
  domácí: zahrádkáři              datum: 03/12                  hosté: dřeváci 

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

VÍTEK Leoš                        202   79  281 10    ČEPILA Karel st.          218   76  294  9                                      

BAMBOUSKOVÁ Jana     228   70  298 15    KLOFANDA Jiří            215   98  313 11                                       

ZIGAL Pavel                      215  106  321  3    BRYNDAČ Stanislav    192   50  242 18                                           

TOMÁŠ Lev                       188   80  268 11    KUCA Antonín            188   96  284 10                                                 

body:  4    celkem:         833  335 1168 39     body:  6    celkem:  813  320 1133 48 

                        Vítězí dřeváci poměrem 6 : 4 . 

 náhradníci:  1. start  TOMÁŠ Lev 

Napínavý zápas s nečekaným rozuzlením. Hlavně ve světle podzimních výsledků obou týmů, to měli 

být domácí kteří měli větší naději na výhru. První šli na plány Leoš a Karel senior. První plné zahráli 

oba praktiky na stejno, když senior vedl o dvě kuželky. Mnohem větší rozdíl ve prospěch hostujícího 

hráče byl hnedle v dorážce, jelikož Karel přidal ke svému náskoku dalších jedenáct kuželek. To teda 

po půlce s Leošem nevypadalo moc nadějně. Změna drah nepřinesla nic nového ve scénáři zápasu. 

Senior nadále pokračoval v navyšování svého náskoku a před závěrečnou dorážkou, už vedl celkem o 

tři devítky a nic nenaznačovalo možným komplikacím z jeho strany. Jenže Leoš přece jenom v dorážce 

zabojoval a čtrnáct kuželek ze ztráty smazal. Přesto jeho soupeři zbylo spousta kuželek, přesně třináct 

aby uhrál první důležitou výhru pro hosty. Další šli na plány Jana a Jirka. První plné zahrála Jana sto 

dvanáct a o sedm kuželek vedla. Jenž v dorážce na Jirku ztratila šestnáct kuželek a byl to tak soupeř 

kdo šel na druhé dráhy s vedením na své straně. Druhé plné se Jana ještě o čtyři kuželky oproti první 

dráze zlepšila a ze ztráty osmi kuželek z dráhy první ubrala šest kuželek. Takže dorážka slibovala velký 

boj o konečnou výhru. V té byl nakonec opět lepší Jirka a tím pádem jako druhý hráč hostí vítězí. Třetí 

si zahráli Pavel a Standa. Domácí hráč si od začátku hrál to své a postupně se svému soupeři čím dál 

více vzdaloval. Standa se sice do plných držel soupeři na dostřel, ale stále má velké rezervy hlavně 

v dorážce a tak tomu bylo i dnes, kdy mu Pavel právě v této části souboje nejvíce utíkal. Domácí hráč 

se jako první ze svého týmu dostal hodně přes třístovku a výhrou o sedmdesát devět kuželek vrátil 

svůj tým před posledním duelem do zápasu o konečnou výhru. Do něj nastoupil Tomáš a Tonda. 

Domácí tým poprvé v zápase představil letošní posilu a s napětím čekali jak se jejich hráč s těžkou rolí 

„dotahovače“ popasuje. No a nezačal vůbec špatně. Do plných dal sto deset a vedl o dvaadvacet 

kuželek nad Tondou. Když pak následně v dorážce navýšil své vedení o dalších deset kuželek  

nevypadalo to s šancemi domácích vůbec špatně. Ale kdo se pohybuje v kuželkářském prostředí delší 

domu tak ví , že jedna vlaštovka jaro nedělá. Změna drah přinesla rapidní změnu poměrů na drahách. 

Tomáš do plných zahrál sedmdesát osm, Tonda rovné kilíčko a z náskoku domácího hráče zbylo deset 

kuželek. A to ještě čekala na domácího hráče ta nejtěžší část duelu, dorážka, ve které musel svůj 

náskok alespoň uhájit. Jenže Tondovi plné vlily živou vodu do žil a v dorážce zvládl bez jedné kuželky 

sedm devítek. Tomu přes veškerou snahu Tomáš nedokázal svými čtyřmi devítkami ani zdaleka 

konkurovat. Tonda tak dokázal tento zápas otočit a vyhrát čímž vítězí i jeho tým celkově. Domácím 

nebylo nic platné že vyhráli na kuželky, protože na body za výhry byli lepší hosté čímž uhráli svou 

první podzimní výhru. 


