
 

  domácí: šikulové                datum: 26/11                  hosté: dřeváci 

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

HORN Jiří                         190   80  270 11    KUCA Antonín             189    79  268 10                                                                      

HRODEK Rudolf              174   71  245 15    KLOFANDA Jiří            233  102  335 14                                                            

NÁDVORNÍKOVÁ Eva     200   69  269 13    BRYNDAČ Stanislav    203  104  307  5                                                     

NOHÁČEK Václav           194   82  276 11    HUBAČ Roman            195    64  259 16                                                               

body:  4           celkem:  758  302 1060 50       body:  6    celkem:  820  349 1169 45 

                        Vítězí dřeváci poměrem 6 : 4 . 

Tak už se nám konečně ukázal na place i Dřeváci, kteří ještě doposud neměl odehrán ani jeden letošní 

zápas. Do první dvojice nastoupili proti sobě Jirka a Tonda. Oba sehráli nadmíru vyrovnaný zápas, 

který rozhodovaly až poslední hody. První plné vyhrál Jirka o šest kuželek a v dorážce ještě jeden kolík 

ku svému prospěchu přidal. Změna drah přinesla změnu poměru sil na plánech. Tonda zabral a druhé 

plné vyhrál o pět kuželek. A poté začal boj v dorážce o konečného vítěze. Tak urputně bojovali až ji 

zahráli oba stejně. To ovšem více vyhovovalo domácímu hráči, jelikož mu z náskoku z první dráhy 

zbyly dvě kuželky a o ty nakonec vyhrál. Druzí šli na plány Ruda a Jirka. Tady přece jenom byl znát 

velký rozdíl mezi oběma hráči. Hostující hráč je přece jenom trochu jinde než-li jeho soupeř a to se od 

začátku na plánech ukazovalo. První plné Jirka vyhrál o osmadvacet kuželek a po dorážce už vedl o 

kuželek čtyřicet tři. Když pak Ruda nezvládl druhé plné a zahrál jenom osmdesát čtyři, jeho ztráta 

narostla o dalších jednatřicet kuželek. Závěrečná dorážka pak už byla pouhou formalitou a Jirka díky 

tomu, že o pětatřicet kuželek přehodil třístovku, nakonec poráží soupeře o devadesát kuželek. A to si 

prosím dovolil čtrnáct újezdů! Třetí si zahráli Evička a Standa. První plné vyhrála domácí hráčka o dvě 

kuželky. V dorážce pak šest krát chybovala a toho využil Standa a ujal se vedení  o šestnáct kuželek. 

Druhé plné si hostující hráč lépe pohlídal a své vedení navýšil o dalších pět kuželek. A v dorážce si 

poté svou výhru pojistil. Zahrál sedm kuželek přes třista a body z tohoto duelu putují opět na konto 

hostů. Poslední si zahráli Vašík a Roman. První plné vyhrál domácí hráč o osm kuželek a svůj náskok 

po dorážce navýšil o dalších šest kuželek. Druhé plné přinesly menší zápletku, to  když Roman ze své 

ztráty umáznul hnedle celou devítku. Jenže dorážku zvládl lépe kapitán domácích a v závěru své 

vedení navýšil na konečných sedmnáct kuželek. Takže poslední body sice uhráli domácí, ale na skóre 

byli lepší hosté a tím také vyhráli celý zápas. Ale byla to pěkná podívaná. 


