
07.11.2021                       

DOMÁCÍ       čz. 38 HOSTÉ           

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

HRODEK 144 60 204 0 21 ŠTEGOVÁ 172 79 251 2 14 

TOMEC 163 50 213 0 25 SMRŽ 237 93 330 2 10 

NÁDVORNÍKOVÁ 168 93 261 2 10 NÝVLT 190 60 250 0 20 

PERGLER 185 57 242 0 15 REWCZUK 219 96 315 2 4 

  660 260 920 0 71   818 328 1146 2 48 

                        

DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B*             

šikulové 2   920   0             

ajeťáci 8   1146   2 
  

  
    

První zápas nového ročníku Kulicha již tradičně začínají tyto dva týmy. Nejinak tomu bylo i v tomto 

případě. První si zahráli Ruda a Dáša. Úvodní plné domácímu hráči vůbec nevyšli, když mu tři kuželky 

chyběly do sedmdesáti. Ani soupeřka nezahrála bůhví co, ale ujímá se vedení o patnáct kuželek. Také 

dorážka Rudovi moc nešla, čehož zdatně využila hostující hráčka, které chyběly dvě kuželky ke zdolání 

šesti devítek. Takže po půlce vede Dáša o dvaatřicet kuželek. Změna drah přinesla domácímu hráči 

zlepšení o deset kuželek, ale soupeřka se tím nenechala zaskočit a předvedla zlepšení oproti první 

dráze o osm kuželek. Druhá dorážka pak byla u obou velké trápení. Dáša horko těžkou udolala tři 

devítky a Rudovi ke stejnému výkonu chyběly dvě kuželky. Z toho je jasné, že první body bere 

hostující hráčka a uhrála svému týmu i vedení o čtyřicet sedm kuželek. Druzí šli na plány František a 

Petr. Domácímu hráči po prvních plných chyběl tucet kuželek do stovky, kdežto Petr se dostává přes 

stovku o patnáct kuželek. Rázem tak získává hodně solidní náskok do další hry. V dorážce se 

Františkovi moc nezadařilo, když mu jedna kuželka chyběla ke dvěma devítkám, čehož Petr, jenž 

poráží rovných čtyřicet kuželek, zdatně využil k navýšení svého náskoku. Druhé plné se domácímu 

hráči vůbec nepovedly, když se pohoršil oproti první dráze o tucet kuželek. To Petr se s plnými 

vyrovnal mnohem lépe, jelikož stovku překonává o dvaadvacet kuželek. V následné dorážce se sice 

František zlepšil na třiatřicet, ale to už na rozjetého soupeře nestačilo, jelikož ten byl ještě o dvacet 

kuželek lepší. Petr tak konečným číslem překonává o třicet kuželek třístovku a jednoznačně vede svůj 

tým za celkovou výhrou. Hosté po polovině mačů vedou 4-0 a mají k dobru 164 kuželek. Třetí šli na 

plány Evička a Bedřich. Opět to je hostující hráč, který úvodní plné zahrál lépe a ujímá se vedení o 

sedmnáct kuželek. V následné dorážce pak domácí hráčka pět kuželek ze své ztráty umázla. I druhé 

plné zahrál hostující hráč lépe, když mu jedna kuželka chyběla do stovky a to prosím s jedním 

průhozem. A těch pět kuželek ,co ztratil z vedení na první dráze si vzal zpět. Ale druhá dorážka úplně 

otočila dosavadní příznivý vývoj duelu pro Bedřicha v jeho neprospěch. Sice šel do ní s vedením 

sedmnácti kuželek, ale to se velmi rychle začalo rozplývat. Evička zahrála druhou dorážku výborně, 

když bez jedné kuželky dorazila šest devítek. To soupeř se trápil a trápil, až se protrápil ke třiadvaceti 

kuželkám. Což se v konečném součtu ukázalo jako málo a prohrává tento duel o jedenáct kuželek. 

Takže domácí snižují na 2-4 , ale hosté stále mají luxusní náskok v kuželkách. Poslední si zahráli, 

nováček u domácích Jirka a Marcel. Domácí hráč se dostal 

v plných tři kuželky přes stovku, ale Marcel byl ještě o sedm 

kuželek lepší. Větší rozdíl pak byl v následné dorážce. Jirkovi 

sice chyběly čtyři kuželky ke čtyřem devítkám, ale soupeři dvě 

k šesti. Takže po půlce domácí hráč ztrácí tři devítky. Na druhé 

dráze už pak soupeři došel dech a v plných ztratil další tři 

devítky a v dorážce pak ještě devatenáct kuželek. Takže i 

poslední body šly jednoznačně na konto hostujícího hráče. 

Marcel se jako druhý hráč dostal přes třístovku a to o patnáct 

kuželek a hosté tak vítězí poměrem 8-2. 


