
   

  domácí: šikulové                datum: 05/05                  hosté: stavěči 

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

NÁDVORNÍKOVÁ Eva     219   70  289 14    HRUŠKA Milan            226    80  306 10                                                        

HORN Jiří                          182   70  252 14     HRUŠKA David           226  130  356  4                                                           

NOHÁČEK Václav            185   61  246 18     ŠANDERA Petr             217    87  304  6                                                          

TOMEC František            186   60  246 14     FUKOVÁ Veronika       219    98  317  8                                                         

body:  0         celkem:  772  261 1033 60       body: 10    celkem:  888  395 1283 28 

                        Vítězí stavěči poměrem 10 : 0 . 

Až na druhou půli prvního duelu , to byla jasná a ničím nerušená cesta hostí za povinnou výhrou.Do 

úvodního duelu nastoupili Evička a Milan. První plné zahráli oba hodně slušně. Evička 106 přesto na 

soupeře ztrácela šest kuželek. Také v dorážce byl o něco lepší Milan a tak si na druhou dráhu bral 

vedení šestnácti kuželek. Změna drah, ale přinesla až nečekaně vyrovnanou hru. Do plných to bylo 

113/114 a v dorážce 35/35. A to si to ještě Evička svůj závěr pokazila hodně chybami. I když ani Milan 

se zbytečných chyb nevyvaroval. Třeba král byl pro něj v závěrečných čtyřech hodech nevyřešený 

problém. I tak první body za o šest kuželek přelezlou třístovku uhrál hostující kapitán. Do druhé 

dvojice nastoupil Ruda a David. Úvodní plné se domácí hráč soupeře jakž takž držel. David dal 102 a 

vedl o osm kuželek. Jenže dorážka to byla v podání Davida excelentní partie, když doráží vynikajících 

77 kuželek a nebylo prakticky co řešit. Jenom snad kolik bude Davidovo konečné numero. Změna 

drah a hostující hráč pokračuje ve své spanilé jízdě, když do plných dává 124 a o další parník utíká 

soupeři. V dorážce sice trošku polevil i tak zahrál dohromady vynikajících 356!!  A byl nejlepší hráčem 

dne. A dal bych i ruku do ohně,že právě posunul hranici svého osobáčku.Takže po půlce vedou jasně 

Stavěči 4-0 a šlo se do dalších mačů. Třetí si zahráli Vašík a Petr. První plné oba nepřekonali ani 

stovku. Hůře na tom byl domácí kapitán, kterému do sta chybělo šestnáct kuželek a rázem před 

dorážkou ztrácel na soupeře jednu devítku.V dorážce domácí hráč pokračoval ve slabém výkonu když 

nedorazil ani dvě celé devítky, k čemuž mu chyběly dvě kuželky. To Petr byl na tom se čtyřmi 

devítkami a šesti kuželkami navíc mnohem lépe. Změna drah přinesla u obou přece jenom zlepšení 

hry. Vašík se dostal jednu kuželku přes sto do plných a Petr čtyřiadvacet přes stovku. V dorážce oba 

svorně dorazili pět devítek a tak i třetí duel vyhrává hostující hráč. A také on se jako jeho spoluhráči 

dostal přes tři sta. Poslední si zahráli František  a Veronika. První plné zahrála hostující hráčka pět 

kuželek přes stovku a ujala se vedení o dvě devítky. I v dorážce se lépe dařilo Veronice a díky pěti 

devítkám utíká soupeři o dalších devatenáct kuželek. Změna drah opět prospěla oběma aktérům. 

Františkovi chyběla jedna kuželka do sta a soupeřka ji o jedenáct kuželek překonala. V dorážce 

domácímu hráči chyběli dvě kuželky ke čtyřem devítkám a Veronice jedna kuželka k šesti devítkám. 

Takže i poslední duel, za čtrnáct kuželek přes třista, vyhrává hostující hráčka a domácí si tak berou na 

cestu domů žlutého ptáčka zpěváčka. 

               -  Pořadí družstev - aktuální tabulka 

 1.  junioři                 8   0   3   1224.5    72: 38   16   +6                                                                                                       

2.  stavěči                 7   0   0   1301.9    62:  8   14   +6                                                                                                           

3.  dřeváci                 6   0   4   1173.5    56: 44   12   +4                                                                                                                     

4.  ajeťáci                  5   0   2   1187.6    38: 32   10   +2                                                                                                            

5.  zahrádkáři           4   0   6   1195.1    53: 47    8    0                                                                                                          

6.  šikulové                3   0   8   1105.8    36: 74    6   -6                                                                                                                

7.  starosedláci         0   0  10   1095.7    13: 87    0  -12 


