
  domácí: dřeváci                 datum: 10/09                  hosté: junioři 

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

ČEPILA Karel ml.     227   95  322 12      ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      202   86  288 10                                                  

ČEPILA Karel st.       220   87  307 10      HOVORKOVÁ Iva           211   70  281 16                                                       

KLOFANDA Jiří         216   90  306   7      PAVELKA Vladimír         208   80  288  6                                                

CHVOJAN Petr         211   92  303 12      PRIŠŤÁK Josef               227   95   322  8                                                        

body:  8    celkem:  874  364 1238 41       body:  2    celkem:  848  331 1179 40 

                        Vítězí dřeváci poměrem 8 : 2 . 

I druhý zápas letošního ročníku obstarali Dřeváci a soupeřem jim byli loňští držitelé druhého místa 

Junioři. Do úvodního duelu nastoupili Karel junior a Anička. Domácí kapitán zahrál první plné výborně 

a ujal se vedení o tucet kuželek.Také v následné dorážce si nekomplikoval situaci a svůj náskok zvýšil 

o osm kuželek. Změna drah a nic nového na plánech.Junior zahrál plné ještě lépe než na druhé dráze 

a před dorážkou vedl o třiatřicet klacků a bylo prakticky rozhodnuto.V té se ho sice soupeřka konečně 

držela a ztratila už jenom jednu kuželku.I tak prohrává docela velkým rozdílem.Také proto, že junior 

překonal třístovku o dvaadvacet kuželek. Druzí si zahráli Karel senior a Ivča. Domácí hráč se do plných 

dostal o jednu devítku přes stovku, přesto ztrácel na soupeřku jednu kuželku.Dorážku měli oba úplně 

stejnou a tak šla do druhé poloviny duelu Ivča s vedením jedné kuželky. Změnou drah, ale 

vyrovnanost duelu skončila. Karel zahrál plné o dvě kuželky lépe než na dráze prvé, kdežto soupeřka 

se o jednu devítku pohoršila. A prakticky toho samého jsme byli svědky i v následné dorážce. 

Seniorovi chyběla jedna kuželka ke stejné dorážce jako na dráze první ,to Ivče k ní chyběly dvě 

devítky. Což ve finále opět znamená, že body za výhru bere domácí hráč, který navíc vyrovnaným 

výkonem na obou drahách překonal o sedm kuželek třístovku. Ivča sice nakonec  uhrála velmi slušné 

číslo, ale měla to po první dráze rozjeté mnohem lépe. Do třetí dvojice nastoupili Jirka a Vláďa a za 

stavu 4-0 pro domácí už musel zástupce hostí nutně bodovat aby měl jeho tým šanci uvažovat o 

obratu. Jenže hnedle po prvních plných to s hosty vypadalo hodně špatně. Jirka dal sto dvaadvacet a 

rázem měl vedení pětadvaceti kuželek.Také v dorážce nedokázal Vláďa se soupeřem krok a jeho 

manko narostlo o další dvě devítky.Takže de facto se druhá půlka duelu dohrávala prakticky jenom 

z povinnosti.  Né že by nebyl ještě možný obrat, ale to by mu musel hodně pomoci i jeho soupeř. No a 

po druhých plných se zdálo, že Jirka usnul na vavřínech a ze svého náskoku ztratil sedmnáct kuželek. 

Také v dorážce se Vláďa hodně snažil a umáznul ze ztráty ještě osm kuželek, ale Jirkovi zbylo ještě 

hodně kuželek k dobru aby uhájil své vedení a tak i třetí duel vyzněl lépe pro domácího hráče.Ten se 

jako třetí dostal přes třístovku. Za rozhodnutého stavu šla na plány poslední dvojice ve složení Petr a 

Pepa. Za domácí nastoupila jejich nová posila,která má už zkušenosti s naší soutěži když v minulosti 

nastupoval za Plyšáky a se kterou se konečně chtějí dostat na bednu.Úvodní plné zahrál Pepa čtrnáct 

kuželek přes kilo a ujímá  se vedení o osm kuželek.V dorážce byl Petr lepší o jednu kuželku a tak se 

čekal napínavý boj ve druhé polovině duelu.V plných byl opět lepší hostující hráč a před poslední 

dorážkou dne vedl o patnáct kuželek.V dorážce své vedení  zvýšil o čtyři kuželky a tak poslední body 

berou konečně hosté čím odehnali žlutého ptáčka zpěváčka.Na celkové výhře pro hosty to ovšem 

nemohlo nic změnit.Oba hráči se v zápalu boje dostali přes třístovku.Petr o tři kuželky a Pepa 

předvedl stejné číslo jako kapitán domácích v úvodním duelu.Navíc oba měli stejné plné i dorážku. 

(332-227-95).Nějak se nám ty stejné výkony v jednom zápase začínají množit. Druhou výhrou v řadě 

Dřeváci tak mají výborný vstup do letošního ročníku a vypadá to, že to s útokem na bednu myslí 

opravdu vážně. 


