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DOMÁCÍ 
   

čz. 29 HOSTÉ 
     

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

HRUŠKA D. 246 86 332 2 12 HRODEK 189 60 249 0 17 

HRUŠKA M. 212 90 302 2 6 TOMEC 182 66 248 0 16 

HAVEL  240 108 348 2 5 NÁDVORNÍKOVÁ 185 64 249 0 16 

ŠANDERA 218 82 300 2 10 NOHÁČEK 169 50 219 0 24 

 
916 366 1282 2 33 

 
725 240 965 0 73 

   
  

        
DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 

      
stavěči 10   1282   2 

      
šikulové 0   965   0 

  
  

    

Ve třetím svém zápase se Stavěči utkali se Šikuly. Ti zase dnešním zápasem dohráli první 

polovinu svých zápasů v letošním ročníku Kulicha. První si zahráli David a Ruda. Domácí hráč 

hnedle v úvodních plných utíká svému soupeři o osmadvacet kuželek. Né, že by je Ruda 

zahrál špatně, šest kuželek mu chybělo do stovky, ale David se dostal přes stovku o 

jednadvacet kuželek. Také v dorážce byl lepší domácí hráč a své vedení si pojistil o dalších 

šestnáct kuželek. Druhé plné a nic se na plánech nemění. Ruda přidal jednu kuželku navíc 

oproti své první dráze a David čtyři. Takže druhá dorážka se už dohrávala jenom z povinnosti. 

I v té se oba ještě trochu polepšili oproti tomu, co předvedli na první dráze. Ruda o osm 

kuželek a David ač devětkrát chyboval (?) o dvě kuželky. Nakonec tedy jasně vyhrává domácí 

hráč výkonem třicet dvě kuželky přes třista. Druzí šli na plány Milan a František. Opět si 

domácí hráč uhrává slušný náskok hnedle v úvodních plných. Dává dvě devítky přes stovku a 

vede devětadvacet kuželek. Také v dorážce na tom je Milan lépe než František a jeho vedení 

narostlo o dalších třináct kuželek. Ve druhých Milan znatelně polevil oproti první dráze, když 

mu chybělo pět kuželek do stovky. To František se zlepšil a ztratil na Milana pouze jednu 

kuželku. Druhou dorážku zahrál domácí hráč stejně jako tu první a František se o dvě kuželky 

zlepšil. Nakonec opět vyhrává domácí hráč výkonem dvě kuželky přes třista. Ve třetí dvojici 

se poprvé za domácí po delší pauze představil v Kulichovi Martin a soupeřkou mu byla 

Evička. I tady prakticky rozhodují úvodní plné. Domácí hráč se dostal tři devítky přes stovku a 

i když Evička se také dostala, jednu kuželku, přes stovku, hned v úvodu hodně ztrácela. 

V dorážce Martin poté uhrál pět celých devítek a Evička ztrácí dalších osm kuželek. Po změně 

drah oba do plných trochu polevili. Martin dává jedenáct kuželek přes stovku, ale u Evičky 

začátek vypadal hrozivě. Nakonec se trochu srovnala, ale na soupeře v této části hry ztratila 

dalších devětadvacet kuželek. Ani dorážka pak hostující hráčce nešla a byla ráda za tři celé 

devítky. To Martin se ještě dokázal zvednout, o čemž svědčí sedm celých devítek. Nakonec se 

domácí hráč zastavil dvě kuželky před třistapadesátkou a i tento duel vyhrávají domácí. 

Poslední si zahráli Petr a Vašík. V prvních plných se nic nemění v dosavadním průběhu všech 

duelů, když domácí hráč získává rozhodující náskok. Petr dává šestnáct kuželek přes stovku a 

vede o osm třicet kuželek. V dorážce se hostující hráč přece jenom trochu našel, ale i tak 

jeho manko narůstá o další devítku. Ve druhých plných se Vašík zlepšil, když mu do stovky 

chybí devět kuželek. Petr sice trochu slevil z výkonu na dráze první ale i to mu stačilo 

k navýšení vedení o jedenáct kuželek. Poslední dorážka už nic nemohla změnit na výhře 

domácího hráče. Ten nakonec posledním  hodem zakulatil své číslo na třista a i tento duel 

vyhrávají domácí. Hosté tak odchází z kuželny se žlutým ptáčkem zpěváčkem. Domácí se 

dnes všichni dostali přes třista a opět atakovali metu třinácti set kuželek, do které jim 

chyběly dvě devítky. 

   


