu lepší té první.A často o velký 

rozdíl v kuželkách.V plných ztratil na Andreu jenom tři kuželky a dorážce se jí plně vyrovnal.Stačilo mu to na 

slušné konečné číslo,ale manko z první dráhy ani nesnížil.To Andree chyběli tři kuželky do její další 

třístovky.Poslední si zahráli Evička a Otta.I tady bylo poměrně rychle jasné kdože to získá i poslední dnešní 

body.Otta utekl soupeřce v první půli o 32 klacků a pak mu na druhé dráze pouze stačilo tento rozdíl 



udržet.Evička sice zabrala a druhou dráhu dokonce nad svým soupeřem o dvě kuželky vyhrála,ale to stačilo 

pouze ke kosmetické úpravě její ztráty na Ottu.Takže i Šikulové si odnášejí domů kanára. 

 

  domácí: stavěči                 datum: 25/11                  hosté: dřeváci 

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

 HAVEL Martin             234   77  311  8     WILDHABER František  161   62  223 16 

 HRUŠKA David           217   88  305  3      BRYNDAČ Stanislav      212   70  282 14 

 FUKOVÁ Veronika      201   85  286  9     ČEPILA Karel st.             206   92  298  7 

 HRUŠKA Milan c.       223  105  328  6    ČEPILA Karel ml. c.      210   94  304  7 

       body:  8    celkem:  875  355 1230 26            body:  2    celkem:  789  318 1107 44 

                        Vítězí stavěči poměrem 8 : 2 . 

Domácí tým Stavěčů i po dnešku pokračuje ve vítězné sérii.Potřetí v řadě neokusili hořkost 

porážky.Tentokráte jejich skvělou herní fazónu okusili na vlastní kůži Dřeváci.Sice nedostali od soupeřů 

kanára i s klíckou,kterou jim dopředu soupeři slibovali,ba dokonce se proslýchalo,že snad i  byli natrhat 

proutky,ze kterých by bývali případně klícku pro žlutého ptáčka vyrobili.Ale i tak dostali nadílku více jak sto 

klacků.Ostatně od Stavěčů to ve většině zápasech není nic nového.Zápas rozjeli Martin a František.Zápas mezi 

kuželkářským matadorem na straně domácích a stále ještě nováčkem soutěže,přestože už i Franta má nějaké ty 

zápasy v soutěži odehrané,na straně hostů.Hnedle první plné naznačily,že Martin opět dosáhne mety 

třístovky.Sice se trochu více než obvykle zdržel při první dorážce,ve které vyrobil nebývale mnoho chyb-8 

kousků,pak si,ale vše následně vynahradil na dráze druhé,kterou naopak zahrál čistě a nejlépe ze všech 

(168).Nakonec ta třístovka s přehledem padla a u domácích ne poslední.Franta se snažil seč mu síly stačily,ale 

dneska poznal,že se musí ještě hodně učit aby alespoň z povzdálí mohl svému soupeři důstojněji 

konkurovat.Ale nemusí zbytečně smutnit.Ono by to takhle dopadlo u většiny Martinových soupeřů.Druzí šli 

na plány David a Standa.Tady už byly šance vyrovnané.Oba se pravidelně na kuželně ukazují.Dokonce i 

nastupují ve varské lize neregistrovaných kuželkářů.A Standa jako náhradník svým nemalým dílem pomohl v 

loni Nautilusu A k historickému druhému místu.(David byl základním členem jmenovaného družstva).Takže 

se očekával boj na ostří nože.První plné toho byly potvrzením.David je prohrál o 2 klacíky.Ve vyrovnané 

dorážce si udržel vedení na své straně Standa,a vedl o 3 klacíky.Takže do druhé poloviny šli prakticky 

nastejno.Ve druhých plných domácí hráč zahrál lépe a nyní on vede o 3 kuželky.Rozhodla druhá dorážka.V té 

David zahrál čistě bez chyby a hlavně díky tomu i on svůj duel dotáhl do vítězného konce.Hodně mu k tomu 

ovšem napomohl Standa,který polovinu hodů ,rovných 10,zahodil.Což hrálo do karet soupeřovi.Po půlce už 

tedy domácí vedli 4-0 o 111 klacků.Pomalu začali hledat ty své proutky a oprašovat znalosti v pletení 

klícek.Domácí měli stále ještě dvě možnosti,jak tomuto zabránit a prvním,kdo mohl udělat přítrž tomuto jejich 

snažení byl Karel senior hned ve svém následujícím zápase proti Veronice.Navíc to byl dlouho dopředu 

avizovaný a vyhecovaný souboj.Opět jsme byli svědky vyrovnaného duelu,který rozhodovaly 

maličkosti.Senior zahrál o kousek lépe plné i dorážku a vyrobil o dvě chyby méně což v závěrečném součtu 

znamenalo,že hnedle napoprvé hosté rázně odehnali nesměle opodál poletujícího žluťáska.Senior může mít 

navíc chvíli klidné spaní s tím,že má na svém kontě skalp dalšího Stavěče,ale myslím si,že nejdéle do jarní 

odvety,kdy mu dnešní porážku bude chtít Veronika jisto jistě vrátit i s úroky.Poslední se do s sebe pustili dva 

kapitáni.Milan a Karel junior.Opět se bylo nač dívat.Junior si nechal Milana utéct hned v prvních plných.Tam 

ztratil rovnou devítku.Ač méně chyboval v následující dorážce (4-1),opět mu dokázal soupeř utéct,tentokrát o 

dalších osm klacíků.Po půlce tedy měl manko bez jedné kuželky dvou devítek.Což normálně není mnoho,ale 

dneska měl proti s sobe nesmírně zdatného a ostříleného soupeře.Druhé plné už byly vyrovnanější.Přesto si 

Milan opět dokázal o další čtyři kuželky zvýšit svůj poctivě budovaný náskok.Nyní už zbyla pouze poslední 

dorážka,ve které ještě mohl junior zvrátit dosavadní nepříznivý vývoj.Ale už to měl hodně těžké.Navíc Milan 

nepouštěl soupeře z dohledu a protože tentokráte vyrobil méně chyb než soupeř (2-6) v poklidu si uhlídal svůj 

náskok a v závěru ještě několik málo kuželek k náskoku přidal.Domácí tedy vítězí poměrně přesvědčivě 8-2 a 



mohou vyhlížet svého dalšího soupeře.Viděli jsme čtyřikrát třístovku a domácí se opět dostali přes 1200 

poražených kuželek.   

