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DOMÁCÍ 
   

čz. 69 HOSTÉ 
     

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

ČEPILA K. st. 182 69 251 2 14 BAMBOUSKOVÁ 173 68 241 0 15 

ČEPILA K.ml. 220 88 308 2 10 HRBKOVÁ  184 67 251 0 18 

KLOFANDA 226 88 314 2 5 ZIGAL 199 100 299 0 4 

KUCA 208 70 278 0 12 VÍTEK 209 88 297 2 9 

 
836 315 1151 2 41 

 
765 323 1088 0 46 

   
  

        
DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 

      
dřeváci 8   1151   2 

      
zahrádkáři 2   1088   0 

  
    

   

Odveta podzimního zápasu skončila stejným poměrem výhry pro tým Dřeváků. První si zahráli Karel senior a Jana. 

Domácí hráč se v prvních plných dostal tři kuželky přes stovku a vedl nad soupeřkou o patnáct kuželek. V následné 

dorážce oba hodně chybovali (11/14) a tak se nikdo nemohl divit, že ani jeden nedorazil tři celé devítky. Seniorovi 

chyběla jedna a Janě dokonce čtyři kuželky. Druhé plné se Karlovi vůbec nepovedly. Jednadvacet kuželek mu chybělo do 

stovky. Jana se sice také pohoršila oproti své první dráze, o tři kuželky, přesto svou ztrátu snížila o šest kuželek. 

V následné dorážce oba mnohem méně chybovali a tak se jejich výkony patřičně zvedly. Seniorovi chyběly dvě kuželky 

k pěti devítkám a Jana zvládla rovných pět devítek. Díky tomu se její ztráta ještě o dvě kuželky snížila, přesto Karlovi ještě 

deset kuželek k dobru zůstalo a tak první body putují na konto domácích. Ve druhé dvojici se utkali Karel junior a 

nováček hostů Jitka. Úvodní plné opět lépe zvládl domácí hráč. Dostal se třináct kuželek přes stovku a vede o pětadvacet 

kuželek. I v dorážce junior zahrál dobře, když mu jedna kuželka chyběla k šesti devítkám. To Jitka se trápila a tak ztratila 

dalších jednadvacet kuželek. I ve druhých plných se domácí hráč dostal přes stovku. Tentokrát o sedm kuželek. Jitce 

chyběly čtyři do stovky. V dorážce si poté Karel zkušeně pohlídal své vedení a za osm kuželek přes třístovku uhrál druhé 

body pro svůj tým a nahrál i padesát sedm kuželek k dobru. Za stavu 4-0 pro domácí nastoupila třetí dvojice ve složení 

Jirka a Pavel. I potřetí první plné zahrál lépe domácí hráč, když se dostal jednu kuželku přes stovku a vedl o tři kuželky. 

V dorážce pak Jirkovi chyběla jedna kuželka k pěti devítkám. To Pavel pět devítek zvládl a navíc přidal ještě pět kuželek. 

Takže po půli duelu vede hostující hráč o tři kuželky. Ve druhých plných se Jirka utrhl ze řetězu. Dává pětadvacet kuželek 

přes stovku a Pavlovi utekl o čtyřiadvacet kuželek. A díky tomu i více klidu do druhé dorážky. Tu oba zahráli na chlup 

stejně jako na dráze první (44/50). To nakonec znamenalo, že i třetí duel vyhrává domácí hráč a to výkonem čtrnáct 

kuželek přes třístovku. Pavlovi jedna kuželka do třístovky chyběla. Za rozhodnutého stavu 6-0 pro domácí nastoupila 

poslední dvojice ve složení Tonda versus Leoš. Hostující hráč hrál hlavně o to, aby jeho tým neodešel domů se žlutým 

ptáčkem zpěváčkem. První plné poprvé zahrál lépe hostující hráč. Dává jednu kuželku přes stovku a vede o tři kuželky. 

V následné dorážce oba dorazili shodně čtyři celé devítky. Ve druhých plných se oba zlepšili. Tonda dává deset kuželek 

přes stovku a Leoš osm. Tím pádem před poslední dorážkou vede Leoš pouze o jednu kuželku. V té se mnohem lépe 

dařilo hostujícímu hráči. Tondovi chyběly dvě kuželky ke čtyřem devítkám a Leošovi dvě k šesti. Tím pádem je jasné, že 

poslední bodíky uhrál hostující hráč a odehnal okolo poletujícího žlutého ptáčka zpěváčka zpět do klícky, kam patří. 

Domácí hráči tak vítězí 8-2 a dál si plní sen o umístění na bedně.  


