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¨ 

Čtyřmi prosincovými zápasy nám skončila podzimní část pátého ročníku soutěže.Ještě nám zbývá dohrát 

pět odložených zápasů aby se mohla uzavřít podzimní část.Na ty zbylé se nedostalo hlavně díky nabytému 

kalendáři našich zástupců v karlovarské soutěži neregistrovaných kuželkářů,ve které máme ve třech 

týmech dvacet hráčů.Přesto můžeme být s odehranými podzimními zápasy nadmíru spokojeni.V 

prosincových zápasech nám padla další třináctistovka,od koho jiného než-li od  Stavěčů.Konečně se 

povedlo snížit náskok žen v počtu zápasů odehraných s nulou.K Veronice Fukové a Aničce Štěpánkové 

se v posledním letošním zápase přidal Milan Hruška.Za celý podzim padlo celkem 83 třístovek a máme 

celkem 29 hráčů a hráček kteří se dostali přes tuto metu.Týmy 16x zahráli přes 1200 poražených kuželek a 

třešničkou navíc,jsou čtyři výkony přes 1300 ,kterému vévodí výkon Stavěčů 1358 !!!.Ještě dvakrát se 

tento tým dostal přes tuto metu a jednou,jako prvním, se to povedlo Zahrádkářům.Tato čísla svědčí o 

mimořádné kvalitě všech hráčů a hráček nastupujících v soutěži.Ještě připomenu nejlepší výkon hráče 368 

který zahrál Martin Havel a nejlepší výkon hráčky 345 který se povedl Aničce Štěpánkové.Nyní je před 

námi vánoční přestávka oslava závěru roku 2016.Nezbývá mi než Vám všem popřát krásné a klidné prožití 

vánočních svátků v rodinném kruhu.Trochu si odpočiňte od kuželkářského dění a po oslavě Nového roku 

2017 ,se všemi opět  potkáme na plánech naší kuželkářské základny hotelu Nautilus. 

TAKŽE KRÁSNÉ VÁNOCE A DO NOVÉHO ROKU 2017 HODNĚ ŠTĚSTÍ 

ZDRAVÍ A SPORTOVNÍCH ÚSPĚCHŮ  

 

 

 

 

 

 

 

 3. 
ZPRAvodaj

 KUželek 



                    TŘÍSTOVKÁŘI: 

 1.  HAVEL Martin          sta         368  124  2 

 2.  PAVELKA Vladimír      jun         352  116  4 

 3.  ČEPILA Karel st.      dře         350  112  6 

 4.  HRUŠKA Milan c.       sta         349  129  0 

 5.  ČERMÁK Eduard c.      zah         348  123  3 

 6.  VÍTEK Leoš            zah         345  107  5 

 7.  ŠTĚPÁNKOVÁ Anna       jun         345   98  7 

 8.  REWCZUK Marcel        aje         343  114  6 

 9.  KLOFANDA Jiří         dře         343   95  4 

10.  CHVOJAN Petr          ply         342  124  2 

11.  ČEPILA Karel ml. c.   dře         342  101  4 

12.  FUKOVÁ Veronika       sta         341  113  5 

13.  ČERMÁK Radek          zah         340  114  8 

14.  ZIGAL Pavel           zah         336  112  4 

15.  NÁDVORNÍKOVÁ Eva      šik         336  103  5 

16.  SOBOTKOVÁ Martina     ply         335  113  2 

17.  SMRŽ Petr             aje         334   95  7 

18.  HRUŠKA David          sta         333  104  5 

19.  HAŠKOVCOVÁ Jana c.    ply         331   98  6 

20.  ZADINA Rudolf c.      sts         325  108  3 

21.  HORNOVÁ Adrea c.      jun         324  105 12 

22.  ZADINOVÁ Alena        sts         319   88 14 

23.  ŠTEGOVÁ Dáša          aje         314   92  6 

24.  HORN Jiří             šik         314   79 11 

25.  BAMBOUSKOVÁ Jana      zah         310   86 11 

26.  BRYNDAČ Stanislav     dře         307   70 15 

27.  GBUR Tomáš            sts         306   91 11 

28.  POUSTECKÝ Václav      šik         306   86  8 

29.  PRIŠŤÁK Josef         jun         301   79 11 

 

       

