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Tak už jsme to rozjeli,tentokrát už třetí ročník.Opět se přihlásila stejná družstva.Jediné které do 

konce září nedodalo soupisku je družstvo Modré ústřice,kde se zatím čeká v jaké sestavě doopravdy 

nastoupí.Snad se jim zavčasu podaří dát soupisku do kupy a stihnou co nejdřív své úvodní 

utkání.Jinak jsou sestavy ostatních družstev beze změny snad jenom připomenu,že Dřeváci pustili 

svého kmenového hráče Tondu Kucu do Modré ústřice a bude zajisté pikantní až se tyto týmy potkají 

na plánech.V září  se povedlo odehrát  jeden zápas a to hnedle mezi prvním a druhým týmem loňské 

a ostatně i první sezóny.Opět byli úspěšnější obhájci titulu Stavěči.A hned se v zápase povedli i první  

třístovky.Martin Havel 338 Milan Hruška 315 oba Stavěči a Andrea Hornová 313,staronová 

kapitánka Juniorů.A v takovém pořadí i utvořili základní vstupní trojku mezi třístovkáři.V říjnu už  

bylo odehráno více zápasů takže už bylo i o čem psát.Před odehráním druhého zápasu třetího ročníku 

konečně dorazila i poslední přihláška do soutěže týmu v úvodu avizovaného.Došlo u nich ke změně 

kapitána.Tuto mnohdy nevděčnou řeholi převzal Petr Tesař a přibyli k nim i tři noví hráči,mezi které 

nepočítám přestupivšího Tondu.Mezi třístovkáře vstoupil,jak už tradičně bývá jeho zvykem,hned ve 

svém úvodním zápase Ajeťák Marcel Rewczuk.Ten ostatně překvapil ještě v roli kameramana.Jeho 

záběry z pohledu hráče jistě budou zajímavým zpestřením videotéky soutěže.A možná i poučným 

materiálem pro studium kuželkářské hry .Dalšími třístovkáři se stali Vláďa Pavelka,David 

Hruška,Petr Smrž a junior i senior Čepilovi. Celkem máme po odehraných zápasech devět 

třístovkářů.Na čelo tabulky družstev se dostali díky lepšímu skóre Dřeváci,kteří tak rázně vykročili 

za splněním svého snu na konci soutěže být na bedně.Výborný start mají za s sebou i Zahrádkáři,kteří 

porazili na úvod dva silné soupeře Ajeťáky a Dřeváky a po minulých slabších vstupech si letos 

nemají nač stěžovat.Zatím jisté výkony předvádí loňští a předloňští lídři Stavěči.Trochu tápou 

Ajeťáci,kteří doplácí na to že nemůže,díky pracovním povinnostem,častěji nastupovat Marcel a tak to 

je z jejich strany hodně o bojovnosti.Vyrovnaný zápas předvedli hráči Modré Ústřice se Šikuly,ve 

kterém se ukázalo,že jejich posily budou pro jejich tým přínosem.Navíc i ve druhém zápase se dostali 

celkově přes devět set,což bylo v jejich první sezóně dlouho vysněným cílem.Teď už pomalu 

vzhlížejí k tisícovce.Taktéž padla i první dvanáctistovka.Spolu s desítkou jí nadělili Stavěči 

Ajeťákům ve vzájemném zápase.Uvidíme co nám přinese listopad, ve kterém na nás čeká další várka 

zápasů.Do hry konečně vstoupí i poslední tým který se ještě na kuželně neukázal,Plyšáci.Ti to budou 

mít do konce roku hodně hektické,jelikož prosinec je termínově nejvytíženější měsíc.Díky vánočním 

svátkům a akcím na kuželně,které k závěru roku neodmyslitelně patří,není v tomto měsíci příliš 

volných hracích termínů. 
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   TŘÍSTOVKÁŘI: 

1. HAVEL Martin                st        338                                                                                                                       

2. PAVELKA Vladimír    ju.        336                                                                                                                           

3. HRUŠKA Milan c.           st          315                                                                                                                                          

4. HRUŠKA David              st.          314                                                                                                                                   

5. HORNOVÁ Andrea c.     ju          313                                                                                                                             

6.  ČEPILA Karel st.            dř          307                                                                                                                                  

7. SMRŽ  Petr                       aj         306                                                                                                                              

8. REWCZUK Marcel          aj          305                                                                                                                                                      

9.  ČEPILA Karel ml. c.       dř         302 

 

 

                

ZÁPASY: 

 

 

 

 

                  

domácí: stavěči                 datum: 23/09                  hosté: junioři 

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

 HAVEL Martin           223  115  338  3         ŠTĚPÁNEK Otto              193   62  255  6 

 HRUŠKA Milan c.        211  104  315  4         ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      202   72  274  7 

 ZADINA Rudolf           169    69  238  4         PAVELKA Vladimír        203   93  296  8 

 FUKOVÁ Veronika      184    97  281  7         HORNOVÁ Andrea c.    216   97  313  7 

       body:  6    celkem:  787  385 1172 18                body:  4    celkem:  814  324 1138 28 

                        Vítězí stavěči poměrem 6 : 4  

O úvodní zápas třetího ročníku Kulicha se postarala dvě družstva,která se umístila vždy na místech 

nejvyšších.Stavěči,dvojnásobní vítězové a Junioři ti dvakrát obsadili druhé místo.Takže de facto lídři celé 

soutěže.Proto se očekával vyrovnaný boj a vyhrát mohlo kterékoliv družstvo.U hostů došlo ke změně v jeho 

vedení,když se do kapitánské funkce,po roční odmlce,vrátila Andrea,čemuž byl loňský kapitán Vláďa jenom 

rád.Hnedle se to projevilo na aktivitě staronové kapitánky,když byla během chvíle schopna zajistit pro svůj 

tým termínově další tři zápasy.Už los naznačil,že tento úvodní zápas bude rozdělený na dvě různé poloviny.V 

té první,měli plnit papírovou roli favorita duelů domácí hráči a ve druhé měli mít lepší karty v rukách zase 

hosté.Toliko před zápasové prognózy vývoje duelu,které ale nemuseli korespondovat s realitou.Což v 

kuželkách bývá dosti časté.Ne ovšem v tomto případě.Jak to bylo po losu nalajnováno tak se i jelo.Záleželo 

pouze na tom kolik první dva domácí hráči nahrají svým dalším spoluhráčům "fóra" a zda-li pak zbylí dva 

hráči hostí,budou schopní tzv. "napravit" škody v kuželkách napáchané po první polovině.Do první dvojice 

