
 

  domácí: stavěči                 datum: 08/12                 hosté: šikulové 

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

FUKOVÁ Veronika      221   87  308 10     HRODEK Rudolf              167   54  221 22                                                          

HRUŠKA David           231   97  328  3      NÁDVORNÍKOVÁ Eva     194   98  292 10                                                     

ŠANDERA Petr            212   96  308  6      NOHÁČEK Václav            199   60  259 15                                                           

HRUŠKA Milan            227   94  321  6     TOMEC František            197   75  272 17                                                                     

body: 10    celkem:  891  374 1265 25          body:  0    celkem:  757  287 1044 64 

                        Vítězí stavěči poměrem 10 : 0 . 

Hosté stihli tímto zápasem odehrát všechny mače podzimní části Kulicha. V posledním duelu se jim 

postavili Stavěči. První si zahráli Veronika a Ruda. Domácí hráčka do plných o tucet kuželek přehazuje 

stovku a ujímá se vedení o dvacet kuželek. V dorážce se hostující hráč hodně trápil a nakonec 

s odřenýma ušima dorazil dvě devítky. Ani Veronika v této části hry příliš neoslnila, ale i tak, díky tomu že 

zahrála jednou tolik co Ruda, její náskok narostl o dvě devítky. Druhé plné Ruda vysloveně pokazil, když 

mu chybělo pětadvacet kuželek do stovky. Vysloveně tím nahrál soupeřce, která si na něj uhrála další 

náskok třiceti čtyř kuželek. V dorážce se konečně hostující hráč trochu chytil a zahrál jednou tolik co se 

mu povedlo na dráze první. I Veronika se zlepšuje v této části hry a utíká soupeři ještě o patnáct kuželek. 

Suma sumárum vítězí výkonem osm kuželek přes třista Veronika a kromě bodů  nahrála svým kolegům 

náskok osmdesáti sedmi kuželek. Druzí hráli David a Evička. Do plných se David dostal osm kuželek přes 

kilčo a v tu chvíli vedl o osmadvacet kuželek. V dorážce se ho Evička konečně více držela a ztratila na něj 

pouze jednu kuželku. Po změně drah se hostující hráčce povedlo do plných shodit čtrnáct kuželek přes 

stovku, přesto na soupeře ztratila osm kuželek. Dorážky dnes Evičce šly a ve druhé doráží celých šest 

devítek. I díky tomu ze své ztráty umazala dvě kuželky. Nakonec je to opět domácí hráč, který bere body 

za výkon osmadvacet kuželek přes třista. Evičce se podařilo ve finále vytáhnout její  konečné číslo na 

osm kuželek před třístovkou, na což to po první dráze vůbec nevypadalo. Třetí šli na plány Petr a Vašík. 

Hostující kapitán dokázal do plných dát osm kuželek přes stovku a v tu chvíli vedl o pět kuželek. Jenže 

následná dorážka rychle zchladila jeho elán, když do tří devítek mu chybí jedna kuželka.To Petr si tuto 

část hry lépe pohlídal a uhrál jednou tolik co soupeř. Je tak jasné, že do druhé části hry jde s vedením 

jednadvaceti kuželek domácí hráč. Druhé plné Vašíkovi nevyšly zdaleka tak dobře jako ty plní a zastavil 

se jednu devítku před stovkou. Toho využil Petr k navýšení svého vedení o další dvě devítky. No a když 

Petr přidává deset kuželek k dobru ještě i v dorážce, je z toho opět jasná výhra domácího hráče výkonem 

osm kuželek přes třistovky. Poslední si, za rozhodnutého stavu, zahráli Milan a František. Domácí kapitán 

třinácti kuželkami přes stovku v úvodních plných vede o sedmnáct kolíků. V dorážce, ale nečekaně 

dlouho doráží jednotlivé devítky a toho využil František ke snížení své ztráty po plných o sedm kuželek. 

Ve druhých plných hostující hráč doráží rovnou stovku, ale Milan mu odskočil o čtrnáct kuželek.                

V závěrečné dorážce pak konečně domácí kapitán prodal své zkušenosti a jedna kuželka mu chyběla 

k šedesátce. To František druhou dorážku pokazil a ztratil na Milana šestadvacet kuželek. I poslední hráč 

domácích bere, za výkon jednadvacet kuželek přes třista, body a hosté tak podzimní část soutěže 

ukončili kanárem. Domácí se letos poprvé nedostali přes třináct set. 


