
domácí: dřeváci                 datum: 05/11                  hosté: junioři 

jméno hráče          pln  dor  cel ch    jméno hráče          pln  dor  cel ch                                                                                       

ČEPILA Karel st.     199   73  272  7    ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      227   54  281 15                                                                              

ČEPILA Karel ml.     209  102  311  6    PAVELKA Vladimír     220  125  345  3                                                                             

BRYNDAČ Stanislav    165   70  235 17    HRUBOŠ Michal        209   68  277  9                                                                               

KLOFANDA Jiří        210  102  312  9    PRIŠŤÁK Josef        211   83  294  7                                                                                            

body:  2    celkem:  783  347 1130 39    body:  8    celkem:  867  330 1197 34 

Vítězí junioři poměrem 8 : 2 . 

Den po nečekané porážce, si domácí tým chtěl spravit chuť, jenže měl proti sobě velmi těžkého soupeře. První šli 

na plány Karel senior a Anička. Domácí hráč si nechal soupeřku utéct hnedle v úvodních plných. Ač mu chyběly 

dvě kuželky ke stovce, tak hned na začátku ztrácel dvacet kuželek. V dorážce se dlouho hledala Anička a ze svého 

vedení ztratila tucet kuželek. Změna drah a opět má lepší plné hostující hráčka. Tentokráte o osm kuželek.          

A dorážku opět lépe zahrál senior a to kuželek sedm. Jednoduché kupecké počty pak určují konečnou vítězkou 

tohoto mače Aničku. A to přestože spáchala patnáct chyb, jednou tolik co její soupeř. Druzí si zahráli Karel junior 

a Vláďa. První plné tentokráte lépe zvládl domácí hráč, když zahrál rovných 120, což bylo o tucet kuželek více než 

uhrál jeho soupeř. V dorážce oba zahráli velmi dobře a Vláďovi se podařilo jeho manko snížit na polovinu. Změna 

drah pak rychle rozhodla o konečném vítězi. A to hnedle při hře do plných. Juniorovi do výkonu na první dráze 

chybělo jednatřicet kuželek, což byl opravdu velký hazard . Navíc Vláďa k výkonu na první dráze přidal ještě čtyři 

kuželky a před dorážkou vedl o sedmnáct kuželek. To pak mělo velký vliv na hru obou hráčů v závěrečné 

dorážce. Zatímco junior musel hrát na riziko aby svou ztrátu mohl dohnat, tak jeho soupeř měl pro svou hru 

mnohem více klidu. A více klidu přináší i kvalitní výkony. Vláďa nakonec atakoval třistapadesátku, do které mu 

chybělo pět kuželek i díky tomu, že posledním hodem do plných v dorážce trefil pouze dvě kuželky. Junior přece 

jenom v závěru také překonal třístovku, ale jenom o jedenáct kuželek a to bylo na jeho soupeře málo. Takže po 

polovině odehraných duelů vedou hosté už 4-0 a mají k dobru +43 kuželek a se spravením chuti domácích, to 

nevypadalo moc nadějně. Třetí šli do boje Standa a Michal. Domácí hráč už musel bezpodmínečně vyhrát aby 

jeho tým měl ještě jakous takous naději na solidní výsledek. Jenže hned úvodní plné ukázaly, že i ta malá naděje 

se rychle rozplynula. Michal uhrál rovnou stovku, což bylo o sedmadvacet kuželek více jeho soupeře. Dorážku 

zahráli oba stejných pětatřicet. Změna drah a do plných se obraz hry příliš nezměnil oproti těm prvním. Snad 

jenom s tím rozdílem, že je Michal vyhrává „pouze“ o sedmnáct kuželek. Tím pádem se následující dorážka 

dohrála prakticky pouze z povinnosti. V té byl Standa lepší o dvě kuželky a kosmeticky tak upravil výši své 

porážky. Michal vítězí o dvaačtyřicet kuželek, čímž rozhoduje o tom,že hosté potřetí letos vyhrají.Poslední si 

zahráli Jirka a Pepa. Teď už šlo pouze o to zda-li si domácí k porážce ještě nezabalí na cestou domů žlutého 

ptáčka zpěváčka. Proti tomu hrál jejich poslední hráč Jirka. První plné zahrál rovnou stovku a tři kuželky ztrácel 

na soupeře. Dorážku dal rovnou padesátku, což bylo o deset více než se povedlo dorazit Pepovi a po půlce tak 

vede domácí hráč o sedm kuželek. Změna drah a opět vyrovnané plné. Jirka ještě deset kuželek k výkonu na 

dráze první přidal a navýšil své vedení o dvě kuželky. V závěrečné dorážce poté ještě domácí hráč jednu devítku 

k náskoku přidal a jako druhý hráč svého týmu se dostal přes třístovku a o kuželku přehodil svého kapitána.         

A k tomu uhrál poslední volné body a zkorigoval tak prohru svého týmu na 2-8. Ani Pepa nakonec nebyl moc 

smutný ,snad jenom z toho, že mu o šest kuželek zůstala třístovka vzdálená. Domácí tak potřetí za sebou 

prohrávají a nezažívají tak zrovna úspěšný vstup do letošního ročníku.To jejich soupeři jsou na tom o sto procent 

lépe když tři své starty proměnily ve plný zisk bodů. 


