
  domácí: stavěči                 datum: 03/12               hosté: šikulové 

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

ŠANDERA Petr          213  101  314  4      TOMEC František           174   52  226 18                                                          

HAVEL Martin           227    80  307  6      HORN Jiří                         219   53  272 17                                                                 

HRUŠKA David          213    96  309  6      HRODEK Rudolf              220   75  295 14                                                   

FUKOVÁ Veronika    223    85  308  6      NÁDVORNÍKOVÁ Eva     215   87  302 14                                                       

body:    8    celkem:  876  362 1238 22          body:  2    celkem:  828  267 1095 63 

                        Vítězí stavěči poměrem 10 : 0 . 

Čtvrtý zápas Stavěčů a opět výhra. Zdá se, že neochvějně jdou za obhajobou titulu. První si zahráli 

Petr a František. Domácí hráč si hned v prvních plných uhrál náskok jednadvaceti kuželek ,který 

v dorážce ještě navýšil o dalších šestnáct. No a podobný scénář prakticky pokračoval i na dráze druhé. 

Jeho soupeř se s osmnácti chybami připravil o lepší číslo a byl rád že se dostal přes dvě kila.To Petr 

chyboval pouze čtyřikrát a i  počtvrté letos přehazuje třístovku za což mu samozřejmě náležely i první 

bodíky zápasu.Druzí šli na plány Martin a Jirka. Domácí hráč si pouze v prvních plných trochu 

zkomplikoval cestu za pro něj povinnými body. V těch ztrácel na soupeře čtyři kuželky. Dvě kuželky 

mu totiž chyběly ke stovce. V dorážce si pak, díky jedné devítce navíc, vzal vedení do svých rukou. 

Druhé plné už potvrdily roli favorita tohoto duelu. Jirka se sice snažil, dal stosedmnáct, ale Martinovi 

chyběla pouze jedna kuželka ke stotřicítce. Ve druhé dorážce pak Jirka spáchal tucet chyb a jedna 

kuželka mu chyběla ke dvěma doraženým devítkám. Čímž zopakoval stejné trápení jako jeho 

spoluhráč v předchozím duelu na stejné dráze. I Martin nezvykle na něj chyboval, šestkrát a chyběla 

mu pro změnu jedna kuželka ke čtyřem devítkám. Přesto mu to stačilo na jasnou výhru i když 

třístovku přelezl “pouze“ o sedm kuželek. Což v konečném sumáři znamenalo, že byl „čulda“ mezi 

svými. Třetí si zahráli David a Ruda. Ač byl papírovým favoritem opět domácí hráč, neměl to se svým 

soupeřem vůbec jednoduché. První plné oba zahráli slušně a domácí hráč se ujal vedení o čtyři 

kuželky. V dorážce David o polovinu méně chyboval než-li  Ruda a své vedení zvýšil na kuželek 

čtrnáct. Změna drah na začátku do plných sedla přece jenom lépe hostujícímu hráči a před dorážkou 

ztrácel už jenom tři kuželky. Jenže opět více chyb Rudy v dorážce znamenalo, že si domácí hráč své 

vedení znovu navýšil a i on uhrál výhru. Zahrál devět kuželek přes třista, kdežto Rudovi, přes všechnu 

jeho snahu, ke třístovce pět kuželek chybělo. Poslední si zahrály Veronika a Eva. Domácí hráčka 

soupeřce utekla v prvních plných o patnáct kuželek a zdálo se, že má pro zbytek hry vystaráno. Jenže 

tak jednoduché to nakonec zase nebylo. Evička  zahrála lépe první dorážku o jednu kuželku, ale nic 

nenasvědčovalo možné komplikace pro Veroniku v dalším průběhu duelu. Jenže i ve druhých plných 

Evička nepřestávala ve své píli a  před dorážkou svou ztrátu snížila o dalších sedm kuželek. Poté i ve 

druhé dorážce byla hostující hráčka lepší soupeřky, ale ke své smůle zase jenom o jednu kuželku. 

Veronice tak z původních patnácti kuželek po prvních plných, ještě zbylo šest klacíků a to jí stačilo na 

body. I ona se stejně jako její spoluhráči dostala přes třístovku a završila cestu svého týmu za dnešní 

výhrou. Evička se snažila seč jí síly stačily, ale na body nedosáhla. Odměnou za její dnešní snahu jí 

byla alespoň první letošní třístovka, kterou překonala o dvě kuželky. Kdo ví kolik by hodila kdyby si 

odpustila třeba jenom čtyři chyby v dorážce. Ostatně těch chyb dneska hosté vyprodukovali opět až 

přespříliš. Takhle si opět odnášejí domů žlutého ptáčka zpěváčka i s klíckou. 


