
 

  domácí: plyšáci                 datum: 19/11                 hosté: šikulové 

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

HAŠKOVEC Luboš          210   78  288  9     HORN Jiří                    218   66  284 15                                                     

HAŠKOVCOVÁ Jana       208   81  289  6     HRODEK Rudolf         196   63  259 14                                                 

KREJCÁREK František    205   76  281 12    NOHÁČEK Václav       162   77  239 14                                                 

CHVOJAN Petr                236   70  306 11   TOMEC František       173   33  206 22                                                           

body: 10        celkem:  859  305 1164 38    body:  0       celkem:  749  239  988 65 

                        Vítězí plyšáci poměrem 10 : 0 . 

No dnes to domácí zvládli beze ztráty kytičky a dosti jim k tomu pomohli, svým letosním nejslabším 

týmovým výkonem i jejich soupeři. První si zahráli Luboš a Jirka. Domácí hráč začal do plných stopětkou, 

přesto ztrácel sedm kuželek. A to si dovolil jednu ozónovku hnedle na úvod. Nejspíš pro jeho uklidnění 

do další hry. I dorážku zvládl lépe hostující hráč a po půlce vedl o jedenáct kuželek. Druhé plné byly 

hodně vyrovnané. Luboš se vyvaroval ozónovky, zahrál stejně jako na dráze první ale i tak si Jirka  

polepšil své vedení o jednu kuželku. Před závěrečnou dorážkou tak vedl hostující hráč o plnou kopu 

kuželek. Do této chvíle byl hostující hráč tím, kdo režíroval tento duel. Pak ale přišel pro mnohé 

nečekaný zvrat ve vývoji duelu. Jirka si špatně otvíral a z toho pramenilo velké množství chyb. Celkem 

osm  a to byl až příliš velký hazard s celkovým výsledkem. Toho zdatně využil Luboš. Chyboval jenom 

dvakrát, devítky dohazoval rychleji a když se mu v závěru povedl existenc a měl před sebou poslední hod 

do plných, měl vše ve svých rukou. Jirka již totiž dohrál a vedl o jednu kuželku. Lubošovi stačilo pouze 

slušně poslat kouli a přát si alespoň dvě poražené kuželky. Padlo jich pět a byl tím šťastnějším v tomto 

duelu. A Jirka pak mohl pouze zpytovat své svědomí a přemýšlet, “kdeže to soudruzi z východního 

Německa udělali chybu“. Druzí šli na plány Jana a Ruda. V tomto zápase domácí hráčka od začátku až do 

konce tahala za delší konec provazu. Oboje plné zahrála stejně sto čtyři a pokaždé v nich zahrála lépe 

než-li Ruda o šest kuželek. Také v dorážce své vedení jenom navyšovala. V první o šest kuželek ve druhé 

o dvanáct. Takže celkem v poklidu vyhrála. A posledním hodem na levého sedláka porazila o kuželku 

v rodinném vzdáleném duelu i svého manžela Luboše. Třetí si zahráli František a Václav. Domácí hráč 

převzal otěže pevně do svých rukou hned od začátku a po plných vedl o třiadvacet kuželek a to si prosím 

dovolil ozónovku! Jenže dorážka mu vzala  trochu více  větru z plachet. Václav lépe dorážel devítky a tak 

ze své ztráty ubral plných sedmnáct kuželek. Takže domácí hráč šel do druhé půle s vedení pouze šesti 

klacků. Jenže druhé plné opět hostující hráč nezvládl a jeho ztráta narostla o dalších dvacet kuželek. 

František si vzal z první dorážky  to správné ponaučení a druhou zvládl mnohem lépe a své vedení si ještě 

pojistil. Nakonec i on svůj duel vyhrává poměrně velkým rozdílem. Za rozhodnutého stavu nastoupila do 

zápasu poslední dvojice ve složení Petr a František. Hostující hráč měl jistě v plánu potrápit papírového 

favorita, jako se mu to povedlo v zápase s Juniory, ale dnes tomu byl opravdu hodně daleko. Petr 

neponechal nic náhodě a první zahrál rovných stodvacet. To mu přineslo vedení třiatřiceti kuželek a 

hlavně mnohem více klidu do další hry. Navíc mu to jeho soupeř hodně usnadňoval nejenom svými 

chybami v dorážkách. V dorážce pak Petr trochu zpomalil, přesto své vedení navýšil po půlce na 

dvaapadesát kuželek. František totiž díky osmi chybám nedorazil ani dvě devítky. I druhé plné zahrál 

domácí hráč výborně a vedl o dalších třicet klacků. V dorážce opět zvolnil, zahrál stejných pětatřicet jako 

na dráze první, tentokráte se sedmi chybami. Nakonec přelezl o šest kuželek třístovku, píšu „přelezl“ 

protože v minulých zápasech zahrál mnohem víc a porazil svého soupeře o rovné kilo. On totiž František 

ani ve druhé dorážce nezdolal dvě devítky i díky čtrnácti chybám a s odřenýma ušima se dostal přes 

dvěstě. Domácí tak dnes dávají svým soupeřům na cestu domů žlutého ptáčka i s klíckou a hosté tak 

mohou celkově zpytovat své svědomí a přemýšlet jako tým “kdeže to dnes soudruzi z východního….“. 

Protože týmových 988 to už by pro ně mělo být dávnou historii !!    


