
 

 

První zápas Kulicha v roce 2022 obstaraly týmy Šikulové a Starosedláci. První si zahráli Ruda a Alenka. U obou hráčů 

byla spousta chyb. Navíc u hostující hráčky bohužel i průhozy do plných (8x) , čímž prakticky svému soupeři nahrávala. 

Do plných nakonec nebyl mezi nimi až takový rozdíl, jenom čtyři kuželky ve prospěch Rudy, ale v dorážkách Alenka 

potřebovala o mnoho více hodů k dorážení devítek a tak se vítězem prvního duelu stává Ruda. Potřeboval k tomu  

jedenáct kuželek přes dvoustovku.To Alence naopak jedenáct kuželek do dvoustovky chybělo. Druzí šli na plány Jirka a 

Tomáš. Do plných se oba dostali přes stovku (106/105). I v dorážce se Tomáš Jirky dlouhou držel, ale nakonec si Jirka 

polepšil o jednu devítku. I druhé plné oba dávají přes kilčo (102/101). V dorážce pak přece jenom Jirka zúročil své 

zkušenosti a Tomášovi se vzdálil na pro něj klidnější rozdíl. Jirka nakonec o čtyři kuželky přehazuje třístovku a poráží 

soupeře o sedmadvacet kuželek. Třetí hráli Jirka Pergler proti Hynkovi. Do plných domácí hráč hází sto devět a svému 

soupeři utekl o devatenáct kuželek, čímž získal větší pohodu do dalšího průběhu duelu. V dorážce mu jedna kuželka 

chyběla k šesti devítkám a utíká svému soupeři na rozdíl pětačtyřiceti kuželek (162/117). Ve druhých plných Jirka 

trochu více zvolnil a dovolil Hynkovi osm kuželek ze ztráty ubrat (86/94). I ve druhé dorážce byl Hynek lepší, ale pouze 

o jednu kuželku (26/27) a to už nemohlo nic změnit na jeho prohře. Poslední si zahráli Vašík a Jindra. Do plných 

domácímu hráči chyběly dvě kuželky do stovky a ujal se vedení o jednu kuželku. V dorážce oba hodně chybovali (9/12), 

přesto domácí hráč navyšuje své vedení o dalších sedmnáct kuželek (34/17). Druhé plné se oba pohoršili a Jindra stáhla 

jednu kuželku ze ztráty (79/80). Závěrečná dorážka už byla mnohem vyrovnanější (30/27) a také chyb oba spáchali 

rovných tucet. Domácí hráč tak vyhrál i poslední duel a Šikulové vítězí 10-0 a hosté si domu nesou žlutého ptáčka 

zpěváčka i s klíckou. 


