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Sotva jsme ukončili všechny oslavy,které souvisejí s koncem starého a nástupem nového roku přišly 

na pořad dne zápasy jarní část soutěže.Na začátku ledna se ještě stihli dohrát dva resty z podzimní 

části ,to když si dohráli Stavěči své zápasy se Zahrádkáři a následně s Plyšáky a potom už se vesele 

frčelo v jarní krasojízdě zápasových odvet.Stavěči se ve své druhé dohrávce vzali od Dřeváků zpět do 

svých rukou nejlepší výkon družstva který se zastavil na 1250 poražených kuželkách.Dřeváci si opět 

zopakovali jak se hází přes 1200 a dalším týmem který tuto metu překonal byli Plyšáci.a těm se to 

zrovna povedlo v odvetě s Dřeváky,kde se jim tento jejich týmový rekord náležitě šiknul.Své zápasy 

jarní části stihli do konce února odehrát Šikulové.Ke konci soutěže se hodně zlepšili a třikráte se 

dostali přes tisíc poražených kuželek.A třešničkou na jejich výkonech byly dvě první třístovky Jirky 

Horna a kapitána Václava Noháčka.To už dozajista svědčí o vzrůstající kvalitě tohoto týmu.K jejich 

smůle si ovšem budou muset na další zápasy,ve kterých by svůj výkonnostní vzrůst mohli 

potvrdit,počkat až do dalšího ročníku.Ostatní týmy si své odvety rozdělili více rovnoměrněji do všech 

zbývajících měsíců jarní části a tak si budeme muset počkat na konečné výsledky až do konce 

dubna.Závěrečné vyhodnocení celé soutěže pak proběhne v sobotu 21. května.Tento termín je také 

díky tomu,že začátkem května se zúčastní dvě družstva kvalifikace na Mistrovství republiky 

neregistrovaných kuželkářů,kde by si chtěli jistě vybojovat právo účasti v celkovém finále.Tak jim 

budeme držet pěsti.Jedná se o týmy Nautilus A,který je složen hlavně z hráčů Stavěčů.a druhým 

týmem jsou Zahrádkáři,kterým tuto čest se zúčastnit kvalifikace přepustili Stavěči z výše 

zmiňovaného důvodu. 
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                                            ZÁPASY: 

05/1 STAVĚČI   :ZAHRÁDKÁŘI 1214:1181 8:2 2:0 

14/1 PLYŠÁCI   :STAVĚČI             1109:1250 0:10 0:2 

17/1 ŠIKULOVÉ  :STAVĚČI                 916:1031 2:8 0:2 

02/2 DŘEVÁCI   :ZAHRÁDKÁŘI  1242:1158 8:2 2:0 

04/2 JUNIOŘI   :STAVĚČI               1134:1159 4:6 0:2 

07/2 DŘEVÁCI   :ŠIKULOVÉ               1123:996 10:0 2:0 

12/2 AJEŤÁCI   :PLYŠÁCI              1186:1113 10:0 2:0 

14/2 JUNIOŘI   :ŠIKULOVÉ              1154:1002 8:2 2:0 

15/2 PLYŠÁCI   :DŘEVÁCI              1210:1191 8:2 2:0 

19/2 DŘEVÁCI   :STAVĚČI              1191:1230 2:8 0:2 

21/2 ZAHRÁDKÁŘI:ŠIKULOVÉ         1119:1064 6:4 2:0 

28/2 ŠIKULOVÉ  :PLYŠÁCI              1055:1164 2:8 0:2                                                                      

                    

                      TŘÍSTOVKÁŘI: 

 1.  HAVEL Martin                             st          355                                                                          

2.  REWCZUK Marcel                        aj          348                                                                              

3.  ČEPILA Karel ml. c.                      dř          347                                                                                   

4.  PAVELKA Vladimír                       ju          342                                                                       

5.  HORNOVÁ Andrea  c.                ju          341                                                                               

6.  CHVOJAN Petr                             pl          334                                                                              

7.  HRUŠKA Milan c.                         st          332                                                                                   

8.  VAŠKO Jozef                                 aj          326                                                                                

9.  SOBOTKOVÁ Martina                 pl          324                                                                          

10.  ZIGAL Pavel                                za          324                                                                            

11.  KLOFANDA Jiří                           dř          323                                                                            

12.  ČEPILA Karel st.                         dř          321                                                                           

13.  ČERMÁK Radek                         za          320                                                                               

14.  SMRŽ Petr                                  aj          320                                                                          

15.  HAŠKOVCOVÁ Jana c.              pl          317                                                                   

16.  BRYNDAČ Stanislav                  dř          316                                                                     

17.  NOHÁČEK Václav c.                  ši          308                                                                   

18.  BAMBOUSKOVÁ Jana              za          306                                                                 

19.  FUKOVÁ Veronika                    st          305                                                                    

20.  ZADINA Rudolf                          st          303                                                                           

21.  HRUŠKA David                          st          303                                                                          

22.  HORN Jiří                                   ši          302                                                                              

23.  KREJCÁREK František              pl          301                                                                   

24.  ČERMÁK Eduard c.                  za          300    

   TABULKA JARO 

1.  stavěči               9   0   0   1155.2    68: 22   18  +10 

2.  ajeťáci                6   0   2   1132.9    56: 24    12   +2 

3.  zahrádkáři         5   0   3   1130.9    46: 34    10   +2 

4.  dřeváci               5   0   5   1162.7    53: 47    10    0 

5.  plyšáci                5   0   4   1139.1    47: 43    10   +2 

6.  junioři                 2   0   6   1112.1    32: 48     4   -4 

7.  šikulové              0   0  12    964.8    18:102    0  -12 



                                                Zápasy podrobně: 

           Domácí: stavěči                 datum: 05/01               hosté: zahrádkáři 

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

 ZADINA Rudolf           216   25  241 23    ZIGAL Pavel                     213   85  298  8 

 FUKOVÁ Veronika      207   98  305  6     ČERMÁK Eduard c.          207   89  296  6 

 HAVEL Martin           228  108  336  2    ČERMÁK Radek              206   95  301  6 

 HRUŠKA Milan c.        219  113  332  2    BAMBOUSKOVÁ Jana     209   77  286 12 

      body:  8    celkem:  870  344 1214 33                body:  2    celkem:  835  346 1181 32 

                       Vítězí stavěči poměrem 8 : 2 . 

První dohrávka podzimní části soutěže byla velice kvalitní.Oba týmy předvedly skvělé výkony a až do konce 

se bylo nač dívat.První šli na plány Ruda a Pavel.Domácí hráč ztrácí po prvních plných osm kuželek.Takže se 

musel v dorážce hodně snažit aby ztrátu dohnal.Ale jeho snaha byla marná.Deset chyb a nedal ani dvě 

devítky,což byla ta správná voda na Pavlův mlýn.Přidal ke svému náskoku dalších 26 kuželek a zdálo se býti 

rozhodnuto.Ale druhé plné vyhrál Ruda o 11 klacků a ještě vykřesal jiskérku naděje na možný zvrat.Ale druhá 

dorážka byla ještě horší té první a rázem bylo po všech nadějích. Dalších 13 chyb a dohozená pouhopouhá 

jedna devítka až posledním hodem a i ta dvěstě padesátka byla nakonec hodně vzdálená.To Pavel dál 

pokračoval ve slušné hře a jenom dvě kuželky mu chyběly ke třístovce.To znamenalo,že první body mají hosté 

a k tomu i slušný náskok 57 klacků.Druzí šli na plány Veronika a kapitán hostů Eda.První plné opět vyhrává 

hostující hráč.Tentokrát vede Eda o 11 kuželek.I v dorážce pokračuje hostující hráč ve své velmi dobré hře a k 

náskoku z plných přidal po dorážce dalších 6 klacků.To znamená,že po půlce vede o slušných 17 

kuželek.Verča zahájila obrat ve vývoji hnedle po změně drah.Druhé plné vyhrála o 11 kuželek a najednou ze 

hry začalo býti velké drama.Ve své spanilé jízdě pokračovala domácí hráčka i v dorážce a tu vyhrála o 15 

kuželek.Po součtu všech čísel vychází to,že sice mají oba stejné plné,ale domácí hráčka je lepší soupeře v 

dorážce o jednu devítku.Což v součtu znamená,že domácí hráčka srovnává stav na 2-2 a trochu i ubrala ze 

ztráty svého týmu.A k tomu si hází první letošní třístovku.Eda se taky snažil,ale do třístovky mu chyběly čtyři 

klacíky.Třetí se do s sebe pustili Martin a Radek.Tady poprvé vede po prvních plných konečně domácí hráč.A 

to o rovných 14 klacků.I dorážka byla v režii Martina a přidal k dobru dalších 12 kuželek.Po půlce tedy vede o 

26 kuželek.I druhé plné byly plně v jeho režii a tak před dorážkou byly naplněny papírové předpoklady,že 

přece jenom při vší úctě k Radkovi,nastupoval na začátku zápasu v roli favorita domácí hráč.A v závěrečné 

dorážce toto jenom potvrdil.Opět výrazně přehazuje třístovku a k tomu uhrál další body pro svůj tým.Radek se 

dostal o jednu kuželku přes tři kila,ale na soupeře to dneska bylo hodně málo.Za stavu 4-2 pro domácí i když 

stále ztráceli v kuželkách 13 klacků,nastoupila závěrečná dvojice ve složení kapitán domácích Milan a proti 

němu stála Jana. Pořád bylo oč hrát.Na výhru svého týmu potřeboval každý z nich vyhrát.První plné byly 

hodně vyrovnané.Domácí vedl o 3 klacky.Dorážka byla dlouho vyrovnaná.Milan si nic moc dobře 

neotvíral,ale zase poctivě dorážel kuželku za kuželkou.Jana se ho dlouho držela,ale závěr jí moc nevyšel a tak 

do druhé půlky jde Milan s náskokem 12 kuželek.Druhé plné opět zvládl lépe domácí hráč.Uhrál dalších sedm 

kuželek navíc a to už mu přece jenom dávalo většího klidu do závěrečné dorážky.Ten hnedle potvrdil 

hodovkou (devítkou na otvírku) a další čtyři hody znamenaly další dvě devítky.Na a pak už jenom pokračoval 

ve své spanilé jízdě za vítězstvím.Nakonec uhrál v dorážce rovných 69 kuželek a celkově předvedl nejlepší 

dorážku večera ze všech dnešních hráčů.Celkově si opět navýšil své letošní maximum a že to bylo hodně přes 

třista netřeba dodávat.Jana se sice snažila,ale na soupeře dnes nestačila.Domácí nakonec poprvé v letošním 

ročníku přehazují celkem 1200 kuželek a výhrou 8-2 se osamostatňují na prvním místě v tabulce družstev.Ani 

hosté nemusejí vůbec smutnit .Předvedli vyrovnaný týmový výkon a pár kuželek jim chybělo ke 

dvanáctistovce. 

