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Ani jsme se nenadáli a máme za s sebou druhý měsíc podzimní části soutěže.Opět jsme byli svědky 

pěkných a zajímavých zápasů.Konečně se do soutěžních zápasů aktivně zapojili loňští vítězové 

Stavěči.Třikrát si zahráli a pokaždé zvítězili.Jejich dalším přínosem byly dvě překonané třináctistovky a 

k té třetí také neměli daleko.Ustanovili tak zatím maximum poražených kuželek jedním týmem v zápase , 

které činí 1358!K tomu v dalších zápasech padalo hodně dvanáctistovek konkrétně osm a samozřejmě i 

třístovek.Zatím nejlepší výkon předvedl Martin Havel od Stavěčů když hodil 368 a mezi ženami kraluje 

Anička Štěpánková výkonem 345 poražených kuželek.Dalším pozitivním počinem uplynulého měsíce 

,byly dvě nuly v chybách,které se povedly stavěčce Veronice Fukové a juniorce Aničce Štěpánkové. 

Počet hráčů a hráček kteří dokázali překonat třístovku se rozšířil na osmadvacet.Celkově se do soutěže 

aktivně zapojilo již čtyřicet tři kuželkářů a kuželkářek.Za tento měsíc se stihlo odehrát jedenáct zápasů a 

tak do konce podzimní části nám zbývá ještě zápasů devět.Nejspíš se díky tomu,že prosinec je nabytý 

společenskými akcemi,pár zápasů přesune na leden.Ale to pranic nevadí,jelikož tomu bylo stejně i 

v uplynulých ročnících a na kvalitu a průběh soutěže to nemělo vliv. Takže v prosinci se těším na další 

skvělé výsledky a předváděné výkony jednotlivých hráčů a hráček. 

. 

                    TŘÍSTOVKÁŘI: 

 1. HAVEL Martin       sta      368  124  2 
 2.  PAVELKA Vladimír      jun         352  116  4 

 3.  ČEPILA Karel st.      dře         350  112  6 

 4.  ČERMÁK Eduard c.      zah         348  123  3 

 5.  HRUŠKA Milan c.       sta         345  121  2 

 6.  VÍTEK Leoš            zah         345  107  5 

 7. ŠTĚPÁNKOVÁ Anna   jun       345   98  7 
 8.  REWCZUK Marcel        aje         343  114  6 

 9.  KLOFANDA Jiří         dře         343   95  4 

10.  CHVOJAN Petr          ply         342  124  2 

11.  ČEPILA Karel ml. c.   dře         342  101  4 

12.  ČERMÁK Radek          zah         340  114  8 

13.  ZIGAL Pavel           zah         336  112  4 

14.  NÁDVORNÍKOVÁ Eva      šik         336  103  5 

15.  SOBOTKOVÁ Martina     ply         335  113  2 

 2. 
ZPRAvodaj

 KUželek 



16.  SMRŽ Petr             aje         334   95  7 

17.  HRUŠKA David          sta         333  104  5 

18.  FUKOVÁ Veronika       sta         331  113  0 

19.  HAŠKOVCOVÁ Jana c.    ply         331   98  6 

20.  ZADINA Rudolf c.      sts         325  108  3 

21.  HORNOVÁ Adrea c.      jun         324  105 12 

22.  ZADINOVÁ Alena        sts         319   88 14 

23.  ŠTEGOVÁ Dáša          aje         314   92  6 

24.  HORN Jiří             šik         314   79 11 

25.  BAMBOUSKOVÁ Jana      zah         310   86 11 

26.  BRYNDAČ Stanislav     dře         307   70 15 

27.  POUSTECKÝ Václav      šik         306   86  8 

28.  PRIŠŤÁK Josef         jun         301   79 11 

 

        TABULKA DRUŽSTEV PRŮBĚŽNÁ 
 

1.  ajeťáci                 4   0   1   1189.8    38: 12    8   +2 

2.  zahrádkáři              4   0   1   1242.0    28: 22    8   +2 

3.  stavěči                 3   0   0   1328.0    28:  2    6    0 

4.  junioři                 3   0   2   1230.8    30: 20    6   +4 

5.  dřeváci                 2   0   4   1190.8    26: 34    4   -2 

6.  šikulové                2   0   4   1137.8    16: 44    4   -2 

7.  plyšáci                 1   0   3   1181.5    14: 26    2   -2 

8.  starosedláci            0   0   4   1112.8    10: 30    0   -2 

                

 

 

 

 

 

 ZÁPASY: 

          

9  PLYŠÁCI  AJEŤÁCI  03/11/16  1181:1199  2:8  0:2 

10  STAVĚČI  ŠIKULOVÉ  06/11/16  1358:1134  10:0  2:0 

11  STAVĚČI  JUNIOŘI  10/11/16  1334:1179  10:0  2:0 

12  ZAHRÁDKÁŘI  JUNIOŘI  11/11/16  1265:1263   6:4  2:0 

13  AJEŤÁCI  DŘEVÁCI  12/11/16  1172:1100   8:2  2:0 

14   ŠIKULOVÉ  DŘEVÁCI  13/11/16  1110:1214   2:8  0:2 

15   DŘEVÁCI  JUNIOŘI  17/11/16  1191:1249   2:8  0:2 

16   PLYŠÁCI  ŠIKULOVÉ  20/11/16  1157:1200   4:6  0:2 

17   STAVĚČI  ZAHRÁDKÁŘI  23/11/16  1292:1251   8:2  2:0 

18   DŘEVÁCI  PLYŠÁCI  25/11/16  1196:1176   4:6  0:2 

19   DŘEVÁCI  STAROSEDLÁCI  30/11/16  1245:1128   8:2  2:0 

               

http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/pl-aj.txt
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/st-ši.txt
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/st-ju.txt
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/za-ju.txt
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/aj-dř.txt
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/ši-dř.txt
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/dř-ju1.txt
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/pl-ši.txt
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/st-za.txt
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/dř-pl.txt
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/dř-sd.txt


 

    domácí: plyšáci                 datum: 03/11                  hosté: ajeťáci 

 

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

 HAŠKOVEC Luboš       187   35  222 25    ŠTEGOVÁ Dáša         191   75  266 12 

 HAŠKOVCOVÁ Jana c.   233   98  331  6    SMRŽ Petr            245   88  333  9 

 KREJCÁREK František  213   80  293 15    NÝVLT Bedřich c.     183   74  257 18 

 SOBOTKOVÁ Martina    222  113  335  2    REWCZUK Marcel       229  114  343  6 

 

 body:  2    celkem:  855  326 1181 48    body:  8    celkem:  848  351 1199 45 

 

                        Vítězí ajeťáci poměrem 8 : 2 . 

 

Velmi zajímavý a napínavý první listopadový zápas,který rozhodovali opravdu 

maličkosti. První se proti s sobě postavili Luboš a Dáša. Mírným favoritem byla 

hostující hráčka,která v minulém zápase uhrála po dlouhé době třístovku.Ale první 

plné jako by vůbec tuto situaci neakceptovaly.Luboš dává 110 a Dáša ztrácela 

devatenáct klacků.Takhle si začátek hosté jistě nepředstavovali.Ale to byla pouze 

první čtvrtina duelu.Rčení,že první vyhrání z kapsy vyhání,se ukázalo pravdivé hnedle 

v následující dorážce.Domácí hráč tuto část hry vůbec nezvládl když vyrobil celkem 

18!! chyb.Nakonec srazil pouze osm kuželek a i to je ještě za dva platné hody více 

než dost.Tohoto trápení dokázala hostující hráčka plně využít ku svému prospěchu a 

vzala si po polovině hry vedení na svou stranu.Sice jenom o čtyři klacíky,ale i to jí 

následně dávalo více klidu do druhé poloviny duelu.Trápení Luboše pokračovalo i ve 

druhých plných a není se čemu divit,jelikož oklepat se rychle z tragické první 

dorážky,to už chce opravdu hodně zkušeností a to je zatím to, čehož se tomuto hráči 

ještě zatím nedostává.To vše přichází až větší vyhraností toho kterého hráče.Dáša 

toho opět využila a zlepšenou hrou si uhrála dalších dvacet tři kuželek náskoku. 

