
 

 

 

 

 

 

 

     

2015/16 

 

 

 

Není to tak dávno kdy se rozjel prvními zápasy čtvrtý ročník Kulicha a nyní máme za s sebou první 

půlku soutěže.Opět se nám nepodařilo odehrát všechny zápasy podzimní části soutěže.Termíny 

komplikovaly hlavně zápasy našich výběrů Nautilusu A+B v Karlovarské lize neregistrovaných 

kuželkářů.Jelikož se v těchto týmech točí spousta našich hráčů tak se nepodařilo nají do konce tohoto 

roku pro dva zápasy.Co říci k první polovině soutěže.Jako vždy  se docela slušně zaplnila tabulka 

třístovkářů.Z třiceti osmi hráčů a hráček kteří se na kuželně předvedli jich plných čtrnáct dokázalo 

toto metu překonat.A jsou mezi nimi i dvě ženy.Zatím nejlepší výkon mezi muži předvedl Martin 

Havel.To když zdolal 355 kuželek.Mezi ženy se na první místo dostala Andrea Hornová výkonem 

341 poražených kuželek.V top trojce všech hráčů co se týče průměru jsou kromě již zmiňovaného 

Martina Havla ještě Marcel Rewczuk a Čepila Karel junior.A top výkonem 1246 se zatím nečekaně 

blýsklo družstvo Dřeváků.K nim se dokázali přiblížit Junioři výkonem 1217 poražených 

kuželek.Mezi družstvy  se stále vysoko drží Zahrádkáři.Čekalo se jak se popasují s rolí druhého týmu 

loňského ročníku a nutno říci,že se s touto rolí vyrovnávají s načekanou jistotou.Vždy dokázali na 

své soupeře cosi vymyslet a zatím s přehledem své zápasy vyhrávají.Obzvlášť výbornou sérii výher 

si drží proti Dřevákům,které  z osmi vzájemných duelů nechali pouze jednou vyhrát.První letošní 

porážku utrpěli ve svém posledním zápase po vyrovnaném boji s týmem Plyšáků..V opačné situaci 

jsou naopak Junioři.Toto družstvo bylo pokaždé na bedně,ale letos to s nimi nevypadá zrovínka moc 

růžově.Pět podzimních proher a z toho čtyřikrát prohra v řadě,tak s tím nepočítali ani největší 

pesimisté.Bohužel nikdo ze spoluhráčů Vládi Pavelky,snad kromě jejich kapitánky Andrey v zápase 

se Šikuly,který jediný získává body nedokáže na jeho výkony navazovat a tak se toto ještě nedávno 

velmi silné družstvo pohybuje na úplně jiném konci tabulky než bylo zvyklé.Už dávno se jim tedy 

neříká „klikaři“.To se tedy opravdu nečekalo.Jediná výhra nad Šikuly,ve kterém musím obzvláště 

vyzdvihnout super výkon kapitánky Juniorů Andrey Hornové,která dokázala porazit 341 kuželek,což 

se doposud žádné ženě v historii Kulicha nepodařilo.Stavěči dosavadní vítězové všech tří ročníků 

zatím procházejí soutěží také jako Zahrádkáři vítězně.A to přesto že se jejich kapitán Milan Hruška 

nebojí experimentovat se sestavou ve které točí všechny hráče.Zatím mu to ale vždy vyšlo k jeho 

spokojenosti.Další družstvo Ajeťáci,do jejichž sestavy se postupně vrátil po operaci kolena Petr 

Smrž,zatím předvádějí také slušné výkony.Jejich hra stojí hlavně na druhém hráči mezi jednotlivci 

Marcelu Rewczukovi, ke kterému se poté slušnými výkony přidávají i jeho spoluhráči.Zatím jim to 
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stačí na střed tabulky,kde ale bude ještě na jaře tuhý boj o umístění na bedně jelikož rozdíly mezi 

týmy ve středu tabulky jsou minimální. Vždyť mají za zády Dřeváky a Plyšáky,taktéž družstva 

brousící si zuby na bednu.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 2016 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 2016 !!!!!!!!!!                                                                                                      

Ještě vás samozřejmě nepřipravím o sumář zápasů za měsíce listopad a prosinec .                                                        

      

 

 

 

 

                      

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

  TABULKA-Průběžná 

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

1.  zahrádkáři              4   0   1   1117.8    36: 14    8   +2 

2.  ajeťáci                     4   0   2   1132.3    40: 20    8    0 

3.  stavěči                     4   0   0   1128.3    28: 12    8  +2 

4.  plyšáci                      3   0   2   1131.2    31: 19    6  +2 

5.  dřeváci                     3   0   3   1146.7    31: 29    6  +2 

6.  junioři                      1   0   5   1101.5    20: 40     2  -2 

7.  šikulové                    0   0   6    931.7     4: 56       0  -6 

                            ZÁPASY: 

stavěči               šikulové                08/11/15    8 :  2   1059  :954                    

dřeváci               plyšáci                  10/11/15    9 :  1   1242 :1114                  

šikulové              zahrádkáři           15/11/15    0 : 10    923 :1080                              

stavěči                junioři                  17/11/15    8 :  2   1085 :1084                  

ajeťáci                zahrádkáři            19/11/15    4 :  6   1146 :1164                      

plyšáci               šikulové                 22/11/15   10 :  0   1104 :895               

dřeváci               junioři                   23/11/15    6 :  4   1165 :1100                     

ajeťáci                šikulové                29/11/15   10 :  0   1120 :896                      

plyšáci                ajeťáci                   04/12/15    4 :  6   1129 :1157             

zahrádkáři         dřeváci                  11/12/15    8 :  2   1114 :1094              

šikulové              junioři                   13/12/15    0 : 10   940 :1217                          

junioři                plyšáci                    15/12/15    0  :10  1055:1155     

zahrádkáři          plyšáci                  18/12/15     4  : 6    1114:1154            

ajeťáci              stavěči                     28 /12/15    4 : 6    1111:1195                       

               TŘÍSTOVKÁŘI:                                         

1.  HAVEL Martin              st           355              

2.  REWCZUK Marcel        aj           348 

3.  HORNOVÁ Andrea        ju          341             

4.  PAVELKA Vladimír      ju          337             

5.  ČEPILA Karel ml. c.      dř          336                

6.  VAŠKO Jozef                 aj          326 

7.  ZIGAL Pavel                  za          324                        

8.  KLOFANDA Jiří            dř          323 

9.  HRUŠKA Milan c.          st          322                  

10.  SOBOTKOVÁ Martina  pl        321    

11. ČEPILA Karel st.           dř          321         

12. ČERMÁK Radek           za          320      

13. SMRŽ Petr                     aj           320            

14. CHVOJAN Petr             pl          318                                                                     

15.  BAMBOUSKOVÁ Jana  za      306 

16. HAŠKOVC OVÁ Jana    pl        300 

17. ČERMÁK Eduard          za         300 



 

                                        

                                                      ZÁPASY PODROBNĚ 

 

               domácí: stavěči                 datum: 08/11                 hosté: šikulové 

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

 TESAŘ Petr                  197   46  243 19    HORN Jiří                           203   48  251 22 

 ZADINOVÁ Alena       173   76  249  9     NOHÁČEK Václav c.         165   51  216 22 

 ZADINA Rudolf           189   76  265 13    HRODEK Rudolf                175   63  238 17 

 HRUŠKA Milan c.      219   83  302  6     NÁDVORNÍKOVÁ Eva     183   66  249 12 

     body:  8    celkem:  778  281 1059 47                   body:  2    celkem:  726  228  954 73 

                       Vítězí stavěči poměrem 8 : 2 . 

Druhou listopadovou neděli začala další várka podzimních zápasů.To se proti s sobě postavila družstva 

Stavěčů a Šikulů.První si za domácí zahrál Petr a soupeřem mu byl hostující Jirka.Souboj to byl až do konce 

velmi vyrovnaný.Také díky tomu,že oba spáchali na své poměry nebývale hodně chyb v dorážce.Jako by jeden 

druhému nechtěl příliš utíkat.Domácí hráč vedl po prvních plných o šest klacků,ale po dorážce už vedl Jirka o 

celou devítku.Ve druhých plných Jirka dalších jedenáct kuželek uhrál navíc a vypadalo to,že si svůj náskok v 

poklidu pohlídá až do konce.Ale jeho čtrnáct chyb v následující dorážce,tento zápas ještě notně 

zdramatizovalo a dalo Petrovi spoustu šancí na zvrat.Bohužel domácí hráč body nabízené na zlatém podnose 

hrdě a vytrvale odmítal a daroval tak svému soupeři body za konečnou výhru.Díky tomu se hosté ujali vedení 

