
  domácí: dřeváci                 datum: 02/03             hosté: starosedláci 

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

ČEPILA Karel st.       203   73  276 15    KABELE Jana                   214   88  302  9                                                         

KLOFANDA Jiří         213   60  273 13    GBUR Tomáš                  173   44  217 26                                                                

KUCA Antonín          198   81  279 11    RANDÝSKOVÁ Jindra    205   67  272 12                                                 

ČEPILA Karel ml.     224   81  305 11     ZADINA Rudolf              217   82  299  8                                                           

body:  8    celkem:  838  295 1133 50      body:  2    celkem:  809  281 1090 55 

                        Vítězí dřeváci poměrem 8 : 2 . 

Domácí tým letos poctivě sbírá jednu výhru za druhou a zdá se, že má i kus potřebného štěstí. Jako i 

v tomto zápase, kdy zrovna nepodal zrovna přesvědčivé výkony a přesto vcelku v pohodě vyhrává. 

První hráli Karel senior a Jana. Senior do plných dává pět kuželek přes stovku, ale soupeřka byla o pět 

kolíků lepší. V dorážce seniorovi chyběly dvě kuželky do padesátky a jeho manko po půli byla 

pouhopouhá jedna kuželka. I druhé plné senior prohrál i díky tomu, že mu dva kolíky chyběly do 

stovky a to o šest klacků. Takže před dorážkou vede o sedm kuželek Jana. V té se hrubě domácímu 

hráči nedařilo, když do tří devítek mu chyběly dvě kuželky. Touto nabídkou Jana nepohrdla a své 

vedení si pojistila o devatenáct kuželek. Takže první duel vyhrává Jana výkonem dvě kuželky přes 

třista. Druzí šli na plány Jirka a Tomáš. Tento duel rozhodly rychle úvodní plné. Tomáš dává pouze 

sedmdesát sedm  a ztrácel na Jirku třiatřicet kuželek. V dorážce Jirka zrovna nezazářil a dorazil 

třiatřicet kuželek. Přesto své vedení  navýšil o šest kuželek. I druhé plné se Jirka dostal přes stovku 

tentokrát o  tři kuželky. Tomáš se sice zlepšil oproti dráze první o devatenáct kuželek, přesto jeho 

ztráta dále narůstá. Jestliže první dorážka Tomášovi  zrovna nevyšla, tak druhá byla vysloveně 

trápení. Spousta chyb a nakonec mu do dvou devítek chyběla jedna kuželka. Ani Jirka zrovna moc 

neoslňoval a dorazil tři devítky, čímž byl o deset kuželek lepší soupeře. Takže  druhé body bere 

domácí hráč a srovnal stav na 2-2 a o čtyřicet kuželek jsou na tom lépe domácí. Třetí hráli Tonda a 

Jindra. Domácí hráč do plných dává rovnou stovku a vede o šest kuželek.V dorážce Tonda doráží 

rovných pět devítek a jeho vedení narostlo o tucet kuželek na dvě celé devítky. Druhé plné Jindra 

zabojovala a díky jedenácti kuželkám přes stovku ubrala ze ztráty třináct kuželek a do plichty jí 

chybělo  pět kuželek. Dorážka byl velký boj o každou kuželku. Nakonec Tonda dorazil čtyři celé 

devítky a soupeřka byla o dvě horší. Takže i tento duel vyhrál domácí hráč, tentokrát o sedm kuželek. 

Poslední šli na plány Karel junior a Ruda. První plné dává junior sto devět a Ruda byl o kuželku horší. 

Dorážku dává domácí kapitán rovných pět devítek, ale Ruda ještě čtyři kuželky dorazil navíc. Takže po 

půli vede hráč hostí o tři kuželky. Druhé plné se junior dostává o patnáct kuželek přes sto a rázem on 

vede o tři kuželky. Dorážka to byl opět boj až do konce. Nakonec Karel doráží celé čtyři devítky a 

protože Rudovi do čtyř devítek chyběly tři kuželky, je to i v tomto duelu domácí hráč, který vyhrál. 

Karel se jako druhý dnes dostal přes třístovku, o pět kuželek a Rudovi  o této mety chyběla jedna 

kuželka.Takže domácí dnes vyhrávají 8-2 a zatím zdatně pokračují v cestě na bednu.   

 