 

 

  domácí: junioři                 datum: 04/12                  hosté: plyšáci 

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

 ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      215   60  275 13    HAŠKOVEC Luboš              166   49  215 20 

 HORNOVÁ Andrea c.      212   87  299 11    HAŠKOVCOVÁ Jana c.    211   99  310  6 

 PAVELKA Vladimír       223   81  304 10    SOBOTKOVÁ Martina        214   86  300  4 

 ŠTĚPÁNEK Otto               213   67  280  9     CHVOJAN Petr                    201   70  271  5 

          body:  8    celkem:  863  295 1158 43                  body:  2    celkem:  792  304 1096 35 

                        Vítězí junioři poměrem 8 : 2 . 

Tak jsme se dočkali.Sice až v poslední letošním měsíci,ale přece.Čehože to?No přece konečně jsme uviděli v 

zápase poslední tým,který se ještě v novém ročníku na plánech nepředstavil.Těmi dlouho tajemnými byli 

nakonec Plyšáci.Konečně vyléčili své menší zdravotní neduhy a našli si trochu času přijít mezi nás,kuželkáře 

Kulicha.Pro úvodní zápas si vybrali soupeře přetěžkého.Juniory.O úvodní hody zápasu se postarali Anička a 

Luboš.Tento duel si domácí hráčka ve svůj prospěch rozhodla už v prvních plných.V těch utekla soupeři o 40 

klacků a dále prakticky nebylo co řešit.Sice Anička v dorážce nebývale chybovala,přinejmenším v té 

první(9x),přesto si svůj náskok bez nejmenších starostí podržela.Ani ve druhé půli duelu nedošlo k žádným 

významným změnám ve vývoji skóre a tak se nakonec mohla domácí hráčka radovat ze své výhry.Ke dvěma 

bodům,ještě vytvořila solidní náskok  60-ti kuželek pro své spoluhráče,kteří tak mohli přece jenom klidněji 

nastupovat ke svým duelům.Druhou dvojici tvořily dvě kapitánky.Andrea a Jana.Tady jsme  byli svědky 

podstatně vyrovnanějšího souboje.Andrea zaostala za Janou v prvních plných o rovnou devítku,ale v dorážce 

dokázala manko stáhnout na pouhé tři kuželky.Což do druhé poloviny zápasu slibovalo neméně napínavou 

podívanou jako v první půli.Ve druhých plných Andrea zabrala a dokázala  si vzít vedení na svou 

stranu.Krásných 119 jí před dorážkou dávalo náskok sedmi klacků.Jako ve většině případech vyrovnaných 

soubojů rozhodla poslední dorážka.V té převzala otěže zápasu do svých rukou kapitánka hostů.54 ku 45 v její 

prospěch  rozhodlo o tom že,druhé body uhrála Jana.K tomu také hnedle ve svém úvodním zápase překonaná 

třístovka (310).Andrea přes veškerou snahu dneska třístovky nedosáhla.O pouhou jednu kuželku.Stav je tedy 

vyrovnaný 2-2 ,ale na kuželky stále vedou pohodlně domácí.Třetí si proti sobě zahráli tradiční rivalové Vláďa 

a Martina.Když říkám tradiční,tak to myslím doslova a do písmene.Nejenom že se potkávají v Kulichovi ,ale 

poměrně často proti sobě hrají i ve varské soutěži neregistrovaných kuželkářů.Takže se dokonale znají.Což 

opět slibovalo vyrovnaný duel.A oba naděje přítomných nezklamali.První plné oba nachlup stejné (114-

114).V dorážce Martina zabrala a utekla soupeři o jednu devítku (41-50).Tu si ale vzápětí bere zpět hnedle ve 

druhých plných Vláďa (109-100) a tak se šlo do druhé dorážky ze stejných startovních bloků.V té,přes 

mnohem větší počet chyb (7-2),uhrál domácí hráč o 4 kuželky více než soupeřka (40-36).Takže sečteno 

podtrženo,oba dokázali uhrát třístovku,ale ke smůle hostů Vláďa uhrál 304 a Martina 300.Proto důležité body 

za výhru opět berou domácí.Opravdu důležité.Za vedení 4-2 o 53 klacků měl jejich poslední hráč 

Otta,poněkud usnadněnou pozici v tom,že mu stačilo pouze neprohrát o více jak 52 kuželek a výhru by měli 

domácí v kapse.To jeho soupeř Petr,musel nejenom vyhrát,ale ještě stáhnout veliký rozdíl ve skóre aby ještě 

zápas otočil ve prospěch svého týmu.Hodně těžký úkol.Navíc domácí hráč hned v prvních plných ukázal,že 

klid na hru mu svědčí.Utekl soupeři o 17 kuželek (113-96) a to s Petrovo šancemi alespoň na výhru už 

nevypadalo vůbec nadějně.Ještě však zabral v dorážce a dokázal manko stáhnout na pouhých 8 kuželek, k 

čemuž mu Otta pomohl svými sedmi chybami.A v následných druhých plných dokázal ještě ubrat dalších 5 

kuželek a už to bylo jenom 3 klacíky pro Ottu.Domácí hráč pak zpřesnil v poslední dorážce svou hru a v té si 

nejenom že náskok udržel,ale ještě pár kuželek k dobru si připsal a tak i poslední body uhrál on.Což ve finále 



znamenalo konečnou jasnou výhru Juniorů.Podle skóre tedy jasný zápas,ale při bližším pohledu to bylo kromě 

první dvojice hodně vyrovnané.      

