Divize jih
TJ Loko České Budějovice
TJ Spartak Pelhřimov
TJ Nové Město na Moravě
TJ Centropen Dačice D
TJ Sokol Slavonice
SKK Slavoj Český Krumlov
TJ Jiskra Nová Bystřice

-

TJ Sokol Soběnov
TJ Třebíč B
TJ Sokol Nové Hrady
KK Lokomotiva Tábor C
TJ Sokol Chotoviny
TJ Blatná
TJ CHJK Jihlava

TJ Lokomotiva České Budějovice

2582

6:2
(9:3)

6:2
7:1
4:4
7:1
6:2
7:1
6:2
2522

2582-2522
2664-2517
2598-2597
2707-2531
2638-2597
2641-2546
2707-2690

(9:3)
(8:4)
(5:7)
(8,5:3,5)
(7:5)
(7:5)
(5,5:6,5)

27.11.
27.11.
28.11.
27.11.
27.11.
28.11.
27.11.

TJ Sokol Soběnov

SÝKORA Jan
410
2:0
400
ŠEDIVÝ Milan
VONDRUŠ Bedřich
446
2:0
405
ZEMAN Pavel
ŠTROUF Jiří
432
2:0
422
FERENČÍK Josef
ČÍŽEK Ivan
437
1:1
452
PROMMER Jaroslav
VLÁŠEK Karel
416
0:2
435
ŠEDIVÝ Bohuslav
POLÁNSKÝ Tomáš
441
2:0
408
ŠEDIVÝ Josef
V duelu dvou tradičních soupeřů z budějovického regionu se představil na Lokomotivě celek Soběnova, který byl po
posledním kole jen o skore druhý, domácí naopak z posledních tří zápasů nezískali ani bod. Domácí přivítali zpět do
sestavy Jirku Štroufa, který byl zraněn. Na začátku se proti sobě postavili Honza Sýkora a Beďa Vondruš za Loko, Milan
Šedivý a Pavel Zeman za Soběnov. Domácí tentokrát od začátku poctivou a kvalitní hrou diktovali tempo. První padesátky
hráčů byli docela vyrovnané, ve druhých již získávali domácí navrch. Konečné resumé první čtveřice hráčů : Honza dal 410
a porazil o 10 Milana Šedivého - 400 rovných, Beďa pak v letošním svém domácím maximu - 446 přesvědčivě porazil
Pavla Zemana - 405, domácí vedli 2:0 a + 51 dřev - začátek nadočekávání !! Druhá čtveřice už přeci jen přinesla první
bodík pro Soběnov, když Ivan Čížek přes pěkný výkon 437 podlehl zkušenějšímu a přesněji hrajícímu Jardovi Prommerovi
- skvělých 452. Navrátilec do sestavy "hladový" Jirka Štrouf perfektně ustál tlak Pepy Ferenčíka a získal důležitý třetí bod
pro domácí, Jirka 432, Pepa 422, po druhých dvojicích tedy stav 3:1 a +46 na kolky pro domácí. Tento stav byl pro
poslední dvojku domácích Karla Vláška a Tomáše Polánského příjemným překvapením, protože hosté mají dotahováky
Bohouše Šedivého a Pepu Šedivého velice silné. V duelu Karla a Bohouše byla vyrovnaná první padesátka, ve druhé již
Bohouš zejména lepší dorážkou přetlačil Karla a zvítězil o 19 dřev, Karel 416, Bohouš 435. Souběžně hrající Tomáš a Pepa
byl v první padesátce ve vývoji skore jako na houpačce. Tomáš prohrál plné o 19 dřev, ale celkově padesátku vyhrál o 16
dřev, protože Pepovi nešla dorážková - 54. Ve druhé padesátce plné byly vyrovnané, ale opět Pepa vyhořel v dorážce - 53.
Celkově tedy Tomáš 441, Pepa 408. Konečný výsledek tedy 6:2 a domácí opět navázali na výkony, na které byli u sebe
zvyklí. Zaslouženě vyhráli a získali potřebné sebevědomí do dalších bojů. Tomas

rozhodčí: POLÁNSKÝ Tomáš
diváků: 22
utkání trvalo: 4:00
TJ Spartak Pelhřimov

2664

7:1
(8:4)

