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DOMÁCÍ 
   

čz. 15 HOSTÉ 
     

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

HRUŠKA D. 228 94 322 2 4 KUCA 217 86 303 0 14 

HAVEL 220 93 313 0 2 MOJŽÍŠ 228 117 345 2 4 

HRUŠKA M. 202 94 296 0 7 KLOFANDA 220 88 308 2 8 

ŠANDERA 218 103 321 2 6 ČEPILA K. ml. 215 77 292 0 9 

 
868 384 1252 2 19 

 
880 368 1248 0 35 

   
  

        
DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 

      
stavěči 6   1252   2 

      
dřeváci 4   1248   0 

 
    

    

Dlouho očekávaný duel roku mezi týmy Stavěči a Dřeváci je historií. A jak se dopředu 

předpokládalo, tak o konečném výsledku rozhodovaly až úplně poslední hody. V průběhu 

duelů si oba týmy neustále udržovali naději na vítězství. První si zahráli David a Tonda. Hned 

úvodní plné naznačili, že se bude rozhodovat o tom, kdo se dostane na konci více přes 

třístovku. David dává třináct kuželek přes stovku a vede o osm kuželek. V dorážce zahráli oba 

úplně stejně, když jim jedna kuželka chyběla k doražení celých šesti devítek. Ve druhých 

plných domácí hráč ještě dvě kuželky přidal k výkonu z dráhy plné a jeho vedení se navýšilo o 

další tři kuželky. V následné dorážce oba trochu polevili. David třikrát chybuje a čtyři kuželky 

mu chyběly k pěti devítkám. Tonda, ale chybuje devět krát, díky čemuž mu chyběly tři 

kuželky ke čtyřem doraženým devítkám. Nakonec se oba dostali v zápalu boje přes třístovku. 

Domácí hráč o dvaadvacet kuželek a jeho soupeř o osm. Takže úvodní duel vyhrává David a 

jeho tým se ujímá vedení 2-0 a má k dobru čtrnáct kuželek. Druzí si zahráli Martin a Martin. 

Abych pravdu řekl, tak asi nejvíce dopředu vyhlížený duel, alespoň mezi námi „znalci 

místních kuželkářských poměrů “. Hlavně od té doby co Dřeváci angažovali do svého týmu na 

začátku soutěže nového hráče Martina. Domácí hráč byl ve všech dosavadních ročnících lídr 

mezi jednotlivci a příchodem Martina u Dřeváků se právem očekávalo, že mu přišel 

minimálně v tomto ohledu zdatný konkurent. Navíc hostující hráč pravidelně trénuje a hraje, 

což u domácího hráče v poslední době není pravidlem a tak jsme byli právem zvědaví, kdo 

z tohoto duelu vyjde vítězně. První plné se domácí hráč dostal čtyři kuželky přes stovku a 

ztrácel na soupeře celou devítku. V dorážce přišel rozhodující atak hostujícího hráče. Zatímco 

domácí hráč doráží pět devítek a tři kuželky k tomu s jednou chybou, tak hostující hráč dává 

rovných osm devítek. A po polovině duelu vede o třiatřicet kuželek (152/185). Takovým 

rozdílem doposud domácí hráč ještě nikdy neprohrával. Druhá polovina duelu byla velmi 

vyrovnaná. Domácí hráč se zlepšil do plných na šestnáct kuželek přes stovku a jednu kuželku 

ze ztráty ubral. V následné dorážce oba stejně shodili pět devítek a tak tento duel vyhrává 

hostující hráč výkonem pětačtyřicet kuželek přes třista. Čímž poráží soupeře o dvaatřicet 

kuželek. Stav je po polovině duelů srovnán na 2-2, ale hosté už vedou o třináct kuželek. 