 

 

  domácí: stavěči                 datum: 07/12                 hosté:  šikulové 

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

 ZADINA Rudolf          182   68  250 14    HROTEK Ruda                  167   52  219 24 

 HAVEL Martin             229   87  316  4    NOHÁČEK Václav           196   69  265 15 

 HRUŠKA David           221   71  292  6    NÁDVORNÍKOVÁ Eva     173   61  234 16 

 HRUŠKA Milan c.      228   92  320  8     HORN Jiří                           194   66  260 10 

     body: 10    celkem:  860  318 1178 32                body:  0    celkem:  730  248  978 65 

                        Vítězí stavěči poměrem 10 : 0 . 

Jasná výhra domácího týmu,ale hnedle v úvodní dvojici to na tak snadný počin nevypadalo.To na sebe narazili 

dva Rudové a po první půlce to nevypadalo s domácím Rudou vůbec dobře.Ač zkušený a kuželkami ostřílený 

matador,měl se svým soupeřem,který si naopak odbyl svou zápasovou premiéru,velké starosti.Plně se projevil 

jeho tréninkový výpadek a dlouho mu trvalo než si dokázal vzpomenout,cože to má vlastně hrát.Toho naopak 

jeho jmenovec zdatně využíval.V plných si uhrál náskok dvaceti klacků a po dorážce z nich ztratil pouhý 

jeden.Naštěstí se domácí hráč dokázal ve druhé půli vzchopit a pomalu,ale jistě,přebíral otěže zápasu pevně do 

svých rukou.Už v plných nejenom že smazal ztrátu,ale už se také dostal do mírného vedení a v dorážce už 

potvrzoval roli favorita,se kterou do duelu vlastně vstupoval. Navíc jeho jmenovec druhou dráhu 

nezvládl,čímž ještě domácímu hráči pomohl ke konečnému náskoku 31 klacků.Hostující hráč hodně chyboval 

v dorážce,což je ostatně většinou kámen úrazu ve hře nováčků.Takže domácí vedou 2-0.Od této chvíle již pak 

domácí hráči potvrzovali role jasných favoritů svých duelů.Hned ve druhém Martin nenechal nikoho na 

pochybách kdo bude na konci brát body.Venca se sice hodně snažil a nakonec i zahrál hodně slušné číslo,ale 

na dosavadního lídra tabulky jednotlivců to zdaleka nestačilo.Martin si uhrál svou další třístovku a přidal na 

konto svého týmu další dva bodíky.Třetí si to rozdali David a Eva.I tady bylo poměrně brzo jasné,na kterou že 

stranu přibudou další bodíky.I Eva se hodně snažila,ale hlavně hodně chyb v dorážce,jí pokazilo větší radost z 

předvedeného výkonu.To David opět atakoval třístovku a jenom méně štěstí v dorážce zapříčinilo,že mu k ní 

osm klacků chybělo.I tak další body mají domácí.Poslední si zahráli Milan a Jirka.Také tady se ukázala větší 

vyhranost domácího hráče.Ještě lepší výkon,mu pokazilo na něj nebývale mnoho chyb v první 

dorážce.Rovných šest,na což u něj nebýváme zvyklí.I přesto nám předvedl nejlepší výkon dne.Takže domácí 

uhráli povinnou výhru a svému soupeři nadělili na cestu domů kanára a už se mohou těšit na svůj další 

zápas.V týmu hostů se nám ukázal nový hráč,který určitě v dalších svých zápasech ukáže ,že je platným 

členem svého týmu.Navíc hosté konečně nastoupili v jednotných dresech,což bylo i u nich doposud neviděné. 

 

  domácí: dřeváci                 datum: 08/12                  hosté: plyšáci 

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

 ČEPILA Karel st.            189   79  268  5      CHVOJAN Petr                203   94  297  4 

 BRYNDAČ Stanislav    206  105  311  5     HAŠKOVCOVÁ Jana c.    210   79  289  8 

 HUBAČ Roman              151   68  219 19      SOBOTKOVÁ Martina     214   79  293  5 

 ČEPILA Karel ml. c.       205   89  294  8       HAŠKOVEC Luboš          172   34  206 24 



        body:  6    celkem:  751  341 1092 37               body:  4    celkem:  799  286 1085 41 

                        Vítězí dřeváci poměrem 6 : 4 . 

Byli jsme svědky velmi vyrovnaného zápasu,který po sečtení všech čísel z určitého pohledu na zápas vlastně 

rozhodl lepší výkon toho domácího čulibrka.V první dvojici se nám představili Karel senior a Petr.Domácí 

hráč dnes neměl zrovna svůj den.Dvakrát plné pod stovku ještě není tak špatné,ale to mu nedávalo moc klidu 

do dorážky.V té i když mnoho nechyboval tak také na svého soupeře ztrácel.Když to tedy sečteme dokázal 

Petr uhrát o 29 klacků více a na světě byly první body pro hosty.A navíc ještě Petrovi chyběli tři klacky ke 

třístovce.O proti jeho nedávnému výkonu to bylo velké zlepšení.Další si zahráli Standa a Jana.Tady byl 

markantní rozdíl mezi hráči v dorážce.Zatímco v plných byla Jana lepší o 4 klacíky,tak v dorážce ztratila na 

