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DOMÁCÍ 
   

čz. 72 HOSTÉ 
     

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

FUKOVÁ 216 103 319 2 7 GBUR 178 60 238 0 21 

HRUŠKA D. 193 88 281 2 8 RANDÝSKOVÁ 203 77 280 0 13 

HAVEL 232 91 323 2 10 RANDÝSEK 188 79 267 0 13 

ŠANDERA 215 97 312 2 6 ZADINOVÁ 154 63 217 0 18 

 
856 379 1235 2 31 

 
723 279 1002 0 65 

   
  

        
DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 

      
stavěči 10   1235   2 

      
starosedláci 0   1002   0 

  
  

    

V prvním červnovém zápase se utkali Stavěči a Starosedláci. Zatímco domácí tým má před s sebou ještě spoustu zápasů, 

tak jejich soupeřům chybí i s tímto duelem odehrát pouze dva a budou mít za s sebou celý letošní ročník. První si zahráli 

Veronika a Tomáš. Domácí hráčka se do plných dostala sedmnáct kuželek přes stovku a utíká soupeři o třicet kuželek. 

Také v následné dorážce si Veronika udržela dominanci a doráží rovných šedesát kuželek. Tomáš, se naopak nedostal  

ani na celé tři devítky, k čemuž mu chyběla jedna kuželka. Což ostatně plně korespondovalo s tuctem jeho chyb. Ve 

druhých plných, snad pod dojmem velkého náskoku, domácí hráčka polevila, když dává o dvě devítky méně než na dráze 

první. Tomáš se naopak polepšil oproti první dráze o čtrnáct kuželek, ale i tak jeho ztráta narostla o dalších osm kuželek. 

V následné dorážce si poté domácí hráčka pohlídala své vedení a výkonem devatenáct kuželek přes třístovku, uhrála 

první body na konto svého týmu a k tomu přidala jednaosmdesát kuželek náskoku. Druzí hráli David a Jindra. Tady to už 

bylo mnohem vyrovnanější a o výhru se bojovalo až do úplného konce. První plné zahráli oba stejně, když jim chybělo 

čtrnáct kuželek do stovky! V dorážce pak byla Jindra o jednu kuželku lepší než David (43/44). Ve druhých plných se David 

zlepšil na sedm kuželek přes stovku. Jenže soupeřka byla ještě o deset kuželek lepší. Takže před poslední dorážkou vede 

Jindra o jedenáct kuželek. Rozhodnout tedy musela druhá dorážka. V té, ke své smůle, hostující hráčka více chybovala a 

nejvíc jí mrzela chyba v posledním hodu, což pomohlo Davidovi k vítězství. Doráží o tucet kuželek víc (45/33) a nakonec o 

jednu kuželku celkově vyhrál. Jak jsem říkal, napínavý duel až do úplného konce. Takže domácí po polovině duelů vedou 

4-0. Třetí dvojici tvořili Martin a Hynek. Domácímu hráči v úvodních plných chyběla jedna kuželka do stodvaceti a 

protože úvodní plné zrovna Hynkovi nesedly, vede Martin o dvaatřicet kuželek. V dorážce se poměr sil vyrovnal. 

Dokonce v ní byl Hynek o čtyři kuželky lepší (40/44), takže  ztráta hostujícího hráče se o trochu snížila. Ve druhých plných 

se Hynek zlepšil na jednu kuželku přes stovku, přesto ztratil dalších tucet kuželek na Martina. No a ve druhé dorážce pak 

Martin nic ze svého tempa neubíral a utekl soupeři o dalších šestnáct kuželek. Výkonem třiadvacet kuželek přes 

třístovku, tak Martin přidal rozhodující dva body na konto svého týmu a ten před posledním duelem vede 6-0 a rozdíl 

v kuželkách je +138 ve prospěch Stavěčů. Poslední si zahráli, de facto z povinnosti, Petr a Alenka. Domácí hráč opět 

zvládl výborně úvodní plné, když uhrál sedmnáct kuželek přes stovku. To Alence chybělo devatenáct kuželek do stovky a 

rázem je tu rozdíl + 36 ve prospěch Petra. I dorážku si domácí hráč pohlídal, když mu jedna kuželka chyběla k šesti celým 

devítkám a jeho náskok narostl o dvacet kuželek. Ve druhých plných Petr polevil a zahrál o jednadvacet kuželek méně 

než v úvodních plných. I tak se jeho vedení navyšuje o pětadvacet kuželek. Následná dorážka se poté dohrála v poklidu. 

Domácí hráč se dostal tucet kuželek přes třístovku a díky tomu dnes hosté dostávají na cestu domů žlutého ptáčka 

zpěváčka i s klíckou. A Stavěči zatím proplouvají soutěží bez ztráty kytičky.  


