
 

  domácí: starosedláci            datum: 18/11                  hosté: stavěči 

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

RANDÝSKOVÁ Jindra     211   69  280 13    HRUŠKA David            209  102  311  7                                                    

RANDÝSEK Hynek           166  50  216 21    HRUŠKA Milan            223    87  310  8                                                    

ZADINA Rudolf                193  78  271 13    HAVEL Martin             248  102  350  7                                                       

KABELE Jana                   219   77  296 13    FUKOVÁ Veronika      241    98  339  7                                                            

body:  0          celkem:  789  274 1063 60    body: 10    celkem:  921  389 1310 29 

                        Vítězí stavěči poměrem 10 : 0 . 

Druhý zápas Stavěčů a opět třináctistovka a další výhra s nulou. Tak tomu bylo i odvetě  se Starosedláky 

za porážku v posledním zápase loňského ročníku. První si zahráli Jindra a David. Úvodní plné zvládla lépe 

domácí hráčka a  díky jedenácti kuželkám nad stovku, se ujala vedení šesti kuželek. V dorážce zahrál o 

devítku víc David a tak po půlce vede o tři kuželky. I druhé plné zahráli oba slušně. Jindra dává rovnou 

stovku a David ještě o čtyři kuželky víc. Takže před dorážkou stále nebylo nic rozhodnuto. Jenže tato část 

hry  vůbec nevyšla domácí hráčce. Do dvou devítek jí chyběla jedna kuželka tím soupeři prakticky 

zametla cestičku za výhrou. Ani David nezahrál bůhví co, ale jednačtyřicet kuželek v dorážce, mu přineslo 

další třístovku a samozřejmě body za výhru. Druzí hráli Hynek a Milan. Zápas domácímu hráči vůbec 

nevyšel. Jako by úplně zapomněl  jak hrál posledně. Do plných mu chyběly dvě kuželky do osmdesáti a 

tak se nikdo nemohl divit, že ztratil na Milana pětadvacet kuželek. Ani v dorážce to od domácího hráče 

nebylo to pravé ořechové a ztratil na soupeře dalších patnáct kuželek. Po změně drah se domácí hráč 

přece jenom trochu zlepšil a k výkonu z dráhy první  přidal navíc deset kuželek. Jenže Milan dal dvacet 

kuželek přes stovku a zvýšil své vedení o dvaatřicet kuželek. Zlepšení hry domácímu hráči vydrželo 

jenom do plných , protože v následné dorážce nedorazil ani dvě devítky, do kterých mu chyběly tři 

kuželky!!! To Milan i když taky polevil a dal jenom čtyři devítky, v pohodě dokráčel  jasné výhře a jako 

druhý  hostující hráč  přehazuje třístovku.To jeho soupeř bude chtít na svůj dnešní propadák určitě 

rychle zapomenout. Třetí šli na plány Ruda a Martin. Hned na úvod získává hostující hráč rozhodující 

náskok. Rudovi chybělo jedenáct kuželek do stovky a rázem na Martina ztrácel třicet kuželek. V dorážce 

už přece jenom domácí hráč zahrál lépe když mu chyběly dvě kuželky k pěti celým devítkám. Ale na 

soupeře ztratil dalších čtrnáct kuželek .Ve druhých plných se domácí hráč konečně dostal přes  stovku a 

to o čtyři kuželky, jenže Martin také nelenil a zahrál o deset kuželek víc na své první dráze, čímž si své 

vedení upevnil o dalších pětadvacet kuželek. V následné dorážce Rudovi chybí  jedna kuželka ke čtyřem 

devítkám, kdežto Martin zahrál rovných pět devítek. Výsledkem je opět jasná výhra hostujícího hráče, 

který dává padesát kuželek přes tři stovky. To soupeř  se na třístovku díval hodně zdaleka, když mu k ní 

chybí devětadvacet klacků. Poslední si, za rozhodnutého stavu,  zahrály Jana a Veronika. Domácí hráčce 

se povedlo v úvodních plných překonat stovku o čtrnáct kuželek, ale Veronika byla ještě o osm kuželek 

lepší. Také dorážku zvládla hostující hráčka lépe a její vedení narostlo o  jedenáct kuželek. Změna drah a 

opět se obě hráčky do plných dostaly přes stovku. Jana o pět kuželek, což bylo o čtrnáct méně než 

zahrála Veronika. I v závěrečné dorážce hostující hráčka dál svůj náskok pilně navyšovala když v ní byla o 

deset kuželek lepší soupeřky. Po konečném součtu Janě chyběly čtyři kuželky ke třístovce a Veronice 

jedna kuželka ke třista čtyřiceti. To znamená že i poslední body berou hosté a vrací soupeři loňskou 

porážku i s úroky.  A návdavkem k tomu si uhráli svou druhou třináctistovku v řadě v letošním ročníku. 

Pořadí družstev průběžné 

1.  dřeváci                 3   0   0   1201.7    23:  7       6   +4                                                                                                           

2.  ajeťáci                    3   0   1   1197.5    24: 16     6   +4                                                                                                          

3.  stavěči                    2   0   0   1322.0    20:  0       4   +2                                                                                                                

4.  junioři                    2   0   2   1238.5    18: 22      4   +2                                                                                                            

5.  zahrádkáři             1   0   2   1182.7    18: 12     2    0                                                                                                       

6.  starosedláci          1   0   2   1107.3     8: 22       2   -2                                                                                                      

7.  šikulové                  0   0   5   1064.6     9: 41       0  -10 