2-0.Jako druzí si zahráli Alenka a Václav hostující kapitán.I tady se opět čekal napínavý a vyrovnaný 

souboj.Ale hostující hráč hrál prim pouze prvních pár hodů.Pak ztratil veškerou svou herní jistotu a to byla ta 

správná voda na Alenčin mlýn.Pomalu,ale jistě přebrala otěže zápasu pevně do svých rukou.Už po první půli 

vedla nad soupeřem o 28 klacků.Aby taky ne když Vašík nedokázal uhrát ani stovku.Druhá půle už byla přece 

jenom vyrovnanější,ale domácí hráčka plně těžila z výhody náskoku a dá se říct,že v poklidu uhrála první body 

pro domácí.Také její celkové číslo bylo pro ní velmi pěkné a co jí muselo obzvláště potěšit byly jenom tři 

chyby ve druhé dorážce.Spolu s první dráhou jich měla jenom devět,kdežto její soupeř jich měl ještě o desítku 

víc.Což také bylo jednou z hlavních příčin že neuhrál ani dvěstě dvacet.Za stavu 2-2 a +25 pro domácí 

nastoupila třetí dvojice ve složení Ruda a Ruda.To se to pěkně na plánech sešlo.Domácí hráč se na plánech 

hledal celé první plné a toho soupeř využil k mírnému náskoku tří kuželek před první dorážkou.V té si 

konečně stavěč Ruda vzpomněl jak se to v Nautilusu musí hrát a vzal si vedení na svou stranu.Ve druhých 

plných začal Ruda šikula ztrácet dech(aby taky ne když se před zápasem byli Šikulové zahřát na bowlingu)a 

domácí hráč navýšil svůj náskok o dalších sedmnáct klacků.Dorážka pak už byla pouhou formalitou,aby se 

dostálo pravidlům Kulicha.V té ještě Ruda od Šikulů trochu snížil rozdíl ve skóre,ale další body za výhru šli 

jasně na konto domácích.Za rozhodnutého stavu 4-2 +52 klacků šli poslední na plány Milan kapitán domácích 

a Evička šikulka.Domácí hráč hnedle v plných,přes veškerou její snahu,utekl soupeřce o 28 klacků a tím se 

zbytek zápasu prakticky odehrál už jenom z povinnosti.Při vší úctě k výkonu Evičky,přece jenom je Milan v 

současnosti výkonnostně o pěkných pár levelů výše a to také na plánech dokazoval.Ač čas od času s kuželnou 

bojoval přesto nakonec jako jediný přelezl třístovku.Evička se také činila a mnoho nechybělo aby byla nejlepší 

ve svém týmu.Stačilo uhrát navíc jenom tři kuželky.Takhle byla "jenom" druhá ale i tak zahrála hodně 

dobře.Tímto nakonec tedy domácí vyhrávají poměrem 8-2 celý tento zápas. 

  

 

 



 

        domácí: dřeváci                 datum: 10/11                  hosté: plyšáci 

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

 KLOFANDA Jiří            220   86  306 11    HAŠKOVEC Luboš         165   58  223 14 

 ČEPILA Karel st.           218  103  321  6     HAŠKOVCOVÁ Jana      208   79  287 15 

 BRYNDAČ Stanislav    210   78  288 11     SOBOTKOVÁ Martina    199   89  288  8 

 ČEPILA Karel ml.       233   94  327  6       CHVOJAN Petr              230   86  316  8 

      body:  9    celkem:  881  361 1242 34               body:  1    celkem:  802  312 1114 45 

 

                        Vítězí dřeváci poměrem 9 : 1 . 

Domácí konečně nastoupili na plány v tom nejsilnějším co mají momentálně ve svých řadách a této své 

výhody v tomto zápase dokonale využili.To hosté nemají čím,myšleno sestavou,soupeře překvapit,jelikož 

nastupují opět ve svém obvyklém složení.Do úvodu nastoupili Jirka a Luboš.A byl to podle čísel souboj 

naprosto v režii domácího hráče.V plných Luboše nechal za s sebou o 55 klacků a taktéž v dorážce mu nedával 

žádnou šanci na alespoň malou naději na více vyrovnaný duel.V čem si byli alespoň trochu vyrovnaní,to bylo 

v chybách,kde byl mezi nimi rozdíl tří chyb v neprospěch Luboše(11-14),ale to dnes na výsledek mělo 

pramalý vliv.Jirka si opět dokázal,že třístovka je pro něj meta,kterou dokáže uhrát a také proto po zásluze bere 

první body za výhru.Luboš předvedl svůj obvyklý standart a to bylo dneska opravdu málo.Druzí šli na plány 

Karel senior a Jana.Nyní se už čekal přece jenom vyrovnanější souboj.Tato teorie vydržela pouze první 

polovinu.Tu vyhrál senior o sedm klacků.Jana bohužel ztratila kontakt se soupeřem v druhých plných.Dalších 

jedenáct kuželek ztráty znamenalo,že do druhé dorážky jde s mankem dvou devítek a to zrovna klidu 

nepřidá.Navíc v první dorážce ztratila sedm kulí,což naznačovalo,že druhá dorážka nebude tím oč by se mohla 

opřít.A také tomu tak nakonec i bylo.Dalších osm chyb rázně utnulo veškeré naděje na možný zvrat.Toho 

zdatně využil senior a ještě navýšil svůj náskok.Nakonec z toho byla i první letošní třístovka.A za to se dneska 

brali body.Stav 4-0 +117 klacků po polovině zápasů,dával velké šance domácím na výhru.Třetí šli na plány 

Standa a Martina.Opět papírově vyrovnaná dvojice,ale přece jenom více se sázelo na hostující hráčku.Ve 

prospěch domácího hráče hovořilo to,že je chodovskou kuželnou prakticky odkojen.První plné vyhrál Standa o 

tři klacky.Po dorážce prohrává o osm.Na chyby si oba byli kvit (5-5).Druhé plné Standa má opět lepší 

tentokrát o sedm klacků.A dorážku o jeden klacík.Takže když sečteme všechna plus a mínus vychází nám čistá 

plichta,takže dělba bodů.Tím pádem už bylo jasné,že tento duel vyhrávají domácí.Sice se na plánech ještě 

připravovala na svou hru poslední dvojice,ale že by Karel junior prohrál s Petrem o 118 kuželek bylo pouze v 

oblasti sci-fi.Oba totiž hrají velmi dobře a tak byl před námi opět vyrovnaný duel.Domácí hráč uhrál důležitý 

náskok hnedle na své první dráze.V plných utekl soupeři o 13 klacků a v dorážce o dalších sedm.Takže měl do 

druhé poloviny fóra dvaceti kuželek k dobru.Druhá půle začala velkým náporem Petra.V plných dokázal 

stáhnout půlku ztráty.To když zahrál nejlepší plné dne na jedné dráze rovných 124.I v dorážce dál mohutně 

stahoval.Navíc junior zahrál první devítku na osm hodů a třetí na šest což dál hrálo do karet Petrovi.V té chvíli 

už byl rozdíl na nule.Pak ale hostující hráč na chvilku polevil a to stačilo juniorovi aby popadl dech a nahrál 

další kuželky,které znamenali,že si vzal náskok zpět a uhrál tím i poslední body.Oba se dostali přes třista,ale 

junior byl o jedenáct klacků lepší.Tím tedy domácí vyhrávají 9-1 a berou si dva body do tabulky za celkovou 

výhru.Navíc se poprvé ve své historii dostávají celkovým součtem přes 1200 a vedou letošní tabulku top 

výkonů družstev. 

 

 

 

 



          domácí: šikulové                datum: 15/11               hosté: zahrádkáři 

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

 HORN Jiří                           204   61  265 12    ČERMÁK Radek                200   98  298  4 

 TOMEC František               122   59  181 25    ZIGAL Pavel                      216   83  299  8 

 NÁDVORNÍKOVÁ Eva     167   78  245 10    BAMBOUSKOVÁ Jana     186   62  248 18 

 HRODEK Rudolf                175   57  232 14    KOSTKOVÁ Alena             174   61  235 16 

             body:  0    celkem:  668  255  923 61                body: 10    celkem:  776  304 1080 46 

                      Vítězí zahrádkáři poměrem 10 : 0 . 

Jasná výhra hostujícího týmu,ale čtyři body z těch deseti,byly uhrány s odřenýma ušima.První šli na plány 

Jirka a Radek.Domácí hráč měl po prvních plných fóra šestnácti klacků.Radek ale dorážkou bez chyby,dokázal 

stav obrátit na plus dvě ve svůj prospěch.Druhé plné již ovládl hostující hráč a poté už bylo všem jasné,že si 

splní úlohu favorita a získá první body pro Zahrádkáře.Nakonec mu chyběly dvě kuželky aby se dostal mezi 

třístovkáře.Jirka nezahrál špatně,ale na Radka to bylo málo.Druzí šli na plány František a Pavel.Tento duel byl 

rozhodnut hnedle v prvních plných.Ty Pavel vyhrál o 59 klacků(55/114) a "vsjo bylo jásno".František se opět 

nedostal ani na dohled dvoustovky,kdežto Pavel si hodil "baťovku"(299).Takže po půlce stav 0-4 v neprospěch 

domácích a v kuželkách jim hosté ujeli už o parník.Pak ale přišel zlom a zbylé dvojice si byli až nečekaně 

vyrovnané.Ač v nich hostující hráčky nastupovali minimálně jako mírné favoritky,musela z jejich 

předvedeného výkonu jejich kapitánovi hodně zšedivět hlava.Hlavně z chyb v dorážce ve,kterých doslova 

excelovali.Myšleno v tom negativním směru.Třetí si zahrály Evička a Jana.Domácí hráčka po plných ztrácí pět 

klacků,ale po dorážce,světe div se,vede nad favoritkou o dvě kuželky.Ale druhé plné Evičce vůbec 

nevyšly.Jenom 76 a rázem ztrácí dvanáct kuželek.Sice ještě v dorážce bojovala a je v ní opět lepší 

soupeřky,ale ztráta byla přece jenom větší než dokázala stáhnout.Nakonec Jana uhájila skromný náskok tří 

kuželek a ten jí stačil na zisk třetích důležitých bodů.Ale to jak se svým náskokem hazardovala,se jisto jistě 

jejímu dnes nehrajícímu kapitánovi moc nepozdávalo.Hlavně osmnáct chyb Jany.Poslední šli na plány Ruda a 

Alenka.O vítězi již bylo rozhodnuto a tak se hrálo jenom o to,zdali pak domácí nedostanou na cestu domů 

žlutého ptáčka i s klíckou.A opět jsme byli svědky nečekaně vyrovnaného boje,který nakonec k radosti hostů 

vyhrála Alenka.Ale stejně jako její spolubojovnice jenom o tři kuželky.Hosté tak vyhrávají bez ztráty kytičky 

a domácí nakonec toho kanára dostali. 

           domácí: stavěči                 datum: 17/11                  hosté: junioři 

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

 ZADINA Rudolf           206   85  291  9    HORNOVÁ Andrea  c.       208   60  268 14 

 ZADINOVÁ Alena       168   58  226 17    REDLICHOVÁ Ivana       137   61  198 21 

 TESAŘ Petr                   178   61  239 15    PAVELKA Vladimír       215  122  337  1 

 HAVEL Martin            214  115  329  3    ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      212   69  281 16 

        body:  8    celkem:  766  319 1085 44             body:  2    celkem:  772  312 1084 52 

                        Vítězí stavěči poměrem 8 : 2 . 