  TABULKA-Průběžná 

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

1.  dřeváci              2   0   2   1090.5     28: 12    4    0 

2.  stavěči               2   0   0   1201.5    16:  4     4   +2 

3.  zahrádkáři          2   0   0   1124.0    12:  8    4   +2 

4.  junioři                 1   0   1   1131.0    10: 10    2   +2 

5.  ajeťáci                1   0   2   1077.0    14: 16    2   -4 

6.  šikulové              1   0   2    928.3       6: 24    2   -2 

7.  modrá ústřice      0   0   2    922.5       4: 16    0    0 

8.  plyšáci                 0   0   0       .0           0:  0    0    0    

Stavěči - Junioři          6:4     1172:1138     23/09/2014                  

Ajeťáci - Šikulové       10:0    1119: 886      12/10/2014                  

Ajeťáci - Zahrádkáři     4:6     1029:1133    17/10/2014                                   

Šikulové - Dřeváci       0:10     958:1034     19/10/2014                           

Dřeváci - Junioři   4:6     1115:1127    23/10/2014                        

Ajeťáci- Stavěči           0:10    1083:1231    24/10/2014                                 

Šikulové – M Ústřice    6:4       941:903      26/10/2014                             

Zahrádkář-Dřeváci        6:4    1115:1114    28/10/2014                                      

Dřeváci – M Ústřice     10:0    1099:942      31/10/2014  

  



nastoupili Martin a Otta.Domácí hráč nenechal nikoho na pochybách,v jakéže je formě hnedle v úvodu 

soutěže.Od začátku plnil papírové předpoklady a přání svého kapitána nahrát co nejvíc kuželek k dobru.Navíc 

mu v tomto snažení zdatně pomáhal jeho soupeř,který zdaleka neměl svůj den.Takže na konci duelu se nikdo z 

přítomných nemohl divit,že domácí mají dva povinné body.Ale že budou mít k dobru +83 klacků,tak tolik se 

dozajista nečekalo.To že Martin nasadil hnedle ve svém prvním letošním představení v soutěži všem velmi 

vysokou laťku co se týká maximálního výkonu,už je u něj takříkajíc samozřejmostí.Druzí šli na plány Milan a 

Anička.I tady prognózy jasně říkali,že to má domácí hráč tzv."jisté.Hostující hráčka,ale nepatří k žádným 

nazdárkům,kteří se zaleknou zvučného jména svého soupeře.Ba naopak.Už kolikrát předvedla,že s top hráči 

umí více než dobře zahrát.A tak tomu bylo i dnes.Milana se zatím drží jistá podvědomá nervozita.V trénincích 

mu padají na naší kuželně čísla až neuvěřitelná,ale zatím se mu to nějak nedaří přetavit do zápasů.Zase na 

druhou stranu,co by zato co hází v zápasech dali jiní.Takže Milan,sice trochu nervózní,přesto pomalu,ale jistě 

zvyšuje svůj náskok nad soupeřkou a na konci duelu je rozdíl mezi hráči + 41 kolíků v jeho prospěch.Že k 

tomu bere domácí hráč i druhé dva body nemusím ani psát.Po půlce tedy domácí vedou 4-0 a mají nahráno 

+124 klacků.Takže doslova a do písmene splnili před zápasové prognózy.Teď to tedy bylo na zbylých dvou 

hráčích hostů,zda-li pak dokáží s vývojem zápasu ještě cosi udělat.Už následující duel mezi Rudou a Vláďou o 

tom měl hodně napovědět.Domácí hráč nezačal svůj zápas vůbec dobře.Zatím se potýká s nevyrovnaností 

svých hodů.Dobré střídají špatné a ty druhé zatím bohužel převládají.Navíc se možná až příliš zaposlouchal do 

diskuse v řadách diváctva o tom,co všechno musí ženy vytrpět aby byly pro nás muže krásné.A občas to 

hraničí i s mučením.Ale to samozřejmě Rudu neomlouvá,jelikož hráč na plánech,má svatyni přímo před s 

sebou a nesmí se při hře ohlížet doleva doprava natož pak dozadu.Ještě,že Vláďa jeho chyby netrestal tak 

často,jak by potřeboval.Občas přišla chvilka nesoustředěnosti,hlavně v dorážce (celkem 8 chyb je na tohoto 

hráče ažaž).Proto také nenarůstal rozdíl mezi hráči hlavně v první půli tak rychle.Ale Ruda se až do konce 

nesrovnal s technikou své hry,čehož důkazem byla jedna ozónová díra a i nějaké ty jedničky dvojky do plných 

mu tam spadly.Také proto neměl soupeř mnoho práce získat první body pro hosty a navíc nakonec i umáznul z 

rozdílu 58 kuželek.Před poslední,ryze dámskou dvojicí,vedou domácí 4-2 o 66 kuželek.Nyní to tedy byl na 

Veronice a Andree,který že to tým nakonec uhraje vítězství.Domácí hráčka,zpočátku hodně nervózní,pokazila 

první plné.Tady ztrácí na soupeřku 21 kuželek.Přesto,že dorážka už byla o něčem jiném,tak i v té prohrává o 

dalších 17 kuželek.Což dohromady znamená,že Andrea stáhla po půlce 38 kuželek.Aby taky ne,když dorážku 

má 61 a dohromady uhrála 169.Což už nebylo daleko k Martinovo 176 na první dráze.Před závěrečnou částí 

hry,se tedy vývoj duelu řádně zamotává.Domácí hráčka má stále k dobru 28 kuželek, se kterými ještě pořád 

mohla hrát v klidu.Ale teď to chtělo nedívat se doprava doleva a hrát si svou hru a jak říkal její kapitán, pustit 

se do boje po hlavě a ono se to nějak vyvrbí.A také se čekalo,zda-li pak Andrea vydrží i zbytek duelu ve 

stejném kvapíku,jako na dráze první.I druhé plné vyhrává hostující hráčka.A stahuje plných 11 kuželek.Před 

poslední dorážkou mají domácí "fóra" 17 kuželek.Což už opravdu není moc.Dvě rychlé devítky a je tu možný 

obrat.Ale Veronika konečně našla svou fazónu a dorážku zvládá s jednou chybou.No a odměnou je nahraných 

53 kuželek.Což dohromady s plnými ,dalo na druhé dráze rovných 150! Andrea taktéž bojovala.Ale po 

dosažení třístovky trochu více polevila a už se jí nepodařilo dokonat obrat.Sice uhrála druhé body za svou 

výhru,ale ty poslední,za celkové skóre zůstaly na straně domácích.Také proto,že jejich hráčka druhou dráhu 

nad soupeřkou vyhrála .Hned na úvod soutěže jsme tedy byli svědky hodně vyrovnaného a napínavého 

zápasu.Okořeněný třemi třístovkami.Což je dozajista velkým příslibem dalších kvalitních zápasů,které nás 

ještě čekají... 

                 domácí: ajeťáci                 datum: 14/10                 hosté: šikulové 

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

 KUNTOVÁ Dagmar      184   83  267 11      NOHÁČEK Václav        168   53  221 19 

 REWCZUK Marcel     209   96  305  4       HORN Jiří                       174   71  245 10 

 ŠTEGOVÁ Dagmar       182   68  250  1      TOMEC František           128   44  172 22 

 SMRŽ Petr                    217   80  297 10     POUSTECKÝ Václav     185   63  248 12 

     body: 10    celkem:  792  327 1119 26               body:  0    celkem:  655  231  886 63 

                        Vítězí ajeťáci poměrem 10 : 0 . 