                 TABULKA DRUŽSTEV PRŮBĚŽNÁ 
 

1.  zahrádkáři              5   0   1   1231.7    36: 24   10   +4 

2.  stavěči                 4   0   0   1322.0    38:  2    8   +2 

3.  ajeťáci                 4   0   1   1189.8    38: 12    8   +2 

4.  junioři                 4   0   2   1236.5    40: 20    8   +4 

5.  dřeváci                 2   0   4   1190.8    26: 34    4   -2 

6.  plyšáci                 2   0   3   1185.6    20: 30    4    0 

7.  šikulové                2   0   5   1123.3    18: 52    4   -4 

8.  starosedláci            0   0   7   1103.4    14: 56    0   -6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ZÁPASY: 

          

20   STAROSEDLÁCI  PLYŠÁCI  02/12/16  1129:1202   4:6  0:2 

21   JUNIOŘI  STAROSEDLÁCI  09/12/16  1265:1055  10:0  2:0 

22   ŠIKULOVÉ  ZAHRÁDKÁŘI  11/12/16  1036:1180   2:8  0:2 

23   STAROSEDLÁCI  STAVĚČI  21/12/16  1086:1304  0:10  0:2  

               

 

Zápasy podrobně: 

 

 

domácí: starosedláci            datum: 02/12                  hosté: plyšáci 

 

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

GBUR Tomáš           215   70  285 12    HAŠKOVEC Luboš       215   60  275 10 

RANDÝSEK Hynek       207   76  283 17    HAŠKOVCOVÁ Jana c.   200   77  277 14 

ZADINOVÁ Alena       194   79  273 15    SOBOTKOVÁ Martina    233   96  329  6 

ZADINA Rudolf c.     209   79  288 11    CHVOJAN Petr         234   87  321  6 

 

body:  4    celkem:  825  304 1129 55    body:  6    celkem:  882  320 1202 36 

 

Vítězí plyšáci poměrem 6 : 4 . 

 

První prosincový zápas byl hodně zajímavý.Po první dvojici duelů na tom byly lépe 

domácí,hosté ale zabrali ve druhé polovině a obrátili vývoj zápasu ve svůj 

prospěch.Jako první se proti s sobě postavili na plány Tomáš a Luboš.Byl to duel 

rozdílných půlek.Tu první zvládnul lépe domácí hráč,když si nahrál v plných náskok 

čtrnácti kuželek.V dorážce ještě jednu kuželku k dobru přidal.Druhé plné,měl zase v 

režii hostující hráč a také on je zahrál o čtrnáct kuželek lépe než soupeř.To 

znamenalo,že před poslední dorážkou vedl Tomáš pouze o jednu kuželku a začal boj o to 

kdo z koho.Oba chybovali v této části pouze čtyřikrát,což jasně ukazovali jak 

zodpovědně v této chvíli hráli.Nakonec domácí hráč zahrál o jednu devítku více než 

soupeř a tím pádem je to on,kdo vyhrál úvodní duel.S tou jednou kuželkou před 

dorážkou je lepší o deset klacků.Oba si v zápalu boje zlepšili své letošní osobáčky a 

domácí hráč získal i první bodíky za výhru.Druzí šli na plány Hynek a 

Jana.Opět až nečekaně vyrovnaný duel.Nečekaně hlavně pro to,že 

domácí hráč je prakticky nováček v soutěži,jelikož dnes absolvoval 

teprve svůj druhý zápas,kdežto jeho soupeřka je ostřílená matadorka 

všech okolních kuželen té naší nevyjímaje.Ale papírové 

předpoklady nemusí být vždy směrodatné a tak tomu bylo i v tomto 

duelu.Hynek zahrál plné na obou drahách vždy o pár kuželek 

lépe.Na první o šest kuželek a na druhé o jednu.Tento malý náskok 

pak měl velký vliv na konečný výsledek.Jana totiž v dorážce 

nezvykle mnoho chybovala,vždy po sedmi chybách na každé dráze a 

to nakonec znamenalo že v dorážce zahrála o jednu kuželku více 

než-li její soupeř.Co to ve finále znamenalo je jasné.I tento duel vyhrává domácí 

hráč a to o šest kuželek.Také Hynek si výrazně vylepšuje svůj osobáček a domácí se 

tak ujímají vedení 4-0 a v plusu jsou šestnáct kuželek.Hodně zajímavý a nečekaný 

začátek,ale stále byla před hráči ještě druhá polovička duelů.Do třetí dvojice se 

proti s sobě postavili dvě ženy,Alenka a Martina.Po prvních plných vede Martina o 