   

 



             domácí: plyšáci                 datum: 14/01                  hosté: stavěči 

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

 HAŠKOVEC Luboš           188   64  252 14    HRUŠKA David            213   90  303  4 

 HAŠKOVCOVÁ Jana c.     206   68  274 14    FUKOVÁ Veronika      198   96  294  5 

 KREJCÁREK František  211   90  301  7     HAVEL Martin             218  104  322  2 

 CHVOJAN Petr                   203   79  282  9    HRUŠKA Milan c.       226  105  331  4 

            body:  0    celkem:  808  301 1109 44        body: 10    celkem:  855  395 1250 15 

                        Vítězí stavěči poměrem 10 : 0 . 

Tak máme konečně za s sebou poslední dohrávku podzimu,o kterou se nám postarali Plyšáci a Stavěči a 

můžeme se směle vrhnout do jarní části soutěže.Opět to byl hodně zajímavý a pohledný zápas,který nakonec 

jednoznačně ovládli Stavěči.Konečně také nastoupili ve své nejsilnější sestavě a na plánech to bylo hnedle 

poznat.Jako první se na dráhy postavili Luboš a David.Hostující hráč si tímto zápasem vlastně odbyl svou 

premiéru ve čtvrtém ročníku Kulicha.Ale nebylo to na něm,respektive na jeho hře vůbec znát.Sice nakonec 

trpěly jeho nohy,jelikož šel hrát bez patřičné tréninkové přípravy,ale i tak se dostal hnedle napoprvé mezi 

třístovkáře.Teď blíže k tomuto duelu.Luboš nám opět předvedl svůj standart a znovu se dostal celkem v 

pohodě přes dvěstěpadesát.Jenom díky hodně chybám v dorážce si neuhrál více.Obzvlášť se hodně trápil ve 

druhé dorážce,kde mu docela dlouho trvalo než dorazil jednu kuželku.Tuším,že to byla levá fána.To David byl 

na tom mnohem lépe.Výborné plné mu daly více klidu do dorážky a i tu zvládl na to,že hrál poprvé solidně a 

výsledkem je hnedle další třístovkář.To taky znamenalo první body pro hostující tým.Plus slušný náskok v 

kuželkách.Jako druhé se proti s sobě postavily Jana a Verča.To byl mnohem vyrovnanější duel než-li ten 

první.Hlavně na první dráze.Tam si obě nic zadarmo nedarovali.První plné má lepší Jana o čtyři kuželky a 

stejný náskok si nesla i do druhé poloviny,jelikož obě měli stejný počet shozených kuželek v dorážce.I druhé 

plné měla lepší Jana a zase o čtyři klacky,ale na hře Verči už bylo znát,že konečně našla svůj obvyklý styl, 

který dokonale prodala hnedle v následující dorážce.Obzvláště s bravúrou shozená trojka se sedlákem a v 

zápětí ještě těžší dvojka se sedlákem,to vždy jedním hodem v rozhodujících okamžicích tohoto duelu,kdy se 

takříkajíc lámal chleba,si vysloužilo mohutný potlesk přihlížejících diváků.Když k tomu přičteme pouze jednu 

chybu,tak se nemohl nikdo z přítomných divit,že si tímto důrazně řekla o celkovou výhru.Navíc její 

soupeřka,stejně jako její manžel v předešlém duelu,se až nezvykle hodně trápila ve druhé dorážce.Celkem 

devět chyb jí vzalo vítr z plachet a svůj nadějně rozehraný zápas nakonec prohrála.Tímto se hosté ujali vedení 

4-0 a bylo prakticky jasné,že už i celkově vyhráli.Ne že by ještě domácí neměli šanci na obrat,ale hosté měli v 

záloze své dva top hráče a ti svým soupeřům body letos nedávají.To spíše se měli domácí strachovat aby k nim 

nedoletěl žlutý ptáček i s klíckou.Třetí šli na plány František a Martin.Domácí opět povolali do boje svou 

rezervu, jelikož nemohla nastoupit jejich tradiční hráčka Martina a znovu toho nelitovali.Ba naopak František 

nakonec zahrál,ač jako náhradník,nejlépe z jejich týmu.A jako tomu bylo i loni,kdy se oba spolu střetli poprvé 

i letos dokázal Martin svého soupeře vytáhnout přes třístovku.První plné má domácí hráč horší o šest klacků a 

v dorážce byl horší jenom o jednu devítku.Také proto si svou hru František náležitě užíval.Tak byl spokojený 

z toho že,se drží na dostřel nejlepšího chodovského hráče,až to na plánech vypadalo,že vede on a ne jeho 

soupeř.Ale i díky tomu se bylo na jeho klidnou a spokojenou hru radost dívat.Druhé plné má opět lepší 

Martin,ale už jenom o jednu kuželku.Také dorážka vyšla hostujícímu hráči lépe.Ale znovu se ho František 

držel jako klíště a na Martina ztratil jenom pět klacků.Takže suma sumárum domácí hráč se dostal opět v 

zápase proti Stavěčům přes třístovku,sice to na body nestačilo,ale i tak byl sám se sebou moc spokojen.Martin 

jako tradičně zahrál výborně a svou třistadvacet dvojkou jenom potvrdil svou letošní fazónu.Za stavu 6-0 se 

proti sobě postavila poslední dvojice ve složení Petr a Milan.Tady bylo rozhodnuto po prvních plných.To 

kapitán hostů uhrál 121 a vedl o šestadvacet klacků.V dorážce se ho už Petr držel dokonce byl o jeden klacík 

lepší,přesto jeho ztráta byla stále hodně velká.Druhé plné nezahrál Milan tak dobře jako první a dokonce v 

nich ztratil další tři kuželky ze svého náskoku.Do starých kolejí vše vrátila závěrečná dorážka.V té,na rozdíl od 

svého soupeře,domácí hráč hodně chyboval,jako ostatně všichni jeho spoluhráči,vyjma Františka,když si 

vybrali špatnou chvilku o čemž výmluvně svědčí enormní nárůst chyb-Luboš 8,Jana 9,Petr 8.Toho zdatně 



využil ku svému  prospěchu Milan a s přehledem dovedl svůj zápas do vítězného konce.Nakonec svou 

třistatřicet jedničkou,byl po dlouhé době lídrem svého týmu.Kromě předvedeného výkonu také s konečným 

číslem 1250 museli býti hosté navýsost spokojeni.Porážka 10-0 je pro domácí hodně krutá,ale hosté si svou 

hrou tuto jasnou výhru plně zasloužili.Díky tomuto vítězství si udrželi podzimní neporazitelnost a s přehledem 

vedou celkovou tabulku. 

 

                   domácí: šikulové                datum: 17/01                  hosté: stavěči 

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

 NOHÁČEK Václav c.    174   62  236 18     ZADINOVÁ Alena        152   54  206 20 

 HORN Jiří                     187   58  245 13    TESAŘ Petr                    174   83  257 12 

 HRODEK Rudolf           178   58  236 18    ZADINA Rudolf             187   78  265  9 

 TOMEC František          156   43  199 17    FUKOVÁ Veronika       217   86  303  6 

        body:  2    celkem:  695  221  916 66            body:  8    celkem:  730  301 1031 47 

                        Vítězí stavěči poměrem 8 : 2 . 