Standu klacků 26.To bylo hlavní příčinou,že domácí hráč srovnává stav na 2-2.Navíc se konečně dostal přes 

třista a měl ze své hry konečně radost.Také první dorážka,rovných 70 klacků byla excelentní.A to si ještě 

nemohl nechat naházené body z rozhozu,to by pak jistě jeho konečné číslo o nemálo klacíků narostlo.Stav 2-2 

a vedení hostů o sedm kuželek slibovalo ještě dramatické pokračování tohoto zápasu.Navíc když další dvě 

dvojice,na rozdíl od těch první měli vždy dopředu jasného favorita.Jednou to byla hráčka hostů a podruhé to 

byl hráč domácích.Tady,jak jsem v úvodu poznamenal,významně zasáhli do celkového dění čulibrci obou 

týmů.Na nich vlastně záviselo který že to nakonec bude šťastnějším týmem.Jako první čulda nastoupil za 

domácí Roman a soupeřku měl přetěžkou,kuželnami ostřílenou Martinu.Snad pod tíhou této skutečnosti 

nasadil proti ní nečekanou zbraň.Hrál totiž se sluchátky ve kterých mu dozajista zněli nahrané pokyny ve 

stylu:"ohni se,zamiř natáhni ruku a tak nějak podobné,dobře míněné zásady hry v kuželky.Těch se však ale 

hlavně v první půli vůbec nedržel.Ba naopak vůbec to jeho hře nesvědčilo.Navíc byly i hodně hlasité,což by se 

nejspíš nemělo,jelikož to mohlo jeho soupeřku i rozptylovat.První plné zahrál jenom 60 a o jeho spoluhráče se 

v té chvíli dozajista pokoušely mrákoty.Pak se sice trochu zmátořil v dorážce ale,přesto to po půlce vypadalo 

že nakonec neuhraje ani dvoustovku.Což by mohl být pro jeho tým ve finále velký problém.Ke své smůle, 

Martina neměla příliš štěstí při otvírání a na každou devítku se hodně nadřela.Sice po půlce vedla o 43 

klacků,ale měla zaděláno na ještě větší náskok.Ve druhých plných se Roman přece jenom zlepšil.Zahrál jenom 

o tři kuželky méně než na celé první dráze(94-91),přesto i teď mu Martina utekla o dalších 22 kuželek.Opět 

jsme viděli stejnou dorážku jako na dráze první.Roman si udržel svůj standart a Martina opět vydřela každou 

devítku.Nakonec se domácí hráč přes těch dvěstě dostal a dokonce dal ještě devatenáct kuželek navíc v což asi 

málokdo z jeho spoluhráčů po první půli doufal.Martině chybělo ke třístovce pár kuželek,rovných sedm a k 

bodům za výhru ještě o 74 klacků zvýraznila náskok hostů.Stav 2-4 v neprospěch domácích a navíc -81 

kuželek to byla opravdová výzva pro jejich poslední hráče kapitána Karla juniora.Nyní měl on proti s sobě 

čulibrka hostů a také nyní hodně záleželo co oba na dráze předvedou.V silách obou byla šance rozhodnout o 

osudu celého zápasu.Hned v prvních plných junior stáhnul 21 klacků.Dorážka sice nebyla úplně podle jeho 

představ,hlavně tradiční chyby na sedláka,ale díky Lubošovo trápení ještě další klacky ubral.Po půlce už 

ztrácí"jenom" 43 kuželek.Druhé plné začal Luboš průhozem a to byla voda na juniorův mlýn.Trochu zkrotil 

svou nervozitu z důležitosti jeho mače a hod po hodu umazával z náskoku hostí.Opět mu výrazně pomohla 

Lubošova velmi slabá dorážka.Zatímco v té první shodil alespoň dvě devítky,tak v té druhé ani to 

nedokázal.Však také o tom svědčí jeho poměr chyb na drahách (10/14).To hodně hrálo do not Karlovi a v 

závěru dokázal převzít vedení v celkových kuželkách do svých rukou.Takže k bodům za výhru nad Lubošem 

přidal i body za celkové skóre,které po skončení celého zápasu bylo o sedm kuželek lepší pro domácí.Luboš se 

sice dostal přes dvěstě,ale jak jsem v úvodu poznamenal byl o 13 klacků horší než čulda domácích a to 

výrazně ovlivnilo konečný výsledek.Samozřejmě musím i připomenout 311 Standy.Takže domů se šlo do 

mrazivého večera veseleji domácím.   

 

  domácí: stavěči                 datum: 09/12               hosté: zahrádkáři 

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

 HAVEL Martin          240  114  354  1        ZIGAL Pavel                     217  116  333  5 

 HRUŠKA David           227   88  315 11       BAMBOUSKOVÁ Jana     219   69  288 12 

 HRUŠKA Milan c.       217   77  294  6        ČERMÁK Eduard c.            212   81  293  9 



 FUKOVÁ Veronika      210   96  306  5        ČERMÁK Radek                199   87  286 10 

 body: 10    celkem:  894  375 1269 23    body:  0    celkem:  847  353 1200 36 

                        Vítězí stavěči poměrem 10 : 0 . 

Tento zápas ukázal jakým jsou kuželky krásným,napínavým,ale i zároveň občas krutým sportem.Když už tým 

nahraje 1200 kuželek,tak by jistě nikdo nečekal,že domů odejde se žlutým ptáčkem v kleci.A to se dneska 

stalo hostujícím Zahrádkářům.S dnešním předvedeným výkonem by smetli z kuželny většinu svých 

soupeřů.To by ale nesměli na druhé straně stát lídři Kulicha Stavěči.Ti se převedli v super formě a tu s plnou 

parádou odnesli Zahrádkáři.Vrchol duelu přišel už v první dvojici.To si proti s sobě zahráli Martin a 

Pavel.Oba předvedli výbornou hru.Domácímu hráči skvěle vyšli plné.Rovných 240 (119+121) mu dalo hodně 

klidu do dorážky.I Pavel měl plné více než slušné,přesto v nich ztratil na soupeře 23 kuželek.I v dorážce oba 

předváděli výkony za které se nemuseli stydět.Navíc Martin zahrál pouze s jednou chybou a výsledkem bylo 

opět navýšení letošního maxima už na 354 kuželek.Pavel byl sice dohromady v dorážce o dvě kuželky 

lepší,ale ztrátu z plných tím samozřejmě nesmazal.Což mu kalilo radost z jeho 333 poražených kuželek.S 

takovým číslem by dnes porazil každého jiného,ale na Martina si dnes nepřišel.Domácí tak vedli 2-0.Další si 

zahráli David a Jana.Hostující hráčka ztratila naděli na slibný výsledek v první dorážce.Sedm chyb a ztráta 

spolu s plnými byla po půlce 16 kuželek.Ve druhých plných oba zahráli výborně (118-117).Opět duel rozhodla 

dorážka.David sice vyrobil sedm chyb,přesto tím nedal soupeřce šanci na zvrat.Zahrál dohromady s plnými 

