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DOMÁCÍ 
   

čz. 46 HOSTÉ 
     

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

RANDÝSEK 192 81 273 0   KLOFANDA 224   106 330 2 5 

RANDÝSKOVÁ 201 52 253 0   KUCA 206 79 285 2 9 

GBUR 185 65 250 0 
 

MOJŽÍŠ 222 94 316 2 5 

ZADINOVÁ 169 71 240 2   HUBAČ 174 60 234 0 18 

 
747 269 1016 0 0 

 
826 339 1165 2 37 

   
  

        
DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 

      
starosedláci 2   1016     

      
dřeváci 8   1165   0 

  
  

    

 Ve druhém květnovém zápase si to na plánech rozdali Starosedláci a Dřeváci. První si zahráli Hynek a Jirka. Domácímu 

hráči chybělo do plných osm kuželek do stovky. To Jirka se dostal přes kilo o třináct kuželek a ujal se vedení. Také 

v dorážce hostující hráč utíkal svému soupeři mílovými kroky. Jedna kuželka mu chyběla k šesti devítkám a protože 

Hynkovi jedna chyběla ke čtyřem devítkám, tak po půlce duelu byl rozdíl mezi hráči sedmatřicet kuželek ve prospěch 

Jirky. Ve druhých plných Hynek konečně uhrál rovnou stovku, ale opět na soupeře ztrácel. Tentokrát jedenáct kuželek. 

V následné dorážce se domácímu hráči povedlo také zlepšit, když byl o jedenáct kuželek lepší než na dráze první.  To 

Jirka na chlup stejně zopakoval stejný výkon v dorážce jako na dráze první a tak jasně vítězí díky výkonu třiceti kuželek 

přes třístovku. Druzí hráli Jindra a Tonda.  Úvodní plné se oba dostali přes stovku, Jindra o tři a Tonda o čtyři kuželky.  

V dorážce se domácí hráčka trápila a nedorazila ani tři celé devítky. Chyběla jí k tomu jedna kuželka. To Tonda zahrál 

tuto část mnohem lépe, když utekl soupeřce o sedmnáct kuželek. Ve druhých plných se přes stovku dostal pouze 

hostující hráč. O dvě kuželky a přidal další čtyři ke svému vedení. Jindra poté v dorážce na chlup stejně zopakovala svůj 

výkon z první dráhy. Tonda se sice oproti své první dráze pohoršil o sedm kuželek (43/36) i tak mu to stačilo na celkovou 

výhru. Akorát na třístovku dnes nedosáhl. Třetí šli na plány Tomáš a Martin. V prvních plných se ani jeden nedostal přes 

stovku. Tomášovi chybělo třináct a Martinovi jedna kuželka. V dorážce pak hostující hráč zdolal o dvacet kuželek více 

než-li soupeř a do druhé půli si nesl slušné vedení v kuželkách. Ve druhých plných se oba zlepšili. Tomáš o jedenáct 

kuželek a Martin dokonce o čtyřiadvacet oproti výkonům na dráze první. V následné dorážce si poté hostující hráč 

zkušeně pohlídal svůj náskok a za výkon šestnáct kuželek přes třista, přidal další dva body na konto hostů. Poslední 

zahráli Alenka a Roman. Domácí kapitánka hrála alespoň o čestné bodíky, aby si domů její tým neodnesl kanára. Jenže 

v prvních plných se Alenka hodně trápila. Do stovky jí chybělo osmadvacet kuželek a na soupeře ztrácela patnáct 

kuželek. Zlepšení z její strany přišlo v dorážce, ve které dokázala umazat ze své ztráty osm kuželek. Druhé plné už byly od 

Alenky mnohem lepší. Tři kuželky jí chyběly do stovky a protože Roman zopakoval výkon z dráhy první, tak najednou 

před závěrečnou dorážkou vede domácí hráčka o tři kuželky. Rozhodnout tedy muselo posledních dvacet hodů obou 

hráčů. Během nich oba bojovali o každou kuželku. Nakonec nejspíš rozhodlo ve prospěch domácí hráčky méně chyb. 

Alenka jich měla čtyři a Roman o pět víc. Díky tomu se nakonec domácí hráčce povedlo ještě tři kuželky přidat navíc ke 

svému náskoku a poráží tak Romana o šest kuželek. Díky tomu uhrála alespoň čestné bodíky pro svůj tým a odehnala 

nebezpečně blízko poletujícího žlutého ptáčka zpěváčka. Hosté tak celkově vítězí 8-2 a připisují si důležité dva body do 

celkové tabulky. 