2517

TJ Třebíč B

NENTVICH Bohumil
409
0:2
456
MICHÁLEK Tomáš
PECHA Karel
464
2:0
399
BARTOŠ Josef
BÍNA Petr
466
1:1
438
DOBEŠ Jaroslav
VINTR Jan
427
1:1
410
DOBEŠ Jan (*)
NOVOTNÝ Václav
453
2:0
414
KASÁČEK Radek
BENDA Jaroslav
445
2:0
400
KANTOR Vladimír
Domácí oslabeni chřipkovou epidemií, hosté zase drobnými problémy s dopravou, to byly průvodní jevy pátečního duelu.
Bohouš Nentvich 148+41 = 189 a 148+72 = 220 proti Tomášovi Michálkovi 147+87 = 234 a 151+71 = 222 nabral
obrovskou ztrátu v první dorážce a díky tomu, že se v druhé části trochu zmátožil minusový rozdíl nenarostl. Karel Pecha
153+79 = 232 a 151+81 = 232 si naopak hladce poradil s Pepou Bartošem 146+60 = 206 a 131+62 = 193. Stav 1:1 a 18
kuželek pro domácí. Ve střední části nahradil Pepu Fučíka Petr Bína 159+88 = 247 a 151+68 = 219 a přestože Jarda Dobeš
139+79 = 218 a 149+71 = 220 zahrál dobře, ztráta z první dráhy rozhodla. Na vedlejších drahách Jenda Vintr ml. 152+72 =
224 a 149+54 = 203 proti Jendovi Dobešovi 135+49 = 184 (někdy padne s pěti chybami 80 a někdy se dvěma 49) získal
slušný náskok a finiš střídajícího Milana Lenze 151+75 = 226 už na zvrat nestačil. Stav 3:1 a 63 kuželek. Vašek Novotný
154+68 = 222 a 156+75 = 231 si v první dorážce 5x otevřel středem a až dvě hodovky v závěru mu vylepšili náladu, druhá
část už byla v pohodě. Naopak Radek Kasáček 145+56 = 201 a 145+68 = 213 jak je vidno ze zápisu první dráhy, po osmi
1

chybách otevřel dvojkou, nevycházelo mu téměř nic. Jarda Benda 135+90 = 225 a 141+79 = 220 proti Láďovi Kantorovi
149+44 = 193 a 136+71 = 207 duel rozdílných plných a dorážky. Jarda k výtečné první s jednou hodovkou přidal
průměrnou druhou se třemi „ostrými“ po sobě a nebylo co řešit. Domácí vyhráli celkem jednoznačně ve všech ukazatelích,
plné 1797:1724, dorážka 867:793 a chyby 20:34. Potěšující je zlepšení Petra a solidní výkony ostatních, Bohouš až zažene
chřipkové viry bude to zase ten spolehlivý tahoun jak ho všichni znají. Uvidíme v Soběnově . Vašek Novotný

střídání: od 51. hodu: DOBEŠ Jan + LENZ Milan
rozhodčí: ANTOŇŮ Jiřina
diváků: 21
utkání trvalo: 2:35
TJ Nové Město na Moravě

2598

4:4
(5:7)