Odveta skončila stejným výsledkem jako podzimní zápas.Ale opět to bylo hodně zajímavé utkání,kdy se 

dlouho hrály vyrovnané duely,tedy kromě toho posledního,ve kterém Veronika jasně dominovala.První se 

proti s sobě postavili Václav a Alenka.Domácí hráč nastoupil s jasným cílem odčinit svou nečekanou porážku 

od své soupeřky v podzimním zápase.To se mu nakonec i podařilo,ale nutno dodat,že mu k výhře hodně 

pomohla Alenka sama.Tolik chyb, hlavně při hře do plných,kde si neopustila několik ozónových děr,jsme od 

ní už sakra dlouho neviděli.Sice se nakonec dostala o pár kuželek přes dvoustovku,ale dneska to byl z její 

strany protrápený výkon.Nejspíš si pro příště bude muset odpustit hrabání sněhu před zápasem.Díky tomu měl 

Venca cestu za body hodně usnadněnou a přestože nepředvedl zdaleka to co umí, uhrál první bodíky pro svůj 

tým.Druzí se do s sebe pustili Jirka a Petr.Tady už byl k vidění hodně vyrovnaný mač.První plné mají oba 

stejné po devadesáti poražených kuželkách a po dorážce vede domácí hráč jenom o jednu kuželku.Pro Petra to 

mohlo vypadat mnohem lépe,ale bylo na něm vidět,že na plánech stojí po delší době a taky díky tomu si 

neodpustil,stejně jako Alenka,průhozy do plných.A to pak v součtu hodně chybí.Druhé plné zvládl mnohem 

lépe Jirka a to o rovných 13 klacků a zdálo se,že je o osudu duelu prakticky rozhodnuto.Nic nenasvědčovalo 

tomu,že by hostující hráč ještě dokázal vývoj zápasu obrátit ve svůj prospěch.Ale v kuželkách nikdy neříkej 

nikdy.V dorážcePetr zabral a soupeř se naopak trápil a rychle ztrácel svůj pracně vybudovaný náskok.V závěru 

se předposledním hodem,jak my znalci říkáme „existensem“ povedla Petrovi hodovka (celá devítka jedním 

hodem) a bylo vymalováno.Poslední hod už jenom kosmeticky upravil výši porážky domácího hráče.Hosté tak 

uhráli své první body a nutno říci,že před závěrečnou dorážkou i docela nečekané,Také díky tomu,že Jirka 

zahrál hodně pod své možnosti.Umí totiž zahrát mnohem více.Ve třetím duelu se do s sebe pustili dva 

Rudové.Oba zahráli první plné na chlup stejně po osmdesáti sedmi.V dorážce přece jenom zúročil své 

dlouholeté kuželkářské zkušenosti hostující Ruda a získal náskok jednadvaceti klacků.Taky díky tomu,že měl 

o polovinu méně chyb než soupeř.Druhé plné byly také dlouho vyrovnané a až v závěru hostující hráč uhrál k 

dobru další celou devítku.Tím pádem šel do dorážky s vedením třiceti klacků a taky větším klidem do 

hry.Domácímu hráči se nakonec o jednu kuželku lepší dorážkou pouze podařilo snížit jeho celkovou ztrátu na 

mínus dvacet devět kuželek a proto i druhé body za výhru si připisují hosté.Do poslední dvojice nastoupili 

František a Veronika.Hostují hráčka se poučila z chyb v nedávném zápase,které byly příčinou toho,že jí 

chybělo pár kuželek do třístovky a dneska se jich z velké části hry vyvarovala a výsledkem byla její další a 

dnes i jediná třístovka.To František se opět hodně natrápil,hlavně při hře do plných a tak mu nakonec chyběla 

jediná kuželka aby se alespoň zase jednou po delší době dostal přes dvěstě.Tím pádem i tyto poslední body 

putují na konto hostů a nim i další dva za celkově vyšší počet shozených kuželek.Opět tedy vítězí hosté a 

upevňují si tímto vedoucí postavení v celkové tabulce družstev.     

 



                  domácí: dřeváci                 datum: 02/02               hosté: zahrádkáři 

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

 ČEPILA Karel st.            197   76  273  5    ČERMÁK Radek               212  105  317  2 

 KLOFANDA Jiří            212   94  306  7    BAMBOUSKOVÁ Jana      196   52  248 16 

 BRYNDAČ Stanislav     228   88  316  9    ČERMÁK Eduard c.            197   80  277 17 

 ČEPILA Karel ml. c.    233  114  347  4    ZIGAL Pavel                       228   88  316 11 

        body:  8    celkem:  870  372 1242 25               body:  2    celkem:  833  325 1158 46 

                        Vítězí dřeváci poměrem 8 : 2 . 

No viděli jsme velmi zajímavý zápas se spoustou třístovek a dalším překonáním 1200 poražených kuželek 

jedním týmem.Jako první se proti s sobě postavili na plány Karel senior a Radek.První půlka byla hodně 

vyrovnaná.Radek po plných vede o tři kuželky,ale po dorážce zase vedl o dvě kuželky senior.Ještě druhé plné 

držel domácí hráč se soupeřem krok.Ale i tak je prohrál o dvanáct klacků.Rozhodla druhá dorážka.Zatímco 

první zahrál senior bez chybičky,ve druhé pětkrát chyboval a to zrovna nesvědčilo jeho hře. Nakonec mu 

chyběla jedna kuželka aby alespoň dorazil tři devítky.To bylo ale žalostně málo na Radka,kterému druhá 

dorážka vyšla náramně a uhrál rovných šedesát kolíků.Tím pádem jasně utekl seniorovi.A svou další 

třístovkou Radek uhrál první body pro svůj tým.K tomu i slušných 44 klacků náskoku.To byl nadějný začátek 

pro hosty.Druzí šli na plány Jirka a Jana.Opět první plné byly vyrovnané.Jana ztrácí pouhé tři kuželky.O osudu 

tohoto duelu rozhodla hnedle první dorážka.Jana vyrobila devět chyb a tím tak ztratila veškeré naděje na 

solidní výsledek.To se naopak hodilo do krámu Jirkovi a rychle si získal náskok, bez jedné kuželky třiceti 

klacků,před druhou polovinou mače.A ten samý scénář se opakoval i na druhé dráze a domácí hráč uhrál první 

důležité body pro svůj tým.Navíc se opět dostává přes třístovku a svou soupeřku nechává daleko za s 

sebou.Dokonce až tak,že za stavu 2-2 ,už na kuželky vedou domácí.Jana totiž nedala ani dvěstěpadesát a 

prohrála o 58 kuželek.Třetí dvojice nastoupila ve složení Standa a Eda.Domácí hráč získal slušný náskok 

čtrnácti kuželek hnedle v prvních plných.V dorážce ale Eda zabral a po půlce už ztrácel jenom pět kuželek.I 

druhé plné zahrál Standa výborně a opět navýšil své vedení.Tentokráte dokonce nahrál o sedmnáct klacků víc 

než Eda.Podruhé se už kapitánovi hostů nepodařilo tento duel zdramatizovat.I díky tomu,že vyrobil dvanáct 

chyb ve druhé dorážce a upřímně řečeno,s osmi platnými hody v dorážce moc parády neuděláte.To Standa 

zahrál obě dorážky úplně stejně po 44 klaccích a také on si jistě došel pro další bodíky pro domácí tým.Navíc 

si vylepšil letošní osobáček na 316 a k bodíkům přidal i slušnou porci kuželek navíc do celkového součtu.Před 

poslední dvojící,kterou tvořili Karel junior a Pavel, už tedy vedli domácí 4-2 a v kuželkách měli fóra solidních 

53 klacků.To už to mohl s nadsázkou domácí kapitán dohrát prakticky levou rukou a stále by měli velkou 

šanci na konečně další výhru nad svými soupeři.Ale jelikož měl junior levou ruku zraněnou tak zahrál celý 

duel svou pravou  „zlatou a hodně posypanou“a nutno říct že hrál opravdu výborně.Už první plné 127 

naznačovali,že se na dráze děje cosi neočekávaného.Když ani v dorážce domácí hráč nepolevoval,tak se nikdo 

nemohl divit,že mu po půlce svítilo číslo 190!!.Toliko se ještě v Kulichovi na jedné dráze nikomu nepodařilo 

nahrát.Takže se s napětím čekalo jak junior zvládne druhou dráhu a jestli se po delší době někdo konečně 

dostane před doposud neohroženého lídra všech ročníků Kulicha Martina od Stavěčů.Trochu v pozadí 

veškerého zájmu pak na vedlejší dráze hrál jeho soupeř Pavel.I on nezahrál první plné vůbec špatně.114 je 

hodně dobré a junior byl stále na dohled.Ale pak ho zradila první dorážka a osm chyb znamenalo,že mu po 

půlce chybělo na soupeře 42 klacků.Tímto bylo jasně dáno že i kdyby junior na druhé dráze zazmatkoval tak 

na celkový počet kuželek domácí i tak vyhrají.Ale Karel měl před s sebou ještě druhou dráhu a s tím i spoustu 

práce aby přepisoval případně dějiny.Nakonec to nevyšlo tak jak by si nejspíš po první půlce přál.Přestože 

nezahrál ani druhou dráhu špatně,nakonec to bylo "jenom" překonání osobáčku,který teď je 347!.Ale ve finále 

mu to asi bylo i jedno,protože to důležité s čím do tohoto zápasu nastupoval v pohodě splnil a uhrál i poslední 

body.Pavel se sice ještě snažil,ale dostal se "jenom " na 316 a to bylo na rozjetého junior málo.Dřeváci si tak 

konečně mohli po delší době zatancovat vítězný taneček po zápase se Zahrádkáři a dokonce si vyrovnali i své 

týmové maximum v počtu poražených kuželek.A svým předvedeným výkonem se rázně vrátili do bojů o místo 

na bedně. 



 

                  domácí: junioři                 datum: 04/02                  hosté: stavěči 

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

 ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      210   89  299  6     TESAŘ Petr                  205   61  266  8 

 REDLICHOVÁ Ivana       176   52  228 19    ZADINA Rudolf         198  105  303  6 

 PAVELKA Vladimír       230   92  322  4    HAVEL Martin             206   96  302  3 

 HORNOVÁ Andrea  c.     216   69  285 15    ZADINOVÁ Alena       201   87  288 11 

          body:  4    celkem:  832  302 1134 44          body:  6    celkem:  810  349 1159 28 

                        Vítězí stavěči poměrem 6 : 4 . 