Ten,kdo přišel na tento zápas a viděl v jakých sestavách,obzvláště té domácí a posléze i po losu do dvojic,si 

povětšinou pomyslel,že kapitán Stavěčů docela podcenil sílu svého dnešního soupeře.Vždyť proti s sobě 

nastupovala družstva,která pravidelně obsazují místa na bedně.Ale Milan svým hráčům věřil a následný vývoj 

utkání ukázal,že své hráče dokonale zná.Ale nebylo to tak jednoznačné,jak ukazuje konečný výsledek.První šli 

na plány Ruda a kapitánka hostů Andrea.První plné má lepší hostující hráčka a také v dorážce měla na 

soupeřem navrch.Po půlce tak vedla o jedenáct kuželek a pranic nenasvědčovalo tomu,že by neměla 

pokračovat dál ve své spanilé jízdě i po změně drah.Ale Ruda je ostřílený mazák a když poslouchá rad svého 



kapitána,dokáže být stále nebezpečným soupeřem.Ve druhých plných si soupeřku nenechal utéct a jednu 

kuželku ze ztráty ubral.Deset kuželek náskoku, nemusí být v dorážce žádnou výhodou.O tom se plně 

přesvědčila Andrea.Když přišel z její strany vzápětí čestík,měla najednou plné ruce práce aby se s ním jak se 

patří popasovala.Ke své smůle,s ním měla až nečekaně mnoho práce a to dokonale zahrálo do not Rudovi.Než 

Andrea dokázala čestíka smáznout,Ruda utíkal mílovými kroky za výhrou.Andrea sice ještě chtěla cosi s 

nepříznivým vývojem udělat,ale z přemíry snahy ji druhá dorážka zradila.Jenom dvě devítky a hlavně devět 

chyb,s tím se nedají dělat žádné zázraky.A tak z poměrně,po půlce,lehké cestě za body,z toho byla na konci 

duelu,kromě ztráty bodů i nečekaně velká ztráta v kuželkách.To Ruda nám ještě ve finále atakoval 

třístovku.Takže sázka na Rudu se Milanovi bohatě vyplatila.Druhé šly na plány Alenka a Ivča.Tady přece 

jenom papírovou favoritkou byla domácí hráčka.Ivča sice zahrála svůj první zápas na výbornou,ale stále platí 

nováčkovskou daň,když se teprve sžívá s kuželkářskou atmosférou a hlavně ještě musí pilně trénovat a to vše 

přece jenom hrálo více do not Alence.Ale kde by jinde měla Ivča sbírat zkušenosti než-li v ostrých 

zápasech.Papírové prognózy se začaly naplňovat hnedle v prvních plných.V těch zatím hostující hráčka 

nedokáže ukočírovat svou přílišnou snahu a paradoxně ve hře do plných hodně ztrácí.Proto po prvních plných 

Alenka vede bez jedné kuželky o dvacet.V dorážce dokáže Ivča svou hru zpřesnit,čemuž bylo i dnes a ubrala 

ze své ztráty kuželek pět.Ale přišly druhé plné a opět je tu ztráta dalších dvanácti kuželek.Sice si hází svou 

první zápasovou devítku,ale tuto výhodu vzápětí ztrácí dvěma "tichoni"(průhozy či dříve ozónovými 

dírami).Alenka si poté již svůj náskok pohlídala a tak i druhé body mají domácí.Nyní tedy spadly všechny 

naděje hostů hodně dolů.Ba dokonce šance na první letošní výhru,se zdá-li býti na hony vzdálené tvrdé 

realitě.Opět se domácí hráčka odvděčila svému kapitánovi za důvěru v ní vloženou body za výhru.Třetí šli na 

plac Petr a Vláďa.Domácí hráč se netajil tím,že by dneska chtěl skončit v červených číslech,což značí,že by 

jeho konečné číslo začínalo trojkou.Ale to,že nastupuje v týmu, který zatím pokaždé vyhrál Kulicha,mu na 

klidu do hry moc nepřidává.Co na tom,že v tréninku třístovku má na dohled.Zápas je přece jenom ouplně vo 

něčem jiném.Navíc měl těžkého soupeře což by mu,ale naopak mělo uvolnit ruce a mysl a měl by si hrát pouze 

svou hru.Ale i tentokráte to bylo z jeho strany spíše trápení než-li užívání si možnosti si zahrát a nic 

neřešit.Vždyť jeho tým měl solidní náskok a body uhrát nemusel.Takže konečně nějaká čísla.První plné Petr 

ztrácí jednadvacet klacků.Po dorážce je pozadu o dalších pětadvacet.Druhé plné se trochu polepšil,ale přesto je 

v mínusu dalších šestnáct kuželek.A závěrečná dorážka byla z jeho strany další velké trápení a ztratil dalších 

třicet šest klacků.Když to tedy sečteme,Vláďa uhrál první body pro hosty,nad soupeřem vyhrál bez dvou 

kuželek a stovku.A výkonem třistatřicet sedm se dostal na třetí místo v top desítce.Před poslední dvojicí je 

tedy stav 4-2 pro domácí,ale na kuželky vedou hosté o 47.I proto byl tento poslední duel alespoň trochu 

zajímavý.Proti s sobě stáli Martin a Anička.Domácí hráč rozjel první půlku doslova raketově.Plné 118 a po 

dorážce měl 179!To vypadalo z jeho strany další atak rekordů.Anička taky zrovna nezahálela ale 142 

znamenalo docela velkou ztrátu.Druhé plné,ale Martinovi vůbec nesedly.Hlavně dvojka dráha mu nechtěla dát 

vůbec nic zadarmo.Ba dokonce to chvílemi vypadalo,jako by zkoušela co domácí hráč vydrží.Nakonec se 

nedostal ani přes stovku.Toho  se snažila využít jeho soupeřka a v tichosti ubrala ze ztráty osm klacků.V 

dorážce se,ale Martin opět našel a čistou hrou nakonec přece jenom svůj celkový dojem z druhé dráhy 

napravil.Anička devětkrát chybovala a také díky tomu poztrácela celý náskok svého týmu v kuželkách a o 

jednu kuželku nakonec i v tomto prohráli.Takže Stavěči vyhrávají poměrně jasně 8-2 v což by na začátku 

zápasu málokdo z přítomných věřil.Možná ani jejich kapitán.Ale vo tom to je,že jo! 

             domácí: ajeťáci                 datum: 19/11               hosté: zahrádkáři 

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

KUNTOVÁ Dagmar       207   56  263 14    BAMBOUSKOVÁ Jana      208   98  306  9 

SMRŽ Petr                       191   78  269 11    ČERMÁK Radek              212  108  320  2 

VAŠKO Jozef                  199   89  288  6    ČERMÁK Eduard c.            172   68  240 10 

REWCZUK Marcel       222  104  326  7   ZIGAL Pavel                       210   88  298  7 

         body:  4    celkem:  819  327 1146 38             body:  6    celkem:  802  362 1164 28 

                      Vítězí zahrádkáři poměrem 6 : 4 . 



Hodně zajímavý zápas dvou tradičních soupeřů.Jako první se proti s sobě postavily Dáša a Jana.Po prvních 

plných byl mezi nimi rozdíl jedné kuželky ve prospěch domácí hráčky.Ovšem dorážka převážila misky vah 

výrazně na stranu hráčky hostů.Jana zahrála 56,kdežto Dáša jenom šestadvacet a bylo o tomto duelu prakticky 

rozhodnuto.Jana si ve druhé půli náskok v poklidu pohlídala a navíc se jako první žena letos dostala přes 

třista.Docela velká změna oproti jejímu nedělnímu výkonu kdy si hodila 248.Dáša se ještě snažila,ale ztráta z 

první dráhy byla nad její síly.Takže hosté se ujali vedení 2-0 a mají k dobru +43 klacků.Druzí šli na plány Petr 

a Radek.I tento duel měl prakticky stejný průběh jako ten první.Radek po plných uhrál náskok jedné devítky a 

v dorážce  nadělil soupeři dalších třicet klacků.Stejně jako Jana Dáše.Takže po půlce se už hrálo o kolik,že 

domácí hráč nakonec prohraje.Radek se jako druhý dostává,docela výrazně,přes třista a Petr byl jenom o pár 

kuželek lepší Dáši.Po půlce tedy hosté vedli již 4-0 a měli k dobru 94 klacků.To byla pro domácí docela 

nečekaně velká ztráta.Třetí šli na plány Pepa a Eda.Domácí hráč se musel nutně snažit aby dal svému 

poslednímu spoluhráči ještě nějakou naději na zvrat.Ale to by musel předvést výkon podobný tomu se 

Dřeváky.Ale to se dnes zdaleka nepodařilo.Sice soupeře poráží,ale celkový výkon nic moc.Spousta 

zbytečných chyb,hlavně do plných jej připravila o lepší konečný výsledek.Navíc se Eda neskutečně trápil,ale 

Pepa toho nedokázal využít tak jak by se slušelo a patřilo.Nakonec tedy domácí hráč vyhrává a smáznul z 

rozdílu plných osmačtyřicet klacků,ale chtělo to o něco víc ubrat ze ztráty.A třístovka ta byla taky docela 

daleko.Poslední šli do boje Marcel a Pavel.První plné vyhrává Pavel o jednu kuželku.Dorážka je zase naopak v 

režii domácího hráče a do druhé půlky si nese náskok šestnácti kuželek.Ve druhých plných Marcel utekl o 

dalších třináct kuželek takže před dorážkou už hostům zbývalo sedmnáct kuželek náskoku.Marcel tlačil dále 

na pilu,ale Pavel se nevzdával a stále se držel na původním rozdílu.V závěru měl domácí hráč i trochu 

smůly.Otevřel si pěknou šestkou,ale ze zbývající trojky už dorazil jenom jednu kuželku.Takže sice jako druhý 

domácí hráč vyhrál,dostal se opět přes třístovku,ale hostům stále zbyly k dobru dvě devítky a to rozhodlo o 

jejich konečné výhře. 

