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DOMÁCÍ 
   

čz. 7 HOSTÉ 
     

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

RANDÝSKOVÁ 181 86 267 2 11 NÝVLT 195 61 256 0 14 

RANDÝSEK 204 79 283 0 14 SMRŽ 212 98 310 2 7 

GBUR 203 63 266 0 12 VAŠKO 197 97 294 2 8 

ZADINOVÁ 196 41 237 0 26 REWCZUK 231 108 339 2 4 

 
784 269 1053 0 63 

 
835 364 1199 2 33 

   
  

        
DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 

      
starosedláci 2   1053   0 

      
ajeťáci 8   1199   2 

 
    

    

Únor pokračoval dalším zápasem mezi Starosedláky a Ajeťáky. Na úvod si zahráli Jindra a Bedřich. Domácí 

hráčce chybělo do stovky v plných deset kuželek, ale před dorážkou ztrácela jednadvacet kuželek, jelikož 

hostující hráč zahrál úvodní plné výborně. V dorážce pak zahráli oba skoro stejně. Jindra dorazila celé čtyři 

devítky a Bedřich byl o dvě kuželky horší. Takže do druhé půle šel s nadějným vedením hostující hráč. Jenže 

změna drah přinesla i změnu poměru sil na plánech. Jindra si do plných o jednu kuželku polepšila, kdežto 

hostující hráč druhé plné nezvládl a ze svého náskoku ztratil sedm kuželek (91/84). Stále však měl solidní 

náskok. Jenže Bedřichovi nevyšla ani druhá dorážka. Horko těžko dorazil celé tři devítky, což jak se vzápětí 

ukázalo, bylo žalostně málo. Jindra totiž dorazila pět devítek a pět kuželek k tomu a povedl se jí dokonalý 

obrat ve vývoji tohoto duelu a celkově vítězí. Domácí tým se tak ujímá vedení 2-0 a mají k dobru jedenáct 

 kuželek. Druzí šli na plány Hynek a Petr. Domácímu hráči do stovky v úvodních plných chyběly čtyři kuželky i 

tak šel s vedení šesti kuželek do dorážky Petr. Jenže Hynkovi po dorážce chyběla jedna kuželky k pěti devítkám 

a když Petr dorazil přes veškerou snahu jenom devítky čtyři, tak s vedením dvou kuželek šel do druhé poloviny 

mače domácí hráč. I ve druhých plných si oba hráči nedávali nic zadarmo. Hynek se dostal přes stovku o osm 

kuželek a Petr o deset. Takže, před druhou dorážkou byl stav srovnán. Rozhodnout tedy muselo posledních 

dvacet hodů do dorážky. V té pak hostující hráč předváděl mnohem jistější a přesnější hru než Hynek. Petrovi 

chyběla jedna kuželka k sedmi devítkám a to rozhodlo v jeho prospěch. Jako první se dostal přes třístovku, o 

deset kuželek a po zásluze bere body za výhru. Srovnává tak stav na 2-2 a jeho tým už vede o šestnáct kuželek. 

Třetí si zahráli Tomáš a Pepa. Úvodní plné vyhrál domácí hráč o čtyři kuželky (98/94). V dorážce pak přece 

jenom Pepa zúročil „léta dřiny a odříkání na plánech chodovské kuželny“ a dorazil rovných šest devítek, což 

bylo jednou tolik co jeho soupeř. I druhé plné vyhrál Tomáš. Tentokrát o dvě kuželky (105/103). Jenže dorážka 

byla opět v režii hostujícího hráče. Sice nezahrál tolik co na dráze první i díky šesti chybám, přesto své vedení 

navýšil o sedm kuželek. Tak,  po konečném součtu všech čísel, třetí duel vyhrál Pepa a ještě přidal osmadvacet 

kuželek ve skóre k dobru pro svůj tým. Poslední si zahráli Alenka a Marcel. Hostující hráč rozhodl o osudu 

tohoto duelu hnedle v úvodních plných. Alence chyběly dvě devítky do stovky a rázem měla manko 

čtyřiatřiceti kuželek (82/116). V dorážce sice držela s Marcelem více krok, přesto ztratila dalších tucet kuželek. 

Po změně stran se do plných soupeře držela jako klíště a ztratila jenom jednu kuželku (114/115), ale následná 

dorážka jí úplně pokazila celkový dojem z její hry. Sice si slušně otevřela, ale pak už nedokázala až do konce 

dorazit zbytek kuželek a nakonec jí jedna kuželka ještě zůstala. To byla opravdu škoda. Sice nemohla pomýšlet 

na to aby Marcela v jeho současné formě alespoň více potrápila, ale po druhých plných nebylo daleko k tomu 

aby její konečné číslo jí udělalo radost. Marcel podpořil výborný výkon  sedmi devítkami v dorážce a nakonec 

mu jedna kuželka chyběla ke třista čtyřiceti. Hosté tak poráží domácí tým 8-2 a chyběla jim jedna kuželka 

k dvanácti stovkám poražených kuželek. 