2597

TJ Sokol Nové Hrady

TOPINKA Zdeněk
410
0:2
432
BALABÁN Jaroslav
KUBĚNA František
441
1:1
437
BEDRI Milan
LOUČKA Jiří
451
0:2
466
REHÁK Štěpán
ŠKODA Pavel
438
2:0
399
BETUŠTIÁKOVÁ Stanislava
KOŘISTKA Damír
429
1:1
433
KŘÍŽ Ladislav
KUBĚNOVÁ Libuše
429
1:1
430
CIGÁNEK Jiří
Dnes jsme sváděli boj s kuželkáři z Nových Hradů a byl to opravdu boj do poslední chvíle. Zdeněk Topinka – Jarda
Balabán: Jarda hraje plné výborně a připisuje si 20 kolků (142:162). Dorážka slabší u obou (54:54). Jarda je v plných opět
lepší (145:154). V dorážce se podařilo Topčovi 7 kuželek stáhnout (69:62). 1:0 pro hosty, k dobru mají 22 kuželek.
Franta Kuběna – Milan Bedri: Plné - vyrovnaná hra, Milan o kolek úspěšnější (149:150). Dorážku začíná Milan dvěma
hodovkami a protože v dobré hře pokračuje, naděluje Frantovi dalších 26 kuželek (63:89). Výměna drah svědčí Frantovi,
v plných stahuje 13 dřev (151:138). V dorážce se Milanovi první dva kříže nedaří, v každém dá dva miky a Franta se dostal
do vedení o 3 kolky. Jenže Milan dá kříž na 2 hody, přidá hodovku a je znovu ve vedení o 6 kolků. Vede až do 47. hodu,
kdy miká. Franta toho využil, jde ještě přes kříž a stahuje dorážkou 18 kuželek (78:60). Vyhrává nejen dráhu (229:198), ale
o 4 kolky i celkově. Stav 1:1, hosté + 18 kuželek. Jirka Loučka – Štěpán Rehák: Výborné plné Jirka, získal 19 kuželek
(164:145). Štěpán začal dorážku hodovkou, Jirka 2 miky v kříži. Štěpánovi se daří (80), Jirkovi vůbec (54). Jirka ztrácí
náskok z plných i dilčí bod. Druhé plné hrají výborně oba, Jirka má k dobru 2 kolky (163:161). Dorážku začal Štěpán
dobře, už po 16 hodech naděluje Jirkovi 3 kříže. V závěru však udělá 4 chyby a Jirkovi se podaří nějaký kolek stáhnout
(dorážka 70:80). Jirka zahrál nejlíp z domácích – 451, Štěpán ze všech – 466. Hosté vedou 2:1 o 33 kuželek. Pavel Škoda
– Stáňa Betuštiáková: Plné - remíza – 141. Dorážka vychází lépe Pavlovi a získává náskok 29 kuželek (81:52). V plných
ani hodovka na závěr nepomohla Stáně k získání náskoku, Pavel vítězí 147:143. Dorážka vyrovnaná, díky bezchybné hře ji
získává Pavel (69:63). Srovnáváme na 2:2 a poprvé máme nahráno víc než hosté, i když jen o 6 kuželek. Damír
Kořístka, kterého jsme si vzali na výpomoc nastoupil proti Láďovi Křížovi. Zodpovědnost mu svazovala ruce, v plných
ztratil 20 kolků (135:155). Dorážku Damír hrál dobře (72), Láďa i bez hodovky dává 86 a připisuje si dalších 14 kolků,
vede o 34 kuželek. Plné tentokrát vyrovnané, Damír stahuje 4 kolky. V dorážce si Láďa v 1. kříži vytvoří „čest práci“, ale
zvládne to. Po patnácti hodech v dorážce ztrácí na Damíra jen 3 kolky, ale pak se mu přestává dařit. Damír stahuje,
posledním hodem sice miká, ale na dráze měl jen jedinou kuželku a náskok už stáhnout nemohl. Dorážku vyhrává 80:54,
ale celkově prohrává o 4 kuželky. Prohráváme 2:3 a vedeme o pouhé 2 kuželky. Já mám porazit nebo remizovat s Jirkou,
aby body zůstaly doma. Jirka mi od začátku dává najevo,že mi body nenechá. Zahraje nejlepší plné zápasu 167 a ztrácím
22 kuželek! V dorážce si připisuji kříž k dobru – 63:54. Po změně drah stahuji 4 kolky. Po dvaceti hodech dorážky vede
Jirka o 8 kolků. Máme tu 46 hod – Jirka doráží poslední kuželku, já dávám hodovku a je srovnáno. Zvorám rozehru – pravé
fanky, Jirka sráží prvního, krále a levou zadní fanku. Po dalším hodu mi zůstal první a pravý sedlák, Jirka srazil pravé
fanky. Zkouším shodit obě kuželky, ale mikám. Jirka trefuje levou fanku se sedlákem – opět srovnáno. Já znovu mikám,
Jirka má sedláka a zadní, trefuje zadní a o kolek vyhrává. Stav 2:4 pro hosty. Prohrála jsem jen o kolek, tím jsme
zachránili aspoň bod, neboť celkově jsme porazili o kolek víc než soupeř a máme tu remízu 4:4. Ztratili jsme doma
první bod, ale zápas to byl napínavý až do konce.

