
domácí: stavěči                 datum: 04/04             hosté: starosedláci 

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

HRUŠKA David             221    85  306  8    RANDÝSKOVÁ Jindřiška   183   60  243 14                                                                

FUKOVÁ Veronika       221  105  326  1   RANDÝSEK Hynek             215   66  281 15                                                       

HRUŠKA Milan             227    93  320  3    GBUR Tomáš                     206   62  268 18                                                                    

ŠANDERA Petr             212  111  323  3    ZADINA Rudolf                  209   86  295  8                                                                           

body: 10      celkem:  881  394 1275 15           body:  0    celkem:  813  274 1087 55 

                        Vítězí stavěči poměrem 10 : 0 . 

Domácí tým si celkem v poklidu došel pro další letošní výhru. První hráli David a Jindra. Domácí hráč si 

v prvních plných uhrál náskok dvanácti kuželek a v dorážce přidal dalších jedenáct. Tím prakticky zlomil 

veškerý odpor soupeřky. Ta poté ve druhých plných nenašla tu správnou lajnu a ztratila dalších šestadvacet 

kuželek. Dorážku pak odehrál  David taky lépe a nakonec se dostal o šest kuželek přes tři stovky. A uhrál  

první dnešní body. Druzí si zahráli Veronika a Hynek. Opět první plné vyhrála domácí hráčka. O jednu 

devítku. Obrovský rozdíl byl hnedle v následující dorážce. Hynek devětkrát chyboval, kdežto Verča zahrála 

mimo kuželky pouze jednou. A  hlavně přesně. A utekla svému soupeři o dalších třicet kuželek. Druhé plné 

zahrál Hynek sto patnáct a tři kuželky ze své ztráty umazal. I v dorážce zahrál lépe než na dráze první, ale 

Verča ji zahrála čistě a o devět kuželek jí vyhrála. Nakonec se dostala šestadvacet kuželek přes třista. A další 

bodíky putují na konto domácích.Třetí šli na plány Milan a Tomáš. Opět to byl domácí hráč , který si do 

plných uhrál vedení čtrnácti kuželek. A v dorážce pokračoval ve svém navyšování náskoku. Ale ani Tomáš 

nehrál špatně, ale na jeho soupeře to bylo i tak hodně málo. Milan i po změně drah pokračoval ve své 

krasojízdě a zastavil se dvacet kuželek přes třistovku. Tomáš pokračoval ve stejném herním módu jako na 

dráze a nakonec jeho číslo nevypadalo tak špatně.Jenom škoda těch chyb v dorážce ,kdyby je omezil 

alespoň na polovinu klidně mohl atakovat dvěstědevadesátku.Takže i potřetí vítězí domácí hráč. Poslední si 

zahráli Petr a Ruda. Tady bylo po prvních plných hodně vyrovnáno. Ruda zahrál o jednu kuželku víc. Ale 

hned úvodní dorážka rychle rozhodla o osudu tohoto duelu. Petr ji zahrál čistě a přesně a uhrál 

jednasedmdesát. Což bylo o sedmatřicet víc než se povedlo Rudovi. Druhé plné zahrál lépe Petr o čtyři 

kuželky. V dorážce o  osm a v poklidu si došel pro poslední body pro svůj tým. Stejně jako jeho spoluhráči se 

dostal přes třista. A to třiadvacet klacků.Takže domácí  tým dal soupeři na cestu domů kanárka. 


