
  domácí: plyšáci                 datum: 13/04                  hosté: junioři 

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

KREJCÁREK František   194   92  286 10    PAVELKA Vladislav      236   98  334  5                                           

HAŠKOVCOVÁ Jana      211   87  298  7    HOVORKOVÁ Ivana      220   75  295 17                                        

HAŠKOVEC Luboš         217   97  314  8    ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      214   88  302 10                                       

CHVOJAN Petr              213   88  301  5    HORNOVÁ Andrea         215   88  303 10                                                             

body:  4    celkem:  835  364 1199 30    body:  6    celkem:  885  349 1234 42 

                        Vítězí junioři poměrem 6 : 4 . 

Velice pěkný a hlavně napínavý zápas mezi s sebou předvedla obě družstva. Po poměrně 

jednoznačném úvodu, se nakonec odehrálo drama až do úplného závěru, kdy se rozhodlo prakticky 

až v předposledním hodu hostující kapitánky. První nastoupili František a Vláďa. Hostující hráč si hned 

po prvních plných vytvořil náskok devatenácti kuželek. Jenže v dorážce se domácí hráč pochlapil         

a třináct kuželek ze své ztráty smazal. Takže do druhé poloviny duelu šel s hratelnou ztrátou šesti 

kuželek. I druhé plné lépe zahrál Vláďa .Tentokrát o čtyřiadvacet klacků.Čímž před dorážkou měl 

luxusní náskok třiceti kuželek. S tímto vedením se mu i závěrečná dorážka zahrála mnohem lépe než 

ta první a své vedení ještě zvýšil. Nakonec Vláďa zahrál třicet čtyři kuželky přes tři kila a jasně získal 

první body. František se v dorážce trochu zasekl a nakonec mu chybělo čtrnáct kuželek do tří stovek. 

Druhé si zahrály Jana a Ivča. Opět  to byla hráčka hostí ,která lépe zvládla úvodní hru do plných. A to 

o jednu devítku. Jenže v dorážce Ivča vyrobila kopu chyb , což se v závěru duelu ukázalo býti až 

přespříliš velkým hazardem s konečným výsledkem. Přes to Ivča po první dráze ztrácela na Janu 

pouhé dvě kuželky. Druhé plné zahrály obě na chlup stejně sto devět. A v dorážce ve vyrovnaném 

výkonu obě pokračovaly. Jana ji vyhrála o dvě kuželky. Když se pak sečetla všechna čísla obou hráček, 

tak zvítězila domácí kapitánka o tři kuželky.To pak těch dvanáct chyb na jedné dráze pěkně Ivču 

zamrzelo.Tímto byl tedy stav srovnán na 2-2 i když na kuželky stále jasně vedli hosté.Třetí si zahráli 

Luboš a Anička. I tentokrát první plné vyhrála hostující hráčka. Ale pouze o dvě kuželky.Pak přišla 

smršť v dorážce ze strany Luboše. Slušně si otvíral a hlavně rychle dobíral a nahrál bez jedné kuželky 

šest devítek.To Anička se trochu více trápila a zahrála o dvě devítky méně než její soupeř.Takže do 

druhé poloviny duelu šel s vedením šestnácti kuželek domácí hráč. Což si otevřeně přiznejme 

málokdo čekal. Ale dnes to Lubošovi opravdu parádně lepilo. I ve druhých plných pokračovala spanilá 

jízda domácího hráče a své vedení ještě zvýšil o pět kuželek.To už to se šancemi Aničky na obrat 

nevypadalo zrovna moc nadějně. Sice se ještě snažila v dorážce svou ztrátu smazat, ale Luboš pod 

vidinou výhry nedal a i když byl v dorážce o jednu devítku horší ,ještě tucet kuželek ze svého vedení 

uhájil a poráží soupeřku.Navíc si výkonem čtrnáct kuželek přes tři kila, vytvořil své zápasové 

maximum ,díky čemuž se ve finále stal lídrem svého týmu v tomto zápase.Anička taky přelezla 

třístovku ale „jenom“ o dvě kuželky. Před závěrečnou dvojicí tak vedou domácí 4-2 a na kuželky jsou 

stále lepší hosté.Tím pádem poslední zápas měl rozhodnout o konečném vítězi.V svých rukou to měli 

Per a Andrea. První plné vyhrála, jak jinak hráčka hostů. O pět kuželek.Také v dorážce zahrála lépe a 

to o kuželek devět. Po půlce tak  vedla o sedmnáct kuželek a zdálo se, že si v pohlídá cestu za 

důležitou výhrou.Jenže Petr neházel flintu do žita a svůj boj ještě nevzdával.I jemu stačilo vyhrát aby 

jeho tým mohl slavit. Druhé plné zahrál o tři kuželky lépe a své manko trochu snížil. A v tomto trendu 

pokračoval i v dorážce a postupně svou ztrátu zmenšoval. Až rozhodly poslední tři hody obou hráčů. 

Oba šli do celé devítky.Petr dal čistého „brandejsa“ neboli srdíčko.To nebyla zrovna povedená 

otvírka.No Andrea taky neotevřela bůh ví jak dobře.Dvě levé fány a zadní roh nebyl taky žádný šlágr. 

Předposlední hod dal Petr patnáctku-tři kuželky na prvé straně. Což v tuto chvíli znamenalo pokud 

Andrea dobře trefí tak vyhraje. A taky že trefila. Krásná pravá ulice a zůstal jí pouze král a její 

spoluhráči mohli začít slavit. Petr ještě posledním hodem dobral druhou patnáctku, ale to už nic 

neřešilo. Andrea si pak dorazila zbylého krále a vyhrála o dvě kuželky.Opravdu moc pěkný a napínavý 

zápas.  


