
21.03.2022 
    

  
      

DOMÁCÍ 
   

čz.   HOSTÉ 
     

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

RANDÝSEK 196 66 262 0 18 FUKOVÁ 215 89 304 2 8 

GBUR 181 57 238 0 13 HAVEL 227 108 335 2 7 

KABELE 223 85 308 2 14 ŠANDERA 206 99 305 0 7 

ZADINOVÁ 180 69 249 0 17 HRUŠKA D. 224 81 305 2 9 

 
780 277 1057 0 62 

 
872 377 1249 2 31 

   
  

        
DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 

      
starosedláci 2   1057   0 

      
stavěči 8   1249   2 

  
  

    

Tak Stavěči nám pokračují v jízdě na vítězné vlně když ani dnešní soupeř jim nekladl větší odpor. Nejspíš to myslí 

s obhajobou titulu opravdu vážně. První si zahráli Hynek a Veronika. Domácí hráč ztratil veškeré šance na úspěch hnedle 

v úvodních plných. Sice prvním hodem dává sedm jako soupeřka, ale druhý hod byla ozónová díra( čistý průhoz) a už to 

s ním až do konce plných jelo z kopce. To Veronice to do plných naopak pěkně sypalo a dává deset kuželek přes kilčo a 

vede o šestadvacet kuželek. V dorážce sice trochu zvolnila, ale i tak dává pět celých devítek. To Hynek se dál trápil i 

v dorážce, o čemž svědčí jedenáct chyb, čímž jeho konto přibylo pouze šestadvacet kuželek. Hostující hráčka tak má po 

polovině mače k dobru pět devítek. Změnou drah, jako by mávnutím kouzelným proutkem, se z Hynka stává úplně jiný 

hráč. Do plných nahrál tucet kuželek přes kilčo a ze své ztráty umazal sedm kuželek. Také v dorážce se zlepšil na rovných 

čtyřicet poražených kuželek, tady Veronika dává o čtyři kuželky více. Nakonec to tedy domácí hráč ještě vytáhnul na 

slušných 262, ale Veronika se dostala o čtyři kuželky přes třístovku a první body tedy putují na konto hostí. Druzí si 

zahráli Tomáš a Martin. Do plných se domácí hráč, stejně jako jeho předchozí kolega, zastavil šestnáct kuželek před 

stovkou a rázem zaostával za soupeřem o osmadvacet kuželek. Také v dorážce se Tomáš držel stejného čísla jako jeho 

kolega, když ho přehodil o jednu kuželku. To Martin zahrál stejně jako Veronika pět devítek. Ve druhých plných se 

Tomáš zlepšil, když do stovky mu chyběly tři kuželky. Jenže Martin byl ještě o dvě devítky lepší. V následné dorážce dává 

Tomáš rovných třicet a Martin celých sedm devítek. Tím se hostující hráč dostává pětatřicet kuželek přes třístovku  a tři 

kuželky mu chyběly k tomu, aby svého soupeře udolal o rovnou stovku. K Tomášově dnešnímu výkonu nutno ale 

podotknout, že hrál s hedicepem bolavého ramene, což se na jeho výkonu negativně projevilo. Třetí si za stavu 4-0 pro 

hosty zahráli Jana a Petr. Konečně duel vyrovnaných soupeřů a výkonů, který se rozhodl až v závěrečných hodech. První 

plné Jana, na které si  vzala své vlastní fungl nágl nové koule, dává pět kuželek přes stovku a má náskok pěti kuželek.  

V dorážce se chvíli hledala a čtyři kuželky jí chyběly k pěti devítkám. Toho Petr využil, dává celých šest devítek a po 

polovině tak vede o osm kuželek. Jenže Jana se dokonale sžila se svými koulemi a ve druhých plných dává dvě devítky 

přes kilčo  a před dorážkou, tak zase vede a to o čtyři kuželky. V té oba bojovali jako lvi (tedy lvice a lev). Jana se zlepšila 

oproti první dráze o tři kuželky a jedna jí chyběla k pěti devítkám. To Petr se oproti první dráze pohoršil o jednu celou 

devítku, což Janě stačilo na konečnou výhru o tři kuželky. Oba se v zápalu boje dostali přes třístovku. Jana o osm a Petr o 

pět kuželek. Takže před posledním duelem vedou hosté 4-2. Poslední si zahráli Alenka a David. Domácí kapitánka si do 

mače vypůjčila fuglovky koule od Janičky a ve druhé části duelu jí to přišlo k duhu. Do plných jí chybělo sedmnáct 

kuželek do stovky a protože David se dostal přes stovku o dvacet kuželek, tak své soupeřce hned na začátku  hodně 

utekl. V dorážce se Alenka stále hledala a jedna kuželka jí chyběla ke třem celým devítkám. To David dává rovných 

devítek pět a po polovině duelu, už vede  o padesát šest kuželek. Tedy na první dráze ty nové koule zrovna nebyly velkou 

výhodou pro domácí kapitánku. Alenka si ale nejspíš potřebovala na koule zvyknout, protože na druhé dráze už 

předvedla mnohem lepší výkon. Už do plných přišlo zlepšení a zastavila se tři kuželky před stovkou. David si tak zvýšil 

vedení pouze o sedm kuželek. No a v dorážce je dokonce Alenka lepší soupeře. Dvě kuželky jí chyběly k pěti devítkám a 

protože David dává pouze čtyři celé, tak v této poslední čtvrtině duelu vyhrává Alenka. Nakonec jí jedna kuželka chyběla 

ke dvěstě padesáti a jistě jí v hlavě zůstala myšlenka na zaopatření svých vlastních koulí. David, se stejně jako jeho 

spoluhráči, dostal přes třístovku, opět kuželek, a uhrává i poslední body. Hosté tak i díky tomu, že se opět dostali celkově 

přes dvanáct set, kuželek vítězí 8-2 a nadále pokračují ve své spanilé jízdě soutěží. 


