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Skončilo teplo a letní lenošení a jelikož nastává podzim a zima,kde se lépe zahřejeme,než na kuželně 

při dalších zápasech v Kulichovi.A to nejenom sportem,že ano.Čímž volně naváži,že se pouštíme již 

do čtvrtého ročníku této soutěže.Na schůzi kapitánu,která proběhla tradičně začátkem měsíce září, 

jsme si vzájemně sdělili, respektive vyjasnili, představy jakým že se to směrem bude naše soutěž 

nadále vyvíjet. Některé věci se povedly a v těch se bude pokračovat, některé se bohužel povedli méně 

a ty vyvstala potřeba změnit, ku prospěchu všech a celé soutěže.Začnu tím co se změní. Hlavní 

změna nastane ve funkci pokladníka. Minimálně se potvrdilo, že kumulovat funkce na jednu osobu, 

není zrovna dlouhodobě vhodné řešení.Už jen z hlediska kontroly. Není to jen ve sportu, ale platí to 

všeobecně. Proto se po negativních zkušenostech uplynulých ročníků rozhodlo, že do funkce 

pokladníka bude navržena osoba, která bude mít na starosti pouze a jenom finance. Při hledání 

vhodného kandidáta padlo jméno hráčky Zahrádkářů Alenky Kostkové, která tuto funkci již delší 

dobu úspěšně zastává ve svém mateřském družstvu..Vzhledem k tomuto se všichni přítomní kapitáni 

na schůzi shodli, že pokud bude mít dotyčná zájem tuto důležitou funkci zastávat tož bude oficiálně 

jmenována.Dle posledních informací co mám, jmenovaná souhlasí a postupně se jí do konce října 

předá veškerá agenda s tímto související.Zároveň nás ,v tuto chvíli již minulý pokladník, Čepila 

Karel junior seznámil, že veškeré finanční pohledávky za uplynulý ročník byly vyrovnány a že ještě 

zbylo 1300.-Kč. Na čemž měla hlavně velký podíl solidně zásobená tombola při závěrečném 

vyhodnocení.Dále bylo domluveno, že se ostatní kapitáni více zapojí do organizování závěrečného 

vyhodnocení aby tomu nebylo jako doposud, kdy se o toto starali prakticky jenom dva lidi z vedení 

soutěže.Toliko asi k organizaci našeho Kulíška. Smutnou zprávou je, že se letos nedali dohromady 

hráči z Modré Ústřice.Což je na jednu stranu velká škoda, hlavně proto, že ubude spousta zápasů,ve 

kterých hráči tohoto družstva dokazovali, že kuželky nejsou jenom sport, ale hlavně že jde o zábavu 

lidí, kteří holdují stejnému fenoménu a tím kuželky dozajista jsou.Dobrou zprávou při to všem je to, 

že zdaleka ne všichni z tohoto týmu chtějí kuželkami takříkajíc praštit úplně, ale že minimálně tři 

z nich najdou uplatnění v jiných týmech, které dál pokračují v soutěži. Pro Kulich to hlavně také 

znamená, že se uvolnilo docela dosti termínů na zápasy, takže nic nebrání tomu aby soutěž byla 

dohrána v řádném termínu, kterým je duben roku 2016.Tím se také nebude opakovat docela pozdní 

vyhodnocení soutěže jako tomu bylo v již plynulém ročníku.Vše se bude směřovat k tomu abychom 

toto stihli do konce dubna, respektive nejpozději začátkem května.Ale  myslím, že konec dubna bude 

pro všechny reálný. Toliko zprávy ze sezení kapitánů. Jinak vše ostatní bude probíhat ve stejném 

duchu jako doposud.Startovné je stále 150.-Kč na hlavu.V zápase každé družstvo platí 280.-Kč-(70.-

Kč za každého nastoupivšího hráče).Zápisy se taktéž nemění a dozorovat nad regulemi při zápasech 
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budou Eda Čermák a Karel Čepila junior.Agendu co se týká tabulek, zpravodajů a internetového 

zpravodajství má na starosti  Pepa Vaško.Stejně jako v úspěšné loňské sezóně vyšleme obhajovat 

výborná umístění našich dvou zástupců v Karlovarské lize neregistrovaných kuželkářů (KLNK). 

Jedná se o týmy Nautilus A a Nautilus B,v jejichž dresech dozajista vyzkoušíme i další nové hráče 

naší soutěže, kteří budou mít chuť poměřit své síly soupeři z jiných kuželen. 