Druhý zápas letošního Kulicha byl zdárně odehrán. Na začátku byly sice drobné komplikace na straně 

hostů,kteří  prakticky ani netušili, že jdou do ostrého zápasu. Jedna jednička místo nuly v datumu u kapitána 

hostů v jeho  termínovém kalendáři zápasů toho byla příčinou (zapsáno 12/11 místo skutečného datumu 

12/10). Ale stačil jeden telefon, hosté sehnali čtvrtého chybějícího hráče a pranic už nebránilo odehrání tohoto 

zápasu. Do úvodu nastoupili Dáša a Václav. Domácí hráčka se na dráze představila poprvé od konce loňského 

Kulicha, takže prakticky šest měsíců nedržela kouli v ruce. V plných to zase až moc nevadilo, ale první 

dorážka jí dávala trochu více zabrat. Ale Dáša se nevzdávala a s narůstajícím počtem hodů se jí do ruky stále 

více navracela jistota a druhá dráha už byla o mnoho lepší. To soupeř první dráhu vůbec nezvládl. Snad 

nervozita z komplikací uvedených na začátku, jinak si lze těžko vysvětlit to, co předvedl. Dva průhozy do 

plných jedenáct chyb v dorážce a po půlce svítilo na tabuli, pro něj a vlastně i pro ostatní, co jej už nějaký ten 

pátek na kuželně znají, číslo 82. Ano, to není po plných, jak by se mohlo zdát, ale po celé čtyřicítce. Ve druhé 

půlce už to byl ten starý známý Václav. Plné 105 dorážka 34 a celkem 139. To již bylo úplně jiné kafe. Přesto 

už to pouze kosmeticky upravilo jeho porážku. Domácí vedou 2-0 o 46 kuželek. Druzí se do se sebe pustili 

Marcel a Jirka. Domácí hráč překvapil všechny přítomné nejen svým výkonem, ale hlavně tím, že při svém 

výkonu použil audiovizuální techniku. Česky řečeno připevnil si na hlavu kameru a nahrál si tím celý svůj 

zápas z vlastního pohledu hráče. Ano i takové události se v naší soutěži odehrávají. Sice to zpočátku vypadalo 

v čích ostatních i tak trochu šíleně, ale když se poté doma shlédnul nahraný materiál, tak to opravdu 

nevypadalo špatně. Až bude chvíli čas, zkusím vybrané fragmenty videa dát na stránky, aby se i ostatní mohli 

pokochat, jak to vlastně vypadá z pohledu hráče. Snad i to mělo pozitivní vliv na Marcelův předvedený výkon. 

Aby taky ne, kdo by se chtěl ztrapnit, před kamerou (nebo za kamerou či vlastně vedle kamery…). Ať tak či 

onak domácí hráč zahrál výborně obě dráhy. A to mu v součtu dalo jeho další třístovku. To jeho soupeř Jirka 

se shlédl ve hře svého kapitána Václava. I on se trápil v plných a s dorážkou bylo číslo po půlce opět hodně 

špatné (66+33=99). Změna drah i jemu prospěla. Najednou jsou plné 111 a s dorážkou hází dohromady 146. 

Přesto ani jeho konečné číslo na soupeře zdaleka nestačilo. Domácí už jsou v trháku 4-0 a +106. To dávalo 

třetí hráčce domácích hodně velký klid do její hry. Druhá Dáša v týmu Ajeťáků měla za soupeře Františka. 

Loňského smolaře roku soutěže. Opět to byla zástupkyně domácích, která si šla trpělivou hrou pro další body. 

Sice jí stále chybí větší jistota, hlavně do plných, od které by se poté mohla odrazit k ještě lepší dorážce, přesto 

na to, že teprve párkrát potrénovala, konečné číslo nebylo zase tak špatné. To František si opět říká o obhájení 

titulu smolař roku. Možná ještě neví, že se toto"ocenění"nedává stejnému hráči. Spíše to je myšleno jako 

povzbuzení a hlavně k zamyšlení nad tím "kde soudruzi z východního Německa udělali chybu" .Opět velké 

trápení v plných i dorážce a k tomu spousta chyb i do plných a výsledkem je nejenom to, že se zdaleka díval 

na dvoustovku, ale i třetí rozhodující body na kontě domácích. V poslední dvojici se tedy už hrálo o to, jestli 

nakonec hosté nedostanou hnedle ve svém prvním zápase "žlutého ptáčka i s klíckou“. To se proti sobě 

postavili Petr a druhý Václav v týmu hostů. Domácí hráč (přes víkend vyležel rychlou podzimní virózu)zahrál 

výborně první plné. Vede o 20 kuželek. Ale Venca se nevzdával a výbornou dorážkou mohutně stahoval 

kuželku po kuželce ze své ztráty. Hodně mu k tomu pomáhal i Petr, který si první dorážku doslova protrpěl 

(26 a 8 chyb - soupeř 43 a 3 chyby). Takže po půlce vede domácí hráč jenom o 3 klacíky. Petr zavelel k útoku 

opět plnými. V těch si bere zpět do svých rukou otěže vývoje zápasu, a když si odpustil zaváhání v dorážce tak 

i v té nedával soupeři ani kousek naděje na možné body. Nakonec uhrál druhou dráhu rovných 162 a bylo 

vymalováno. Navíc Václav už tolik v druhé dorážce neválel (20!) a tím bylo rozhodnuto o konečném výsledku 

celého zápasu. Hosté si nakonec toho "žlutého ptáčka" odnášejí. Viděli jsme jednu třístovku u kameramana 

Marcela a Petrovi chyběly pouhé tři kuželky k této metě. 

    domácí: ajeťáci                 datum: 17/10               hosté: zahrádkáři 

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

 ŠTEGOVÁ Dagmar        164   56  220 18    ČERMÁK Eduard c.        219   80  299 10 

 KUNTOVÁ Dagmar       195   86  281  9     ČERMÁK Radek                200   71  271 12 

 NÝVLT Bedřich c.         166   56  222 23     BAMBOUSKOVÁ Jana     188   85  273  8 

 SMRŽ Petr                    216   90  306  5      ZIGAL Pavel                       199   91  290  4 

        body:  4    celkem:  741  288 1029 55                body:  6    celkem:  806  327 1133 34 



                       Vítězí zahrádkáři poměrem 6 : 4 . 

Svůj druhý zápas odehráli Ajeťáci proti Zahrádkářům,kteří nastoupili ve své nejsilnější sestavě.V první 

polovině zápasu domácí postavili dvě Dášenky.A soupeř nasadil dva Čermáky,tátu a syna.Respektive los 

rozhodl o soupeřích.První Dáša si zahrála proti Edovi.Mezi hráči byl markantní rozdíl jak v plných tak v 

dorážce.Bohužel pro domácí,výrazně lepším byl v těchto činnostech kapitán hostí.Dáša se sice snažila,ale 

celkem 18 chyb jí všechny snahy hatilo.Takže byla nakonec o 30 kuželek horší než ve svém prvním zápase.To 

Eda zaváhání soupeřky plně využil a nakonec mohl být smutný jenom z toho,že mu chyběla jediná kuželka ke 

třístovce.Ale uhrál první body a rozdíl v kuželkách byl po první dvojicí propastných 79 klacků v neprospěch 

Ajeťáků.To bylo na začátek opravdu hodně.Druhá Dáša,měla za úkol změnit nepříznivý vývoj 

duelu.Soupeřem jí byl mladší z rodu Čermáků Radek.Domácí hráčka si šla od začátku za svým cílem.Vždy 

získávala nad Radkem hlavně v dorážce,ve které předváděla větší jistotu.A to prosím nemá čas na 

tréninky,takže hraje své zápasy prakticky naostro.Ale Radek,přestože i on nastoupil s vědomím,že chce 

vyhrát,tak mohl hrát daleko klidněji s vědomím náskoku jeho týmu v kuželkách.Takže nakonec vyhrává 

hráčka domácích čímž srovnává stav na 2-2,ale jsou to stále hosté,kteří ještě vedou o 69 kolíků.Nyní přišel na 

