
  domácí: junioři                 datum: 12/03                  hosté: dřeváci 

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

ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      221    70  291 11    KUCA Antonín        217    83  300 11                                                  

PRIŠŤÁK Josef                201    93  294  6     ČEPILA Karel st.      216    75  291 10                                                                      

HORNOVÁ Andrea        223    71  294 15    KLOFANDA Jiří        219  107  326  4                                                    

PAVELKA Vladislav        229  107  336  5     ČEPILA Karel ml.     221    79  300 10                                                        

body:  4    celkem:       874  341 1215 37     body:  6    celkem:  873  344 1217 35 

                        Vítězí dřeváci poměrem 6 : 4 . 

Jako obvykle si Dřeváci dávají do těla a dva dny po výhře se Šikuly si zahráli další zápas. Do první 

dvojice nastoupili  Anička a Tonda. Úvodní plné oba zahráli výborně. Domácí hráčka bez jedné kuželky 

sto dvacet a soupeř o šest kuželek méně. V dorážce Anička čtyři kompletní devítky a Tonda o tři 

kuželky méně. Takže po půlce vedla domácí hráčka o jednu devítku. Změna drah  a po plných se 

Tonda soupeřce  přiblížil o dvě kuželky blíže. O výsledku rozhodla druhá dorážka. Anička „spáchala“ 

osm chyb, což byl z její strany velký hazard s výsledkem. To soupeř chyboval pouze třikrát a hlavně 

devítky dorážel mnohem snadněji. Nakonec uhrál rovných padesát kuželek, což bylo o šestnáct 

kuželek více než dorazila soupeřka.I proto se Tonda dostal na rovnou třístovku a o jednu devítku 

porazil  Aničku a uhrál první velmi důležité body pro hosty. Druzí šli na plac Pepa a Karel senior. 

Úvodní plné seniorovi sedly a uhrál 116, což bylo o tucet kuželek více než dal Pepa. Jenže senior 

v následné dorážce 8x chyboval, čehož jeho soupeř využil ke snížení ztráty o jednu devítku. Takže do 

druhé poloviny šel hostující hráč s vedením tří kuželek. Druhé plné a opět byl lepší hostující hráč. 

Tentokrát dal rovnou stovku čímž o tři kuželky navýšil své vedení. Závěrečná dorážka byla hodně 

dramatická. Pepa postupně stahoval svou ztrátu a nakonec  mu jedna kuželka chyběla k šesti 

kompletním devítkám. To senior se na každou devítku hodně nadřel a přestože jenom dvakrát 

chyboval ztratil na Pepu jednu celou devítku. To ovšem ve finále znamenalo, že z jeho náskoku šesti 

kuželek před dorážkou bylo konečné manko tří kuželek o které tedy domácí hráč vyhrál tento duel  a 

stav zápasu byl po půlce srovnán na 2-2. Třetí si zahráli Andrea a Jirka. První plné prohrála domácí 

kapitánka o jednu kuželku (106-107). Kaňkou na tomto výkonu byla jedna „ozónovka“ , která ji 

nakonec hodně mrzela. V dorážce už Jirka přece jenom soupeřce více utíkal a po půlce vedl o deset 

kuželek. Změna drah a tentokráte plné zahrála lépe Andrea (117), také díky třem devítkám a svou 

ztrátu snížila o celou polovinu. Jenže v dorážce opět Jirka zahrál skvěle. Jenom jednou chyboval, to 

soupeřka šestkrát a hostující hráč uhrál rovných dvaašedesát, což bylo o tři devítky více než se 

podařilo dorazit Andree a Jirka tak poráží soupeřku o dvaatřicet kuželek. Hosté tak před poslední 

dvojicí vedou 4-2 a mají k dobru 38 kuželek.Takže karty byly pro poslední dvojici rozdány jasně. Vláďa 

musel vyhrát o osmatřicet kuželek alespoň na plichtu a Karel junior potřeboval alespoň jednu kuželku 

v plusu udržet pro konečnou výhru jeho týmu.Takže moc pěkná zápletka na závěr .První plné Vláďa 

117  a junior o pět kuželek méně. V dorážce domácímu hráči chyběla jedna kuželka k šesti devítkám, 

kdežto juniorovi jedna k čtyřem. Po půlce tedy vedl domácí hráč o třiadvacet kuželek. Solidně stáhnul 

manko, ale mohlo to být o víc kdyby se na chvíli nezastavil na dorážení předního rohu a sedláka kde 

se dvakrát zaseknul zrovna ve chvíli,kdy soupeř dorážel dva sedláky.Tady se dalo z této situace 

mnohem více vytěžit. Druhé plné dal Vláďa 112 a o další tři kuželky své vedení navýšil a šlo se do 

závěrečné dorážky.V té oba bojovali jako lvi. Vláďa postupně své vedení navyšoval a  junior zuby 

nehty držel poslední zbytky náskoku v kuželkách. Až rozhodly poslední hody. Vláďa šel tři hody před 

koncem do plných a záleželo jak si otevře.Padla mu sedmička,což by se chtělo říct, že je dobrý hod, 

jenže to by nesměly zbýt král a sedlák. Sestava která nedávala naději na možnost jít ještě do plných. 

Vláďa zbylými hody uklidil a v té chvíli vedl o šest kuželek jeho tým.To junior byl v jiné situaci.Tři hody 

před koncem musel dorazit přední roh a fánu a ještě jít alespoň do plných.Povedlo se mu to hned 

prvním hodem a už jenom záleželo jak si poradí se zbylými dvěma hody do plných.Hned první hod byl 

rozhodující když mu zbyl jenom sedlák. Osm kuželek znamenalo v tu chvíli, že o dvě kuželky opět 

vede jeho tým . Sice poslední ránu zahodil ale i tak se mohl radovat za konečnou výhru jeho týmu o 

dvě kuželky na skóre.Čtyři body Dřeváků za dva zápasy jim hodně pomohly v tabulce družstev,ve 

které rázem poskočili na čtvrté průběžné místo.A hlavně podruhé se dostali přes dvanáct set kuželek. 