Nyní tedy už blíže k odehraným zápasům v měsíci říjen.O ten úplně první se postarali Dřeváci 

v jejichž dresu se objevili dva již ze zmiňovaného týmu Modré Ústřice Jirka Klofanda a Tonda Kuca 

a soupeřem jim byli Šikulové.Dřeváci se na začátku nové sezóny již tradičně netají svou chutí 

konečně se dostat na bednu, o čemž svědčí významné posílení jejich týmu.Co jim zrovna nehraje do 

not jsou stále zdravotní komplikace jich člena základního pilíře týmu Standy, který se pozvolna 

dostává z nepříjemného zranění ze začátku letošního roku.Takže jsme právem zvědavi, kam že to 

letos Dřeváci dotáhnout. Šance uspět mají veliké. No a první zápas docela v pohodě vyhráli o čemž 

zároveň i svědčí dva osobáčky na úvod Karla juniora (336) a hlavně posily Jirky Klofandy (323).Ve 

druhém zápase se utkala družstva Juniorů a Ajeťáků..Také Junioři představili světu novou 

kuželkářskou tvář Ivanu Redlichovou, která úspěšně zvládla křest ohněm.Aby taky ne když jí 

v žilách koluje stejná krev jako její sestře Andree kapitánce Juniorů.V Dresu Ajeťáků se ve 

výborném světle představil Marcel Rewczuk, který všem připomněl, že i on je výborný třístovkář 

(319) a v napínavém zápase poráží o jedinou kuželku dalšího třístovkáře Juniora Vláďu Pavelku 

(318).Tento vzájemný duel vyhráli Ajeťáci.V další svém zápase pak Dřeváci vyzvali obhájce titulu 

Stavěče.To byl zápas dvou rozdílných polovin.První vyhráli Dřeváci 4-0 o 41 klacků,ale ve druhé 

zavelel k obratu tradiční lídr celé soutěže Martin Havel který top výkonem 355!!! obrátil vývoj 

celého zápasu a zápas do vítězného konce pak dotáhl kapitán Stavěčů Milan Hruška  další třístovkou 

měsíce (309).Ve čtvrtém zápase se představilo loňské překvapení tým Zahrádkářů proti Juniorům. 

Opět padly dvě třístovky Pavel Zigal 309 a Vláďa Pavelka 314. Duel pak vyhrálo družstvo 

Zahrádkářů.Poslední zápas října mezi Ajeťáky a Dřeváky byl taktéž napínavý a plný výborných 

výkonů.Padli v něm tři třístovky:Pepa Vaško 326,Karel Čepila junior 328 a obzvláště 348 Marcela 

Rewczuka od Ajeťáků,který nebyl daleko od letošního výše uvedeného maxima jednotlivce,ozdobil 

tento mač. Celkem tedy máme po pěti zápasech osm třístovkářů a dvakrát se dva týmy na dostřel 

přiblížili metě 1200-Stavěči a posléze i Ajeťáci hodili 1174 kuželek.A to teprve rozjíždíme 

sezónu.Už se těším na výkony v následujících zápasech.  

.  

                    TŘÍSTOVKÁŘI: 

1.  HAVEL Martin             st          355                 

2.  REWCZUK Marcel         aj.         348                                                                                                                             

2.  ČEPILA Karel ml.c.        dř.         336                                                                                                                                    

3.  VAŠKO Jozef                  aj.         326                                                                                                              

5.  KLOFANDA  Jiří            dř.         323                                                                                                              

6.  PAVELKA   Vladimír      ju         318                                                                                                                                 

7.  HRUŠKA   Milan             st.         309                                                                                                                           

8.  ZIGAL  Pavel                   za.        309 

 

 

                

                 TABULKA-Průběžná 

                          v.  r.  p.      průměr           skóre           b.      

 1.  ajeťáci             2   0   0   1130.0    16: 4      4   +2 

2.  zahrádkáři       1   0   0   1117.0       8: 2      2    0 

3.  stavěči              1   0   0   1174.0       6: 4      2    0 

4.  dřeváci              1   0   2   1126.3    14: 16    2   +2 

5.  šikulové             0   0   1    982.0       2: 8      0   -2 

6.  junioři                0   0   2   1076.5      4: 16    0   -2 

7.  plyšáci                0   0   0           .0        0: 0     0    0 
HAVEL M.      

355 !!! 



 

 

 

 

 

                                 ZÁPASY: 

Šikulové      Dřeváci   18/10/15     2:8      982:1123 

Junioři         Ajeťáci     22/10/15    2:8     1071:1086 

Stavěči         Dřeváci    26/10/15    6:4    1174:1084 

Zahrádkáři   Junioři     27/10/15    8:2    1117:1082   

Ajeťáci          Dřeváci    30/10/15   8:2     1174:1172 

 

                                                   ZÁPASY PODROBNĚ 

                   domácí: šikulové                datum: 18/10                  hosté: dřeváci 

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

 NOHÁČEK Václav c.    199   52  251 20    ČEPILA Karel ml. c.      225  111  336  5 

 HRODEK Rudolf           190   64  254 13    KLOFANDA Jiří              199  124  323  5 

 TOMEC František           139   50  189 23    KUCA Antonín                174   68  242 15 

 HORN Jiří                      216   72  288 12    WILDHABER František  163   59  222 19 

         body:  2    celkem:  744  238  982 68              body:  8    celkem:  761  362 1123 44 

                        Vítězí dřeváci poměrem 8 : 2 .     