Přestože se Luboš ve druhé dorážce zlepšil,na celkem tři devítky i nadále mu soupeřka 

utíkala a nakonec s přehledem uhrála první body pro svůj tým.Sice konečné číslo bylo 

daleko od jejího posledního výkonu,ale vždy je těžké po první třístovce hned na ní 

navázat.Za stavu 0-2 +44 kuželek pro hosty nastoupila druhá dvojice ve složení Jana a 

Petr. Tentokráte jsme byli svědky vyrovnaného boje až do úplného závěru,kdy 

rozhodovala každá kuželka.První plné zahráli oba skvěle a vyrovnaně 119/119.V dorážce 

byla,ale o deset kuželek lepší domácí hráčka a do druhé poloviny si nesla právě tak 

velký náskok.Druhé plné,ale Petr zabral,jednička dráha mu očividně sedla a vyhrál v 

nich o tucet kuželek.Jednoduše si pak spočítáte,že před závěrečnou dorážku byl mezi 

nimi rozdíl dvou kuželek,o které byl tentokrát lepší hráč hostů.Co následovalo v 

dorážce je vám z konečných čísel jasné.Byl to boj o každou poraženou devítku.Nakonec 

jich zahráli oba rovných pět a z toho je jasné ,že podruhé dnes vítězí hostující 

hráč.Právě o ty dvě kuželky,které si nahrál před dorážkou.Navíc tento duel vygradoval 

zlepšením letošního maxima obou hráčů.Že to bylo hodně přes třista Vám ani nemusím 

připomínat.Za výhodného stavu 0-4 +46 kuželek pro hosty ,nastupovala na plány třetí 

dvojice František a Bedřich.Tady už byl konečně papírovým favoritem domácí hráč.Už se 

párkrát dostal přes třístovku a o tom se Bedříškovi zatím může jenom zdát.Ale první 

půlka byla až nečekaně vyrovnaná.Domácí hráč v plných uhrál plus pět kuželek a po 

dorážce celkem vedl o deset klacků.Velký atak na výhru od Františka přišel po změně 

drah a v plných utekl soupeři o dalších patnáct klacků.No a v dorážce už přidal jenom 

jednu navíc,přesto si domácí hráč konečně došel pro první body.A ke třístovce mu 

chybělo jenom sedm klacků .Bedříšek si neodpustil jednu ozónovku do plných,což v jeho 

případě bývá pravidlem takže mu to u jeho čísla zrovna moc nevadí,ale dnes tím 

připravil svůj tým nakonec o dvanáctistovku.Takže to měla opět ve svých rukou 

poslední dvojice.Hosté stále ještě vedli 4-2 ,ale náskok v kuželkách se snížil na 

+10.Tím pádem byl konečný výsledek stále otevřený,obzvláště když proti s sobě 

nastoupili dva top hráči soutěže.A těmi byli za domácí Martina a za hosty Marcel. 

A opět se bylo nač dívat.První plné zahrála Martina 108,ale Marcel uhrál ještě o 

šestnáct kuželek více.Poté si v dorážce zahráli nastejno 61/61.Marcelovi to dalo po 

půlce 185!! a náskok šestnácti kuželek.Martina ve druhých plných zahrála lépe než-li 

její soupeř a umázla ze ztráty celou devítku.Takže závěr zápasu opět sliboval velký 

boj.A taky že jo.Marcel rychle zareagoval na nápor soupeřky a už jí nepouštěl do 

dalšího trháku.Nakonec dokázal dorážku o jeden klacík vyhrát 52/53.To ovšem 

znamenalo,že tento duel opět vyhrává hostující hráč a tím i celkem Ajeťáci rozdílem 

8-2.Oba hráči opět zahráli ve víru napínavého boje výborná čísla,což i v tomto 

případě znamenalo vylepšení letošního osobáčku Martiny a vyrovnání nejlepšího výkonu 

u Marcela.Ani nemusím dodat,že to bylo opět u obou výrazně přes třista.Hostům navíc 

chyběla jediná kuželka aby se opět dostali na magických dvanáct set.(co ty na to 

Bédo?)Po tomto zápase máme zase o čtyři třístovky více. 

 



domácí: stavěči                 datum: 06/11                 hosté: šikulové 

 

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

 FUKOVÁ Veronika      218  113  331  0    TOMEC František      181   71  252 18 

 HAVEL Martin         244  124  368  2    HRODEK Rudolf        221   73  294 15 

 HRUŠKA Milan c.      236   90  326  5    NÁDVORNÍKOVÁ Eva     207   67  274 12 

 HRUŠKA David         229  104  333  5    HORN Jiří            235   79  314 11 

 

 body: 10    celkem:  927  431 1358 12    body:  0    celkem:  844  290 1134 56 

 

                        Vítězí stavěči poměrem 10 : 0 . 

 

To teda byl,ale fičák.Konečně se nám na plánech představilo poslední družstvo,které 

ještě nemělo odehrán žádný zápas,Stavěči a vzali to pěkně zhurta.Všem jasně ukázali 

kdo,že to letos bude mít největší šanci na celkové vítězství.Ač před začátkem soutěže 

přišli o dva hráče základní sestavy,kteří si postavili nové družstvo,tak tato situace 

paradoxně jejich družstvo výrazně posílila.Sice se budou střídat pouze v pěti 

lidech,ale jim to vůbec nemůže vadit.Ba,jak se dneska jasně ukázalo,právě 

naopak.První se proti s sobě postavili na plány Veronika a František.Domácí hráčka si 

ve čtvrtek spravila chuť na sokolovské kuželně,kde za béčko Nautilusu výborně zahrála 

a tuto pohodu si přinesla i na naší základnu v hotelu Nautilus.Obě dráhy zahrála 

výborně,jak plné tak i dorážku a tím pádem její číslo utěšeně narůstalo.Obě dráhy 

přes stošedesát ,což znamenalo na konci hry krásných 331!! A nastavila  tak laťku 

svým spoluhráčům hodně vysoko.František,na své možnosti,také nezahrál špatně. Dokonce 

zahrál své letošní maximum.Přes dvěstěpadesát se dostává zatím jenom občas.I tak 

jasně prohrál o 79 klacků.Znovu se,ale musím vrátit k Veronice a ještě jednou jí 

pochválit za její výkon.Budu muset hodně pečlivě prozkoumat historii Kulicha abych 

vůbec našel někoho z hráčů či hráček,který kdy zahrál svůj zápas bez chyby.Ano,máme 

tu zcela určitě první ženu,která tohoto v naší soutěži na naší základně dosáhla.Mezi 

ženami je jisto jistě jediná na to dám krk.Mezi muži budu muset chvilku hledat.S 

jednou chybou někdo určitě bude ,ale s čistým štítem si opravdu nejsem jistej.Takže 

opravdu supper výkon Veroniky.Druzí šli a plány Martin a Ruda.Zase to byl domácí 

hráč,kdo tvrdil na plánech muziku.Opět výborné plné i dorážka na obou drahách. 

Výsledkem toho bylo,že se na jedničce i dvojce dráze dostává přes stoosmdesát. 