No to byl teda zápas.Napínačka pro všechny přítomné od začátku až do konce.Už sestava hostů naznačovala 

opět velkou důvěru jejich kapitána Milana ve své hráče.A to si dovolil i ten "luxus" že sám do zápasu 

nenastoupil a většinu mače ani nebyl v hledišti.Což ale nejspíš paradoxně jeho hráčům pomohlo.Ale nyní tedy 

k samotnému zápasu.Losovačka rozhodla o velmi zajímavých dvojičkách.Jako první nastoupili Anina a Petr.A 

byl to docela dlouho vyrovnaný mač.První plné byla domácí hráčka lepší o sedm klacků a v dorážce svůj 

náskok zvýšila o dalších deset.Druhé plné má naopak lepší Petr,sice jenom o dva kolíky,ale i to mohlo 

ledascos naznačovat.Ale Anina veškeré naděje soupeře rázně utnula v následující dorážce a v poklidu uhrála 

první bodíky pro domácí tým.A to jí nakonec ještě chyběla jedna kuželka aby se dostala mezi třístovkáře.Petr 

taktéž nezahrál špatně a přesto ztratil na soupeřku 33 kolíků.Za stavu 2-0 nastoupila druhá dvojice ve složení 

Ivča a Ruda.Domácí hráčka stále nastupuje jako úplný nováček a tak si vždy může každý svůj start užívat bez 

jakýchkoliv stresů.K její smůle,ale nejspíš toho chce od s sebe příliš mnoho,respektive to nechce svému týmu 

zkazit a to jí hodně svazuje ruce.Ale až si to srovná v hlavě,že to zatím ještě není ona,kdo zápasy rozhoduje 

tak určitě přijdou i lepší výsledky a hlavně lepší celkový pocit z předvedené hry.Vždyť v trénincích v pohodě 

hází kolem dvěstěpadesátky,což by jí leckteří mnohem déle hrající kuželkáři mohli jenom závidět.Teď tedy 

blíže k tomuto duelu.Ivča se v prvních plných nevyvarovala jednomu průhozu a také díky tomu ztrácí na Rudu 

dvě devítky.To vlilo hostujícímu hráči další energii do dorážky a v té bez ztráty chybičky zahrál 72!Což mu 

spolu s plnými dalo po první dráze dalo krásných 174.To Ivča se nám hledala i v dorážce a s deseti chybami na 

soupeře ztrácela už 63 klacků.A to ještě byla před nimi druhá runda.Druhé plné domácí hráčka přece jenom ze 

s sebe shodila nervozitu a kdyby si odpustila další průhoz,mohla klidně něco stáhnout ze své ztráty.Takhle 

opět narostl náskok Rudy o další čtyři kuželky.Druhá dorážka už nebyla ze strany hostujícího hráče taková 

paráda jako ta první,hlavně díky šesti chybám,přesto se letos poprvé dostal o tři kuželky přes tři kila.To Ivča 

byla nakonec ráda,že už to má dneska za s sebou.Opět ale říkám nebýt dvou průhozů do plných,tak klidně 

mohla zopakovat svůj zatím nejlepší výkon,který předvedla ve svém prvním zápase proti Ajeťákům.Takže tu 

tedy po půlce máme stav 2-2,ale na kuželky už vedou hosté a to o 41 kolíků. Třetí zápas proti s sobě svedl 

těžké váhy.Vláďu a Martina.A tady jsme byli svědky naprosto rozdílných půlek.V té první jasně dominuje 

hostující hráč.Plné má lepší o šest kolíků a v dorážce přidal ještě další dvanáct.To znamenalo Martinův velmi 

solidní náskok po půlce o dvě celé devítky.Takže se skoro jistě čekalo,že si své vedení bude ještě dále 

navyšovat i v druhé půlce.Ale zatracovat Vláďu stále taktéž nebylo možno protože nezahrál vůbec 

špatně,akorát ty devítky v dorážce shazoval trochu pomaleji než soupeř. Druhé plné,ale předvedly jak jsou 

kuželky nevyzpytatelné.Z jasně rozjetého zápasu bylo najednou drama se vším všudy.Martin nemůže trefit tu 

správnou ulici a jeho náskok rychle vyšuměl do prázdna.Ba co víc,Vláďa se na druhé dráze chytil a uhrál 124 

a to bylo o 30 klacků víc než zahrál Martin.Z toho jasně vyplývá,že před druhou dorážkou byly všechny 

trumfy v jeho rukách.Což pro upřesnění znamenalo náskok dvanácti klacků.Martin se sice ještě snažil v 

dorážce vzít si své vedení zpět do svých rukou,ale už se dokázal dostat pouze přes třístovku.Jenom o dvě 

kuželky a to bylo na rozjetého Vláďu dneska opravdu málo.Ten se dále vezl na vítězné vlně z plných a 

nakonec uhrál po první půlce docela nečekané další body pro svůj tým.A dokonce snížil ztrátu jeho týmu v 

kuželkách před závěrečným duelem na -21 klacků.Tímto to  měla kapitánka domácích,Andrea proti Alence 

více než nadějně připravené.Její tým vedl 4-2 sice prohrával stále na kuželky,ale to jí vůbec nemuselo 



zajímat,potřebovala pouze svůj duel vyhrát a byla by na světě konečně druhá výhra Juniorů v tomto ročníku 

Kulicha.Ani její soupeřka to neměla špatně nastavené.Kdyby vyhrála otočila by ještě nakonec celkový vývoj 

duelu a byl by to její tým,který by se případně radoval z konečné výhry.Ale při vší úctě k Alence,nebyl na 

kuželně nikdo kdo by si na její výhru vsadil.Snad jenom mohla udržet nějaký ten náskok v kuželkách,protože 

její soupeřka hází dlouhodobě mnohem vyšší čísla než ona.Ale kecám, jeden tam byl kdo prorokoval,že 

Alenka vyhraje.Kdo z vás tipoval našeho kuchaře tak měl pravdu.No a od začátku mače se začali dít až 

neuvěřitelné věci na těch našich nautilusáckých plánech.Andrea snad trochu na začátku podcenila svou 

soupeřku,která nastoupila s tím,že dnes nemá co ztratit (z toho by si pro příště mohla vzít příklad Ivča) a 

najednou to byla domácí hráčka,která musela dohánět ztrátu po prvních plných.Ona totiž Alenka zahrála 

rovných 110 a to bylo o 17 klacků více než měla Andrea.Čekalo se,že domácí hráčka smázne ztrátu v 

dorážce,ale ono to nebylo vůbec tak jednoduché,jelikož soupeřka nadále nepolevovala ve svém nastoleném 

tempu a tak to pořád bylo po půlce nadějnější pro Alenku.Nadále si udržela náskok více než solidních 13 

kuželek.Opravdu jsme jí takhle hrát ještě nikdy neviděli.Ale stále byla ještě před oběma druhá půlka.Andrea 

do ní vlítla jako uragán.Zahrála 123 ,což bylo o 27 kuželek více než zahrála Alenka a už už to vypadalo,že 

duel dopadne tak jak se před jeho začátkem všeobecně tipovalo a domácí hráčka dovede svůj tým k vítěznému 

konci.Ale dorážka ještě hodně zamotala celkový vývoj tohoto moc napínavého mače. Andrea opět začala 

hodně chybovat,o čemž jasně svědčí 11 chyb a toho hrálo do karet Alenky,která dál pokračovala ve své 

doposud nejlepší hře.Poctivě dorážela devítku za devítkou,díky čemuž rychle ubírala ze své ztráty a nakonec k 

velké radosti jejích spoluhráčů,ještě tento duel dokázala vyhrát o tři kuželky.Kromě velké radosti z výhry 

jejího týmu a z toho že získala skalp hráčky,která už dokázala shodit 341 kuželek,jí taktéž udělal hodně velkou 

radost její životní maximum,které je už opravdu na dosah třístovky.Domácí hráčka může jenom litovat 

jedenácti chyb ve druhé dorážce,které vzali jí a jejímu týmu veškeré naděje na výhru v tomto zápase.Takže 

hosté opět ve stejné sestavě jako na podzim vítězí nad Juniory,kteří mimochodem taktéž nastoupili ve stejném 

složení hráčů,a tím si upevňují vedoucí postavení v tabulce družstev.A domácí stále čekají na svou druhou 

výhru v tomto ročníku Kulicha.A dnes k ní měli opravdu velmi blízko. 

 

                  domácí: dřeváci                 datum: 07/02                 hosté: šikulové 

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

 WILDHABER František   176   76  252 10    NÁDVORNÍKOVÁ Eva     184   61  245 13 

 BRYNDAČ Stanislav       217   76  293 13     HORN Jiří                           178   67  245 13 

 HUBAČ Roman               186   76  262 10     NOHÁČEK Václav c.          177   62  239 14 

 ČEPILA Karel ml. c.      229   87  316  6     HRODEK Rudolf                194   73  267 13 

       body: 10    celkem:  808  315 1123 39                     body:  0    celkem:  733  263  996 53 

                        Vítězí dřeváci poměrem 10 : 0 . 