 Tak je již konečně odehrán úvodní zápas čtvrtého ročníku.Jelikož se rozpadlo družstvo Modré ústřice,zbylo 

na trhu několik volných hráčů kteří se dostali do jiných týmů.V dresu Dřeváků se hnedle představili 

dva.Tonda,de facto navrátilec,jelikož svou kuželkářskou kariéru začal v tomto týmu a Jirka Klofanda.Takže 

jsme byli velmi zvědaví v jakém,že světle se ukáží.Do úvodní dvojice nastoupili dva kapitáni Venca a 

Karel.Plné ještě domácí hráč držel se soupeřem krok,ale v dorážce mu Karel utekl o parník.Taky poměr chyb 

(13/3) tomu hodně nahrál.Druhá polovina zápasu byla taktéž plně v režii kapitána hostí.Svému soupeři utíkal 

mílovými kroky a nakonec se mu povedl zápasový osobáček.Že to bylo hodně přes třista není nutno 

dodávat.Venca se ve druhé části o trochu zlepšil,ale šance na body mu byla na hony vzdálená.Jako druzí 

nastoupili Ruda a Jirka.Hostující hráč se zhlédl v koncertu,který právě odehrál jeho kapitán a předvedl výkon 

nemálo mu podobný.I on soupeři utíkal mílovými kroky a odměnou mu byla nejenom,že další třístovka v jeho 

kariéře,ale zároveň i jemu se povedlo zlepšit své zápasové maximum.Tomu nemohl jeho soupeř ani omylem 

konkurovat.I proto také druhé body uhráli hosté.Třetí se na plány postavili Franta a Tonda.I v tomto duelu 

nebylo brzo pochyb o tom,kdo z tohoto duelu vyjde vítězně.František pokazil první plné a přestože v dorážce 

něco ze ztráty stáhnul i nadále držel.Tonda otěže zápasu pevně ve svých rukou.Z toho jasně vyplývá že i třetí 

bodíky uhráli hosté.Za rozhodnutého stavu nastoupila čtvrtá dvojice Jirka a Franta.Domácí hráč nechtěl 

dopustit aby jeho tým šel domů po zápase se žlutým ptáčkem v kleci a od začátku tvrdil muziku.V plných 



soupeři utekl o 35 klacků,což mu náramně hrálo do not.V poklidu proto uhrál důležitý náskok pro klid do 

druhé části souboje.I v té nenechal nikoho na pochybách,že poslední body uhrají domácí.Nakonec mu 

nechybělo mnoho aby jako třetí hráč dneška uhrál třístovku.Za třetí nejlepší výkon dne ze všech,po zásluze 

uhrál dva body a kanárek tak odletěl do teplých krajin.Máme tedy za s sebou úvodní letošní zápas a hnedle 

jsme viděli dva osobáčky,což je výbornou upoutávkou do dalších zápasů,které nás čekají. 

                     domácí: junioři                 datum: 22/10                  hosté: ajeťáci 

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

 ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      206   58  264 10    KUNTOVÁ Dagmar       197   75  272 11 

 PRIŠŤÁK Josef                175   70  245 13    NÝVLT Bedřich c.            159   51  210 19 

 PAVELKA Vladimír      204  114  318  5    REWCZUK Marcel         216  103  319  6 

 REDLICHOVÁ Ivana      164   78  242 12     VAŠKO Jozef                    208   77  285  5 

            body:  2    celkem:  749  320 1071 40             body:  8    celkem:  780  306 1086 41 

                        Vítězí ajeťáci poměrem 8 : 2 . 

Druhý říjnový zápas soutěže svedl proti s sobě již tradiční družstva Juniory a Ajeťáky.V minulosti spolu 

pokaždé odehráli napínavé zápasy a nejinak tomu bylo i v tomto mači.První se proti s sobě na plány postavily 

dvě zkušené kuželkářské matadorky,které to s koulemi ve svých rukách opravdu umí.Anička a Dáša.První 

dráhu rozhodla o vítězce poloviny duelu lepší dorážka domácí hráčky.Tu zvládla lépe o jedenáct klacků a s 

mínus jednou kuželkou ztráty z plných,jde Anička do druhé poloviny s náskokem deseti kuželek.Také druhé 

plné se nesly ve stejném trendu.Anička ještě navyšuje náskok o dalších deset klacků.To nevypadalo moc dobře 

pro její soupeřku.Závěrečná dorážka však přinesla velký obrat ve vývoji.Dáša se konečně dostala do správné 

provozní teploty a náskok soupeřky se rychle ztenčoval.Hostující hráčka i nadále nepolevovala ve svém úsilí a 

nakonec je jí podařil dokonalý obrat celkového vývoje a porazila soupeřku o osm klacků.Však taky druhou 

dorážku měla lepší o 28 kuželek.Takže první důležité body putují na konto hostů.Druzí šli na plány Pepa a 

