
 

  domácí: junioři                 datum: 10/11                  hosté: plyšáci 

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

PRIŠŤÁK Josef               212   87  299 10    HAŠKOVEC Luboš        200   63  263 11                                                                   

PAVELKA Vladislav       228   96  324  2     HAŠKOVCOVÁ Jana      193   78  271  9                                                                    

HORNOVÁ Andrea       217   95  312  6     KREJCÁREK František    222   98  320  7                                                      

ŠTĚPÁNKOVÁ Anna    227  108  335  7    CHVOJAN Petr               227   96  323  5                                                                      

body:  8         celkem:  884  386 1270 25       body:  2    celkem:  842  335 1177 32 

                        Vítězí junioři poměrem 8 : 2 . 

Další zápas plný kvalitních výkonů, spoustou třístovek a dalším zvýšením maxima družstev. První šli na 

plány Pepa a Luboš. Úvodní plné zahráli oba sto pět. A to bylo naposledy, kdy si byli vzájemně na dostřel. 

Následující dorážku zahrál Pepa výborně a Lubošovi zdrhnul o pětadvacet kuželek. Pohodu z dorážky si 

poté přinesl i do druhých plných a své vedení si pojistil o dalších dvanáct kuželek. V dorážce se poté 

přece jenom trochu více zaseknul a tak nakonec mu chyběla jedna kuželka ke třístovce. I tak ale svého 

soupeře poměrně jasně poráží a tím úvodní body berou domácí. Druzí si zahráli Vláďa a Jana. Znovu to 

byl domácí hráč, který si v úvodu duelu vytváří rozhodující náskok. V plných utekl Janě o dvacet šest 

kuželek a v dorážce o dalších devatenáct. A celou dráhu uhrál bez chybičky. No a když poté i ve druhých 

plných přidal další devítku navíc tak o vítězi už bylo jasno. Jana pak sice v závěru chtěla zápas trochu 

zdramatizovat ,ale zůstalo pouze u snahy a výsledkem byla pouze kosmetická úprava její ztráty, ze které 

ubrala jednu kuželku. Domácí hráč jako první zahrál přes třista. Třetí nastoupili Andrea a František. To 

byl duel jak se patří. Oba hráči předváděli výbornou hru. Obzvláště František se rozvzpomněl jak chutná 

třístovka. V úvodních plných získal hostující hráč vedení o jednu devítku. V dorážce Andrea přidala a šest 

kuželek ze ztráty ubrala. Po druhých plných pak dokonce vedla o jednu kuželku a už to vypadalo ,že má 

přece jenom otěže duelu pevněji ve svých rukou. Ale František se v dorážce zdravě hecnul a dokázal 

obrátit vývoj duelu ve svůj prospěch. Nakonec zahrál dvacet kuželek přes třista a to mu stačilo aby o osm 

kuželek porazil svou soupeřku. Za stavu 4-2 a +81 kuželek pro domácí nastoupili proti sobě Anička a Petr. 

Utkání bylo prakticky rozhodnuto a tak se oba mohli soustředit pouze a jenom na své výkony. A oběma 

ten klid prospěl. Anička první plné vyhrála o čtyři kuželky.Velký atak na výhru předvedla hnedle 

v následující dorážce. V té zahrála sedm devítek a Petrovi utekla o dalších dvacet kuželek. Druhé plné 

zvládl lépe o čtyři kuželky tentokráte Petr. Také v dorážce pokračoval nadále ve snaze svou ztrátu z první 

dráhy zlikvidovat. To se mu povedlo jenom částečně. Uhrál o osm kuželek víc, ale to mu na obrat 

nestačilo. Anička ale taktéž hrála dobře a nakonec předvedla nejlepší výkon dne když o pětatřicet 

kuželek přehodila třístovku a dostala se tak do čela mezi ženami. Petr skončil na metě třistadvacet tři a 

proto poslední body uhrála domácí hráčka. Její tým tak vyhrává 8-2 a zvýšil týmové maximum na 1270 

kuželek.   


