
  domácí: stavěči                 datum: 09/12                 hosté: šikulové 

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

HRUŠKA Milan           228  121  349  1    NÁDVORNÍKOVÁ Eva     182   42  224 23                                           

HRUŠKA David            216  101  317  8    POUSTECKÝ Václav        235   98  333  7                                          

HAVEL Martin             233    99  332  4    NOHÁČEK Václav            181   55  236 18                                        

FUKOVÁ Veronika      215   78  293 17    HRODEK Rudolf              184   77  261 13                                          

body:  8      celkem:  892  399 1291 30       body:  2       celkem:  782  272 1054 61 

                        Vítězí stavěči poměrem 8 : 2 . 

Domácí si v tomto zápase šel jistě za povinnou výhrou. První nastoupil kapitán Milan proti Evičce. 

Hnedle do plných domácí hráč soupeřce odskočil o dvacet kuželek a v nastoleném tempu pak 

pokračoval po zbytek své hry. Nakonec se zastavil kuželku před třistapadesátkou a také jedna chyba 

mu trošku kalila radost z předvedené hry. Ale co by za tento výkon jiní dali. To Evička se nám na dráze 

hodně trápila. Hlavně dorážka jí dneska vůbec nesedla. Druhý hrál  David s Václavem. To už byl 

mnohem vyrovnanější duel. Domácí hráč ztrácel na soupeře do plných. Prakticky o osudu duelu 

rozhodly hnedle ty první, když v nich  Václav Davidovi utekl o devatenáct kuželek. Druhé už oba 

zahráli stejně sto šestnáct. V dorážce pak David své manko korigoval, ale soupeř mu moc nadějí na 

obrat nedával. Nakonec dal Václav třistatřicet tři a to znamenalo první body pro hosty. David se 

taktéž dostal slušně přes tři kila, ale na body to dnes nestačilo. Třetí hráli Martin a Vašík. Domácí hráč 

si od začátku šel jistě pro body a i když nakonec byl poměrně daleko od svého nedávného rekordního 

výkonu, přesto jednoznačně vyhrál skoro o sto kuželek. Poslední si zahráli Veronika a Ruda. U domácí 

hráčky to byl dnes výkon ve stylu nahoru dolu. Slabší první plné a k nim slušná dorážka, výborné 

druhé plné a k nim slabá dorážka. A k tomu sedmnáct chyb!! Možná trochu více do sebe nasála 

atmosféru z vánočních trhů v Chebu odkud na zápas dorazila. Přesto jí to v poklidu na výhru stačilo 

akorát ta třístovka se dnes nezadařila. Ruda soupeřce pouze zdatně konkuroval v dorážce, kde byl 

pouze o kuželku horší, přestože vyrobil o čtyři chybičky méně. Domácí taky vítězí 8-2. 