Dohromady hází 368!! Nové maximum letošního jubilejní ročníku.A moc nechybělo aby i 

on zahrál bez chyby.Ty dvě co měl, vyrobil na druhé dráze.Ruda,stejně jako jeho první 

spoluhráč z týmu,se předvedl ve  slušném světle a také on atakoval své letošní 

maximum a zahrál přes dvěstědevadesát.Ta třístovka je u něj opravdu na spadnutí.Třetí 

šli na plány Milan a Evička.Také tento zápas probíhal jako přes kopírák.Stejně jako v 

předchozích duelech,tahal hostující hráč,v tomto případě hráčka,za kratší konec 

provazu po celý duel.Milan obě dráhy skoro stejně zahrál kolem stošedesáti.Jednou o 

sedm kuželek přes podruhé mu jedna kuželka chyběla.Dohromady mu to dává 326 takže i 

on  si připsal body za výhru.Evičce opět nevychází první dráha.Plně ještě byly v 

normě,ale deset chyb v dorážce jí hodně zabrzdilo v cestě za lepším celkovým 

výkonem.Přes zlepšení na druhé dráze,najednou byly jenom dvě chybičky v 

dorážce,zahrála svůj slabší průměr.Ano letos už můžu v klidu označit výkon přes 

dvěstěsedmdesát v jejím podání za slabší průměr.Vždyť nás letos namlsala nejlepším 

výkonem ženy na chodovských plánech.Za rozhodnutého stavu  nastoupila na plány 

poslední dvojice ve složení David a Jirka. Domácí hráč měl před s sebou dva jasné 

cíle.První nebýt čuldou svého týmu,což vzhledem k výkonům svých spoluhráčů byl ten 

těžší úkol.A druhý cíl ten lehčí,zahrát alespoň 275 kuželek aby se dostal jeho tým na 

metu 1300 poražených kuželek.No a Jirka ten to měl opravdu těžké.Porazit Davida aby 

odletěl kanárek do teplých krajin.První plné oba zahráli výborně 119/120.Pak ,ale 

přišla smršť ze strany Davida a po půlce u něj svítilo 181 s jednou chybou.Jirka 

chyboval šestkrát a na soupeře mu chyběly tři devítky.David už tedy měl více méně 

splněn druhý úkol což bylo dotáhnout konečné číslo svého týmu přes 1300.Stovku na 

druhé dráze by dal určitě i levou rukou a tak se plně mohl soustředit a splnění 

prvního těžšího úkolu,nebýt čuldou.Druhé plné opět vyhrává Jirka 110/115. David měl 

nyní 292 ,takže jeho tým už byl za 1300.I dorážku na druhé dráze zvládl Jirka lépe 

než soupeř a celkově druhou dráhu vyhrál 151/159.Dohromady uhrál Jirka 314 čímž si 

vylepšil svůj zápasový osobáček a zahrál nejlepší výkon svého týmu.Davidovi stačilo 

stojednapadesát na celkových „třistatřicet tři stříbrných kuželek“,čímž i poslední 

duel vyhrává domácí hráč.Tímto výkonem si David plní oba úkoly,které před ním na 

začátku duelu stály.Domácí tak poráží hosty 10:0 a ustanovují také celkovým výkonem 

1358 nový týmový rekord Kulíška.Já říkal,že ty nové kuželky všem prospějí.Takže 

závěrem shrnutí .Padnul týmový rekord,dále rekord jednotlivce,pět třístovek a 

třešničkou  na dortu je bezchybný výkon Veroniky.To byl teda fičák jak se patří !!! 

ps: Našel jsem bezchybného Martina Havla v ročníku 2013/14 (336) 



 

domácí: stavěči                 datum: 10/11                  hosté: junioři 

 

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

 FUKOVÁ Veronika      218   96  314  8    PRIŠŤÁK Josef        205   71  276 11 

 HAVEL Martin         235  111  346  5    PAVELKA Vladimír     225   87  312  9 

 HRUŠKA David         234   95  329  8    HOVORKOVÁ Ivča       201   74  275 12 

 HRUŠKA Milan c.      224  121  345  2    ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      224   92  316  0 !! 

 

 body: 10    celkem:  911  423 1334 23    body:  0    celkem:  855  324 1179 32 

 

                        Vítězí stavěči poměrem 10 : 0 . 

 

Domácí po nedělní rozehrávce si dnes smlsli na Juniorech.A opět jim po výborném 

výkonu všech čtyř hráčů na konci na konto přišla další třináctistovka.To se pak 

soupeř může přetrhnout a i tak si po zápase odnese kanárka.První šli na plány Verča a 

Pepa.Domácí hráčka se veze a vítězné vlně a tu si přinesla i do tohoto duelu.Soupeř s 

ní držel krok prakticky pouze první plné,ve kterých na soupeřku ztratil pět kuželek. 

To bylo,ale naposledy kdy směl doufat v zisk bodů.V dorážce mu Verča utíká na rozdíl 

osmadvaceti kuželek.Ve druhých plných poté Veronika zvyšuje náskok o dalších deset 

kuželek a tento rozdíl si pak udržela až do konce.Jako prvá se dostává přes třístovku 

a poráží Pepu o osmatřicet kuželek.Druzí se do s sebe pustili Martin a Vláďa.Přestože 

jsme byli svědky přece jenom vyrovnanějšího boje,nakonec domácí hráč poráží soupeře 

jasně o třicet čtyři kuželek.Oba se dostali přes třístovku.Velký rozdíl byl mezi 

hráči v dorážce,v plných to bylo "jenom" o deset víc pro Martina.Třetí dvojka byla ve 

složení David a Ivča.Domácí hráč pokračoval ve stejném tempu jako jeho spoluhráči a 

tak začalo brzo býti nad slunce jasné že ani v tomto duelu hostům pšenka nepokvete. 

David drtí soupeřku v plných i v dorážce a jako čtvrtý hráč dne,třetí u domácích, 

přehazuje třístovku.Ivča se snažila,ale prohrává o padesát čtyři klacků.Stav 6-0 a 

+116 klacků pro domácí jasně naznačoval,že poslední dvojice už hraje pouze o to 

jestli i Junioři si cestou domů z kuželny ponesou kanárka.To stáli proti s sobě Milan 

a Anička.Oba hráči zahráli nakonec stejně,i když na každé dráze rozdílně, plné 

(123/111 a 101/113).Kde přece jenom zahrál domácí hráč lépe,ač víckrát chyboval,byla 

dorážka.Hlavně ve druhé byl rozdíl hodně markantní(54/35) ve prospěch domácího 

hráče.To nakonec rozhodlo že i poslední bodíky mají domácí a hosté si toho kanárka 

nakonec domů odnášejí.Oba poslední hráči zahráli přes třista.Domácím to už podruhé 

dalo letos výkon přes třináct set.Aničku může kromě třístovky potěšit to,že jako 

druhá žena zahrála obě dráhy bez chybičky.Je to sice slabá útěcha,ale s tímto se může 

pochlubit opravdu málokdo.Dnes tedy padla jedna třináctistovka a šest třístovek. 

 

domácí: zahrádkáři              datum: 11/11                  hosté: junioři 

 

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

 VÍTEK Leoš           221   97  318  9    PAVELKA Vladimír     232   79  311  8 

 BAMBOUSKOVÁ Jana     201   79  280  7    PRIŠŤÁK Josef        212   71  283 11 

 ČERMÁK Radek         234   97  331  6    ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      247   98  345  7 

 ZIGAL Pavel          224  112  336  4    HORNOVÁ Adrea c.     219  105  324 12 

 

 body:  6    celkem:  880  385 1265 26    body:  4    celkem:  910  353 1263 38 

 

                       Vítězí zahrádkáři poměrem 6 : 4 . 