162 a na světě byla druhá třístovka od domácích.To Jana v dorážce neudržela se soupeřem krok a tak i druhé 

body  přistály na konto domácích.Třetí se do s sebe pustili dva kapitáni Eda a Milan.A bylo se nač 

dívat.Hlavně bylo  stále oč hrát.Eda musel vyhrát aby ještě udržel svůj tým nad vodou a výhra Milana by 

znamenala rozhodnutí o celkovém vítězi tohoto zápasu.Milan vyhrál první plné o šest klacků,ale Eda byl v 

dorážce lepší o 2.Druhé plné vyhrál Eda o jednu kuželku a schylovalo se k dramatu.Druhá dorážka byla hodně 

napínavá.Ani jeden nedokázal svému soupeři utéct.Stále se oba drželi na dostřel.Rozhodl nejspíš závěr,kdy 

Eda nedokázal efektivně dorážet,což Milanovi stačilo na hubenou výhru o jednu kuželku.Oba se nedostali v 

zápalu boje přes třista,přesto jsme viděli nejnapínavější zápas.Se šťastnějším koncem pro Milana.Ten byl 

zklamán ze svého výkonu což také okomentoval tím,že mu body vlastně daroval soupeř.Když se podíváme na 

sumář jejich čísel tak je Milan lepší v plných o 5 klacků,Eda lepší v dorážce o 4 klacky a v chybách je lepší 

poměr opět pro Milana (6-9).Ty tedy rozhodly,že rozhodující body berou opět domácí.Za stavu 6-0 pro 

domácí začal okolo hostů nepříjemně poletovat nepopulární žlutý ptáček.Zahnat ho musel poslední hostující 

hráč Radek v závěrečném duelu s Veronikou.U Radka se ale nejspíš negativně projevilo zklamání ze smolné 

prohry jeho předchozího spoluhráče,navíc jeho otce a zároveň kuželkářského kouče.Takže i když se hodně 

snažil,nebylo to z jeho strany to pravé ořechové.To Veronika se vezla na vítězné vlně svého týmu a to až tak 

že uhrála na své první dráze rovných 174 (113+61).Vyrovnala se tak Pavlovi,který zahrál stejné číslo na té 

samé dráze jedna.Takže hned utekla svému soupeři o 32 kuželek.To už ten žlutý ptáček přiletěl hodně blízko 

na výzvědy.Ve druhé polovině se už domácí hráčce tak dobře nedařilo.Nebylo to sice špatné,ale už kuželky 

nechtěly tak padat jako v první půlce.Přesto nakonec jako třetí ze svého týmu překonala hranici 

třístovky.Radek se snažil ještě zdramatizovat tento duel,ale na víc jak zkorigování vzájemného rozdílu v 

kuželkách mu to dneska nestačilo.Takže i poslední body uhráli domácí a hosté šli domů přes výborný výkon s 

desítkou.Výborný výkon domácích byl ještě okořeněn tím,že se poprvé stal čulibrkem v jejich týmu kapitán 

Milan.Což zase na druhou stranu svědčí o tom jak je tento tým silným na všech postech. 

  domácí: junioři                 datum: 11/12                  hosté: ajeťáci 

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

 PRIŠŤÁK Josef                177   56  233 14    VAŠKO Jozef                  219   69  288  9 

 PAVELKA Vladimír      209   98  307  3     REWCZUK Marcel       219   98  317  5 

 ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      199   93  292  7     ŠTEGOVÁ Dagmar         198   58  256 16 

 HORNOVÁ Andrea c.      200   80  280 12    SMRŽ Petr                        197   87  284  3 

          body:  2    celkem:  785  327 1112 36             body:  8    celkem:  833  312 1145 33 



                        Vítězí ajeťáci poměrem 8 : 2 . 

Duel dvou týmů,které se v minulých ročnících vždy umístily na bedně,sliboval zajímavý souboj.Oba týmy 

nastoupily v poměrně silných sestavách a tak se s napětím čekalo jak to vše dopadne.O úvodní hody se 

postarali dva Pepíci.Od začátku byl jasným favoritem ten jenž hrál za Ajeťáky.A to se také v průběhu duelu i  

 

 

potvrdilo.Domácí hráč ztrácel vždy v plných.Jednou 18 kuželek a podruhé dokonce 24.V dorážce už jenom 

třináct a to hlavně díky devíti chybám,které spáchal hostující hráč.Po závěrečném součtu všech hodů tedy 

jasně vyhrává Pepík od Ajeťáků,který ovšem nemůže být na svou předvedenou hru vůbec pyšný.Ba právě 

naopak,těch chyb bylo až "privela".To domácí hráč zahrál svůj obvyklý standart a kdyby mu neodešla druhá 

dráha,mohlo být jeho konečné číslo ještě lepší.Hosté tedy vedou 2-0 a přes tu bídu na dráze,ještě uhrál Pepa 55 

klacků k dobru.Což následně hrálo důležitou roli v dalším vývoji zápasu.Jako druzí se proti s sobě postavili 

Vláďa a Marcel.Na straně domácích ostřílený mazák a straně druhé dravé nastupující mládí.Takže se s 

napětím čekalo jak skončí tento mač.Marcel první plné vyhrál o šest klacků (108/114).V dorážce se následně 

projevila  větší vyhranost domácího hráče a po ní se Vláďa ujal vedení o čtyři kuželky.Ani Marcel nezahrál 

