
TJ Slavoj Velké Popovice                  oddíl kuželek 
     

2. ročník turnaje čtyřčlenných družstev žen na 4x100 hodů sdružených 
o putovní pohár - 21.4.2012 

  
V sobotu 21.4.2012 proběhl turnaj čtyřčlenných družstev žen na 4x100 hodů 

sdružených na dvoudráze ve Velkých Popovicích 
Opět nešlo jen o výkony, ale též o setkání a zábavu 2. ročníku turnaje ve Velkých 
Popovicích. 
 

 Výkony družstev byly o něco nižší než při loňském klání, ale o zajímavé výsledky 
nebyla nouze. Nejlepší výkon dne předvedla Veronika Plasová – 438 kuželek a dala tak 
základ vítězství pro obhájce prvenství KK Konstruktivu Praha – navíc pouze vítězné 
družstvo si zachovalo průměr přes 400 na všechny hráčky. Druhé místo vybojovaly 
hráčky Uhelných Skladů  – nejlepší hráčka Jindra Kafková  - 415 poražených kuželek.  
Na třetím místě skončili hrá čky KK Slavoj Praha  – nejlepší hráčkou Jana Průšová -   
394 poražených kuželek. Čtvrté místo získaly hráčky Sokola Rudná – nejlepší hráčkou – 
Míla Kohoutová – 424 kuželek. Páté místo obsadily domácí Velké Popovice – nejlepší 
hráčkou Emilie Somolíková – 424 kuželek, které hráli ve třech s doplněním nakonec 
diskvalifikované Karoliny Baldové, kde při kontrole průkazu PKS bylo zjištěno úplně 
jiné jméno. 
  
Celkové pořadí:    1.  KK Konstruktiva Praha           1642 kuželek 
                               2.  Uhelné Sklady Praha                1560 kuželek 
                               3.  KK Slavoj Praha                       1536 kuželek 
                               4.  TJ Sokol Rudná                         1521 kuželek 
          5. Slavoj Velké Popovice               1441 kuželek  
 
Nejlepší šestka :   1. Veronika Plasová   Konstruktiva 438 kuželek 
                               2. Míla Kohoutová    Rudná  424 kuželek 
                               3. Emilie Somolíková    V.Popovice 424 kuželek 
          4. Petra Najmanová Konstruktiva 420 kuželek 
         5. Hana Kovářová Konstruktiva 420 kuželek 
         6. Jindra Kafková U. Sklady 415 kuželek               
 
 
O něco k snědku se staral Karel Frank st. a jako mistr krbu si myslím, že si nevedl 
vůbec špatně.  Aby nenastala v průběhu turnaje smrt žízní se postaral Pepik Vodešil. 
A s automaty pomohl i Karel Bališ.  Jasně jim patří poděkování. 
  
Děkujeme všem za hodnotné výkony a  těšíme se na příští rok na zopakování akce 
                                                           „HODU ZDAR 
Karel Žižka                                                                               TJ Slavoj Velké Popovice                     
              oddíl kuželek  
  