 

Prohrát o dvě kuželky na celkové skóre,je tedy „pecháček“.Oba týmy zahrály skvělý  a 

hodně napínavý zápas.V úvodu se proti s sobě postavili Leoš a Vláďa.První plné 

zahráli oba stejně 118.Poté předvedl větší klid v dorážce Leoš a po půlce duelu se 

ujímá vedení o jedenáct klacků.O tolik stejně pak Vláďa vyhrál druhé plné.Takže do 

závěrečné dorážky startovali ze stejné mety.Dnes,ale ke smůle hostí,dorážka lépe 

sedla domácímu hráči.I v té druhé poráží soupeře,tentokrát o sedm kuželek a tak si 

bere vedení zpět do svých rukou a tento duel vyhrává.Oba zahráli přes třista.Takže 

domácí se ujímají vedení 2-0.Druzí šli na plány Jana a Pepa.První plné vyhrává 

hostující hráč o tři kuželky.Dorážka ale byla z jeho strany hodně špatná.Osm chyb a 

porazil jenom šestadvacet kuželek,čehož Jana dokonale využila a po půlce se ujímá 

vedení o pět klacků.Takže i druhá půlka slibovala velké dráma.Pepa si vzal vedení 

zpět do svých rukou ve druhých plných,když Janu porazil o osm kuželek.Takže před 

dorážkou vedl o tři klacíky.No a závěrečná dorážka byl boj o každou kuželku.Oba hráči 

si nedávali nic zadarmo a nakonec oba zahráli stejně pětačtyřicet.To tedy znamenalo 

,že druhý duel vyhrává Pepa a srovnává tak na 2-2.Na třístovku dnes ani jeden z nich 

nedosáhl.Třetí šli na plány Radek a Anička.Opět jsme byli svědky napínavého a 



vyrovnaného souboje.První plné vyhrál Radek o čtyři kuželky,dorážku zase Anička aby 

se to nepletlo,rovněž o čtyři kuželky.Takže si měnili dráhy za vyrovnaného stavu po 

162.Ve druhých plných zahrála hostující hráčka 132 a utekla soupeři o sedmnáct 

kuželek.A z tohoto náskoku pak,přes veškerou snahu,Radek ubral pouhé tři kuželky a 

tak tento duel vyhrává opět hráčka hostů.Oba zahráli hodně přes třista,ale Anička 

Radka poráží o čtrnáct kuželek.Navíc výkonem 345 vylepšila letošní top výkon mezi 

ženami.Před poslední dvojicí tak vedli hosté 4-2 o 10 kuželek.Rozhodnout tedy musela 

poslední dvojice ve složení Pavel a Andrea.Domácí hráč už letos jeden zápas obracel 

takže s touto situací má jisté zkušenosti.To Andrea měla za úkol udržet hlavně 

plusové kuželky pro její tým.Opět velmi pěkný a napínavý zápas se odehrával mezi 

touto poslední dvojicí.První plné Andrea ztrácí čtyři kuželky,ale v dorážce si vedení 

bere na svou stranu a po půlce vede o čtyři kuželky (165-169).To znamenalo že drama 

bude pokračovat i po změně drah.Pavel teď už musel stáhnout čtrnáct kuželek ztráty. 

Druhé plné jsou 112-111.Takže Andrea vede o 3 kuželky.A její tým celkově o 13 

klacíků.Vše tady měla rozhodnout závěrečná dorážka.V té přišla velká krize na 

kapitánku hostů.Spáchala osm chyb a její náskok se rozplynul. Pavel totiž dorážku 

zvládl výborně a soupeřku porazil o patnáct kuželek(59-44).To ovšem,ale znamenalo 

zásadní obrat ve vývoji zápasu.Pavel bere body za výhru.No a skóre je po závěrečném 

duelu také lepší ve prospěch jeho týmu.Po sečtení všech kuželek domácí vyhrávají nad 

hosty o dvě kuželky a tím pádem i berou poslední dva bodíky za skóre a tím i 

vyhrávají celý zápas.Pavel už podruhé dokázal jako poslední hráč otočit nepříznivě se 

vyvíjející zápas ve prospěch svého týmu.Oba týmy zahrály přes 1200 a dohromady jsme 

byli svědky šesti třístovek,po třech na každé straně. 

 

 

domácí: ajeťáci                 datum: 12/11                  hosté: dřeváci 

 

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

 ŠTEGOVÁ Dáša         194   88  282 10    KUCA Antonín         194   69  263 12 

 SMRŽ Petr            239   95  334  7    ČEPILA Karel ml. c.  209   72  281  8   

 NÝVLT Bedřich c.     162   65  227 17    WILDHABER František  177   54  231 21 

 REWCZUK Marcel       232   97  329  4    KLOFANDA Jiří        239   86  325 12 

 

 body:  8    celkem:  827  345 1172 38    body:  2    celkem:  819  281 1100 53 

 

                        Vítězí ajeťáci poměrem 8 : 2 . 

 

Domácí už mají za s sebou pátý zápas.A docela se jim daří.zatím pouze jednou prohráli 

a to platilo i po tomto zápase.To jejich soupeř zatím na výhru čeká,ale hráli jenom 

dvakrát,takže mají spoustu času si tuto negativní bilanci vylepšit.První šli na plány 

Dáša a Tonda.Oba si nedávali nic zadarmo.Hlavně při hře do plných si na s sebe dávali 

oba sec sakra pozor a to až tak,že je zahráli úplně stejně.Takže musela rozhodnout 

dorážka.V té prokázala pevnější nervy a jistější ruku hráčka domácího týmu.Přece 

jenom,tak zúročuje pravidelné tréninky a dnes se jí to moc hodilo.Sice na chyby to 

tak nevypadalo,jináč ale Dáša Toníka v dorážce poráží o devatenáct kuželek a o tolik 

pak tento úvodní duel vyhrává.Domácí se ujímají vedení 2-0 a jsou v plusu 19 klacků. 

Druzí šli do toho Petr a Karel junior.To už měl být souboj jinších kalibrů.Ale plány 

občas nebývají vyslyšeny.Čekal se vyrovnaný boj o každou kuželku,ale nebylo tomu zase 

až tak.Petr v prvních plných utíká Kájovi o čtrnáct klacků (120-106).To se určitě 

nečekalo.I dorážka vychází lépe domácímu hráči.Ke svému náskoku přidal dalších osm 

kuželek a po půlce tak vede o čtyřiadvacet kuželek.Sice ještě před nimi byla druhá 

část vzájemného duelu,přesto teď měl všechny trumfy ve svých rukou Petr.Díky tomu tak 

měl i více klidu do další hry.A to domácímu hráči svědčí.Ve druhých plných zvyšuje 

své vedení o dalších šestnáct kuželek(119-103) a zápas byl prakticky před dorážkou 

rozhodnut.Né že by se s tímto nedalo ještě něco udělat,ale všechny trumfy měl pevně 

ve svých rukou Petr a tento zápas dovedl do zdárného konce pro svůj tým.V dorážce 

Petr ještě navýšil svůj náskok a jako první hráč se dnes dostal přes třístovku.A to o 

34 klacků a i druhé body putují na konto domácích.Navíc na kuželky vedou o sedmdesát 

dva kuželek.To bylo více než slibné.Třetí šli na plány Bedřich a Franta.Jak nakonec 

vyplynulo byl to souboj dvou čulibrků.Domácí hráč si nechává soupeře utíkat vždy do 

plných.Aby taky ne,když si neodpustil svou tradiční ozónovku.V jeho letech už by měl 

mít více rozumu a ty ozónovky přenechat jiným,mladším,nezkušeným.Sice se pak v 

dorážce snažil své manko odčinit,ale ztráta byla nad jeho síly a tak nakonec prohrává 

o čtyři kuželky.Kdyby třeba nebylo té ozónovky tak by třeba...Ale to jsou samé kdyby 

a na to se nehraje.Takže Franta,přestože na svůj výkon pyšný být nemůže,uhrál pro 

hosty první bodíky.Poslední šli na plány Marcel a Jirka.Opět dva velmi vyrovnaní 

hráči takže se zase čekal napínavý duel.A taky,že jo.První plné zahrál lépe domácí 

hráč a ujímá se vedení o čtyři kuželky(116-112).V dorážce pak Marcel své vedení 



navyšuje už na osm kuželek.Druhé plné to,ale začalo Jirkovi mnohem lépe padat a 

Marcela poráží o kuželek jedenáct.Lehce si spočítáte,že před poslední dorážkou už 

vede Jirka o tři kuželky.Ale dorážka dnes lépe padala hráči domácích.Což je názorně 

vidět na počtu chyb obou hráčů.Zatímco Marcel chyboval na každé dráze dvakrát,Jirka 

se s dorážkou popasoval mnohem hůře a to rozhodlo dnes v jeho neprospěch.Marcel si 

proto bere vedení zpět do svých rukou a do konce hry se to už nezměnilo.Oba zahráli 

přes třista,ale domácí hráč byl o čtyři kuželky lepší soupeře.Tak i poslední bodíky 

putují a konto Ajeťáků a k nim i body za lepší skóre.Čímž je na světě nakonec 

jednoznačná výhra domácího týmu.V zápase padly "jenom" tři třístovky. 