Podle výsledku jasná věc a vlastně pohledem na jednotlivé duely,snad s výjimkou toho prvního měli domácí 

jasnou převahu.Utkání zahájila dvojice Franta a Evička.Domácí hráč ztrácí po prvních plných sedm klacků,ale 

lepší dorážkou si do druhé půlky nese náskok deseti kuželek.Evička totiž osmkrát chybovala,čímž rychle 

ztratila svou výhodu z plných.A Franta nabízenou šancí nepohrdl.I druhé plné měla hostující hráčka lepší,ale 

tentokrát si jí Franta nechal utéct pouze o jednu kuželku.Což se mu v dorážce bohatě vrátilo.Druhá dorážka 

byla hodně vyrovnaná a tak domácímu hráči stačilo na výhru to co si uhrál na dráze první.Opět tedy o bodech 

rozhodla lepší celková dorážka.A tu měl domácí hráč.Druzí se proti s sobě postavili Standa a Jirka.Tento duel 

rozhodly výrazně lepší plné ve prospěch domácího hráče.V těch získal náskok devětatřiceti klacků a bylo 

prakticky rozhodnuto.Dorážka pak neměla na celkový výsledek skoro žádný vliv.Už jenom pro to,že oba v ní 

nakonec třináctkrát chybovali,což obzvláště překvapuje u domácího hráče a tak si v dorážce oba moc 

neškodili.Takže po půlce je stav 4-0 pro domácí a na kuželky už vedou o 55.To je de facto pasovalo do role 

celkového vítěze tohoto  zápasu.Třetí šli na plány Roman a Venca.Domácí hráč získal v prvních plných 



náskok třinácti kuželek a s tím pak pracoval i dalších částech zápasu.Ale ani Václav ještě neházel flintu do 

žita.Na své poměry předvedl slušnou dorážku,o čemž svědčí pouhé čtyři chyby a ze své ztráty umazal čtyři 

kuželky.Když navíc ve druhých plných ubral ze ztráty další tři kuželky,musel Roman konečně zase začít 

makat aby neztratil tento duel.Nakonec ani moc nemusel.Venca totiž v dorážce rychle promarnil své naděje a 

deseti chybami vyčistil Romanovi cestu za body.Navíc i Roman se o svou výhru  notně přičinil,když jenom 

tentokrát třikrát chyboval.Poslední se na plány postavili Karel junior a Ruda.Domácí hráč rychle všem 

přítomným ujasnil,kdože to bude brát i poslední body a po prvních plných vedl o pětadvacet klacků.Po 

dorážce už vedl třicet sedm.O jeho výborné první půlce svědčilo nahraných 173.Ale ani Ruda nezahálel a 

taktéž se pilně činil.Druhou dráhu se již čekalo na kterém že čísle se domácí hráč po poslední hodu 

zastaví.Nakonec se dostal opět hodně přes třista,ale dvojka dráha mu opět dala slušně zabrat.Jak jinak si 

vysvětlit 35 v dorážce .Vysvětlením bude nejspíše pět chyb oproti jedné na první.To musela být opravdu,ale 

perná šichta při dohazování devítek.To Ruda měl chyb devět a zahrál v dorážce jenom o dvě kuželky 

méně.Takže i poslední bodíky uhráli domácí a hosté tak dostali na cestu domů dalšího kanárka.Nejlepší výkon 

z nich předvedl Ruda a je vidět,že si něco málo důležitého zapamatoval z tréninku s Pepou.Škoda,že se k němu 

nepřidali jeho spoluhráči,mohli se konečně dostat přes celkovou tisícovku. 

 

              domácí: ajeťáci                 datum: 12/02                  hosté: plyšáci 

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

 KUNTOVÁ Dagmar       180   85  265 12    HAŠKOVEC Luboš           193   60  253 19 

 SMRŽ Petr                      216   78  294 12    HAŠKOVCOVÁ Jana c.    183   87  270  8 

 VAŠKO Jozef                 231   93  324  1    SOBOTKOVÁ Martina    224   90  314 10 

 REWCZUK Marcel        213   90  303  7    KREJCÁREK František       215   61  276 14 

       body: 10    celkem:  840  346 1186 32                body:  0    celkem:  815  298 1113 51 

                        Vítězí ajeťáci poměrem 10 : 0 . 

I druhý zápas těchto týmů vyzněl lépe pro dnes domácí družstvo.Podle konečného skóre to skoro vypadá na 

jednoznačnou výhru,ale stejně jako první zápas byl i tento velmi vyrovnaný s lepší koncovkou domácích hráčů 

v jednotlivých duelech.Jako první proti s sobě na plány šli Dáša a Luboš.A byl to hnedle první vyrovnaný 

mač.Domácí hráčka dlouho hledala styl,kterým by vykompenzovala hendicap bolavé kyčle a ten se jí 

prakticky povedl najít až v dorážce.Také díky tomu prohrává plné od dvanáct klacků.Naštěstí dorážka ukázala 

v čem dnes bude její síla a dokázala,před druhou polovinou,uhrát náskok čtyř kuželek.Druhé plné byly úplně 

vyrovnané.V těch dokázal Luboš snížit svou ztrátu před druhou dorážkou na tři klacky a to si dovolil luxus 

jednoho průhozu a tak nás čekalo velké drama.Opět se ukázala síla domácí hráčky v dorážce a protože Luboš 

devětkrát chyboval,dokázala opět Dáša navýšit svůj náskok a dovedla svůj mač do zdárného konce pro svůj 

tým.Ač nastupovala s bolavou kyčlí,přesto s tímto problémem zahrála svůj letošní standart a nahrála i dvanáct 

bodíků náskoku v kuželkách.I Luboš se snažil a taktéž zahrál to co v poslední době umí.Ale celkem devatenáct 

chyb rozhodlo v jeho neprospěch.Druzí se postavili na plány Petr a Jana.Další vyrovnaný duel.Petr v plných 

získává náskok šestnácti klacků a vypadalo to,že si v poklidu uhraje to své.Jenže Jana je z hráček,která svůj 

boj nevzdává,což ostatně poznal v minulém zápase proti ní Pepa a výbornou dorážkou stáhla ztrátu na 

přijatelných sedm kuželek.Petr jí k tomu také hodně nahrával svými sedmi chybami,ale to nám pranic 

nesnižuje kvalitní hru Jany,když zahrála padesát tři s jednou chybou.I druhé plné zvládá lépe domácí hráč a dá 

se tak vlastně říct,že kvalitní základ z plných mu nakonec pomohl k výhře.Opět nahrál slušný 

náskok,tentokráte sedmnácti klacků a to mu hodně dodalo klidu do závěrečné dorážky.V té sice chyboval 

pětkrát,ale Jana z přemíry snahy udělala ještě o dvě chyby více a to rozhodlo.Dorážku zahráli oba třicet čtyři a 

tak je jasné,že i druhé body uhrál domácí tým.Stav 4-0 a +36 klacků po polovině duelů,to byl výborný rozjezd 

pro domácí tým.Třetí se proti s sobě postavili Pepa a Martina a nyní se již rozhodovalo,zda-li pak ještě hosté 

mohou pomýšlet na obrat v celkovém vývoji.Ale to by musela Martina bezpodmínečně vyhrát.První plné si 



oba nedávali nic zadarmo.Zahráli je oba výborně a do dorážky si Martina nese náskok jednoho klacíku 

(114/115).A dorážka opět velký boj.Pepa pouze jednou chyboval a soupeřka čtyřikrát,přesto Martina navýšila 

své vedení na deset kuželek.Takže i druhá půlka mače slibovala velké drama.I druhé plné zahrál domácí hráč 

výborně a ještě o tři kuželky navýšil výkon z první dráhy.To samé se nedalo říci o soupeřce,která ač taktéž 

přehodila stovku,přesto ztratila osm kuželek z náskoku.Rozuzlení tohoto mače tedy,jak jinak,musela přinést 

dorážka.Pepa ji zahrál výborně.Rovných padesát jedna bez ztráty kytičky,to byla přímo názorná ukázka 

toho,jak se má bojovat.Také díky tomu se po delší době dostal hodně přes třístovku.Jeho soupeřka,ale se také 

ještě dlouho držela.I ona se nakonec dostala docela dosti přes třista,ale stále jí na konci chybělo deset kuželek 

na Pepu.Rozhodlo více chyb v dorážce,protože Martina šestkrát minula.Takže i třetí body mají domácí a osud 

tohoto zápasu byl prakticky rozhodnut.Poslední dvojice ve složení Marcel a Franta,mohla pouze kosmeticky 

upravit skóre a vlastně se hrálo o to,jestli hosté na cestu domů nedostanou toho nepopulárního žlutého ptáčka.I 

nyní jsme viděli vyrovnaný souboj.Marcel po plných vedl pouze o čtyři kuželky a tak i dorážka byla hodně 

důležitá.V té,ke smůle hostů,jejich zástupce třináctkrát chyboval,čímž rychle se připravil šanci více zatápět 

pod Marcelův kotel.Ten také nepředvedl v dorážce nic zázračného,šest chyb je na něj"privela",ale přesto si 

nesl do druhé půlky slušný náskok dvaceti klacků.Ale druhé plné ještě přinesli menší zápletku.František 

zpřesnil hru a začal nepříjemně stahovat svou ztrátu.Když k tomu připočtěme Marcelovo na dvojce dráze 

obvyklé tvrdé středy, ze kterých málokdy padly více jak tři kuželky,tak to,že ztratil z náskoku pouhých šest 

klacků,můžeme považovat za úspěch a před dorážkou tak bylo ve vzduchu ještě více variant,jak mohl tento 

duel skončit.To dokonce donutilo kapitána domácích,který přišel své spoluhráče podpořit po perně 

odpracované směně,aby přehodnotil svůj odchod z kuželny do hajan již po třetím domácím hráči a poctivě 

zůstal až do posledních hodů i čtvrtého zápasu.A měl se i nadále nač dívat.Oba hráči na plánech,se překonávali 

v kvalitních hodech.Zpřesnili hru a výsledkem toho bylo po jedné chybě na obou stranách.Naštěstí domácí 

hráč devítky rychleji dohazoval a i díky tomu nakonec přelezl svou letos povinnou třístovku.To František se k 

ní nedostal,přesto byl opět sám se s sebou spokojen.Může jenom litovat těch chyb na první dráze.Tam ztratil 

šanci se opět podívat blíže třístovce.Z toho všeho nám plynou jasné závěry.Domácí vyhrávají i poslední duel, 

čím nadělují svému soupeři "kanára" a připisují si důležité bodíky do tabulky družstev.A chybělo jim pár 

kuželek ke dvanáctistovce.Hosté tak odcházejí domů hodně smutní,hlavně z toho kanára,ale jak jsem v úvodu 

napsal,bojovali statečně,ale štěstí,které je při kuželkách hodně důležité stále dneska po celou dobu na straně 

domácích.Zase na druhou stranu,štěstí přeje připraveným a těmi dneska domácí jisto jistě byli.   

