
 

  domácí: šikulové                datum: 22/04                  hosté: stavěči                                                                                                               

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

NOHÁČEK Václav            182   86  268 14     FUKOVÁ Veronika      225   68  293 11                                 

NÁDVORNÍKOVÁ Eva      182   62  244 11     HRUŠKA David            224  120  344  2                                          

HRODEK Rudolf               180   43  223 21     ŠANDERA Petr             211   81  292 12                                                       

TOMEC František            185   63  248 18     HRUŠKA Milan             237   99  336  5                                                                     

body:  0    celkem:         729  254  983 64       body: 10    celkem:  897  368 1265 30 

                        Vítězí stavěči poměrem 10 : 0 . 

Domácím tento zápas vůbec nevyšel a nakonec společně neuhráli ani tisícovku. První šli na plány 

Vašík a Verča. Domácí kapitán hnedle v prvních plných ztratil na soupeřku jednadvacet kuželek a po 

dorážce jeho manko narostlo o dalších jedenáct kuželek. Změna drah nepřinesla na plánech vůbec nic 

nového a tak si hostující hráčka v poklidu došla pro výhru. Jenom těch jedenáct chyb, z toho sedm na 

dráze druhé  a nedokončená třístovka, jí trochu kalilo radost z výhry. Druzí si zahráli Evička a David. I 

v tomto duelu bylo poměrně brzy jasno. David po plných vedl o pětadvacet kuželek a po dorážce už                                 

o šedesát. Aby taky ne když mu dvě kuželky chyběly ke sto osmdesátce. Změna drah a opět na 

plánech nic nového. David pokračoval v krasojízdě a nakonec mu chybělo šest kuželek 

ke třistapadesátce. To Evička se nadále trápila nakonec dostala “nařezáno“ o kilčo. Třetí si zahráli 

Ruda a Petr. Po prvních plných domácí hráč ztrácel šest kuželek. Po dorážce jeho manko narostlo o 

dalších deset. Stejně jako    u předchozích duelů, změna drah nepřinesla nic nového v obrazu hry. Petr 

po plných zvýšil své vedení o pětadvacet kuželek a po dorážce soupeře deklasoval celkem o 

devětašedesát kuželek. Aby taky ne když Ruda chyboval celkem jednadvacet krát. Poslední si zahráli 

František a Milan. Tady alespoň na první dráze bylo trochu zápletky. Milan sice první plné vyhrál o 

devatenáct kuželek, ale v dorážce byl  o jednu devítku horší. To bylo docela nečekané. a na druhou 

dráhu šel s vedení deseti kuželek. Jenže změna drah domácímu hráči vůbec nesedla . Plné osmdesát 

devět a slibný úvod byl ten tam. Milan zahrál o třiatřicet kuželek víc a ani v dorážce nepolevil a 

nakonec se zastavil  pět kuželek přes sto osmdesát. Což bylo mimochodem o sedmdesát osm více než 

na druhé dráze nahrál jeho soupeř. Takže Stavěči nadělují soupeři kanárka a dál pokračují v soutěži 

beze ztráty kytičky. 


