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DOMÁCÍ 
   

čz. 71 HOSTÉ 
     

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

HORNOVÁ 214 68 282 2 12 NOHÁČEK 137 58 195 0 27 

HOVORKOVÁ 187 74 261 0 14 NÁDVORNÍKOVÁ 201 70 271 2 15 

KREJCÁREK 190 78 268 2 8 TOMEC 179 42 221 0 24 

HRUBOŠ 216 98 314 2 7 HORN 198 85 283 0 5 

 
807 318 1125 2 41 

 
715 255 970 0 71 

   
  

        
DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 

      
junioři 8   1125   2 

      
šikulové 2   970   0 

  
    

   

Soutěž nám pomalu, ale jistě spěje do svého konce. Tedy myšleno letošní ročník. Šikulům po tomto zápase už zbývá 

odehrát pouze jediný a soupeři si ještě zahrají třikrát a budou mít splněno. První si zahráli kapitáni obou týmů Andrea a 

Vašík. Domácí hráčka dává do plných sedm kuželek přes stovku a utíká soupeři hnedle na začátku o čtyřiačtyřicet 

kuželek. V dorážce se trochu více zasekla a i díky šesti chybám, jí chyběly čtyři kuželky do čtyř celých devítek. To Vašík 

chyboval mnohem více, dle zápisu dokonce třináctkrát, ale nejsem si jistý, jestli neměl i nějaké chyby i do plných. Přesto 

dorazil o tři kuželky více, než-li jeho soupeřka. I tak to stačilo pouze na kosmetickou úpravu jeho ztráty. I druhé plné 

zahrála lépe Andrea a zkopírovala své číslo z dráhy první. Vašík se o jedenáct kuželek oproti své první dráze polepšil i tak 

jeho ztráta narostla o dalších třiatřicet kuželek. V následné dorážce domácí hráčka opět šestkráte chybovala, přesto 

dorazila rovné čtyři devítky a zastavila se dvě devítky před třístovkou. To Vašíkovi, druhá dorážka vůbec nesedla. Opět 

hodně chyboval (14x) a nakonec mu chyběly čtyři kuželky do tří devítek. První duel tedy vyhrála jednoznačně Andrea a 

kromě bodů, uhrála i náskok osmdesáti sedmi kuželek. A Vašíkovi chybělo pět kuželek ke dvoustovce. Druhé šli na plac 

Ivča a Evička. Do plných domácí hráčce chybí pět kuželek do stovky a na soupeřku ztrácela dvě kuželky. Následnou 

dorážku, ale zvládla bravurně, když jí čtyři kuželky chyběly k šesti devítkám. To Evička s dorážkou přece jenom více 

bojovala a tak jí jedna kuželky chybí k tomu, aby zvládla rovné čtyři devítky. Takže po půlce vede Ivča o třináct kuželek 

(145/132). Změna drah, ale přinesla i změnu poměru sil mezi hráčkami. Do plných se Ivča pohoršila oproti první dráze o 

tři kuželky a protože Evička naopak plné zvládla lépe, když dala čtyři kuželky přes stovku, tak najednou rozdíl v kuželkách 

mezi hráčkami je před druhou dorážkou pouze jedna kuželka ve prospěch domácí hráčky. V dorážce obě stejně 

chybovaly (8x). Jenže domácí hráčka se hodně trápila a výsledkem čehož bylo, že jí tři kuželky chyběly, aby dorazila tři 

devítky. To nebylo zrovna to pravé ořechové, na to aby tento duel vyhrála. Navíc Evička zopakovala stejné číslo 

v dorážce jako na dráze první a to znamenalo, že dokázala obrátit vývoj duelu ve svůj prospěch a uhrála první body pro 

svůj tým. A o deset kuželek snížila ztrátu v kuželkách. Třetí si zahráli dva Františkové. Domácí hráč do plných dává sedm 

kuželek přes stovku a ujal se vedení o deset kuželek. V dorážce poté zvládl rovné čtyři devítky, a protože soupeři chyběla 

jedna kuželka ke dvěma, tak jeho vedení po polovině hry narostlo devětadvacet kuželek. Ve druhých plných se oba 

pohoršili. Domácímu hráči chybí sedmnáct kuželek do stovky a soupeř byl o ještě o jednu kuželku horší. To naopak druhá 

dorážka byla u obou lepší dráhy první.  Františkovi od Juniorů chyběly tři kuželky do pěti devítek a Františkovi od Šikulů 

dvě ke třem. Po sečtení všech čísel tak vítězí hráč domácích a kromě bodů, navýšil vedení v kuželkách na 124. Poslední si 

zahráli Michal a Jirka. O osudu duelu rozhodly prakticky hnedle úvodní plné. Michal se dostal o sedm kuželek přes 

stovku, a protože Jirkovi do stovky chyběl tucet kuželek, tak domácí hráč má slušný náskok devatenácti kuželek. 

V následné dorážce oba hráli hodně přesně, respektive minimálně chybovali. Domácí hráč dvakrát a Jirka dokonce pouze 

jednou. Odměnou jim bylo, že Michal doráží rovných šest devítek a Jirkovi chyběly tři kuželky k pěti. Druhé plné si už 

hostující hráč mnohem lépe pohlídal než na dráze první. Dává deset kuželek přes stovku a jednu kuželku ze své ztráty 

z dráhy první ubral. Závěrečnou dorážku zahráli oba prakticky stejně (44/43). To ve finále znamená, že i tento duel 

vyhrává domácí hráč. Zaslouženě, jelikož se dostal čtrnáct kuželek přes třístovku a jako jediný se dnes přes tuto metu 

dostal. Jirkovi k ní chybělo sedmnáct kuželek. Junioři tak vítězí 8-2 a připisují si další důležité body do tabulky týmů. 

 

  PRŮBĚŽNÁ TABULKA 



DRUŽSTVA ZÁP.   +   - KUŽELKY PRŮMĚR b + 
b 
- 

 
POŘ. 

AJEŤÁCI 12 75 45 14329 1194 18 6 
 

1 

STAVĚČI 8 66 14 10043 1255 16 0 
 

2 

DŘEVÁCI 11 70 40 13130 1194 14 6 
 

3 

JUNIOŘI 9 54 36 10533 1170 12 6 
 

4 

ZAHRÁDKÁŘI 9 39 51 9864 1096 8 10 
 

5 

ŠIKULOVÉ 11 30 80 10706 973 2 20 
 

6 

STAROSEDLÁCI 12 26 94 12310 1026 2 22 
 

7 
 