rozhodčí: LOUČKOVÁ Růžena
diváků: 10
utkání trvalo: 4:20

2

TJ Centropen Dačice D

2707

7:1
2531
(8,5:3,5)

KK Lokomotiva Tábor C

VOJTÍŠEK Petr
485
2:0
426
ZOUN Jaroslav
MATOUŠ Jiří
461
1:1
416
PETRŮ Pavel
KOLÁŘ Miroslav
500
2:0
452
MAREŠ Radim
TERBL Pavel
423
2:0
384
PRAVDÍK Josef
POSPÍCHAL Zdeněk
424 1,5:0,5 407
MACHÁČEK Josef
KŘÍŽEK Miloš
414
0:2
446
POUZNAR Marcel
V pátek zavítal do Dačic tým z konce tabulky Loko Tábor. Očekávali jsme souboj o body, neboť polovina soutěžního
ročníku se blíží. Náš součastný hráč Mirek Kolář, který pochází z klubu Lokomotivy, chtěl předvést svým bývalým hráčům
své umění, které v Dačicích stále vypilovává a to se i povedlo nejlepší hráč utkání a pěkné číslo 500. Šampus na stůl Dačice
GO ! Průběh utkání ze začátku nenasvědčoval hladkému průběhu. V první čtveřici hráčů nastoupili proti sobě Petr a
Jaroslav , Jirka a Pavel. Petr svého soupeře přehrává hned od začátku a nahrává potřebné kuželky, které vedle hrající Jirka
v první padesátce ztrácí. Jirka musel v sobě nalézt hodně morálních sil a pod vedením Zdeňka otáčí již prohraný souboj od
43 hodu, do této doby vytvořil 7 chyb a srazil pouze 170 kuželek, jeho famózní chvíle přišla na dráze 4, kde srazil 252
kuželek a svého soupeře rozdrtil. Stav 2:0 a 104 kuželek Dačicím. Do druhé čtveřice nastupují již zmiňovaný Mirek proti
Radimovi a Pavel proti Josefovi. Mirek se dnes do drah vysloveně zakousl a drtí kuželky jednu po druhé a tím i svého
soupeře, jenž na nejlepší dorážku utkání 184 nedokázal odpovědět. Dnešní den patří Mirkovi. Vedle na dráhách hraje svůj
boj Pavel, který po výkonu z Chotovin byl trošku nervózní, ale hned první padesátku vyhrává o 14 kuželek, tím se uklidní a
i druhou dráhu vyhrává, jak podotýká velmi zkušený Jirka Létal rezervy tam ještě jsou, vyvarovat se fánám. Stav je pro
poslední domácí hráče velice uklidňující 4:0 a 191 kuželek. Poslední nastupují Zdeněk proti Josefovi a Miloš proti
Marcelovi. Zdeněk poslední dobou potřebuje dostat přes prsty, aby si zapamatoval svoje chyby, přesto Josefa poráží díky
lepší hře na první dráze, druhou remizují. Vedle se snaží Miloš, ale horší dorážkou prohrává. Stav se ustavuje na 7:1 a 176
kuželek. Soupeře jsme přehráli hlavně v dorážce o 108 kuželek a překročili hranici 2700. Měli jsme obrovskou radost a
velmi to přáli Mirkovi k jeho krásnému číslu. Háčkovi obavy o těžším průběhu se nenaplnili.

rozhodčí: TERBL Pavel
diváků: 38
utkání trvalo: 2:30
TJ Sokol Slavonice
BLAŽEK Pavel
ŘÍHA Jan
HOLUB Zdeněk
ŘEZÁČ Pavel
SVOBODA Jiří
BOROVSKÝ Rudolf

