
  domácí: stavěči                 datum: 09/10                  hosté: dřeváci 

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

ŠANDERA Petr         238   82  320  9    KUCA Antonín         193   77  270  9                                                                             

HRUŠKA Milan         233   97  330  6    ČEPILA Karel st.     216   62  278  7                                                                                

HAVEL Martin         242  113  355  5    KLOFANDA Jiří        236   71  307 11                                                                       

HRUŠKA David         205  106  311  5    ČEPILA Karel ml.     190  101  291  6                                                                           

body: 10    celkem:  918  398 1316 25    body:  0    celkem:  835  311 1146 33 

 

                        Vítězí stavěči poměrem 10 : 0 . 

O druhý zápas letošního ročníku,se postarali hráči Stavěčů a Dřeváků. Na straně jedné zatím suverénní lídři 

uplynulých ročníků a na straně druhé stálí čekatelé na umístění na bedně. První šli na plány Petr a Tonda. 

Domácí hráč utíká soupeři hnedle v prvních plných o slušných třiadvacet kolíků. Také v dorážce Petr nepolevil a 

své vedení navyšuje o dalších devět kuželek. Změna drah a opět stejný scénář jako na dráze první. Petr zahrál 

plné lépe o dvaadvacet kuželek a dorážka se poté dohrávala „pouze“ z povinnosti. Sice v ní byl konečně, 

přestože dohrával s bolestivě nataženým kolenem, o pár kuželek lepší Tonda, ale na konečném výsledku už to 

nehrálo žádnou roli. Petr zahrál dvacet kuželek přes tři kila, čímž nastavil svým týmovým kolegům laťku pěkně 

vysoko, a uhrál první body pro obhájce titulu. Druzí si zahráli Milan a Karel senior. První plné zahrál domácí 

kapitán sto jedenáct a ujal se vedení nad soupeřem o osm kuželek. V dorážce pak byl rozdíl mezi hráči přece 

jenom větší a senior ztrácí dalších patnáct kuželek. Druhé plné zahrál senior více než dobrých sto třináct, přesto 

za Milanem zaostává o jednu devítku. Ve druhé dorážce si pak své vedení domácí hráč zkušeně pohlídal a jako 

druhý hráč dne se dostal přes tři kila. A svého týmového kolegu přehodil o deset kolíků. To senior se trochu 

zasekl  a do tří set mu chybělo dvaadvacet kuželek. Třetí šli na plány Martin a Jirka. První plné zahrál hostující 

hráč opět solidních sto čtrnáct. Ale Martin nahrál ještě o devatenáct kuželek víc. V dorážce se hostující hráč 

trápil, čehož jeho soupeř využil ze zvýšení svého vedení. Po odehrání první poloviny mu chybělo šest kuželek ke 

dvoustovce. Změna drah prospěla hostujícímu hráči. Alespoň co se týče hry do plných. Tam zahrál sto 

dvaadvacet a třináct kuželek ze své ztráty smazal. Jenže co mu to bylo platné, když v následující dorážce na 

Martina ztratil kuželek patnáct. Nakonec se i třetí domácí hráč dostal přes třístovku a to pětapadesát kuželek. 

Jirka se jako první hráč hostů dostal přes třista. Za stavu 6-0 a vedení o 150 kuželek pro domácí nastoupila 

závěrečná dvojice David a Karel junior. Hostující hráč měl prakticky jediný úkol a to odehnat blízko poletujícího 

kanárka. A šel do boje zhurta. První plné zahrál o čtyři kuželky lépe Davida. Domácí hráč poté v dorážce dvě 

kuželky ze své ztráty smazal. Druhé plné ale přinesly nečekaně rychlé rozuzlení ve vývoji duelu. David zahrál 

sedm kuželek přes stovku, ale juniorovi dvanáct ke stovce chybělo. Takže před poslední dorážkou už vede David 

o sedmnáct kuželek. Což mu následně dalo mnohem více klidu k jejímu zahrání. Junior se sice ještě snažil a jedna 

kuželka mu chyběla v dorážce k šedesátce, ale David se o dvě kuželky přes šedesát dostal a také on zahrál přes 

tři kila a bere i poslední body, které ještě byly v tomto zápase k mání. Hosté tak na úvod dostávají kanára a 

domácí hned v úvodním zápase přehazují týmovou třinácti stovku čímž ukázali všem ostatním, že to i letos myslí 

s obhajobou titulu vážně. Výkon Martina 355 a Stavěčů 1316  pak byly ozdobou tohoto zápasu. 


