
  domácí: junioři                 datum: 28/05                  hosté: ajeťáci 

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

ŠTĚPÁNKOVÁ Anna       208   88   296  7    VAŠKO Jozef               229   85  314  8                                                   

HOVORKOVÁ Ivana       187   71  258 11    NÝVLT Bedřich           186   68  254 10                                                      

PAVELKA Vladislav        232  108  340  4    ŠTEGOVÁ Dáša          194   68  262 13                                                   

HRUBOŠ Michal             215   74  289  6     SMRŽ Petr                  210   75  285  5                                                                     

body:  8       celkem:  842  341 1183 28      body:  2    celkem:  819  296 1115 36 

                        Vítězí junioři poměrem 8 : 2 . 

 náhradníci:  2. start  HRUBOŠ Michal 

Takže tímto je konečně  odehrán i poslední zápas letošního ročníku. Tentokráte odvetu zvládli lépe Junioři a vrátili 

svým dnešním soupeřům porážku stejným rozdílem s jakým prohráli před týdnem. První nastoupili opět Anička a 

Pepa. Hostující hráč si pohlídal mnohem lépe první plné než posledně a ujal se vedení o čtyři kuželky. Jenže 

dorážka sedla lépe Aničce a po půlce vedla o třináct kuželek. Změna drah a opět plné vyhrál Pepa. Tentokráte  o 

sedmnáct kuželek jelikož soupeřce chyběla jedna kuželka ke stovce. Následující dorážku už Pepa zvládl lépe než tu 

první a zakončil sezónu o čtrnáct kuželek překonanou třístovkou. To Aničce šest kuželek k této metě chybělo. 

Druzí šli na plány Ivča a Bedřich. První plné jsme se nestačili divit, co že se to na kuželně děje. Ivča se vůbec 

nemohla najít a do stovky jí chybělo tucet kuželek. To její soupeř se pochlapil a byl o deset klacků lepší. A dorážka 

přinesla ještě větší  rozdíl. Domácí hráčka dorazila rovné tři devítky, kdežto Bedřich bez tří kuželek devítek pět. 

Takže po půlce nečekaně o třicet kuželek vedl hráč hostí. No to pěkně slibně začalo pro hosty. Změna drah, ale 

přinesla změnu poměru na kuželně. Ivča se konečně chytla do plných a dala čtyři kuželky přes stovku. To její 

soupeř se trápil a zahrál o šestnáct kuželek méně. A pro hosty bylo ještě hůř v dorážce. Ivča se chytla šance a 

kuželku po kuželce stahovala svou ztrátu. Hodně jí pomáhal soupeř ,hlavně když vyházel šest kulí na levou zadní 

fánu. Tady hodně hazardoval s konečným výsledkem. Nakonec  se sice Bedřich dostal čtyři kuželky přes 

dvěstěpadesát, což je výrazné zlepšení oproti jeho poslednímu výkonu. Jenomže  ke své smůle prohospodařil 

perně vybudovaný slibný náskok z první dráhy a nakonec o čtyři kuželky prohrál. Ivča vydřela těsnou výhru a 

dokázala si tak že i ztráta třiceti kuželek po první dráze je pořád hratelná. Třetí nastoupili Vláďa a Dáša. Oba spolu 

taktéž hráli před týdnem a byl to tehdá slušně vyrovnaný duel. Jenže dnes to bylo všechno úplně jinak. Domácí 

hráč na obou drahách soupeřce utíkal mílovými kroky a kdyby na druhé dráze čtyřikráte nechyboval ,tak klidně 

mohl přehodit třistapadesátku. Takhle mu k ní chybělo deset kuželek. To Dáša dnes neměla svůj den a dostala od 

soupeře nadílku bez dvou osmdesát kuželek. To byl teda nášup. Poslední si zahráli Michal a Petr. I tato dvojice 

nastoupila ve stejném složení jako posledně. No a opět se děli nečekané věci. Bohužel  na úkor hostujícího hráče. 

Michal se vyvaroval chyb, které měl v minulém zápase a od začátku nenechával soupeře vydechnout. Ba naopak 

byl to Petr který měl se soupeřem problém držet krok. První plně ještě Petr vedl, ale jenom o dvě kuželky,ale to 

bylo dnes naposledy. Po dorážce to byl zase Michal ,který vedl o kuželek pět. Ve druhých plných Petr svou ztrátu 

stáhl na pouhé dvě kuželky a de facto se čekalo, že uplatní svou dlouholetou zkušenost a v dorážce svého soupeře 

tzv. dorazí. Jenže Michal cítil velkou šanci na skalp ostříleného „kozáka“ a nedával Petrovi ani ždibíček naděje na 

zvrat. Navíc si Petr moc dobře neotvíral a to byla živá voda na Michalův mlýn. Nakonec domácí hráč ještě dvě 

kuželky ke svému vedení přidal a porazil Petra. Což by před začátkem duelu málokdo čekal. Ale jak říkám Michal 

hrál dnes opravdu dobře a moc nechybělo aby se dostal i na třístovku. Domácí tak poráží soupeře 8-2 stejným 

rozdílem jakým před týdnem prohráli.   

   KONEČNÁ TABULKA 

 1.  stavěči                13   0   1   1262.2   116: 24   26  +12 

 2.  ajeťáci                10   0   4   1200.3     92: 48   20   +6 

 3.  junioři                10   0   4   1197.9     86: 54   20   +6 

 4.  zahrádkáři           7   0   7   1166.0     76: 64   14    0 

 5.  plyšáci                 7   0   7   1138.8      66: 74   14    0 

 6.  dřeváci                 6   0   8   1153.9     56: 84   12   -2 

 7.  šikulové               2   0  12   1069.1    36:104    4  -10 

 8.  starosedláci        1   0  13   1081.9    32:108    2  -12 


