
  domácí: dřeváci                 datum: 10/03                 hosté: šikulové 

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

KUCA Antonín         187   88  275 10    POUSTECKÝ Václav        235   95  330  8                                                           

ČEPILA Karel st.       224   61  285 14    NÁDVORNÍKOVÁ Eva     193   79  272 14                                                   

ČEPILA Karel ml.      221   87  308  8     HRODEK Rudolf              202   51  253 16                                                    

KLOFANDA Jiří         239  106  345  6    TOMEC František            209   57  266 14                                                              

body:  8    celkem:  871  342 1213 38         body:  2    celkem:  839  282 1121 52 

                        Vítězí dřeváci poměrem 8 : 2 .  

Domácí tým vstoupil do jarní části soutěže vítězně.V první dvojici nastoupili Tonda a Václav. Do 

úvodních plných vstoupil lépe hostující hráč a ujal se vedení o  čtrnáct kuželek. I v dorážce  se dál 

svému soupeři  vzdaloval a po půlce u vedl o jednadvacet kuželek. Ještě větší rozdíl mezi hráči  byl po 

změně drah. Václav ve druhých plných uhrál 121 a utekl Tondovi o čtyřicet čtyři kuželek čímž o osudu 

duelu bylo prakticky rozhodnuto. V dorážce se sice domácí hráč vzchopil a stejně jako soupeřovi, mu 

chyběly dvě kuželky k šesti devítkám. Jenže body uhrál Václav za výborných 330 poražených kuželek a 

k tomu i solidních pětapadesát kuželek náskoku. Druzí hráli Karel senior a Evička. Úvodní plné 

tentokrát lépe zahrál domácí hráč a ujal se vedení o pět kuželek (112-107). Také v následné dorážce 

byl lepší senior a pojistil si vedení o dalších osm kuželek. Změna drah nepřinesla nic nového ve 

vývoji.Oba hráči prakticky kopírovali to co předvedla předchozí dvojice na druhé dráze, ale v 

opačném gardu. Senior zopakoval plné  z dráhy první a Evička se protrápila k 86 kuželkám a nabídla 

soupeři klid do následné dorážky. Ten to ale s klídkem docela přehnal a nedal ani dvě devítky (17).Co 

by taky chtěl za deset chyb.To dovolilo Evičce přece jenom trochu zdramatizovat  vývoj zápasu a 

nakonec prohrála jenom o třináct kuželek. Škoda těch druhých plných, kde ztratila šestadvacet 

kuželek. Kdo ví jak by duel dopadl, kdy by soupeře nepustila do takového náskoku. Takže po polovině 

duelů byl stav 2-2. Třetí si zahráli Karel junior a Ruda. První plné duel junior 104  a vedl o čtrnáct 

kuželek. V dorážce dal Ruda jenom 17 kuželek a soupeř mu utekl o dalších devatenáct kuželek. 

Změna drah přinesla zlepšení hostujícího hráče. Do plných dal 112 o pět méně než dal junior.               

V dorážce pak Ruda uhrál jednou tolik co na dráze první, ale i tak opět na soupeře ztrácel. Junior 

nakonec dal osm kuželek přes tři stovky a jeho tým už vede 4-2. Poslední si zahráli Jirka a František. 

První plné dal Jirka 123 a o dvě devítky odskočil soupeři. V dorážce mu jedna kuželka chyběla k šesti 

devítkám a po půlce měl na kontě 176 a šel neohroženě za výhrou. I druhé plné zahrál výborně jenom 

o sedm kuželek méně než na dráze první a zdálo se, že nic nemůže zastavit jeho cestu za jasnou 

výhrou. Nakonec nezastavilo, ale jenom zdrželo. A to o celý den. V den zápasu totiž v Chodově bylo 

„bouřmo“ a chvíli po zahájení druhé dorážky poslední dvojice  došla v celém Chodově šťáva a po tmě 

se kuželky bohužel nedají hrát. Takže se zbytek posledního duelu odehrál následující den, kdy se 

jenom potvrdila dominance domácího hráče,kterému chybělo pět kuželek ke třista padesátce. Takže 

s denním zpožděním domácí vyhrávají jasně 8-2. 