řadu důležitý duel,který měl rozhodnout o vývoji celého zápasu.Za domácí nastoupil kapitán Bedřich a 

soupeřkou mu byla Jana.Domácí hráč ještě na kuželně od skončení loňské sezóny nebyl,takže spoluhráči z 

jeho týmu Ajeťáků s napětím očekávali jak se dokáže s touto situací vypořádat.No a nebyla to žádná 

sláva.Hlavně v první půlce mu kuželna dávala důrazně na vědomí,že bez tréninků nedostane nic 

zadarmo.Obzvláště u nás.A to až tak,že Bedřich ve třináctém hodě hází koulí do ozónové díry a aby to ještě 

vylepšil, následným hodem trefuje mantinel.To vše při hře do plných.Takže se nemohl divit,že mu hostující 

hráčka utíká mílovými kroky.Ve druhé polovině už to bylo ze strany domácího hráče lepší a také 

vyrovnanější,ale to bylo také i tím,že Jana s vědomím výrazného náskoku z první půle,trochu polevila,hlavně 

v dorážce a dovolila soupeřovi trošku srovnat krok.Ale i tak další body berou poměrně jasně hosté vedou 4-2 a 

mají k dobru 120 klacků.Také proto už domácí v posledním duelu hráli pouze o čest.Že by Petr porazil svého 

soupeře Pavla o tolik kuželek bylo nereálné.A tak si oba hráči mohli v poklidu odehrát svůj vzájemný duel a 

prakticky se pouze soustředit na své výkony.A zkusit se dostat do klubu třístovkářů.No a povedlo se to hráči 

domácích.Výborné plné podpořil solidní dorážkou a nakonec se o šest kuželek dostává přes metu třista.Pavlovi 

chybělo trochu přidat do plných.Tam ztratil šanci.Ale i tak chybělo pouhých deset kuželek.Z toho je jasné že 

poslední dva body uhráli domácích,ale bylo jim to pranic platné,jelikož na celkové skóre dnes vyhrávají 

Zahrádkáři.    

  domácí: šikulové                datum: 19/10                  hosté: dřeváci 

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

 POUSTECKÝ Václav      188   62  250 21          BRYNDAČ Stanislav    206   50  256 17 

 NOHÁČEK Václav        190   70  260 14          ČEPILA Karel st.         200   80  280  9 

 POUST.NOHÁČ             182   68  250 11           ČEPILA Karel ml. c.     201   77  278  9 

 TOMEC František           150   48  198 18             HUBAČ Roman          160   60  220 18 

         body:  0    celkem:  710  248  958 64                 body: 10    celkem:  767  267 1034 53 

                        Vítězí dřeváci poměrem 10 : 0 . 

Dalším týmem,který rozjel novou sezónu,jsou po dnešku Dřeváci.Soupeřem jim byli Šikulové.Těm dneska 

chyběl čtvrtý hráč a tak se o jeden duel museli,po domluvě se soupeřem, podělit dva hráči,shodou okolností 

dva Václavové.U Dřeváků byl zase tento duel okořeněn soubojem o půlročního týmového "Čulibrka"První za 

domácí nastoupil jejich první Václav.Ten více upovídaný.A soupeřem mu byl Standa.A byli jsme svědky až 

nečekaně vyrovnaného souboje.Domácí hráč vždycky ztrácel v plných.Tady mu Standa hlavně v první půlce 

utekl o 16 klacků.Ztrátu poté dokázal hráč domácích,přestože měl stejně chyb jako protihráč (10),prakticky 

v dorážce smazat.Standovi totiž zbylo jenom 5 klacíků náskoku.Druhé plné už byly prakticky srovnané.A v 

dorážce pak Václav mohutně dotahoval.I když Standa vyrobil méně chyb tak s odřenýma ušima uhájil výhru o 

6 kuželek.S tím dozajista do zápasu nenastupoval.Navíc konečné číslo kousek pod 260 vážně hrozilo,že toho 

týmového čulibrka si poveze domů po zápase právě on.A ještě mu k bodům hodně pomohl soupeř.Ten mu je 



doslova vnutil do rukou  na zlatém podnose.Další nastoupil za domácí jejich druhý Václav a soupeřem mu byl 

Karel senior.I nyní jsme viděli poměrně vyrovnaný souboj.Domácí hráč vyhrává první plné.Senior si bere 

vedení na svou stranu v dorážce.Ve druhých plných přišla slabá chvilka na Václava a to byla voda na seniórův 

mlýn.Přestože domácí hráč ještě v dorážce zabojoval,tak už mu to ve finále nebylo nic platné.Opět berou body 

hosté a senior si navíc mohl být jistý tím,že dneska konečně předá jednomu svému spoluhráči na půl roku 

"titul čulibrk Dřeváků".Protože domácím na poslední chvíli odvolal účast jejich hráč,museli se o souboj proti 

Karlovi juniorovi podělit dva Václavové.Každý z nich odehrál jednu dráhu a to v pořadí v jakém nastoupili do 

úvodních dvojic.Ač tedy byli na juniora dva,tak si s nimi hostující hráč docela v poklidu poradil.A to hlavně 

díky první půlce duelu.Tady získal na svém soupeři i čistou hrou v dorážce 42 klacků náskok a číslo 156 

slibovalo atak třístovky.Změna drah a také soupeře,ale prospěla více hráči domácích.Plné ještě junior uhrál ve 

svůj prospěch.Ale v dorážce mu soupeř nedal šanci.Také díky tomu,že junior spáchal 9! chyb.Hlavně proto 

prohrál druhou dorážku v poměru 42-24.A třístovka zmizela v nedohlednu.Ještě že měl slušně nahráno z dráhy 

první.Hlavně jej nejvíc potěšilo,že i on vyklouzl ze hry o čulibrka.Toho si nakonec přece jenom odnesl 

Standa.Poslední dvojici tvořili za již rozhodnutého stavu,zapomněl jsem před tím dodat,že junior vyhrál,což 

ostatně logicky vyplynulo z textu,František a Roman.No i tady to bylo dlouho napínavé.Po delší době se 

domácí hráč dostává na jedné dráze přes stovku.A to hnedle na své první.Také chyb bylo tak jak se mu dlouho 

nepovedlo.Jenom čtyři a právě díky tomu neztrácí na Romana příliš mnoho.Jenom 6 kolků.I druhé plné stále 

nic prakticky nerozhodly.Roman sice uhrál dalších šest kuželek k dobru,ale stále ještě čekala na oba hráče 

nevyzpytatelná poslední dorážka.A v té se oba hráči předháněli v chybách až hrůza.Ke smůle domácích,ale 

více František a proto se ani dnes nedostal přes tolik kýženou dvoustovku.A to mu k ní chyběli pouhé dvě 

kuželky.Dvakrát škoda,protože nedávno oslavil narozeniny a dvoustovka by mu určitě udělala větší radost 

nežli většina dárků,které dozajista dostal.Takže i poslední body uhráli hosté.Domácí opět dostali na cestu 

domů,letos už podruhé žlutého ptáčka i s klecí.Ale dneska byli svému soupeři hodně vyrovnaní.Doufejme, že 

se nestane pravidlem,nahrazování chybějícího hráče v zápase,tak jako tomu bylo dneska tím,že jej musí 

zastoupit jeden respektive dva hráči,kteří už mají svůj duel odehrán.Na začátku soutěže jsme si jasně  nastavili 

určitá pravidla,která by se měla dodržovat.Neříkám že přesto vlak nejede,třeba když se chraň bůh hráč při 

zápase zraní.Když ale není čtvrtý hráč od začátku,tak se halt zápas odloží na později,svět se nezblázní a přece 

nejsme zase tak vázání termíny.Navíc v dnešní době kdy má každý mobil to přece nemůže být neřešitelný 

problém.Přece jenom dodržujme alespoň základní "štábní kulturu" naší soutěže.Po dnešku tedy nepřibyl žádný 

třístovkář jenom se na půl roku změnil týmový čulda u Dřeváků. 

