
 

  domácí: dřeváci                 datum: 13/02               hosté: zahrádkáři 

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

ČEPILA Karel st.     207   84  291  9     ČERMÁK Radek                 237   87  324 10                                                                      

KUCA Antonín        215   60  275 14    BAMBOUSKOVÁ Jana     206   73  279  8                                                    

KLOFANDA Jiří       230  109  339  6    ZIGAL Pavel                       233   91  324  8                                                                        

ČEPILA Karel ml.     222  104  326  6    VÍTEK Leoš                        211   84  295  8                                                     

body:  6    celkem:  874  357 1231 35       body:  4    celkem:  887  335 1222 34 

                        Vítězí dřeváci poměrem 6 : 4 . 

Zápas dvou rozdílných částí.V té první dominovali hosté, když vyhráli úvodní dva duely,v té druhé byli 

zase naopak ve dvou zápasech lepší domácí.Do první dvojice nastoupili Karel senior a Radek.Domácí 

hráč ztrácel po prvních plných pětadvacet kuželek.A nejinak tomu bylo i po dorážce, když jeho ztráta 

narostla ještě o jednu kuželku.Radek totiž nahrál 176 a na to bylo seniorových 149 hodně málo.I po 

změně drah byl v plných lepší hostující hráč.Tentokrát o pět klacíků.A v dorážce ještě o dvě kuželky 

Radek své vedení navýšil.Celkem tedy seniora poráží o třiatřicet kuželek a připsal si další třístovku na 

své konto. Druzí šli na plány Tonda a Jana.První plné vyhrál domácí hráč a to o sedm 

kuželek.V dorážce, ale Jana zabrala a do druhé půle šla s vedením čtyř klacíků.Druhé plné opět lépe 

zahrál Tonda své manko snížil na dvě kuželky.Dorážka byla velké drama.Nakonec ji opět lépe zahrála 

Jana, ale jenom o dvě kuželky a tak vyhrála celkem o kuželky čtyři.Takže hosté po polovině zápasů 

vedli 4-0 a měli k dobu sedmatřicet kuželek.Dalo by se říct, že to měli slušně rozehrané.Ale kuželky se 

hrají až do posledního hodu.Do třetího duelu nastoupili Jirka a Pavel.Plné na dráze první vyhrál Pavel 

o šest kuželek.Jenže dorážka byla v režii Jirky, zahrál rovnou šedesátku a ujal se vedení o třináct 

kuželek.To mu vlilo více sil do žil a druhé plné zahrál 122 a rázem vedl už o šestnáct kuželek.V dorážce 

si své vedení zkušeně pohlídal a ztratil jenom jednu kuželku ze svého náskoku.Oba hráči se dostali 

přes třístovku, ale mnohem spokojenější byl domácí hráč, který upravil stav na 4-2 a +22 kuželek pro 

hosty.Poslední si zahráli Karel junior a Leoš.Tady se hrálo o konečný výsledek a karty byly rozdány tak 

nějak nastejno, jelikož se domácí vrátili zpět do hry o celkovou výhru.První plné junior vyhrál o dvě 

kuželky a po dorážce vedl o kuželky čtyři.Stále tedy hosté vedli na skóre o dvě devítky.Ve druhých 

plných, ale junior zavelel k velkému ataku.Zahrál o devítku více než-li Leoš a rázem bylo o drama 

postaráno, jelikož už měli hosté k dobru pouze devět kuželek. A domácí hráč ,přestože se mu 

několikrát sekly kuželky na dvojce dráze, nepřestával ve své snaze o celkový obrat. Nakonec se mu to 

podařilo. Leoš na jeho útok nenašel obranu a prohrál celkově o jednatřicet kuželek. Karel se dostal 

dvacet devět kuželek přes třista a nejenomže vybojoval dva body za výhru, ale po celkovém součtu 

všech kuželek obou týmů i důležité body za více poražených kuželek, čímž se domácí mohli radovat 

z konečné výhry 6-4.A to by po polovině zápasů málokdo očekával. Ale jak říkám kuželky jsou kulatý 

sport a hrají se až do posledního hodu.  


