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DOMÁCÍ 
   

čz. 35 HOSTÉ 
     

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

HRODEK 185 75 260 0 15 KREJCÁREK 194 86 280 2 11 

HORN 223 89 312 2 12 HORNOVÁ 211 88 299 0 8 

NÁDVORNÍKOVÁ 170 86 256 0 10 HOVORKOVÁ 200 60 260 2 17 

NOHÁČEK 166 47 213 0 25 HRUBOŠ 211 68 286 2 15 

 
744 297 1041 0 62 

 
816 302 1125 2 51 

   
  

        
DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 

   
  

  
šikulové 2   1041   0 

  
  

   
junioři 8   1125   2 

  
    

   

Soutěž se nám v únoru konečně pěkně rozjíždí a tak máme odehrán další zápas. Tentokrát se spolu popasovaly 

hráči a hráčky týmů Šikulů a Juniorů. První si zahráli Ruda a František. Do plných domácímu hráči chyběla 

rovná devítka a právě o tolik zaostával za soupeřem. V  dorážce si byli oba více méně rovni, když byl mezi nimi 

rozdíl dvou kuželek ve prospěch Františka (32/34). Druhé plné zahráli oba na chlup stejně,  oběma chybělo 

šest kuželek do stovky. V následné dorážce se oba zlepšili oproti první dráze a opět byl mezi nimi rozdíl devítky 

v neprospěch Rudy jako v úvodních plných. Po sečtení všech čísel, vítězí o dvacet kuželek František a jeho tým 

se ujímá vedení 2-0. Druzí šli na plány Jirka a Andrea. První plné dává kapitánka hostí rovnou stovku, ale Jirka 

byl o patnáct kuželek lepší. V dorážce ale Jirka hodně chyboval a toho využila Andrea k obratu ve skóre a po 

půlce vedla o dvě kuželky (141-143). Druhé plné zahrála Andrea lépe než na první dráze a její náskok narostl o 

další tři kuželky (108-111). Takže následná dorážka slibovala pěkné drama . A taky, že jo. Jirka si hnedle prvním 

hodem otevřel a zavřel celou devítkou a pomalu, ale jistě se své soupeřce vzdaloval. Andrea sice svou kůži 

nedávala zadarmo, jenže její devítky pokaždé trvaly o hod či dva déle . Nakonec rozhodly poslední hody. 

Andrea až na popáte dorazila levou zadní fánu, ale tím pádem už jí nezbyl žádný další hod. To Jirka stihnul 

předposlední devítku o jeden hod rychleji a už v té chvíli vedl a tak si na závěr pro radost hodil a opět stejně 

jako prvním hodem si rovnou otevřel a zavřel. Díky tomu se dostal jako jediný hráč přes třístovku a to o tucet 

kuželek. Takže stav byl vyrovnán na 2-2 a hosté měli k dobru sedm kuželek. Třetí si zahrály Evička a Ivča. 

Domácí hráčce nevyšly úvodní plné a tak ztrácela na soupeřku třináct kuželek (83-96). Poté si ale spravila chuť 

v dorážce, když jí chyběla jedna kuželka k pěti devítkám. To Iva se trochu více trápila, čehož Evička využila 

k obratu a po půlce hry vedla o šest kuželek (127-121). Druhá dráha začala stejně jako první. Evičce druhé 

plné, přestože se zlepšila o čtyři kuželky, opět nevychází podle jejích představ a znovu ztratila na Ivču, 

tentokráte sedmnáct kuželek. Tím pádem před dorážkou opět vede hostující hráčka a to o jedenáct kuželek. 

Takže nás opět čekal napínavý boj až do posledního hodu. Evička se opět dostala přes čtyřicet , o dvě kuželky a 

mohutně stahovala svou ztrátu. Jenže Ivča, přestože se její vedení každým hodem snižovalo, neházela flintu do 

žita a bojovala až do konce. Výsledkem bylo zlepšení dorážky oproti první dráze o deset kuželek (25-35) a to jí 

pomohlo, aby alespoň čtyři kuželky udržela ve svůj prospěch. Nakonec tedy po tuhém boji vítězí hostující 

hráčka. Takže domácí prohrávají 2-4 a ztrácejí  jedenáct kuželek. Poslední si zahráli Vašík a Michal. Tady se 

rozhodlo prakticky po prvních plných, kdy hostující hráč vedl o čtyřicet kuželek (67-107). Dorážkou se oba 

vysloveně protrápili jelikož ani jeden nedorazil tři celé devítky (21-24). Ve druhých plných se Vašík hodně 

zlepšil, když mu do stovky chyběla jedna kuželka. Jenže Michal byl ještě o tucet kuželek lepší a tak se dorážka 

dohrávala pouze z povinnosti. V té se opět Vašík trápil a protože se Michal o dvacet kuželek oproti první dráze 

polepšil, jasně v tomto duelu vítězí hostující hráč. Takže Junioři poráží Šikuly 8-2 a připisují své první body do 

tabulky v letošním ročníku. 


