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DOMÁCÍ 
   

čz. 26 HOSTÉ 
     

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

VÍTEK 208 72 280 0 8 PAVELKA 224 105 329 2 7 

MAŠEK 218 60 278 2 12 KREJCÁREK 204 68 272 0 13 

EGER 177 58 235 0 15 HOVORKOVÁ 192 61 253 2 12 

ZIGAL 214 67 281 0 12 HRUBOŠ 208 79 287 2 9 

 
817 257 1074 0 47 

 
828 313 1141 2 41 

   
  

    
  

   
DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 

      
zahrádkáři 2   1074   0 

      
junioři 8   1141   2 

  
  

 
  

  

Letošní ročník Kulicha pokračoval dalším zápasem. Tentokrát se utkali hráči a hráčka týmů Zahrádkáři a Junioři. Jako 

první si zahráli Leoš a Vláďa. Na úvod se oba hráči do plných dostali přes stovku. Domácí hráč o šest kuželek a soupeř byl 

ještě o čtrnáct kuželek lepší. Také v dorážce byl lepší Vláďa, když mu jedna kuželka chyběla do šesti devítek a jeho 

vedení narostlo o dalších sedmnáct kuželek. Po polovině duelu tak má hostující hráč slušný náskok jednatřiceti kuželek. 

Druhé plné už byly mnohem vyrovnanější. Opět se oba hráči dostali přes stovku. Leoš o dvě kuželky a soupeř dal ještě 

dvě navíc. Jenže opět dorážka vyšla mnohem lépe hostujícímu hráči. Leoš stejně jako na první dráze dorazil celé čtyři 

devítky a Vláďovi chyběla k zopakování výkonu z dráhy první pouze jedna kuželka. Takže je nad slunce jasné, že první 

body za výhru bere hostující hráč. A to za výkon devětadvacet kuželek přes třístovku. Jak se posléze ukázalo, tak to byla 

jediná třístovka tohoto zápasu. Tým hostí vede o devětačtyřicet kuželek. Druzí se do sebe pustili Zdeněk a František. 

V prvních plných se ani jeden nedostal přes stovku. Nejblíže k ní měl domácí hráč, kterému chybělo šest kuželek  a ujal 

se vedení o čtyři kuželky. V dorážce pak oběma chyběly dvě kuželky ke čtyřem celým devítkám. Takže po polovině duelu 

měl domácí hráč stále minimální náskok čtyř kuželek. Po druhých plných se zdálo býti o vítězi rozhodnuto. Zdeněk zahrál 

čtyřiadvacet kuželek přes stovku a přestože ani František nezahrál druhé plné zrovna špatně, získal tak náskok dalších 

deseti kuželek. Jenže následná dorážka byla z jeho strany prachbídná. Nedorazil ani tři celé devítky, k čemuž mu chyběla 

jedna kuželka a doslova tak hazardoval s nadějně rozehraným zápasem. Toho se ještě František snažil využít k dohnání 

ztráty, ale i když zahrál dorážku úplně stejně jako na dráze první, tak mu to na obrat nestačilo. Nakonec mu ještě šest 

kuželek chybělo alespoň k remíze. Takže první body za výhru bere domácí hráč a srovnává stav na 2-2, ale na kuželky 

stále vedou výrazně hosté. Do třetí dvojice nastoupili Jirka a Ivča. Domácí hráč prováhal naději na výhru prakticky hnedle 

v úvodních plných. Dává pouze sedmdesát osm a v té chvíli ztrácel patnáct kuželek na soupeřku. V dorážce pak konečně 

držel Jirka se soupeřkou krok, ale protože oběma chyběly dvě kuželky ke čtyřem devítkám, tak rozdíl po polovině duelu 

byl stejný ve prospěch hostující hráčky jako po plných. Jirka se Ivči držel i ve druhých plných, které opět oba zahráli 

stejně, když jim chyběla jedna kuželka do stovky. Jenže jak Jirka špatně začal úvod duelu, tak stejně špatně jej i zakončil. 

Ve druhé dorážce s odřenýma ušima dorazil tři celé devítky a to bylo na Ivču dneska málo. Ta si zopakovala stejný výkon 

jako na dráze první a tím si pojistila svou dnešní výhru. Hosté se tak před posledním duelem ujímají vedení 4-2 a jejich 

náskok v kuželkách povyrostl na jednašedesát. Poslední si zahráli Pavel a Michal. Domácí hráč si na úvod do plných 

vytvořil náskok osmi kuželek, když dává pět kuželek přes stovku. Jenže v dorážce mu chyběly tři kuželky ke čtyřem 

devítkám a protože Michal dal rovných pět devítek, tak do druhé poloviny duelu jde s vedením čtyř kuželek hostující 

hráč. Ve druhých plných se Pavel zlepšil o čtyři kuželky oproti své první dráze, ale Michal byl ještě o dvě kuželky lepší. 

Takže opět tento duel musela rozhodnout druhá dorážka. V té oběma chyběly dvě kuželky ke čtyřem devítkám. Z toho je 

tedy jasné, že si Michal udržel náskok šesti kuželek a tak i tento duel vyhrál hostující hráč. Junioři tak poráží své soupeře 

8-2 a získávají důležité dva body do celkové tabulky týmů. Perličkou tohoto zápasu bylo, že celkem sedmkrát byl na 

jedné dráze v dorážce zahrán výkon 34 poražených kuželek. 