špatně,ale měl o 3 chyby více než soupeř a tady tedy trochu ztratil.Stav 162:158 stále sliboval velké drama.I ve 

druhých plných zahrál hostující hráč lépe než soupeř.Dokonce srovnává stav na remízu.Takže tedy musela 

rozhodnout druhá dorážka.V té se začali negativně projevovat zdravotní potíže domácího hráče.Už to nebyla 

taková rychlost v dorážení devítek a toho zdatně využil Marcel.Zahrál dorážku s jednou chybou a i když měl 

několikrát i trochu více štěstí,to když pár důležitých kuželek srazil,jak občas říkáme jenom silou vůle,šel své 

šanci poctivě naproti.Vláďovi také občas hodně pomohla štěstěna,když mu občas spadly kuželky které na 

chodovské kuželně obvykle zůstávají.Přesto se nakonec nedokázal ubránit atakům Marcela a ten uhrál 

veledůležité body pro svůj tým.Navíc si vytvořil své další osobní maximum a už potřetí se dostal přes 

třístovku.Zatím pokaždé když nastoupil.I domácí hráč se dostal přes třista,ale na soupeře ztrácel rovných deset 

klacků.Stav 0-4 a -65 kuželek,byl po polovině zápasů pro domácí tým kritický.Nyní už museli bezpodmínečně 

vyhrát třetí duel aby ještě v závěru mohli hrát o celkové body.Navíc museli ještě hodně stáhnout ze ztráty 

kuželek.Postarat se o to měla jejich třetí hráčka Anička.Ta měla proti sobě hostující Dášu.Ta zase měla hlavní 

cíl udržet co nejvíce kuželek v plusu pro svůj tým.Po prvních plných to s hosty vypadalo stále nadějně.To 

Anička nahrála jenom jednu devítku navíc.Pak však přišla dorážka a v té začaly nepříjemně rychle ubývat 

plusové kuželky z konta Ajeťáků.Dáša se nebývale trápila a dvanáct chyb  zapříčinilo,že nedorazila ani dvě 

celé devítky.Toho pilně využívala soupeřka a po půlce vedla už o 37 kuželek.Takže hostům už zbývalo 28 

kuželek a ještě stále měli hráčky před s sebou druhé dráhy.Domácí jistě chtěli aby jejich hráčka smazávala 

kuželky stejně efektivně jako na dráze první zatímco hosté věřili v zlepšený výkon jejich hráčky.No a hned 

druhé plné dali více nadějí hostům.To Dáša dokázala zahrát 104,což bylo jenom o 7 kuželek méně než za 

celou první dráhu.Navíc dokázala soupeřce u ubrat u jejího náskoku bez jedné kuželky celou devítku.Anička 

měla opět i druhou dorážku lepší než soupeřka.Dáša se ale vezla na vlně euforie z výborných plných a udělala 

jenom čtyři chyby a tak ani v dorážce na nic moc neztrácela.Nakonec dokonce druhou dráhu vyhrála o jeden 

klacík.A uhraných 145 kuželek jí a také jejím spoluhráčům udělalo velkou radost.Domácí hráčka uhrála první 

body pro svůj tým,ale stále ještě zbývalo hostům za vedení 4-2 k dobru 29 kuželek.Což bylo pro jejich 

posledního hráče Petra v závěrečném duelu s kapitánkou domácích Andreou,velmi slibný náskok.Karty byly 

rozdány mohl začít poslední duel.Andrea musela vyhrát a ještě smazat rozdíl v kuželkách.Petrovi stačilo 

neprohrát o ty kuželky,které měl jeho tým v plusu.Ale jistě nastupoval s tím že i on chce bodovat.První plné 

vyhrál Petr o sedm kuželek,což už začalo zvyšovat tlak na jeho soupeřku.Ta musela zabrat v dorážce aby ještě 

mohla bojovat o výhru.Ale tlak byl asi příliš velký a celých devět chyb mělo výrazný vliv na to,že po první 

půli ztrácí na Petra 31 kuželek (124-155).Před změnou drah už tedy začínalo být zřejmé,že dnešní zápas mají 

lépe rozehraný Ajeťáci.Přece jenom za čtyřicet hodů není vůbec snadné stáhnout rozdíl 60 kuželek.Ale Andrea 

se nevzdávala.Když už neměla moc šancí na výhru svého týmu,svůj zápas prohrát nechtěla.Hned v plných 

stáhla z rozdílu deset kuželek.Poté hodně zlepšila svou dorážku a rychle začala stahovat rozdíl mezi oběma 

hráči.Petr sice udělal jenom o jednu chybu více (2-3),ale ty devítky dorážel hodně pomalu.Nakonec s 

odřenýma ušima uhájil čtyři kuželky z jeho náskoku z dráhy první.Což zároveň znamenalo,že svůj duel vyhrál 

a završil tak celkovou výhru svého týmu.Takže jsme byli svědky druhé porážky Juniorů a hlavně skvělého 

výkonu druhého hráče hostů Marcela.  



 

 

 

   domácí: šikulové                datum: 14/12               hosté: zahrádkáři 

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

 NÁDVORNÍKOVÁ Eva     150   64  214 12    ZIGAL Pavel                     217   77  294  8 

 NOHÁČEK Václav             206   54  260 18    BAMBOUSKOVÁ Jana     193   77  270  8 

 HORN Jiří                          193   84  277  7     KOSTKOVÁ Alena           163   70  233 11 

 TOMEC František               131   43  174 23    ČERMÁK Eduard c.           205   80  285  6 

            body:  2    celkem:  680  245  925 60                body:  8    celkem:  778  304 1082 33 

                       Vítězí zahrádkáři poměrem 8 : 2 . 

