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DOMÁCÍ 
   

čz. 37 HOSTÉ 
     

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

ZADINOVÁ 163 64 227 0 16 KREJCÁREK 195 87 282 2 13 

RANDÝSKOVÁ 185 90 275 0 12 PAVELKA 223 112 335 2 5 

RANDÝSEK 187 72 259 0 13 HRUBOŠ 205 67 272 2 11 

GBUR 178 75 253 0 16 HORNOVÁ 207 108 315 2 12 

 
713 301 1014 0 57 

 
830 374 1204 2 41 

   
  

        
DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 

      
starosedláci 0   1014   0 

   
  

  
junioři 10   1204   2 

  
  

    

Už ve druhém zápase po s sobě vítězný tým nedal poraženému ani bod. V předchozím zápase 

Stavěči  Šikulům a v tomto zápase zase Junioři Starosedlákům. Jako první si zahráli Alenka a 

František. V úvodních plných se domácí kapitánka chvíli hledala a toho využil její soupeř 

k menšímu náskoku. V dorážce byl také lepší František, ale pouze o dvě kuželky. Druhé plné 

se Alenka zlepšuje, ale to samé předvedl i František a tak jeho vedení opět o něco více 

narostlo. Navíc v následné dorážce se nám domácí hráčka opět trochu hledala a tak si 

hostující hráč v poklidu došel pro výhru. A k tomu nahrál k dobru pětapadesát kuželek. Druzí 

hráli Jindra a Vláďa. Opět je to hostující hráč, který soupeřce utíká hnedle v úvodních plných. 

V dorážce mu Jindra trochu více stačila ale i tak její ztráta narůstá. Ve druhých plných se 

Jindra konečně dostala na stovku, ale Vláďa nic ze svého vedení neztratil. Ba naopak ještě o 

pár kuželek soupeřce utíká. Takže druhá dorážka už byla pouze z povinnosti. Díky ní se Vláďa 

nakonec jako první hráč dne dostal přes třístovku a to o pětatřicet kuželek. Za což 

samozřejmě bere body a vedení Juniorů narůstá na 4-0 +115 kuželek. Třetí šli na plány Hynek 

a Michal. Domácí hráč dal nedávno třístovku a tak se čekalo, s jakým výkonem se dnes 

představí. Ale i Michal už má v zápase hozeno přes třista a proto se čekal tuhý boj. A taky že 

jo. Oba střídali dobré hody se slabšími a tak dlouho byly šance na výhru jednoho, či druhého  

vyrovnané. První plné zvládl lépe Michal. Ale v dorážce zase zahrál lépe  Hynek a tak byl 

rozdíl mezi nimi po půlce minimální. Ve druhých plných začal domácí hráč na soupeře ztrácet 

a tak musel ve druhé dorážce zabrat, aby ještě měl šanci na výhru. Jenže i když Michal 

druhou dorážku taktéž více bojoval s kuželnou, než se soupeřem, nakonec dotáhl i tento duel 

do vítězného konce pro svůj tým. Takže před poslední dvojicí ve složení  Tomáš proti Andree, 

už šlo pouze o to jestli, hosté nadělí domácím kanára, či domácí hráč uhraje alespoň čestné 

body. Jenže od začátku nenechávala hostující kapitánka nikoho na pochybách, o tom že dnes 

body rozdávat nebude. Navíc Tomášovi to dnes lítalo z jedné strany dráhy na druhou a tak to 

soupeřce hodně ulehčoval. Ale Andrea to vlastně ani nepotřebovala. Dnes na její straně 

padlo plno devítek. Tuším čtyři na její první dráze a na to Tomáš dnes nenašel odpověď. 

Takže i tento duel s přehledem vyhrává hostující hráčka výkonem patnáct kuželek přes třista. 

Nakonec hosté poprvé letos překonali dvanáctistovku a domácí si toho kanárka i s klíckou 

přece jenom odnesli. 

   


