
  domácí: dřeváci                 datum: 13/12             hosté: starosedláci 

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

KUCA Antonín          213    97  310  8    RANDÝSEK Hynek       219   61  280 20                                                    

ČEPILA Karel ml.      208    94  302  6    GBUR Tomáš                170   53  223 15                                            

KLOFANDA Jiří          218    88  306  7    ZADINOVÁ Alena        188   52  240 17                                             

ČEPILA Karel st.        201  106  307  8    ZADINA Rudolf           208   89  297  9                                                  

body: 10    celkem:  840  385 1225 29     body:  0    celkem:  785  255 1040 61 

                        Vítězí dřeváci poměrem 10 : 0 . 

Čekal se minimálně zajímavý zápas. Domácí tým letos teprve jednou vyhrál a hosté zase ve svém 

minulém zápase zatápěli pod kotel Ajeťákům, takže to mohl být hodně vyrovnaný duel. Jenže ve 

finále tomu tak nakonec nebylo. První si zahráli Tonda a Hynek. Hostující hráč se oproti předchozímu 

zápasu s Ajeťáky výkonově zvedl, přesto mu to ani dnes na body nestačilo. Ještě první plné se 

Tondovi vyrovnal a se sto pěti ztrácel jednu kuželku. Jenže v dorážce hodně chyboval a Tonda mu 

utekl o další tři devítky a bylo prakticky vymalováno. Hynek se sice ve druhých plných ještě nadechl 

k obratu a sedm kuželek ze své ztráty ubral, ale opět mnoho chyb v dorážce, dohromady s dráhou 

první 20 krát vlastně jednu celou dorážku ani nehrál, pomohlo Tondovi o jednu devítku v ní vyhrát. 

Celkem si Tonda uhrál letošní první třístovku a o třicet kuželek porazil soupeře. Druzí hráli Karel 

junior a Tomáš. U hostujícího hráče se čekalo, jestli dokáže navázat na výkon ze svého předchozího 

zápasu. No a hned na začátku nutno říct, že nedokázal. Spousta chyb v dorážce a ani plné nezahrál 

zcela jistě podle svých představ, to vše náramně hrálo do karet juniorovi, který tím měl cestu za 

výhrou hodně umetenou. Domácí hráč se jako druhý ze svého týmu dostal přes tři kila a svého 

soupeře porazil bez jedné o osmdesát kuželek. Po půlce tak vedou domácí jasně 4-0 a šli si jistě za 

druhým podzimním vítězstvím. Třetí hráli Jirka a Alenka. I v tomto duelu si domácí hráč v poklidu 

pohlídal cestu za „povinnou výhrou a třetí domácí třístovkou ji také uhrál. Soupeřka letos nastoupila 

poprvé a bylo na ní vidět, že má stále co trénovat, přesto ale bylo konečně vidět, že pomalu ale jistě 

přichází kuželkám zpátky na chuť. Poslední šli na plány Karel senior a Ruda. Tady se už hrálo pouze o 

to jestli si hosté k porážce nevezmou na cestu domů ještě i žlutého ptáčka zpěváčka. Podle tabulek  

měl mít hostující hráč „vše jasně „loženo “ v jeho prospěch ,ale v kuželkách jak všichni víme nikdy 

není nic dopředu dáno. No a dnes poprvé to byl vyrovnaný boj až do úplného konce. První plné vyhrál 

Ruda, ale jenom o tři kuželky. Jenže v dorážce senior uhrál šest devítek, což bylo dvě více než-li jeho 

soupeř. Takže po půli vede domácí hráč o patnáct klacků. Druhé plné opět vyhrál Ruda a to o čtyři 

kuželky. Tím pádem se bojovalo až do úplného konce. Nutno dodat,  že v dorážce si oba nedávali nic 

zadarmo, přesto si senior  držel Rudu na stejný distanc jako před ní. Nakonec se domácí hráč , stejně 

jako jeho kolegové, dostal přes tři kila, což se mu na podzim povedlo poprvé, a také on svůj duel 

vyhrál a tak si hosté přece jenom toho kanárka odnesli.   