 

domácí: šikulové                datum: 13/11                  hosté: dřeváci 

 

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

 POUSTECKÝ Václav     213   81  294  8    HUBAČ Roman          186   52  238 22 

 NOHÁČEK Václav c.    191   68  259 13    KLOFANDA Jiří        232   95  327 11 

 HORN Jiří            211   79  290 12    ČEPILA Karel ml. c.  241  101  342  4 

 NÁDVORNÍKOVÁ Eva     197   70  267 13    BRYNDAČ Stanislav    237   70  307 15 

 

 body:  2    celkem:  812  298 1110 46    body:  8    celkem:  896  318 1214 52 

 

                        Vítězí dřeváci poměrem 8 : 2 . 

 

Napotřetí se konečně Dřevákům podařil vítězný zápas.První se do s sebe pustili Venca 

a Roman.Hostující hráč se letos představil poprvé a nebyla to žádná paráda.Je vidět 

že tréninky musí absolvovat všichni hráči,Romana nevyjímaje,jelikož jenom zápas dobrý 

výsledek nepřinese.I když výjimky mezi námi jistě najdeme.To domácí hráč je na 

kuželně minimálně dvakrát týdně a podle toho taky jeho hra vypadá a pravidelně 

atakuje v zápasech třístovku.Dneska Romana převálcoval jak v plných tak i v dorážce. 

Navíc počet chyb u Romana byl neporovnatelný s jeho soupeřem.Také proto první body 

tohoto zápasu berou hosté a uhrávají i docela slušný náskok v kuželkách.Druzí se 

proti s sobě postavili,za domácí kapitán Václav a soupeřem mu byl Jirka.Markantní 

rozdíl mezi hráči byl v plných i v dorážce.Tam byl vždy o hodně lepší hráč hostů.V 

chybách si neměli co vyčítat.Škoda je to hlavně u Jirky.Být jich třeba jenom polovina 

tak jeho číslo by slušně poskočilo.Přesto si drží svůj standart když se i potřetí v 

řadě dostal v pohodě přes třistadvacet.Za to samozřejmě bere body pro hosty a také 

rozdíl v kuželkách po tomto duelu byl v plusu pro Dřeváky.Třetí dvojka nastoupila ve 

složení Jirka a Karel junior.Také tento zápas byl plně v režii hostujícího hráče,V 

plných junior přehrává soupeře o třicet kuželek a v dorážce o dvaadvacet.V čem bylo 

obrovské zlepšení oproti minulému zápasu,byl počet chyb.Jenom čtyři mu pomohli k 

tomu,že se dostal o dvě kuželky přes třistačtyřicet.Z toho by si mohl vzít dobrý 

příklad jeho výše uvedený spoluhráč.Jirka nezahrál špatně.Moc kuželek mu nechybělo k 

další třístovce.Ale to dneska a juniora nestačilo.Před poslední dvojicí byl stav 2-4 

pro hosty a vedení v kuželkách plus 62 ,čímž už bylo jisté,že hosté konečně uhrají 

svou první výhru.Poslední šli na plány Evička a Standa.Domácí hráčka po svém super 

výkonu 336,kdy chvíli vedla mezi ženami,nezažívá zrovna kuželkářsky plodné období. 

Nějak se jí nedaří navázat na tento krásný výkon a zatím se docela trápí.Nejinak tomu 

bylo i dnes a třístovka jí byla hodně vzdálena.To Standa zahrál lépe a nakonec i 

třístovku přelezl.Ale s odřenýma ušima.Patnáct chyb to jasně naznačuje.Ale i on s 

přehledem vítězí a dokončil tak dnešní cestu za výhrou svého týmu.Dřeváci se navíc 

dostávají poprvé letos přes dvanáct set kuželek a i proto si po právu odnášejí tuto 

výhru.Padly tři třístovky a to pouze na straně hostů. 

 

 

domácí: dřeváci                 datum: 17/11                  hosté: junioři 

 

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

 ČEPILA Karel st.     208   97  305  7    ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      224   88  312  8 

 BRYNDAČ Stanislav    236   64  300 13    HORNOVÁ Adrea c.     202   94  296 11 

 KLOFANDA Jiří        226   77  303 11    PAVELKA Vladimír     236  116  352  4 

 ČEPILA Karel ml. c.  206   77  283 10    HOVORKOVÁ Ivča       212   77  289  9 

 

 body:  2    celkem:  876  315 1191 41    body:  8    celkem:  874  375 1249 32 

 

                        Vítězí junioři poměrem 8 : 2 . 

 

Po tom jak dobře zahráli Dřeváci ve své posledním zápase sliboval dnešní zápas s 

Juniory zajímavou zápletku.Juniorům to letos zatím šlape výborně a Dřeváci se snad 

konečně rozjíždějí za lepšími výsledky.Navíc dneska domácí konečně nastoupili ve své 



nejsilnější sestavě,samých to třístovkářů.Do první dvojice los svedl Karla seniora a 

Aničku.Celou první půli se oba drželi na dostřel.Anička vyhrála první plné o dvě 

kuželky a se stejným rozdílem vedla i po dorážce.Stav 149/151 ve prospěch hostující 

hráčky,sliboval ještě velké drama ve druhé půli.Bohužel pro seniora,přišlo až 

nečekaně rychlé rozuzlení zápletky tohoto duelu hnedle ve druhých plných.Senior je 

nezahrál špatně,dokonce stejně jako a první dráze slušných 104.To by obvykle stačilo,  

ale soupeřka se rozjela k velkému ataku a zahrála ještě o čtrnáct kuželek více.To se 

jí náramně hodilo před závěrečnou dorážkou.V té se ještě domácí hráč pokusil o malý 

zázrak.Zahrál v ní o jednu devítku víc jak soupeřka(52/43),ale v konečném součtu to 

bylo na Aničku málo.Takže první bodíky putují na konto Juniorů a také vedení o sedm 

klacíků.Oba hráči zahráli přes třista,ale více to hřálo Aničku.Druzí šli do boje 

Standa a Andrea.Tento duel by se dal nazvat bojem plných a dorážky.Zatímco plné lépe 

sedli domácímu hráči,v dorážce zase dominovala hostující hráčka.První plné zahrál 

Standa 123,což bylo o čtyřiadvacet kuželek více než měla Andrea.To nebyl zrovna dobrý 

začátek pro kapitánku hostů.V dorážce sice stáhla celou devítku ze ztráty,přesto jde 

do druhé poloviny domácí hráč s náskokem patnácti klacků.I druhé plné zahrál Standa 

lépe,tentokráte o deset kuželek.Takže to před závěrečnou dorážkou vypadalo s Andreou 

ještě hůře než na dráze první,jelikož ztrácela pětadvacet klacků.Přesto se opět v 

dorážce dokázala vzchopit a ještě zle zatápěla soupeři pod kotel.Nakonec nechybělo 

mnoho aby ještě dokázala alespoň zremizovat.Dorážku vyhrála o jednadvacet kuželek,což 

ale v konečném součtu znamenalo porážku o čtyři kuželky a domácí hráč tak srovnal 

stav na body na 2-2 a na kuželky už vedli hosté pouze o tři.Takže po polovině duelů, 

stále nebylo nic zásadního rozhodnuto.Více měla ukázat následující dvojice.To se na 

plány postavili Jirka a Vláďa.Oba hráči letos hrají pravidelně přes třista a tak se 

čekal opět napínavý duel.No a první plné potvrdily jejich letošní fazónu.Jirka zahrál 

výtečných 120 a Vláďa ještě o sedm více.Nečekaně brzo se tento duel rozhodl hned v 

následující dorážce.Jirka opět hodně chyboval,vystřílel hnedle sedm kulí jako onehdá 

v Sarajevu i když v jeho podání to bylo do prázdna a to se v duelu s Vláďou většinou 

krutě nevyplácí.Díky tomu také dohodil pouze tři devítky,kdežto soupeř se třemi 

chybami shazuje dvaašedesát kuželek.Takže po půli ztrácí domácí hráč a svého soupeře 

dvaačtyřicet klacků,což pro něj a jeho tým nevěstilo pranic dobrého.Druhá dráha už 

byla mnohem vyrovnanější,přesto dokázal Vláďa ještě navýšit své vedení sedm kuželek. 