2638
455
450
434
412
454
433

6:2
(7:5)
1:1
2:0
1:1
0:2
2:0
1:1

2597
459
424
417
463
426
408

TJ Sokol Chotoviny
CHOBOTSKÝ Jan
KŘEMENOVÁ Lenka
KŘEMEN Petr
HRSTKA Libor
KYTÍR Josef
VACKO Miroslav

rozhodčí: HOLUB Zdeněk
diváků: 20
utkání trvalo: 3:00
SKK Slavoj Český Krumlov
ŠLOUF Radek
WEIS Robert
KLÍMA Lubomír
KOLOUCH Pavel
DUŠEK Libor
MATOUŠEK Jiří

2641
448
439
413
424
464
453

7:1
(7:5)
0:2
1:1
1:1
2:0
2:0
1:1

rozhodčí: WEIS Robert
diváků: 12
utkání trvalo: 2:30
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2546
467
426
404
381
440
428

TJ Blatná
LIS Luboš
KOBLIHA Jan
KÖRIŠ Dobromil
ROZHOŇ Miloš
CÍGL Evžen
VAŇTA Jiří

TJ Jiskra Nová Bystřice

2707

6:2
2690
(5,5:6,5)

TJ CHJK Jihlava

TOMEK Petr
448
1:1
437
MATĚJKA Jaroslav
VRECKO Martin
434
0:2
456
NOVÁK Libor
ŠTĚRBA Jaroslav
461
0:2
478
BEZDĚK Stanislav
HRBEK Zdeněk
451
2:0
428
ZABLOUDIL Aleš
FILAKOVSKÝ Martin
447
1:1
440
DOLEŽAL Roman
BAUDYŠ Jan
466 1,5:0,5 451
CHÁB Jiří
Jiskra po úterním úspěšném pohárovém dramatu s Pískem,zažila opět další infarktový zápas.V úvodu utkání přehrál Petr
Jardu Matějku, který druhou mizernou dorážkou (44),odmítl poslat Jihlavu do vedení.Martin celý zápas s výborným
Liborem Novákem, tahal za kratší konec a jeho děsivou bilanci (0:9), nedokázal ani na devátý pokus přerušit.Stav po
začátku byl tedy 1:1 a plus 11 kuželek pro hosty.Ve druhé rundě po počátečních problémech (označení začátku rozběhu v
hracím prostoru plastovou lahví ), ukázal Standa Bězděk že je to "pan" hráč, a poráží nejlepším výkonem utkání také
výborného Jardu o 17 kuželek. Na vedlejších vedlejších drahách Zdeňek přehrál Aleše Zabloudila lepšími plnými (28
kuželek).Stav byl tedy 2:2 a nepříznivých 5 kuželek pro hosty, takže boj do konce utkání.Za hosty v roli utahováka
nastoupil jejich nejlepší hráč Roman Doležal a 3/4 zápasu to vypadalo že si Martina vychutná.Ovšem ten po bezchybné hře
na první dráze kdy to "klofal" a byl na vystřídání, podpořen skvělými diváky vstal z mrtvých a vynikající dorážkou (98)
rozhodl o vítězství Jiskry.Druhý domácí utahovák Honza nejlepším výkonem domácích vymazal výborného Jirku Chába
ml. a stanovil konečný stav utkání na 6:2 o 17 kuželek.Tým CHJK Jihlava předvedl na naší kuželně vynikajících 2690,
což je dosavadní nejlepší hra hostí v Nové Bystřici, a vyburcoval Jiskru k parádnímu výkonu přes dvacet sedm stovek
(2707).Nová Bystřice tedy poráží skvělou Jihlavu ve vyrovnaném zápase o 17 kuželek.Za týden čeká Jiskru další těžké
utkání s týmem " okolo vynikajíciho Evžena", což slibuje s Blatnou další nelítostný boj.Hodu zdar Filda.

rozhodčí: ŠTĚRBA Jaroslav
diváků: 15
utkání trvalo: 2:30
Starty náhradníků:
2. start: KOŘISTKA Damír (N. Město, 07569), ŘEZÁČ Pavel (Slavonice, 20750)
1. start: VINTR Jan (Pelhřimov, 13712)
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