
  domácí: šikulové                datum: 08/10                  hosté: junioři 

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

HORN Jiří                          206   96  302  8    ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      210    80  290   9                                                         

NOHÁČEK Václav            183   68  251 15    PAVELKA Vladislav       218    86  304  6                                                                                     

NÁDVORNÍKOVÁ Eva     215   61  276 13    PRIŠŤÁK Josef               216    78  294  14                                                                   

TOMEC František            203  111  314  7    HORNOVÁ Andrea       211  106  317   9 

   body:  2    celkem:      807  336 1143 43         body:  8    celkem:  855  350 1205 38 

                        Vítězí junioři poměrem 8 : 2 . 

První zápas šestého ročníku Kulicha a hnedle jsme byli svědky velmi napínavého mače, kdy domácí , 

"papíroví outsideři" hodně potrápili "jasného favorita". Ale pojďme pěkně od začátku. Do úvodní dvojice 

nastoupili proti sobě Jirka a Anička. Domácí hráč zahrál první dráhu velmi solidně za sto a přestože Anička 

plné zahrála o čtyři klacíky víc po dorážce naopak o pět prohrávala. Druhé plné zahráli oba na chlup stejně 

(106) a tak musela o vítězi rozhodnout dorážka. V té byl opět lepší domácí hráč a po zásluze si jeho tým 

připisuje první bodíky za výhru. A zahrál dnes první letošní třístovku. Do druhé dvojice nastoupili Václav a 

Vláďa. Tady byl přece jenom od začátku jasným favoritem hostující hráč a to se v průběhu celého duelu  

potvrdilo. Václav ztrácel ponejvíce do plných a to mu nepřidalo klidu do dorážky, ve které taktéž jeho 

soupeř dominoval. Nakonec domácí hráč prohrává celkem jasně o padesát tři kuželky čímž hosté 

srovnávají dílčí stav na 2-2. Ale na kuželky už jsou lepší. Třetí dvojice nastoupila ve složení Eva a Pepa. 

Opět, stejně jako první dvojice, se oba pravidelně na kuželně setkávají a tak se s napětím čekalo jakže 

jejich dnešní duel dopadne. Rozhodnutí přišlo poměrně brzy. Hned v první polovině duelu. Pepa do plných 

utekl soupeřce o deset klacků a po dorážce už vedl dvacet šest kuželek. Druhé plné přinesly mírnou 

zápletku. Evička totiž zahrála 113 a ze své ztráty z první půle umázla jednu devítku. V následné dorážce 

oba hodně chybovali. Pepa dokonce desetkrát, přesto už ze svého zbylého náskoku nic neztratil, naopak 

jednu kuželku nahrál navíc a i on získal důležité bodíky za výhru pro hosty. Kdo viděl před zápasem složení 

poslední dvojice (František versus Andrea),tak za stavu  2-4 pro hosty, když oba nastupovali na plány 

všichni přítomní čekali, že to Andrea s přehledem, ke  vší úctě k jejímu soupeři, zvládne a nebude si ničím 

komplikovat cestu za pro ni povinnou výhrou. No ona si to vlastně ani nijak nekomplikovala, ale to spíš 

František, který dnes měl opravdu svůj den a nedával svou kůži lacino. Ba právě naopak. První plné skončily 

v poměru 100-108. Už to ledacos nasvědčovalo. Dorážka 61-43 pro domácího hráče. Ano to není překlep. 

Takže na druhou dráhu šel František s vedením o osm kuželek (161-153).Druhé plné 103 oba dva. Takže 

opět rozhodovala závěrečná dorážka. Domácí hráč zahrál 50 a skončil na metě 314!!!Za to se normálně 

berou body. Ale Andrea ještě v závěru dokázala obrat. Dala existens a posledním hodem do plných 

rozhodla o své výhře nad soupeřem. O pouhé tři kuželky. Smekám klobouk už jenom proto, že po letní 

přestávce dokázala zahrát tak pěkné číslo. No a podruhé smekám před Františkem jenž  si dnes výrazně 

pozvedl své sebevědomí tím, že si uhrál své životní maximum. Jenom ta pověstná třešnička na dortu v 

podobě výhry nad dnešní soupeřkou tomu chyběla. Dnes by porazil každého jiného soupeře od hostů. 

Navíc měl nejlepší dorážku dne. Takže to se nám ta soutěž od začátku pěkně rozjela. 