 

  domácí: plyšáci                 datum: 22/11                 hosté: šikulové 

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

 HAŠKOVEC Luboš          182   50  232 14    TOMEC František                137   41  178 23 

 HAŠKOVCOVÁ Jana c.   199   70  269 15    HRODEK Rudolf               178   70  248 10 

 SOBOTKOVÁ Martina    199   86  285  7      NÁDVORNÍKOVÁ Eva     167   78  245 12 

 CHVOJAN Petr               231   87  318  8     NOHÁČEK Václav c.          172   52  224 18 

          body: 10    celkem:  811  293 1104 44                 body:  0    celkem:  654  241  895 63 

                        Vítězí plyšáci poměrem 10 : 0 . 

Výsledek vypadá jednoznačně a tak to i ve většině duelů vypadalo.Snad jenom první půlka druhého duelu 

měla nečekaný průběh,ale ve druhé polovině se vše vrátilo do očekávaných kolejí.První šli na plány Luboš a 

Franta.Domácí hráč mírně utíká soupeři v prvních plných.Náskok si poté udržel i po dorážce.Tu měli oba 

skoro nastejno (26-25).Druhé plné se konečně Luboš dostal do správné provozní teploty a rázem uhrál přes 

kilo.To František se opět trápí a ztratil plných 34 kuželek.Takže dorážka se dohrávala již jenom z 

povinnosti.Nakonec tedy první body uhrává s velkým náskokem domácí hráč,jelikož František se ani v tomto 

zápase nedostal na dohled dvoustovky.Druzí si zahráli Jana a Ruda.Tento duel byl zajímavý hlavně v první 

půli.Jana zahrála přes kilo a vůbec nic nenasvědčovalo tomu,že by mohly nastat nějaké ty komplikace na její 

cestě za plánovanými body.Ale dorážka tento duel pěkně zamotala.První devítku Jana zmákla ještě slušně,ale 

ta druhá to bylo jedno velké trápení.Slušně si otevřela,ale postupným  zobáním si nechala nakonec pravou fánu 

a levého sedláka.A nastaly nevídané komplikace.Ne a ne se do těch zbylých kuželek trefit.Nakonec udolala 

sedláka,ale fána zůstala až do konce.Celkem 13! chyb v této dorážce dávalo velkou naději soupeři na pokus o 

velké překvapení na úkor favorizované soupeřky.Ruda se také proto snažil seč mu síly stačili.Ze ztráty osmi 

klacků po plných,si do druhé půle nesl náskok jedné devítky.Aby taky ne když Jana nedorazila ani dvě celé 

devítky.Ve druhých plných,přestože to Janě opět nepadalo zdaleka podle jejích představ,otáčí domácí hráčka 

vedení na svou stranu.A v dorážce se konečně chytla a náskok ještě navýšila.Takže nakonec ty povinné body 



za výhru uhrála.Ale byla to z její strany pěkná makačka.Třetí šly do boje Martina a Evička.Domácí hráčka po 

plných vede o 24 klacků a svůj náskok až do konce jenom zvyšovala.V závěru si přes drobnou komplikaci 

s kolenem své vedení pohlídala a i ve třetím duelu vítězí domácí hráčka.Poslední se do s sebe pustili Petr a 

Václav.Domácímu hráči sedly výborně oboje plné.Dohromady v nich zahrál 231,čímž si dodal toho správného 

klidu do dorážky.V té se mu taktéž slušně zadařilo a výsledkem mu byla další třístovka.Za což samozřejmě 

bral i poslední bodíky.Václav se sice snažil,ale nepovedená první dráha kde mu chyběla jedna kuželka ke 

stovce,ho dlouho po zápase mrzela.Druhá už byla přece jenom o něco lepší a alespoň trochu zmírnila 

nepříznivý dojem z jeho hry.Domácí tak nadělili svým soupeřům toliko nepopulárního kanára. 

 

       domácí: dřeváci                 datum: 23/11                  hosté: junioři 

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

 ČEPILA Karel st.          214   88  302  7     PAVELKA Vladimír      216   87  303  4 

 ČEPILA Karel ml. c.  232  100  332  2    ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      200   61  261 16 

 KUCA Antonín            194   71  265 12     PRIŠŤÁK Josef                 197   60  257 14 

 KLOFANDA Jiří          198   68  266  9     HORNOVÁ Andrea  c.     187   92  279  9 

      body:  6    celkem:  838  327 1165 30              body:  4    celkem:  800  300 1100 43 

                        Vítězí dřeváci poměrem 6 : 4 .     

No teda.Čtvrtý zápas Juniorů a první výhra kde nic tu nic.Takovouto krizi tedy ještě nepoznali.I když Dřeváci 

jsou letos hodně silní,přesto se čekalo,že je Junioři více alespoň potrápí.Ale teď tedy k samotnému 

zápasu.První šli na plac Karel senior a Vláďa.Domácí hráč po plných vedl na první dráze o šest klacků.Ztrátu 

však jeho soupeř hravě smazal v první dorážce a dokonce šel na druhou dráhu s vedením dvou kuželek.Druhé 

plné má naopak lepší hostující hráč a utekl seniorovi o dalších osm klacků.Zdálo se,že si tedy Vláďa v poklidu 

dojde pro de facto povinné body za výhru.Ale senior neházel flintu do žita a v dorážce dokázal tento duel 

řádně zdramatizovat.Vláďa se musel dlouho o konečnou výhru strachovat a nakonec se mu to zadařilo.ale z 

náskoku mu zbyla jenom jediná kuželka.Ale i taková výhra se počítá.Druzí šli do toho Karel junior a 

Anička.Domácí kapitán utekl soupeřce hnedle v prvních plných o sedmadvacet klacků a tím pádem už nebylo 

prakticky co řešit.A když v následující dorážce přidal dalších třiadvacet klacků vedl již o padesátku.Tím se 

plně mohl soustředit na druhé dráze na své konečné číslo a opět se pochlapil a zahrál nejlepší výkon dne 

332!Čímž vybojoval důležité první body pro svůj mančaft.Navíc druhá dráha bez ztráty kytičky,co víc si mohl 

ten večer přát.Anička ještě sice bojovala,ale ztráta byla opravdu po půlce obrovská a ve druhé jí ještě Karel o 

další kuželky utekl.Takže po půlce máme tedy stav 2-2.Ale domácí mají luxusní náskok sedmdesáti klacků.To 

jim jistě vlilo více sil do zbytku zápasu.Třetí šli na plány Tonda a Pepa.První plné domácí hráč prohrál o sedm 

klacků.Ani dorážka se mu zrovna nepovedla a Pepa po půlce vedl o dost slušných patnáct kuželek.To zrovna 

nebylo ouplně podle plánu domácích.Ve druhých plných,ale přišel velký nápor domácího hráče.Ubral ze ztráty 

čtyři klacíky.A šlo se do dorážky.V té se Tonda překonával.Jenom jedna chybička,oproti jedenácti na dráze 

první a rázem jsme viděli úplně jiný průběh tohoto duelu.Tonda rychle smáznul zbylou ztrátu a protože Pepa si 

dovolil luxus osmi chyb,nakonec ještě dokázal domácí hráč pro s sebe urvat výhru.To se přenáramně hodilo do 

krámu Dřeváků,jelikož už vedli 4-2 a navíc měli super náskok v kuželkách,který při vší úctě k výkonům 

kapitánky hostů,jenž měla hrát v poslední dnešní dvojici,nebylo silách smazat.Takže se už v posledním 

dnešním mači hrálo o skóre.Že mají domácí výhru celkovou v kapse o tom již nikdo nepochyboval.Jako 

poslední si teda zahráli Jirka a již zmiňovaná kapitánka hostů Andrea.První plné lépe zvládá domácí hráč a 

vede šest klacků.Ale v dorážce chybuje celkem osmkrát, čehož Andrea využila k obratu.Po půlce vede o 

třináct kuželek.I druhé plné lépe zvládá domácí hráč.Nyní o pět klacíků.Čímž se náskok soupeřky zmenšil na 

osm kuželek.V dorážce se Jirka oproti první dráze výrazně zlepšil,hlavně v přesnosti dorážení.Jenom jedna 

chyba mu dávala větší šance na obrat.Ale ani Andrea nechtěla ztratit slibný vývoj a tak bylo z tohoto duelu 

opět slušné dráma.Oba bojovali seč jim síly stačili a nakonec se na druhé dráze rozešli smírně.Což ve finále 

znamenalo,že poslední pomocné body uhrála kapitánka hostů.Jirka se zastavil poměrně daleko za svou jistě 

plánovanou metou,kterou je překonání třístovky a ani Andrea se k tomu aby její konečné číslo začínalo trojkou 



zrovna moc nepřiblížila.To ale nic nezměnilo na jasném faktu,že celkově vyhrávají domácí a hosté si tak na 

svou první letošní výhru ještě musí počkat. 

