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DOMÁCÍ       čz. 10 HOSTÉ           

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

KLOFANDA 226 79 305 2 11 RANDÝSEK 173 77 250 0 17 

KUCA 210 77 287 2 7 ZADINOVÁ 153 43 196 0 27 

SENIOR 175 80 255 0 17 KABELE 197 89 286 2 11 

JUNIOR 229 75 304 2 10 RANDÝSKOVÁ 180 43 223 0 24 

  840 311 1151 2 45   703 252 955 0 79 

                        

DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B*             

dřeváci 8   1151   2             

starosedláci 2   955   0 
  

  
    

Ve druhém zápase letošního ročníku Kulicha, se utkali hráči a hráčky týmů Dřeváci a Starosedláci. 

Jako první si zahráli Jirka a Hynek. Domácímu hráči v úvodních plných chyběly tři kuželky do 

stodvaceti a ujal se vedení o čtyřiadvacet kuželek. V dorážce zahrál slušných čtyřicet, jenže Hynkovi 

chyběly dvě kuželky k šesti devítkám a tím se mu povedlo jeho manko z plných snížit na polovinu, 

tedy tucet kuželek. Změnou drah se nic nezměnilo ve hře do plných. Jirka o devítku přehazuje stovku, 

kdežto soupeř zahrál slabou osmdesátku a rázem domácí hráč dostal do vínku dalších devětadvacet 

kuželek k dobru. Druhá dorážka se poté dohrávala pouze z povinnosti. Nakonec se Jirka dostal 

celkově pět kuželek přes třístovku, což bylo o pětapadesát více než se zadařilo Hynkovi. Domácí se 

tak ujímají vedení 2-0. Druzí šli na plány Tonda a Alenka. Hnedle úvodní plné jasně naznačili, jakým 

směrem se bude tento duel ubírat. Tonda dal tucet kuželek přes kilčo, kdežto soupeřka pouhých 

sedmdesát sedm. V dorážce sice oba zahráli nachlup stejných třicet čtyři, přesto jde do druhé půlky 

mače s jasným vedením domácí hráč. I druhé plné byly v režii domácího hráče. Sice mu chyběly do 

stovky dvě kuželky, ale soupeřka byla o kuželku horší než na své první dráze a tak i druhá dorážka 

byla pouze formalitou. Navíc Alenka se v ní nesmírně trápila, když za dvacet hodů zdolala pouze 

jednu devítku. Toho její soupeř využil k navýšení svého náskoku. Takže i druhý duel vyhrávají domácí 

a k vedení 4-0 a mají k dobru ještě 146 kuželek. To zrovna nevypadalo moc nadějně pro hosty do 

zbytku zápasu. Třetí se do s sebe pustili Karel senior a Jana. Konečně duel, ve kterém mohli hosté 

očekávat body. První plné Jana zahrála rovnou stovku a jelikož seniorovi to zrovna moc dobře 

nepadalo, ujala se vedení o jednadvacet kuželek. Dorážku pak mají stejně jako jejich předchozí 

spoluhráči úplně stejnou. Oba srazili čtyři devítky. Druhé plné se domácí hráč zlepšil, když mu do 

stovky chyběly čtyři kuželky. Jana byla o jednu kuželku lepší soupeře a tak si stále držela do závěrečné 

dorážky slušný náskok. Nakonec se jí ještě povedlo svůj náskok navýšit a hosté tak konečně snižují na 

2-4 , ale domácí mají stále 115 kuželek k dobru. Poslední hráli Karel junior a Jindra. Opět prakticky 

rozhodly první plné. Junior zahrál sto patnáct a ujímá se vedení o třicet klacků. Také v dorážce si 

počínal lépe než-li jeho soupeřka a svůj náskok navyšuje o čtrnáct kuželek. I druhé plné domácí hráč 

zahrál moc dobře, o jednu kuželku méně než poprvé a jeho 

náskok utěšeně narůstá. Proto i závěrečná dorážku už 

nemohla nic změnit na průběhu posledního dnešního duelu. 

Karel se jako druhý hráč dne dostal přes třístovku a to o čtyři 

kuželky. To Jindra zůstala na hony vzdálena za jeho 

výkonem, když byla o jednaosmdesát kužele horší. Domácí 

tak poměrně jasné poráží své soupeře 8-2 a zapisují si první 

vítězné body do tabulky. 


