
 

  domácí: zahrádkáři              datum: 24/11                  hosté: junioři 

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

ČERMÁK Eduard             224   96  320  6     HORNOVÁ Andrea       216  106  322  2                                                                                       

BAMBOUSKOVÁ Jana     203   88  291  6     ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      223   86  309  7                                                                           

ZIGAL Pavel                      215   62  277 13    PAVELKA Vladislav        206  116  322  6                                                                   

ČERMÁK Radek                224   71  295 12    PRIŠŤÁK Josef                206  106  312  4                                                                          

body:  0          celkem:  866  317 1183 37         body: 10    celkem:  851  414 1265 19 

                        Vítězí junioři poměrem 10 : 0 . 

Že to bude kanár pro domácí, to by nikdo po prvním duelu nečekal. Ba naopak se čekal celkově  

vyrovnaný zápas. Ale těsnou porážkou domácího kapitána v úvodním duelu, jakoby na jeho 

spoluhráče padla těžká deka a zápas se jim nepovedl. Ale začněme po pořádku. Do úvodního duelu 

nastoupili dva kapitáni Eda a Andrea. Duel to byl až do úplného konce nesmírně vyrovnaný. Hned 

první plné zahráli oba 111. V dorážce se lépe činila Andrea a díky jedné chybě  si uhrála osm kuželek 

náskoku do druhé půle. Jenže Eda se nevzdával a těch osm kuželek ztráty rychle smáznul ve druhých 

plných a tak  šli do závěrečné dorážky oba opět se stejným číslem .A začal boj o konečnou výhru. Už 

už to vypadalo na konečnou remízu, kterou by si oba za předvedený výkon zasloužili, ale závěrečné 

hody rozhodly jinak. Dva hody před koncem šli oba do plných za vyrovnaného stavu. Oba si otevřeli 

pětkou a zůstala jim tzv „plzeň“ a oběma na levé straně. Andrea shodila tři kuželky a Eda bohužel 

jenom jednu a tak nakonec o dvě kuželky prohrál. Oba se v zápalu boje dostali hodně přes třista, ale 

šťastnější byla kapitánka domácích. A od tohoto duelu to šlo s domácími z kopce. Jako druhé si 

zahrály Jana a Anička. Tady si šla od začátku tvrdě za výhrou hostující hráčka. První plné uhrála 

náskok tuctu kuželek, který si udržela i po dorážce. Ve druhých plných svůj náskok o dalších osm 

kuželek navýšila a tak před dorážkou už vedla o dvacet kolíků. Jana se ještě snažila a dvě kuželky ze 

své ztráty ubrala, ale to jí nebylo nic platné a prohrála o dvě devítky. Anička se jako třetí hráčka 

dostala přes třista. Do třetího duelu nastoupili dva chlapi Pavel a Vláďa. Domácí hráč  se hned na 

úvod po plných ujal vedení o deset kuželek. Jenže Vláďa v dorážce zahrál o dvacet kuželek více a po 

půlce to byl on, který vedl o deset kuželek. Ve druhých plných byl rozdíl jedné kuželky ve prospěch 

hostujícího hráče a ten pak v následné dorážce „dorazil“ soupeře rozdílem třídy když zahrál bez jedné 

kuželky jednou tolik, co jeho soupeř. Ve finále to znamenalo další překonanou třístovku hostujícího 

hráče a s tím přišly i body pro hosty. Pavel se na třístovku díval jenom zdaleka. Poslední si zahráli 

Radek a Pepa. Opět první plné zahrál lépe domácí hráč a vedl o šest kuželek. Jenže Pepa v dorážce 

pouze dvakrát chyboval a stejně jako jeho spoluhráč v předchozím duelu, se  ujal po půli vedení on a 

to o dvě kuželky. I druhé plné zahrál lépe Radek. Tentokrát o dvanáct kuželek a vypadalo to, že si už si 

své vedení pohlídá. Jenže opět dorážka vyšla mnohem lépe jeho soupeři. Zase jenom dvě chyby a 

zahrál o tři devítky víc než-li jeho soupeř. To v konečném součtu znamenalo čtvrtou třístovku na 

straně hostů a i poslední body pro ně. Domácí si tak odnášejí z tohoto zápasu žlutého ptáčka i 

s klíckou. 