 

        domácí: ajeťáci                 datum: 29/11                 hosté: šikulové 

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

 REWCZUK Marcel       235  103  338  4    POUSTECKÝ Václav       177   59  236 16 

 NÝVLT Bedřich c.          154   57  211 15    NOHÁČEK Václav c.        162   34  196 27 

 ŠTEGOVÁ Dagmar       187   80  267 10    TOMEC František                 171   41  212 26 

 SMRŽ Petr                      210   94  304  5    NÁDVORNÍKOVÁ Eva     175   77  252 11 

        body: 10    celkem:  786  334 1120 34                body:  0    celkem:  685  211  896 80 

                        Vítězí ajeťáci poměrem 10 : 0 . 

Podle čísel,to byla ze strany domácích,snadná cesta za body bez ztráty kytičky.Snad jenom jejich kapitán ve 

druhém duelu s kapitánem hostí se na výhru hodně zapotil.Ostatní výhry byly o hodně snazší.První se na plány 

postavili Marcel a Václav.Domácí hráč má po celý podzim výbornou fazonu a nejinak tomu bylo i 

dnes.Hnedle v prvních plných uhrál náskok pětatřiceti klacků a že to nebylo o víc tomu napomohly soupeři 

jeho dvě devítky.Také v dorážce pokračovala jasná dominance domácího hráče a po půlce to již bylo o 

pětapadesát.Venca se sice na druhé dráze do plných zlepšil,ale Marcel stále nepolevoval ve svém úsilí a opět 

plné zahrál výborně.A přidal dalších dvacet čtyři kuželek k dobru.A aby se to nepletlo tak v dorážce dalších 

čtyřiadvacet.Na konci jeho dnešní hry byla další třístovka a opět se přiblížil svému osobáčku.Václav se dostal 

kousek pod dvěstě čtyřicet a tak dostal naloženo o více jak kilo.Takže první dvojice prakticky rozhodla o 

osudu tohoto zápasu a domácí jenom čekali,kdože přidá další body za výhru,protože na skóre již byl tento 

zápas prakticky rozhodnut.První v řadě byl kapitán Bedříšek v duelu s kapitánem hostí Vašíkem.No a od 

začátku to s domácím hráčem nevypadalo vůbec růžově.Na pátečním tréninku hodil přes dvěstě šedesát,ale 

dneska na dráze z toho co hrál v tréninku ukazoval hodně málo.Sice si pamatoval kdeže to má stát,ale 

v ostatních činnostech,neméně důležitých,jakoby stále tápal.Dvě ozónové díry toho byly zářným 

příkladem.Ale svůj duel nevzdával a to bylo dnes na jeho hře velmi sympatické.První plné i díky ozónu,ztratil 

na soupeře dvanáct klacků.V dorážce ale zabral a také díky tomu,že jeho soupeř dorážku vůbec 

nezvládl,dokázal po půlce vést o tři klacky.A zdálo se,že už je konečně vyladěn na tu správnou notu.Ale stále 

občas hrál falešně.I druhé plné se dlouho na dráze hledal,ale přece jenom to bylo lepší té prvé.Dokonce navýšil 

svůj náskok o další čtyři klacíky.A začal boj v druhé dorážce o to,kdo z kapitánů bude mít radost z 

výhry.Jenom z výhry,protože ze hry nemohl mít dneska ani jeden dobrý pocit.Nakonec Bedříšek dokázal 

zvítězit.Vašík se totiž i ve druhé dorážce spíše trápil než hrál a nakonec se nedostal ani přes dvě kila.A to se 

mu doposud snad ani nestalo.Kapitán domácích ty dvě kila nakonec s odřenýma ušima dostal,ale jistě byl 

rád,že už to dnešní martýrium má zdárně za s sebou a hlavně že uhrál dva bodíky.Nakonec na to jak je uhrál se 

časem historie ptát nebude.Třetí šli na plány Dáša a František.Hostující hráč se domácí hráčky hodně dlouho 

držel.Hlavně první plné mu nezvykle dobře padaly a tak po plných mnoho neztrácel.Rozhodla hnedle první 

dorážka.Dáša dala pět devítek,kdežto Františkovi ke dvěma chyběla jedna kuželka.I druhé plné zahrál hostující 

hráč nebývale dobře a před dorážkou mohl směle vyhlížet svou první letošní dvoustovku.Nakonec se mu 

alespoň toto,když nebyly body za výhru,zadařilo.Dokonce by o jednu kuželku porazil v předchozím duelu 

kapitána domácích.Ale soupeřka Dáša pokračovala i na druhé dráze ve velmi slušném výkonu a v poklidu si 

pohlídala svou cestu za výhrou.Nakonec předvedla svůj nejlepší letošní výkon a to měla i docela slušné 

rezervy.Poslední šli na plány Petr a Evička.Domácí hráč se na první dráze konečně po delší době našel.Plné 

111 a dorážka 61 a po půlce u něj svítí 172.Tolik nehodil ani lídr domácích Marcel.Ani Evička nezahálela a 

hlavně v dorážce se hodně snažila.Pět devítek je hodně slušné.Nakonec po půlce má na kontě 130 a to není 

vůbec špatné.Druhé plné Petrovi nevyšly tak dobře jako první a jenom o jednu devítku byl lepší 

Evičky(99/90).A v dorážce dokonce jenom o jednu(33/32).To mu ale v pohodě stačilo na první letošní 

třístovku a také i na poslední bodíky za výhru.Evička zahrála také hodně dobře a poprvé se letos dostala přes 



dvěstě padesát a byla nejlepším hráčem svého týmu.Domácí si tak přesvědčivě došli pro de facto povinnou 

výhru a hosté si domů odnášejí žlutého ptáčka i s klíckou. 

 

           domácí: plyšáci                 datum: 04/12                  hosté: ajeťáci 

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

 HAŠKOVEC Luboš              193   61  254 15    ŠTEGOVÁ Dagmar       175   69  244 13 

 HAŠKOVCOVÁ Jana c.      193   97  290  7      VAŠKO Jozef                211   75  286 10 

 SOBOTKOVÁ Martina     219   96  315  5      SMRŽ Petr                   213  107  320  7 

 CHVOJAN Petr                    200   70  270 14     REWCZUK Marcel       213   94  307  9 

              body:  4    celkem:  805  324 1129 41          body:  6    celkem:  812  345 1157 39 

                        Vítězí ajeťáci poměrem 6 : 4 . 

To byl teda mač.Všechny duely velmi vyrovnané a rozhodovaly v nich až závěry.Teda kdo měl ty nervy ve 

finále pevnější.Do první dvojice nastoupili Luboš a Dáša.A byl to hnedle první napínavý souboj.Luboš zahrál 

neobyčejně zkušeně.Hlavně plné si pohlídal lépe než soupeřka a to jejich souboj hodně ovlivnilo.Po každých 

plných měl Luboš slušný náskok a poté si jej v dorážce více méně pohlídal.Na první dráze mu sice z náskoku 

třinácti klacků zbyly jenom tři,ale i tak šel do druhé půlky s tím, že má kousek nahráno.Druhé plné uhrál 

náskok dalších pěti kuželek a v dorážce ještě dvě přidal a tím celkově vyhrál.Dáša může jenom litovat dvou 

průhozů do plných,po jednom na každé dráze.To byl jeden z hlavních důvodů její prohry.Za stavu 2-0 pro 

domácí,šli na plac Jana a Pepa.Opět krásný napínavý duel.Pepa v prvních plných utekl Janě o třináct klacků a 

vypadalo to,že  vyhrát první půlku mače nebude žádný problém.Ale Jana se vůbec nedala a po dorážce byl na 

tabuli nerozhodný stav.Aby taky ne,když si hostující hráč neodpustil zbytečné chyby na krále.Druhé plné opět 

vyhrává Pepa.Sice jenom o pět klacíků,ale pokud by se patřičně poučil z dění v první části,byla by to do druhé 

dorážky menší výhoda.Ale nepoučil znovu promrhal i tem malý náskok a aby toho nebylo málo,Jana nejenom 

že ztrátu smázla,ale ještě další čtyři klacíky uhrála navíc a další bodíky za výhru brali domácí.Stav 0-4 a - 15 

kuželek po půlce,tak tímto vývojem hosté dozajista dopředu nepočítali.Když by bylo podle plánů nejhůř,tak by 

po půlce byla plichta.No ale stále jsme před s sebou měli dvě dvojice a rozdíl v kuželkách byl také hratelný.Do 

důležitého,pro celkový výsledek třetího duelu,nastoupili Martina a Petr.Oba se do boje pustili bez bázně a 

hany a bezpochyby jsme dnes viděli nejkvalitnější zápas.První plné ještě nic nerozhodly, až dorážka hodně 

učila směr následujícího vývoje.Petr zahrál 63 a o dvě devítky byl lepší soupeřky.Když se k tomu připočetli tři 

kuželky náskoku z plných tak si na druhou dráhu nesl fóra jednadvaceti klacků.Dosti slušný počin.Ale Martina 

je ostřílený kuželkářsky mazák,respektive mazačka.Ve druhých plných ze ztráty smázla celou devítku a do 

dorážky tak nastoupili oba dva s vyrovnanějšími šancemi na konečnou výhru.Navíc domácí hráčka ještě i v 

dorážce Petrovi zle přitápěla pod kuželkářský kotel a najednou to byl hostující hráč kdo  musel perně bojovat o 

bod a hlavně o šanci na celkový zvrat v tomto zápase.Nakonec tlak Petr ustál,ale bylo to o fous.Z náskoku mu 

zbylo pouhých pět kuželek ale i s těmi byli hosté spokojeni.Při pohledu na jejich konečná čísla jsme byli 

svědky jejich letošních osobáčků,se šťastnějším koncem pro hostujícího hráče.Že to bylo přes třista vám 

znalým nemusím připomínat.Do závěrečné dvojice nastoupili na plány dva současní lídři svých týmů.Za 

