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DOMÁCÍ 
   

čz. 51 HOSTÉ 
     

jméno hráče PL DO SUMA B CH jméno hráče PL DO SUMA B CH 

MOJŽÍŠ 230 79 309 0 8 HRUŠKA D. 236 80 316 2 7 

ČEPILA K. ml. 199 95 294 0 8 HAVEL 227 86 313 2 7 

KLOFANDA 221 111 332 2 3 ŠANDERA 221 83 304 0 12 

 KUCA 216 85 301 0 7 HRUŠKA M. 210 95 305 2 6 

 
866 370 1236 0 26 

 
894 344 1238 2 32 

   
  

        
DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 

      
dřeváci 2   1236   0 

      
stavěči 8   1238   2 

 
    

    

Už první zápas mezi těmito týmy byl hodně napínavý až do konce, když skončil poměrem 6-4 pro Stavěče, přičemž o 

jejich výhře rozhodly čtyři kuželky, které celkově uhráli navíc. Že se dá překonat dramatičností, to se teda nečekalo, 

přestože se právem čekal opět velmi vyrovnaný mač. První si zahráli Martin a David. Do plných domácí hráč překonal 

stovku o jednadvacet kuželek a uhrál si mírný náskok jedenácti kuželek. V následné dorážce se oba trápili, respektive o 

každou devítku museli hodně bojovat, o čemž svědčí i poměr chyb (6/5). Oba nakonec shodně dorazili po čtyřech 

devítkách a tak rozdíl ve skóre po polovině duelu, byl stejný jako po plných. Domácí hráč má k dobru jedenáct kuželek. 

Změna drah lépe sedla Davidovi. Od začátku našel tu správnou ulici, která mu pěkně sypala. Až tak, že nahrál 

šestadvacet kuželek přes stovku. To Martin se nějak zasekl a tu správnou ulici ne a ne najít a tak střídal pravou levou což, 

jeho hře moc nesvědčilo. A tak nahrál pouze jednu devítku přes stovku. Takže před druhou dorážkou už vede David o 

šest kuželek. V následné dorážce to pak byl hodně vyrovnaný boj. David si sice, ke zděšení svého kapitána, hnedle 

otevřel „mercedesem“ (přední roh a dvě zadní fány), ale s bravurou zbylé kuželky zvládl na tři hody. Což mu určitě 

dodalo klid do dalších hodů. Martin se také snažil, ale opět ty devítky byly hodně vydřené. Oba nakonec pouze dvakrát 

chybovali a nahráli skoro stejně. David 44 a Martin 43. To ale v konečném součtu znamenalo, že tento duel lépe zvládl 

hostující hráč, když celkově o šestnáct kuželek překonal třístovku a o sedm kuželek porazil svého soupeře. Takže hosté 

vedou 2-0 a mají k dobru sedm kuželek. To zrovna nehrálo do karet domácím, jelikož jejich hráč byl přece jenom mírným 

favoritem v tomto duelu. Druzí nastoupili Karel junior, kapitán domácích a soupeřem mu byl Martin od Stavěčů. Junior 

měl před sebou těžký úkol, porazit soupeře aby byla stále naděje na výhru jeho týmu. Jenže nečekaná ztráta jeho 

spoluhráče, mu dnes asi až moc svazovala ruce a také reakce soupeře, na to když mu to zrovna nepadalo podle jeho 

představ, mu také na klidu nedodalo. Do toho ještě vědomí, že Martina zrovna moc hráčů neporáží. Ale ani tomu to 

dnes zrovna moc nepadalo podle jeho představ. Soudě alespoň podle jeho nespokojených reakcí na kuželně. I když on 

vlastně je spokojený málokdy. Takže opět jsme byli svědky napínavého duelu. První plné dává Martin sedmnáct kuželek 

přes stovku, což bylo o šestnáct více než na kontě juniora. V dorážce je naopak lepší domácí hráč a deset kuželek ze své 

ztráty umazal (42/32). I druhé plné zahrál lépe hostující hráč. Dává deset kuželek přes stovku a jeho náskok narostl o 

tucet kuželek. Takže před dorážkou vede o dvě devítky. V druhé dorážce se oba hodně zlepšili. Hlavně, méně chybovali 

oproti výkonu na dráze první. A to se pozitivně projevilo i na konečném počtu poražených kuželek. Martinovi se povedlo 

dorazit šest devítek a Karel byl o jednu kuželku horší. Což v konečném součtu znamenalo, že opět vítězí hostující hráč 

výkonem třináct kuželek přes třístovku. Karel dnes ztratil hodně do plných. A to, že v dorážce byl o devítku lepší, mu 

dnes k výhře nepomohlo. A protože juniorovi chybělo šest kuželek do třístovky tak hosté vedou po polovině duelů 4-0 a 

mají k dobru šestadvacet kuželek. Stále nic co by se nedalo ve zbývajících duelech otočit, ale přece jenom, více klidu do 

hry bylo na straně hostů. Do dramatičnosti zápasu výrazně promluvila třetí dvojice. V té si zahráli Jirka a Petr. V první 

půli duelu hrálo do karet domácímu hráči to, že Petr prakticky od zápasu koncem května proti Ajeťákům nebyl na 

kuželně. Což ostatně platilo o všech hostujících hráčích. Do plných se to ještě moc neprojevilo. Jirka dává deset kuželek 

přes stovku, což bylo „pouze „ o osm více než u Petra. Ale velký rozdíl byl v následující dorážce. Petr v ní spáchal osm 

chyb a dorazil pouze třicet kuželek. Tady Jirka dokázal svému soupeři utéct o propastných třicet kuželek. Takže po půli to 

se šancemi hostů na obrat vypadalo hodně nadějně. Jirka má náskok osmatřiceti kuželek (170/132) a tak je rozdíl 

v kuželkách v této chvíli na straně domácích. Naštěstí pro hosty, Petrovi stačilo na rozehrání prvních čtyřicet hodů. 