   domácí: dřeváci                 datum: 23/10                  hosté: junioři 

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

 BRYNDAČ Stanislav       215   70  285 14    HORNOVÁ Andrea c.    206   56  262 16 

 WILDHABER František  183   54  237 14    ŠTĚPÁNEK Otto            197   53  250 16 

 ČEPILA Karel st.             202   91  293  9    PAVELKA Vladimír      228  108  336  4 

 ČEPILA Karel ml. c.      222   78  300  9    ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      189   87  276 12 

          body:  4    celkem:  822  293 1115 46            body:  6    celkem:  820  304 1124 48 

                        Vítězí junioři poměrem 6 : 4 . 

Zajímavý zápas se odehrál mezi těmito tradičními soupeři.Oba týmy nastoupili v nejsilnějších sestavách a tak 

hodně záleželo na výkonu každého jednotlivce.Nikdo si nemohl dovolit slevit ze svých plánovaných 

výkonů.První nastoupili Standa a Andrea.Oba si byli dlouho vyrovnaní.Standa byl lepší v prvních plných o 

jednu kuželku a tento mini náskok si udržel i po dorážce.Druhé plné už hůře zvládla hráčka hostí.Ztratila 

dalších osm kuželek.No a v dorážce už Standa nedovolil své soupeřce aby ještě vývoj zápasu alespoň trochu 

zkomplikovala.I proto první body uhráli domácí.U obou hráčů zaráží docela velký počet chyb.Tolika u nich 

nebývá právě zvykem.Jako druzí nastoupili Franta a Otta.Opět dlouho vyrovnaný mač.Otta po plných vede o 

pět kuželek a také on si stejný náskok bere na druhou dráhu po i po dorážce.Změna drah tentokrát přinesla 

lepší plné hráči hostí.Tady si uhrál o jednu devítku více.A když si poté ještě udržel prakticky stejný náskok i 

po dorážce tak druhé body pro změnu berou hosté.Opět u obou hráčů zaráží celkový počet chyb.Po půlce je 



tedy stav 2-2 a skóre je +10 pro Dřeváky.Ve třetí dvojici nastoupili Karel senior a hráč hostí Vláďa.Zde to byl 

prakticky vyrovnaný duel jenom v prvních plných.V těch ještě dokázal senior držet se soupeřem krok.První 

dorážka to už byl ze strany Vládi koncert.Jedna chyba a 63 poražených kuželek mu dalo před druhou 

polovinou duelu solidní náskok 21 kuželek.Ani senior se nemusel za svůj výkon v první půlce stydět.Vždyť 

mu chyběla pouze jedna kuželka do stopadesátky.Což by na většinu soupeřů bohatě stačilo.Ale ne na rozjetého 

Vláďu.Ten dal rovných 170.Ve druhých plných,ještě v loni,kapitán hostů pokračoval v kvapíku jaký nastolil a 

opět utíká soupeři o dalších 18 klacků.To už se seniorem nevypadalo dobře.Respektive s jeho nadějemi na 

body.I když ve druhé dorážce byli oba prakticky nastejno (41-45),nedostal senior mnoho šancí alespoň trochu 

zkorigovat rozdíl mezi oběma v kuželkách.Domácí hráč prohrává o 43 kuželek a Vláďa se výkonem 336 

dostává na druhé místo mezi jednotlivci v maximálních výkonech.A seniorovi chybělo sedm kuželek ke 

třístovce.Nyní tedy vedou hosté 4-2 a mají k dobru 33 klacků.Na řadě byla  poslední dvojice ve složení kapitán 

Karel junior a Aničky,kteří už museli rozhodnout o celkovém vítězi.Oba měli rozdílné role.Domácí hráč musel 

vyhrát a k tomu stáhnout rozdíl mezi družstvy a hostující hráčka měla o něco jednodušší úkol a to,když už 

přímo nevyhrát,tak alespoň udržel lepší skóre v kuželkách pro svůj tým.V první půli se do souboje pustil 

junior pěkně zostra.V plných vede o 19 kuželek a po dorážce už dokonce o 31.To s hosty nevypadalo zrovna 

moc růžově.Anička hodně chyboval v dorážce a 10 chyb ji prakticky připravilo o její celou polovinu hodů.I ve 

druhých plných Karel soupeřce utekl.O 14 kuželek a rázem to byli domácí kdo byli na koni.Pak se ale,snad 

pod dojmem náskoku,rozjetá mašina juniora začala nepříjemně zadrhávat.Sedm chyb v dorážce byl až příliš 

velký luxus,jenž si domácí hráč nesměl dovolit.Anička zpřesnila a hlavně zlepšila dorážku a začala se na 

juniora dotahovat.Rozdíl ve druhé dorážce byl -19 kuželek v neprospěch domácího hráče (33-52).A díky tomu 

se slibný náskok juniorovi doslova rozplynul vniveč a veškerá snaha se ukázala býti marná.No i takové kruté 

dokáží být kuželky.Hraje se do posledního hodu,čímž se dneska více řídila hráčka hostí.Také díky tomu 

udržela alespoň dvanáct kuželek z náskoku se kterým šla do svého duelu a díky tomu si hosté přes její porážku 

připisují poslední dva dílčí body za celkové skóre a vyhrávají tak celé dnešní napínavé utkání.Při pohledu na 

čísla opravdu vyrovnané.V plných a v chybách (kterých bylo na to jaké zkušené týmy dneska proti s sobě stály 

až až) si neměli co vyčítat.Trochu větší rozdíl byl v dorážce a to ve prospěch hostů a nemalou zásluhu na tom 

měl dnešní výborný výkon Vládi.Ten,jak se ve finále ukázalo,tento duel de facto rozhodl. 

 

  domácí: ajeťáci                 datum: 24/10                  hosté: stavěči 

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

 ŠTEGOVÁ Dagmar        175   61  236 14    HAVEL Martin          213  110  323  3 

 KUNTOVÁ Dagmar       217   65  282 12    HRUŠKA David           220   95  315  6 

 SMRŽ Petr                      196   79  275  9     FUKOVÁ Veronika      205   74  279 12 

 VAŠKO Jozef                 211   79  290  5     HRUŠKA Milan c.        222   92  314  5 

         body:  0    celkem:  799  284 1083 40         body: 10    celkem:  860  371 1231 26 

                        Vítězí stavěči poměrem 10 : 0 . 