O tři v plných a o čtyři další v dorážce.Jirka se sice dostal o tři kuželky přes 

třista,ale na soupeřovo 352 to bylo žalostně málo.V plných ještě držel jakž takž 

krok,ale v dorážce to bylo dneska o parník.Tím pádem se nám to před závěrečnou 

dvojicí pěkně zamotalo.Hosté vedou 4-2 a na kuželky to už je to o 52 v jejich 

prospěch. To teda měl kapitán domácích Karel junior v závěrečném duelu proti Ivče, 

před s sebou přetěžký oříšek.Že má na to aby soupeřku porazil o tom žádná,ale že by 

Ivča při své současné formě dokázala ztratit dvaapadesát kuželek,tak o tom byl 

opravdu málokdo přesvědčen.Tedy samozřejmě kromě hráčů domácího týmu.Tam tomu jistě 

skálopevně věřili všichni a to včetně jejich právě hrajícího kapitána.Vždyť posledně 

zahrál 342.První plné zahrál junior o osm kuželek lépe než Ivča.Další atak z jeho 

strany se čekal v následující dorážce,ale chyba lávky.Přestože Ivča více chybovala, 

tak v dorážce vítězí o jednu kuželku(43/44).To tedy zrovna nehrálo moc do karet 

domácímu týmu.Jejich kápo totiž po půlce z celkové ztráty ubral pouze sedm kuželek. 

Ještě před ním zůstávalo celých pět devítek alespoň na konečnou remízu.Slušná první 

dráha,ale nakopla Ivču k ještě lepšímu výkonu na dráze druhé.V následujících plných 

utekla juniorovi o čtrnáct kuželek (100/114) a před poslední dorážkou to je ona,kdo 

vede o sedm kuželek.Co dokáže s vývojem zápasu dokázat dvacet hodů že jo.Před 

dorážkou tak bylo skoro jisté,že celková výhra hostů jim již neunikne a domácí hráč 

se tak alespoň musel snažit o to aby ještě alespoň svou soupeřku dokázal porazit. 

Jenže osm chyb na druhé dráze a pouhopouhé tři u Ivči spolu s její zarputilostí,mu 

ani tuto drobnou radost nedopřálo.Sice o jednu kuželku v dorážce soupeřku poráží,ale 

v konečném součtu to bylo málo a tak Ivča získává pro ni velmi ceněný skalp Karla 

juniora.To znamená,že hosté vítězí 8-2 a taktéž se dostávají přes dvanáct set kuželek 

v zápase.Domácí tak nenavázali na výkon z minula.Na své soupeře dneska hlavně hodně 

ztráceli v dorážce. 

 

domácí: plyšáci                 datum: 20/11                 hosté: šikulové 

 

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

 HAŠKOVEC Luboš       188   63  251 22    POUSTECKÝ Václav     220   86  306  8 

 HAŠKOVCOVÁ Jana c.   228   70  298 12    HORN Jiří            230   83  313 11 

 SOBOTKOVÁ Martina    228   71  299 10    NÁDVORNÍKOVÁ Eva     208   86  294 12 

 CHVOJAN Petr         227   82  309  5    NOHÁČEK Václav c.    201   86  287 12 

 

 body:  4    celkem:  871  286 1157 49    body:  6    celkem:  859  341 1200 43 

 



                        Vítězí šikulové poměrem 6 : 4 . 

 

Kdopak by to na začátku letošního ročníku tušil,že se Šikulové dostanou na dvanáct 

set kuželek v zápase.A vida už to dokázali podruhé ze svých odehraných šesti 

podzimních zápasů.Vždy když těch dvanáct set uhráli, tak k tomu i vyhráli.Poprvé nad 

Starosedláky a dnes nad Plyšáky.První šli na plány kuželny v Nautilusu Luboš a 

Václav. Domácí hráč ztratil v prvních plných třicet kuželek.V tu ránu byly jeho šance 

na výhru na bodě nula.Václav pak ještě v dorážce přidal dalších pět kuželek.Druhé 

plné už domácí hráč držel se svým soupeřem krok,zahrál 107 a jenom o dvě kuželky byl 

v tuto chvíli horší soupeře.Bohužel,v druhé dorážce,už v tomto trendu nepokračoval a 

ztratil dalších osmnáct klacků.Takže dohromady prohrává o pětapadesát kuželek.Hlavně 

protože se díky dvaadvaceti chybám prakticky připravil o jednu celou dorážku.To 

Václav se opět dostal přes třístovku a získává dva bodíky pro svůj tým.Také 

náskok,který uhrál nad soupeřem ,se v dalším průběhu tohoto zápasu ukázal býti velmi 

důležitým.Druzí se proti s sobě postavili Jana a Jirka.Domácí hráčka,jako by byla 

rozhozená z toho,o kolik že to prohrál její spoluhráč,a tak po celou první část duelu 

tahala za kratší konec provazu.První plné ztrácí na Jirku sedm kuželek.Mnohem  

více,ale zaostává hnedle v následující dorážce.V té jí soupeř utekl o kuželek 

sedmnáct. Dohromady tedy po první dráze ztrácí čtyřiadvacet klacíků.To nebyl právě 

dobrý začátek pro domácí hráčku.A naopak moc dobrý pro jejího soupeře.Ale jak známe 

Janu,tak její silnou zbraní bývá druhá dráha.Hned  ve druhých plných vystrčila zoubky 

a ze ztráty ubrala  pět kuželek.Nic moc,ale stále ještě před ní byla druhá 

dorážka.Ale ani Jirka plné nezahrál vůbec špatně (117).Takže stále nemusel plašit a 

mohl se nadále plně soustředit na svou dobrou hru.V dorážce opět Jana zahrála lépe 

než její soupeř,ale jenom o čtyři kuželky.Takže i s tím co ubrala v plných,to bylo 

stále málo a na obrat ve vývoji to zdaleka nestačilo.Jirka dnes opět zahrál výborně a 

o třináct kuželek se dostal přes třístovku.Konečně začíná i v zápasech prodávat litry 

potu,které vypotil za ta léta co pilně a pravidelně trénuje na kuželně.Janě dvě 

kuželky ke třístovce chyběly a z toho je všem jasné že i druhý hráč hostí bere body a 

navíc navýšil vedení Šikulů na sedmdesát kuželek.To už byl docela slušný počin hostů 

v první půli tohoto zápasu.Třetí dvojice byla ryze dámská a potkaly se dvě staré 

známé,myšleno z kuželkářských duelů,Martina a Evička.Domácí hráčka utíká soupeřce v 

prvních plných o devatenáct kuželek a vypadalo to,že Evička bude pokračovat ve svých 

slabších výkonech z minula.Navíc když ještě v dorážce ztratila na Martinu další 

devítku,tak to začínalo býti s náskokem hostů hodně špatné.Evička totiž už po půlce 

ztrácí z náskoku svého týmu osmadvacet kuželek.Ale kuželky jsou sport nevyzpytatelný. 

Vedení po půlce ještě automaticky neznamená konečnou výhru.I ten kdo vede,nesmí 

podlehnout kolikrát falešné iluzi,že už má body takříkajíc v kapse.Druhé plné už byly 

velmi vyrovnané.Dámy zahrály 105/104.A šlo se do dorážky.V té se ,ale domácí hráčka 

nečekaně zasekla a dorazila pouhé tři devítky.No za sedm chyb ani víc nemohla chtít. 

Tím si ,ale zadělala na velké drama a až do konce se musela strachovat o výhru.Evička 

totiž dorážku zahrála výborně a rychle doháněla svou ztrátu z dráhy první.Nakonec 

uhrála jednapadesát kuželek.Což bylo o čtyřiadvacet více než Martina. Bohužel pro ní, 

ale před dorážkou ztrácela kuželek devětadvacet a tak Martina s odřenýma ušima 

uhájila mírný náskok pěti kuželek a tím pádem uhrála první body pro domácí tým. 

