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DOMÁCÍ 
   

čz. 43 HOSTÉ 
     

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

VAŠKO 218 107 325 2 5 RANDÝSKOVÁ 197 58 255 0 15 

SMRŽ 201 62 263 0 9 RANDÝSEK  195 77 272 2 11 

ŠTEGOVÁ 199 77 276 2 16 ZADINOVÁ 181 38 219 0 25 

REWCZUK 211 86 297 2 7 KABELE 190 87 277 0 13 

 
829 332 1161 2 37 

 
763 260 1023 0 64 

   
  

        
DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 

      
ajeťáci 8   1161   2 

      
starosedláci 2   1023   0 

 
    

    

Ajeťáci plynule navazují na odehrání podzimní části soutěže a dnes už mají za s sebou druhý zápas jarní části. 

Do odvety vyzvali Starosedláky. První si zahráli Pepa a Jindra. Úvodní plné lépe zvládl kapitán domácích, když 

se dostal sedm kuželek přes stovku. Jindra byla o deset kuželek horší. Také v dorážce Pepa nedával soupeřce 

moc šancí na obrat, když mu chyběla jedna kuželka k pěti devítkám. Ke zvýraznění vedení mu hodně pomohla 

soupeřka, které i díky devíti chybám, chyběla jedna kuželka ke třem devítkám. Po polovině duelu tedy vede 

domácí hráč o osmadvacet kuželek a Pepa měl za s sebou polovinu „povinné“ třístovky. Po změně drah se 

Jindra přece jenom začala Pepovi trochu více přibližovat. Hlavně díky tomu, že domácí hráč hrál prvních deset 

hodů tvrdé středy a když  povolil tak lítal zprava doleva. V jednu chvíli už byl rozdíl mezi hráči dvanáct kuželek. 

Naštěstí Pepa po desátém hodu konečně našel tu správnou ulici a v druhých plných uhrál jedenáct kuželek 

přes stovku. Což bylo právě o těch jedenáct kuželek víc než dala Jindra. V následné dorážce pak domácí hráč 

pokračoval v krasojízdě, když dorazil rovných šest devítek i díky jedné hodovce. Nakonec jeho celkový výkon o 

pětadvacet kuželek překonal třista. Jak se nakonec ukázalo, tak tato meta už dnes zdolána nebyla. To 

soupeřka se v dorážce hodně trápila a i když byla o šest kuželek lepší než na své první dráze, tak dnes byla ze 

svého konečného čísla hodně zklamaná. I díky tomu tak domácí vedou 2-0  a mají k dobru sedmdesát kuželek. 

Druzí si zahráli Petr a Hynek. Tady už to byl mnohem vyrovnanější duel. Úvodní plné zahráli oba na chlup 

stejně, když jim chyběly dvě kuželky do stovky. V následné dorážce oba čtyřikrát minuli, přesto byl lepší Hynek, 

kterému chyběla jedna kuželka k pěti devítkám. To Petr zdolal rovné čtyři. Takže po půli vede hostující hráč o 

osm kuželek. Ve druhých plných se Petr zlepšil oproti své první dráze o pět kuželek a dostal o tři přes stovku. 

Hynkovi chyběla jedna kuželka k vyrovnání svého výkonu na dráze první. Tím pádem, byl rozdíl mezi hráči před 

druhou dorážkou pouhé dvě kuželky v neprospěch domácího hráče. Ke smůle domácích, ale jejich hráč hodně 

špatně otvíral a poté musel poctivě dorážet jednu kuželku za druhou. I díky tomu se oproti první dráze 

pohoršil o deset kuželek a nakonec mu jedna mu chyběla ke třem celým devítkám. To se náramně hodilo jeho 

soupeři. I ten se sice oproti své první dráze pohoršil, dokonce o jedenáct kuželek (44/33), ale stále to bylo o 

sedm více než dorazil Petr. Když se k tomu přičetly ty dvě, o které před dorážkou vedl, byl z toho nakonec 

rozdíl právě těch devíti kuželek, o které dnes Hynek Petra poráží. Hosté tak po tomto duelu srovnávají na 2-2 a 

o devítku snížili svou ztrátu v kuželkách. Třetí šli do boje dvě dámy Dáša a Alenka. Hostující hráčka si opět 

neopomněla vzít „své“ fuglovky koule, zapůjčené od dcery, které je měla zahřát do provozní teploty do  

posledního duelu. Domácí hráčka v úvodních plných uhrála tři kuželky přes stovku a ujala se vedení o jednu 

devítku. A to si dovolila dvacátým hodem dát ozónovou díru (průhoz). V následné dorážce se poté obě hodně 

trápily. Prakticky polovinu hodů vystřílely zbůhdarma. O čemž jasně svědčí počet chyb (11/10), z toho jedna u 

