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      DOMÁCÍ 

   
čz. 8 HOSTÉ 

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

HRUŠKA M. 228 94 322 2 5 HRUBOŠ M. 214 78 292 0 9 

HRUŠKA D. 214 103 317 2 7 PAVELKA V. 226 85 311 0 5 

FUKOVÁ V. 224 87 311 2 5 HOVORKOVÁ I. 196 91 287 0 12 

ŠANDERA P. 223 90 313 2 9 KREJCÁREK F. 211 75 286 0 12 

 
889 374 1263 2 26 

 
847 329 1176 0 38 

   
  

        DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B*  

     stavěči 10   1263   2 
      junioři 0   1176   0 
  

  
    

Poslední dva týmy se konečně dostaly na plány a byl z toho velmi pěkný a vyrovnaný zápas. První si zahráli 

Milan a navrátilec v týmu hostů Michal. Od začátku to byl velmi vyrovnaný duel. V úvodních plných  domácí 

hráč přehazuje stovku o čtrnáct kuželek, což bylo osm více, než dává soupeř. Také v dorážce se oba drželi na 

dostřel a Michal dokonce jednu kuželku ze ztráty po plných ubral (42/43). Ale hodně mu pomohl Milan, když 

v závěru nedokázal na pět kulí dorazit krále. Druhé plné zahrál Milan na chlup stejně jako na dráze první a 

Michal zaostal o šest kuželek. Ve druhé dorážce se přece jenom domácí kapitán polepšil a dává o deset 

kuželek víc jak na dráze první. To Michalovi přece jenom trochu došla šťáva, když byl o osm kuželek horší než 

na dráze první. Suma sumárum tak první duel výkonem dvaadvacet kuželek přes třista vyhrává domácí hráč a 

Stavěči se tak ujímají vedení 2-2 a mají k dobru třicet kuželek. Druzí hráli David a Vláďa. Opět jsme byli svědky 

vyrovnaného boje, který rozhodly prakticky až úplně poslední hody. Do plných se výkonem sedm kuželek přes 

stovku ujímá vedení o jednu kuželku Vláďa. V dorážce byl o něco lepší David a do druhé půle jde s náskokem 

deseti kuželek (54/43). I druhé plné vyhrává Vláďa, tentokrát mu chyběla jedna kuželka ke stodvaceti a opět 

před dorážkou vede o jednu kuželku. V té, stejně jako na dráze první, byl lepší zase David, když je lepší o sedm 

kuželek. Nakonec se oba dostali přes třista. Domácí hráč o sedmnáct kuželek a Vláďa byl o šest kuželek horší. 

Ale ještě pár hodů před koncem mohl vyhrát kdokoliv z nich, ale hostující hráč měl poslední devítku hodně 

dlouhou, čehož David využil  ve svůj prospěch a stihnul dát dvě celé devítky, což rozhodlo. Domácí tak vedou 

4-0 a mají k dobru třicet šest kuželek. Třetí si zahrály dvě dámy, Veronika a Ivča. Také hostující hráčka se vrací 

po delší pauze, ale na jejím výkonu to nebylo skoro vůbec poznat. Až na ty úvodní plné, které lze ale jistojistě 

připsat počáteční nervozitě z návratu na chodovskou kuželnu. Veronika zaválela a čtyři kuželky jí chyběly do 

stodvaceti. To Ivča se trošku déle seznamovala s kuželnou a do stovky jí chybělo jedenáct kuželek. Tady dala 

soupeřce opravdu velkého fóra! Ale v dorážce zabrala a dokázala z manka stáhnout osm kuželek, když zahrála 

hodně solidních šedesát. Druhé plné obě hráčky zahrály hodně slušně a vyrovnaně . Veronika se dostala osm 

kuželek přes stovku a Ivča byla pouze o jednu horší. I druhá dorážka byla hodně vyrovnaná i když se obě v ní 

oproti první dráze pohoršily (35/32). Po konečném součty tak opět vítězí hráčka domácích, když dává jedenáct 

kuželek přes třista. Ale ani Ivča nemusela být smutná, do třístovky jí chybělo třináct kuželek. Za rozhodnutého 

stavu 6-0 a +60 kuželek si zahrála poslední dvojice ve složení Petr a František. Opět se oba do plných dostávají 

přes stovku. Petr o deset kuželek a soupeř byl o čtyři horší. Dorážka, ale domácímu hráči vůbec nevyšla, když 

mu jedna kuželka chyběla do třiceti. Toho využil František a do druhé části duelu jde s vedením dvou kuželek. I 

druhé plné je lepší Petr. Ke svému výkon z dráhy první přidal ještě tři kuželky navíc a před poslední dorážkou 

vede o šest kuželek. Takže i tato část slibovala pěknou podívanou. Jenže Petr už nechtěl připustit žádné drama 

a dává jednou tolik co na dráze první a stejně jako jeho spoluhráči, se dostává přes třístovku a to o třináct 

kuželek. František se sice také oproti první dráze  v dorážce zlepšil, ale pouze o pět kuželek a to dnes na 

soupeře nestačilo. Nakonec tedy domácí výkonem šedesát tři kuželek přes dvanáct set vítězí 10-0 ale hosté 

dnes bojovali a kanár je pro ně opravdu krutým výsledkem. No a obhájci titulů se ukázali v parádním světle. 


