
  domácí: stavěči                 datum: 18/10                  hosté: plyšáci 

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

FUKOVÁ Veronika      220  103  323  6    HAŠKOVEC Luboš          167   77  244 11                                                

HRUŠKA Milan           233  111  344  2    HAŠKOVCOVÁ Jana       221   65  286 13                                                 

HAVEL Martin             211  107  318  2    KREJCÁREK František    185   72  257 13                                                     

ŠANDERA Petr            217   97  314  9     CHVOJAN Petr                225   79  304 16                                                                  

body: 10    celkem:   881  418 1299 19        body:  0    celkem:  798  293 1091 53 

                        Vítězí stavěči poměrem 10 : 0 . 

Předposlední zápas domácích a poslední hostů,tak by se dal úvodem shrnout tento zápas.První nastoupili na 

plány Veronika a Luboš. Domácí hráčka soupeři utekla hnedle v prvních plných. A to bez jedné kuželky o třicet 

kolíků. Také v dorážce nedostal Luboš krapítek naděje a po půlce už ztrácel třiapadesát kuželek. Takže tím 

byly karty jasně rozdány do zbytku duelu. I druhé plné Verča zvládla velmi slušně a odskočila o dalších 

čtyřiadvacet kuželek. V dorážce se Luboš trochu zvednul a ztratil jenom dvě kuželky. Přesto domácí hráčka 

jasně vítězí a návdavkem přehodila o třiadvacet kuželek třístovku. Druzí si zahráli kapitáni svých týmů Milan   

a Jana. První plné byly hodně vyrovnané a Milan šel do dorážky s vedením šesti kuželek. Větší rozdíl ve 

prospěch domácího kapitána přišel v dorážce, kde si pojistil vedení o dalších čtyřiadvacet kuželek. Takže po 

půlce vedl o rovnou třicítku. I druhé plné byly hodně vyrovnané a opět Milan zahrál o šest kuželek více. No    

a v dorážce se také nic nezměnilo, když Milan uhrál o dvaadvacet kuželek víc. Celkově dnes zahrál 

čtyřiačtyřicet kuželek přes tři stovky a byl jasně nejlepší hráčem dne.Takže i druhý mač vyhrál domácí hráč. 

Třetí šli na plac Martin a František. První plné a znovu je to domácí hráč kdo hraje prim. Vedení o třiadvacet 

kuželek ho jistě uklidnilo. Možná až přes příliš protože v dorážce mu chyběla jedna kuželka ke čtyřem 

devítkám. Přesto své vedení navýšil o dalších třiadvacet kuželek. Dorážka totiž Františkovi vůbec nevyšla a 

dorazil jenom dvaadvacet kuželek. Druhé plné  se hostující hráč polepšil a domácí pohoršil. Myšleno ve 

srovnání s jejich prvními plnými. Náskok Martina tak narostl jenom o tři kuželky.V dorážce se poté pro změnu 

oba polepšili, když Martin dorazil osm devítek,což bylo o dvaadvacet kuželek víc než se povedlo Františkovi. 

Domácí hráč se jako třetí dostal přes tři stovky a to o dvě devítky. I třetí duel tak vyhrává domácí hráč. 

Poslední šli na plány dva Petrové. Hostující měl za úkol vyhrát aby jeho tým letos nekončil kanárkem. První 

plné tradičně vyhrává domácí hráč a to o tři kuželky.Také dorážku zahrál domácí Petr lépe a do druhé půle šel 

s náskokem jedenácti kuželek. Ve druhých plný se hostující Petr zvednul a srovnal před dorážkou stav na 

plichtu. Jenže dorážka opět lépe vyšla pro domácího hráče,protože jeho soupeř dnes v této části hry nezvykle 

mnoho chyboval. Takže nakonec i poslední hráč domácích se dostal přes třístovku a to o čtrnáct kuželek, což 

bylo o deset více než se povedlo jeho soupeřovi. Hosté tak končí sezónu nepopulárním kanárem. Domácím 

k větší radosti pak chyběla jedna kuželka k toliko vytoužené třináctistovce, která ještě letos v zápase nepadla.    

 


