
  domácí: junioři                 datum: 25/04                 hosté: šikulové 

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

HOVORKOVÁ Ivana      189   45  234 18    NÁDVORNÍKOVÁ Eva     195   79  274 11                                        

ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      216   72  288 10    HORN Jiří                         224   76  300 10                                                  

PAVELKA Vladislav        217  104  321  4   TOMEC František           155   56  211 19                                              

HORNOVÁ Andrea        208   78  286 10    HRODEK Rudolf              202   58  260 13                                                  

body:  6    celkem:      830  299 1129 42          body:  4    celkem:  776  269 1045 53 

                        Vítězí junioři poměrem 6 : 4 . 

Domácí dnes hodně hazardovali s výsledkem a až v závěru vybojovali de facto povinnou výhru. První 

šli na plac Ivča a Evička. Obě spolu nastupují v céčku Nautilusu a tak se dobře znají. Proto se čekal 

napínavý a vyrovnaný duel. No ale překvapivě to byla domácí hráčka, která po celý zápas tahala za 

kratší část provazu. Po první plných ztrácela Ivča šest kuželek a po dorážce dalších šestnáct. To nebyl 

dobrý začátek. Ve druhých plných Evička polevila a dovolila soupeřce trochu nabrat dech. Zahrály obě 

devadesát tři. Pak ale Evička znovu zabrala a v dorážce zahrála jednou tolik do její soupeřka. Ani se 

tak u toho moc nezapotila, jelikož Ivča dorazila pouze dvě devítky. Takže první body uhrála hráčka 

hostů   a ti se ujali vedení o čtyřicet kuželek. Druzí šli na plány Anička a Jirka. I oni se dobře znají jak 

z Nautilusu C tak i z pravidelných středečních duelů seniorů. Takže opět se čekal napínavý duel. První 

plné skončily a Anička vedla o osm kuželek. Dorážka vyšla mnohem lépe Jirkovi a na druhou dráhu šel 

s vedením šesti kuželek. Druhé plné zahrál Jirka výtečných stodvaadvacet a najednou vedl o 

dvaadvacet kuželek před závěrečnou dorážkou. V té se sice ještě Anička snažila, zahrála v ní lépe o 

deset kuželek, ale to už jenom korigovalo výši její porážky. Jirka zahrál rovných třista a vyhrál o 

dvanáct kuželek. Takž po půlce vedli hosté 4-0 a měli k dobru dvaapadesát kuželek. Jak říkám domácí 

dnes dráždili hada bosou nohou. Třetí šli na plány Vláďa a František. Tady se už konečně domácí 

dočkali prvních bodů. Od začátku domácí hráč neponechal nic na náhodě a šel tvrdě za povinnou 

výhrou. Nakonec svůj úkol splnil beze zbytku a body uhrál. A návdavkem k tomu i otočil poměr 

v kuželkách na stranu svého týmu. Vláďa zahrál jako druhý hráč dne přes tři kila a upravil stav zápasů 

na 2-4 pro hosty. Na kuželky už ale vedli domácí a to o padesát osm. Takže i poslední duel mezi 

Andreou a Rudou  měl svou důležitost. Vítěz duelu bere vše. A byl to opět boj až do konce. První plné 

zvládla lépe kapitánka domácích a vedla  o třiadvacet kuželek. V tomto okamžiku by na jejího soupeře 

vsadil málokdo. Ten se v dorážce přece jenom trochu našel a ze ztráty ubral jednu kuželku. Změna 

drah, ale přinesla domácí kapitánce docela nečekané komplikace. Ruda zahrál stošestnáct což bylo o 

sedmnáct kuželek více než se povedlo Andree. A rázem tu byla před poslední dorážkou pěkná 

zápletka. Vedení domácí hráčky se smrsklo na šest kuželek a  v začátku dorážky se ještě o pár kuželek 

snížilo. V té chvíli se jistě pěkně zvedala tepová frekvence jejího fandícího týmu. Naštěstí pro ni se 

Rudovi závěr dorážky nepovedl a Andrea vybojovala povinnou výhru, která znamenala obrat ve 

prospěch jejího týmu po nepovedeném úvodu. 


