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      DOMÁCÍ 

   
čz. 13 HOSTÉ 

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

POUSTECKÝ 208 96 304 2 9 BAMBOUSKOVÁ 218 71 289 0 14 

HRODEK 171 86 257 0 13 ČERMÁK E. 198 79 277 2 10 

TOMEC 179 67 246 0 16 MAŠEK 247 90 337 2 7 

HORN 206 99 305 0 8 VÍTEK 225 95 320 2 3 

 
764 348 1112 0 46 

 
888 335 1223 2 34 

   
  

        DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B*   
     šikulové 2   1112   0 

   
  

  zahrádkáři 8   1223   2 
  

  
    

Tak, máme za s sebou první zápas nového ročníku Kulicha po nedobrovolném ukončení loňského 

ročníku z důvodu pandemie coronaviru ve světě, která  negativně ovlivnila veškeré sportovní aktivity 

první poloviny letošního roku. Tak snad to bude  v tomto ročníku lepší. V úvodním zápase se utkali 

Šikulové a Zahrádkáři. První šli na plány Václav a Jana. První plné zahrála Jana sto jedenáct a vedla o 

patnáct kuželek. V dorážce oba zahráli stejných šestatřicet. Ve druhých plných domácí hráč zahrál sto 

třináct a šest kuželek ze své ztráty z dráhy první ubral. V dorážce se Jana o jednu kuželku oproti své 

první dráze pohoršila a to byla voda na Václavův mlýn. Ten i díky jedné chybě v dorážce dává rovných 

šedesát čímž otáčí, do té doby pro něj nepříznivý vývoj duelu ve svůj prospěch a jako první se letos 

dostává přes třístovku, o čtyři kuželky. Domácí se ujímají vedení 2-0. Druzí nastoupili Ruda a Eda. 

Rudovi se první plné zrovna nepovedly, když mu do stovky chyběly dvě devítky. To kapitánovi hostů 

se povedlo stovku překonat o osm kuželek. I díky tomu mohl mít poté více klidu v následné dorážce. 

Možná až příliš klidu o čemž svědčí to, že ze svého náskoku deset kuželek po dorážce ztratil. Druhé 

plné už byly mnohem více vyrovnanější. I díky tomu, že se Ruda o devět kuželek zlepšuje a soupeř o 

dvě devítky zhoršuje oproti výkonům, které oba předvedli na dráze první. Také v následné dorážce 

oba předvedli vyrovnané výkony. Ruda se pohoršil oproti své první dráze o dvě kuželky a Eda se 

zlepšil na pět devítek. Po konečném součtu  všech kuželek, vychází z tohoto duelu vítězně kapitán 

hostí o dvacet kuželek. Třetí šli na plány  za vyrovnaného stavu 2-2 František a Zdeněk. Domácímu 

hráči chybělo dvacet kuželek do stovky po prvních plných, kdežto Zdeňkovi pouze jedna. Také 

v dorážce byl lepší hostující hráč a díky pěti devítkám, navýšil své vedení o dalších jedenáct kuželek. 

Po změně stran byl rozdíl do plných ještě markantnější. František se sice zlepšil a předvedl stejné plné 

jako Zdeněk na dráze první, ale ten také nelenil, když mu dvě kuželky chyběly do stotřiceti. Závěrečná 

dorážka byla u obou prakticky stejná jako ta, kterou předvedli na dráze první. Akorát s tím rozdílem, 

že se domácí hráč o jednu kuželku pohoršil. Díky tomu se hostující hráč dostává výrazně přes 

třístovku, tři kuželky mu chyběly ke třista čtyřiceti a hosté se dostávají do vedení 4-2 a také 

v kuželkách domácím hodně utíkají. Poslední si zahráli Jirka a Leoš. Jirka do plných dává rovnou 

stovku, přesto ztrácí na soupeře třináct kuželek. V dorážce, ale domácí hráč zvládl rovných šest 

devítek a rázem je po polovině duelu jeho ztráta pouze jedna kuželka. Ve druhých se Jirka o šest 

kuželek zlepšil, ale opět mu Leoš utíká i když jenom o šest kuželek. Takže rozhodnout musela 

závěrečná dorážka. Jirka dává rovných pět devítek, ale Leoš se poučil z chyb na dráze první a druhá 

dorážka mu vyšla mnohem lépe, když bez jedné kuželky zopakoval výkon Jirky z dráhy první. Tím 

pádem i poslední duel vyhrává hostující hráč.  A hosté také celý zápas.  Oba hráči se v zápalu boje 

dostali přes třístovku. Jirka o pět kuželek a Leoš dokonce o dvacet. Úvodní zápas byl představením 

solidních výkonů, okořeněný překonáním čtyř třístovek a výkonem hostů přes dvanáct set, takže se 

nemusíme bát, že by se vynucená přestávka negativně projevila na výkonech hráčů. Ba naopak, na 

všech byla vidět chuť si zahrát po dlouhém zápasovém půstu.  