  

                 domácí: junioři                 datum: 14/02                 hosté: šikulové 

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

 PRIŠŤÁK Josef                218   68  286 11    HRODEK Rudolf                174   84  258 12 

 ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      215   60  275 13    HORN Jiří                          202   75  277  7 

 PAVELKA Vladimír       246   96  342  4    NÁDVORNÍKOVÁ Eva     188   76  264 11 

 HOVORKOVÁ Ivana       202   49  251 17    TOMEC František               169   34  203 26 

          body:  8    celkem:  881  273 1154 45                body:  2    celkem:  733  269 1002 56 

                        Vítězí junioři poměrem 8 : 2 . 

Zajímavý zápas.Minimálně z pohledu toho,že se střetli ve vzájemných duelech na obou stranách hráči a 

hráčky, kteří se potkávají na kuželně i v jiných zápoleních.Třeba ve středu,kdy mají pro s sebe kuželnu 

zabranou místní důchodci.Trochu zkazilo,jinak slušnou atmosféru,zbytečné handrkování,dnes nehrajího 

kapitána hostů,o barvu koulí,se kterými se bude hrát.Koule jsou vždy rozměrově a váhově dané a rozdíl je 

pouze v barvách koulí a také v tom jestli jsou nové nebo staré.Myslím si,že jsme v naší soutěži natolik 

féroví,že by nemělo nikomu vadit s jakými koulemi se hraje a včera to vlastně vadilo pouze jednomu z nás a 

ten ještě ani nehrál.Nemluvě ani o tom, že vstup na dráhy v jiných než hracích botách je zakázaný.Nyní tedy 

něco málo o zápase.Jako první se na plánech potkali Pepa a Ruda.Domácí hráč si vždy pohlídal plné.V těch 

Rudovi utíkal mílovými kroky.Dorážka zase lépe sedla hostujícímu hráči a pokaždé hodně ukrajoval z 



rozdílu,se kterým do ní nastupoval.Ale nakonec se ukázalo,že smáznout celou ztrátu z plných bylo nad jeho 

síly.On si také Pepa těmi plnými zadělal na svůj zápasový osobáček.A to přesto,že mu zrovna nevoněl česnek 

z místní darované dobrůtky,kterou ochutnali diváci na kuželně.A převážně to byli jeho spoluhráči.Za stavu 2-0 

pro domácí nastoupila druhá dvojice ve složení Anička a Jirka.Stejně jako první dvojice i tito dva se potkávají 

ve středu na naší kuželně.Domácí hráčka,stejně jako její první spoluhráč,měla nad protihráčem navrch v 

plných.V těch byla lepší soupeře o třináct kuželek.Na rozdíl od Rudy,ale Jirka dokázal v dorážce náskok 

soupeřky efektivněji stahovat a ve finále ještě dokázal dvě kuželky navíc přidat ve svůj prospěch.Samozřejmě 

tomu napomohlo i mnohem méně chyb než „zahrála Anina a to byl ten správný "majstrštik" který mu uhrál 

body pro svůj tým.Sice výhra o dvě kuželky byla hodně těsná,ale na to se historie brzo ptát nebude.Důležité 

jsou body za výhru.Třetí dvojici v tomto zápase byli Vláďa a Evička.To byl souboj Davida s 

Goliášem.Respektive Goliáše s Davidem(myšleno jak výškovým rozdílem tak hlavně výkonnostním),s tím že 

tentokráte vyhrál ten silnější.A to byl domácí hráč.Tomu pranic nevadil česnek,ba právě naopak a pustil se do 

duelu  bez jakéhokoliv ohledu na soupeřku.Už po plných měl náskok třiceti čtyř kuželek a v nastoleném tempu 

nadále pokračoval i v dorážce.Po té už byl rozdíl mezi hráči šedesát dva kuželek.Hodně tomu ale napomohlo 

osm chyb Evičky v dorážce.Druhé plné Vládi byly ještě lepší než na první dráze (119/127) a tak se v éteru 

začaly šířit názory,že by dneska mohl padnout rekord letošního kulicha.Možná se měli šířit více 

potichu,protože domácí hráč snad podvědomě tuto šanci vytušil a začal v dorážce zbytečně spěchat a už to 

nebyl takový koncert jako na dráze první.Hlavně si hůře otvíral a ty devítky pak byly docela dlouhé.A v 

závěru přišli i tři chyby a bylo po rekordu.Ale i tak 342 ,co by za toto číslo dali jiní.Někteří by možná upsali i 

svou duši čertu.Trochu ve stínu koncertu Goliáše pak dohrála druhou část svého zápasu na vedlejší dráze 

Evička.Nutno říct,ke škodě diváků,jim utekl více než slušný závěr její hry Když skončila,svítilo u ní 154 což 

je na čtyřicet hodů hodně dobré číslo.Jenom škoda toho zaváhání na dráze první.Za rozhodnutého stavu pak 

nastoupila poslední dvojice.Ivana a František.Opět si domácí hráčka pohlídala plné,což jí poté hodně pomohlo 

v dorážce.V té se nemohla najít a to co jí ještě prošlo v plných (myšleno chybné hody) se jí i s úroky vrátilo v 

dorážce.Celkem sedmnáct chyb hodně pokazilo její konečné číslo a hlavně i celkový dojem ze hry.Sice si 

nakonec hodila zápasový osobáček,ale umí mnohem více.Ale zase na druhou stranu si své chyby po zápase 

uvědomila a do dalších zápasů se jich jisto jistě vyvaruje.Naštěstí měla vedle soupeře který byl velký 

"gentleman" a těch chyb vyrobil šestadvacet.Ani v plných domácí hráčku vůbec netrápil a tak byl rád,že se 

opět dostal přes dvoustovku.Což ve finále znamená,že i Ivča svou první výhrou v soutěži uhrála body pro 

domácí a ti tak celkově vítězí.A mají konečně druhou výhru v soutěži.Hosté se konečně poprvé letos dostali 

přes tisícovku. 

 

             domácí: plyšáci                 datum: 16/02                  hosté: dřeváci 

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

 CHVOJAN Petr              226  108  334  6    KLOFANDA Jiří             209   90  299  6 

 HAŠKOVEC Luboš          175   60  235 16    BRYNDAČ Stanislav     220   87  307 10 

 HAŠKOVCOVÁ Jana c.   224   93  317  8     ČEPILA Karel st.            195   72  267 13 

 SOBOTKOVÁ Martina     210  114  324  4    ČEPILA Karel ml. c.     232   86  318  9 

          body:  8    celkem:  835  375 1210 34           body:  2    celkem:  856  335 1191 38 

                        Vítězí plyšáci poměrem 8 : 2 . 

Zápas plný třístovek a výborných výkonů a vývojových zvratů.Chvíli vedl domácí tým potom zase vedli hosté 

poté se znovu do vedení dostali domácí a ke konci ještě dlouho živili naději na obrat opět hosté.No prostě 

zápas se vším všudy.A jako třešnička na dortu se další tým dostal přes 1200 poražených kuželek.První šli na 

plány Petr a Jirka.Domácí hráč netradičně začínal,většinou hraje za své jako poslední a to mu dneska velmi 

svědčilo.Po plných vede o čtrnáct klacků a výbornou dorážkou ještě náskok zvýšil o další tři devítky.Tomuto 

náporu nemohl Jirka přes veškerou svou snahu ani zdaleka konkurovat.Taktéž druhé plné zahrál lépe 



Petr.Jirka,ale zabral a tak ztratil jenom další tři kuželky.Závěrečná dorážka tentokráte více sedla hostujícímu 

hráči a dokázal ubrat ze své ztráty jednu celou devítku.Což ale bylo žalostně málo.Petr si zlepšuje svůj letošní 

osobáček na 334 a za to bral první důležité body v tomto zápase.Jirkovi chyběla ke třístovce jedna 

kuželka.Domácí tedy vedou 2-0 o 35 klacků.Druzí se představili na plánech Luboš a Standa.Tentokráte to byl 

hostující hráč,kdo tvrdil zápasovou muziku a Luboš jenom z povzdálí sledoval,jak mu jeho soupeř rychle 

utíká.Po půlce domácí hráč ztrácí padesát jedna kuželek a ve druhé části mu Standa utekl ještě o dalších 

jednadvacet klacků.Výsledkem toho tedy byla drtivá výhra Standy o sedmdesát dva kuželek a rázem se misky 

vah převážily na stranu Dřeváků.Za vyrovnaného stavu 2-2 ,to byli nyní oni,kdo měli náskok v kuželkách a to 

solidních sedmatřicet.Standa si opět potvrdil,že třístovka u něj není problém a kdyby si odpustil sedm chyb na 

druhé dráze, mohl se těšit ještě z lepšího čísla.To Luboš si vypil kalich hořkosti až do dna když "spáchal" 