šestadvacet kuželek,čímž rychle vynulovala náskok domácích v kuželkách.V dorážce 

domácí hráčka se soupeřkou držela krok a dokonce v ní byla o kuželku lepší.I druhé 

plné lépe zvládá hostující hráčka,tentokráte o šestnáct kuželek.Tím si vytvořila 

solidní náskok a v dorážce jej ještě o dvě devítky navyšuje.Tím pádem je jasné,že v 

této dvojici jasně vyhrává Martina.Jako první se dostává přes třístovku,o rovných 

http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/st-pl.txt
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/ju-sd.txt
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/ši-za.txt
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/sts-st.txt


devětadvacet kuželek.Před závěrečnou dvojicí je stav 4-2 pro domácí,ale na kuželky 

jsou horší o jednačtyřicet. Poslední duel mezi Rudou a Petrem měl tedy určit kterýže 

tým dneska bude veselejší. První plné nic nerozhodly.Rozdíl jedné kuželky ve prospěch 

Petra nic neznamenalo.V dorážce je naopak lepší Ruda,ale jen o dvě kuželky,takže po 

půlce vede on o jednu kuželku.Ale druhé plné už byly přece jenom rozhodující.Opět je 

v nich lepší Petr,ale tentokráte nahrál o čtrnáct kuželek více a to se ukázalo být 

velmi důležité pro následující vývoj tohoto duelu.Petr využil svého náskoku k většímu 

klidu v dorážce a v té je také lepší svého soupeře.Nakonec se Petr jako druhý hráč 

večera dostává přes třístovku a to o jednadvacet kuželek.To Rudovi ke třístovce 

dvanáct kuželek chybělo a tak je jasné,že tento duel vyhrává hostující hráč a tím 

pádem hosté vyhrávají celý zápas.Navíc Plyšáci zahráli dvě kuželky přes dvanáct set a 

připisují si druhou výhru v letošním ročníku.To hosté ani na popáté se výhry 

nedočkali.Ale jsou to pořád nováčci soutěže a hlavní pro ně je,že dokáží po většinu 

zápasů držet se svými soupeři krok.Ta výhra jistě ještě do konce soutěže přijde. 

 

domácí: junioři                 datum: 09/12             hosté: starosedláci 

 

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

PRIŠŤÁK Josef        209   71  280 15    RANDÝSKOVÁ Jindra    176   97  273 12 

HORNOVÁ Adrea c.     214   98  312  4    ZADINA Rudolf c.     225   84  309 13 

ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      221  115  336  5    RANDÝSEK Hynek       179   51  230 15 

PAVELKA Vladimír     231  106  337  5    GBUR Tomáš           181   62  243 16 

 

body: 10    celkem:  875  390 1265 29    body:  0    celkem:  761  294 1055 56 

 

Vítězí junioři poměrem 10 : 0 . 

 

Domácí se na podzim vezou na vítězné vlně a dnes to s plnou parádou odnesli 

Starosedláci.První se postavili na plány Pepa a Jindra.Domácí hráč po celý zápas 

těžil z dobrých plných.V těch na něho soupeřka hodně ztrácela a to se nakonec ukázalo 

jako důležitý aspekt v tom,kdo měl snazší cestu za body.Pepa první plné vyhrál o 

dvaadvacet kuželek a druhé o jedenáct.Třiatřicet bodů  plus z plných,mu pak stačil na 

zisk prvních bodů.V dorážce sice Jindra zahrála o sedmadvacet kuželek lépe svého 

soupeře,ale stále jí na konci chybělo šest kuželek alespoň na plichtu.Jak jsem v 

úvodu říkal.Mít lepší plné,tak by se Pepa více zapotil aby v tomto duelu vyhrál. 

Takhle mu to jeho soupeřka hodně usnadnila ,protože dneska byl Pepa 

hratelnej.Druzí šli proti s sobě dva kapitáni Andrea a Ruda.Opět hodně 

vyrovnaný boj.Domácí hráčka ztrácela vždy v plných.Na první dráze tři 

kuželky a na druhé osm.Ale dorážka byla v její režii a v konečném 

součtu vyhrává o tři klacíky.Oba se dostali přes třístovku, ale 

veselejší byla kapitánka domácích.Ruda spáchal třináct chyb,přesto to s 

ním Andrea s jenom čtyřmi chybami měla hodně těžké.Hostujícího hráče 

pak po zápase musela velmi mrzet jedna "ozónovka" (průhoz) do 

plných na první dráze.To se pak takhle vyrovnané zápasy těžko 

vyhrávají. Třetí šli na plány Anička a Hynek.Tady si domácí hráčka se 

soupeřem doslova  pohrála. Hlavně na první dráze.To mu uštědřila nářez o devadesát 

