
 

  domácí: stavěči                 datum: 06/12                  hosté: junioři 

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

HRUŠKA Milan            246  107  353  3   ŠTĚPÁNKOVÁ Anna     217   97  314  7                                               

FUKOVÁ Veronika      229    87  316  4    PAVELKA Vladislav        235   79  314  7                                                     

ŠANDERA Petr             207   93  300  9    PRIŠŤÁK Josef                 216   96  312  9                                                         

HAVEL Martin              220   93  313  5    HORNOVÁ Andrea         210   92  302  7                                              

body:  8      celkem:  902  380 1282 21        body:  2    celkem:  878  364 1242 30 

                        Vítězí stavěči poměrem 8 : 2 . 

Na tento zápas se s napětím čekalo.Nastoupila totiž proti sobě dvě družstva, která ještě nepoznala 

porážku a své dosavadní zápasy odehrála s poměrně jasnými výhrami. Navíc oba týmy nastoupily 

dnes ve svých nejsilnějších sestavách a tak se právem očekával vyrovnaný boj. První si zahráli Milan a 

Anička. Domácí hráč od začátku neponechával nic na náhodě a hned v prvních plných si uhrál náskok 

šesti kuželek. I v dorážce Milan nepolevoval ve svém úsilí a své vedení si pojistil o dalších osm kolíků. 

Vedení po polovině o čtrnáct kuželek už bylo hodně slibné, ale nezapomínejme, že Anička už letos 

zahrála třistapětatřicet  a tak musel Milan i nadále hrát zodpovědně. A taky že hrál. Hned ve druhých 

plných doslova utekl soupeřce o dalších třiadvacet klacků a bylo prakticky rozhodnuto. Teď už se 

hrálo pouze o to, jak vysoko dnes Milan doháže. A hodil hodně vysoko. Třistapadesát tři je třetí 

nejlepší letošní výkon. Anička taky dala přes třista,čtrnáct kuželek, ale dnes to bylo na soupeře 

„hodně“ málo. Druzí si zahráli Veronika a Vláďa. To byl dnes asi nejvyrovnanější duel. První plné oba 

zahráli stopatnáct. V dorážce domácí hráčka pouze jednou chybovala a odměnou jí bylo vedení o dvě 

kuželky. Druhé plné zvládl lépe hostující hráč. Dal stodvacet a ujel se vedení o čtyři kuželky. Jenže 

dorážka byla opět lepší v podání Veroniky. Vláďa celkem pětkrát chyboval a hlavně se kousl v závěru 

na zadní fáně, což Veronice přihrálo konečnou výhru. V dorážce byla nakonec o šest kuželek lepší a 

tím svého soupeře poráží o dvě kuželky.Oba dali samozřejmě přes třista. Třetí šli na plány Petr a 

Pepa. Domácí hráč ztratil na soupeře v úvodních plných pětadvacet  kuželek. Což byl poměrně velký 

hazard s ohledem na výsledek. Nutno ovšem podotknout, že Pepa zahrál bez jedné kuželky 

stodvacet. V dorážce se Petr zvednul a zahrál ji lépe soupeře o sedmnáct klacků. Po půlce tak už 

ztrácel „jenom“ osm kuželek. Ve druhých plných pro změnu lépe zahrál Petr. Dal stotřináct a před 

dorážkou tak najednou vedl on o osm kuželek. A začal boj o konečnou výhru. Ke smůle domácích 

jejich spoluhráč více chyboval. Dal šest chyb a nabídnul tak soupeři možnost zdramatizovat tento 

duel. A nabídnutou šancí Pepa nepohrdnul. Lépe a rychleji dorážel a postupně si převzal vedení zpět 

do svých rukou a už jej nepustil. Nakonec se dostal dvanáct kuželek přes třista a právě o tu kopu 

kuželek i vyhrál. Petr se totiž zastavil přesně na třístovce. Takže tentokráte bodovali hosté. Poslední si 

zahráli Martin a Andrea. Domácí hráč úvodní plné vyhrál o dvanáct kuželek. V dorážce oba zahráli na 

chlup stejně padesát jedna a tak šel do druhé poloviny duelu se stejným vedením jako po plných 

Martin. Ve druhých plných domácí hráč ztratil z náskoku dvě kuželky. Ale stále měl větší šance na 

výhru ve svých rukách on. V závěrečné dorážce oba čtyřikrát chybovali. A zahráli ji opět skoro stejně. 

Jenom s tím rozdílem, že Martin uhrál o jednu kuželku více. To také znamenalo, že tento duel opět 

vyhrává domácí hráč. I tito hráči se dostali přes třista a dnes jsme tak viděli poprvé u všech hráčů 

samé třístovky.Celkem tedy domácí vyhrávají 8-2 a navíc se ujali i vedení  v týmovém výkonu za 1282 

poražených kuželek.  



 


