
domácí: zahrádkáři              datum: 02/05                  hosté: stavěči 

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

KOSTKOVÁ Alena            169   69  238 14    HAVEL Martin             218    97  315  5                                                   

ČERMÁK Eduard              191   79  270  9     FUKOVÁ Veronika     212  107  319  5                                            

BAMBOUSKOVÁ Jana     218   75  293  9     HRUŠKA Milan            218    93  311  5                                                       

ZIGAL Pavel                      242   87  329  4    ŠANDERA Petr             224    81  305  6                                                  

body:  2           celkem:  820  310 1130 36       body:  8    celkem:  872  378 1250 21 

                        Vítězí stavěči poměrem 8 : 2 . 

Poměrně jasně vyzněl tento zápas pro papírové favority Stavěče. První hráli Alenka a Martin. Hostující 

hráč hned v prvních plných soupeřce utekl o třicet čtyři kuželky. V dorážce sice dorazil pouze čtyři 

devítky i tak ale odskočil o dalších deset kuželek. Druhé plné si Alenka přece jenom lépe pohlídala      

a ke stovce jí chyběli dvě kuželky. I tak ale opět ztratila a to patnáct kuželek. No a v dorážce se zase 

zlepšil Martin, když mu dvě kuželky chyběly k sedmi devítkám. Nakonec Martin o patnáct kuželek 

přehodil třístovku a přesvědčivě získal první body pro svůj tým. Druzí hráli Eda a Veronika. Opět to byl 

domácí hráč, který po úvodních plných ztrácel. Bez jedné dvacet kuželek. V dorážce se domácí 

kapitán dlouho hledal, čehož využila Veronika k navýšení svého náskoku. Po půlce už vedla                   

o pětačtyřicet kuželek. Ve druhých plných se Eda konečně dostal do tempa a uhrál rovnou stovku,     

o dvě kuželky méně než hodila Veronika. Také v dorážce se Eda snažil a opět byl horší jenom o dvě 

kuželky. Celkově tak jasně vítězí Veronika, která se dostala devatenáct kuželek přes tři kila. Třetí 

dvojici tvořili Jana a Milan. První plné překvapivě lépe zvládla domácí hráčka. Dala stodvacet tři,což 

bylo o rovných dvacet více než se zadařilo Milanovi. Část svého náskoku, sedm kuželek, promarnila 

v dorážce. Změna drah více prospěla Milanovi. Hned do plných zahrál o dvacet kuželek více než Jana, 

čímž se opakovala historie z dráhy první,ale v opačném gardu. Před dorážkou tedy Milan vedl  o sedm 

kuželek a toho následně i zkušeně využil do další hry. V dorážce pak své vedení navýšil o jedenáct 

kuželek a o ten stejný počet se dostal přes třístovku. Poslední si za rozhodnutého stavu zahráli Pavel 

a Petr. Domácí hráč měl prakticky před sebou jediný úkol a tím bylo odehnat kolem poletujícího 

žlutého ptáčka zpěváčka. První plné nic nerozhodli. Pavel zahrál stodvacet čtyři a vedl  o dvě kuželky. 

V dorážce pak přece jenom domácí hráč svému soupeři odskočil o šest kuželek.Tím šel na druhou 

dráhu s vedením osmi kuželek. Větší odskok se Pavlovi povedl po změně drah hned do plných. Zahrál 

sto osmnáct a jeho vedení narostlo o slušných šestnáct kuželek. To mu poté stačilo aby si pohlídal 

cestu za výhrou. Nakonec zahrál nejlépe ze všech dnešních hráčů když mu jedna kuželka chyběla ke 

třistatřicítce. I Petr se dostal pár kuželek přes třista, ale body dnes bral Pavel a odehnal tak kanárka.  