Změna drah už byla z jeho strany úplně jiná hra. Do plných mu chyběla jedna kuželka ke stodvaceti a osm kuželek ze své 

ztráty ubral. I v následné dorážce nenechal soupeře zvýšit jeho vedení. Ba naopak ještě dvě další kuželky ze ztráty ubral 



(51/53). V konečném součtu pak hostující hráč nahrál na druhé dráze 172 a to hodně, jak se na konci hracího dne 

ukázalo, pomohlo jeho týmu. Jirka za výkon dvaatřicet kuželek přes třista bere první body pro domácí tým a dokonce 

rozdíl v kuželkách je plus dvě pro Dřeváky. Takže, před závěrečnou dvojicí je šance obou týmů na výhru prakticky 

vyrovnaná. Vítěz duelu, mezi Tondou a kapitánem hostí Milanem, bere vše. Za hosty měla původně nastoupit Veronika, 

ale ta se nestihla do začátku duelu vrátit z Itálie a tak to musel vzít na svá bedra Milan. Což by za normálních okolností 

nebyl problém, ale i on se na kuželně dlouho neukázal a navíc se zotavuje po pádu z kola, kdy si zlomil dvě žebra. Takže 

se s napětím čekalo, jak se dnes s kuželnou popasuje. Chvíli mu trvalo, než se rozehrál. Opět plné byly hodně srovnané. 

Tonda dává šestnáct kuželek přes stovku a Milan za ním zaostal o dvě kuželky. V dorážce se opět ukázal tréninkový 

výpadek u hostující ho hráče. Dává rovné čtyři devítky. Ne, že by tolik chyboval, ale o každou kuželku musel bojovat. To 

se hodilo Tondovi a Milanovi utekl o dalších sedm kuželek. Po půlce duelu tedy vede domácí hráč o jednu devítku 

(159/150). Druhé plné opět vyhrál Tonda. Dává rovnou stovku a protože Milanovi čtyři kuželky do stovky chyběly, tak 

jeho vedení narostlo na třináct kuželek. Takže poslední dorážka dne musela rozhodnout, který tým bude dnes 

spokojenější. Domácí hráč poté nahrál o jednu kuželku míň než na dráze první. To Milan se neskutečně hecnul. Pomalu, 

ale jistě stahoval náskok soupeře. Dokonce, v zápalu boje spáchal „historický přešlap“. Ne, že by už nějaký nedal, ale 

doposud se nestalo, aby mu jej automat na kuželně zapsal. A dnes to bylo v celé historii Kulichu u něj vůbec poprvé!! Ke 

konci dorážky už byl prakticky na dostřel Tondy. Čtyři hody před koncem si otevřel sedmičkou a zůstaly mu král a zadní 

roh. Ty musel bezpodmínečně dorazit a jít ještě do celé devítky alespoň posledním hodem. Soupeř už jenom čekal, jak to 

celé dopadne, jelikož už měl odházeno. Milan na dva hody doráží zbylé kuželky a posledním hodem do plných dává 

pětku. To ve finále znamenalo, že Tondu poráží výkonem pět kuželek přes třístovku o čtyři kuželky. A jako bonus ještě o 

dvě kuželky převážil rozdíl ve skóre ve prospěch svého týmu. No zápletka, kterou nevymyslíš. Stavěči tak opět poráží 

Dřeváky, tentokráte o dvě kuželky 8-2. A pokračují soutěží i nadále bez ztráty kytičky. V zápase padlo sedm třístovek a 

oba týmy překonaly dvanáct set kuželek. Dřeváci tak mají ještě jednu šanci na to, aby se konečně dostali na bednu a to 

ve svém poslední zápase s Juniory. 

 

  PRŮBĚŽNÁ TABULKA 

DRUŽSTVA ZÁP.   +   - KUŽELKY PRŮMĚR b + 
b 
- 

 
POŘ. 

AJEŤÁCI 12 75 45 14329 1194 18 6 
 

1 

STAVĚČI 8 66 14 10043 1255 16 0 
 

2 

DŘEVÁCI 11 70 40 13130 1194 14 6 
 

3 

JUNIOŘI 8 46 34 9408 1176 10 6 
 

4 

ZAHRÁDKÁŘI 9 39 51 9864 1096 8 10 
 

5 

ŠIKULOVÉ 10 28 72 9736 974 2 18 
 

6 

STAROSEDLÁCI 12 26 94 12310 1026 2 22 
 

7 
 