Poměrně jasně vyznívající zápas ,v řeči čísel,ve prospěch hostů.Snad jenom ve druhé části zápasu domácí 

živili malou jiskřičku naděje na alespoň čestné body za jednu,respektive dvě dílčí výhry.Ale i ta byla poměrně 

rychle zhasnuta.V prvním duelu nastoupila domácí Dáša proti lídrovi tabulek Martinovi.Ten poměrně rychle 

ukázal kdo bude dnes v této dvojici pánem na kuželně a od začátku až do konce jenom navyšoval rozdíl mezi 

oběma hráči.Domácí hráčka mu v tom zdatně pomáhala hlavně chybami v dorážce a tak rozdíl stále hrozivě 

narůstal.Až se zastavil na -87 v neprospěch Dáši.A to ještě Martina v rozletu zastavily na jeho první dráze 

menší problémy s automatem.Kdo ví jestli by rozdíl nebyl nakonec ještě vyšší. Takže netřeba ani dodávat,že 

kromě další třístovky Martin uhrál první body pro hosty.Jako další nastoupila druhá Dáša v domácím týmu a 

soupeřem jí byl David.Domácí hráčka držel se soupeřem krok pouze v plných.V dorážce,obzvláště v té 

první,rychle zhasly jakékoliv naděje na vyrovnaný duel.David neměl se soupeřkou žádného slitování a i on 

docela výrazně vyhrává.Přestože Dáše už mnoho nechybělo ke dvěstě devadesáti i ona prohrála docela 

výrazným rozdílem.David se jako další hráč soutěže dostává přes třista.Po půlce byl tedy jasný stav 4-0 pro 



hosty a na kuželky už vedou o 120 klacků.To už začínalo zavánět pořádným debaklem domácích a hosté 

pomalu mohli pomýšlet na opětovné pokoření 1200 celkově poražených kuželek.Třetí si zahráli Petr a 

Veronika.Nyní měli domácí konečně trochu naděje na čestné pomocné body.Petr už je třístovkář,tak se čekalo 

zda-li pak se pochlapí a opět se dostane přes tuto metu.A měl k ní po půlce solidně zaděláno.152 dávalo docela 

velkou šanci.Ale ani Verča nezahálela.Vůbec nedala na větší hráčské zkušenosti svého soupeře a držela se ho 

jako klíště.Nadávala mu ani malou chvilku klidu v hře a před druhou drahou byla jenom o jednu kuželku 

horší.Takže taktéž ona mohla směle pomýšlet na třístovku.Ve druhých plných se domácí hráč nepříjemně pro 

něj začal trápit.Taktéž řešit to,že nepadají kuželky tak jak by si on v té chvíli přál a to byla voda na Veroničin 

mlýn.Ztráta desíti kuželek,měla v závěru Petra hodně mrzet.Sice v dorážce mohutně dotahoval a soupeřka mu 

svými chybami i trochu více než by pro ni bývalo zdrávo pomáhala,tak tuto snahu zmařil závěr kdy nedokázal 

dorazit poslední devítku aby ještě mohl do plných.Takhle se po odehrání mače jenom smutně díval na to,že 

prohrává k radosti Veroniky o 4 kuželky.Tím už bylo prakticky o osudu celého zápasu rozhodnuto a zbývalo 

pouze zjistit zda-li pak si ještě domácí nakonec neodnesou domu tolik nepopulárního žlutého ptáčka i s 

klecí.To měli určit ve svém posledním duelu Pepa a Milan.Celou první půlku Pepa odháněl kanára od jeho  

týmu.Ale Milan se snažil aby zase neodletěl příliš daleko.Domácí hráč před druhou půlkou vedl o jednu 

kuželku.Druhé plné a vlastně i následující dorážku zahrál mnohem lépe kapitán hostí.Pepa si hlavně v dorážce 

vůbec neotvíral a toho dokonale ku svému prospěchu využíval jeho soupeř.Pepovi nakonec chybělo deset 

kuželek ke třístovce,kdežto Milan se jako třetí hráč hostů přes tuto metu dostal.Což znamená,že si toho kanára 

nakonec domácí odnesli.Navíc rozdíl skoro 150 kuželek není zrovna lichotivý.A hosté se jako první tým letos 

přehoupli přes 1200 poražených kuželek. 

   domácí: šikulové                datum: 26/10            hosté: modrá ústřice 

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

 POUSTECKÝ Václav     182   34  216 25      KLOFANDA Jiří        185   74  259  9 

 NOHÁČEK Václav         171   86  257  9       PÍCHA Tomáš              147   32  179 28 

 HORN Jiří                       198   68  266 11    TESAŘ Petr                   160   68  228 14 

 TOMEC František            161   41  202 26     KUCA Antonín             171   66  237 18 

          body:  6    celkem:  712  229  941 71           body:  4    celkem:  663  240  903 69 

                                           Vítězí šikulové poměrem 6 : 4 . 

Předposledním týmem,který konečně odbyl svou letošní premiéru,byli hráči Modré ústřice.Za soupeře měli 

Šikuly.Ti naopak odehráli už svůj třetí zápas.Už soupisky slibovaly minimálně zajímavý zápas.Hosté totiž do 

nové sezóny významně posílili a tak se čekalo,jak se jejich noví hráči dneska ukáží.Nastoupili hnedle dva,jako 

první Jirka a poslední Tonda měli ukázat skrytý potenciál,který v nich dříme.Tonda už hrál u Dřeváků takže 

soutěžní zápasy už zná jako své boty.Naproti Jirka je úplný nováček.Co v něm je měl ukázat hned jako první 

ve svém duelu s domácím Václavem.Tím více upovídaným.No dneska se nebojím použít tím více 

ukecaným.Což ale vůbec nesvědčilo jeho hře.Tolik chyb co dneska spáchal snad neudělala ani když s 

kuželkami začínal.A to už je nějaký ten pátek.Prakticky mohl jednu dorážku odsedět a vůbec se nemusel 

namáhat.A průhozy do plných se taktéž nemůže chlubit.To vše hrálo do not Jirkovi,který si dnes odbyl svůj 

kuželkářský zápasový křest ohněm.A nebylo to vůbec špatné.Sice bude potřebovat nemálo dalších tréninků na 

vypilování svého kuželkářského stylu,ale už dnes bylo vidět,že má pro tuto hru přirozený talent,jenž se nesmí 

nechat zahálet.Ale se svým upovídaným soupeřem si dneska v poklidu poradil a připsal si na své konto svou 

první výhru.A svému týmu dva body do začátku.Opravdu slibný rozjezd pro jeho mateřský oddíl.Druzí si 

zahráli Václav dvě u domácích a za hosty nastoupil Tomáš.V této dvojici se jasně projevilo kdo že je zdaleka 

ve větším kuželkářské zápřahu.Je nasnadě ,že to byl hráč domácích.Hosté mají za s sebou letos teprve druhý či 

třetí trénink a i zápasové manko se musí někde ukázat.To s plnou parádou odnesl Tomáš.Václav od začátku 

všem dával jasně najevo,že si jde tvrdě pro body a také,že ho zajímá kolik,že uhraje kuželek k dobru.S 

Tomášovou zdatnou pomocí (28 chyb!),jich uhrál 78.Když od toho odečteme ztrátu 43 klacků jeho parťáka z 

