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DOMÁCÍ 
   

čz. 1 HOSTÉ 
     

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

PAVELKA 236 95 331 2 3 RANDÝSKOVÁ 203 70 273 0 17 

HOVORKOVÁ 175 76 251 0 14 RANDÝSEK 194 90 284 2 13 

KREJCÁREK 209 74 283 2 14 KABELE 209 69 278 0 15 

HRUBOŠ 199 97 296 2 5 ZADINOVÁ 167 62 229 0 16 

 
819 342 1161 2 36 

 
773 291 1064 0 61 

   
  

        
DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 

      
junioři 8   1161   2 

      
starosedláci 2   1064   0 

  
  

    

V posledním květnovém zápase si to na plánech rozdali Junioři a Starosedláci . První si zahráli Vláďa a Jindra. Do plných 

zahráli oba skvěle. Jindra se dostala o deset kuželek přes stovku a Vláďa byl ještě o sedm kuželek lepší. Jak dobře zahrála  

starosedlačka plné, tak dorážka byla od ní úplný opak. Třináct chyb a tak mohla být ráda, že jí do dvou devítek chyběla 

jenom jedna kuželka. Toho naopak využil soupeř. Dal rovných padesát a soupeřce výrazně utíká. Nevydařená dorážka se 

podepsala na výkonu Jindry ve druhých plných. V těch jí chybělo sedm kuželek do stovky a na soupeře ztratila dalších 

šestadvacet kuželek. Vláďovi totiž chyběla jedna kuželka do sto dvaceti. Závěrečná dorážka naopak sedla hráčce 

Starosedláků. Jedna kuželka jí chyběla k šesti devítkám a osm kuželek stáhla ze svého manka na soupeře. Přesto, jasně 

za jednatřicet kuželek přes třístovku, vítězí Vláďa. Druzí nastoupili Ivča a Hynek. Hráčce Juniorů nevyšly vůbec první plné. 

Sedmdesát sedm, s tím opravdu nemohla být spokojená. I díky tomu ztrácela hned na začátku na soupeře jednadvacet 

kuželek. V dorážce už tolik neztrácela, přesto její manko narostlo o další čtyři kuželky (41/45). Druhé plné už byly od Ivči 

mnohem lepší, když jí chyběly dvě kuželky do stovky. Díky tomu její ztráta o dvě kuželky klesla. Hynek, poté zopakoval 

druhou dorážku na chlup stejně, jako na dráze první a protože Ivča se trochu více v dorážce hledala, tak náskok hráče 

Starosedláků se navýšil o deset kuželek. V konečném součtu, tak první body za výhru bere Hynek a srovnává stav na 2-2. 

Ve třetí dvojici si zahráli František a Jana. Úvodní plné zahráli oba úplně stejně, když se dostali tři kuželky přes stovku. 

Dorážka pak byla u obou hodně slabá. Janě chyběla jedna kuželka ke třem devítkám a Františkovi čtyři. Nebylo se ani 

čemu divit, když prakticky polovinu hodů v dorážce vyházeli „pánu bohu do oken“ (9/10 chyb). Druhé plné opět zahráli 

stejně. Šest kuželek přes stovku. A tak o vítězi musela rozhodnout druhá dorážka. V té se oba hodně zlepšují oproti 

výkonu na dráze první. Františkovi chyběly tři kuželky k šesti devítkám a Janě dvě k pěti. V konečném součtu, pak vítězí 

hráč Juniorů o pět kuželek. Tím pádem se jeho tým ujímá vedení 4-2. Poslední si zahráli Michal a Alenka. Rozhodnuto o 

osudu tohoto duelu bylo prakticky hnedle po prvních plných. Michal zvládl uhrát jedenáct kuželek přes stovku, což bylo 

o šestatřicet víc, než se povedlo Alence. V dorážce se kapitánka Starosedláků snažila a díky čtyřem celým devítkám o dvě 

kuželky svou ztrátu korigovala. Michal ve druhých plných výrazně polevil, když mu tucet kuželek chyběl do stovky. 

Alenka byla o čtyři kuželky lepší a tak opět o trochu její manko pokleslo. Naštěstí pro Juniory, si jejich hráč v poslední 

dorážce vzpomněl, jak se hrají kuželky a dorazil rovných sedm devítek. I díky tomu nakonec atakoval celkovou třístovku, 

do které mu chyběly ve finále čtyři kuželky. To Alenka se v poslední dorážce trochu více trápila, když jí do tří devítek 

chyběla jedna kuželka. Poslední body tedy za výhru putují na konto Juniorů a ti i díky, výrazně lepšímu celkovému skóre 

vítězí nad soupeři poměrem 8-2.  