šestnáct chyb.To je opravdu hodně.Třetí dvojice už mohla naznačit ,kterým že směrem se bude dále tento 

napínavý zápas ubírat.V rukách to měli Jana a Karel senior.Jana se do boje pustila pěkně „zostra“ a po plných 

měla náskok dvou devítek.Senior se totiž nedokázal vypořádat se svou neoblíbenou dvojkou dráhou a nedal 

ani devadesát.Ani v dorážce Jana nepolevovala ve svém úsilí a také díky desíti chybám seniora,navýšila 

náskok o dalších patnáct kuželek.To znamenalo,že po půlce vede o třiatřicet bodů.To byl z její strany více než 

nadějný začátek.A to je čekala ještě druhá půlka.I druhé plné,přes seniorovo zlepšení,zahrála domácí hráčka 

lépe a k náskoku přidala dalších jedenáct klacků.Teď už bylo před druhou dorážkou jasné,že tento duel vyjde 

vítězně pro Janu ,jenom se čekalo s jakým náskokem.Před seniorem už byl jediný cíl aby svou ztrátu alespoň 

trochu zmírnil a připravil tak lepší půdu pod nohama do zápasu pro svého posledního spoluhráče.Ke smůle 

hostů se mu ale toto nepodařilo.Ba naopak ještě dalších šest kuželek ztratil.Výsledkem tedy je poměrně jasná 

výhra domácí hráčky ,čímž strhává vedení 4-2 na stranu domácích a celkové skóre na kuželky je opět lepší pro 

domácí, kteří nyní vedli o třináct klacků.Teď to měl kapitán hostů Karel junior proti Martině v posledním 

duelu dne hodně těžké.Nejenom,že musel vyhrát,ale ještě ho čekala povinnost uhrát alespoň čtrnáct kuželek do 

plusu aby hosté mohli pomýšlet na celkovou výhru.Po první plných vedl junior o jednu kuželku.Martina ale 

zahrála lépe dorážku a najednou domácí hráčka vede po půlce o kuželek deset.To zrovna nehrálo moc do karet 

juniorovi a jeho týmu.Druhé plné,ale Karel zabral tak jak umí a byl lepší Martiny o jednadvacet klacků.Což 

znamenalo,že před závěrečnou dorážkou vedl o jedenáct kuželek.Stačilo tedy ještě tři kuželky přidat v dorážce 

a bylo by hotovo.Ale Martina se nevzdávala a nechtěla pustit ze svých rukou šanci na výhru svého týmu.V 

dorážce zahrála hodně dobře a hlavně jenom dvakrát chybovala,což  jí stačilo na to aby zahrála rovných 

šedesát bodíků.A to bylo pro juniora velice tvrdým oříškem.Zahrál totiž "jenom" čtyřicet tři,což znamenalo,že 

byl o sedmnáct kuželek horší.Tím se mu v rukách rozplynul náskok,který ještě měl před dorážkou a i on svůj 

duel prohrává.Martina si navíc hodila svůj osobáček 324 a ač junior nezahrál taktéž špatně,jeho 318 na body 

nestačilo.To by musel znovu atakovat své letošní maximum.Výsledkem celého snažení všech hráčů je podle 

čísel jasná výhra domácích,ale podle jednotlivých duelů byl tento zápas opět hodně napínavý a dramatický, o 

čemž svědčí i konečná celková čísla obou týmů.Hlavně Plyšáků kteří se poprvé dostali přes 1200 poražených 

kuželek.Tento zápas taktéž pořádně zamíchal pořadím jednotlivců v tabulce třístovkářů. 

 

               domácí: dřeváci                 datum: 19/02                  hosté: stavěči 

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

 KUCA Antonín                177   70  247 16    TESAŘ Petr                  216   61  277 15 

 ČEPILA Karel ml. c.     222   99  321  5     HAVEL Martin           227  116  343  1 

 BRYNDAČ Stanislav    217   95  312 12      HRUŠKA Milan c.        231   86  317  4 

 ČEPILA Karel st.          212   99  311  8        FUKOVÁ Veronika      207   86  293  8 

 body:  2    celkem:  828  363 1191 41    body:  8    celkem:  881  349 1230 28 

                        Vítězí stavěči poměrem 8 : 2 . 



Hodně zajímavý zápas se spoustou třístovek a pěknými konečnými čísly obou týmů.Na úvod se nám 

představili Tonda a Petr. Kde domácí hráč hodně ztrácel to byly plné.Na první dráze ztratil čtyřiadvacet 

kuželek a na druhé patnáct.Což bylo opravdu velké manko a proto mu to,že na dorážce byl o devět kuželek 

lepší,bylo houby co platné.Celkový rozdíl po posledním hodu beze vší pochyb určil za vítěze hostujícího 

hráče.Taky rozdíl v kuželkách,plus třicet hrál více do karet Stavěčům. Druzí šli na plány Karel junior a Martin. 

O osudu tohoto mače rozhodla první polovina.Respektive první dorážka.Plné totiž zahráli oba 108.Jak jsem 

výše psal,rozhodla dorážka,respektive prvních devět hodů.Zatímco junior je potřeboval na první devítku 

,Martin už měl stejný čas tři.A ten rozdíl pak ještě do konce první půle trochu více narostl.Martin šel do druhé 

půle s náskokem šestadvaceti klacků.Druhé plné byly opět velmi  vyrovnané.Junior šel hodně natvrdo a chvíli 

mu trvalo,než našel ten správný recept jak na to a od té doby co se chytil,to byl jeden hod hezčí než ten 

druhý.A v tom správném tempu pokračoval i v dorážce.Ani Martin nepolevoval ve svém úsilí,přesto druhou 

dráhu prohrál o čtyři kuželky.Ale oba předvedli skvělá čísla (177/173).Tak tedy rozhodl náskok Martina z 

první dráhy.Oba se dostali přes třista,ale Martin zahrál o dvaadvacet klacků více.Třetí dvojka nastoupila ve 

složení Standa a Milan. Opět se bylo nač dívat.První plné je Standa lepší o čtyři kuželky a po dorážce vedl o 

kuželek pět.A to si prosím dovolil sedm chyb.Milan jenom jednu a přesto na Standu nestačil.Rozhodly druhé 

plné.Milan zahrál 120,kdežto Standa o dvě devítky méně.Ale domácí hráč stále neházel flintu do žita a v 

dorážce ubíral ze své ztráty.Nakonec mu chybělo pět klacíků aby se s Milanem srovnal.Oba hodili přes 

třista,ale šťastnější byl hostující hráč.Za stavu 6-0 pro hosty se postavila na plány poslední dvojice Karel 

senior a Verča. Domácím šlo už jenom o čestné bodíky a hlavně o to jak zahnat toho nepříjemně blízko 

poletujícího žlutého ptáčka zpěváčka.První plné a vlastně i dorážka nic rozhodujícího nepřinesli.Po plných 

vede Verča o sedm klacků ,ale po dorážce je lepší senior o jeden klacík. Jak říkám nic nebylo rozhodnuto.Do 

celkového vývoje výrazně promluvily druhé plné.To senior zahrál o dvanáct klacků lépe a rázem měla Verča o 

starost více.Sice se hodně snažila v dorážce manko smazat,ale senior cítil velkou šanci dovést tento duel do 

vítězného konce a kupodivu mu ani nevadilo,že hraje na dvojce dráze,která není zrovna jeho 

oblíbená.Nakonec domácí hráč nejenom,že udržel náskok,ale v dorážce přidal ještě pár kolíků a výsledkem 

jeho snažení byla jeho další třístovka a jako bonus k tomu přinesl svému týmu čestné bodíky a žlutý ptáček 

mohl odletět do teplých krajin.Verče dnes chybělo ke třístovce sedm kuželek a tak jí dnešní výkon na body 

nestačil.Celkově však vítězí Stavěči a opět se dostali přes dvanáct set kuželek.A byly jsme svědky celkem pěti 

třístovek.Paradoxně jich dali více poražení   

 

                  domácí: zahrádkáři              datum: 21/02                 hosté: šikulové 

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

 BAMBOUSKOVÁ Jana     192   86  278  8    TOMEC František               137   79  216 15 

 ČERMÁK Radek                207   63  270 12    HORN Jiří                           190   68  258 12 

 ČERMÁK Eduard c.           213   67  280  8    NÁDVORNÍKOVÁ Eva     200   82  282  9 

 ZIGAL Pavel                     207   84  291  6     NOHÁČEK Václav c.        221   87  308  5 

           body:  6    celkem:  819  300 1119 34                body:  4    celkem:  748  316 1064 41 

                       Vítězí zahrádkáři poměrem 6 : 4 . 