kuželek.Hynek zahrál i s jedním mantinelem a deseti chybami v dorážce do plných 

rovnou stovku.To Anička jenom v plných uhrála o jedenáct klacků více než-li její 

soupeř za čtyřicet hodů.Navíc v dorážce zahrála výborných sedmdesát devět s jednou 

chybou a tak po půlce u ní na tabuli svítilo sto devadesát!! I druhé plné se domácí 

hráčce povedly.Rovných sto deset slibovalo moc pěkné konečné číslo.Vždyť před 

zahájením dorážky už měla nahráno rovných třista.Bohužel,ale dorážka nešla stejně 

dobře jako ta první.Ani jednou si pořádně neotevřela a tak to byla pro ni perná 

šichta.Nakonec dorazila čtyři devítky a celkem tak zahrála třista třicet šest.A k 

tomu samozřejmě získala body za výhru.Hynek se sice na druhé dráze zlepšil na sto 

třicet,chyboval stejně jako soupeřka jenom čtyřikrát,ale jinak to bylo z jeho strany 

dnes průměrné.Za stavu 6-0 pro domácí nastoupila poslední dvojice ve složení Vláďa a 

Tomáš.I tady to bylo poměrně brzo rozhodnuto.Domácí hráč v prvních plných utekl 

soupeři o jednadvacet kuželek a v dorážce o dalších pětatřicet.Když pak ve druhých 

plných utíká o dalších jednatřicet kuželek,tak bylo všem přítomným jasné,že hosté 

dnes odjedou domů se žlutým ptáčkem zpěváčkem.Vláďa se jako třetí domácí hráč dostal 

přes třístovku,dokonce zahrál o jednu kuželku více než Anička,kdežto Tomáš se 

nedostal ani přes dvěstě padesát.Domácí tak Jasně vítězí 10-0 a uhráli svou další 

dvanáctistovku. 

 

 



domácí: šikulové                datum: 11/12               hosté: zahrádkáři 

 

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

NOHÁČEK Václav c.    174   68  242 12    ZIGAL Pavel          222   77  299  9 

HORN Jiří            201   87  288  8    ČERMÁK Eduard c.     212   63  275 10 

NÁDVORNÍKOVÁ Eva     206   84  290 17    ČERMÁK Radek         203  101  304  5 

TOMEC František      174   42  216 18    VÍTEK Leoš           215   87  302  5 

 

body:  2    celkem:  755  281 1036 55    body:  8    celkem:  852  328 1180 29 

 

Vítězí zahrádkáři poměrem 8 : 2 . 

 

Domácí tým dnešním zápasem má jako první odehrány všechny podzimní zápasy.Los do 

úvodní dvojice určil Vašíka a Pavla.Domácí hráč ztratil v prvních plných na soupeře 

pětadvacet kuželek.V dorážce ,ale zabral a zahrál je stejně jako Pavel (42/42),přesto 

jde do druhé poloviny západu v lepším rozpoložení Pavel.I druhé plné zahrává lépe 

hostující hráč.Tentokráte o devětadvacet kuželek.Takže druhá dorážka už byla pouhá 

formalita.V ní Vašík osmkrát chyboval a ke třem devítkám mu chyběla jedna kuželka.To 

Pavlovi chyběla jedna kuželka ke čtyřem devítkám a nakonec právě ta jedna chyběla ke 

třístovce.Za "baťovku" i tak bere první body.Druzí se proti s sobě postavili Jirka a 

Eda.Domácí hráč si nenechal svého soupeře v prvních plných utéct a zvládl je o šest 

klacků lépe (108/102).Eda pak v dorážce ze ztráty tři kuželky ubral,přesto jde na 