domácí Petr a za hosty Marcel.Oba měli jenom ve svých rukách osud dnešního zápasu.A šli do toho pěkně 

zostra.Hlavně Marcel.První plné krásných 118.Což byl před dorážkou náskok,bez jedné kuželky dvou 

devítek.V následující dorážce oba dosti z přemíry snahy chybovali(6/7),přesto si hostující hráč udržel náskok 

patnácti kuželek do druhé půlky.Jelikož celkové potřeboval vyhrát o klacků jedenáct byl v tomto okamžiku 

lepší plánu.Ale ještě před nimi byla celá druhé polovina mače.Že nebude mít Marcel cestu za výhrou o ten 

patřičný rozdíl v kuželkách jednoduchou,ukázaly hnedle druhé plné.Po nich mu z náskoku ubylo pět klacků a 

to by znamenalo plichtu.O všem rozhodla druhá dorážka.V té si Marcel nejenom že nenechal dále ubírat z 

náskoku,ale díky jenom dvěma chybám se mu zadařilo ještě spoustu klacíků uhrát navíc.Petr totiž na druhé 

dráze chyboval osmkrát a to byl,na dvě chyby soupeře,přece jenom velký  rozdíl na to aby se alespoň udržel ve 

hře na celkovou remízu.Marcel se jako třetí hráč dostal přes třista a také díky tomu vyhrál svůj duel a navíc 

poráží soupeře 37 klacků což v pohodě hostům stačilo na důležité body za kuželky a tím pádem i celkově 



vyhrávají tento zápas.Jak jsem v úvodu psal,všechny duely byly dlouho vyrovnané a vždy je rozhodl lepší 

závěr vítěze toho kterého duelu.I když celková remíza by byla vzhledem k vývoji zápasu přece jenom 

spravedlivější.Ale kuželky se na kdyby nehrají,že jo. 

 

          domácí: zahrádkáři              datum: 11/12                  hosté: dřeváci 

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

 BAMBOUSKOVÁ Jana       179   91  270  6        ČEPILA Karel st.           182   69  251 11 

 ČERMÁK Radek                  211   69  280 11        BRYNDAČ Stanislav    211   58  269 16 

 ČERMÁK Eduard c.             198   76  274 11       KLOFANDA Jiří           189   76  265 11 

 ZIGAL Pavel                        212   78  290  9       ČEPILA Karel ml. c.    214   95  309  4 

               body:  8    celkem:  800  314 1114 37             body:  2    celkem:  796  298 1094 42 

                       Vítězí zahrádkáři poměrem 8 : 2 . 

Takže černá série Dřeváků se zahrádkáři stále nemá konce.Osmý zápas v historii Kulicha a po sedmé zvítězili 

Zahrádkáři.A to dneska domácí měli to nejsilnější co momentálně na soupisce mají.A znovu to 

nevyšlo.Zahrádkáři zahráli výborně takticky a hlavně šli do boje s čistou klidnou hlavou,což se o většině jejich 

soupeřů,s výjimkou juniora,nedalo říct.Do první dvojice určil los Janu a Karla seniora.Od začátku to byl boj o 

každou kuželku.Chvíli vedla Jana,chvíli senior.Ale nervozita z důležitosti úvodního duelu oběma svazovala 

ruce.Hlavně senior chvílemi vypadal,jako byl na své domovské kuželně poprvé.Přesto po prvních 

plných,přestože se ani jeden nedostal přes devadesát(81/89),měl náskok osmi klacků.Takže mohl býti přece 

jenom ve větším klidu.Ale v dorážce si ho  nautilusácká kuželna doslova vychutnávala.Dvakrát čestík by otřásl 

s psychikou leckterého lépe naladěného hráče a tím dneska nebyl senior ani náhodou.Toho zdatně využila ku 

svému prospěchu Jana.V dorážce zpřesnila hru a po půlce to byla ona,kdo vede o osm kuželek.Přesto mohl 

vyhrát kdokoliv z nich,jelikož měli před s sebou stále ještě polovinu duelu.Druhé plné pokračovalo trápení 

hostujícího hráče.Přes pár světlých okamžiků,to když se mu do plných povedla tu sedmička tu šestka,však 

stále každým hodem ztrácel na Janu další a další kuželky.A to mu ještě svými občasnými újezdy dávala šanci 

na stažení rozdílu.Takže před druhou dorážkou vedla domácí hráčka o třináct klacků.Závěrečných dvacet hodů 

byl boj o každou kuželku.Senior si opět neodpustil jednoho čestíka což Janě pomohlo k celkové výhře.Tím 

vybojovala důležité úvodní body pro svůj tým.A náskok o devatenáct klacků,taky nebyl k zahození.Druzí šli 

na plány Radek a Standa.První plné zahráli výborně,oba přes sto(108/115) a Standa byl lepší o sedm 

kuželek.Následující dorážka,to byla spíše přehlídka chyb(6/7) než-li jistoty.Oba nedohodili ani celé tři 

devítky,přesto Standa navyšuje svůj náskok na celou devítku.Druhé plné byly ve znamení útoku domácího 

hráče.Opět se dostal přes stovku,o tři kuželky,kdežto Standovi k ní chyběli kuželky čtyři.To,ale znamenalo 

před dorážkou zásadní změnu ve vývoji duelu.Domácí hráč tímto stáhnul rozdíl na dva klacíky,takže se šlo do 

závěrečných dvaceti hodů prakticky ze stejné startovací čáry.Ke smůle hostů,v nich předvedl jejich hráč devět 

chyb a tento doslova hazard se mu hrubě nevyplatil.Radek totiž chyboval méně,díky tomu se mu povedlo 

shodit pět devítek,kdežto Standa necelé čtyři.A to rozhodlo,že i tento duel vyhrává domácí hráč.Stav 0-4 a -30 

klacků po půlce,to jistě bylo daleko od představ,se kterými do dnešního zápasu hosté nastupovali.Teď už 

museli opravdu zabrat aby měli ještě šanci ukončit svou černou sérii s dnešním soupeřem.Tím kdo měl tento 

nevděčný úkol,provést obrat byl v duelu s kapitánem domácích Edou Jirka.Při pohledu do tabulky 

jednotlivců,měl být papírovým favoritem hostující hráč.Ale v kuželkách se často nedá na papírové 

předpoklady dopředu sázet.Nikdy nevíte,jak na kterého hráče dolehne atmosféra právě probíhajícího zápasu a 

Jirka to měl o to těžší,že musel vyhrát jinak je po nadějích a s touto povinností se ne každý hráč dokáže 

popasovat.Navíc Eda je už velice zkušený hráč a měl v záloze ještě svého nejlepšího hráče do posledního 

duelu.První plné vyhrál domácí kapitán o šest klacků.Poté v dorážce se mu podařilo zahrát celou devítku více 

než soupeř.Aby taky ne,když Jirka osmkrát chyboval.Takže po půlce vedl Eda o 15 klacků.To nebylo zrovna 

to co by Jirka pro svůj klid do druhé části potřeboval.I druhé plné vyhrál domácí kapitán.Sice jenom o tři 

klacíky,ale tím pádem zvyšuje před závěrečnou dorážkou náskok na dvě devítky,což bylo hodně nadějné.A  



začal boj o bytí a nebytí hostů.Jirka se zlepšil na tři chyby a hnedle se dorážka lépe dařila.Bez jedné kuželky 

shodil pět devítek.To Eda chyboval šestkrát čímž ztratil z náskoku celou jednu devítku.To ho ale vůbec 

nakonec nemuselo mrzet jelikož mu stále ještě jedna devítka z náskoku zbyla a Zahrádkáři tak mohli začít 

oslavovat svou sedmou výhru v řadě na Dřeváky.Závěrečný duel,mezi kapitánem hostů Karlem a domácím 

Pavlem,již byl jenom o tom jestli si svůj dnešní kalich hořkosti hosté nevypijí až do dna,což by znamenalo,že 

by pod stromeček od soupeřů dostali žlutého ptáčka i s klíckou.A bylo se nač dívat.Pavel po plných vede o 

šest klacků(109/103).V dorážce,ale junior zabral a po ní vede o tři klacíky.K čemuž mu ovšem hodně 

dopomohl Pavel když si dovolil vyrobit sedm chyb oproti soupeřovo dvěma.Rozhodly druhé plné.V těch 

hostující hráč navýšil svůj náskok na jedenáct kuželek(103/111),čímž získal lepší výchozí pozici do závěrečné 

dorážky.I v té dominoval a svou šanci na čestné bodíky již ze svých rukou nepustil.Nakonec se jako jediný 

hráč dostal přes třista a žlutého ptáčka rázně odehnal.Domácí tak potvrdili svou letošní dobrou formu,kterou si 

udrželi z loňského ročníku a hosté si budou muset na další šanci své dnešní soupeře porazit na odvetu v jarní 

části soutěže. 

  domácí: šikulové                datum: 13/12                  hosté: junioři 

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

 NOHÁČEK Václav c.         178   61  239 15      ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      204   87  291  8 

 HRODEK Rudolf                175   61  236 16      PRIŠŤÁK Josef                 200   59  259 14 

 NÁDVORNÍKOVÁ Eva     180   87  267  9      HORNOVÁ Andrea  c.   217  124  341  3 

 TOMEC František                 157   41  198 26     PAVELKA Vladimír         229   97  326  5 

              body:  0    celkem:    690  250  940 66           body: 10       celkem:  850  367 1217 30 

                        Vítězí junioři poměrem 10 : 0 . 

