
  domácí: dřeváci                 datum: 30/11             hosté: starosedláci 

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

BRYNDAČ Stanislav    158   75  233 18      RANDÝSEK Hynek           215   85  300 10                                                     

KLOFANDA Jiří             231   97  328  6      RANDÝSKOVÁ Jindřiška 183   90  273 12                                                          

ČEPILA Karel st.           202   74  276 12     ZADINOVÁ Alena            181   42  223 21                                                        

KUCA Antonín             190   62  252 11     ZADINA Rudolf                218   71  289 12                                                                

body:   6       celkem:  781  308 1089 47          body:  4    celkem:  797  288 1085 55 

                        Vítězí dřeváci poměrem 6 : 4 . 

Domácí tým dohání manko v zápasech a proto rychle po sobě nastoupil do druhého letošního zápasu.  

A neměl to mít dnes jako papírový favorit vůbec jednoduché. Do první dvojice nastoupili Standa a 

Hynek. Domácí hráč v předchozím zápase v poklidu hodil přes třista a to mu dávalo velké šance na 

body. Jenže není každý den posvícení a toto rčení se dnes ukázalo býti pravdivé v plné nahotě. Standa 

se na plánech nemohl najít a první plné hodil pouze osmdesát. To Hynek si je lépe pohlídal a dostal se 

do vedení o šestadvacet kuželek. Když pak Standa v dorážce spáchal dvanáct chyb, nikdo se nemohl 

divit, že po půlce prohrává o dvaatřicet kuželek. Když už si Standa myslel, že hůř být nemůže tak 

druhé plné ho vyvedly z omylu a hodil ještě o dvě kuželky méně než-li na dráze první. Hynek opět 

nezaváhal a pojistil si své vedení o dalších jednatřicet kuželek. Závěrečná dorážka se dohrávala jenom 

z povinnosti, jelikož už bylo nad slunce  jasné, kdože bude z této dvojice jasným vítězem. Jenom 

Hynek ještě bojoval o svou první zápasovou třístovku a to se mu nakonec podařilo. Rovné tři kila 

znamenaly první body pro hosty a vedení o luxusních šedesát sedm kuželek. To byl docela nečekaný 

začátek . Druzí si zahráli Jirka a Jindra. Domácí hráč se do zápasu pustil od začátku s velkou vervou a 

hlavně vůlí nepříznivý vývoj z úvodního duelu rychle zvrátit. Po prvních plných vedl o šestnáct kuželek 

a po dorážce už o dvacet. I po změně drah pokračoval v neměnném tempu a po plných své vedení 

zvýšil na padesát dvě kuželky. V dorážce se Jindra trochu vzchopila a její soupeř ji odskočil už “jenom“ 

další tři kuželky. Jirka se opět dostal dosti přes třista a srovnal stav na 2-2. A ztráta domácích se 

ztenčila na dvanáct kuželek. Třetí si zahráli Karel senior a Alenka. Domácí hráč už po prvních plných 

vedl o devatenáct kuželek. Čímž jednoznačně určil směr, kterým se bude tento zápas odvíjet. V 

dorážce pak své vedení navýšil na pětadvacet kuželek. Ve druhých plných trochu senior zvolnil a toho 

jeho soupeřka využila k tomu, že ztratila pouze další dvě kuželky. Jenže druhá dorážka byla ze strany 

Alenky ještě větší trápení než-li na dráze první. Dvanáct chyb znamenalo, kromě toho že jí ke dvou 

devítkám chyběla jedna kuželka i to že jí soupeř utekl o dalších šestnáct kuželek. Takže třetí duel 

vyhrál domácí hráč a za stavu 4-2 už vedou domácí o jednačtyřicet kuželek. Což byl relativně slušný 

náskok před závěrečnou dvojicí. Do té nastoupili Tonda a Ruda. Před domácím hráčem byl poměrně 

jednoduchý úkol a to udržet plusové kuželky pro domácí . Jedno kolik, stačila i jedna. To Ruda měl 

úkol mnohem těžší a to alespoň vymazat ztrátu v kuželkách, což by znamenalo po slibném začátku  

alespoň konečnou plichtu. A v koutku duše jistě chtěl i vyhrát o víc. Takže se čekal lítý boj. V prvních 

plných si Ruda uhrál vedení o dvanáct kuželek. V dorážce s ním, ale Tonda držel krok a tak Ruda přidal 

ke svému náskoku pouze jednu kuželku. I druhé plné vyhrál hostující hráč. Tentokrát o šestnáct 

kuželek, což v součtu před dorážkou znamenalo, že domácí mají k dobru ještě kuželek dvanáct. A 

poslední dorážka to byly velké nervy pro obě strany. Ruda i nadále stahoval ze ztráty svého týmu a už 

to ke konci vypadalo, že se hosté dostanou  do vedení. Jenže poslední devítku si Ruda hodně špatně 

otevřel a už jí nedorazil. Naopak Tonda se ještě v poslední chvíli vzchopil a udržel čtyři plusové 

kuželky pro své spoluhráče. Sice s Rudou prohrál, ale na skóre dnes vítězí Dřeváci. Ten balvan co jim 

spadl ze srdce, musel jejich kapitán slyšet jistě i v Německu. 


