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DOMÁCÍ 
   

čz. 60 HOSTÉ 
     

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

ČEPILA K. ml. 227 89 316 2 12 VAŠKO 210 95 305 0 4 

MOJŽÍŠ 246 94 340 2 8 NÝVLT 183 55 238 0 18 

KLOFANDA 224 104 328 2 7 SMRŽ 208 102 310 0 2 

KUCA 207 93 300 0 8 REWCZUK 238 97 335 2 3 

 
904 380 1284 2 35 

 
839 349 1188 0 27 

   
  

        
DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 

      
dřeváci 8   1284   2 

      
ajeťáci 2   1188   0 

  
  

    

V tomto zápase padlo sedm třístovek. Dokonce domácí tým byl na dohled třináctistovky. První si zahráli Karel junior a 

Pepa. Domácí hráč pokaždé zahrál lépe plné. Na první dráze o sedm a na druhé dokonce o deset více než Pepa. Ten sice 

v první dorážce své manko dokázal stáhnout na jednu kuželku v jeho neprospěch, ale na druhé dráze si plné opět 

nepohlídal a to se mu stalo osudným. Karel vyhrál výkonem šestnáct kuželek přes třista a o jedenáct kuželek poráží 

svého soupeře. Druzí si zahráli Martin a Bedřich. Hosté spoléhali na to, že jejich hráče domácí hráč svým výkonem 

vytáhne k minimálně stejnému výkonu, jaký Bedřich předvedl v předchozím zápase se Stavěči. Bylo to, ale jen zbožné 

přání, protože jejich hráči od začátku nic nevycházelo. A když k tomu přičteme, že Martin zahrál na první dráze výtečně, 

tak se na konci nikdo nemohl divit, že konečný rozdíl mezi hráči byl více jak sto kuželek. Přesně sto dvě v neprospěch 

hostující ho hráče. A Martin se dostal čtyřicet kuželek přes třístovku. Za stavu 4-0 pro domácí nastoupila třetí dvojice ve 

složení Jirka a Petr. To byl docela dlouho vyrovnaný duel. Jirka první plné dal deset kuželek přes stovku a vedl o jednu 

devítku. Petr, ale v dorážce dokázal i díky šedesáti poraženým kuželkám, své manko stáhnout na mínus jednu kuželku. 

Jenže domácí hráči dnes drželi vysoký standart při hře do plných a tak tomu bylo i v tomto duelu. Jirka se zlepšil ve 

druhých plných ještě o čtyři kuželky oproti své první dráze a přestože Petr také nezahálel, ztratil sedm kuželek. No a 

v následné dorážce už hostující hráč nezopakoval, to co nahrál na dráze první a jelikož Jirka naopak zopakoval na chlup 

stejnou dorážku jako na první dráze, odskočil Petrovi ještě o deset kuželek. Takže i ve třetím duelu vyhrává domácí hráč, 

když se dostal o osmadvacet kuželek přes třístovku. Petr sice také zahrál přes třista, ale byl o dvě devítky horší. Poslední 

si zahráli Tonda a Marcel. Domácí hráč si už svou hru mohl jenom užívat a Marcel měl za úkol odehnat nebezpečně 

blízko poletujícího žlutého ptáčka zpěváčka. První plné poprvé vyhrál hostující hráč. Dal pětadvacet kuželek přes stovku 

a vedl o devětadvacet kuželek. Také v dorážce byl Marcel lepší a jeho vedení narostlo o čtyři kuželky. Celkem tedy po 

polovině duelu vedl o třiatřicet kuželek. Druhé plné, výkonem třináct kuželek přes stovku, vyhrál Tonda a o dvě kuželky 

svou ztrátu snížil. Závěrečnou dorážku zahráli oba stejně, když jim chyběla jedna kuželka k pěti devítkám. Tondovi to 

pomohlo ke kýžené třístovce, takže všichni domácí dnes minimálně tuto metu zdolali. Marcel se dostal přes třista o 

pětatřicet kuželek a uhrál čestné bodíky pro svůj tým. Domácí tak oplatili stejným poměrem svému soupeři porážku 

v podzimní části soutěže a stále živí svůj sen poprvé se dostat v tabulce družstev na bednu. 


