
  domácí: dřeváci                 datum: 26/01                  hosté: plyšáci                                                                                                      

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

KUCA Antonín            207   71  278 13     HAŠKOVEC Luboš         212   78  290  9                                                                

ČEPILA Karel st.          204   77  281 13     HAŠKOVCOVÁ Jana      197   75  272 11                                                       

KLOFANDA Jiří            224  105  329  8    KREJCÁREK František   194   79  273 10                                                   

BRYNDAČ Stanislav    198    63  261 13    CHVOJAN Petr             232  102  334  7                                                                

body:  4       celkem:  833  316 1149 47        body:  6    celkem:  835  334 1169 37 

                        Vítězí plyšáci poměrem 6 : 4 . 

Zajímavý zápas, se šťastnějším koncem pro hosty. První si zahráli Tonda a Luboš. Do plných to bylo 

hodně vyrovnané. Luboš zahrál sto tři, což bylo o tři klacky více než uhrál jeho soupeř. Následující 

dorážka, už ale byla o něčem jiném. Domácí hráč hodně chyboval a dorazil pouze tři devítky. To Luboš 

se pochlapil a povedlo se mu dorazit devítek pět. Takže do druhé půlky mače, šel s vedením 

jednadvaceti kuželek. Druhé plné byly opět tak nějak nastejno. Tentokrát Lubošovi chyběla do stovky 

jedna kuželka, kdežto Tondovy tři. Dorážka pak byla pro změnu lepší u domácího hráče. Do pěti 

devítek mu chyběla jedna kuželka, čímž mohutně stahoval svou ztrátu z dráhy první. Luboš sice už 

nebyl tak jistý jako na dráze první, přesto si část náskoku udržel a duel nakonec vyhrál. A deset 

kuželek mu chybělo ke třístovce. Druzí šli na plány Karel senior a Jana. První plné tentokrát vyhrál 

domácí hráč a to o čtyři kuželky. No a v krasojízdě pokračoval i v dorážce když zdolal padesát kuželek, 

což bylo o dvě devítky více než se povedlo Janě. Takže do druhé půle šel tentokráte s vedením 

dvaadvaceti kuželek domácí hráč. Druhé  plné opět vyšli lépe seniorovi a aby se to nepletlo zahrál 

opět o čtyři kuželky víc. V dorážce, snad pod dojmem slušného náskoku, trochu polevil a dovolil tím 

Janě alespoň zkorigovat její ztrátu. Přesto mu ještě dosti kuželek zbylo k udržení vedení a tím i výhry. 

Takže po půlce duelů byl stav srovnán na 2-2 a o tři kuželky vedli hosté. Třetí se na plány postavili 

Jirka a František. Domácí hráč rázně zavelel k útoku hned od začátku plných. Zahrál čtrnáct kuželek 

přes stovku a jelikož jeho soupeř se trochu více trápil, před dorážkou vedl o pětadvacet kuželek. I v té 

zahrál mnohem lépe než František a tak po půli už Jirka vedl o čtyřicet klacků. Dost možná až 

nečekaně velký rozdíl. Na druhé dráze se přece jenom hostující hráč trochu srovnal, přesto po plných 

ztratil dalších pět kuželek. I dorážka byla z jeho strany mnohem lepší,ale i tak to nestačilo ani na 

zkorigování jeho ztráty. Ba naopak Jirka pokračoval v krasojízdě a i tentokrát své vedení ještě o osm 

kuželek navýšil. Nakonec zahrál devětadvacet kuželek přes třista a převážil misky vah zápasu dosti 

slušně na stranu domácích. Ti před posledním duelem vedli 4-2 a zároveň byli lepší  o třiapadesát 

kuželek. Hodně nadějné před posledním duelem. Do toho nastoupili Standa a Petr. Domácí hráč to 

měl hodně těžké, ale kdyby si vzpomněl jak dával třístovky jak na běžícím pásu, měl by hodně slušnou 

naději udržet vedení svého týmu alespoň na kuželky. Jenže od začátku to s nadějemi domácích 

vypadalo hodně špatně. Petr hned v první plných uhrál o šestadvacet kuželek více než Standa. 

V dorážce se Standa statečně držel, přesto ztratil dalších sedm kuželek. Druhé plné zahrál Standa 

rovnou stovku, ale ani to mu nestačilo na alespoň udržení ztráty v kuželkách. Petr sice zahrál méně 

než na dráze první i tak ukrojil z manka kuželek jeho týmu dalších osm klacků. Takže před závěrečnou 

dorážkou dne, už jeho tým ztrácel pouhou kopu kuželek.O tom, že duel vyhraje už v tuto chvíli nebylo 

pochyb. Ale Standa stále měl naději na udržení zbytku náskoku jeho družstva v kuželkách. Jenže 

dorážka rychle vzala veškeré naděje domácích a Petrovi se povedlo nejenom že zbylou ztrátu smazat, 

ale ještě dalších dvacet kuželek nahrát k dobru. Takže nakonec nejlepším výkonem večera ,třista 

třicet čtyři dovedl svůj tým k výhře v celém zápase. Hosté tak pokračují ve velmi dobrých výkonech a 

zdá se že konečně mají velkou šanci na umístění na bedně. 

 


