
  domácí: stavěči           datum: 14/11                  hosté: junioři 

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

FUKOVÁ Veronika          232    98   330 7      HORNOVÁ Andrea          212   103  315   7                                                                

HRUŠKA David                228    78   306 7      HOVORKOVÁ Iva             191     96  287 11                                                            

HAVEL Martin                234  126  360 2       PAVELKA Vladimír          224   123  347   2                                                       

ŠANDERA Petr                234  104  338 5      ŠTĚPÁNKOVÁ Anna         217   102  319   6                                                                

body:  10        celkem:   928  406 1334 21            body:  0    celkem:  844  424 1268 26 

                        Vítězí stavěči poměrem 10 : 0 . 

Domácí tým Stavěči konečně odehrál první letošní zápas a hned všem ukázal, že i v tomto ročníku jim 

bude velmi těžké konkurovat. Dnes to s plnou parádou odnesli Junioři, kteří přes velmi dobrý výkon, 

neuhráli ani bodík. První si zahrály Veronika a Andrea. Domácí hráčka zvládla výborně úvodní plné a 

ujala se vedení o osm kuželek (115/107). V dorážce Andrea zabrala a snížila svou ztrátu na dvě kuželky. 

Změna drah a do plných opět stejný scénář. Andrea se sice opět dostala přes stovku, ale Veronika znovu 

zahrála víc, tentokrát o tucet kuželek (117/105). Takže rázem má domácí hráčka náskok čtrnácti kuželek 

před dorážkou. V té zahrály obě výtečně, když obě atakovaly sedm devítek (62/61). Nakonec se domácí 

hráčce povedlo ještě o jednu kuželku své vedení vylepšit a první body bere Veronika. Obě se 

samozřejmě v zápalu boje dostaly přes třístovku. Andrea o patnáct kuželek a Veronika o třicet. Druzí šli 

na plány David a Ivča. Opět to je domácí hráč, který lépe zahrál do plných. Dává třináct kuželek přes 

stovku a vede o patnáct kuželek. Jenže dorážku si mnohem lépe pohlídala Ivča a jenom tři kuželky jí 

chyběli k sedmi devítkám. To Davidovi dvě k pěti, což znamenalo, že do druhé poloviny jde s mírným 

náskokem dvou kuželek hostující hráčka. Změna drah nic nového nepřinesla. Plné zase zahrál lépe 

domácí hráč, který k výkonu z dráhy první přidal ještě dvě kuželky a před dorážkou je na tom lépe o 

dvacet kuželek. A stejně jako u první dvojice i druhá dorážka je vyrovnaná. Což, ale nehrálo do karet 

hostům. Ivča zahrála v dorážce o jednu kuželku víc než David (35/36), ale tomu zbyla ještě spousta 

kuželek k dobru a tak i druhý duel vyhrává domácí hráč, který o šest kuželek překonává třístovku. Třetí si 

zahráli Martin a Vláďa. To proti sobě nastoupili dva těžké kalibry. A taky to na plánech tak vypadalo. 

První plné se oba zahřívali a zahráli oba pět kuželek přes kilo. V dorážce začalo přituhovat. Martin doráží 

osm devítek a soupeřovi chyběly dvě kuželky k sedmi (72/61). Druhé plné Martinovi chybí jedna kuželka 

ke stotřiceti a Vláďovi jedna ke sto dvaceti. A boj pokračoval i následné dorážce. Martin trochu polevil a 

dává o dvě devítky méně než na dráze první. To soupeř naopak jednu kuželku navíc přidal ke svému 

výkonu z dráhy první (54/62). V konečném součtu, ale domácí hráč v tomto dramatickém duelu vítězí. 

Martin o jednu kuželku navyšuje letošní maximum na 360! Vláďa za ním zaostal o třináct kuželek. Takže 

před poslední dvojicí vedou domácí 6-0 . Poslední si zahráli Petr a Anička. A opět velmi napínavý mač. 

První plné, jak jinak, dává lépe domácí hráč. Patnáct kuželek přes stovku a vede o sedm kuželek. Také 

v dorážce se Petrovi více daří, když dává rovných šedesát a jeho náskok narostl o šestnáct kuželek. 

Změna drah a opět plné hraje lépe domácí hráč a jeho vedení je před dorážkou už třiatřicet kuželek 

(119/109). V té se konečně Aničce povedlo zahrát lépe než-li jejímu soupeři a snížila své manko na 

soupeře o čtrnáct kuželek (44/58). V konečném součtu, to ale jenom kosmeticky upravilo výši její 

porážky. Oba hráči opět hravě překonávají třístovku. Petrovi chyběly dvě kuželky ke třistačtyřiceti a 

Aničce jedna ke třistadvaceti. Takže i poslední duel vyhrávají domácí a hosté tak dostávají kanára. Navíc 

domácí tým opět o trochu navýšil maximální výkon družstva, který po tomto zápase činí 1334 

poražených kuželek. V utkání padlo sedm třístovek. Hosté, přestože měli více chyb, v dorážce v ní byli 

lepší domácích, ale ti zase jasně dominovali do plných.  

 