Bedřich.První půle byla docela vyrovnaná.Po ní vede domácí hráč o šest kuželek.Ale druhé plné zastihly 

kapitána hostů vyloženě v nedbalkách.76 kuželek to se hází když se kuželky vidí poprvé,ale ne po létech dřiny 

na plánech.To samozřejmě sedlo do noty Pepovi a uskakuje soupeři o dalších jedenáct klacků.Když se nedaří 

plné,v dorážce pak z přemíry snahy ztrátu smazat,většina hráčů ještě více chybuje.A to byl dneska případ 

Bedřicha.Dvanáct chyb a rázem bylo po jakékoliv šanci na obrat.Takže si Pepa v poklidu došel pro body za 

výhru a ještě přidal solidní náskok v kuželkách ve prospěch svého týmu.To soupeř si opět po delší době musel 

položit otázku:"Kde pak že to soudruzi z východního Německa udělali chybu?"A hlavně si potvrdil,že jeden 

povedený trénink kuželkáře neudělá.Za stavu 2-2,ve třetí dvojici proti s sobě nastoupili opravdu těžké 

váhy.Ostřílený matador Vláďa na straně domácích a proti němu nastupující dravé kuželkářské mládí 

Marcel.Oba mají v současnosti solidní formu,kterou prokazují v soutěži neregistrovaných kuželkářů 

Karlovarského kraje.Takže se čekalo,s čím že to proti s sobě dneska vyrukují.A bylo se nač dívat.Duel to byl 

napínavý až do samotného závěru.Rozhodl až ouplně poslední hod.První plné vyšly lépe Marcelovi a také v 

dorážce soupeři utíkal.Ani Vláďa nehrál špatně,přesto hostující hráč po půli vedl o dvě devítky(144-162).        

I druhé plné má Marcel lepší a před dorážkou již vede o 22 klacků.Pak ale přichází dorážková smršť 

Vládi.Uhrál rovných 70!!!Což byla opravdu hodně živá voda do jeho hry.Obzvláště dvě celé devítky výrazně 

vyzkoušely psychickou odolnost Marcela,ale hlavně prakticky vymazaly rozdíl v kuželkách,který měl hostující 

hráč k dobru.Od této chvíle,až do konce,měli oba stejné šance na výhru.Rozhodly dva poslední hody 

Marcela.Musel uhrát existenc a pak posledním hodem shodit alespoň tři kuželky aby dorovnal stav na 

plichtu.Vláďa již mohl jenom čekat co vedle na dráze jeho soupeř provede.Existenc se povedl.A posledním 

hodem padla hodně líná čtyřka,což ale stačilo na nejtěsnější výhru Marcela.Oba se dostali hodně přes 

třista,ovšem se sladším koncem pro hostujícího hráče.Stav 4-2 pro hosty,jim před poslední dvojicí dával 

prakticky jistotu celkové výhry.Sice ještě prohrávali na kuželky,ale to je za této situace vůbec nemuselo 

zajímat.Jejich poslední hráč Pepa měl přímo povinnost uhrát jakoukoliv výhru a dovršit tak cestu za celkovým 

vítězstvím svého týmu.A to i přestože nastupoval do zápasu s "rýmičkou".Osud k němu byl velice milostiv a 



za soupeřku mu určil nováčka,respektive novicku,družstva Juniorů a vlastně i celého Kulicha Ivanu.Sice se 

říká "nikdy neříkej nikdy",ale za ty roky dřiny na kuželnách by si měl Pepa s nováčky poradit a to přesto,že 

musíš a na druhé straně je soupeřka,které v žilách koluje stejná krev jako kapitánce Juniorů Andree.Jo jo 

nasadila do turnaje,když zatím nemůže sama hrát,jako tajný trumf svou sestru.Pepa zvládl plné slušně a 

vypadalo to,že i v dorážce bude dále Ivče utíkat.Ale opak byl pravdou.Soupeřka odhodila svou začátečnickou 

nervozitu a po první dorážce se soupeři směle mohla podívat do očí.Zahrála ji úplně stejně.I druhé plné má 

hostující hráč lepší,ale opět dorážka,kde by měl Pepa zúročit plně své zkušenosti byla ze strany Ivči ještě lepší 

té první a dokonce je o jeden klacík lepší svého soupeře.Naštěstí měl,ale Pepa nahráno z plných a tak dovedl 

svůj mač zdárně do vítězného konce.Ale kdyby si Ivča pohlídala více plné,měl by její soupeř mnohem více 

potu na čele,než by jí porazil.Takhle jenom potvrdil celkovou výhru Ajeťáků v tomto zápase.Ivča zase 

ukázala,že v ní dřímá velký potenciál,jako ostatně ve všech hráčích z blízkosti Andrey a při správném tréninku 

bude ještě více nebezpečná na plánech.Suma sumárum jsme byli opět svědky pěkného zajímavého zápasu a 

bez ohledu na celkový výsledek a "vo tom to vlastně je!!!"Pobavit se,zapotit se a pobýt ve společnosti 

zábavných lidí....    