druhé dráhy v lepší pozici.Vedení o tři kuželky má domácí hráč.Druhé plné 

zahrál,ale Eda o sedmnáct kuželek lépe než-li Jirka a před dorážkou se 

ujímá vedení o čtrnáct klacků.V té chvíli by na domácího hráče málokdo 

vsadil.Ale v kuželkách nikdy neříkej nikdy.I závěrečná dorážka dokáže s 

konečným číslem obou hráčů pořádně zamíchat.A tak tomu bylo i v tomto 

duelu.Jirka jenom čtyřikrát chyboval a dorazil šest devítek.To Edovi 

dorážka vůbec nevyšla.Osm chyb a jenom tři doražené devítky.Kdo umí 

rychle počítat ,tak je mu nad slunce jasné ,že vedení Edy o čtrnáct 

kuželek před dorážkou, se rychle rozplynulo a je to Jirka kdo 

nakonec tento duel vyhrává.I takhle nevyzpytatelné kuželky dokáží 

být.Často až do posledního hodu si nemůže být nikdo jistý svou 

výhrou a proto jsou kuželky tak krásný sport.Za stavu 2-2 nastoupila třetí dvojice ve 

složení Evička a Radek.Opět to je domácí hráčka,která zvládla lépe první plné a do 

dorážky šla s vedením jedné devítky (112/103).Jenže devět chyb znamenalo,že po půlce 

jde do vedení Radek o deset kuželek (43/62).Druhé plné si už hostující hráč pohlídal 

a navyšuje své vedení o dalších šest kuželek.A šlo se do závěrečné dorážky.V té 

domácí hráčka opět až příliš chybovala.Osm chyb,přestože zahrála o dvě kuželky více 

než Radek,který chyboval třikrát,jí pokazilo šanci zápas ještě zdramatizovat.Se 

sedmnácti chybami celkem zahrát deset kuželek pod třista a prohrát o čtrnáct 

kuželek,to je opravdu škoda.Radek se jako první hráč dostal přes třista a to o čtyři 

kuželky.Poslední dvojice tak musela rozhodnout o celkovém vítězi celého zápasu.Hosté 

vedli 4-2 a v kuželkách měli navíc padesát osm a tak byli v mnohem výhodnější výchozí 

pozici.Takže to museli rozhodnout Franta a Leoš.Domácí hráč po prvních plných ztrácí 

dvacet čtyři kuželek a po dorážce jeho ztráta narostla o další dvacku.I po změně drah 

Františekna Leoše dále ztrácel a tak i tento duel vyhrál, za dvě kuželky přes třista 

, hostující hráč.Zahrádkáři tak vyhrávají celkem jasně 8-2. 

 

domácí: starosedláci            datum: 21/12                  hosté: stavěči 

 

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

RANDÝSKOVÁ Jindra    197   71  268  8    FUKOVÁ Veronika      228  113  341  5 

RANDÝSEK Hynek       199   69  268 13   HRUŠKA Milan c.      220  129  349  0! 

GBUR Tomáš           215   91  306 11    HAVEL Martin         221   87  308  6 

ZADINOVÁ Alena       195   52  247 21    HRUŠKA David         230   76  306  8 

body:  0    celkem:  806  283 1089 53    body: 10    celkem:  899  405 1304 19 

 

Vítězí stavěči poměrem 10 : 0 . 

 

Tak máme za s sebou poslední letošní zápas.Na place se nám v tomto duelu představilo 

pět hráčů ,kteří ještě v loňském ročníku hráli za Stavěče a ten šestý seděl na 

střídačce.Pronezasvěcené ,za Starosedláky hrají manželé Zadinovi ,kteří dříve hráli 

za Stavěče.Toliko vysvětlení a nyní k zápasu.První se na plány postavili Jindra a 

Veronika.Duel byl vyrovnaný pouze do první dorážky.To Jindra po plných ztrácela jenom 

šest kuželek.Pak ale přišel od Veroniky opravdový fičák a po dorážce už vedla o 

sedmatřicet kuželek.Aby taky ne,když porazila v dorážce jednašedesát kuželek.Od 



dorážky už byla hra plně v režii hostující hráčky a tak tomu bylo i ve druhých plných 

,kdy si náskok zvýšila o dalších pětadvacet kuželek.V poslední dorážce přidala k 

náskoku další tři devítky a bylo vymalováno.Jindra se sice snažila,což bylo hlavně 

vidět ,oproti minulým zápasům,na zlepšených plných,ale na soupeřku by dnes 

potřebovala ještě dalších dvacet hodů aby se jí alespoň trochu přiblížila.Veronika si 

totiž opět vylepšila svůj osobáček a ke třistapadesátce jí chyběla jenom jedna 

devítka.Je vidět,že vínečko před zápasem její hře opravdu svědčilo.Druzí šli na plac 