Takže před druhou částí zápasu byly karty stále rozdány na obě strany. Třetí si zahráli Milan a 

Jirka. V prvních plných se oba dostali přes stovku. Domácí hráč o jednu a soupeř o osm 

kuželek. Také v dorážce byl lepší Jirka, který si své vedení navýšil o další dvě kuželky. Ještě 

větší rozdíl v neprospěch domácího hráče nastal po druhých plných. Zahrál je úplně stejně 

jako na první dráze, jenže Jirka byl o jedenáct kuželek lepší. V dorážce Milan ještě zabral, 

když mu chyběla jedna kuželka k šesti devítkám. Jirka dal sice rovných pět devítek ale i tak 



mu zůstal dostatečný náskok, aby tento duel vyhrál. Dostal se osm kuželek přes třístovku a 

díky tomu jeho tým vede 4-2 a má k dobru pětadvacet kuželek. O konečném výsledku tedy 

museli rozhodnout v posledním duelu dne, Petr a Karel. Domácí hráč se dostal na úvod do 

plných jednu kuželku přes stovku a ztrácel na soupeře šest kuželek. Lepší náladu u domácích 

a zároveň naději na obrat, přinesla následná dorážka. Karel se nějak zasekl a po dvaceti 

hodech mu chyběly tři kuželky ke čtyřem devítkám. Toho využil Petr, když mu chyběla jedna 

kuželka k šesti devítkám. Najednou po půli mače vede domácí hráč o třináct kuželek. Ještě 

mu jich, ale stále chybělo rovných tucet alespoň na celkovou remízu. Výhra na dráze první 

však dala domácímu hráči více klidu, což se vzápětí ukázalo do plných. V těch se dostal 

sedmnáct kuželek přes stovku čímž, dostal svého soupeře pod velký tlak, jelikož ze ztráty 

kuželkách mezi týmy, stáhnul dalších devět kuželek. Před poslední dorážkou večera tak 

hostům zbývaly pouze tři kuželky k dobru. Rozhodnout tedy muselo zbylých dvacet hodů 

obou hráčů, respektive, jak se nakonec ukázalo, dva poslední hody domácího hráče. Karel se 

oproti své první dráze nakonec zlepšil o jedenáct kuželek, jenže Petr zahrál pouze o jednu 

kuželku méně než na dráze první a hlavně, dva poslední rozhodující hody zvládl jako zkušený 

mazák. Dává existencs a posledním hodem do celé devítky, kdy mu stačilo porazit více jak 

jednu kuželku na dokonalý obrat, dává pětku, čímž v této rozhodující dorážce vyhrává o 

sedm kuželek, což mu stačilo na to, aby se rozdíl v celkovém počtu kuželek obou týmů 

překlopil na plus čtyři kuželky ve prospěch domácího týmu. No prostě a jasně, sen každého 

hráče, jak rozhodnout zápas na poslední možnou chvíli. Ale také jistě infarktový závěr duelu 

pro oba týmy. Domácí tak k bodům za výhru Petra, dostávají i další dva body za vyšší počet 

poražených kuželek a díky tomu vyhrávají celkově   6-4. Oba týmy se v zápalu boje dostávají 

přes dvanáct set. Hosté dokonce uhráli zatím svůj nejlepší letošní výkon, ale moc radosti 

z toho neměli, jelikož prohrávají o čtyři kuželky. Ale pro nezaujaté diváky to však byl 

atraktivní zápas se vším všudy. 

 

  Průběžná tabulka KULICHA 

DRUŽSTVA ZÁP.   +   - KUŽELKY PRŮMĚR b + b - 
 

POŘ. 

AJEŤÁCI 6 41 19 7152 1192 10 2 
 

1 

STAVĚČI 4 34 6 5079 1270 8 0 
 

2 

DŘEVÁCI 4 22 18 4744 1186 4 4 
 

3 

JUNIOŘI 4 20 20 4693 1173 4 4 
 

4 

ZAHRÁDKÁŘI 3 17 13 3303 1101 4 2 
 

5 

ŠIKULOVÉ 6 20 10 5871 979 2 10 
 

6 

STAROSEDLÁCI 5 6 44 5074 1015 0 10 
 

7 
  

 

 

   


