
  domácí: plyšáci                 datum: 27/11                  hosté: ajeťáci 

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

CHVOJAN Petr              220   87  307  9     KUNTOVÁ Dáša            223   71  294 13                                                          

HAŠKOVEC Luboš         189   78  267 10    ŠTEGOVÁ Dáša            186   57  243 18                                         

HAŠKOVCOVÁ Jana     246   76  322  6     SMRŽ Petr                    215   69  284 15                                                  

KREJCÁREK František   196   97  293  9     REWCZUK Marcel       207  113  320  6                                                      

body:  8       celkem:  851  338 1189 34       body:  2    celkem:  831  310 1141 52 

                     Vítězí plyšáci poměrem 8 : 2 . 

Tak se konečně domácí tým dočkal a poprvé za své působení v Kulichovi svého dnešního soupeře 

poráží. Do první dvojice nastoupili Petr a Dáša. První plné vyhrál domácí hráč o tři kuželky a po 

dorážce vedl o kuželky čtyři. Ve druhých plných, ale Dáša zabrala a dostala se do vedení o kuželky 

dvě. Jenže v dorážce, pak ale sedmkrát chybovala, kdežto její soupeř pouze jednou a své vedení 

nejenom že neudržela, ale ještě nakonec o třináct kuželek celkem prohrála. Petr se dostal o sedm 

kuželek přes třista. A uhrál první body pro svůj tým. Druzí si zahráli Luboš a Dáša dvě od hostů. 

Domácí hráč si v prvních plných uhrál náskok šesti kuželek. Také díky průhozu jeho soupeřky. V 

dorážce se oba trochu více trápili, přesto si domácí hráč své vedení navýšil o jednu kuželku. Ve 

druhých plných si Dáša průhoz odpustila své manko snížila o tři kuželky a ještě živila naději na obrat 

ve vývoji duelu. Jenže druhá dorážka to byla z její strany jedno velké trápení a díky deseti chybám 

zahodila šanci na body. Luboš toho zdatně využil a soupeřku porazil jasným rozdílem o třicet čtyři 

kuželky. To byl celkem nečekaný vývoj pro hosty první poloviny zápasů. Jako třetí si zahráli Jana a 

Petr. Teď už musel hostující hráč bezpodmínečně vyhrát aby ještě mohli hosté pomýšlet na úspěch. 

Jenže ani domácí hráčka nechtěla ze svých rukou pustit šanci na výhru svého týmu. První plné zahrála 

lépe Jana o třináct kuželek. Tady se asi začal lámat ten pověstný chleba. S vědomím vedení si Jana 

poradila i s následnou dorážkou výborně a s jednou chybou soupeři utekla na rozdíl čtyřiadvaceti 

kuželek. To už tedy po půlce s Petrem a jeho nadějemi nevypadalo zrovna moc růžově. Když pak Jana 

ve druhých plných soupeři utekla o další dvě devítky tak bylo po nadějích hostů. Domácí hráčka sice 

v dorážce ze svého náskoku čtyři kuželky ztratila, ale to nic nezměnilo na tom, že Petra jasně poráží a 

získala tím pro svůj tým rozhodující body pro celkovou výhru. A návdavkem si hodila svou další 

třístovku. Za rozhodnutého stavu nastoupili proti sobě do závěrečného duelu František a Marcel. 

Domácí chtěli své soupeře dorazit a dám jim na cestu domů žlutého ptáčka i s klíckou. Proti tomu ale 

do zápasu nastupoval poslední hráč hostů. První plné vyhrál František o osm kuželek. V dorážce, ale 

Marcel překlopil vedení na svou stranu. Ale pouze o jednu kuželku a domácí tak stále živili naděje na 

čtvrtou dnešní výhru. Jenže druhé plné František zaváhal a ztratil na Marcela devatenáct kuželek. To 

vlilo Marcelovi více elánu do závěrečné dorážky a své vedení ještě navýšil o dalších šest kuželek. 

Marcel se tak jako jediný hostující hráč dostal přes třista a rázně tak zaplašil nepříjemně blízko 

poletujícího kanárka. Přesto hosté mohli i po tomto prohraném duelu slavit svou první výhru nad 

dnešním soupeřem.  


