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

ZADINOVÁ Alena         170   51  221 19       FUKOVÁ Veronika       224  104  328  7                                                                                                                                     

ZADINA Rudolf            230   76  306  8        HRUŠKA David             231    96  327   1                                                                               

KABELE Jana                 200   94  294  7         HRUŠKA Milan             218    80  298  6                                                                                        

GBUR Tomáš                192   49  241  20       ŠANDERA Petr             202   105  307  6                                                              

body:  0        celkem:  792 270 1062 54        body:  10    celkem:  875  385 1260 20 

                        Vítězí stavěči poměrem 10 : 0 . 

Ani ve třetím zápase Stavěči neztrácejí body na cestě za obhajobou titulu. I když jejich dnešní soupeři 

předvedli snaživý výkon, nestačilo jim to ani na čestné bodíky. První si zahráli Alenka a Veronika. 

Domácí hráčka se držela soupeřky jakž takž první plné. Tam ztratila třináct kuželek. Ale to bylo z její 

strany vše. Bohužel dorážka jasně ukázala , kde má Alenka stále slabiny a Veronika jí utekla o dalších 

třiadvacet kuželek. No a ještě  horší to pro domácí hráčku bylo po změně drah. Verča se konečně 

chytla dala do plných 121 a uskočila Alence o dalších čtyřicet jedna kuželek. Hostující hráčka pak 

navíc dorážku zvládla ještě lépe než-li první a druhou půli zahrála rovných 182! Dohromady 328 a 

bere jasně první body. A poráží soupeřku o 107 kuželek. Druzí šli na plány Ruda a David. To už byl 

přece jenom vyrovnanější souboj o body. První plné vyhrál domácí hráč o šest kuželek. Ale v dorážce 

to byl David, který ji zahrál lépe a to o jedenáct kuželek. Takže po půlce jde do vedení hostující hráč o 

pět kolíků. Druhé plné zvládl tentokrát lépe David a navýšil své vedení o dalších sedm kuželek. A 

v dorážce ještě jednu devítku k rozdílu přidal. Takže i on bere bodíky za výhru pro hosty a o jednu 

kuželku zaostal za Veronikou. Ruda byl přes prohru nakonec taky po dlouhé době spokojen. Konečně 

se letos v zápase dostal přes tři kila. Třetí šli do sebe na plánech Jana a Milan. Tady se hodně čekalo 

co předvede Jana, zda-li pak zopakuje svou hru z jejího posledního zápasu. No ale začátek jí zrovna 

dobře nevyšel. Plné devět kuželek pod stovkou a hnedle z toho byla ztráta na soupeře dvou devítek. 

Tady ztratila svou šanci na skalp svého soupeře. Pak ale dorážka zase nevyšla Milanovi, do čtyř 

devítek mu chyběla jedna kuželka a toho Jana využila ke snížení své ztráty  na tucet kuželek. Druhé 

plné zahráli oba stejně 109  a začal tuhý boj v dorážce o konečnou výhru. Jana ji opět zahrála lépe 

než-li Milan, tentokráte o osm kuželek a z duelu se stalo pořádné drama. Hostují hráč naštěstí pro něj 

odolal ataku soupeřky a ze svého úvodního náskoku uhájil alespoň čtyři kuželky. Ale bylo to vážně o 

prsa. Oběma chybělo pár kuželek ke třístovce. Za rozhodnutého stavu nastoupila poslední dvojice ve 

složení Tomáš a Petr. Domácí hráč hnedle v prvních plných ztrácel deset kuželek. A po dorážce dalších 

sedmnáct. Taky díky deseti chybám. Stejně jako předchozí dvojice i oni ve druhých plných zahráli 

stejně-107.Jenže v dorážce zapnul Petr mnohem větší forsáž, než-li Tomáš a utekl mu o třicet devět 

kolíků. Tomáš opět desetkrát chyboval a de facto se tím celkově připravil o jednu celou dorážku. 

S tímto soupeřům bohužel nemůže vůbec konkurovat. To Petr se nakonec i ve svém třetím zápase 

dostal přes třista a díky tomu si hosté domů vezou žlutého ptáčka i s klíckou.  


