
  domácí: dřeváci                 datum: 17/04                  hosté: ajeťáci 

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

ČEPILA Karel st.       200   51  251 20      ŠTEGOVÁ Dáša           209  103  312  9                                                               

KUCA Antonín          208   80  288 11      VAŠKO Jozef               219    88  307  9                                                                   

ČEPILA Karel ml.      206   71  277  8       SMRŽ Petr                    227  101  328  9                                                            

KLOFANDA Jiří          233  101  334  2     REWCZUK Marcel       234  102  336  4                                                             

body:  0    celkem:  847  303 1150 41    body: 10    celkem:  889  394 1283 31 

                        Vítězí ajeťáci poměrem 10 : 0 . 

Pro domácí tým to byl poslední zápas letošního ročníku a neskončil  pro ně vůbec lichotivým 

výsledkem. První si zahráli Karel senior a Dáša. V prvních plných se senior dostal dvě kuželky přes 

stovku, což bylo o tři víc než se povedlo jeho soupeřce. To bylo ale naposled  kdy v tomto zápase 

vedl. Dorážku, přes sedm chyb, zahrála hráčka hostů o třiadvacet kuželek lépe a bylo prakticky 

vymalováno. Druhé plné si už Dáša pohlídala lépe a svůj náskok ještě o tucet kuželek zvýšila. Když 

poté ještě v dorážce dalších devětadvacet kuželek ke svému vedení přidala ,porazila seniora o slušný 

ranec kuželek. Přesně o jedna šedesát. Navíc se dostala dvanáct kuželek přes tři kila. Druzí šli na plány 

Tonda a Pepa. Domácí hráč v úvodních plných svého soupeře docela drtil. Aby taky ne, když po 

slušném rozhozu u Pepy, po třech soutěžních hodech svítila osmička. Sice se pak hostující kapitán 

rozehrál a dostal se sedm kuželek přes stovku, přesto na Tondu ztrácel jedenáct kuželek. V dorážce se 

zdálo ,že se hostujícímu hráči podaří manko smazat, ale sedm vyházených kulí na předního roha, 

základní kuželku, jeho snahu zhatilo a do druhé poloviny šel se stejnou ztrátou jako po plných.Změna 

drah, ale přece jenom přinesla u Pepy výrazné zlepšení. A když se k tomu přidalo trápení jeho 

soupeře ,tak se postupně povedl kapitánovi hostů obrat ve vývoji. Už po plných se dostal do vedení     

o jedenáct kuželek a v dorážce ještě dalších osm k dobru přidal. Nakonec se Pepa dostal sedm 

kuželek přes tři stovky,na což to po první dráze vůbec nevypadalo a přidal druhé body za výhru na 

konto svého týmu. Po půlce tak hosté vedli 4-0 a měli k dobru luxusních osmdesát kuželek. Třetí šli na 

plány Karel junior a Petr. Domácí kapitán po úvodních plných ztrácel na Petra dvacet kuželek.To mu 

na klidu do další hry zrovna moc nepřidalo, čehož jeho soupeř dokonale využil,když své vedení zvýšil 

o dalších čtrnáct kuželek. Změna drah nepřinesla žádnou velkou změnu ve vývoji duelu. Sice do 

plných junior ztratil jenom jednu kuželku, ale v dorážce si Petr své vedení ještě pojistil dalšími 

šestnácti kuželkami. Petr se dostal o osmadvacet kuželek přes tři stovky a jasně svého soupeře 

poráží. Za rozhodnutého stavu 6-0 a + 131 kuželek pro hosty, nastoupila do zápasu poslední dvojice 

ve složení Jirka a Marcel. Domácí hráč už hrál alespoň o čest svého týmu aby se s letošním ročníkem 

nerozloučili kanárem. Úvod vyšel lépe Marcelovi když po plných vedl o čtyři kuželky. Dorážku pak 

zahrál Jirka čistě a ujal se vedení o jednu kuželku. Ve druhých plných zahrál Marcel krásných sto 

dvacet čtyři,přesto jeho ztráta narostla o další čtyři kuželky. Dorážka pak byl boj o každou kuželku až 

do úplného závěru.Opět rozhodly až poslední hody. Marcel už dohrál a Jirka šel do devítky kdy měl 

šanci urvat poslední body. Jenže si špatně otevřel a nakonec prohrál o dvě kuželky. A to když dal 

třistatřicetčtyři hodně zamrzí. I poslední duel tak vyhrál hráč hostů a domácí se nakonec s letošním 

ročníkem rozloučili smutně s kanárem v klícce. 


