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DOMÁCÍ 
   

čz. 49 HOSTÉ 
     

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

MAŠEK 211 78 289 2 14 POUSTECKÝ 190 86 276 0 12 

BAMBOUSKOVÁ 158 45 203 0 23 HRODEK 144 77 221 2 19 

VÍTEK 216 80 296 2 10 TOMEC 167 77 244 0 19 

EGER 174 87 261 2 7 NÁDVORNÍKOVÁ 188 69 257 0 17 

 
759 290 1049 2 54 

 
689 309 998 0 67 

   
  

        
DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 

      
zahrádkáři 8   1049   2 

      
šikulové 2   998   0 

  
  

    

Máme za s sebou další zápas již tradičních týmů Kulicha. Jako první si zahráli Zdeněk a 

Václav. Hráč hostů se na plánech ukázal v soutěži po delší pauze a vůbec nic ze své hry 

nezapomněl. Úvodní plné zvládl lépe domácí hráč, když se dostal osm kuželek přes stovku a 

ujal se vedení o celou devítku. Také dorážku zahrál Zdeněk lépe a jeho vedení narostlo o 

dalších sedm kuželek. Změna drah a opět se domácí hráč dostal přes stovku, tentokráte o tři 

kuželky. I Václav se pohoršil oproti své první dráze, o osm kuželek a jeho manko narostlo o 

tucet kuželek. Takže se zdálo, že si Zdeněk v následné dorážce v poklidu dojde pro výhru. 

Jenže dorážka bývá zrádná, obzvláště když vás ukolébá vedení a to dnes Zdeněk také vzápětí 

pocítil. Devět chyb a najednou horko těžko doráží celé tři devítky. Toho se samozřejmě snažil 

jeho soupeř využít a ještě zabojoval s nepříznivým vývojem duelu. Nakonec, přestože byl o 

patnáct kuželek v dorážce lepší, ale Zdeňkovi zbylo ještě dosti kuželek k dobru, aby výhru 

uhájil. Ale měl to hodně s chlupem. Druzí hráli Jana a Ruda. Domácí hráčce chyběly čtyři 

kuželky po plných do stovky a protože se Ruda hodně trápil (96/59), vedla o sedmatřicet 

kuželek. Jenže následná dorážka výrazně promluvila do vývoje duelu. Jana se začala trápit a 

spáchala jedenáct chyb a výsledkem bylo, že jí jedna kuželka chyběla k tomu, aby vůbec 

zvládla dorazit celé tři devítky. V té chvíli Ruda vycítil šanci a zabojoval, výsledkem čehož 

bylo, že ze svého manka ubral sedmnáct kuželek. I tak, ale Janě zbývalo ještě dvacet kuželek 

k dobru do druhé části duelu. Jenže Jana ve druhých nedokázala hodit výkon z dorážky za 

hlavu a pokračovala ve svém trápení a výsledkem toho bylo, že byla v plných o čtyřiatřicet 

kuželek horší než na své první dráze (96/62) !! To se přenáramně hodilo do krámu Rudovi. 

Ten se naopak, do plných zlepšil oproti své první dráze o šestadvacet kuželek (59/85) a 

rázem před druhou dorážkou vede o tři kuželky. To samozřejmě Janě na klidu nepřidalo, ale 

stále bylo před ní spoustu hodů na obrat. V následné dorážce oba hodně chybovali. Spáchali 

po tuctu chybách, ale hůře bylo pro domácí hráčku. Ta horko těžko dorazila dvě celé devítky 

a když šla konečně posledním hodem do plných, tak sráží jednu kuželku! To jí samozřejmě 

nemohlo stačit na výhru, protože Rudovi na konci chyběly dvě kuželky ke čtyřem devítkám. Z 

toho je jasné, že první body pro hosty uhrál jejich hráč. Třetí šli na plány Leoš a František. 

Domácí hráč dává do plných pět kuželek přes stovku a vede o dvaatřicet kuželek. V dorážce 

dává celé čtyři devítky, přesto dovolil Františkovi umazat osm kuželek z jeho vedení. I druhé 

plné zahrál Leoš výtečně a ještě šest kuželek přidal navíc ke svému výkonu z dráhy první. 

Také František se polepšil oproti své první dráze, dokonce o jednadvacet kuželek. I tak jeho 

ztráta narostla o sedmnáct kuželek. V následné dorážce si už domácí hráč lépe pohlídal svou 

hru a v poklidu si došel pro body na konto svého týmu. Nakonec mu chyběly čtyři kuželky ke 

třístovce. Škoda dneska tam opravdu bylo třista na spadnutí. Poslední si zahráli Jirka a Evička. 

To byl opět velmi napínavý a vyrovnaný duel, který rozhodly až poslední hody. Do plných 

chybělo Jirkovi jedenáct kuželek do stovky a ztrácel na soupeřku tři kuželky. Dorážku už 

zvládl lépe, když mu chyběly tři kuželky k pěti celým devítkám. Ale ani Evička nezahálela. 



Také jí tři kuželky jí chyběly, tentokráte k šesti devítkám a do druhé poloviny duelu šla 

s vedením tuctu kuželek. Hodně jí pomohli dvě rychlé devítky na konci dorážky. Jednu začala 

pravým sedlákem a zbylých osm hnedle doráží jedním hodem a vzápětí dává celou devítku. 

Druhé plné začal Jirka s útokem a protože se soupeřce prvních pět hodů do plných vůbec 

nepovedlo, tak se rozdíl v kuželkách mezi hráči prakticky smazal. Naštěstí pro hostující 

hráčku Jirkovi v závěru plných došel dech, dává o čtyři kuželky méně než na dráze první. To 

naopak Evičce chyběly čtyři kuželky do stovky, vypadalo to pro ni hodně nadějně. Obzvláště 

když před poslední dorážku vedla o třiadvacet kuželek. Jenže jak jsem psal už minule, zajíci se 

počítají až po honu. Ještě první hody nenasvědčovaly tomu, že by v cestě hostující hráčky za 

výhrou mohli nastat komplikace. Doráží první devítku a jde do druhé a zbývá jí jedna kuželka 

a před ní ještě čtrnáct hodů. Jenže postupně vyházela tucet koulí a kuželka stále stojí. Do 

toho Jirka dává celou devítku a druhou má na tři hody a vedení Evičky se rychle rozplývá. 

Navíc Jirka ještě zvládl dorazit další devítky, celkem rovných pět a čeká, jak dopadne jeho 

soupeřka na vedlejší dráze. Ta má existenc, který by jí ještě mohl dát zpět naději na výhru. 

Jenže i ten minul stále stojící kuželku a bylo rozhodnuto. Co jí bylo platné, že posledním 

hodem tu prokletou kuželku doráží, když jí na Jirku chyběly čtyři kuželky. Takže i poslední 

duel vyhrávají domácí a vítězí 8-2. Pro nezúčastněné diváky moc pěkný zápas, pro některé 

aktéry s hořkou příchutí. Ale takové kuželky prostě jsou. 

   