Po kruté porážce od Stavěčů si dneska Zahrádkáři spravili chuť a celkem v poklidu si došli pro svou čtvrtou 

letošní výhru.Apetit po jejich výhře odnesli Šikulové.Na úvod se proti s sobě postavili Eva a Pavel.Hostující 

hráč si šel od začátku tvrdě za svým cílem uhrát první body a ač se mu nepodařilo zopakovat nedávných 

"třistatřicet tři žlutých kuželek" z jeho posledního zápasu se Stavěči,v poklidu si splnil svůj cíl.Sice to dneska 

nebyla třístovka,ale i tak k bodům uhrál i hodně slušný náskok 80 kuželek.Hodně mu k tomu napomohla jeho 

soupeřka,které vždy déle trvá než se zahřeje do provozní teploty.K její smůle to bývá většinou celá první dráha 

a pak už horko těžko dohání tuto ztrátu.Jako druzí si zahráli Václav a Jana.Tady jsme byli svědky nečekaně 

vyrovnaného boje.Domácí hráč udržel se soupeřkou krok celé první plné.V dorážce vyrobil devět chyb a 

najednou po půlce ztrácel 20 klacků.Ve druhých plných nečekaně ale Jana zaváhala a to až tak,že před druhou 

dorážkou se její náskok ztenčil na pouhopouhé dvě kuželky.Dorážka tak slibovala velké drama,které ale opět 

domácí hráč nezvládl jelikož vyrobil opět devět chyb.To se potom celé jeho snažení rozplynulo vniveč.Hlavně 

díky tomu si Jana došla pro druhé body za výhru.Ve třetí dvojici měli konečně domácí velkou šanci na 

body.To si proti s sobě zahráli Jirka a Alena.Domácí hráč zatím ve většině zápasech jeho týmu potvrzuje roli 

lídra mezi svými spoluhráči.A dneska zahrál opět velice slušně.Solidní plné podpořil i poměrně dobrou 

dorážkou,ve které hlavně také minimálně chyboval a tak si zaslouženě došel pro body za výhru.Alenka se sice 

hodně snažila,ale stále nemůže najít svou bývalou formu.Hlavně ztrácí hnedle ve hře do plných a tím vhání 

svým soupeřům příznivý vítr do jejich plachet a ti se jí rychle a snadno vzdalují už od začátku hry.A pokud 

nejdou plné tak ruku v ruce k tomu přichází i trápička v dorážce a veškeré naděje na dobrý výkon pak 

odplouvají v dáli.Hosté tedy uhráli své první body a odvrátili tak hrozbu možné porážky s nulou.Poslední si 

zahráli František a Eda.O domácím hráči platí nemlich to stejné co jsem psal o Alence.Stále se v zápasech na 

dráze hledá.Když hraje ve středu se seniory tak mu to povětšinou padá.Ale přijde zápas a forma je ta tam.A to 

samé předvedl i dnes.Asi mu chybí to správné uvolnění toliko nezbytné při kuželkách.Navíc když měl za 

soupeře Edu tak si prostě mohl jenom zahrát a neřešit proti komuže to nastoupil.A tak se opět protrápil celou 

hrou,čímž nechal svého soupeře aby si svůj zápas na vedlejší dráze odehrál jenom z povinnosti.Po pár hodech 

bylo jasné že i poslední body si uhrají hosté a upravili tak celkové skóre na 8-2 v jejich prospěch.Také díky 

tomu poskočili v podzimní tabulce na bednu.   

  domácí: plyšáci                 datum: 18/12                  hosté: ajeťáci 

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

 HAŠKOVCOVÁ Jana c.   204   60  264 14    NÝVLT Bedřich c.        162   51  213 18 

 SOBOTKOVÁ Martina     209   87  296  7    ŠTEGOVÁ Dagmar       178   48  226 20 

 CHVOJAN Petr               225   86  311  5    SMRŽ Petr                      225   79  304 11 

 HAŠKOVEC Luboš          176   67  243 14    VAŠKO Jozef                220   92  312  5 



           body:  8    celkem:  814  300 1114 40          body:  2    celkem:  785  270 1055 54 

                        Vítězí plyšáci poměrem 8 : 2 . 

S podzimní části třetího ročníku Kulicha se rozloučili Ajeťáci poměrně jasnou porážkou od Plyšáků.Ti si ve 

svém letošním třetím zápase konečně připsali svou první výhru.Hned po prvních dvou hrách bylo rychle jasné 

kdože to dneska bude tím šťastnějším a komu se půjde veseleji domů.Do první dvojice nastoupili dva kapitáni 

Jana a Bedřich.O osudu tohoto duelu rozhodli plné.Tady zástupce hostů na svou soupeřku hodně ztrácel.V 

dorážce už nebyla převaha Jany tak jednoznačná.Vyhrála ji pouze o jednu devítku.To by hráčka jejích kvalit 

měla vyhrát jasněji.Ale dneska vyrobila nezvykle spoustu nevynucených chyb.Po sedmi na každé dráze a to 

pak ta dorážka nemůže být kvalitní.Ale vyhrála a na to jak se historie ptát nebude.I Bedřich hodně,ale opravdu 

hodně chyboval.Devatenáctkrát.Takže vlastně jednu čtvrtinu zápasu vyloženě prošustroval.A tak po první 

dvojici vedou domácí 2-0 a také kuželek k dobru už mají více než dosti +52!Druhé si zahráli Martina a 

Dáša.Opět domácí hráčka byla lepší do plných.V těch Dáše utekla o 31 klacků a nebylo co řešit.Když se k 

tomu přičetlo 20 chyb hostující hráčky,čímž zdatně kopírovala svého kapitána,v dorážce,mohla být ráda za to 

