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DOMÁCÍ 
   

čz. 22 HOSTÉ 
     

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

FUKOVÁ 232 87 319 2 9 BAMBOUSKOVÁ 188 53 241 0 17 

HRUŠKA D. 226 100 326 2 5 HRBKOVÁ 173 72 245 0 14 

HAVEL 246 106 352 2 3 MAŠEK 219 86 305 0 9 

ŠANDERA 212 87 299 2 10 ZIGAL 201 88 289 0 7 

 
916 380 1296 2 27 

 
781 299 1080 0 47 

   
  

        
DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 

      
stavěči 10   1296   2 

      
zahrádkáři 0   1080   0 

  
  

   Stavěči mohutně kvaltují a už nyní, tři zápasy před jejich koncem v soutěži, se dostali touto dnešní výhrou na jejich 

tradiční první místo v tabulce týmů, kde vystřídali Ajeťáky. První si zahrály Veronika a Jana. Domácí hráčka do plných o 

jednu devítku překonala stovku, a protože její soupeřce do stovky chybělo šest kuželek, tak se ujímá vedení o patnáct 

kuželek. V dorážce pak Veronika pilně pokračovala v navyšování svého vedení. Chyběly jí dvě kuželky k šesti celým 

devítkám a soupeřce utekla o dalších pětatřicet kuželek. Hodně jí, ale k takovému rozdílu napomohla hra soupeřky. Ta si 

první devítku v drážce otevřela přímo hrozivě, a když se z toho nakonec vyklubal čestík, tak bylo s Janou zle nedobře. 

Celkem deset hodů potřebovala ke zdolání všech devíti kuželek a to se na ní negativně projevilo i v té druhé devítce. Z té 

jí na konci dorážky zůstala jedna kuželka, takže se jí nepodařilo uhrát ani dvě celé devítky. Ve druhých plných zahrála 

Jana úplně stejně jako na první dráze. Jenže domácí hráčce se splašily ruce a dává třiadvacet kuželek přes stovku a 

definitivě zlomila odpor soupeřky. Poté sice v dorážce zvolnila, když jí kuželka chyběla do čtyř devítek, ale i tak o 

devatenáct kuželek překonává třístovku. Jana dorazila rovné čtyři devítky a chyběla jí devítka k dvěstěpadesáti.  

Druzí hráli David a Jitka. Opět domácí hráč do plných přehazuje stovku. Tentokrát o šestnáct kuželek a protože Jitce do 

stovky chyběl rovný tucet, tak David vede o osmadvacet kuželek. Také v dorážce hrál prim domácí hráč. Doráží šest 

devítek a k tomu přidal další dvě kuželky posledním hodem. To Jitce chyběla jedna kuželka aby zvládla celé čtyři devítky. 

Ve druhých plných se David dostal deset kuželek přes stovku. Jitka se oproti své první dráze o tři pohoršila. Druhá 

dorážka se poté dohrávala v poklidu, jelikož domácí hráč jasně vedl. Nakonec mu chyběly čtyři kuželky, aby uhrál  

třistatřicet. Jitce chybělo pět ke dvěstěpadesáti. 

Za stavu 4-0 pro domácí nastoupila třetí dvojice ve složení Martin a Zdeněk. Konečně alespoň trochu vyrovnaná dvojice. 

Hlavně díky tomu, že oba nemají problém zahrát přes třista. Domácí hráč poprvé nastoupil s brýlemi, ale po druhém 

zkušebním hodu zjistil, že je zas tak nutně nepotřebuje a zbytek duelu odehrál bez nich. Použil je až v úplném závěru, 

když potřeboval zjistit, kolik hodů mu ještě zbývá do konce. Do plných se oba dostali přes stovku. Martin o čtyřiadvacet 

soupeř o šest kuželek. V dorážce pak domácí hráč dává rovných šest devítek a ztráta Zdeňka narostla o dalších jedenáct 

kuželek. Ve druhých plných je Martin o dvě kuželky horší své první dráhy a jeho náskok narostl o další devítku.                    

I v dorážce dává o dvě kuželky méně než na dráze první a nakonec o dvě kuželky přehodil třistapadesát. Zdeněk také 

zdolal třístovku, o pět kuželek a jako jediný hráč svého týmu se dnes přes tuto metu dostal.  

Za rozhodnutého stavu nastoupila poslední dvojice ve složení Petr a Pavel. Domácí hráč jistě chtěl přispět svým dílem 

svému týmu, obzvláště když ve vzduchu visela meta 1300 poražených kuželek, která byla docela blízko. Stačilo dát osm 

kuželek přes třista. No a Pavel měl před sebou neméně důležitý úkol a to odehnat nebezpečně blízko poletujícího 

žlutého ptáčka zpěváčka (kanárka). První plné dali oba přes sto. Petr sedmnáct a Pavel jedenáct kuželek. V dorážce se 

Petr trochu zasekl a dává rovné čtyři devítky. Což bylo o jednu devítku méně Pavla. A ten se tak dostal o tři kuželky do 

vedení. Ve druhých plných se ani jeden nedostali přes stovku. Petrovi chybělo pět a Pavlovi dokonce deset kuželek. 

V poslední dorážce se domácí hráč zlepšil oproti své první dráze o patnáct kuželek a nakonec se zastavil jednu kuželku 

před třístovkou. Pavel na něj po posledním hodu večera ztrácel deset kuželek. 

Takže domácí nakonec toho kanárka hostům na cestu domů dali. Čtyři kuželky jim chyběly ke zdolání mety 1300 

poražených kuželek. V tomto zápase zatím odolaly dva rekordy letošního ročníku. Nejlepší výkon družstva, který zatím 

mají v držení Ajeťáci (1304) a nejlepší výkon hráče, který je v držení Marcela Rewczuka (368). Ale Stavěči k jejich 

překonání neměli dnes moc daleko. Navíc teď hrají zápasy rychle za sebou, takže se dá očekávat jejich atak v každém 

dalším zápase. 



 

  PRŮBĚŽNÁ TABULKA 

DRUŽSTVA ZÁP.   +   - KUŽELKY PRŮMĚR b + b - 
 
POŘ. 

STAVĚČI 9 76 14 11339 1260 18 0 
 

1 

AJEŤÁCI 12 75 45 14329 1194 18 6 
 

2 

DŘEVÁCI 11 70 40 13130 1194 14 6 
 

3 

JUNIOŘI 9 54 36 10533 1170 12 6 
 

4 

ZAHRÁDKÁŘI 10 39 61 10944 1094 8 12 
 

5 

ŠIKULOVÉ 11 30 80 10706 973 2 20 
 

6 

STAROSEDLÁCI 12 26 94 12310 1026 2 22 
 

7 
 