Hynek a Milan.První plné se opět domácí hráč soupeře docela držel.Sice po nich 

ztrácel třináct kuželek,ale to zas nebylo tak hrozné.Pak ale přišla dorážka a v té se 

jasně ukázalo ,kde domácího hráče tlačí bota.Devět chyb a ztráta dalších pětatřiceti 

kuželek na Milana,jasně určilo kam bude směřovat další vývoj zápasu.Navíc 

Milan měl první dráhu bez chyby a zahrál jí úplně stejně jako Veronika.Jak 

plné ,tak dorážku (111/61).I druhé plné dokázal Hynek s Milan držet 

krok a ztratil na něj jenom osm klacků.Přes zlepšení v dorážce,také 

proto ,že chyboval jenom čtyřikrát,ztrácí na soupeře dalších 

pětadvacet klacků a stejně jako jeho manželka v prvním duelu ,prohrává 

se soupeřem o parník.Milan navíc na druhé dráze opět bez ztráty kytičky 

a máme konečně prvního chlapa ,který letos zahrál bez chyby.K tomu 

si navyšuje své letošní maximum ,které je kuželku pod 

třistapadesátkou.I Milan se před zápasem posílil sklenkou dobrého vína 

a také jemu to velmi prospělo.Po půlce byl tedy stav 4-0 pro hosty a na 

kuželky už vedli o 154.Třetí šli do boje Tomáš a Martin.I tady se čekal,vzhledem k 

tomu,že Martin je lídrem soutěže,poměrně jednoznačný vývoj duelu ve prospěch 

hostujícího hráče.Ale nikdy neříkej nikdy.Martin si asi sklenku vína nedal,teda 

alespoň jsem si toho nevšimnul a  zpočátku duelu to byl on kdo tahal za kratší konec 

provazu.Tomáš zahrál výborně první plné,rovných sto osmnáct mu dávalo náskok před 

dorážkou čtrnácti kuželek.To bylo sice v silách Martina v pohodě zvládnout,ale 

tentokrát tomu tak nebylo a navíc Tomáš po dorážce navyšuje svůj náskok o dalších 

sedm kuželek.To nebylo zrovna to co si Martin představoval a do druhé půlky duelu šel 

se ztrátou jednadvaceti klacků.Takže druhé půlka slibovala velké drama.A to taky 

přišlo.Martin zabral hnedle ve druhých plných a ze své ztráty smáznul rovnou dvacítku 

kuželek.Takže to bylo před dorážkou o klacík lépe pro Tomáše a čekalo se,že už Martin 

nebude mít se soupeřem větších problémů.Ale nebylo tomu tak a o svou "de facto" 

povinnou ,výhru musel bojovat až do úplného konce.Nakonec vyhrává o pouhé dvě 

kuželky.Paradoxně díky lepším plným ,jelikož v dorážce ,přestože vyrobil o pět chyb 

méně než Tomáš,prohrál.Oba hráči se nakonec v zápalu boje dostali přes třístovku.U 

Tomáše to byla jeho první zápasová,díky které měl velkou šanci na skalp nejlepšího 

hráče soutěže.I tak ale může být se svým předvedeným výkonem navýsost spokojen.Do 

závěrečné dvojice nastoupili dva nedávní spoluhráči Alenka a David.Hostující hráč 

zahrál výborně plné na obou drahách.Dohromady dvěstě třicet znamenalo ,že byl v 

plných nejlepší ze všech. Dorážka už nebyla úplně podle jeho představ ,přesto mu to 

stačilo na další třístovku,se kterou i on bral body za výhru.Možná neměl toliko ředit 

vodou to vínko a dalo by mu to dnes ještě více.Ale na to se historie ptát nebude.To 

Alenka zazdila své šance v dorážce.Hlavně v té první, kde díky třinácti chybám 

dokázala dorazit jenom dvě devítky a rázem bylo z její strany po nadějích.Sice se na 

druhé dráze ještě snažila, ale opět osm chyb v dorážce,jí rychle sebralo vítr z 

plachet a její konečné číslo se zastavilo tři klacky před dvěstěpadesátkou.Což je na 

ní opravdu málo.Takže Stavěči opět vítězí 10-0 a už potřetí letos přehazují třináct 

set kuželek.Dnes o čtyři.A budou třeba přemýšlet o změně názvu týmu na "VINAŘI",když 

jim to vínečko dnes tak svědčilo.Hlavně Milanovi,který dnes zahrál na obou drahách 

bez chyby. 
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