
  domácí: dřeváci                 datum: 01/05               hosté: zahrádkáři 

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

KLOFANDA Jiří           224    97  321  8    BAMBOUSKOVÁ Jana     227   90  317  6                                                       

ČEPILA Karel st.         215    86  301  3    TOMÁŠ Lev                      204   78  282  8                                                                              

KUCA Antonín           198  105  303  0    ZIGAL Pavel                      216   85  301  7                                                                     

ČEPILA Karel ml.       195  103  298  6    VÍTEK Leoš                        219   71  290 12                                                                  

body: 10    celkem:  832  391 1223 17         body:  0    celkem:  866  324 1190 33 

                        Vítězí dřeváci poměrem 10 : 0 . 

Odcházet domů s kanárem a přitom v každém duelu bojovat o výhru i takové kruté dokáží býti 

kuželky. Dnes to na své kůži pocítili Zahrádkáři. Do úvodního duelu nastoupili Jirka a Jana. A hned na 

začátku se představili dnes nejlepší hráči z obou týmů. První plné vyhrála Jana za 120 o čtyři kuželky. 

V následné dorážce, byl ale lepší její soupeř a to o osm kuželek. Takže na druhou dráhu šel, pro 

změnu Jirka s vedením čtyř klacíků. Druhé plné oba trochu polevili přesto si domácí hráč pojistil své 

vedení jednou kuželkou. V závěrečné dorážce si nedávali nic zadarmo. Nakonec v ní byla Jana               

o kuželku lepší a prohrála o ty čtyři kuželky, které ztrácela z dráhy první. Mohla ale na tom býti 

mnohem lépe kdyby zvládla poslední hody v dorážce, kdy jí soupeř nabízel výhru doslova na zlatém 

podnose, ale Jana jeho nabídkou pohrdla a tak první důležité body uhrál domácí hráč. Druzí hráli 

Karel  senior a Tomáš. Domácí hráč se dnes na plánech doslova překonával. V úvodních plných dal 

112 čímž se ujal vedení o třináct kuželek. V následné dorážce sice dvě kuželky z náskoku ztratil, 

přesto šel na druhou dráhu se slušným náskokem jedenácti kuželek. Druhé plné o dvě kuželky lépe 

vyšly Tomášovi a ten tak před dorážkou ztrácel jednu devítku. Ale senior si nenechal sebrat ze svých 

rukou  šanci na body a zahrál v ní o deset kuželek víc než soupeř. Domácí hráč se opět dostává přes 

tři stovky a také díky tomu hrál další důležité bodíky pro svůj tým. Navíc i rozdíl v kuželkách po dvou 

duelech slušně narostl ve prospěch Dřeváků. Třetí se do sebe pustili Tonda a Pavel. Hostující hráč už 

musel nezbytně zabodovat aby ještě jeho tým mohl pomýšlet na konečnou výhru. A pustil se do toho 

pěkně zhurta. Po prvních plných se ujal vedení o patnáct kuželek a zdálo se, že mu nic nemůže zhatit 

cestu za kýženou výhrou. Ale první vlaštovka jaro nedělá a tak tomu bylo i v tomto duelu. V následné 

dorážce Tonda zabojoval a dorazil 60 kuželek a soupeři tzv. slušných čtyřicet kuželek na to aby uhájil 

vedení z plných nestačilo. Ba naopak to byl domácí hráč, který šel na druhou dráhu a vedl o šest 

kolíků. To tedy nebylo zrovna to pravé ořechové co hosté v tomto třetím duelu potřebovali. Ve 

druhých plných oba srdnatě bojovali a Pavlovi se povedlo jeho ztrátu snížit na polovinu. A šlo se do 

rozhodující dorážky, která měla určit jaký bude konečný osud tohoto zápasu. V té dal Pavel rovných 

pět devítek, což normálně není zase až tak málo, jenže ani Tonda se nedal a byl pouze o jednu 

kuželku horší, což v konečném součtu znamenalo jeho výhru o dvě kuželky a domácí tak už po třetím 

duelu mohli slavit celkovou výhru. Do posledního duelu nastoupili Karel junior a Leoš. První plné dali 

oba přes stovku a vedení se o tři kuželky ujal hostující hráč. V dorážce, ale junior mnohem lépe zahrál  

a na druhou dráhu si nesl tucet kuželek náskoku. I druhé plné zvládl lépe Leoš a to dokonce o 

jednadvacet kuželek. A rázem to byl on kdo před poslední dorážkou vedl. A to o jednu devítku. 

Jenomže dnes prakticky ve všech duelech rozhodovala o vítězi dorážka. A v té byli domácí 

jednoznačně lepší. A tak tomu bylo i v tomto duelu. Leoš sice vedl o devět kuželek, jenže ve druhé 

dorážce ztratil na juniora sedmnáct kuželek a tak i tento duel vyhrává domácí hráč. Domácí tak dali 

na cestu domů hostům kanárka a i nadále pokračují ve své spanilé jízdě jarní části soutěže, která je 

v průběžné tabulce už vynesla na třetí místo. Čímž se významně přiblížili svému vysněnému cíli býti 

konečně na konci soutěže na bedně! 


