
 

  domácí: stavěči                 datum: 25/10               hosté: zahrádkáři 

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

FUKOVÁ Veronika      223   70  293 10    BAMBOUSKOVÁ Jana     191   98  289 11                                                              

HAVEL Martin            242  132  374  1     KOSTKOVÁ Alena            193   79  272 11                                                         

HRUŠKA David            210   71  281 11     ČERMÁK Eduard             200   75  275 15                                                        

ŠANDERA Petr            209   97  306  3       ZIGAL Pavel                     239   96  335  1                                                    

body:  8       celkem:  884  370 1254 25          body:  2    celkem:  823  348 1171 38 

                        Vítězí stavěči poměrem 8 : 2 . 

Po tomhle zápase se dlouho bude mluvit o Martinovi. Né že by se v zápase nic dalšího neudálo, ale 

opět to bylo o tom, že jeden „přišel  zahrál a zvítězil“. Hlavně jakým stylem. První si zahrály Veronika 

a Jana. Domácí hráčka zvládla dvakrát lépe plné. Poprvé o jednadvacet a podruhé o jedenáct kuželek. 

Ono se říká,, že konečném výsledku většinou rozhoduje dorážka, ale výjimka občas potvrzuje 

pravidlo.Takže do plných nahrála domácí hráčka o dvaatřicet klacků více než-li její soupeřka. Dorážka 

to byla naopak doména Jany. Pokaždé o sedmnáct kuželek. Co bylo navíc k tomu zajímavé, že obě 

dorážky dopadly stejně 27-44 ve prospěch hostující hráčky. Jenže v dorážce byla lepší nakonec 

„pouze“ o osmadvacet kuželek a tak Verče z náskoku do plných zbyly čtyři kuželky, o které nakonec 

vítězí. Do druhého zápasu dorazil  „ten o kom se hodně mluví,ale málo kdy je na plánech vidět“.          

A když konečně dorazí , tak se o něm potom zase dlouho mluví. Tím myslím domácího hráče Martina. 

Ten měl za soupeřku Alenku. První plné zahrál  domácí hráč o šestnáct kuželek víc než-li soupeřka.     

A to zahrála sto pět. I v dorážce Martin soupeřce utíkal, dal jednašedesát a po půlce nahrál 182. 

Druhé plné zahrál Martin na chlup stejně jako ty první 121. A ve druhé dorážce přidal, oproti té první, 

deset navíc a jenom devítka mu chyběla aby nahrál na jedné dráze dvoustovku. Nakonec dohromady 

uhrál 374 a ujal se tímto vedení v tabulce mezi jednotlivci. Alenka ta své poměry nezahrála vůbec 

špatně, přesto dostala nadílku mínus sto dvě kuželky. Třetí si zahráli David a Eda. To byl duel 

rozdílných polovin. V té první si David uhrál do plných náskok pětadvaceti kuželek a po dorážce už 

vedl celkem o osmatřicet kuželek. Dalo by se říci, že je de facto rozhodnuto.To by ale nesměly být 

kuželky aby se neudálo minimálně ještě drama. Druhé plné zahrál lépe Eda. Ze své ztráty stáhnul 

patnáct kuželek. To mu dodalo hodně klidu do dorážky a nakonec jí zahrál lépe Davida o sedmnáct 

klacků. Opět z toho bylo drama jako u první dnešní dvojice. Nakonec ale Davidovi náskok z první půle 

stačil k uhájení celkového vítězství. Sice  jenom o šest kuželek, ale na to historie brzo  ptát nebude.     

I potřetí tedy berou body domácí. Poslední si zahráli Petr a Pavel. Tady už šlo hostům „pouze“ o čest. 

První plné zahráli oba stejně sto jednadvacet. V dorážce byl domácí hráč o dvě kuželky lepší a tak šel 

na druhou dráhu s mírným vedením. Jenže druhé plné vůbec nezvládl  když do stovky mu chybělo 

dvanáct klacků. To Pavel nezaváhal a zahrál o třicet kuželek více. A bylo před poslední dorážkou 

prakticky rozhodnuto. Petr se ještě v dorážce zvedl  a zahrál solidních třiapadesát ,o jedenáct kuželek 

více než-li Pavel, ale ten si v poklidu svou výhru pohlídal. Nakonec zahrál druhý nejlepší výkon dne 

když se dostal na metu 335. Petr se taky nakonec přes třista dostal, ale výpadek ve druhých plných ho 

připravil o mnohem lepší číslo. Takže domácí jasně vítězí a kromě nejlepšího výkonu jednotlivce mají 

zatím i nejlepší výkon týmu.  