úvodu,tak za stavu 2-2 už vedou domácí o 35 kuželek.Teď záleželo jak zahraje třetí dvojice ve složení Jirka a 

Petr.Oba měli na to aby vyhráli.Větší šance,hlavně díky už doposud odehraným zápasům,byly na straně 



Jirky.Opět v jeho prospěch hrála jeho větší rozehranost,kterou soupeř nemohl nahradit pouze svými tréninky.A 

tyto před zápasové prognózy se doslova a do písmene vyplnily.Ještě první půlku se Petr svého soupeře jakž 

takž drží.Co jej hodně sráželo dolů byly průhozy do plných.Ty kdyby si odpustil mohl více šlapat na paty 

soupeři.Ve druhé dráze nasadil Jirka k trháku hned v plných a po těch už bylo prakticky o osudu tohoto třetího 

duelu rozhodnuto.Přestože Petr v dorážce ukázal mírné zlepšení,smazat ztrátu z plných už nedokázal.Jirka 

předvedl nejlepší výkon dne a to mu vyneslo další body pro svůj manšaft a do plusu ještě přidal dalších 38 

kuželek.Dohromady tedy za stavu 4-2 vedou domácí ještě navíc o 73 klacků.Tolik měl za úkol stáhnout 

poslední hráč hostí Tonda v duelu s Františkem.Hodně těžký úkol pro bývalého hráče Dřeváků.Také on má za 

s sebou pouze několik tréninků,kdežto František,ač loňský smolař roku,už pravidelně nastupuje nejenom 

v soutěži,ale každou středu a neděli pravidelně trénuje.Navíc opět se po domácím hráči nepožadovalo vyhrát 

ale pouze udržet rozdíl v kuželkách ve prospěch jeho týmu.Což je o mnoho lehčí než vyhrát a stáhnout 

manko.Snad nervozita z důležitosti zápasu,spojená únavou z tanečních,které před zápasem Tonda absolvoval a 

do toho taktéž únava ze včerejšího tréninku,byla příčinou toho,že ač hostující hráč pomalu,ale jistě navyšoval 

svůj náskok,tak to stále bylo daleko od toho co potřeboval.Po půlce vede o 30 kuželek,ale stále jich ještě 43 

zbývalo.Navíc František na své druhé dráze zahrál o 35 kuželek více než na dráze první (84-118) což mu 

stačilo k tomu aby se po dlouhé době dostal přes dvěstě!Naopak Tonda už dokázal jenom přidat 5 kuželek těm 

z dráhy první a to na poslední body za skóre nestačilo.Takže vyrovnaný a hlavně napínavý duel opět vyhrávají 

Šikulové. 

 domácí: zahrádkáři              datum: 28/10                  hosté: dřeváci 

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

 BAMBOUSKOVÁ Jana     193   95  288  7       ČEPILA Karel st.               205   86  291  9 

 ČERMÁK Eduard c.        212   77  289 15      WILDHABER František    186   54  240 18 

 ČERMÁK Radek                209   74  283  8       BRYNDAČ Stanislav         186   95  281  5 

 ZIGAL Pavel                      179   76  255  8        ČEPILA Karel ml. c.        210   92  302  8 

            body:  6    celkem:  793  322 1115 38                 body:  4    celkem:  787  327 1114 40 

                       Vítězí zahrádkáři poměrem 6 : 4 . 

Další vyrovnaný zápas.Zahrádkáři oproti loňsku začali letos o mnoho lépe a ze dvou zápasů s tradičními 

rivaly, mají plný počet bodů.Po Ajeťácích zdolali i silné Dřeváky a mohou býti se vstupem do třetího ročníku 

nadmíru spokojeni.V první dvojici si zahráli Jana a Karel senior.Každý z nich vynikal v něčem jiném.Senior 

v plných, Jana zase naopak v dorážce.Říká se,že povětšinou rozhoduje lepší dorážka,ale občas i výjimka 

potvrzuje pravidlo.To se stalo zrovna nyní.Senior v plných přece jenom více utekl a lepší dorážka a méně chyb 

už Janě nepomohlo k obratu.Prohrává o 3 kuželky.Proto se vedení ujímají hosté.Druzí se proti s sobě postavili  

Eda a Franta.Tady byl jasným favoritem kapitán domácích a jeho soupeř mohl jenom překvapit.Ale o to to měl 

před startem jednodušší.Těžší je potvrzovat roli favorita než-li překvapit.Ale Eda neponechal nic na náhodě.V 

plných svého soupeře hodně převyšoval a ani v dorážce nenechával Frantu vydechnout.Ten si vybral slabou 

chvilku hlavně na své první dráze.Slabé plné a spousta chyb v dorážce,to byla ta správná voda na Edův 

mlýn.Ten sice taktéž zrovna neoplýval jistotou v dorážení kuželek,ale přesto si získal náskok 39 kuželek.Ve 

druhé části se Franta o hodně zlepšil,ale ani to už nestačilo aby alespoň snížil ztrátu.Ba naopak.Eda ještě deset 

kuželek k těm z první půle přidal a nejenom,že srovnává stav na 2-2,ale domácí teď vedou o 46 kuželek.To byl 

hodně dobrý vklad domácích před druhou polovinou zápasu.Tu zahájil Radek a Standa.Stejně jako první 

dvojice tak i tato třetí byla hodně vyrovnaná.V té první byl rozdíl na konci tři kuželky a v této třetí pouhé dvě 

kuželky.Naštěstí pro domácí,to byl tentokrát jejich hráč,kdo byl na konci duelu ten šťastnější.Radek svého 

soupeře předčil na rozdíl od Jany v plných a Standa se opět pochlapil v dorážce.Ale i nyní platilo,že výjimka 

potvrzuje pravidlo a tak ani tentokrát nevyhrál ten,kdo měl lepší dorážku,ale ten lepší v plných.A to byl 

tentokráte Radek.Domácí se tak ujali vedení 4-2 a na skóre už vedou o 48 kolků.Standu může jenom mrzet 

závěr dorážky,ve které ještě nepřidal jednu či dvě kuželky navíc na své konto.Poslední si zahráli Pavel a Karel 

junior.Opět to bylo na kapitánovi hostí aby se pokusil o obrat.S Juniory mu to proklouzlo v závěru mezi prsty 

a to samé si dozajista nechtěl dnes zopakovat.Kuželku po kuželce stahoval z rozdílu .Ač nechtěně,hodně mu v 



tom jeho soupeř pomáhal.V plných si nechal juniora utéct o 31 kuželek.Což byl doslova hazard, který se 

v závěru, kdy už se hrálo o celkové skóre,vůbec nemusel vyplatit.I v dorážce Karel nepolevoval ve své snaze. 

