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DOMÁCÍ 
   

čz. 65 HOSTÉ 
     

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

POUSTECKÝ 194 74 268 0 17 FUKOVÁ 218 77 295 2 14 

HORN 208 61 269 0 13 HRUŠKA D. 215 89 304 2 10 

TOMEC 177 70 247 0 16 HAVEL 241 105 346 2 6 

NOHÁČEK 155 58 213 0 18 ŠANDERA 194 94 288 2 8 

 
734 263 997 0 64 

 
868 365 1233 2 38 

   
  

        
DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 

      
šikulové 0   997   0 

      
stavěči 10   1233   2 

  
  

    

Domácí tým tímto zápasem odehrál své poslední utkání letošní sezóny a jejich soupeřům zbývá do konce ještě jeden. 

Jelikož už je prakticky rozhodnuto o pořadí týmů v tabulce, tak tento zápase se odehrál v poklidném tempu. Domácí tým 

moc nezlobil a tak na jejich zdolání stačilo hostům tréninkové tempo. Snad kromě Martina, ten se konečně dostal do 

zápasového tempa, bylo na všech znát, že už se těší na konec sezóny, která se letos nezvykle dlouho protáhla. První si 

zahráli Václav a Veronika. V úvodních plných domácímu hráči chybělo třináct kuželek do stovky a ztrácel na soupeřku 

hnedle jednadvacet kuželek. Také v dorážce to nebylo od Václava to pravé ořechové a ztratil dalších devatenáct kuželek 

(32/51). Změna drah více sedla domácímu hráči. Do plných se dostal sedm kuželek přes stovku a byl jen o tři kuželky 

horší než Veronika. Ta, pod vědomím velkého náskoku v následné dorážce hodně polevila, o čemž svědčí, že jí jedna 

kuželka chyběla ke třem celým devítkám. Toho Václav využil ke kosmetické úpravě svého manka. Nakonec se Veronika 

zastavila pět kuželek před třístovkou a kromě bodů za výhru, uhrála i tři devítky náskoku v kuželkách. Oba hráči hodně 

chybovali (17/14). 

Druzí hráli Jirka a David. Domácí hráč se v plných dostal devítku přes stovku, ale David byl ještě o osm kuželek lepší. Také 

dorážku lépe zvládl hostující hráč, když dorazil celých pět devítek. Jirkovi jedna kuželka chyběla ke čtyřem. Ve druhých 

plných oba znatelně polevili. Jirkovi chyběla jedna kuželka do stovky a Davidovi dvě. I druhou dorážku lépe zahrál 

hostující hráč. Do pěti devítek mu chyběla jedna kuželka a nakonec se dostal přes třístovku o čtyři kuželky. To Jirkovi 

chyběla jedna kuželka ke třem devítkám a jenom o jednu tak kuželku překonal svého kolegu z týmu, který hrál před ním. 

Že to bylo na hony vzdáleno třístovce, ani nemusím připomínat. Také tito hráči nezvykle mnoho chybovali (13/10). 

Za stavu 4-0 pro hosty, nastoupila třetí dvojice ve složení František a Martin. Domácímu hráči v úvodních plných chybělo 

osm kuželek do stovky. To Martin stovku překonal o čtrnáct kuželek a hnedle si vytvořil solidní náskok. První dorážka se 

Františkovi moc nepovedla, když mu chyběla jedna kuželka do tří devítek. Dneska nějak často v dorážce padalo toto 

číslo. To Martin dorazil pět celých devítek a opět soupeři o pěkných pár kuželek utekl. Ani druhé plné dnes domácímu 

hráči moc nesedly. Do stovky mu chybělo patnáct kuželek, a protože Martinovi chyběly tři kuželky do sto třiceti, bylo o 

osudu tohoto duelu prakticky rozhodnuto. V dorážce se František polepšil, když k pěti devítkám mu chyběla jedna 

kuželka. U Martina to opět vypadalo na atak třista padesátky. Jedna delší devítka mu to ale překazila a tak mu do této 

mety chyběly čtyři kuželky. Po třech duelech je stav 6-0 a plus 161 kuželek pro hosty. 

Poslední si zahráli Vašík a Petr. Domácí kapitán měl za úkol dostat svůj tým alespoň na celkovou tisícovku poražených 

týmových kuželek. A nepotřeboval k tomu mnoho naházet, stačilo nahrát 216. První plné, ale domácímu kapitánovi 

hrubě nevyšly, do stovky mu chybělo třicet kuželek a to se ve finále ukázalo býti až příliš na to, aby se domácí na tu 

tisícovku dostali. Ani Petr se v plných moc nepochlapil, když mu jedna devítka chyběla do stovky. Díky dorážce se Vašík 

po polovině duelu dostal o dvě kuželky přes stovku. Petrovi chyběly dvě kuželky do pěti devítek. Ve druhých plných se 

Vašík polepšil o patnáct kuželek oproti první dráze. Petr se dostal tři kuželky přes stovku. Poslední dorážka večera a po 

čtvrté se jednomu hráči „zahrát“ aby mu chyběla jedna kuželka ke třem devítkám. A povedlo se to domácímu hráči. To 

nakonec znamenalo, že se dostal třináct kuželek přes dvoustovku a tři kuželky nakonec chyběly domácímu týmu k metě 

tisíc kuželek celkově. Petr se dostal jednu kuželku přes padesát v dorážce a nakonec mu chyběl tucet kuželek do 

třístovky. Takže domácí dostali na cestu domů žlutého ptáčka zpěváčka a hosté dál pokračují v soutěži bez ztráty kytičky. 

 



  PRŮBĚŽNÁ TABULKA 

DRUŽSTVA ZÁP.   +   - KUŽELKY PRŮMĚR b + b - 
 

POŘ. 

STAVĚČI 11 92 18 13828 1257 22 0 
 

1 

AJEŤÁCI 12 75 45 14329 1194 18 6 
 

2 

DŘEVÁCI 12 78 42 14346 1196 16 8 
 

3 

JUNIOŘI 10 56 44 11736 1174 12 8 
 

4 

ZAHRÁDKÁŘI 11 43 67 12081 1098 8 14 
 

5 

ŠIKULOVÉ 12 30 90 11703 975 2 22 
 

6 

STAROSEDLÁCI 12 26 94 12310 1026 2 22 
 

7 
 


