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DOMÁCÍ 
   

čz. 17 HOSTÉ 
     

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

MOJŽÍŠ 219 97 316 2 8 PAVELKA 230 76 306 0 9 

KUCA 188 81 269 0 12 HRUBOŠ 214 93 307 2 7 

KLOFANDA 199 108 307 2 6 KREJCÁREK 214 62 276 0 16 

ČEPILA K. ml. 198 78 276 0 15 HORNOVÁ 208 89 297 2 7 

 
804 364 1168 0 41 

 
866 320 1186 2 39 

   
  

        
DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 

      
dřeváci 4   1168   0   

     
junioři 6   1186   2   

 
  

    

Opět jsme viděli velmi napínavý a vyrovnaný zápas mezi tradičními týmy naší soutěže. A znovu se rozhodovalo až 

v posledních hodech závěrečné dvojice. První šli na plány Martin a Vláďa. Domácí hráč se dostal v úvodních plných 

jedenáct kuželek přes stovku. Vláďa ale také nezahálel a byl ještě o čtyři kuželky lepší. V následné dorážce oba šestkrát 

chybovali a oběma chyběly dvě kuželky, aby dorazili kompletní devítky. Martinovy dvě k pěti devítkám a Vláďovi dvě ke 

čtyřem. Z toho jasně vyplývá, že první polovinu duelu zvládl lépe o pět kuželek domácí hráč. Změna drah a opět je to 

hostující hráč, který lépe zvládl plné. Zahrál úplně stejně jako na dráze první patnáct kuželek přes stovku a před 

dorážkou tak vedl o dvě kuželky. Jenže Martin opět lépe zvládnul dorážku. Dává rovných šest devítek a přestože i Vláďa 

se oproti první dráze zlepšil, na čtyřicet dva, tak to na soupeře nestačilo. Ten v dorážce vyhrává o tucet kuželek a po 

odečtu dvou, které na soupeře ztrácel před dorážkou, mu ještě deset zbylo navíc. Takže první body bere domácí hráč. 

Oba se v zápalu boje dostali přes třístovku. Vláďa o šest a Martin o šestnáct kuželek. Druzí si zahráli Tonda a Michal. 

Opět je to hostující hráč, který zahrál lépe úvodní plné. Dává čtyři kuželky přes stovku a vede o jednu devítku. Dorážku 

zvládl zase lépe domácí hráč a díky pěti devítkám se jeho ztráta snížila na čtyři kuželky. Jenže po změně drah se Michal 

do plných opět pochlapil. Zlepšení oproti první dráze o šest kuželek a když Tonda dal o jednu kuželku míň než na dráze 

první znamenalo, že si Michal před druhou dorážkou pojistil vedení o dalších sedmnáct kuželek. Navíc Tonda v dorážce 

doslova bojoval o každou kuželku. Nakonec dorazil celé čtyři.  Jenže Michal už šanci na výhru neopustil ze svých rukou. 

Ba ještě si ji pojistil výbornou dorážkou, když mu jedna kuželka chyběla k šesti devítkám. I díky tomu se dostal ve finále o 

sedm kuželek přes třístovku. A srovnává stav na 2-2 a navíc hosté vedou o osmadvacet kuželek. Třetí šli do boje Jirka a 

František. Úvodní plné byly hodně vyrovnané a poprvé v nich vítězí domácí hráč. I když jenom o dvě kuželky (108/106). 

Rozhodující  atak ze strany domácího hráče přišel hnedle v následné dorážce. Do šesti devítek mu chyběly dvě kuželky. 

Navíc mu František výrazně pomohl, když díky jedenácti chybám, zahrál přesně polovinu toho co Jirka (52/26). To tedy 

nevypadalo zrovna nadějně s šancemi hostujícího hráče. Ale vždy má hráč šanci na zlepšení po změně drah. A to taky 

přišlo. Druhé plné zahrál František výborně a  dostal se osm kuželek přes stovku. To Jirka se dlouho do plných hledal a 

ztratil ze svého náskoku sedmnáct kuželek. Naštěstí pro něj, opět mnohem lépe zvládl dorážku. V té dává šest devítek a 

dvě k tomu ještě přidal, a přestože se František oproti své první dráze zlepšil o deset kuželek, tak tento duel nakonec 

jasně, výkonem sedm kuželek přes třista, vyhrál Jirka. Františkovi se alespoň povedlo udržet rozdíl v kuželkách ve stále 

hratelném rozdílu. Domácí tak před posledním duelem vedou 4-2 a mají k dobru tři kuželky. V tom nastoupili kapitáni 

svých týmu Karel junior a Andrea. Domácí hráč si hodně zkomplikoval cestu za body hnedle v úvodních plných. Do stovky 

mu chyběla jedna devítka a protože Andrea se přes stovku dostala o tucet kuželek, tak vede hostující kapitánka o 

jednadvacet kuželek. V dorážce se junior, přes sedm chyb, soupeřky držel a dovolil jí přidat k náskoku pouze jednu 

kuželku (44/45). Takže po polovině duelu vede Andrea o dvaadvacet kuželek. Druhé plné byly ve znamení snahy 

domácího hráče ještě něco s nepříznivým stavem udělat. Do plných se zlepšil na sedm kuželek přes stovku a ze své ztráty 

ubral jedenáct kuželek. Takže o konečném vítězi zase rozhodovala dorážka. V té se oba hodně trápili, když oba dali po 

osmi chybách. Nakonec, ale hostující kapitánce chyběla jedna kuželka k pěti devítkám, na což Karel nedokázal adekvátně 

odpovědět a ztratil dalších deset kuželek. V závěru pak Andree chyběly tři kuželky ke třístovce, ale to jí ve finále 

nemuselo mrzet, jelikož soupeře poráží o jednadvacet kuželek. Díku tomu, nejenom že, srovnává stav na 4-4, ale jako 

bonus uhrála další dva body pro svůj tým za celkově vyšší počet uhraných kuželek. Jak jsem říkal velmi pohledný a 

napínavý zápas až do konce mezi vyrovnanými soupeři. Junioři tak mají dohranou polovinu soutěže a dnešní výhrou si 

tak rázem zvýšili naděje na umístění na bedně. No a Dřeváci budou muset ve zbylých zápasech zapracovat na výkonech, 

aby se letos konečně na tu bednu dostali. 