A opět chybělo jenom trochu více štěstí aby se mohl radovat z dobře vykonané práce.Sice Pavla nakonec 

výrazně poráží,a podruhé se dostal přes třístovku,ale opět mu zkalil radost pohled na konečná čísla.Jenom 

jedna kuželka mu chyběla k remíze v celkem poražených kuželkách a kdyby byla alespoň ještě jedna navíc,tak 

by dokonce hosté zvítězili.Takhle jim přes veškerou snahu opět proklouzla výhra mezi prsty.Či alespoň bod za 

remízu.Je lehké být po bitvě generálem a říct,že ten či onen měl zahrát lépe.Přece jenom je to týmová hra a 

stačilo,kdyby každý přidal jednu kuželku a nehledal jenom chybu u těch druhých a mohli býti šťastnějšími 

oni.Prohra o jednu kuželku bolí snad nejvíce ze všech možných.Říká se,že je lepší prohrát o parník,než-li takto 

a něco pravdy na tom asi bude.Přesto je to prohra jako prohra.Na to jak či o kolik,se časem historie ptát 

nebude.Ale zase byl tento zápas díku tomu mnohem napínavější a až do posledního hodu jistě nikdo neodešel 

z kuželny. 

  domácí: dřeváci                 datum: 31/10            hosté: modrá ústřice 

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

 ČEPILA Karel st.       227   80  307  9      KLOFANDA Jiří        189   87  276  7 

 HUBAČ Roman            194   60  254 13    KUCA Antonín            183   59  242 17 

 BRYNDAČ Stanislav    198   61  259 17    BARTOŠ Václav         138   63  201 19 

 ČEPILA Karel ml. c.      205   74  279  7    TESAŘ Petr                  182   41  223 21 

      body: 10    celkem:  824  275 1099 46          body:  0    celkem:  692  250  942 64 

                        Vítězí dřeváci poměrem 10 : 0 . 

Den před dušičkami se proti s sobě postavili hráči družstev Dřeváci a Modrá ústřice.To, že domácí to myslí s 

útokem na bednu vážně,potvrzovala i jejich silná sestava,se kterou nastoupili proti papírově slabšímu 

soupeři.Ale i ten do nové sezóny posílil,takže se s napětím čekalo co se z toho vyvrbí.Do úvodní dvojice 

nastoupil,chodovskými kuželkami ostřílený matador,Karel senior a nová posila hostů Jirka.Hráči hostí nechybí 

zdravé sebevědomí,ale neškodilo by u něj trochu pokory,která většinou přichází s větší zápasovou vyhraností a 

zkušeností.Na to,že teprve podruhé nastoupil v zápase,předvádí velmi zajímavé výkony,takže ani tolik kýžená 

třístovka nemusí být u něj tak vzdálená blízké realitě.Senior rozhod zápas hned v prvních plných.Tady si uhrál 

30 klacků fóra a tento náskok si prakticky udržel až do konce hry.Aby taky ne,vždyť mu chyběla jedna 

kuželka do stodvaceti a to už je pořádný ranec.Jirka měl i ve svém druhém zápase pomalejší rozjezd a přestože 

v dorážce vůbec neztrácel se soupeřem kontakt a dokonce na druhé dráze zahrál na chlup stejné číslo jako 

senior,prvotní rozdíl z úvodních plných se mu nepodařilo ani zkorigovat.Senior se navíc jako další hráč 

dostává přes třista.Ale ani Jirka se nemusí za svůj předvedený výkon stydět.Další vylepšení svého osobáčku je 

u něj velkým příslibem do dalších zápasů.Jenom si musí více pohlídat začátek.Domácí tedy vedou 2-0 o 31 

klacků. Druhá dvojice byla hodně zajímavá.Na tu se spousta lidí těšila od začátku co byly jasné soupisky týmů 

na startu třetího ročníku Kulicha.V sestavě hostů se totiž objevil bývalý dlouholetý hráč Dřeváků Tonda.Navíc 

jej se svým dnešním soupeřem na druhé straně barikády Romanem,pojí nejenom sportovní přátelství.Takže se 

s napětím očekávalo jak se oba s touto pro ně novou situací popasují.No a od  začátku to byl bratrovražedný 

boj.Ani jeden si nedávali nic zadarmo a když jeden chyboval,tak druhý jej zase až tak moc netrestal.Po 

prvních plných vedl domácí hráč o 2 kuželky (92-90).Ani první dorážka nic nového nepřinesla.Myšleno 

nějaké větší rozuzlení  ve vývoji.Tonda v ní uhrál o jednu kuželku více a tak se šlo do druhé půlky s náskokem 

jedné kuželky pro Romana (117-116).Rozhodující nástup,který konečně více vyjasnil možný konečný 

výsledek,přišel v prvních plných u hráče domácích.Tady dokázal Roman utéct Tondovi o jednu devítku (102-

93).Sice se hostující hráč snažil v dorážce ztrátu smazat,ale Roman už šanci na výhru ze svých rukou 

nepustil.Takže tento duel vyhrává hráč domácích a už se těšíme na jarní odvetu.Domácí vedou 4-0 o 43 

klacků.Třetí se do s sebe pustili Standa a Venca.Nyní to byl domácí hráč,který měl výhodu zkušeností a 

rozehranosti na své straně.Venca se na kuželně ukázal po delší době a tak mu celou první polovinu trvalo než 

si řádně srovnal styl.Druhá půlka byla mnohem lepší a alespoň si dokázal,že kuželky hrát nezapoměl.Nakonec 

se dostal i přes dvoustovku a tak mohl odcházet domů relativně spokojen.To Standa dneska neměl zrovna svůj 



den.Přestože poměrně jasně vyhrál,byl rád že nebyl čulibrkem ve svém týmu.Hlavně mu dávala zabrat 

dorážka,ve které spáchal 17! chyb.O dorážení sedláků se mu bude jistě dlouho zdát.Ale co ,body uhrál a díky 

jim už měli domácí celkovou výhru v kapse.V posledním duelu mezi Karlem juniorem a Petrem se už hrálo 

pouze o kanára s klecí pro hosty nebo alespoň čestné bodíky.Taktéž pro hosty.Ale měl to kapitán hostí proti 

kapitánovi domácích hodně těžké.Junior má v poslední době fazónu a Petr přece jenom ještě hledá svou 

loňskou formu.I když mu jeho manželka doma "pomáhá" s tréninkem,přece jenom tomu stále hodně chybí.Už 

po prvních plných má domácí hráč fóra 11 kuželek.Přestože to dneska domácímu hráči nepadalo zcela podle 

jeho představ,po první dráze už vede o 23 kuželek.To už hraničilo s jistotou,že to má jak se říká "v 

kapse".Změna drah navíc vůbec neprospěla Petrovi.Už průhoz do plných naznačil,že dneska to nebude z jeho 

strany "to pravé ořechové".Průhoz do plných,to už jsme si mysleli,že je u něj minulostí.A dorážka jenom 

potvrdila,že se na zápas moc dobře nevyspal.Respektive domácí příprava byla slabá. 13 chyb v dorážce a z 

toho většina na krále mu hodně pokazily celkové číslo.To i jeho kolega Venca zahrál na stejné druhé dráze o 

deset klacků více.(Venca 73 plné+39 dorážka=112 6 chyb - Petr 88+14=102 13 chyb) Možná ho rozhodilo jak 

junior vytrvale bušil kladivem (koulí)jak hluchej do vrat při odhozech,ale spíše to byla jeho strany absence 

více zápasů a tréninků,které jemu a vlastně celému jeho týmu na začátku soutěže chybí.Na to platí pouze "to 

chce čas".Domácí tedy vyhrávají jasně 10-0 a hostům nezbývá,než se zaměřit na odstraňování chyb,kterých 

dneska bylo docela dosti.Co je může potěšit,že se opět dostali přes devět set a uhráli své zatímní týmové 

maximum.A na tom se dá začít stavět!     

 

   

                                                                                                                                                                 
„Cho66“ 