že prohrála "jenom" o 70 klacků.Také pro to že Martina si zrovna moc dobře neotvírala.I přes to mohla být 

první kdo se dostal přes třista.Takhle jí chybělo pět klacíků.Po polovině duelu bylo o osudu celého zápasu 

prakticky rozhodnuto.Domácí vedou 4-0 a mají k dobru +122 kuželek.To by se musel stát opravdový zázrak 

aby se takto rozehraný zápas dal ještě ztratit.Ve třetí dvojici jsme byli svědky duelu mezi Petrem a Petrem.Oba 

předváděli moc pěknou hru.Domácí už chtěl svému týmu potvrdit celkovou výhru a ten hrající za hosty se 

ještě snažil předat svému poslednímu spoluhráči výhodnější pozici do jeho zápasu.Po první polovině vede 

zástupce hostů o osm klacíků.Rozhodla druhá půlka.Respektive až druhá dorážka.Abych to ještě víc 

upřesnil,rozhodly chyby v dorážce.Plné nakonec měli oba nachlup stejné.Ale v dorážce v závěru Ajeťákovi 

utekly body za výhru.Proklatý levý sedlák a bylo po naději.To zdatně využil soupeř a zpečetil tak výhru 

domácích.Oba dva se dostali přes třista, ale šťastnější byl samozřejmě ten domácí.Za rozhodnuté stavu 

odehráli poslední duel Luboš a Pepa.Domácí hráč si mohl svou hru užít s vědomím že jeho prohra už nemůže 

nic změnit a hostující ten musel odvrátit hrozbu kanára.Což při vší úctě k Lubošovi byla vlastně povinnost.A 

tak tomu bylo i po odehrání zápasu.Luboš se přes nespokojenost z první půle dostal na svůj nový 

osobáček,čímž po svém posledním představení zpočátku vůbec nepočítal.Takže přes porážku byl nakonec i on 

spokojen.A Pepa přesvědčivě potvrdil roli favorita a konečně se i on letos dostal přes třista.Nakonec byl i 

nejlepší z hráčů kteří se ukázali v tomto zápase.Ale na celkový výsledek to mělo pouze kosmetický vliv.Hosté 

mají před s sebou ještě jeden zápas a Ajeťáci  si už mohou užívat předvánočního shonu a poté i vánočních 

svátků a oslavy konce letošního roku.  

  domácí: plyšáci                 datum: 21/12                 hosté: šikulové 

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

 SOBOTKOVÁ Martina      189   74  263 13    HORN Jiří                         202   59  261 18 

 HAŠKOVCOVÁ Jana c.    187   84  271  8     NÁDVORNÍKOVÁ Eva     187   55  242 15 

 HAŠKOVEC Luboš           188   49  237 21    NOHÁČEK Václav             183   53  236 20 

 CHVOJAN Petr                 220   78  298  9    TOMEC František               124   41  165 28 

 body: 10    celkem:  784  285 1069 51    body:  0    celkem:  696  208  904 81 

                        Vítězí plyšáci poměrem 10 : 0 . 

Poslední zápas letošního roku odehráli Plyšáci a Šikulové.Body za výhru v tomto duelu si odnesli Plyšáci.Ale 

podle reakcí a ohlasů si hosté desítku nezasloužili.Dokonce to měli rozehraní na čtyři dílčí body,ale doslova si 

je nechali protéct mezi prsty.Hned v první dvojici,měla kuželkářsky velmi zkušená Martina,velkou kliku při 

jejím duelu s Jirkou.Plné tři čtvrtiny duelu tahala za kratší provaz a až poslední dorážkou se jí povedlo 

nepříznivý vývoj zvrátit ve svůj prospěch.Řečí čísel  probíhal jejich zápas takto.První plné vyhrál Jirka o 11 

klacků.Po dorážce vede o 12.Druhé plné opět vyhrál hostující hráč.Sice jenom o dva klacíky ale i to je 

výhra.Takže před dorážkou vedl o 14 kuželek.V té ale Martina,na rozdíl od Jirky,zabojovala.Uhrála 42 a 

soupeř pouze 26.A obrat byl dokonán.Oba hráči ale také hodně chybovali a obzvlášť u Martiny zaráží 13 



vyrobených chyb.Ale body za výhru putují na konto domácích a potom jak tam doputovali si za čas nikdo ani 

nevzdechne.Zisk druhých bodů zařídila Jana.Ta přehrála svou soupeřku Evu přece jenom mnohem klidněji a 

přesvědčivěji než její kolegyně.Ale znovu musela rozhodnout lepší dorážka.Jana byla dokonce ještě o dvě 

kuželky do plných horší než Martina.Tady s ní Eva dokázala držet krok.Ale v obou dorážkách se plně 

projevila zkušenost Jany získaná během svého působení ve světě kuželkářů.Takže domácí po polovině zápasu 

vedou 4-0.Třetí si zahráli Luboš a Václav.Tady přišla další velká šance hostů na body.Václav má přece jenom 

mnohem více odehráno než jeho soupeř a tak mohli hosté právem živit šanci na dílčí úspěch.Opět se ale 

ukázalo,že v kuželkách často není nic dopředu jasné.Luboš sice stále chybuje a občas i do plných,ale postupně 

se zlepšuje a tak i papírově silnější soupeři jej nesmí podcenit a musí hrát na plno.Člověk nikdy neví jak se co 

vyvrbí.A dneska se ale vrbilo!Luboš uhrál celkově lepší plné o 5 klacků.A v dorážce byl horší o čtyři.Když to 

sečteme vychází nám,že opět vyhrává hráč domácího týmu.Ne jako Martina o dvě ale o pouhou jednu 

kuželku.To muselo soupeře při jeho dvaceti vyrobených chybách hodně zamrzet.A že Luboš také v chybách 

zrovna nezahálel.Ale nakonec svou první kuželkářskou výhru získal.Za stavu 6-0 už začal kolem hostů opět 

poletovat žlutý ptáček.A při pohledu na to kdo proti s sobě hraje v poslední dvojici už si klidně mohli tu klícku 

na kanára rovnou přinést aby se nezdržovali jejím sháněním.Poslední dvojice hrála ve složení Petr a František 

a tady si domácí mohli být nastopro jistí svou další výhrou.A tak se i stalo.Petr ve finále ještě atakoval 

třístovku a zastavil se dvě kuželky před ní.To František opět mnoho chyboval a tak se ani v tomto zápase 

nedostal ani na dohled dvoustovky.Takže tento zápas nakonec jistě vyhrávají domácí.Teď si dáme chvíli 

pauzu prožijeme ve společnosti rodiny a přátel vánoce.Poté oslavíme konec roku a začátkem ledna se znovu 

uvidíme na kuželkách.   
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