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DOMÁCÍ 
   

čz. 62 HOSTÉ 
     

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

PAVELKA 207 94 301 2 8 BAMBOUSKOVÁ 195 57 252 0 20 

KREJCÁREK 222 67 289 0 13 ZIGAL 233 95 328 2 7 

HOVORKOVÁ 182 63 245 0 16 MAŠEK 212 78 290 2 11 

HRUBOŠ 208 98 306 2 10 VÍTEK 196 95 291 0 8 

 
819 322 1141 0 47 

 
836 325 1161 2 46 

   
  

    
  

   
DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 

      
junioři 4   1141   0 

      
zahrádkáři 6   1161   2 

  
  

    

Poslední zápas Zahrádkářů a předposlední Juniorů, už jenom kosmeticky upravil body v tabulce týmů. Na pořadí již 

neměl žádný vliv, ale i tak jsme byli svědky zajímavých duelů. První si zahráli Vláďa a Jana. Do plných si moc neubližovali. 

Vláďovi chyběla jedna kuželka do stovky a Janě pět. Větší rozdíl byl, ale hnedle v následné dorážce. Janě chyběla jedna 

kuželka ke čtyřem celým devítkám a Vláďovi jedna do šedesáti poražených kuželek. Takže po půlce vede hráč Juniorů o 

osmadvacet kuželek. Ve druhých plných se oba zlepšili. Jana dává rovnou stovku a Vláďa byl o osm kuželek lepší. Jestli se 

oba v plných zlepšili, tak v dorážce naopak hodně zhoršili. Vláďovi chyběla jedna kuželka k tomu, aby zvládl celé čtyři 

devítky. Nakonec se dostal jednu kuželku přes třístovku. To Jana vyrobila tucet chyb a s pomocí pouze osmi platných 

hodů, se dostala dvě kuželky přes dvacítku. Nakonec nahrála dvě kuželky přes dvěstě padesát a tento duel prohrává o 

devětačtyřicet kuželek. A Junioři vedou 2-0. 

Druzí šli na plac František a Pavel. Do plných se oba dostali přes stovku. Franta o jednu a Pavel o sedmnáct kuželek. Také 

v dorážce byl zástupce Zahrádkářů lepší. Oběma chybělo po jedné kuželce, aby zkompletovali celou sadu kuželek. 

Frantovi ke čtyřem a Pavlovi k pěti celým devítkám. Takže po půlce už vede Pavel o pětadvacet kuželek. Ve druhých 

plných Franta zabojoval a dostal se o jednadvacet kuželek přes stovku. Díky tomu jeho ztráta klesla o pět kuželek. Jenže 

dorážka opět vyšla mnohem lépe Pavlovi. Tomu chyběly tři kuželky k šesti celým devítkám a nakonec mu chyběly dvě 

kuželky, aby zdolal třista třicet kuželek. I tak to byl jeho nejlepší výkon v letošním ročníku a také v tomto zápase. To 

Františkovi chyběly čtyři kuželky k tomu, aby dorazil čtyři kompletní devítky a skončil jedenáct kuželek před třístovkou. 

Takže po polovině duelů mámě stav 2-2 a deset kuželek mají k dobru stále Junioři. 

Ve třetí dvojici si zahráli Iva a Zdeněk. Do plných juniorce chybělo čtrnáct kuželek do stovky a tak hnedle od začátku 

ztrácela na soupeře třiadvacet kuželek. V dorážce oběma chybělo po jedné kuželce, aby zkompletovali celé čtyři devítky. 

Ve druhých plných se Ivča o deset kuželek oproti první dráze zlepšila, přesto náskok Zdeňka, narostl o dalších sedm 

kuželek. Ve druhé dorážce i díky devíti chybám, se juniorce podařilo dorazit pouze tři kompletní devítky a to bylo dnes 

na soupeře málo. Zdeňkovi chyběly dvě kuželky k pěti devítkám a nakonec se zastavil deset kuželek před třístovkou. To 

Ivče pět ke dvěstě padesáti. Takže před posledním duelem jsou na tom lépe Zahrádkáři, jelikož vedou 4-2 a mají k dobru, 

pětatřicet kuželek. Pěkný obrat z jejich strany po nepovedeném začátku. 

Přesto stále bylo oč hrát i v posledním duelu večera. V tom proti sobě nastoupili Michal a Leoš. Do plných se Leoš dostal 

dvě kuželky přes stovku a v tu chvíli vedl o šest kuželek. I v dorážce byl zahrádkář lepší, tentokrát o sedm kuželek 

(35/42). Takže po polovině duelu, vedl Leoš o třináct kuželek, což pro Juniory, na možný obrat, nebylo zrovna to pravé 

ořechové. Ve druhých plných se Michal dostal tucet kuželek přes stovku a před dorážkou už vedl nad Leošem o pět 

kuželek. Ovšem tým zahrádkářů měl stále k dobru třicet kuželek. Také v dorážce se Michal o hodně zlepšil. Zahrál ji čistě 

bez chyby a odměnou mu bylo sedm celých devítek. Ale ani Leoš nedával svou kůži zadarmo. V dorážce byl jenom o 

deset kuželek horší. To znamenalo, že mu jedna devítka chyběla do třístovky a body tak za výhru nedostal, což ho ve 

finále moc mrzet nemuselo. Ty bral Michal za výkon šest kuželek přes třista. Tím pádem byl stav po čtyřech duelech 4-4 

a o konečném vítězi musel rozhodnout vyšší počet kuželek. Ten nahráli Zahrádkáři, kteří byli o dvacet kuželek lepší než 

Junioři. Zahrádkáři se tedy loučí s letošním ročníkem výhrou. No a Junioři si to v úplně posledním zápase rozdají s dosud 

neporaženými Stavěči. 

 



 

 

  PRŮBĚŽNÁ TABULKA 

DRUŽSTVA ZÁP.   +   - KUŽELKY PRŮMĚR b + b - 
 
POŘ. 

STAVĚČI 11 92 18 13828 1257 22 0 
 

1 

AJEŤÁCI 12 75 45 14329 1194 18 6 
 

2 

DŘEVÁCI 12 78 42 14346 1196 16 8 
 

3 

JUNIOŘI 11 60 50 12877 1171 12 10 
 

4 

ZAHRÁDKÁŘI 12 49 71 13242 1104 10 14 
 

5 

ŠIKULOVÉ 12 30 90 11703 975 2 22 
 

6 

STAROSEDLÁCI 12 26 94 12310 1026 2 22 
 

7 
 