Martině chyběla jedna kuželka ke třístovce a Evičce kuželek pět.Za stavu 2-4 a plus 

65 kuželek pro hosty nastupovala poslední dvojice,Petr a kapitán hostů Václav,která 

měla rozhodnout jak nakonec dopadne tento napínavý zápas.Petr se do toho pustil hned 

od začátku pěkně zostra.V plných soupeři utekl o dvacet kuželek (120/100).Ale Václav 

nechtěl dát svou kůži lacino a v dorážce soupeře o dvě kuželky poráží (41/43).Takže 

po půlce ztrácí dvě devítky.To nebylo pro jeho tým vůbec špatné,jelikož jim ještě 

stále dosti zbývalo z náskoku v kuželkách, který měli před začátkem tohoto duelu.I 

druhé plné zahrál Petr lépe,ale Václav ztratil jenom šest kuželek a tak v hlavách 

hostů stále narůstala větší a větší naděje na celkovou výhru.Ještě ale jejich kapitán 

musel zvládnout poslední dorážku.No a opět ji zahrál lépe než-li soupeř.Dokonce ji 

oba zahráli úplně stejně jako na dráze první. Petr nakonec jako jediný ze svého týmu 

zahrál přes třista,ale dnes to na výhru celého týmu nestačilo.Václav zahrál také 

dobře.Sice se nedostal přes třista ,ale z náskoku, který měl jeho tým ,udržel plných 

čtyřicet tři kuželek a to znamenalo,že si hosté připisují svou druhou letošní výhru, 

mnohem více ceněnou než byla tak první.Padly další tři třístovky,z toho dvě na straně 

hostů.U domácích pouze jedna a dvakrát jí byli na dostřel. 

 

 

 

 

 

 

 



 

domácí: stavěči                 datum: 23/11               hosté: zahrádkáři 

 

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

 HAVEL Martin         225   98  323  5    ZIGAL Pavel          228   76  304  5 

 HRUŠKA David         222   99  321  3    VÍTEK Leoš           236   79  315  8 

 HRUŠKA Milan c.      233  103  336  3    BAMBOUSKOVÁ Jana     208   76  284 11 

 FUKOVÁ Veronika      206  106  312  7    ČERMÁK Eduard c.     225  123  348  3 

 

 body:  8    celkem:  886  406 1292 18    body:  2    celkem:  897  354 1251 27 

 

                        Vítězí stavěči poměrem 8 : 2 . 

 

Třetí zápas Stavěčů a třetí výhra.Tentokrát s nimi poměřili síly Zahrádkáři a 

dokázali jim sebrat alespoň dva dílčí body.Ale podle celkového skóre na kuželky,to 

neměli zase tak jednoduché.První šli na plány Martin a Pavel.První plné vyhrává 

hostující hráč o sedm kuželek/112/119).Ale v dorážce si Martin bere vedení do svých 

rukou,jelikož Pavel zahrál o třiadvacet kuželek méně (54/31).Druhé plné tentokrát 

lépe zahrál domácí hráč.Pavel se pak ještě pokusil o zvrat v následující dorážce,ale 

to že v ní uhrál o jednu kuželku více než soupeř,už mělo na konečné skóre pramalý 

vliv.Domácí hráč si v poklidu pohlídal svůj náskok a bere první body pro svůj tým.Oba 

se dostali přes třista,Pavel uhrál 304,ale Martin byl o devatenáct kuželek lepší. 

Druzí šli na plány David a Leoš.První plné opět zahrál lépe hostující hráč (112/114). 

Ale znovu to byl domácí hráč,který se lépe popasoval s první dorážkou David.Dorazil 

jednapadesát kuželek s jednou chybou kdežto Leoš s pěti chybami jenom pětatřicet.To 

znamenalo,že do druhé poloviny duelu,jde domácí hráč s náskokem čtrnácti kuželek.I 

druhé plné zahrál lépe hostující hráč.Dokonce svou ztrátu z dráhy první stáhnul na 

pouhé dvě kuželky.Ne že by David zahrál plné špatně,sto deset je slušný počin,ale 

Leošovi popadalo kuželek sto dvaadvacet a rázem byl před oběma ještě napínavý souboj 

a konečného vítěze.Nakonec to lépe dopadlo pro domácího hráče.David je v dorážce o 

čtyři kuželky lepší než Leoš a to mu stačilo na to,že bere další bodíky pro svůj 

tým.I tito hráči nakonec zahráli přes třista a opět byl na tom lépe domácí hráč.Po 

půlce tedy domácí vedou  4-0 a na kuželky jsou lepší o pětadvacet.Třetí dvojice  

nastoupila ve složení Milan a Jana.Zatímco předchozí dva duely byly velice vyrovnané, 

v tomto se přece jenom ukázala větší kvalita na straně domácí ho hráče. Milan hnedle 

v prvních plných porazil soupeřku o jednatřicet kuželek (130/99).Když navíc v dorážce 

navyšuje své vedení o dalších sedmnáct kuželek,bylo po polovině o osudu tohoto duelu 

prakticky rozhodnuto.Přestože Jana ještě ve druhé půlce zabrala,hlavně v plných 

dokázala Milanovi ubrat z náskoku dvanáct kuželek (103/115),tak to na obrat ve vývoji 

zápasu nestačilo,domácí hráč v zápětí v dorážce nahrál o deset kuželek více a tak i 

tento duel vyhrává domácí hráč.Zahrál nejlepší výkon dne u domácího týmu z čehož je 

jasné,že se dostal hodně přes třístovku.To Janě se to jako jediné ze všech dnes 

nepovedlo a prohrává o dvaapadesát kuželek.Za rozhodnutého stavu 6-0 +77 kuželek pro 

domácí,nastoupila závěrečná dvojice ve složení Veronika a Eda.První plné napotřetí 

zahrál lépe hostující hráč,sice jenom o dvě kuželky,ale i to se počítá.Hostující 

kapitán Eda vlastně hrál o čest svého týmu.Přece jenom nechtěl aby domů odešli s 

kanárem.No a v dorážce k těm bodíkům udělal rozhodný krok.Zahrál ji bez chyby a 

odměnou mu bylo sedmdesát poražených kuželek.Veronika taktéž zahrála výborných 

padesát devět,ale Eda byl na tom přece jenom o dost lépe.Po půlce vede o třináct 

kuželek.Ve druhých plných Eda ještě více zabral a uhrál krásných sto šestnáct a svůj 

náskok navýšil o dalších sedmnáct kuželek.Verča se totiž nějak zasekla a jedna 

kuželka jí chyběla do stovky.Eda poté ještě pokračoval v soustředěném výkonu a v 

poslední dorážce ještě navýšil svůj už tak slušný náskok o šest kuželek.Celkem mu to 

tedy dalo náskok šestatřiceti kuželek.Verča sice zahrála o dvanáct kuželek přes 

třístovku,ale Edovi chyběli pouhé dvě kuželky ke třistapadesátce.Dosti výrazné 

navýšení jeho osobáčku,což znamenalo,že rázně odehnal okolo poletujícího žlutého 

ptáčka zpěváčka.Oba týmy zahrály hodně přes dvanáct set a Stavěčům chybělo jenom osm 

kuželek aby i napotřetí dosáhli mety třinácti set kuželek.Padlo celkem sedm třístovek 

což svědčí o celkově výborném zápase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

domácí: dřeváci                 datum: 25/11                  hosté: plyšáci 



 

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

 KUCA Antonín         205   63  268 16    HAŠKOVEC Luboš       179   54  233 19 

 BRYNDAČ Stanislav    205   63  268 13    HAŠKOVCOVÁ Jana c.   185   86  271  8 

 ČEPILA Karel ml. c.  234   90  324  7    SOBOTKOVÁ Martina    226  104  330  8 

 KLOFANDA Jiří        235  101  336  5    CHVOJAN Petr         218  124  342  2 

 

 body:  4    celkem:  879  317 1196 41    body:  6    celkem:  808  368 1176 37 

 

                        Vítězí plyšáci poměrem 6 : 4 . 

