
 

  domácí: stavěči                 datum: 08/01                  hosté: junioři 

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

FUKOVÁ Veronika       216    94  310  5     PRIŠŤÁK Josef                205   78  283 11                                                     

HAVEL Martin              250  119  369  3    HOVORKOVÁ Iva           216   60  276 13                                             

HRUŠKA David             215    88  303  9     ŠTĚPÁNKOVÁ Anna       220    71  291 15                                              

ŠANDERA Petr              209  105  314  7     PAVELKA Vladimír        237  107  344  3                                                                  

body:  8    celkem:  890  406 1296 24    body:  2    celkem:  878  316 1194 42 

                        Vítězí stavěči poměrem 8 : 2 . 

První zápas letošního roku obstarali  již tradiční soupeři. První si zahráli Veronika a Pepa. Zápas 

rozhodovala de facto první půle.Úvodní plné zahrála domácí hráčka 111 ,což bylo o čtyři víc než její 

soupeř. Větší rozdíl byl mezi oběma hned v následující dorážce. V té chyběly dvě kuželky Veronice 

k šesti devítkám. To Pepa byl na tom mnohem hůře, když mu jedna kuželka chyběl ke čtyřem 

devítkám. Takže po půlce to měla domácí hráčka rozehráno lépe o jednadvacet kuželek než její 

soupeř. I druhé plné zahrála lépe Veronika a její vedení se navýšilo o dalších sedm kuželek. V dorážce 

pak Pepa jednu kuželku ze ztráty umazal, ale tím jenom kosmeticky upravil výši své porážky. Domácí 

hráčka se dostala deset bodů přes tři stovky a její tým tak bere první body. Druzí hráli Martin a Ivča. 

První plné zahrál Martin rovných 120, ale Ivča byla jenom o sedm kuželek horší. V dorážce se hostující 

hráčka trochu více zasekla a neuhrála ani tři devítky. To Martinovi chyběla jedna kuželka k šesti 

devítkám. Druhé plné zahrál o deset kuželek více než ty první. To Ivča byla naopak o deset kuželek 

horší dráhy první. V dorážce pak Martin dorazil sedm devítek a tři kuželky k tomu a Ivče jedna kuželka 

chyběla ke čtyřem devítkám. Suma sumárum druhé body uhrál opět domácí hráč. Navíc parádním 

výkonem když se zastavil jednu kuželku před třistasedmdesátkou. Třetí hráli David a Anička. První 

plné tentokrát zahrála lépe hostující hráčka a to o čtyři kuželky. Po dorážce si vzal vedení na svou 

stranu David aby se to nepletlo o čtyři kuželky. I druhé plné zahrála lépe Anička a snížila své manko 

na tři kuželky. Jenže dorážka opět vyšla lépe domácímu hráči když dorazil o jednu devítku víc . 

Dohromady se dostal o tři kuželky přes třistovky a i potřetí body jdou na konto domácích. Poslední si 

zahráli Petr a Vláďa. První plné si oba nic nedarovali a s mírným vedením dvou kuželek šel do dorážky 

hostující hráč. V té oběma hráčům chybělo po jedné kuželce aby dorazili kompletní sadu devítek. 

Petrovi k pěti sadám a Vláďovi k šesti. Takže do druhé půle šel s vedením jedenácti kuželek Vláďa. 

Druhé plné přinesly rychlé rozuzlení o tom, kdo bude brát poslední body. Petr zahrál devadesát devět 

což bylo o šestadvacet kuželek méně než jeho soupeř. Domácí hráč sice v dorážce zahrál 

jednašedesát, čímž své manko snížil o sedm kuželek, ale ve finále mu to nebylo nic platné. Sice se 

dostal čtrnáct kuželek přes třístovku, ale soupeř dal ještě o třicet kuželek více a odehnal tak od jeho 

týmu nepříjemně blízko poletujícího žlutého ptáčka zpěváčka. Domácí tak vítězí 8-2 a proplouvají 

soutěží zatím beze ztráty kytičky.  


