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      DOMÁCÍ 

   
čz. 6 HOSTÉ 

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

TOMEC 158 52 210 0 24 KLOFANDA 197 122 319 2 8 

HORN 203 71 274 0 13 MOJŽÍŠ 223 99 322 2 10 

NÁDVORNÍKOVÁ 177 61 238 0 20 ČEPILA jun. 210 80 290 2 11 

PERGLER 190 58 248 2 16 HUBAČ 174 44 218 0 22 

 
728 242 970 0 73 

 
804 345 1149 2 51 

   
  

        DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 

      šikulové 2   970   0 
      dřeváci 8   1149   2 
  

  
   

         
  

  Tak a tímto zápasem skončila letošní část Kulicha. Další zápasy už budou až v roce 2022. První si zahráli František a 

Jirka. Ještě první plné se zdálo, že by domácí hráč mohl trochu více pozlobit svého soupeře. I když 81 je zatraceně 

málo, ale zase docela dost na to, kolik chyb František spáchal (ozónové díry). No a Jirka byl jenom o jedenáct kuželek 

lepší. Jenže dorážka rychle vzala domácímu hráči vítr z plachet. Do tří devítek mu chyběla jedna kuželka. To na druhé 

dráze se, ale děli věci. Jirkovi chyběly dvě kuželky k osmi devítkám a rázem nebylo co řešit. Druhé plné František 

zahrál ještě o čtyři  kuželky hůř než ty své první a Jirka nahrál další čtyři devítky k dobru. Druhou dorážku zahrál 

domácí hráč stejnou jako na dráze první. Jirka pak svého soupeře trochu šetřil a dvacet kuželek ubral ze svého výkonu 

z první dráhy. I tak se jako první dostal přes třista a to o devatenáct kuželek. Takže hosté vedou 2-0 a mají k dobru 

109 kuželek. Druzí hráli  Jirka a Martin. Jak se později ukázalo, dva lídři svých týmů. Do plných dává domácí hráč 

rovnou stovku, ale Martinovi se povedlo dát ještě o dvacet více. V dorážce se oba trápili. Hlavně Jirka, jelikož dorazil 

pouze dvě devítky. To Martin doráží jednou tolik. Druhé plné oba zahráli shodně sto tři. Druhá dorážka přinesla u 

obou zlepšení. Jirkovi chyběla jedna kuželka k šesti devítkám a Martin doráží rovných sedm devítek. Takže po součtu 

všech čísel, se Martin dostává dvaadvacet kuželek přes třista a Jirka, po té bídě na dráze první, to vytáhnul na 

slušných dvěstě sedmdesát čtyři. Ale opět body putují na konto hostů na 4-0 a kuželek k dobru už mají 157!! 

Předposlední dvojici tvořili Evička a Karel junior. Domácí hráčce hrubě nevyšly úvodní plné, když dává pouhých 

sedmdesát sedm.To junior se pochlapil a rázem vede o jednatřicet kuželek. Ani dorážka se Evičce moc nepovedla, 

když jí do tří devítek chyběly dvě kuželky. A tak soupeři stačilo čtyřiačtyřicet k dalšímu navýšení svého náskoku. 

Změna drah přece jenom domácí hráčce prospěla. Do plných dává rovnou stovku a na soupeře ztratila už jenom dvě 

kuželky. V dorážce pak zahráli oba stejně čtyři devítky. Karel se zastavil deset kuželek před třístovkou a kromě dalších 

bodů pro svůj tým, ještě přidal  dvaapadesát kuželek k dobru do celkového skóre. Za rozhodnutého stavu pak 

nastoupila poslední dvojice ve složení Jirka a Roman. Domácí hráč měl prakticky jediný úkol a to odehnat nebezpečně 

blízko poletujícího žlutého ptáčka zpěváčka. A makal na tom hnedle od začátku. Do plných Jirkovi chyběly dvě kuželky 

do stovky a ujal se vedení o šestnáct kuželek. I když v dorážce umí také zahrát lépe, než-li to co předvedl, jeho náskok 

narostl o dalších čtrnáct kuželek. Hodně mu k tomu, ale pomohl Roman, který s odřenýma ušima dorazil dvě celé 

devítky. Druhou polovinu mače pak zahráli oba na chlup stejně. Do plných oba dvaadevadesát a v dorážce oba 

šestadvacet. Po součtu pak Jirkovi chyběly dvě kuželky k dvěstěpadesáti a poráží Romana o třicet kuželek, které si 

nahrál na první dráze. Díky tomu pak kanárek musel odletět a domácí uhrávají čestné dva bodíky. Celkové ale vítězí 

hosté skórem 8-2 . 

Závěrem ještě shrnutí letošní části soutěže Kulich. Odehrány byly pouhé čtyři zápasy, o které se podělily čtyři týmy. 

Třikrát si zahráli Dřeváci, dvakrát Ajeťáci a Šikulové a jednou  Starosedláci. Nevím kde zaspali ostatní týmy. Je pravda, 

že se kuželna oficiálně otevřela až v říjnu, ale i tak bylo docela dosti času na to, aby alespoň jeden dva zápasy ostatní 

týmy do konce roku zvládli. Už teď je jasné, že na první polovinu příštího roku zbyla spousta neodehraných zápasů. 

Tím pádem ani nebude šance stihnout vyhodnocení soutěže do prázdnin. Tak se připravte, že bude až v září před 

novou sezónou. Na prvním místě tak přezimují díky lepšímu skóre Dřeváci. Druzí jsou Ajeťáci, kteří mají stejně čtyři 

body jako první tým. Následují Šikulové a Starosedláci. Nejlepší výkon zatím předvedl Marcel Rewczuk z Ajeťáků, 

když dal 331. Za ním je o kuželku horší další Ajeťák Petr Smrž a třetí je o další dvě kuželky horší Martin Mojžíš. Mezi 

třístovkáře se dostali ještě Jirka Klofanda, Karel Čepila junior a Pepa Vaško. 



Tak na konec Vám všem popřeji klidné prožití vánočních svátků, přiměřenou oslavu konce roku a po desátém lednu 

vás všechny čekám na kuželně, kde vám přeji hodně takových výkonů, se kterými budete spokojeni a kdyby se to 

náhodou na plánech nepovedlo, tak vězte, že to je jenom hra, kterou se máme bavit !!! 

 

 


