
 

22.02.2022 
    

  
      

DOMÁCÍ 
   

čz. 9 HOSTÉ 
     

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

NÝVLT/HERDOVÁ 167 68 235 0 23 ŠANDERA 211 95 306 2 4 

VAŠKO 206 78 284 0 8 HRUŠKA D. 223 97 320 2 5 

SMRŽ 230 68 298 0 9 FUKOVÁ 217 112 329 2 7 

REWCZUK 224 107 331 2 3 HRUŠKA M. 223 104 327 0 5 

 
827 321 1148 0 43   874 408 1282 2 21 

   
  

        
DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 

      
ajeťáci 2   1148   0 

      
stavěči 8   1282   2 

  
  

   

            Tento zápas nabídl souboj dvou dosud neporažených týmů. Domácí zatím zvládli všech pět zápasů beze ztráty 

kytičky a v nastoleném tempu chtěl i nadále pokračovat. Ale dnes jim v cestě stál soupeř nejtěžší, vítězové 

všech odehraných ročníků Kulicha. První si zahráli Evička a Petr. Domácí hráčka zažila křest ohněm ve svém 

vůbec prvním zápase v Kulichovi. V úvodních plných jí chybělo patnáct kuželek do stovky a ztrácela tak dvacet 

na soupeře. Také v dorážce byl Petr lepší a to o osm kuželek. Do druhé poloviny duelu domácí vystřídali Evičku 

za Bedřicha. Přece jenom jí stále ruce  svazovala nervozita, ale na otrkání jí to dnes snad stačilo a příště už 

bude hrát více uvolněněji. Také druhé plné domácí zástupce prohrál. Uhrál ještě o tři kuželky méně než-li jeho 

spoluhráčka a na soupeře ztratil dalších čtyřiadvacet kuželek. Ani dorážka nebyla ze strany Bedřicha to pravé 

ořechové a jeho manko narostlo o dalších devatenáct kuželek. Takže první duel vyhrává hráč hostí Petr a jeho 

tým se ujímá vedení 2-2 a hosté mají k dobru jednasedmdesát kuželek. Kromě slabého výkonu domácí dvojice 

i díky tomu, že Petr se dostal o šest kuželek přes třista. Před zbylými domácími hráči tak nastala povinnost tří 

výher aby ještě mohli pomýšlet na prodloužení své vítězné série. Jako první byl na řadě kapitán Pepa proti 

Davidovi. Do plných se dostal pět kuželek přes stovku, přesto ztrácel osm kuželek. A po dorážce bylo pro 

domácí naděje ještě hůře. Pepovi chyběla jedna kuželka ke čtyřem devítkám a Davidovi jedna k šesti. Tím 

pádem je jasné, že do druhé půle duelu byl na tom mnohem lépe David, který vedl o šestadvacet kuželek. I 

druhé plné se dostal Pepa přes stovku, ale pouze o jednu kuželku, což bylo o jednu devítku méně, než dává 

David a pak už bylo málo času na to, aby se ještě pokusil o obrat. Jenže ani v dorážce se Pepovi nepodařilo 

soupeře přehrát a tak i druhý duel domácí prohrávají. Pepovi chybělo šestnáct kuželek do třístovky a jelikož 

David se dostal o dvacet kuželek přes třista, tak nejenomže hosté vedou 4-0 , ale mají k dobru luxusní náskok 

sto sedm kuželek. Třetí si zahráli Petr a Veronika. Do plných se Petr dostal sedmnáct kuželek přes stovku a 

vůbec poprvé dnes vedl domácí hráč a to o třináct kuželek. Jenže dorážka byla ze strany Petra velký boj o 

každou kuželku a nakonec mu chyběly tři kuželky ke čtyřem celým devítkám. Ta na straně Veroniky ty devítky 

padaly mnohem rychleji. A když se k tomu přidala i jedna hodovka, tak po půlce vede hostující hráčka o pět 

kuželek. Druhé plné zahráli oba na chlup stejných sto třináct. Takže opět rozhodovalo závěrečných dvacet 

hodů do dorážky. V té se Petr zlepšil oproti své první dráze o dvě kuželky, ale to bylo na rozjetou soupeřku 

dnes málo. Opět se jí, kromě rychlejšího dohazování devítek, povedla i další hodovka a ještě o deset kuželek 

byla lepší než na první dráze. Nakonec se dostává jednu kuželku pod třistatřicet a v poklidu uhrála důležité dva 

body pro hosty. Petr se zastavil dvě kuželky před třístovkou a poprvé letos nepřekonal tuto metu. Hosté tak 

vedou 6-0  o 138 kuželek a před domácími tak vyvstal nečekaný problém, aby nakonec domů neodešli 

s kanárem. Tím pádem byl před Marcelem, v posledním duelu s Milanem, jasný úkol vyhrát a uhrát alespoň 

čestné bodíky. A pustil se do toho zostra. Úvodní plné se dostal, stejně jako jeho kolega Petr, sedmnáct 

kuželek přes stovku a vytvořil si náskok dvaceti kuželek. Což se nakonec ukázalo jako rozhodující. I v dorážce 

byl lepší domácí hráč, když dorazil sedm celých devítek. Ale Milan, po úvodním zaváhání do plných, zpřesnil 

hru a začal pomalu, ale jistě stahovat svou ztrátu. Sice v první dorážce jenom o jednu kuželku, ale i v dalším 



průběhu ve své snaze nepolevoval. Druhé plné byly ze strany Milana  luxusní. Čtyři kuželky mu chyběly do sto 

třiceti a přestože Marcel se taktéž dostal přes stovku, o sedm kuželek, najednou domácí hráč vede pouze o 

dvě kuželky. A tak závěrečná dorážka slibovala velký boj o poslední body. A taky že jo. Oba bojovali až do 

posledních hodů. Marcelovi nakonec chyběla jedna kuželka k pěti devítkám, což bylo o dvě kuželky lépe, než 

dává Milan. Nakonec tedy poslední bodíky uhrál domácí hráč za výkon třicet jedna kuželek přes třista a 

soupeře poráží o čtyři kuželky. Domácí tak alespoň odehnali nebezpečně blízko poletujícího kanára a 

prohrávají  2-8.    

  