 

                  domácí: stavěči                 datum: 26/10                  hosté: dřeváci 

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

 FUKOVÁ Veronika      199   72  271 10    KLOFANDA Jiří           210   74  284 12 

 ZADINA Rudolf           186   53  239 19    ČEPILA Karel st.            197   70  267  9 

 HAVEL Martin            247  108  355  3    BRYNDAČ Stanislav     203   70  273 14 

 HRUŠKA Milan c.         222   87  309  5     ČEPILA Karel ml. c.       176   84  260  7 

     body:  6    celkem:  854  320 1174 37               body:  4    celkem:  786  298 1084 42 

                        Vítězí stavěči poměrem 6 : 4 . 

Takže jedeme z kopce a máme za s sebou již třetí letošní zápas.Opět velice zajímavý a napínavý s jedním 

výjimečným výkonem.První dvojice nám nastoupila ve složení,Veronika versus Jirka.Úvodní půle byla hodně 

vyrovnaná.Domácí hráčka ztratila v plných sedm klacků a v dorážce pak dokázala z manka tři kuželky 

ubrat.Takže si Jirka sebou bere na druhou dráhu náskok čtyř kuželek.I druhé plné má hostující hráč lepší.Sice 

jenom o čtyři kuželky,ale i to se při závěrečném sčotu počítá k dobru.Rozhodnout tedy musela závěrečná 

dorážka.Verča se hodně snažila,seč jí síly stačily na srovnání rozdílu v kuželkách,ale Jirka si dokázal s jejím 

atakem poradit a výhru si pohlídal až do konce.Při sečtení všech čísel,tentokrát rozhodla větší jistota 

hostujícího hráče ve hře do plných.V dorážce mu sice Verča zdatně sekundovala,ale ztrátu smazat 

nedokázala.Takže první bodíky berou hosté.Do druhé dvojice nastoupili Ruda a Karel senior.Tady bylo 

markantně vidět,kdože již pilně trénuje a hraje a kdo teprve oprašuje po letní přestávce svůj kuželkářský 

um.Ke smůle domácích,byl tím kdo oprašuje jejich hráč.Sice ještě dokázal se seniorem držet první plné 

krok,to ztratil pouze jeden klacík,ale hnedle první dorážka jasně ukázala,kde že má po létě velké 

rezervy.Třináct chyb a rázem vede hostující hráč po půli o sedmnáct klacků.Což mu také vlilo výrazně více 

energie jeho do rukou a vlastně i nohou do hry na druhé dráze.V plných navyšuje náskok o dalších třináct 

kolíků čímž bylo prakticky o osudu tohoto duelu rozhodnuto.Že by domácí hráč v dorážce smázl rozdíl třiceti 

klacků,to bylo zhola nereálné.Senior si v dorážce svůj náskok pohlídal a i on přidal na konto Dřeváků další 

body za výhru.Stav 4-0 pro hosty a náskok 41 klacků,to se dozajista po půlce Dřevákům převelice 

zamlouvalo.Ale domácí tým měl v záloze do druhé poloviny mače dva těžké trumfy v rukávech.Tím prvním 

byl hnedle v následující dvojici jejich top hráč Martin.Za soupeře měl Standu a ten,při podání si rukou na 

začátku zápasu,jisto jistě netušil,co že to s ním jeho soupeř na plánech provede.Respektive,jakého že to 

kuželkářského koncertu budou všichni přítomní svědky.A bohužel Standovi,přes všechnu jeho snahu,byla dnes 

přisouzena pouze role statisty.První plné dává Martin 119-Standa ztrácí 16 kuželek.První dorážka Martin 

54,Standa ztrácí dalších 20 klacků.Druhé plné Martin 128,Standa mínus dalších 28 klacků.Závěrečná dorážka 



Martin 54 bez chyby,statista ztrácí dalších 18 klacků.Toliko tento mač řečí strohých čísel.Na závěr pak svítí u 