Souboj, na podzim doposud nezvítězivších,družstev z bravurou zvládli lépe Junioři.Navíc předvedli celkový 

výkon,který doposud v historii svého působení v Kulichovi nezahráli.Jako první se do s sebe pustili na plánech 

Václav a Anička.První plné měli docela vyrovnané.Sice je vyhrála hostující hráčka,ale jenom o 6 klacíků 

(98/104).Až ve druhých plných si uhrála navíc dvacet kuželek.Dorážka však poměrně jasně ukázala kdo je 

dneska na plánech pánem. Teda paní.První má Anička lepší o celou devítku a druhé bez jedné kuželky o dvě 

devítky. Venca se sice snažil ,ale druhá polovina mače mu vůbec nevyšla a byl rád,že vůbec přelezl stovku. Z 

toho jasně plyne,že první body uhrála hostující hráčka a jenom jedna devítka jí nakonec chyběla aby se po 

delší době podívala přes třístovku.Druzí se do s sebe pustili Ruda a Pepa. Oba se dokonale znají ze středečních 

kuželkářských soubojů důchodců a tak se čekalo s čímže na s sebe dneska vyrukují.Přece jenom dneska šlo o 

body.Ruda ztratil v prvních plných třináct kuželek.V dorážce už byl soupeři vyrovnaným soupeřem,ale ztrátu 

zmírnit nedokázal jelikož oba hodili naprosto stejně 35.I druhé plné jsou v režii Pepy a pak už zbývalo 

domácímu hráči pramálo nadějí na zvrat.Protože i druhá dorážka byla velmi vyrovnaná,Ruda v ní byl o dvě 

kuželky lepší,rozhodla o celkovém vítězi tohoto duelu lepší hra hostujícího do plných.Po půlce tedy hosté 

vedou 4-0 a mají k dobru 75 kuželek.Tímto byl prakticky celý zápas rozhodnut,jelikož hosté měli ještě do 

závěrečných dvojic v záloze dva hráče těžkého kalibru,kteří při vší úctě ke zbývajícím dvěma domácím 

hráčům,měli být jasnými favority svých zápasů.A to přesto,že se občas v kuželkách dějí věci nevídané.Do třetí 

dvojice los určil dvě ženy.Evičku a Andreu.Opět to byla hostující hráčka,která soupeřce utekla hnedle v 

prvních plných.a to o dvaadvacet klacků.Pak ale předvedla domácí hráčka v dorážce devět chyb a veškeré,byť 

jen teoretické,naděje byly rázem v trapu.Obzvláště proto,že Andrea ještě v dorážce přidala dalších čtyřicet šest 

kuželek navíc k rozdílu z plných.Aby taky ne,když celkem zahrála 165!!.I druhé plné lépe zvládla 

Andrea.Evičce chyběla ke stovce jedna kuželka,ale Andrea jich zahrála ještě o patnáct více (99/114).Tím 

pádem bylo o bodech už jasno,ale hostující hráčka byla konečně blízko k tomu  po delší době překonat 

třístovku v zápase.A tato motivace ji pomohla ke skvělému výkonu.I ve druhé dorážce zahrála na 

výbornou.Dokonce na chlup hází stejně jako na první dráze(62).Což znamenalo nejenom,že tu třístovku hravě 

zvládla,ale nakonec jí po posledním hodu svítí na tabuli 341!!! s čímž musela být navýsost spokojená.Aby 

taky ne ,vždyť více ještě nehodila.Trochu ve stínu skvělé hry zapadl taktéž výborný výkon její soupeřky na její 

druhé dráze.Jak jsem uvedl,v plných jí chyběla jedna kuželka ke stovce,ale v dorážce předvedla zatím to 



nejlepší co kdy hodila a jenom o jednu kuželku v ní zaostala za Andreou.Ano hodila 61!! A navíc bez jediné 

chybičky.Takže i ona si dneska hází osobáček,který byl ovšem zastíněn skvělou hrou její soupeřky.Ale i ona 

sama může být se svou hrou,hlavně na druhé dráze,spokojena.Jako poslední šli na plány František a Vláďa.      

I tady byl od začátku jasný vítěz a šlo spíše o to,zda-li pak František opět přehodí dvěstě a také zda-li pak se 

jeho soupeř dokáže přiblížit svým výkonem své kapitánce.Nakonec domácímu hráči ke dvoustovce dva klacky 

do dvou set chyběli, hlavně díky šestadvaceti chybám a jeho soupeř se zastavil čtyři kuželky před třista 

třiceti.Tím pádem si domácí opět odnášejí ze zápasu žlutého ptáčka i s klíckou, a mají jich po dnešku už 

docela pěknou sbírku a hosté si k jednoznačné výhře a bodům připisují i první překonání mety 1200 kuželek. 

 

                 domácí: junioři                 datum: 15/12                  hosté: plyšáci 

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

ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      200   61  261 17    HAŠKOVEC Luboš            193   72  265  8 

HORNOVÁ Andrea  c.    194   85  279  9      HAŠKOVCOVÁ Jana c.     211   80  291 11 

PAVELKA Vladimír      210   83  293  7     SOBOTKOVÁ Martina     204  117  321  6 

PRIŠŤÁK Josef                179   43  222 14     CHVOJAN Petr                   196   82  278  3 

        body:  0    celkem:  783  272 1055 47                 body: 10    celkem:  804  351 1155 28 

                       Vítězí plyšáci poměrem 10 : 0 . 

Jako den a noc se proměnily výkony družstva Juniorů.Zatímco v neděli proti Šikulům to byla radost 

pohledět,dva dny na to proti Plyšákům to bylo trápení,respektive noční můra.Ale i takové kuželky jsou a o to 

je vše zajímavější.První šli na plány Anička a Luboš.Papírovou favoritkou tohoto duelu byla hostující 

hráčka,ale na papíry se dneska nehraje.Vždy záleží jak se kdo předvede v ten daný okamžik.Anička po plných 

vede o tři klacky,když se dostala jednu kuželku přes stovku.Ale dorážka,ta řádně,zamíchala s kartami obou 

hráčů.Zatímco Luboš se překonával a díky dvěma chybám uhrál pět devítek,ze strany Aničky to bylo velké 

trápení o čemž svědčí 12 chyb.Rázem je to Luboš,který tak  po půlce vede o slušných 17 kuželek.Po změně 

drah to bylo ze strany Aničky snaha smáznout ztrátu,kdežto Luboš měl snahu co nejvíce z náskoku udržet.V 

plných ztratil čtyři kuželky.Dorážka to už byl boj o vše.Lubošovi se povedly jenom tři devítky a vše měla ve 

svých rukou domácí hráčka.Kdyby dala existenc,tak ještě mohla dokonat obrat.Ale jenom kdyby.Jelikož se tak 

nestalo,tak Lubošovi zůstaly k dobru čtyři kuželky a s těmi mu padly do rukou i první body za výhru.A 

dlužno,že tyto body měli velký vliv na zbytek zápasů.Domácí s nimi jisto jistě počítali takže ztráta je dostala 

do poměrně prekérní situace.Teď již nezbývalo nic jiného než další dva duely vyhrát a zároveň i nahrát docela 

dosti kuželek náskoku pro svého posledního hráče aby se dalo ještě počítat s celkovou výhrou.Ale pod tlakem 

se hraje ouplně jinak než když je pohodička, klídek tabáček.Na vlastní kůži se o tom přesvědčila čerstvá 

rekordmanka mezi ženami a kapitánka domácích Andrea proti kapitánce hostí Janě.Ještě první plné spolu 

drželi krok. Ale dorážka opět ukázala,že pevnější nervy jsou na straně hostů.Jana zahrála stejně jako Luboš pět 

devítek a spolu se dvě kuželkami k dobru z plných odskakuje soupeřce o třináct klacků.To se zrovna moc 

nehodilo do krámu domácích.Druhé plné ještě více potvrdily to kdo je na tom momentálně lépe.Andrea se 

zastavila jednu kuželku před devadesátkou a ztratila dalších 15 kuželek na Janu.Dorážka pak už jenom 

kosmeticky upravila prohru Andrey.Sice zabrala a makala co se dalo,ale ztráta byla příliš vysoká.Takže i 

druhé body mají hosté a prakticky bylo o celkovém vítězi rozhodnuto.Domácí ale ještě stále bojovali aby si 

domů neodnesli pod stromeček žlutého ptáčka i s klíckou.Odehnat jej měl Vláďa v duelu s Martinou.A šel do 

toho pěkně zostra.První plné utekl soupeřce o dvě devítky (112/94),čímž měl slušný náskok.Ale dorážka se mu 

zrovna moc nepovedla.Jenom 34.To Martina,přestože chodovskou dráhu zrovna moc nemusí,zahrála krásných 

61 a rázem to je ona kdo po půlce vede.A to o jednu devítku.Druhé plné snad pod tíhou ztráty vedení nedal 

domácí hráč ani stovku kdežto Martina dala rovných 110.A tak před dorážkou Vláďa ztrácí jednadvacet 

kolíků.A to je i na něj dost.Navíc když Martina ani ve druhé dorážce nepolevovala ve své hře tak se nakonec 

nebylo ani čemu divit když tím kdo prohrál byl opět domácí hráč.Martina si navíc hodila 321 nový  



osobáček.Vláďa se zastavil sedm kuželek před třístovkou a že by toho žlutého ptáčka zpěváčka svým 

výkonem zrovna odehnal to teda ne.Spíše ho ještě blíže přilákal.Poslední šli do boje Pepa a Petr.Domácí hráč 

držel krok se soupeřem pouze první plné.Poté už jeho ztráta každým hodem jenom narůstala a Petrovi stačil 

průměrný výkon na závěrečnou výhru a tak si přece jenom domácí toho kanára odnesli. 

  domácí: zahrádkáři              datum: 18/12                  hosté: plyšáci 

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

 BAMBOUSKOVÁ Jana     212   68  280 13    HAŠKOVEC Luboš          182   69  251 14 

 ZIGAL Pavel                     222  102  324  6    HAŠKOVCOVÁ Jana c.   222   78  300 11 

 KOSTKOVÁ Alena            160   50  210 14    SOBOTKOVÁ Martina    217   79  296 10 

 ČERMÁK Eduard c.            223   77  300  8    CHVOJAN Petr               219   88  307  4 

             body:  4    celkem:  817  297 1114 41             body:  6    celkem:  840  314 1154 39 

                        Vítězí plyšáci poměrem 6 : 4 .                     

