
          domácí: plyšáci                 datum: 19/03                  hosté: dřeváci 

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

HAŠKOVEC Luboš         213   89  302 10      KUCA Antonín         209   82  291  8 

CHVOJAN Petr               228   89  317  4       ČEPILA Karel ml.     229   94  323 11 

HAŠKOVCOVÁ Jana      206  106  312  6       ČEPILA Karel st.      185   85  270  6 

KREJCÁREK František     176   69  245 13      KLOFANDA Jiří        194   86  280  9 

body:  6    celkem:  823  353 1176 33    body:  4    celkem:  817  347 1164 34 

                                                    Vítězí plyšáci poměrem 6 : 4 . 

Napínavý zápas, s lepším závěrem pro domácí tým. První si zahráli Luboš a Tonda. Domácí hráč zahrál 

výborné první plné (120) a ačkoliv se Tonda taky snažil, před dorážkou ztrácel devatenáct kuželek.              

I v té si Luboš udržel slušný standart a své vedení navýšil o dalších třináct kuželek. Tím pádem vedl po 

půli o dvaatřicet klacků. Hodně slibný úvod. Změna drah, ale přinesla zápletku. Plné tentokrát zahrál 

mnohem lépe Tonda a ze své ztráty smazal patnáct kuželek. I v dorážce se pak Tonda snažil své 

manko z dráhy první smazat, ale to bylo přece jenom velké a tak se mu podařilo ubrat už jenom šest 

kuželek. Tím pádem ale Lubošovi ještě zbylo jedenáct kuželek k dobru čímž uhrál důležité první body. 

Odměnou za předvedenou hru mu byla o dvě kuželky překonaná třístovka. Druzí hráli Petr a Karel 

junior. Opět to byl domácí hráč, který zahrál lépe první plné a to 121. Ale junior se nenechal zahanbit 

a ztrácel jenom kuželky tři. I dorážka byla hodně vyrovnaná a Petrovi se povedlo zahrát o jednu 

kuželku více. Po půli tak vedl, ale pouze o čtyři kuželky, což opravdu nic neřešilo. Druhé plné se 

povedly lépe juniorovi a před dorážkou srovnal stav na plichtu. O osudu tohoto duelu tak musela 

rozhodnout druhá dorážka. Oba bojovali seč jim síly stačili a nakonec jí zahrál hostující kapitán o šest 

kuželek lépe. Tímto rozdílem také vyhrál tento povedený duel. Oba se dostali slušně přes třístovku. 

Tímto byl stav srovnán na 2-2 a domácí vedli o pět kuželek. Třetí si zahráli Jana a Karel senior. Tady 

bylo poměrně rychle rozhodnuto kdo že získá body za výhru. Senior vůbec první plné nezvládl a 

ztrácel  devětadvacet kuželek. A mizérie pokračovala i následující dorážce, když jeho ztráta narostla o 

dalších dvaadvacet kuželek. Tímto byl de facto tento duel už po půlce rozhodnut a druhá půle se už 

hrála jenom z povinnosti. Senior sice ve druhých plných ze své ztráty smazal osm kuželek a v dorážce 

ještě jednu, ale to byla pouze kosmetická úprava jeho prohry. Jana se dostala dvanáct kuželek přes 

třista a poráží seniora o dvaačtyřicet kuželek. Domácí tak před poslední dvojicí vedou 4-2 a mají 

k dobru sedmačtyřicet klacků. Poslední si zahráli František a Jirka. Hostující hráč měl ještě šanci osud 

zápasu zvrátit a stačilo mu k tomu „pouze“ zahrát svůj obvyklý standart. A začal slušně. Po prvních 

plných vedl o patnáct kuželek a po dorážce o třiadvacet. Čímž to měl prakticky první polovinu úkolu 

splněnou. Jenže jeho stroj se po změně drah přece jenom zaseknul a přestože plné i dorážku vyhrál, 

tak to bylo pouze o dvanáct kuželek, což mu v součtu s náskokem z první dráhy sice stačilo na body za 

výhru, ale na kuželky byli stále lepší domácí a tím také tento celý zápas vyhrávají. Škoda pro hosty ,že 

se Jirkovi nepovedlo dostat přes třístovku. To by jeho týmu stačilo ke konečné výhře. Ale to jsou 

kuželky a v těch se nedá nikdy nic naplánovat dopředu. Domácí jsou tak touto výhrou zase o krok 

blíže k vysněnému umístění na bedně.  