Martina 355!!!Ač je u Standy jindy více než solidních 273 rozdíl je hrozivých mínus 82 klacků.Co k tomu 

dodat.Snad jenom to,že se nám Martin na dráze zase pěkně vyřádil.Rázem je tedy stav 2-4,ale na kuželky už 

vedou domácí.A to o 41.Tím byly před poslední dvojicí rozdány karty poměrně jasně.Kdo ze dvojice 

kapitánů,Milana a Káji juniora,svůj mač zvládne lépe,respektive jej vyhraje,bere vše.Ještě i celková plichta 

stále visela ve vzduchu.Lépe rozjel tento duel kapitán domácích.Po plných vede o 16 kuželek.V dorážce junior 

zabral a stáhnul rozdíl na polovinu.Druhé plné,ale Milan zahrál ještě lépe (116),kdežto kapitán hostí zde 

promarnil veškeré naděje na úspěch.Ztráta 30 kuželek,to byl velký hazard,který se mu krutě 

vymstil.Závěrečnou dorážku si poté již domácí kapitán pohlídal a došel si pro další veledůležité body za výhru 

pro svůj tým.To spolu s lepším celkovým skórem znamenalo celkovou výhru Stavěčů.Ale opět to byl napínavý 

mač s rozdílnými polovinami,když v té první byli lepší hosté,ale v té druhé již jasně dominovali domácí.  

 

           domácí: zahrádkáři              datum: 27/10                  hosté: junioři 

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

 ZIGAL Pavel                    223   86  309  5     HORNOVÁ Andrea  c.       190   94  284  3 

 ČERMÁK Radek               208   83  291 12     PAVELKA Vladimír        220   94  314  8 

 ČERMÁK Eduard c.          208   49  257 20    REDLICHOVÁ Ivana         161   69  230 16 

 BAMBOUSKOVÁ Jana     209   51  260 15    ŠTĚPÁNKOVÁ Anna         202   52  254 13 

             body:  8    celkem:  848  269 1117 52                body:  2    celkem:  773  309 1082 40 

                       Vítězí zahrádkáři poměrem 8 : 2 . 

Loňské překvapení,druzí Zahrádkáři,si na rozjezd vybrali své tradiční soupeře Juniory.Jako první se proti s 

sobě postavili na plány Pavel a kapitánka hostí Andrea.Domácí hráč utíkal soupeřce mílovými kroky hlavně v 

plných.V těch si dokázal nahrát k dobru celkem 33 klacků a tomu Andrea,přestože zahrála výbornou 

dorážku,jenom se třemi chybami a ty až na druhé dráze,přes veškerou snahu nedokázala konkurovat.Hlavně 

tedy proto dokázal Pavel ke své první letošní třístovce,uhrát první důležité bodíky pro svůj tým.Druzí se do s 

sebe pustili na plánech Radek a Vláďa.Opět jsme byli svědky napínavého a dlouho i poměrně vyrovnaného 

souboje.Radek ztratil v prvních plných na soupeře čtrnáct klacků a v dorážce dalších šest.Vláďa zahrál celkem 

161 a na druhou dráhu si nesl náskok rovné dvacítky kuželek.Ve druhých plných domácí hráč konečně 

zabral,ale dokázal ze svého manka ubrat jen dvě kuželky (112-110).Závěrečná dorážka byl opět velký boj,ve 

kterém si hostující hráč,nejenom že dokázal náskok udržet,ale ještě pár kuželek k rozdílu navíc přidal a 

podruhé letos přehazuje třístovku.A k tomu samozřejmě bere body za výhru,čímž srovnává stav na 2-2.Radek 

taktéž nezahrál špatně,ale do mety třista mu jedna devítka chyběla.Do třetí dvojice nastoupil za domácí kapitán 

Eda a soupeřkou mu byla čerstvá kuželkářská krev v týmu Juniorů Ivana.Ta ve svém prvním zápase docela 

překvapila a tak se se zájmem čekalo,zda-li pak bude schopná svůj výkon alespoň zopakovat.Což bývá 

pokaždé pro nováčka těžké.No a opět se po skončení svého duelu nemusela za nic stydět.Domácí hráč získal 

rozhodující náskok v obou plných.Tady se opětovně ukázaly velké rezervy jeho soupeřky.Eda celkově nahrál 

v plných o 47 kuželek víc a z toho pak v poklidu žil až do konce mače.Možná až příliš v poklidu,protože 

dvacet chyb v dorážce,je na jeho formát až až.To Ivča jich měla jenom třináct a to má za s sebou teprve druhý 

soutěžní zápas.Jak říkám, když správně zapracuje v trénincích na hře do plných,bude své soupeře kousat 

mnohem více.Takhle Edovi výhra spadla do klína takříkajíc zadarmiko.Do poslední dvojice nastoupily dvě 

ženy,Jana a Anička.Stále bylo oč hrát a tak se obě museli hodně snažit.První plné má lepší hostující hráčka.To 

vede o osm klacků.V dorážce ještě jednu kuželku k dobru přidává.Pak,ale Jana zabrala a ve druhých plných 

vyhrála o 15 klacků a rázem je to ona,kdo před závěrečnou dorážkou vede.Sice jenom o šest klacíků,ale už 

jenom pro dobrý pocit do dorážky to je dobré.V té si nedali obě nic zadarmo a nakonec se z ní rozešli 

smírně,když obě dali po pětadvaceti a tak rozhodlo právě těch šest kuželek,které měla Jana k dobru o její 

výhře a tím pádem i celkově vyhrávají obhájci druhého místa Zahrádkáři.Junioři si přes veškerou snahu i ze 



druhého zápasu odnášejí prohru 2-8 a nemají tak zrovna dobrý rozjezd do nové sezóny.Ale je to teprve začátek 

a až si vše správně v jejich týmu sedne,lepší výsledky určitě brzy přijdou.                               