Dáši je ten průhoz do plných, takže obě desetkrát chybovaly v dorážce. Takže se nikdo nemohl divit, že ani 

jedna nedorazila celé tři devítky. Dáše chyběly dvě a Alence pět kuželek (25/22). I díky tomu tak po polovině 

duelu vede domácí hráčka o tucet kuželek. Druhé plné přinesly u obou mírnou ztrátu oproti těm na první 

dráze (96/87). I tak si Dáša pojistila svůj náskok další devítkou k dobru. Navíc Dáša konečně našla svou hru a 

v dorážce své soupeřce utíkala mílovými kroky. Nakonec jí dvě kuželky chyběly k šesti devítkám. To Alenka se 



neskutečně trápila. Ještě první devítku zvládla slušně, ale tu druhou už nedokončila, k čemuž jí chyběly dvě 

kuželky. Hlavní příčinou bylo celkem čtrnáct chyb v této dorážce. Ani nové koule jí tedy dnes moc nepodržely. 

Takže třetí duel vyhrává domácí hráčka a její tým se ujímá vedení 4-2 a rozdíl v kuželkách stoupnul na 118. Do 

posledního duelu nastoupili dva lídři svých týmu. Za domácí Marcel a hosty Jana. Ta si vzala do hry své od 

mamky zahřáté koule a dlouho držela se soupeřem krok. Prakticky celou první půli. Do plných jí Marcel utekl o 

jednu devítku, když dal deset kuželek přes stovku. V následné dorážce, ale Jana svou ztrátu postupně snižovala 

a kdyby posledním hodem ze dvou trefila alespoň jednu kuželku, tak mohla srovnat na remízu. Ale netrefila 

ani jednu a tak si Marcel udržel vedení jedné kuželky do druhé poloviny mače (145/144). Druhé plné, si  

Marcel pohoršil o jednu devítku oproti první dráze. Dneska měl spoustu tvrdých středů. Jenže Jana zaváhání 

svého soupeře nejenom že nevyužila, ale navíc ještě ztratila tucet kuželek. Také díky jedné ozónové díře! V 

poslední dorážce pak Marcel konečně trochu našel svou hru, hlavně udělal jenom dvě chyby a i díky tomu mu 

tři kuželky chyběly k šesti devítkám. Nakonec se zastavil tři kuželky před třístovkou, což je mimochodem už po 

druhé co se přes tuto metu letos nedostal. Že by chyběly tréninky? Jana se ještě snažila tento duel 

zdramatizovat, ale nakonec jí chyběla jedna kuželka k pěti devítkám. Což v konečném součtu znamenalo, že 

prohrává o dvacet kuželek. Takže poslední duel vyhrává domácí hráč a konečné skóre je tímto 8-2 ve prospěch 

domácího týmu. Dnes padla pouze jedna třístovka a to u domácích. Ti si tak připisují další dva body za výhru 

do celkové tabulky. 

    PRŮBĚŽNÁ TABULKA 

DRUŽSTVA ZÁP.   +   - KUŽELKY PRŮMĚR b + b - 
 

POŘ. 

AJEŤÁCI 8 55 25 9389 1177 14 2 
 

1 

STAVĚČI 5 42 8 6328 1266 10 0 
 

2 

JUNIOŘI 6 34 26 7020 1170 8 4 
 

3 

DŘEVÁCI 5 26 24 5912 1182 4 6 
 

4 

ZAHRÁDKÁŘI 4 19 21 4377 1094 4 4 
 

5 

ŠIKULOVÉ 7 24 46 6851 979 2 12 
 

6 

STAROSEDLÁCI 7 10 60 7154 1022 0 14 
 

7 
 

HRÁČ(KA) NEJLEPŠÍ VÝKON:        MARCEL REWCZUK aj. 349      FUKOVÁ VERONIKA st. 329 

HRÁČ(KA) NEJLEPŠÍ PRŮMĚR:     HAVEL MARTIN st.       332      FUKOVÁ VERONIKA  st. 315 


