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      DOMÁCÍ 

   
čz. 31 HOSTÉ 

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

HERDA J. 214 62 276 0 13 EGER J. 213 74 287 2 12 

VAŠKO J. 218 84 302 2 11 KOSTKOVÁ A. 169 43 212 0 22 

SMRŽ P. 221 90 311 1 6 MAŠEK Z. 204 107 311 1 4 

REWCZUK M. 237 98 335 2 5 ZIGAL P. 226 83 309 0 8 

 
890 334 1224 2 35 

 
812 307 1119 0 46 

   
  

        DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 

      ajeťáci 7   1224   2 
      zahrádkáři 3   1119   0 
 

    
    

Ve čtvrtém utkání domácího týmu se potkal na kuželně s tradičním soupeřem se Zahrádkáři. Domácí nasadili 

do první dvojice nováčka Honzu a proti němu hrál taktéž nový hráč u Zahrádkářů Jirka. I když ten si odbyl křest 

ohněm už v neděli proti Šikulům. A oba zahráli velmi slušně. První plné vyhrál domácí hráč o dvě devítky, když 

dal jedenáct kuželek přes stovku (111/93). V dorážce měl Honza dlouhé devítky a přestože míň chyboval (5/7), 

dokázal Jirka šest kuželek ze ztráty umazat. Druhé plné šel Honza opět přes stovku,o tři kuželky , ale Jirka  dal 

velmi pěkných stodvacet a rázem to byl on, kdo před dorážkou byl na tom lépe. Když hostující hráč zahrál 

v dorážce  znovu o šest kuželek lépe než soupeř, bylo na konci jasné, že první body bere Jirka a hosté se ujímají 

vedení 2-0 a mají k dobru jedenáct kuželek. Honza byl z prohry smutný, ale nebylo proč, protože na úvod jeho 

kuželkářské kariéry to nebyl vůbec špatný výkon. No a Jirka  má ze dvou startů dvě výhry, takže se rozjel také 

moc pěkně. Druzí nastoupili Pepa a Alenka. Tady bylo jasné, že domácí hráč musí zvítězit a čekalo se jenom o 

kolik soupeřce odskočí. Ale v prvních plných se ho Alenka slušně držela. Pepa dal osm kuželek přes stovku a 

vedl o sedmnáct kuželek. Dorážka z jeho strany nebyl  zrovna žádný šlágr i díky sedmi chybám a tak byl rád 

alespoň za čtyřicet poražených kuželek. Naštěstí pro něj se Alenka v dorážce hodně trápila a dala jenom dvě 

celé devítky. Změna drah nepřinesla nic nového. Pepa se do plných dostal opět přes stovku tentokrát o deset 

kuželek a protože  druhé plné soupeřce vůbec nešly, tak jí utekl o třicet dva kuželek.Ve druhé dorážce přece 

jenom Pepa zpřesnil hru ale i tak byl jenom o čtyři kuželky lepší než na dráze první. I Alenka se v dorážce 

trochu zlepšila, přesto jí chyběly dvě kuželky do tří devítek. Nakonec se Pepa jako první hráč dostal přes třista 

a to o dvě kuželky. Takže po dvou duelech byl stav vyrovnán na 2-2 , ale domácí byli lepší o sedmdesát devět 

kuželek. Třetí si zahráli Petr a Zdeněk. To už byl mnohem vyrovnanější duel. První plné dává Petr pět kuželek 

přes stovku a ujal se vedení o sedmnáct kuželek. Jenže v dorážce dává Zdeněk bez jedné kuželky sedm devítek 

a protože Petr pouze čtyři celé, rázem po polovině vede Zdeněk o jednu devítku. Druhé plné zahráli oba 

výborných sto šestnáct a tak dorážka slibovala velký boj. Petr dává rovných šest devítek  a dostal se jedenáct 

kuželek přes třista. Zdeněk posledním hodem na nejzadnější kuželku aby alespoň vyrovnal, udržel pevné nervy 

a na světě je první letošní plichta v zápase. Opravdu moc povedený duel. Takž před poslední dvojicí byl stav     

3-3  a +79 kuželek pro domácí. Takže stále bylo oč. Hrát. Hosté mohli srovnat a domácí chtěli samozřejmě celý 

zápas vyhrát. O konečný výsledek se utkali dva kamarádi i mimo kuželnu Marcel a Pavel. Hostující hráč se vrátil 

po tříměsíční pauze způsobené nepříznivou covidou situací a tak se oprávněně čekalo, jak se s tou dlouhou 

pauzou popasuje. A musím uznat, že pauza na něm nebyla vůbec znát, možná až v závěru duelu kdy už mu 

tuhly nohy. Už první plné ukázaly domácímu hráči, že to dnes nebude mít vůbec jednoduché. Sice dává tucet 

kuželek přes stovku, ale Pavel byl ještě o pět kuželek lepší. V následné dorážce měli oba hodně dlouhé devítky. 

Nakonec,  Marcel dorazil rovné čtyři devítky, ale Pavel byl o dvě kuželky lepší. Mohl i o víc, ale to by musel do 

celé devítky posledním hodem dát víc než pouze dvojku. Takže po půlce vede hostující hráč o sedm kuželek. 

Druhé plné přinesly postupný obrat ve vývoji utkání ve prospěch domácího hráče. Pavel sice překonal stovku o 

jednu devítku, ale Marcel byl ještě o jedenáct kuželek lepší. Tím pádem už před poslední dorážkou vedl a to 

mu dalo více klidu do rozhodující části mače. Nakonec mu jedna kuželka chyběla k sedmi devítkám a zastavil 

se na konečném čísle pětatřicet kuželek přes třista. Pavel také nezahrál dorážku špatně, ale dorazil „pouze“ 

pět devítek, čímž se dostal jednu devítku přes třista, což mu ale na výhru nestačilo. Ale i tak pro čtvrt roce bez 



tréninku zahrát takové číslo. Je vidět, že když se kuželky umí, tak se nedají zapomenout. Domácí tak uhráli i 

poslední body vyhrávají 7-3. A opět se dostali přes dvanáct set. Navíc se přesvědčili, že mají dalšího nadějného 

hráče v záloze.  