     

          domácí: ajeťáci                 datum: 30/10                  hosté: dřeváci 

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

 KUNTOVÁ Dagmar       207   79  286  8       BRYNDAČ Stanislav    191   86  277  7 

 ŠTEGOVÁ Dagmar         154   60  214 16     KUCA Antonín              210   58  268 14 

 REWCZUK Marcel       231  117  348  2      ČEPILA Karel ml. c.   231   97  328  6 

 VAŠKO Jozef                  222  104  326  2      ČEPILA Karel st.           215   84  299  7 

           body:  8    celkem:  814  360 1174 28          body:  2    celkem:  847  325 1172 34 

                       Vítězí ajeťáci poměrem 8 : 2 . 

Máme za s sebou další napínavý zápas mezi tradičními rivaly Kulicha.Oba dnešní týmy se vždy,když hrají 

proti s sobě,dokáží vyhecovat k mimořádným výkonům.A nejinak tomu bylo i v tomto mači.Los rozdělil hráče 

do poměrně,co se týče výkonnosti,rovnocenných dvojic.Nebylo to papírově tak,že dopředu byly více méně 

jasné kdo z hráčů má jasnou šanci na výhru a kdo bude tahat za kratší kus provazu.Jak jsem uvedl všechny 

čtyři dvojice byly výkonnostně tak nějak nastejno.Domácímu týmu los určil do prvních dvojic dvě zástupkyně 

hezčí poloviny lidstva a obě se stejným jménem.Jako první se postavila Dáša proti Standovi.Dáša posledně 

zahrála,na to že hraje naostro bez tréninků,více než solidně.Hlavně obrat v zápase,kdy dlouho prohrávala a 

urvala vítězství až v závěru,jí dodal jistotu do dalších zápasů.A v dnešním zápase se jí to vše bohatě 

vrátilo.Standa totiž není zrovna z nejlehčích soupeřů a přestože se vrací po těžkém zranění ruky,není radno jej 

podceňovat.Domácí hráčka tentokrát těžila z plných.V těch pokaždé Standovi o pár kolíků utekla,jednou o 

devět podruhé o sedm,a tyto malé výhody,jí poté dávali větší klídek do dorážky.V té naopak Standa hodně 

tlačil na pilu,takže ten klídek se domácí hráčce hodně moc hodil.Nakonec se oba hráči takříkajíc 

"pochlapili".Oba dva si zlepšili svá letošní maxima,s tím že Dáša přece jenom náskok jedné celé devítky 

udržela a tím pádem uhrála první,jak se nakonec v průběhu zápasu ukázalo,veledůležité body.Standa sice v 

závěru kousal jako správný vlčák,ale jeho občasné výpadky v koncentraci mu nakonec nedovolili obrat v 

zápase.I do druhé dvojice za domácí nastoupila Dáša.A soupeřem jí byl Tonda.Mezi oběma hráči byl 

markantní rozdíl v plných.Tam kde se domácí hráčka vyloženě trápila,tam Tonda rychle získával 

navrch.Nakonec bylo mezi nimi rozdíl propastných 56 klacků v neprospěch Dáši.To se pak v dorážce těžko 

může dohnat.Přestože dorážka šla Dáše trošičku lépe než ty proklaté plné,s vývojem svého duelu už nemohla 

nic udělat.Snad jenom to se pokusit alespoň trochu ubrat ze své ztráty.Nakonec stáhla z těch hrozivých 

padesáti šesti jenom dvě kuželky,ale i ty se domácím v závěru hodily do krámu.To Tonda se dneska 

překonával.Bylo na něm vidět,že návrat do mateřského týmu mu jde ku prospěchu.Jak jsem výše uvedl 

výborné plné mu trochu pokazilo povícero chyb v dorážce ale i tak mu to vše nakonec dalo dohromady moc 

pěkné číslo.A také první bodíky pro jeho tým.Že nakonec budou jediné, to v tuto chvíli vůbec nikdo nemohl 

tušit.Navíc k těm bodíkům nahrál docela dosti plusových kuželek v celkovém rozdílu.Stav 2-2 plus 45 klacků 