 

Zajímavý zápas. Od začátku až do konce bojovala obě družstva o vítězství. A opravdu mohl vyhrát kdokoliv. 

První šli na plány Jana A Luboš. První půle byla jaksi pro zahřátí obou hráčů. Jak jinak sobě vysvětlit po 

deseti chybách u obou hráčů v dorážce. Pro úplnost dodám, že po půlce vede Jana o patnáct klacků, které 

nahrála vlastně do plných, jelikož při stejném počtu chyb,zahráli dorážku také na chlup stejně. I druhé plné 

vyhrála Jana a opět o patnáct kolíků. Poté přišlo i zlepšení u obou hráčů  v dorážce, také díky menšímu počtu 

chyb a hnedle to bylo poznat na číslech, která nakonec zdolali. Luboš dokázal ze ztráty po plných ubrat 

pouhou jednu kuželku a tak první body uhrála domácí hráčka. A taky nahrála bez jedné kuželky třicet klacků. 

A že dneska budou kuželky rozhodovat o celkovém vítězi bylo všem nad slunce jasné. Druzí šli na plány 

Pavel a Jana. A opět jsme viděli hodně pěkný duel. Oba hráči ve finále zahráli plné na chlup stejně (222/222) a 

tak o vítězi rozhodla,jak jinak, dorážka. V té přece jenom zahrál lépe domácí hráč a tak i druhé body jdou na 

konto domácího týmu. Oba hráči se dostali přes metu třístovky, respektive Jana ji dala akorát, letos poprvé a 

Pavel ji přehodil o dvacet čtyři kuželek. Takže máme po půlce odehraných zápasů stav 4-0 pro domácí a k 

dobru mají 53 kuželek. Nyní přišel velmi důležitý,pro celkový výsledek,třetí duel.To se utkaly dvě ženy 

Alenka a Martina. Domácí hráčka měla jediný, ale přetěžký úkol a to udržet plusové kuželky na straně svého 

týmu. Ale opravdu to byl velice těžký úkol. Martina dokáže hodit hodně přes třista a tak se s napětím čekalo, 

jak tento duel dopadne. A dopadl pro domácí ne zrovna moc dobře.Jejich hráčka ztrácela na soupeřku každým 

hodem a po půlce byla ve ztrátě -48 kuželek což znamenalo,že do druhé půlky měli domácí z úvodního 

náskoku už jenom pět klacků a to byla teprve odehrána půlka mače. I druhá polovina byla ve znamení útoku 

Martiny na co největší rozdíl v kuželkách. Nakonec soupeřku udolala o 86 kuželek a jenom čtyři jí chyběli k 

další třístovce. Pro dramatičnost zápasu to byl ovšem ten nejlepší scénář jaký mohl nastat. Poslední dvojice 

měla ve svých rukou to, kdo nakonec bude mít lepší náladu až dojede poslední koule zpátky na svou pozici do 

podavače. Takže to bylo plně v režii Edy a Petra. První půlka byla bojem o každou kuželku. Plné má lepší 

domácí hráč o tři klacky a v dorážce z náskoku jednu ztratil. I druhé plné vyhrává Eda tentokrát o jednu 

kuželku. Rozhodla druhá dorážka.Až do konce se misky vah nakláněly z jedné strany na druhou. Ke smůle 

domácího hráče,ale přišel v ten nejméně vhodný okamžik,tři hody před koncem,čestík a šance na výhru se 

rázem rozplynula. Sice nakonec hodil třístovku,ale Petr byl ještě o sedm klacků lepší a tak na skóre vyhrávají 

tento dramatický zápas Plyšáci. Z čehož měli neskrývanou radost,hlavně také z toho,že konečně dokázali 

získat skalp svého dnešního soupeř. Díky této jejich výhře se taktéž poměrně vyrovnala tabulka družstev a v 

jarní části budeme jistě svědky velkého boje několika družstev u umístění na bedně. A pro atraktivitu celé naší 

soutěže je to vlastně jenom dobře. 

 

 



  domácí: ajeťáci                 datum: 28/12                  hosté: stavěči 

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

 KUNTOVÁ Dagmar       188   76  264  9    ZADINA Rudolf           207   51  258 16 

 ŠTEGOVÁ Dagmar        195   60  255 14    HRUŠKA Milan c.       224   98  322  2 

 REWCZUK Marcel       221   80  301  6    HAVEL Martin           232  113  345  2 

 SMRŽ Petr                       213   78  291  7    FUKOVÁ Veronika      199   71  270 13 

        body:  4    celkem:  817  294 1111 36          body:  6    celkem:  862  333 1195 33 

                        Vítězí stavěči poměrem 6 : 4 . 

Poslední zápas roku 2015 proběhl v režii družstev Ajeťáci a Stavěči.A byl celkem zajímavý. První se do s sebe 

pustili Dáša a Ruda.A byl to velmi vyrovnaný mač.Domácí hráčka získala slibný náskok v první půli.Po 

plných  sice prohrávala o jednu kuželku,ale zlepšenou hrou v dorážce,ve které se naopak její soupeř hodně 

trápil,devětkrát chyboval,získala náskok 15 kuželek.Ruda ale boj nevzdával a po druhých plných si vzal 

vedení o tři kuželky zpět na svou stranu.Takže opět rozhodla dorážka.V té je znovu lepší domácí 

hráčka,jelikož Ruda opět hodně chyboval,tentokrát sedmkrát a toho Dáša využila ke své výhře o čtyři 

kuželky.Moc pěkný souboj pro nestranné pozorovatele z řad diváků.Druzí šli na plány domácí Dáša číslo dvě 

a kapitán hostí Milan.Tady bylo poměrně rychle jasné,kdože bude z této dvojice úspěšnější.Zkušenosti 

jednoznačně hovořili ve prospěch hostujícího hráče a tak to také na drahách i vypadalo.Domácí hráčka se sice 

snažila,ale hlavně zaváhání při první dorážce,kdy vyrobila devět chyb jí připravilo o celkově lepší číslo a 

taktéž o dobrý pocit z předvedené hry.Protože druhá dráha byla z její strany o mnoho lepší.Ale to mělo 

pramalý vliv na celkový výsledek.Milan konečně dokázal zahrát v naší soutěži to co se od něj minimálně 

očekává a nakonec si výrazně vylepšil letošní maximum,čímž poskočil do top desítky hráčů co se týče 

nejlepších výkonů.Jasně přehazuje třístovku a tím také určil ráz druhé poloviny tohoto utkání.Domácí,pokud 

ještě chtěli pomýšlet na výhru,museli zbývající dva duely bezpodmínečně vyhrát,kdežto hostům stačila pouze 

jedna výhra,jelikož měli poměrně slušný náskok v kuželkách.Ale v neprospěch domácích hrálo to,že hosté 

ještě měli v záloze Martina, nejlepšího hráče soutěže,jenž má navíc v současnosti výbornou fazónu.Jeho 

soupeřem byl hnedle ve třetí dvojici za domácí Marcel,který se za Martinem drží na druhé pozici v tabulkách 

jednotlivců.Takže jsme byli vlastně svědky duelu dvou nejlepších hráčů soutěže.Pro domácího hráče bohužel 

duel nečekaně rychle skončil hnedle po prvních plných.To když je prohrál o 17 kuželek.A Martin je hráč,který 

si svůj náskok jen tak nenechá vzít.Navíc ani dorážka dnes Marcelovi nešla jako obvykle a po půlce už 

prohrával o tři devítky.Za tohoto stavu šel Marcel na druhou dráhu s relativně čistou hlavou a najednou mu to 

začalo padat tak,jak by jisto jistě přál aby mu to padalo od začátku.Druhé plné dává 123 a zdálo se,že ještě 

duel dokáže zdramatizovat.Obzvláště když měl jeho soupeř chvíli problémy trefit tu správnou ulici a jeho 

náskok se začal rychle ztenčovat.Ale Martin má,jak jsem výše uvedl v současnosti výtečnou fazónu a zavčasu 

našel ten správný směr,který koule vypouštěné z jeho zlaté ruky potřebovaly a dokázal před dorážkou udržet 

náskok 21 kuželek.A to se ukázalo býti hodně důležité,jelikož mu ten náskok přinesl důležitý klid do další hry 

a v dorážce poráží dalších 68 kuželek a hlavně ji zahrál bez jediné chyby.Marcel se sice ještě také snažil,ale na 

víc jak překonání o jednu kuželky třístovky to dneska nestačilo.To jeho soupeři chybělo ke třistapadesátce pět 

kuželek a s tímto nemá v soutěži konkurenci.Tímto také bylo v tomto zápase rozhodnuto o celkovém vítězi a v 

posledním duelu mezi Petrem a Veronikou se již hrálo o konečné skóre.Opět se bylo nač dívat.Duel byl velice 

dlouho vyrovnaný,přestože hostující hráčka opět musela nastoupit z plného zápřahu od baru a hlavně bez 

tréninku.Což bylo na ní ke konci duelu hodně patrné z toho jak trpěly její nohy.První plné vyhrál Petr o dva 

klacky a Verča dokázala po dorážce jeden klacík ze ztráty ubrat.Domácí hráč rozhodl o své výhře druhými 

plnými.V těch utekl soupeřce o dvanáct klacků a výhody náskoku plně zúročil i dorážce,kde ještě přidal k 

náskoku jednu devítku.Čímž také učil konečný výsledek celého zápasu který hosté vyhrávají na lepší skóre. 

 

        „cho66“ 

  



   

                                                                                                                                                                  