Hodně zajímavý zápas.Po první dvojici to vypadalo na jednoznačný průběh,ale zbylé tři dvojice byly nesmírně 

vyrovnané a hodně dlouho míchali s celkovým vývojem.Jako první šli na plány Jana a František. Zase to 

rozhodly plné.V těch ztratil hostující hráč,i díky několika průhozům na Janu plných pětapadesát klacků a s tím 

poté v dorážce přes veškerou snahu nemohl nic kloudného udělat.A přitom to dneska z jeho strany nebylo zase 

až tak špatné.Hlavně v dorážce,kde se doslova překonával.Obzvláště v té první.Tam na prvních devět hodů 

uhrál celé tři devítky a bez chyby.A po skončení zahrál krásných čtyřicet čtyři.Pro srovnání do plných rovných 

šedesát.Ale jak říkám ztráta z plných byla velká a tak první body uhrála Jana.A také rozdíl ve skóre plus 

šedesát dva pro domácí,byl nakonec hodně důležitý.Protože od druhé dvojice se nám začali dít velmi 



neobvyklé věci na té naší malé kuželně rodné,střediskové.Druzí šli na plány Radek a Jirka.Domácí 

hráč,pravidelný třístovkář, měl neobvykle hodně práce svého soupeře udolat.Stejně jako jeho první 

spoluhráčka těžil z lepších plných  a poté se v dorážce hodně modlil aby svůj náskok nepromarnil.Nakonec z 

toho jeho snažení byla ještě slušná dvěstěsedmdesátka,ale jinak byla jeho hra hodně kostrbatá o čemž 

výmluvně svědčí jeho celkem dvanáct chyb.To Jirka,kdyby zahrál lépe plné,měl dnes velkou šanci na 

výhru.Takhle i druhé body mají domácí a rozdíl v kuželkách narostl o dalších dvanáct klacků v neprospěch 

hostů.Ale už tento duel naznačil,že je cosi neobvyklého ve vzduchu.A další dvojice to jenom potvrdily.Třetí 

šli na plány Eda a Evička. První půlka byla hodně vyrovnaná.Domácí kapitán je sice  nakonec lepší o jedenáct 

kuželek,ale to jenom díky lepší dorážce.Takže do druhé půlky se nastupovalo s vedením domácího hráče.Když 

se Edovi povedlo ve druhých plných svůj náskok navýšit o dalších deset kuželek, mnozí začali nad Evičkou 

lámat hůl.Ale to bylo opravdu předčasné.Evička do té chvíle nehrála vůbec špatně a to i přesto že do druhé 

dorážky nastupovala se ztrátou jedenadvaceti kuželek.Což bylo naopak pro Edu přímo povinností do konce 

udržet.Ale začali se dít věci nečekané.Evička v dorážce rychle dohazuje jednu devítku za druhou,kdežto Eda 

se na vedlejší dráze velice trápí a jeho náskok se rapidně ztenčoval.A to až tak,že posledním hodem Evička 

vítězí nad soupeřem o dvě kuželky.Taky si to za dvěstě osmdesát dvojku plně zasloužila.Eda to měl dosti 

dlouho rozjeté na třístovku,ale pak se zasekl ve druhé dorážce,ve které zahrál jenom pětadvacet bodů,kdežto 

Evička byla ještě o třiadvacet kolíků lepší a to rozhodlo v její prospěch.Jestliže jsme byli v tomto duelu svědky 

dokonalého obratu ve výsledku,tak to co na přítomné čekalo v posledním duelu,by většinu z nás ani v tom 

nejbujnějším snu nenapadlo.Nastoupila poslední dvojice ve složení Pavel a Vašík a ve světle výkonnosti obou 

hráčů,se čekal jasný průběh ve prospěch zástupce domácích.Ale kuželky jsou krásné v tom,že si nikdy 

nemůžete býti jisti,jak ten který duel může dopadnout.A tento toho byl zářným příkladem.Pavel hraje svůj 

průměr,který by na většinu hráčů stačil,ale vedle na dráze se dějí divy.Vašík hraje jako z partesu a po dvaceti 

hodech vede nad Pavlem o osm klacků.Řeknete si no a co v dorážce se ukáže síla domácího hráče a vše se 

vrátí do starých kolejí.Ale to se všichni velmi zmýlili.Vašík totiž stále jede na vítězné vlně a v dorážce ještě 

náskok navyšuje na tři devítky.Navíc má jenom dvě chyby věc u něj nevídaná.Však při pohledu do tabulek má 

průměr na zápas přes devatenáct chyb.Pavel má taky jenom dvě chyby,ale všechny devítky byly hodně 

vydřené.Ale stále se dalo ještě s tímto,pro domácího hráče ne moc příznivým něco udělat.Ještě byla před 

oběma jedna runda hodů.Jenže i druhé plné zahrál lépe Vašík.Sice jenom o dvě kuželky,ale číslo 115 je z říše 

snů i pro hráče z top desítky natož pro Vašíka.A tak měl Pavel zbytek malých šancí na zvrat již jenom v 

dorážce.Tu zahrál lépe než soupeř o čtrnáct kuželek.Vašík ji ale zahrál taky dobře o čemž svědčí jenom tři 

chyby a tak ho ztráta těch čtrnácti klacků vůbec nemusela mrzet,protože mu již ještě dosti zbylo na to aby 

svého soupeře dnes porazil.Navíc jako bonus za dnešní výbornou hru po celý zápas,uhrál svou první 

třístovku.A co ho mohlo ještě více hřát jako jediný v tomto zápase.A to na straně domácích byli všichni čtyři 

hráči,kteří jí již nejednou přehodili.Domácí tak nakonec vítězí 6-4,ale hodně tomu napomohlo skóre z prvního 

duelu a ve druhém duelu se také nakonec štěstěna přiklonila na jejich stranu.Hosté se po druhé letos dostávají 

přes tisícovku a všem potencionálním soupeřům naznačili,že když jim to sedne jako dneska mohou být velmi 

nepříjemným oříškem.                                                                                  

    

               domácí: šikulové                datum: 28/02                  hosté: plyšáci                                  

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

NOHÁČEK Václav c.         183   63  246 17    HAŠKOVEC Luboš            164   69  233 10  

HORN Jiří                          216   86  302  4    HAŠKOVCOVÁ Jana c.      218   85  303  9  

HRODEK Rudolf                190   67  257 17    SOBOTKOVÁ Martina    226   89  315  6  

NÁDVORNÍKOVÁ Eva     179   71  250 10    CHVOJAN Petr                   215   98  313  7                                                                                                                                              

           body:  2    celkem:  768  287 1055 48                 body:  8    celkem:  823  341 1164 32                                                                 

                      Vítězí plyšáci poměrem 8 : 2 . 



To se nám,ale na tý chodovský kuželně dějou události.A opět u toho byli Šikulové.A to znovu v tom dobrém 

slova smyslu.Jako první se nám představili Václav a Luboš.Domácí kapitán,tentokrát zůstal hodně daleko za 

svým posledním výkonem,přesto mu to celkem v poklidu stačilo na body.Luboš totiž opět hodně ztrácel v 

plných.V dorážce byl totiž lepší soupeře,který si opět neodpustil velké množství chyb.Snad aby si vyrovnal 

svůj obvyklý průměr.Přesto domácí hráč uhrál první body,protože náskok z plných byl dostatečný k tomu aby 

svůj dnešní duel vyhrál.Jako druzí šli na plány Jirka a Jana.I tady to byl vyrovnaný souboj,ale s mnohem 

většími čísly než u předchozí dvojice.Jirka měl první plné lepší o devítku a v dorážce dokonce o jedenáct 

kuželek předčil soupeřku.Aby taky ne,když jenom dvakrát chyboval,kdežto Jana sedmkrát. Takže po půlce 

vedl domácí hráč o dvacet kuželek.Velký útok od Jany přišel vzápětí po změně drah hnedle v prvních 

plných.Tam zahrála 119 a přestože Jirka zahrál stejné plné jako na dráze první ztratil z náskoku jedenáct 

kuželek.A mělo být ještě hůř.Jana zpřesnila také hru i v dorážce a přestože zahráli oba po dvou chybách,byla 

lepší Jirky o dalších deset kuželek.Jednoduchými kupeckými počty nám jasně vychází,že Jirkův náskok 

dvaceti klacků se po posledním hodu rozplynul a navíc Jana uhrála o jednu kuželku více.To znamenalo,že 

druhé body mají tentokrát hosté.Oba zahráli přes třista,Jirka vůbec poprvé,ale šťastnější byla Jana.Třetí šli do 

boje Ruda a Martina.Hostující hráčka získala důležitý náskok hned po prvních plných.Tam utekla soupeři o 

šestnáct klacků.Paradoxně v dorážce zahráli oba nastejno pětatřicet a to přesto,že poměr chyb byl 7 ku 3 v 

neprospěch Rudy.Z toho je jasné,že Martina ty devítky zrovna moc rychle nedorážela.Ještě že umí ty plné.I 

druhé totiž zahrála mnohem lépe než-li Ruda a navýšila své vedení z první dráhy o dalších dvacet klacků.Pod 

dojmem velkého náskoku pak zahrála i druhou dorážku hodně dobře a hosté tak díky ní uhráli další 

třístovku.Tomu Ruda dnes ani zdaleka nemohl konkurovat a tak i tento duel vyhrává hostující hráčka.A k 

tomu přidala i solidní náskok v kuželkách.Poslední na plány šli Evička a Petr.I tady hrála prim výrazně lepší 

hra do plných hostujícího hráče.Petr na soupeřku nahrál celkem šestatřicet kuželek a to v dorážce Evička 

neměla šanci dohnat.Přestože jí Petr ještě dal malou šanci ve druhé dorážce,to když vystřílel "sedm kulí jako v 

Sarajevu pánubohu do oken",ano tolikrát chyboval,oproti tomu na první dráze zahrál bez ztráty kytičky,přesto 

vše se i on v poklidu dostal přes třístovku a završil tak bodový příděl na kontě hostujícího týmu.Ti tak tedy 

celkově zvítězili v tomto velmi pohledném zápase.Aby taky ne když padly čtyři třístovky.A Šikulové se 

opět,už potřetí,dostali přes tisícovku.   

                                                                                                                                                                   „Cho66“ 


