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

ČEPILA Karel st.        188   69  257 17    FUKOVÁ Veronika       218    79  297  6                                                               

KUCA Antonín          206   94  300  8     HRUŠKA Milan              210  115  325  3                                                    

KLOFANDA Jiří          218   80  298  7     HAVEL Martin               243  105  348  6                                                          

ČEPILA Karel ml.       207   88  295 10   ŠANDERA Petr               210    87  297 10                                                    

body:  0    celkem:  819  331 1150 42       body: 10    celkem:  881  386 1267 25 

                         Vítězí stavěči poměrem 10 : 0 . 

Domácí tým rychle odehrává své zbylé zápasy a tak jeho dalším soupeřem byl lídr celé soutěže.Do 

první dvojice nastoupili Karel senior a Veronika. Domácí hráč po prvních plných ztrácel na soupeřku 

čtrnáct kuželek.A po dorážce jeho manko narostlo o dalších osm.I druhé plné byly v režii Veroniky a 

už vedla o sedmatřicet kuželek. Pak sice v dorážce polevila ,když v ní šestkrát chybovala,ale její 

náskok byl v té době více než luxusní a jelikož senior chyboval desetkrát, ještě Veronika své vedení na 

konci o dvě kuželky navýšila.I když po delší době nedala  přes třista tak svého soupeře zválcovala o 

čtyřicet klacků.Druzí si zahráli Tonda a Milan. První plné zvládl o dvě kuželky lépe domácí hráč. 

Dorážku naopak o jednu devítku lépe zahrál kapitán hostů.Takže po půlce byl na tom o sedm kuželek 

lépe Milan. Ale i Tonda zahrál moc pěkných stošedesát. Druhé plné tentokrát více sedly Milanovi a o 

šest kuželek si navýšil své vedení.Také dorážku zvládl Milan lépe a nakonec se dostal pětadvacet 

klacků přes třístovku.Právě o tolik kuželek méně zahrál Tonda hůře a tak se radoval pouze ze své 

druhé zápasové třístovky.Třetí šli na plány lídři svých týmů Jirka a Martin. A hned první plné rychle 

rozhodly o osudu tohoto duelu.Jirka zahrál slušných sto sedm, ale Martin dal ještě o sedmadvacet 

více. Z toho byl nejspíš Jirka v šoku  a dorážku si doslova protrpěl, když přes pouhé dvě chyby zvládl 

pouhé čtyři devítky. To naopak Martin zahrál rovných šedesát a šest kuželek mu chybělo ke 

dvoustovce. Změna drah přinesla vyrovnání hry. Alespoň v této části duelu. Jirka do plných zahrál 

stojedenáct, což bylo o dvě kuželky více než se zadařilo Martinovi. V dorážce to bylo ještě více 

vyrovnanější  když v ní hostující hráč porazil domácího o jednu kuželku.To však nic nezměnilo na tom, 

že třetí rozhodující body jasně získal hostující hráč a svého soupeře porazil o padesát kuželek.Že se 

dostal výrazně přes tři kila ani nemusím dodávat.Poslední si zahráli Karel junior a Petr. Domácí 

kapitán měl před sebou jasný úkol odehnat od jeho týmu nepříjemně blízko poletujícího žlutého 

ptáčka zpěváčka.A byl to velmi zajímavý a napínavý duel.Petr zahrál první plné o čtyři kuželky lépe 

než-li jeho soupeř a po dorážce už vedl  o jedenáct kuželek. Ve druhých plných se kapitánovi 

domácích povedlo jeho ztrátu snížit o jednu kuželku. A v poslední dorážce celého zápasu to byl boj o 

každý kolík. Nakonec byl junior v dorážce lepší o kuželek osm,což mu ale k výhře nestačilo jelikož 

Petrovi ještě dvě kuželky k dobru zbyly.Takže si domácí nakonec toho kanárka domů odnesli. 


