
 

  domácí: stavěči                 datum: 02/12                  hosté: dřeváci 

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

FUKOVÁ Veronika     243    95  338  6    CHVOJAN Petr         224    93  317  8                                                            

HRUŠKA David            218  108  326  4    ČEPILA Karel st.       203  105  308  7                                                                                

HAVEL Martin             235    97  332  4    ČEPILA Karel ml.     226    76  302 14                                                                 

ŠANDERA Petr            217    98  315  7    KLOFANDA Jiří        224  112  336  4                                                                       

body:  8     celkem:  913  398 1311 21   body:  2    celkem:  877  386 1263 33 

                        Vítězí stavěči poměrem 8 : 2 . 

Každý zápas mezi těmito tradičními účastníky Kulicha bývá velmi vyhecovaný a nejinak tomu bylo i 

v tomto případě. První si zahráli Veronika a nová letošní posila hostů v cestě na bednu Petr. Domácí 

hráčka hnedle v úvodních plných zaútočila a díky dvaadvaceti kuželkám přes kilčo si získala náskok 

šestnácti kuželek. Ani v následné dorážce ve své píli nepolevovala a díky šedesáti poraženým kuželkám 

se její vedení navýšilo o další tucet kuželek. Po půlce u ní svítilo sto osmdesát dvě poražené kuželky a na 

druhou dráhu šla s vedením osmadvaceti klacků. I druhé plné domácí hráčka zahrála výtečně a jenom 

jedna kuželka jí chyběla k zopakování výkonu z dráhy první. Ale i Petr se konečně dostával do hry a byl 

horší jenom o tři kuželky. V následné dorážce, přece jenom nejspíš pod vidinou velkého náskoku, domácí 

hráčka trochu zvolnila a dovolila svému soupeři trošku snížit jeho ztrátu. I tak se Veronika zastavuje dvě 

kuželky před třistačtyřicítkou a bere první body za výhru. Petr taktéž nezahrál špatně, ale na Veroniku 

mu dnes chybělo jednadvacet klacíků. Druzí šli na plány David a Karel senior. Opět to je domácí hráč, 

který se ujímá vedení po úvodních plných. Dává třináct kuželek přes stovku a vede o deset kuželek. V 

dorážce oba zahráli výtečně. David dohodil šest celých devítek a seniorovi ke stejnému výkonu chyběla 

jedna kuželka. Změna drah a stejně jako na dráze první, je lepší domácí hráč. Senior dává rovnou stovku 

a jeho manko narostlo o dalších pět kuželek. I druhou dorážku si oba nemají co vyčítat. David zopakoval 

výkon z dráhy první a seniorovi chyběla jedna kuželka, aby zopakoval to, co zahrál on. Když se tedy 

všechna jejich čísla sečetla tak opět vítězí za výkon čtyři kuželky pod třistatřicet domácí hráč a kromě 

bodů za výhru, navýšil rozdíl v kuželkách mezi týmy o dvě devítky. Třetí hráli Martin a Karel junior. 

Hostující kapitán se dostal v plných deset kuželek přes stovku ale i tak ztrácí na soupeře sedm kuželek. O 

Do osudu ve vývoji duelu nečekaně brzo rozhodla následná dorážka. Junior díky velkému počtu chyb 

nedoráží ani tři celé devítky k čemuž mu chyběla jedna kuželka, a protože Martin doráží o tři devítky 

více, rázem je na straně domácího hráče po polovině duelu náskok čtyřiatřiceti kuželek. Ve druhým 

plných se domácí hráč zlepšil oproti dráze první o jednu kuželku a junior dokonce o šestnáct. V 

závěrečné dorážce dokonce junior Martina poráží o šest kuželek, ale stejně si body za výhru v poklidu 

uhrál Martin, když výkonem dvě kuželky přes třistatřicet poráží juniora o třicet kuželek. Poslední šli za 

rozhodnutého stavu na plány Petr a Jirka. Znovu je to domácí hráč, který zvládá úvodní plné. Výkonem 

patnácti kuželek přes stovku se ujímá vedení o jedenáct kuželek. Jenže od té to chvíle převzal otěže 

zápasu pevně do svých rukou hostující hráč. Hnedle v dorážce, přestože Petr dorazil šest devítek, si bere 

vedení o čtyři kuželky Jirka. Po změně drah je to tentokráte hostující hráč, který v plných hraje lépe. 

Dává dvacet kuželek přes stovku a jeho náskok narostl o dvě devítky. V dorážce pak Petr srovnal se 

soupeřem krok a dokonce jednu kuželku ze ztráty umazal. I tak Jirkovi zůstalo více než dost kuželek 

k dobru a poslední body tak putují na konto hostí. I tito dva hráči, stejně jako jejich spoluhráči, se 

v zápalu boje dostali přes třístovku. Petr o patnáct kuželek a Jirka o šestatřicet. Domácí tak vítězí 8-2 a 

opět se dostávají přes třináct set poražených kuželek. Dnes o jedenáct kolíků. 


