
  domácí: šikulové                datum: 01/09                  hosté: dřeváci 

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

POUSTECKÝ Václav       192   57  249 12       ČEPILA Karel st.        199    77  276 11                                                     

HORN Jiří                        201   92  293   9       ČEPILA Karel ml.      207    88  295  9                                      

NÁDVORNÍKOVÁ Eva    172   59  231 20      KLOFANDA Jiří          211  106  317  4                                                 

NOHÁČEK Václav           177   66  243 17      HUBAČ Roman         177    66  243 17                                                        

body:  1         celkem:  742  274 1016 58       body:  9    celkem:  794  337 1131 41 

                        Vítězí dřeváci poměrem 9 : 1 . 

O první zápas nového ročníku se postarali Šikulové a Dřeváci. Oba týmy před sezónou pilně trénovaly 

a tak jejich hráči věděli co je na plánech kuželny čeká. Na úvod si zahráli Václav a Karel senior.První 

plné měli oba skoro stejné když domácí hráč ztrácel čtyři kuželky do stovky a jeho soupeř byl na tom 

o dvě kuželky lépe.V  dorážce senior zabral a ujal se vedení  o dalších sedmnáct kuželek.I druhé plné 

lépe zvládá hostující hráč a navyšuje svůj náskok o dalších pět kuželek. A v dorážce ještě o tři.Takže 

nakonec body za výhru bere senior a jeho tým má náskok tří devítek.Druzí si zahráli Jirka a Karel 

junior.Do plných se oba dostali přes stovku .Jirka o dvě kuželky a junior o pět.Také dorážku měl junior 

lepší a tak šel do druhé poloviny mače s vedením deseti kuželek.Druhé plné má junior opět o tři 

kuželky lepší.A vypadalo to že mu k výhře nic nebrání.Jenže Jirka se nechtěl vzdát a dorážku zahrál 

výborně.Dokonce v závěru měl šanci i na obrat,ale ten se mu nakonec nepodařil a prohrál o dvě 

kuželky.Třetí šli na plac Evička a Jirka. Domácí hráčka dokázala se svým soupeřem držet krok pouze 

první plné.V těch byla horší o jednu kuželku.Pak už to s ní šlo ale z kopce a na Jirku neustále 

ztrácela.Nakonec prohrála o propastných skoro devadesát kuželek,ale z části pro to že Jirka se dostal 

sedmnáct kuželek přes třístovku a také pro to že jí kromě úvodních plných dnes nic nešlo.Takže hosté 

už vedou 6-0 a na kuželky už také mají velmi slušný náskok.Poslední  šli na plány Vašík a Roman.Tato 

dvojice předvedla naprosto vyrovnaný výkon.Oba nakonec zahráli naprosto stejné plné dorážku i 

chyby.Za což byli oba po zásluze odměněni jedním bodem.Sice konečné číslo obou bylo hodně 

průměrné ale i tak tato situace v naší soutěži byla vůbec poprvé.A za svou kuželkářskou kariéru si 

nevzpomínám,že by k tomuto unikátu vůbec došlo.Hosté  nakonec vítězí jednoznačně 9-1. 


