
domácí: zahrádkáři              datum: 15/10                  hosté: dřeváci 

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

BAMBOUSKOVÁ Jana     218   52  270 17    CHVOJAN Petr          231   85  316  8                                                

ČERMÁK Radek                220   78  298  8     ČEPILA Karel st.        202   93  295  9                                                               

VÍTEK Leoš                        231   96  327  8     ČEPILA Karel ml.       221   86  307 12                                                                             

LEV Tomáš                        187   87  274 10    KLOFANDA Jiří          234   84  318  8                                           

body:  4           celkem:  856  313 1169 43    body:  6    celkem:  888  348 1236 37 

                        Vítězí dřeváci poměrem 6 : 4 . 

Třetí zápas mají za s sebou hosté a opět jej zahráli vítězně.Do první dvojice nastoupili Jana a Petr. Úvodní 

plné  oba zahráli přes stovku.Petr o deset a Jana o sedm kuželek.V dorážce pak domácí hráčka hodně 

chybuje, což znamenalo, že nedorazila ani tři celé devítky.To ovšem hrálo do karet Petrovi, který díky 

lepší dorážce utíká soupeřce o dalších patnáct kuželek.Takže na druhou dráhu jde s vedením dvou 

devítek. Druhé plné se oba zlepšili. Jana dává jedenáct kuželek přes stovku a Petr dal ještě o deset víc. 

Druhá dorážka byla podobná té první. Jana se trápí a zopakovala přesně stejný výkon jako na dráze 

první. A Petr nabízené šance využil a v dorážce opět navyšuje své vedení.Nakonec se dostal šestnáct 

kuželek přes tři kila a získal úvodní body pro svůj tým.A také slušné vedení šestačtyřiceti kuželek. Druzí 

hráli Radek a Karel senior. První plné tentokrát vyhrál domácí hráč. Dal třináct kuželek přes stovku a ujal 

se vedení o šest klacků. Dorážku zahráli oba na chlup stejně, když jim chyběla jedna kuželka k pěti celým 

devítkám. I druhé plné zvládl lépe domácí hráč. Sice se o šest kuželek oproti dráze první pohoršil i tak se 

jeho vedení  navýšilo  o dalších tucet kuželek.V následné dorážce,ale Radek trochu polevil a nakonec se 

musel i strachovat o to aby dobře rozehraný zápas neztratil. Senior totiž v dorážce svou ztrátu rychle 

snižoval a dokonce měl  posledním hodem šanci minimálně na remízu. Šel do plných a na remízu 

potřeboval sedmičku. Naštěstí pro domácí dal jenom čtyřku a tak body za výhru vydřel domácí hráč. Ale 

opravdu s velkým štěstím. Třetí si zahráli Leoš a Karel junior. Opět do plných oba se dostali přes kilčo. 

Junior o sedm kuželek a na Leoše ztrácel deset kuželek.V dorážce, ale junior zabral a dvě kuželky mu 

chyběly k šesti devítkám.To ale stačilo na to aby jeho ztráta po půlce byla pouze dvě kuželky.Druhé plné 

oba zabojovali a zahráli stejných sto čtrnáct. Takže o vítězi tohoto duelu opět rozhodovala druhá 

dorážka.V té Leoš zahrál stejné číslo jako junior na dráze první. To junior v dorážce svou naději 

prohospodařil když nedorazil ani čtyři devítky. Leoš se dostal o tři devítky přes třista. Karel sice taky 

třístovku překonal, ale jenom o sedm kuželek a tak se domácí ujímají vedení 4-2, ale na kuželky jsou 

stále lepší hosté.O celkovém vítězi tak musela rozhodnout poslední dvojice.Kdo z dua Tomáš Jirka 

vyhraje ten pomůže svému týmu ke konečné výhře. Úvodní plné Tomáš nezahrál dobře jelikož mu 

chybělo pět kuželek do stovky. A rázem tak ztrácel na Jirku sedmnáct kuželek. Domácí hráč, ale  

v následné dorážce zahrál výtečně, když mu jedna kuželka chyběla k šesti devítkám. To  jeho soupeř  se 

s touto částí hry moc dobře nepopasoval a ztratil na soupeře jednadvacet kuželek.Rázem je tak vedení 

čtyř kuželek na straně domácího hráče. Ve druhých plných Jirka napravil své zaváhání z první dorážky a 

ještě o deset kuželek se oproti prvním plným polepšil. Tomáš k jeho smůle prakticky zopakoval první 

plné a jeho vedení o čtyři kuželky se tak  změnilo na ztrátu šestadvaceti kuželek. Když si navíc v následné 

dorážce prakticky vyměnili čísla z dráhy první (53/32 dráha první  34/52 dráha druhá) tak bylo nad slunce 

jasné, že si Jirka své vedení zkušeně  pohlídal a ještě další dvě devítky k dobru uhrál.Takže i čtvrtý 

hostující hráč se dostává přes třístovku a jak jsem výše předeslal tak vítěz poslední dvojice bere vše a 

hosté tak poráží domácí poměrem 6-4.   

 


