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DOMÁCÍ 
   

čz. 55 HOSTÉ 
     

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

KABELE 218 70 288 2 13 BAMBOUSKOVÁ 186 67 253 0 13 

RANDÝSKOVÁ 196 50 246 0 15 MAŠEK 208 97 305 2 6 

RANDÝSEK  200 78 278 2 11 EGER 195 70 265 0 12 

ZADINOVÁ 179 56 235 0 19 ZIGAL 207 104 311 2 3 

 
793 254 1047 0 58 

 
796 338 1134 2 34 

   
  

        
DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 

      
starosedláci 4   1047   0 

      
zahrádkáři 6   1134   2 

 
    

    

 Odveta mezi týmy, byla letošním zápasem domácího týmu a hlavně nečekaně vyrovnaná. Starosedláci stihli za týden tři 

zápasy a mají tedy letošní ročník za s sebou a mohou se v poklidu přes léto připravovat na další sezónu. První si zahrály 

dvě Janičky. Domácí hráčka si vzala vedení, výkonem jedenáct kuželek přes stovku do plných do svých rukou, o šestnáct 

kuželek. Pak, ale nečekaně polevila v následné dorážce, když s odřenýma ušima doráží celé tři devítky a toho využila 

hostující Jana ke snížení své ztráty na osm kuželek. I druhé plné lépe zahrála domácí hráčka a díky šesti kuželkám přes 

stovku, její vedení narostlo opět o šestnáct kuželek. V následné dorážce si poté domácí Jana lépe pohlídala své hody a 

ještě o dalších jedenáct kuželek soupeřce utekla. Nakonec jí tucet kuželek chybělo k dosažení třístovky. Domácí tak 

vedou po prvním duelu 2-0 a mají k dobru třicet pět kuželek. Druzí hráli Jindra a Zdeněk. Úvodní plné vyhrává domácí 

hráčka, když jí chyběla jedna kuželka do stovky, o pět kuželek. To bylo ale naposledy, co v tomto duelu vedla. Následnou 

dorážku totiž vůbec nezvládla, když jí jedna kuželka chyběla do dvou celých devítek. Hlavně díky jedenácti chybám. 

Velkého zaváhání soupeřky na vedlejší dráze využil Zdeněk k obratu ve vývoji duelu. V dorážce soupeřce utekl o 

sedmadvacet kuželek a do druhé poloviny mače šel s náskokem dvaadvaceti kuželek. Druhé plné Zdeněk zahrál čtrnáct 

kuželek přes stovku a protože Jindře chyběly tři ke stovce, tak vedení Zdeňka před dorážkou, o devětatřicet kuželek, už 

bylo pro Jindru nedostižné. V té poté Zdeněk ještě přidal devítku k tomu co nahrál na dráze první a celkovým výkonem 

pět kuželek přes třístovku v poklidu dohrál tento duel. Srovnal stav na 2-2 a na kuželky už vedli hosté. A to o 

čtyřiadvacet. Třetí hráli Hynek a Jirka. V úvodních plných se oba dostali přes stovku. Domácí hráč o pět a soupeř o dvě 

kuželky. V dorážce, ale nečekaně Jirka dlouho dorážel jednotlivé kuželky a nakonec mu chyběla jedna kuželka ke třem 

devítkám. To Hynek zahrál mnohem lépe, když mu jedna chyběla k šesti devítkám. I díky tomu uhrál náskok třiceti 

kuželek po první polovině duelu. Ve  druhých plných, na stovku nedosáhl ani jeden. Hynkovi chybělo pět a Jirkovi sedm 

kuželek. Díky tomu měl domácí hráč stále slušný náskok do poslední dorážky. V té, ale zahrál Hynek ještě o jednu 

kuželku méně než jeho soupeř v první dorážce. Dvě kuželky mu chyběly do tří devítek. Zaváhání soupeře se snažil Jirka 

ještě využít k obratu ve vývoji duelu. Mohutně stahoval svou ztrátu, ale nakonec se ukázalo, že Hynek si nahrál hodně 

kuželek k dobru, když mu po posledním hodu soupeře ještě třináct z vedení zůstalo. Po třech duelech opět vedou 

domácí 4-2, ale hosté mají stále k dobru ještě jedenáct kuželek. Poslední duel měl tedy rozhodnout o konečném vítězi 

dnešního večera. Stáli proti  sobě Alenka a Pavel. Ke smůle domácích, ale jejich kapitánka nezahrála první plné vůbec 

dobře. Do stovky jí chybělo sedmnáct kuželek a hned na začátku ztrácela na Pavla dvacet kuželek. Možná si přece jenom 

měla dát před zápasem ty dvě topinky, co jí nabízela její spoluhráčka před nástupem na kuželnu. V dorážce pak Alenka 

zahrála slušných čtyřicet, ale Pavel byl ještě o jednadvacet kuželek lepší. Takže po polovině duelu ztrácí domácí 

kapitánka jednačtyřicet kuželek a o vítězi tohoto duelu bylo prakticky jasno. Druhé plné přinesly u obou zlepšení oproti 

tomu, co nahráli na dráze první. Alence chyběly čtyři kuželky do stovky a Pavel, o čtyři stovku přehodil. Poslední letošní 

zápasová dorážka, ale Alence vůbec nevyšla. Tucet chyb  a dvě kuželky jí chybí do dvou celých devítek. To jí úplně 

znehodnotilo její dnešní celkový výkon. Pavel sice také nezopakoval výkon z dráhy první, ale i tak nakonec o jedenáct 

kuželek překonává třístovku a předvádí nejlepší výkon večera. Hosté tak vítězí celkově 6-4, ale jistě čekali mnohem 

snadnější cestu za výhrou. No  a domácí teď jako první můžou v poklidu spřádat plány do další sezóny. 


