
24.04.2022 
    

  
      

DOMÁCÍ 
   

čz. 42 HOSTÉ 
     

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

KUCA  217 98 315 2 10 NÁDVORNÍKOVÁ 209 62 271 0 11 

ČEPILA K. st. 209 85 294 2 8 TOMEC 170 75 245 0 20 

MOJŽÍŠ 216 106 322 2 5 HRODEK 189 49 238 0 24 

KLOFANDA 238 78 316 2 6 FRANC 183 63 246 0 17 

 
880 367 1247 2 29 

 
751 249 1000 0 72 

   
  

        
DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 

      
dřeváci 10   1247   2 

      
šikulové 0   1000   0 

  
  

    

Domácí tým předvedl jeden ze svých nejlepších výkonů tohoto ročníku Kulicha a s plnou parádou to odnesli 

Šikulové kanárem. První si zahráli Tonda a Evička. Do plných dává Eva deset kuželek přes stovku a vedla o dvě 

kuželky. Jenže, než zdolala první devítku v následné dorážce, tak Tonda už dokončoval třetí. Nakonec jich 

domácí hráč zvládl rovných šest, což bylo jednou tolik, co doráží Evička. Takže po půlce vede Tonda o 

pětadvacet kuželek. Ve druhých plných se Evička o jedenáct kuželek pohoršila a ztratila na soupeře dalších 

deset kuželek. Tonda si poté zkušeně pohlídal své vedení až do konce a ve finále se dostal patnáct kuželek přes 

třístovku. Evička se sice snažila, ale na Tondu dnes byla krátká. První body ta uhráli Dřeváci a vedou o 

čtyřiačtyřicet kuželek. Druzí hráli Karel a František. Do plných se senior dostal dvě kuželky přes stovku a 

protože se František nebývale trápil, ujal se vedení o šestatřicet kuželek. V dorážce, se ale Karel trošku trápil, 

když mu jedna kuželka chyběla ke čtyřem celým devítkám. To František v této části hry zahrál lépe a sedm 

kuželek ze své ztráty umazal. Ve druhých plných se Karel opět dostal přes stovku, tentokráte o sedm kuželek. 

Ale ani soupeř nezahálel, když byl jenom o tři kuželky horší. V následné dorážce pokračoval Karel ve 

zlepšeném výkonu a čtyři kuželky mu chyběly k šesti devítkám. To František se pohoršil a tři kuželky mu 

chyběly ke čtyřem devítkám. Suma sumárum, pak Karlovi chybělo šest kuželek ke třístovce a porazil soupeře 

devětačtyřicet kuželek. Třetí šli na plány Martin a Ruda. Ruda zahrál do plných rovnou stovku, ale soupeř byl o 

sedmnáct kuželek lepší. V dorážce pak Martin zdolal rovných pět devítek. To Ruda se trápil, když mu do tří 

chyběla jedna kuželka.  Ve druhé dorážce se oba pohoršili. Martin o dvě devítky a Ruda o jedenáct kuželek 

oproti svým prvním drahám. Takže se ani jeden z nich nedostal přes stovku. Martinovi chyběla jedna kuželka a 

Rudovi jedenáct. Co se Martinovi nepovedlo do plných, to si vzápětí vynahradil v dorážce. Dvě kuželky mu 

chyběly k sedmi devítkám a nakonec se dostává dvaadvacet kuželek přes třista a uhrává další body na konto 

svého týmu. To Rudovi chybělo tucet kuželek ke dvěstě padesáti, takže i vedení v kuželkách ve prospěch 

Dřeváků, utěšeně narostlo. Poslední hráli Jirka a Vláďa. Šikulové se v poslední době potýkají se zdravotními 

neduhy svých hráčů. Nedávno o přerušil svou kuželkářskou kariéru ze zdravotních důvodů Jirka Pergler a dnes 

nemohl nastoupit jejich lídr Jirka Horn. Takže  museli hodně hledat až našli Vláďu France, který se dnes po 

dlouhé pauze ukázal na kuželně. Jirka se v prvních plných dostal dvě devítky přes stovku a protože se jeho 

soupeř zpočátku na plánech hledal, uhrál si náskok devětatřiceti kuželek. V dorážce mu chyběla jedna kuželka 

k pěti devítkám. I tak jeho vedení narostlo o dalších čtrnáct kuželek. I druhé plné zahrál Jirka skvěle. Dokonce 

dvě kuželky přidal navíc ke svému výkonu z dráhy první. Ani Vláďa ale nezahálel a zlepšil se dokonce o 

pětadvacet kuželek. V poslední dorážce dne si oba už neubližovali. Jirkovi chyběly dvě kuželky ke čtyřem 

devítkám a Vláďovi tři. Nakonec, se Jirka dostal  přes třístovku o šestnáct kuželek. To Vláďovi chyběly čtyři ke 

dvěstěpadesáti. Tím pádem i poslední duel vyhráli Dřeváci a dávají na cestu domů Šikulům žlutého ptáčka 

zpěváčka i s klíckou. 

 


