
 

  domácí: šikulové                datum: 08/04                  hosté: plyšáci 

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

HORN Jiří                          206   79  285 10    KREJCÁREK František    211   87  298 11                                       

NÁDVORNÍKOVÁ Eva     176   67  243 17    HAŠKOVCOVÁ Jana        216   79  295 15                                              

POUSTECKÝ  Václav       216   79  295 11    HAŠKOVEC Luboš           201   51  252 18                                                           

HRODEK Rudolf              205   60  265 13                       ***  n i k d o  ***                                                                                                     

body:  6           celkem:  803  285 1088 51        body:  4    celkem:  628  217  845 44 

                        Vítězí šikulové poměrem 6 : 4 !!! 

To čeho jsem se tak trochu obával ,že může nastat, tak se bohužel stalo v tomto zápase skutečností.Před 

začátkem soutěže se sešli kapitáni všech týmů,nebo jejich zástupci, na společné schůzi kde se domluvila 

jasná pravidla soutěže Kulich.Ty pak visí v tištěné podobě od začátku ročníku na nástěnce v kuželně, kde si 

je každý v případe nejasností přečíst.Navíc existují telefony když si nejste jistí výkladem pravidel.Už při 

vzniku Kulicha jsme se jasně rozhodli, že budeme hrát podle oficiálních pravidel kuželkářů aby naše soutěž 

měla  tu správnou "štábní kulturu" a bylo co nejméně dohadů o regulérnosti soutěže.Letos už dvakrát 

jsem řešil nedodaný oficiální zápis z odehraného zápasu,shodou okolností u toho byli opět Plyšáci,čímž  

kromě jiného trpí tabulka výkonů jednotlivců a vlastně i mé komentáře k zápasu, které musím doslova 

vařit "z vody".Lístky k zápisu jsou v dostatečném množství ve skříňce na kuželně.Když se vrátím k tomuto 

zápasu tak si všimnete, že za Plyšáky není uveden výkon posledního hráče.Né že by nikdo za ně nehrál,ale 

jako poslední nastoupil Franta Krejcárek, který už ale měl v tomto zápase odehrán jeden zápas.A v tomto 

případě dle pravidel nemůže být v žádném případě brán jako náhradník za hráče,který nedorazí k 

zápisu.Což měl být jejich hráč Petr Chvojan. Sice se kapitáni na place dohodli, že Franta může hrát, ale 

podle pravidel námi schválených, jeho výkon nemůže být zaevidován do zápisu, čili se to bere jako by 

nikdo za hosty nehrál.To ovšem následně znamená, že hostům chybějí kuželky do celkového výkonu týmu 

čímž druhý tým automaticky uhrává často rozhodující body  v případě vyrovnaného zápasu.Od začátku 

Kulicha se doporučuje mít na soupisce minimálně pět hráčů aby týmy mohly bez větších komplikací 

odehrát celý ročník .Bohužel tým Plyšáků jako jediný letos oficiálně má pouze čtyři hráče a bylo jenom 

otázkou času,kdy na to tzv. dojede.A tak dnes darovali body svému soupeři.Tolik v úvodu pro vysvětlení a 

nyní už blíže k zápasu. 

První si zahráli Jirka a František.Plné lépe zvládl Jirka o šest kuželek.Dorážku dali oba stejně a tak se 

stejným rozdílem šli do druhé poloviny duelu.Tam se František pochlapil a Jirku porazil o jedenáct 

kuželek.Čímž se před dorážkou dostal do vedení o čtyři kolíky.I v té se lépe dařilo hráči hostů když  jeho 

náskok narostl ještě o jednu celou devítku.Nakonec mu chyběli tři kuželky ke třístovce a o třináct kolíků 

porazil domácího hráče.Druhé hráli Eva a Jana.Domácí hráčka po úvodních plných ztrácela na Janu 

čtyřiadvacet kuželek .V dorážce sice ztratila jenom kuželky dvě, přesto její ztráta po půlce byla již 

šestadvacet kolíků.Což už bylo docela dosti.I druhé plné zvládla mnohem lépe Jana a zbytek zápasu si v 

poklidu pohlídala.Nakonec jí chybělo pět kuželek ke třístovce a Evu poráží o dvaapadesát kuželek.Po 

polovině tak hosté vedou 4-0 o šedesát pět kuželek  a zdálo se že si v poklidu dojdou pro konečnou 

výhru.Ale zdání často klame.Třetí šli na plány Václav a Luboš.První plné oba zvládli slušně když byl domácí 

hráč o dvě kuželky lepší.Velkou změnu ve vývoji, ale přinesla hned následující dorážka.Luboš desetkrát 

chyboval čímž hodně hazardoval a jedna kuželka mu chyběla aby dorazil druhou devítku.To Vencovi 

chyběla zase jedna kuželka aby těch devítek měl pět.Takže po půlce vede domácí hráč o devětadvacet 

kuželek.I druhé plné zahrál lépe Venca  a jeho náskok narostl o dalších třináct kuželek.V dorážce sice jednu 

kuželku ze svého vedení ztratil přesto jasně poráží soupeře a to o čtyřicet tři klacky.Navíc mu pět kuželek 

chybělo k jeho další třístovce.Stav byl nyní 2-4 plus dvacet dva pro hosty.Jenže na světě byl pro hosty 

velký problém když jim do zápasu nedorazil jejich čtvrtý hráč.Sice se kapitáni dohodli a vylosovali,že ho 



proti Rudovi zastoupí František,ale jak jsem výše uvedl pro hosty to v tuto chvíli nic neřešilo.Což si nejspíš 

v daném okamžiku neuvědomoval nikdo z přítomných.Takže ještě blíže k poslednímu duelu kde budu 

komentovat pouze výkon domácí ho hráče jelikož výkon soupeře nemá v kontextu  vývoje v tomto 

okamžiku žádný význam.I když v zápase přímo nejspíš měl.Ruda si na obou drahách uhrál svůj standart a 

svého "soupeře" nakonec porazil o pět kuželek.Hosté sice v tu chvíli slavili vydřenou výhru 6-4, ale po 

odečtu kuželek z jejich celkového výkonu nakonec dle pravidel jsou to oni kdo prohrává rozdílem 6-4. 

Co dodat závěrem.Nedělá mi vůbec žádné potěšení tímto upravovat už odehraný zápas.Doufám že jsem k 

tomuto nepopulárnímu kroku musel sáhnout naposledy a že si kapitáni řádně přečtou znovu pravidla 

Kulicha ať už k těmto fópa v budoucnu nedochází.A to myslím i co se týká zápisů ze zápasu.Opravdu 

nemám tolik času být na každém zápase jako tomu bylo v minulosti, ale jak jsem v úvodu uvedl jsme v éře 

mobilů a tak není problém zavolat a vyřešit nastalou situaci dle jasně nastavených pravidel soutěže. 

 


