
  domácí: starosedláci            datum: 16/04                  hosté: dřeváci 

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

KABELE Jana                      213   97  310 11    ČEPILA Karel st.       199    61  260 15                                                               

ZADINA Rudolf                  221   61  282 15    ČEPILA Karel ml.      216  100  316  4                                                

RANDÝSKOVÁ Jindřiška   205   69  274 14     KUCA Antonín         200    61  261 17                                              

RANDÝSEK Hynek             172   83  255 11     KLOFANDA Jiří         223    87  310  5                                                            

body:  4            celkem:  811  310 1121 51    body:  6    celkem:  838  309 1147 41 

                        Vítězí dřeváci poměrem 6 : 4 . 

Pro domácí tým to byl poslední zápas letošního ročníku soutěže a zároveň poslední šance zabojovat o 

lepší umístění v konečné tabulce týmů. A bojovali proti papírově silnějšímu soupeři dlouho statečně. 

První si zahráli Jana a Karel senior.Domácí kuželkářská neděje i dnes ukázala velký talent a spravila si 

chuť po svém předchozím nepovedeném výkonu. První plné zvládla lépe o jednu devítku. To ji 

uklidnilo do další hry a v dorážce seniora poráží o  dalších sedmnáct kuželek. Tímto šla do druhé 

poloviny mače s vedením šestadvaceti kolíků. I druhé plné zvládla lépe Jana a to o kuželek pět.            

V polední dorážce pak zdolala šest devítek a skončila na deseti kuželkách přes tři stovky. Moc pěkný 

její poslední zápas. To senior se protrápil až do konce a zůstal za soupeřkou o padesát kolíků. Takže 

vedou domácí 2-0. Druzí šli na plac Ruda a Karel junior. Opět to byl domácí hráč, který lépe zvládl 

první plné a to o dvacet kuželek. Jenže dorážka mnohem lépe sedla juniorovi a aby se to nepletlo, tak 

také o dvacet kuželek.Takže si po půlce neměli oba co vyčítat a šli do druhé poloviny duelu se 

stejným číslem. Druhé plné juniorovi sedly mnohem lépe než ty první a zahrál výtečných sto 

šestadvacet. Ruda taky zahrál slušně, ale ztrácel před dorážkou už šestnáct kuželek. I ta mnohem lépe 

vyšla juniorovi. Porazil celkem šest devítek ,kdežto Rudovi chyběla jedna kuželka ke čtyřem devítkám. 

To pak v konečném součtu znamenalo, přes vyrovnanou první polovinu zápasu, nečekaně vysokou 

výhru hostujícího kapitána  o třicet čtyři kuželek.Aby taky ne když se dostal šestnáct kuželek přes tři 

kila.Ruda sice vyhrál plné,ale v dorážce výrazně zaostal za juniorem.Tímto byl stav srovnán na 2-2      

a hosté se tak vrátili zpět do boje o konečnou výhru.Třetí šli do boje Jindra a Tonda. První plné byly 

vyrovnané ,když o jednu kuželku lépe zahrála domácí hráčka. Jenže v dorážce se Tonda tak nějak 

zasekl a do tří devítek mu chyběly dvě kuželky.To Jindře taky chyběly dvě kuželky ,ale do čtyř devítek 

a to znamenalo, že po půlce vedla jednu devítku. Změna drah přinesla u obou zlepšení při hře do 

plných.Domácí hráčka zahrála sto jedenáct a o čtyři kuželky svůj náskok zvýšila. V dorážce pak oba 

zahráli stejných pětatřicet a tak se Jindra mohla po delší době radovat z výhry.Tím se domácí před 

posledním duelem ujali vedení 4-2 a k dobru měli devětadvacet kuželek. Poslední šli na bojiště Hynek 

a Jirka. Papírovým favoritem byl hráč hostů ale i domácí hráč se už dostal na třista a tak byly karty na 

začátku rozdány pro oba nastejno. Ale po prvních plných bylo více méně rozhodnuto. Hynek zahrál 

tucet kuželek pod stovku,kdežto Jirka se přes stovku dostal o kuželek šestnáct.To znamenalo, že 

hosté už vedou pouze o jednu kuželku na skóre a to ještě zbývala spousta hodů do konce tohoto 

mače.V dorážce se domácí hráč chytnul a ztratil na Jirku jenom dvě kuželky.Po půlce tak Jirka vedl o 

třicet kuželek.Ale stále mohl Hynek a jeho tým živit naději, jelikož mu „stačilo“ pouze udržet rozdíl 

v kuželkách v plusu pro jeho tým. I když v této chvíli už hosté o jednu kuželku na skóre vedli. Druhé 

plné pak rychle rozptýlily veškeré naděje domácích. Hynek opět nezachytil útok Jirky a před poslední 

dorážkou večera ,ztrácel dalších třiadvacet kuželek. Dorážka se už poté dohrávala jenom  z povinnosti 

a opět se v ní domácí hráč soupeře držel a stejně jako na dráze první v ní zaostal za soupeřem o dvě 

kuželky.Ale do plných byl mezi oběma propastný rozdíl jednapadesáti kuželek a to nakonec rozhodlo 

o osudu celého zápasu.Jirka se dostal deset kuželek přes tři kila a domácí tak prohrávají celý zápas. 


