
domácí: šikulové                datum: 04/11                  hosté: dřeváci 

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

POUSTECKÝ Václav     239   91  330  9    KLOFANDA Jiří        221   52  273 14                                                                           

HRODEK Rudolf        202   93  295 13    ČEPILA Karel ml.     222   87  309  6                                                                                

TOMEC František      215   51  266 19    BRYNDAČ Stanislav    185   59  244 19                                                                               

HORN Jiří            196   51  247 15    HUBAČ Roman          185   46  231 20                                                                                       

body:  8    celkem:  852  286 1138 56    body:  2    celkem:  813  244 1057 59 

Vítězí šikulové poměrem 8 : 2 . 

Tento zápas všem ukázal, že v Kulichovi se ne vždy papírovému favoritovi automaticky musí podařit vyhrát. První 

si zahráli Václav a Jirka. Domácí hráč umí zahrát velmi dobře a dnes mu to na plánech dokonale sedlo. První plné 

zahráli oba výtečně. Václav 117 a Jirka 116. I v dorážce si oba nic nedarovali ,přesto to byl opět domácí hráč, 

který byl spokojenější po polovině duelu na druhou dráhu šel s vedením šesti kuželek. Změna drah až nečekaně 

rychle přinesla konečné rozuzlení. Domácí hráč zahrál opět výborné plné a ještě o pět kuželek se polepšil oproti 

dráze první. To Jirkovi druhé plné zrovna nesedly a najednou před dorážkou ztrácel třiadvacet kuželek. To mu 

poté nepřidalo zrovna moc klidu do rozhodující dorážky, což se následně projevilo v tom, že rovnou polovinu 

hodů ze druhé dorážky vyházel takříkajíc pánu Bohu do oken. Deset chyb a pouhé dvě devítky znamenaly 

zmaření šance na dobrý výsledek a daroval tak body svému soupeři doslova na zlatém podnose. Ale nutno 

dodat, že si výhru Václav plně zasloužil, jelikož se nespoléhal na zaváhání soupeře, ale kvalitní hrou se dostal 

třicet kuželek přes tři stovky a za to se většinou body berou. Takže na úvod nečekaný zádrhel pro hostující tým 

na cestě za „povinnou“ výhrou. Druzí hráli Ruda a Karel junior. První plné zahrál kapitán hostů výborně a ujal se 

vedení o jedenáct kuželek a zdálo se, že si v poklidu dojde pro jistou výhru. Jenže dorážka mu tuto cestu notně 

zkomplikovala. Ruda zahrál bez dvou kuželek šedesát, což bylo o čtrnáct kuželek více, než  se podařilo Karlovi. 

Takže po půlce nečekaně vede Ruda o tři kuželky. Změna drah a stejný průběh do plných. Karel je zvládl lépe, 

tentokrát o jednu devítku a před dorážkou se ujal vedení o  šest kuželek. To si poté hostující kapitán zkušené 

pohlídal a když Ruda devětkráte chyboval tak druhé body putují na konto hostů. Karel se dostal o jednu devítku 

přes tři stovky, ale ani Ruda nemusel být smutný, protože jemu chybělo pět kuželek do tří set, což je výkon, který 

už dlouho nepředvedl. Stav po půli byl 2-2 a zdálo se, že hosté konečně přebírají otěže zápasu do svých rukou. 

Ale jak se následně ukázalo pouze zdálo. Třetí si zahráli František a Standa. První plné hrubě nevyšly hráči hostí. 

Do stovky mu chybělo rovných patnáct kuželek. To by ještě nebylo tak hrozné, ale František se letos ukazuje 

v mnohem lepším formě než tomu bylo v minulé sezóně, což už předvedl v nedávných zápasech. A tak tomu bylo 

i dnes. První plné dal 111 a rázem před dorážkou vedl o šestadvacet kuželek. V dorážce přece jenom Standa 

zabral a ze svého manka deset kuželek ubral. Po změně drah si druhé plné Standa pohlídal mnohem lépe a 

zahrál rovnou stovku. Jenže ani jeho soupeř nezahálel a dal ještě o čtyři kuželky více. Takže se před závěrečnou 

dorážkou čekalo pěkné drama. Z velké snahy pramenila i velká nervozita a díky ní předvedli oba hráči spoustu 

chyb. Nakonec oba dohromady chybovali úplně stejně. A také zahráli skoro stejně i ve druhé dorážce když v ní 

byl domácí hráč o jednu kuželku lepší Standy. Což ale znamenalo velkou komplikaci pro hosty, jelikož  tento duel 

vyhrál František a domácí se tak před poslední dvojicí ujali vedení 4-2 a na kuželky vedli už o 65 a to pro hosty 

nevěstilo nic dobrého. Navíc domácí měli jako posledního hráče Jirku a nedalo se čekat, že by ho hráč hostů 

Roman byl schopen porazit o tolik kuželek. A to i když Jirka měl v nohách, respektive v rukách, čerstvě 

odehranou stovku ve Varské soutěži. První plné Romanovi nevyšly a ztrácel na soupeře sedmnáct kuželek. Ani 

v dorážce se obraz hry moc neměnil a Jirka své vedení navýšil o dalších šest kuželek. V tu chvíli už bylo všem 

přítomným jasné, že se rodí první velké překvapení letošního ročníku na úkor hostujícího týmu. Změna drah lépe 

sedla Romanovi . Po plných ubral ze svého manka šest kuželek a v dorážce ještě jednu kuželku ubral. Jenže 

v konečném součtu mu to nebylo nic neplatné, jelikož i tak prohrál. Tím také domácí poprvé v historii soutěže 

porážejí své dnešní soupeře a  rovnou 8-2.   


