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DOMÁCÍ 
   

čz. 33 HOSTÉ 
     

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

BAMBOUSKOVÁ 178 39 217 0 21 SENIOR 174 54 228 2 17 

MAŠEK 226 84 310 0 16 MOJŽÍŠ 221 97 318 2 7 

ZIGAL 210 86 296 2 10 JUNIOR 216 71 287 0 12 

VÍTEK 210 74 284 0 16 KUCA 201 101 302 2 8 

 
824 283 1107 0 63 

 
812 323 1135 2 44 

   
  

        
DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 

   
  

  
zahrádkáři 2   1107   0 

  
  

   
dřeváci 8   1135   2 

  
    

   

Souboj dvou tradičních týmů Kulicha vyšel mnohem lépe pro hostující tým. První si zahráli Jana a Karel senior. Do plných 

domácí hráčce chybělo devatenáct kuželek do stovky, přesto nad soupeřem vedla o jednu devítku. Jenže v dorážce si vše 

hodně pokazila, protože do dvou devítek jí chyběla jedna kuželka. To senior, ne že by se také měl čím chlubit, v dorážce 

zahrál lépe, když mu do tří devítek chyběly dvě kuželky. Takže po polovině duelu vedla Jana pouze jednu kuželku, ale ani 

jeden se po čtyřiceti hodech nedostali přes stovku (98/97). Druhé plné zahráli oba lépe. Janě chyběly tři kuželky do 

stovky a senior dokonce o dvě kuželky stovku přelezl. I v následné dorážce se oba oproti první dráze zlepšili. Opět, ne že 

by se bylo čím chlubit. Jana dorazila dvě devítky a k tomu přidala čtyři kuželky a senior zdolal devítky tři a k tomu přidal 

další dvě kuželky. Výsledkem je vydřená výhra hostujícího hráče, ale za výsledná čísla by se oba jisto jistě do země 

propadli. 

Druzí nastoupili Zdeněk a Martin. To už bylo mnohem lepší kafe. Do plných domácí hráč dává třináct kuželek přes stovku 

a v tu chvíli vedl o pět kuželek. Také po dorážce Zdeněk nadále vedl, dokonce šest dalších kuželek navíc nahrál (51/45). 

Změna drah a opět se oba do plných dostali přes stovku. O třináct kuželek. Takže stále bylo oč před druhou dorážkou 

hrát. Ke smůle domácího hráče, mu druhá dorážka ale vůbec nevyšla. Do čtyř devítek mu chyběly tři kuželky a to byl až 

přes příliš velký hazard s jeho vedením. Martin totiž zpřesnil hru a dvě kuželky mu chyběly k šesti devítkám Po konečném 

součtu všech čísel, vychází nakonec výhra hostujícího hráče, který nahrál osmnáct kuželek přes třístovku a o osm kuželek 

porazil domácího hráče. Takže po polovině duelů je stav 4-0  a plus devatenáct kuželek pro hosty. 

Třetí šli na plány Pavel a Karel junior. Domácímu hráči do stovky v úvodních plných chybělo šest kuželek a v tu chvíli 

ztrácel šestnáct kuželek na soupeře. V dorážce dokázal Pavel ze své ztráty čtyři kuželky umazat (40/36). Druhé plné si 

domácí hráč mnohem lépe pohlídal a čtyři kuželky mu chyběly do stodvaceti. Junior se také dostal přes stovku, ale byl o 

deset kuželek horší soupeře. V následné dorážce se poté povedlo Pavlovi dokonat obrat ve vývoji duelu a i když mu 

chyběly čtyři kuželky do třístovky, tento duel vyhrává. Junior byl totiž o jednu devítku horší. Takže před posledním 

duelem večera je stav 2-4 a plus deset kuželek pro hosty. 

Poslední si zahráli Leoš a Tonda. Domácímu hráči do plných chybělo pět kuželek do stovky a v tu chvíli ztrácel na soupeře 

osm kuželek. Horší to bylo, ale pro Leoše po následné dorážce. Dává tři devítky a tři kuželky k nim navíc, což ale bylo o 

dvacet méně, než doráží Tonda. Takže po polovině duelu je na tom hostující hráč lépe o osmadvacet kuželek. To zrovna 

nehrálo moc do karet domácímu týmu. Druhé plné zahrál Leoš mnohem lépe než na dráze první. A to o dvacet kuželek. 

Díky tomu se mu podařilo jeho ztrátu snížit na jedenáct kuželek. Jenže v dorážce, přes zlepšení oproti první dráze, na 

Tondu po změnu sedm kuželek ztratil (44/51). Díky tomu se Tonda dostal na dvě kuželky přes třístovku, což mu 

v pohodě stačilo na výhru. Leošovi do třístovky nakonec chybělo šestnáct kuželek. Z toho je jasné, že hosté vítězí 8-2 a 

připisují si do tabulky týmů dva body za konečnou výhru.  

 

   

 


