
  domácí: junioři                 datum: 22/03                  hosté: stavěči 

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

 ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      231   88  319  5    HRUŠKA Milan         211  112  323  2 

 PAVELKA Vladislav       214  113  327  2   HRUŠKA David         211  108  319  4 

 HOVORKOVÁ Ivana      200  103  303  7    HAVEL Martin         235  125  360  2 

 HORNOVÁ Andrea         220   88  308  6    ŠANDERA Petr         196   84  280  7 

     body:  4    celkem:  865  392 1257 20      body:  6    celkem:  853  429 1282 15 

                        Vítězí stavěči poměrem 6 : 4 . 

Pěkný, zajímavý a napínavý zápas plný třístovek. První si zahráli Anička a Milan. Domácí hráčka přes 

krásně první plné ztrácela pět kuželek. V dorážce si Milan své vedení navýšil o patnáct kuželek. Takže 

na druhou dráhu šla domácí hráčka s mankem dvaceti kuželek. Což vypadalo velmi dobře pro 

kapitána hostí. Jenže druhé plné přinesly pěknou zápletku. Anička zahrála o tři kuželky lépe než na 

své první dráze a protože soupeř její nápor nezachytil, tak před dorážkou už vedl pouze o pět kuželek. 

Ale naštěstí pro hosty, v dorážce opět Milan předvedl přece jenom větší jistotu a zahrál lépe o devět 

kuželek. Oba se dostali v zápalu boje přes tři stovky, ale z bodů se radoval kapitán hostů. Ti také 

vedou o čtrnáct kuželek. Druzí šli na plány Vláďa a David. Domácí hráč si zadělal na výhru už na své 

první dráze. Do plných utekl Davidovi o jednu devítku a dorážce o dalších dvanáct. Čímž šel na druhou 

dráhu s vedením jednadvaceti kuželek. Jenže David neházel ještě flintu do žita a hned ve druhých 

plných ze své ztráty smazal šest kuželek. A ve svém snažení pokračoval i v dorážce. Nakonec byl 

domácí hráč rád, že si na první dráze nahrál dostatečný náskok, ze kterého mu po posledním hodu 

soupeře ještě zbylo osm kuželek. I tito hráči zahráli slušně přes třista, ale tím spokojenějším byl 

tentokráte domácí hráč, který tak srovnal stav na 2-2. I když na kuželky stále vedli hosté. Třetí 

nastoupili na plány Ivča a Martin. Hostující hráč se na plánech ukázal po delší pauze zaviněné 

zraněním ruky, ale na jeho výkonu to nebylo vůbec poznat. Ba právě naopak, jak byl hladový po 

kuželkách po delším výpadku, tak opět všem ukázal že pranic ze své hry nezapomněl. Hnedle 

v prvních plných své soupeřce utekl o třicet kuželek. A to Ivča zahrála bez tří kuželek stovku. V 

dorážce se jí poté podvedlo zahrát jednapadesát ,přesto ztratila dalších jednadvacet kuželek. Suma 

sumárum tak Martinovi na první dráze chyběla jedna kuželka ke dvoustovce. Změna drah pak 

přinesla až nečekaně vyrovnanou hru. Ivča se zlepšila do plných o šest kuželek oproti dráze první, 

kdežto Martin si naopak pohoršil o devatenáct kuželek oproti dráze první. A dorážce pak Ivča byla 

dokonce pouze o jednu kuželku horší soupeře. To jí konečně vyneslo toliko vytouženou třístovku 

zahranou v zápase a to o tři kuželky. Díky tomu jí jistě pramálo vadilo, že její soupeř byl se svým 

výkonem úplně někde jinde, když se dostal na třistašedesátku. Před poslední dvojicí tak hosté vedou 

4-2 a mají celkem slušný náskok v kuželkách. Poslední si zahráli Andrea a Petr. Domácí kapitánka byla 

pokaždé lepší soupeře při hře do plných. Na první dráze o osm kuželek a na druhé o šestnáct. Více 

vyrovnanější hru přece jenom  předváděl její soupeř v dorážkách ale i v těch nakonec pár kuželek na 

Andreu  ztratil. Andrea se tak jako čtvrtá hráčka domácích dostala přes třístovku. To Petrovi dnes 

k této metě dvacet kuželek chybělo a tak poslední body uhrála hráčka domácích. Alespoň tím 

zkorigovala porážku domácích na 4-6. 


