
29.06.2022 
    

  
      

DOMÁCÍ 
   

čz. 53 HOSTÉ 
     

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

PAVELKA 228 113 341 2 6 KUCA 214 79 293 0 10 

HORNOVÁ 220 89 309 0 10 KLOFANDA 229 116 345 2 3 

KREJCÁREK 208 62 270 0 14 ČEPILA K. ml. 201 88 289 2 10 

HRUBOŠ 202 81 283 0 12 MOJŽÍŠ 212 77 289 2 9 

 
858 345 1203 0 42 

 
856 360 1216 2 32 

   
  

        
DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 

      
junioři 2   1203   0   

     
dřeváci 8   1216   2 

  
  

    

Takže máme za sebou duel o třetí místo v tabulce týmů. Už jenom tyto týmy měli šance na toto umístění. Takže do toho 

dal každý hráč vše, co mohl. První si zahráli Vláďa a Tonda. Do plných se oba dostali přes stovku. Domácí hráč o deset a 

soupeř o čtyři kuželky. V následné dorážce se Vláďa pochlapil, když mu jedna kuželky chyběla k šedesátce. Tonda dává 

rovných pět devítek a tak po polovině duelu vede domácí hráč o dvacet kuželek. I ve druhých plných se oba dostali přes 

stovku. Vláďa o dvě devítky a Tonda o deset kuželek. Druhou dorážku pak opět lépe zvládl Vláďa. Dává rovných šest 

devítek a skončil na čísle třista jednačtyřicet. Toníkovi v dorážce chyběly dvě kuželky ke čtyřem devítkám a nakonec mu 

chybělo sedm kuželek do třístovky. Domácí tak vedou 2-0 a mají k dobru osmačtyřicet kuželek. 

Druzí hráli Andrea a Jirka. Do plných domácí hráčka dává jednu devítku přes stovku a na soupeře ztrácela dvě kuželky. 

V dorážce zahrál Jirka excelentně, když se dostal dvě kuželky přes šedesát. A jelikož domácí hráčce chyběla jedna kuželka 

k pěti devítkám, tak po polovině vede Jirka o dvacet kuželek. Ve druhých plných se Andrea zlepšila o dvě kuželky oproti 

první dráze, jenže i tak ztratila dalších sedm kuželek na soupeře. V následné dorážce dává domácí hráčka čtyři celé 

devítky a nakonec se dostala o jednu devítku přes třístovku. Jirka, ale dává devítek pět a ve finále mu chybělo pět 

kuželek k tomu, aby dorazil třistapadesát kuželek. Takže po polovině duelů je stav 2-2 domácí mají k dobru už jenom 

tucet kuželek. 

Třetí šli na plány František a Karel junior. Do plných se domácí hráč dostal čtrnáct kuželek přes stovku, a protože 

juniorovi chybělo pět kuželek do stovky, tak František vede o devatenáct kuželek. V dorážce se juniorovi podařilo svou 

ztrátu snížit na tucet kuželek. František dorazil čtyři devítky a juniorovi chyběly dvě kuželky k pěti devítkám. Tady 

hostující kapitán vycítil šanci na obrat a hnedle ve druhých plných na tom patřičně zapracoval. Do plných se zlepšuje na 

šest kuželek přes stovku, a protože se František o dvacet kuželek oproti své první dráze pohoršil, tak před druhou 

dorážkou stav na kuželky srovnán. Rozhodnout tedy musela následná dorážka. V té, ke smůle domácích, ale František 

hodně chyboval. Celkem devětkrát, což ve finále znamenalo, že mu do tří celých devítek chyběla jedna kuželka. Toho 

naopak zdatně využil junior a k velké radosti svých spoluhráčů dorazil celých pět devítek. Sice mu do třístovky nakonec 

chyběl jedenáct kuželek, ale toho moc mrzet nemuselo, protože k bodům za výhru, ještě uhrál nad soupeřem 

devatenáct kuželek, což znamenalo, že za stavu 4-2 pro hosty už mají také k dobru sedm kuželek. 

Rozhodnout tedy o tom, který tým bude na bedně, musela poslední dvojice zápasu. V té nastoupili Michal a Martin. 

Domácí hráč se do plných dostal přes stovku o osm kuželek a v té chvíli vedl nad soupeřem o jednu devítku. Také 

v dorážce byl Michal lepší soupeře, jelikož dorazil rovné čtyři devítky. Na Martinových bedrech asi moc ležela důležitost 

tohoto duelu, protože aby nedorazil ani celé tři devítky, k čemuž mu chyběla jedna kuželka, to se mu vůbec nepodobalo. 

To znamenalo, že polovině posledního duelu vede domácí hráč o devatenáct kuželek. Ale stále ještě nebylo nic 

rozhodnuto, jelikož před oběma aktéry bylo ještě čtyřicet hodů a dobře známe, že rozhodnuto bývá často až po 

posledním hodu. Druhé plné se Michal zastavil šest kuželek před stovkou. To náramně hrálo do karet Martinovi, jelikož 

dává třináct kuželek přes stovku a v té chvíli se náskok domácího hráče z první poloviny rozplynul. Stejně jako u 

předchozí dvojice, tedy o osudu duelu musela rozhodnout závěrečná dorážka. Do té samozřejmě nastupoval v mnohem 

lepším rozpoložení hostující hráč. A to se také následně projevilo. Michal se ještě snažil a dává nakonec pět devítek. 

Jenže Martin už nabídnutou šanci ze svých rukou nepustil a tři kuželky mu chyběly k šesti devítkám. Takže poslední duel 

vyhrává hostující hráč a zpečetil tak výhru svého týmu. Sice mu do třístovky chybělo jedenáct kuželek, ale soupeře 

přehrál o šest kuželek, což mu stačilo, aby Dřevákům pomohl hnedle ve své první sezóně v tomto týmu ke třetímu místu 

v tabulce týmů. V zápase padly tři třístovky, dvě na straně domácích a oba týmy v zápalu boje překonaly 1200 kuželek. 



 

Bohužel, krátce po dokončení komentáře jsem se dozvěděl velmi smutnou zprávu pro všechny kuželkáře. Den po 

zápase v ranních hodinách, odešel do kuželkářského nebe, hráč týmu Dřeváků Karel Čepila senior. Postavou patřil 

sice mezi nejmenší hráče, ale duší a srdcem kuželkami velmi žil. Všem nám bude chybět jeho věčný a nakažlivý 

optimismus, který u kuželek spontánně projevoval. Čest jeho památce. 

 

  PRŮBĚŽNÁ TABULKA 

DRUŽSTVA ZÁP.   +   - KUŽELKY PRŮMĚR b + b - 
 

POŘ. 

STAVĚČI 9 76 14 11339 1260 18 0 
 

1 

AJEŤÁCI 12 75 45 14329 1194 18 6 
 

2 

DŘEVÁCI 12 78 42 14346 1196 16 8 
 

3 

JUNIOŘI 10 56 44 11736 1174 12 8 
 

4 

ZAHRÁDKÁŘI 10 39 61 10944 1094 8 12 
 

5 

ŠIKULOVÉ 11 30 80 10706 973 2 20 
 

6 

STAROSEDLÁCI 12 26 94 12310 1026 2 22 
 

7 
 