Domácí tým utrpěl již čtvrtou porážku a s jejich atakem bedny to nevypadá zrovna moc 

nadějně.První šli na plány Tonda a Luboš.Domácí hráč zahrál mnohem lépe na obou 

drahách do plných,ve kterých získal rozhodující náskok.V dorážce byl Luboš horší 

Tondy jenom o jednu devítku,ale ztráta z plných rozhodla o vítězi tohoto duelu a tím 

byl domácí hráč.Oba ale hodně chybovali (16/19).Tady si tedy vzájemně neměli co 

vyčítat. Domácí navíc uhráli hned na začátku slušný náskok v kuželkách.Druzí se do s 

sebe pustili Standa a Jana. Opět je to domácí hráč ,který lépe zvládl hru do plných. 

Hlavně na druhé dráze ,kde soupeřce utekl o šestnáct kuželek.Kamenem úrazu byla u 

Standy ,ale dorážka.V té opět hodně chyboval,na první dráze desetkrát, čímž dohazuje 

pouhé dvě devítky.To dorážka byla ze strany Jany mnohem lepší.Po prvních plných sice 

ztrácela čtyři kuželky, ale dorážkou si vedení vzala do svých rukou,takže po půlce 

vedla nad Standou o dvaadvacet kuželek.Sice druhou dráhu Standa hodně tlačil na pilu 

a jak jsem výše uvedl ,stáhnul hned v plných šestnáct kuželek.V dorážce pak ubral své 

chyby a ještě více se na Janu dotahoval.Nakonec mu ,ale tři kuželky chyběli alespoň 

na plichtu.Oni oba hráli jako na houpačce.První dráhu vyhrává Jana o dvaadvacet 

kuželek (117-132) a druhou zase Standa o devatenáct kuželek (151-132).Rozdíl v 

chybách byl 13 ku 8 v neprospěch Standy a tady ztratil svou šanci na výhru.Třetí šli 

na plány Karel junior a Martina.I nyní měl dohromady lepší plné domácí hráč.Ale už ne 

o tolik jako jeho spoluhráči.Martina poučená z předchozích duelů,nechala soupeře 

utéct o osm kuželek.V dorážce,stejně jako její kolegyně,přece jenom hrála lépe než-li 

její soupeř.Hlavně v té první zahrála o čtrnáct kuželek víc a to se jí pak v 

závěrečném součtu moc hodilo.Jak jsem už psal ,Karel zahrál lépe plné o osm kuželek 

,ale Martina zvládla dorážku o čtrnáct kuželek lépe a jednoduchými kupeckými počty 

nám vychází, že již druhý duel vyhrávají hosté. Čímž se ujímají vedení 4-2 ač na 

kuželky jsou stále o šestadvacet horší. Oba se dostali jako první dnes, přes 

třístovku. Rozhodnout o konečném výsledku musela tedy poslední dvojice ve složení 

Jirka a Petr.A byl to boj až do konce.První plné vyhrává domácí hráč o deset kuželek 

(113/103).I po dorážce stále vede  Jirka ,ale už jenom o dvě kuželky (166-164).Takže 

i druhá půlka slibovala velké drama.I druhé plné zahrál Jirka lépe než-li Petr(112-

115) a navyšuje své vedení na devět kuželek před závěrečnou dorážkou.V té je 

zase,stejně jako v první, lepší Petr.S jednou chybou zahrál sedm devítek.Jirka také 

nezahrál špatně.Oproti minulým zápasům výrazně  snížil počet chyb,ale zrovna ve druhé 

dorážce zahrál čtyři,na první dráze pouze jednu a tady se nakonec ukázal ten hlavní 

důvod jeho těsné porážky.Sice si dneska vylepšil své letošní maximum na 336,ale na 

body to nestačilo.Petr zahrál ještě o šest kuželek a tak i ve třetí dvojici v řadě 

vyhrávají hosté.To také znamená ,že celkově dnešní zápas vyhrávají.Domácí sice na 

kuželky stále  vedou o dvacet kuželek,ale to už jenom kosmeticky upravuje jejich 

porážku na 4-6.Hosté si tak připisují svou letošní první výhru.V zápase jsme viděli 

další čtyři třístovky a domácím chyběly čtyři kuželky ke dvanáctistovce. 

 

  domácí: dřeváci                 datum: 30/11             hosté: starosedláci 

 

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

 ČEPILA Karel st.     238  112  350  6    RANDÝSEK Hynek       188   67  255 14 

 KUCA Antonín         201   98  299  7    RANDÝSKOVÁ Jindra    204   72  276 12 

 HUBAČ Roman          192   61  253 18    ZADINA Rudolf c.     236   70  306 14 

 KLOFANDA Jiří        248   95  343  4    ZADINOVÁ Alena       209   82  291 14 

 

 body:  8    celkem:  879  366 1245 35    body:  2    celkem:  837  291 1128 54 

 

                        Vítězí dřeváci poměrem 8 : 2 . 

Další zápas ve kterém padla dvanáctistovka.Do první dvojice určil los Karla seniora a 

Hynka.Domácí hráč už je ostřílený matador,kdežto jeho soupeř zažil svou zápasovou 

premiéru.Hlavně zkušenost hrála v tomto duelu prim.Domácí hráč jasně dominuje jak v 

plných tak i v dorážce a celkem bez větších problémů si došel pro první bodíky.Navíc 

se ukázalo,že hrát jako první mu náramně svědčí.A to až tak,že si výrazně vylepšuje 

svůj osobáček a to hnedle na rovných třista padesát.Čímž hodně poskočil v tabulce 

jednotlivců.Až na prozatímní třetí místo.Navíc na druhé dráze mu chybělo pět kuželek 



ke dvoustovce na jedné dráze.Spolu s výhrou mají i domácí náskok pětadevadesáti 

kuželek.Druzí šli na plány Tonda a Jindra.V plných je vždy lepší hráčka hostí.Na 

první dráze o dvě kuželky na druhé o jednu.Tonda,ale dominuje v dorážkách.V první je 

lepší o devítku,ve druhé o sedmnáct kuželek.Takže když se sečtou všechna čísla obou 

hráčů,vychází nám další výhra domácího hráče,tentokráte o třiadvacet kuželek.Navíc 

Tondovi chyběla jedna kuželka ke třístovce.Za stavu 4-0 + 118 kuželek pro 

domácí,nastoupila třetí dvojice ve složení Roman a Ruda.Domácí hráč ztrácel na 

soupeře po první půli čtyřicet dva kuželek (119/161).Ve druhých plných ještě Ruda 

zvýšil svůj náskok o dalších jedenáct kuželek a náskok hostí v kuželkách se začal 

výrazně snižovat.Bohužel pro hosty si,ale jejich hráč vybral ve druhé dorážce větší 

krizi a díky devíti chybám svůj náskok už nezvýšil a vlastně ani nic z něj 

neztratil,protože oba hráči zahráli shodně šestadvacet.Ruda tak snížil stav na 4-2 a 

jako první hráč svého týmu se dostal přes třístovku.Poslední se do s sebe pustili na 

plánech Jirka a Alenka.Domácí hráč opět získává výrazný náskok hned na své první 

dráze.To soupeřku poráží o třicet čtyři kuželky a i tento duel byl po půlce prakticky 

rozhodnut ve prospěch Jirky.Když navíc druhé plné vyhrává o čtyřiadvacet kuželek,tak 

se dorážka dohrávala vlastně už jenom z povinnosti.V té se sice Alence podařilo ze 

své ztráty stáhnout šest kuželek (50/56),ale na tom,že i ona prohrává se nic 

nezměnilo.Jirka si dnes opět navyšuje svůj zápasový osobáček.Je vidět když omezí 

výrazně počet chyb,tak jeho číslo neustále narůstá.Takže domácí si připisují své 

druhé letošní vítězství,kdežto jejich soupeři na výhru stále čekají. 

 

                                               

               „Cho66“ 