navíc hrál hostům pěkně do karet.Třetí dvojice byla opět velice vyrovnaná.To se proti s sobě postavili Marcel 

a Karel junior.Oba jsou to hráči v nejlepších kuželkářských letech a plni síly a odhodlání na plánech za svůj 

tým vypustit duši.A dneska oba makali až se z nich kouřilo.Respektive za jejich koulemi se jenom prášilo.Ani 

jeden tomu druhému nedával nic zadarmiko.První plné vyhrál junior o šest klacků,ty druhé Marcel o toliko 

samé.Takže celkem měli oba plné stejných 231.V těchto případech o celkovém vítězi rozhoduje dorážka.I v té 

oba makali naplno.Ve prospěch Marcela zahrálo to,že vyrobil pouze dvě chyby,kdežto Kája o čtyři více.Přesto 

to domácímu hráči nestačilo k úplné jistotě a tak ještě pro sichr vytáhl z rukávu dvě trumfová esa a hodil dvě 

hodovky (celé devítky) i v dorážce.A to rozhodlo tento velký boj nakonec v jeho prospěch.K tomu si hodil 

čtyři devítky i do plných,vždy když potřeboval rychle stáhnout náskok soupeře a dohromady se vybičoval ke 

svému osobnímu maximu 348!!!a jenom dva klacky mu chyběli k třistapadesáti poraženým kuželkám.I Karel 



zahrál výborně,jeho 328 by poráželo velkou většinu soupeřů,ale dneska to bylo na Marcela málo.Poslední se 

do s sebe pustili Pepa a Karel senior.Tak jako Ajeťáci mají v týmu dvě Dášenky hosté mají zase dva 

Karlíky.Juniora a seniora,synáčka a tatínka.Před poslední dvojící díky předešlému napínavému duelu byl stav 

4-2 pro domácí,ale na bodíky byli stále lepší hosté o 25.Takže karty byla opět jasně rozdány.Kdo vyhraje bere 

celkovou výhru.Při remíze visela ve vzduchu i celková dělba bodů.Trochu to připomínalo nedávný zápas 

Dřeváků se Stavěči.Tam se také rozhodovalo až v poslední dvojici.Pepa i Karel senior se do s sebe pustili bez 

bázně a hany.Plné měli na první dráze skoro stejné.Senior vedl o dva klacíky.To bylo,ale naposledy kdy 

vedl.Pepa strhnul vedení na svou stranu hnedle v první dorážce.Své devítky dohazoval mnohem rychleji než 

jeho soupeř a i díky pouze jediné chybičce po půlce vedl o dvě celé devítky.Což bylo pro něj tou správnou 

motivací i do druhé půle.Tam zúročil své zkušenosti a hlavně větší klid ze svého vedení hned v plných a k 

náskoku z první dráhy přidal dalších devět klacků.Náskok tří devítek,před závěrečnou dorážkou,byl pro 

domácího hráče velmi vítaným bonusem.Senior sice ještě neházel flintu do žita,ale to by Pepa musel vyloženě 

na dráze zapomenout na svá léta dřiny,která na plánech v Nautilusu protrpěl aby svůj náskok promrhal.A tak 

jsme i v dorážce byli svědky napínavého duelu,po kterém se oba rozešli,alespoň v této čtvrtině,smírně.Oba 

hodili 51.Pepovi to nakonec vyšlo na první letošní třístovku (326) a seniorovi k metě třista chyběl jeden 

klacek.Co to znamenalo.Hlavně to,že i třetí duel vyhráli domácí,čímž si zajistili i celkovou výhru v zápase.A 

protože Pepa udržel až do konce svůj náskok tří devítek,ve finále to znamenalo že i na skóre jsou lepší 

domácí.Na začátku jsem psal,že druhá Dáša smazala ze své ztráty z plných dvě kuželky v dorážce.No a právě 

o ty dvě dneska domácí vyhráli i na skóre.Jasně to dokazuje,že i když se prohrává o parník,musí se dál bojovat 

o každej klacek protože i celkové skóre je velmi důležité,čehož byl dnešní mač zářným příkladem.O to více 

pak byla pro domácí výhra sladší.No a naopak pro hosty bylo skóre 2-8,vzhledem k tomu jak bojovali,hodně 

kruté.Ale i Ajeťáci mají v paměti pár porážek kdy se mohli na plánech přetrhnout a dostali nakonec i 

kanára.Takové jsou prostě kuželky pro jednoho krásné a zároveň čas od času pro druhého kruté až 

nespravedlivé.Přesto vše když pomineme celkový výsledek byli jsme svědky velmi napínavého zápasu se 

spoustou více než kvalitních výkonů.Více než výmluvně o tom svědčí tři třístovky a ke čtvrté chyběla jedna 

kuželka.A tak to má přeci být!!! 

                                                                                                                                                        

 

 

 

                                                                  „Cho66“ 


