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DOMÁCÍ 
   

čz. 13 HOSTÉ 
     

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

TOMEC 157 51 208 2 25 BAMBOUSKOVÁ 131 51 182 0 27 

HORN 212 79 291 2 10 MAŠEK 182 103 285 0 8 

NÁDVORNÍKOVÁ 171 61 232 0 20 EGER 189 70 259 2 11 

NOHÁČEK 150 64 214 0 22 VÍTEK 208 96 304 2 8 

 
690 255 945 0 77 

 
710 320 1030 2 54 

   
  

        
DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B*   

     
šikulové 4   945   0 

   
  

  
zahrádkáři 6   1030   2 

  
  

    

Druhý letošní zápas si zahráli Šikulové a Zahrádkáři. A byl to nečekaně dlouho vyrovnaný mač. První si zahráli 

František a Jana. Domácí hráč si v úvodních plných vytvořil náskok třiceti kuželek (83/53). V dorážce pak Jana 

zabrala a ze své ztráty odmázla osm kuželek. Do druhé poloviny duelu pak Janu vystřídala Alenka Kostková. 

Ve druhých plných se hostující hráčce povedlo ubrat další čtyři kuželky z manka dráhy první (74/78). Jenže 

v dorážce se domácí hráč zlepšil a přidal ke svému vedení osm kuželek. Takže první body nečekaně uhrál 

František. A k tomu i slušný náskok šestadvaceti kuželek. Druzí šli na plány Jirka a Zdeněk. Tady už padala 

přece jenom jiná čísla,  než-li tomu bylo v prvním duelu. Do plných se ještě oba nedostali přes stovku, přesto 

domácí hráč vede o tři kuželky (99/96). V dorážce se Jirka zasekl a dorazil pouze tři celé devítky. To Zdeněk se 

pochlapil, když mu tři kuželky chyběly k šesti devítkám. Rázem tak jde do druhé poloviny s vedením 

jednadvaceti kuželek. Jenže, co nahrál hostující hráč v první dorážce, vzápětí prohospodařil ve druhých 

plných. Pravda je, že k tomu hodně napomohl i Jirka když do plných dal krásných 113. Což bylo o tři devítky 

více než dal Zdeněk. No a když poté oba zahráli v dorážce shodných dvaapadesát, tak v konečném součtu o 

šest kuželek vítězí opět domácí hráč a jeho tým se ujímá vedení 4-0 a má k dobru dvaatřicet kuželek. No lepší 

první půli zápasu si domácí nemohli přát. Třetí si zahráli Evička a nováček u hostů Jirka. V úvodních plných 

chybělo domácí hráčce do stovky pět kuželek a ujala se vedení o tucet kuželek. Jelikož dorážku zahráli oba 

stejně pětatřicet, tak se stejným náskokem šla do druhé poloviny mače domácí hráčka. Změna drah ale 

Evičce vůbec nesedla. Do plných se rapidně zhoršila, dala jenom sedmdesát šest. To Jirka  konečně ze sebe 

setřásl nervozitu ze svého prvního zápasu a dává o třicet kuželek více. Tím pádem vede před druhou dorážko 

o dvě celé devítky. Když pak i v dorážce pokračovalo trápení domácí hráčky, tak se nikdo nemohl divit, že 

hostující hráč si své vedení nejenomže udržel, ale v závěru ještě jednu devítku k dobru přidal a díky výhře 

zahájil obrat v celkovém vývoji zápasu. Před poslední dvojicí sice ještě domácí vedli    4-2 a měli k dobru dvě 

kuželky na skóre, ale udržet tento stav bylo pro jejich kapitána v závěrečném duelu, při vší ústě, proti Leošovi 

bylo nereálné. Ta tak tomu i vzápětí i bylo. Vašík sice nezahrál úvodní plné špatně, přesto ztrácel šestnáct 

kuželek. Také v dorážce měl Leoš navrch a své vedení navýšil o dvacet tři kuželek. No a změna drah 

nepřinesla nic nového. Leoš ve druhých plných utekl Vašíkovi o třiačtyřicet kuželek a závěrečná dorážka se už 

dohrála jenom z povinnosti. Leoš se nakonec jako jediný hráč dostal přes třístovku a dokonal tak obrat ve 

vývoji zápasu ve prospěch hostujícího týmu. Ten nakonec vítězí 6-4 a připisuje si první vítězné body do 

celkové tabulky. 

 

 

 


