
    domácí: junioři                 datum: 07/02               hosté: zahrádkáři 

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

 ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      210   90  300  8    BAMBOUSKOVÁ Jana     203   90  293  7                                            

PAVELKA Vladislav       225  105  330  5    VÍTEK Leoš                      229  117  346  1                                                       

PRIŠŤÁK Josef                195    94  289  9    LEV Tomáš                       202   71  273 14                                                          

HORNOVÁ Andrea        223    97  320  8    ZIGAL Pavel                      228   97  325  8                                      

body:  6    celkem:        853  386 1239 30         body:  4    celkem:  862  375 1237 30 

                      Vítězí junioři poměrem 6 : 4 . 

První zápas jarní části soutěže obstarali tradiční rivalové.A hned tento zápas přinesl velké drama až 

do konce.První se do sebe pustily dvě ženy Anička a Jana. První plné zahrála lépe domácí hráčka a 

vedla o sedm kuželek. I v dorážce Anička zahrála výborně a po půlce měla na kontě 171 poražených 

kuželek a vedení  o čtrnáct klacků. Změna drah a do plných obě zahrály rovnou stovku. V následující 

dorážce pak  byla poprvé lepší Jana, ale náskok soupeřky z dráhy první dokázala pouze kosmeticky 

upravit. Domácí hráčka dala rovnou třístovku a její tým se ujal vedení o sedm kuželek. Další si zahráli 

dva chlapi Vláďa a Leoš.  A  byl to opět mač se vším všudy. První plné zahrál domácí hráč sedm 

kuželek přes stovku, ale Leoš byl ještě o patnáct kuželek lepší. V dorážce další tři kuželky ke svému 

vedení přidal a zahrál ještě o pět kuželek více než Anička v první dvojici. Změna drah byla ve znamení 

velkého ataku domácího hráče. Do plných zahrál 118 a jedenáct kuželek ze své ztráty umazal. Jenže 

dorážka byla opět plně v režii Leoše, který dorazil sedm devítek což bylo o jednu víc než se podařilo 

Vláďovi. Takže z konečné výhry se radoval Leoš se super číslem 346, čímž srovnal stav na 2-2 .Vláďa 

byl o šestnáct kuželek pozadu. Leoš se letos poprvé dostal přes tři kila a hnedle s takovým numerem! 

Třetí si zahráli Pepa a Tomáš. Do plných domácímu hráči chyběly dvě kuželky, kdežto soupeř ji 

překonal o sedm kuželek. Jenže dorážka byla u Tomáše hodně špatná. Jenom tři devítky, taky co chtít 

víc s deseti chybami a to nahrálo trumfy do rukou Pepovi a ten po půlce vede  o patnáct kuželek. 

Druhé plné oba na stovku nedosáhli. Pepa o tři a soupeř o pět kuželek. Také v dorážce byli oba tak 

nějak nastejno. Pepovi chyběly dvě kuželky k pěti devítkám , Tomášovi jedna. V konečném součtu, to 

ale nic nezměnilo a body z výhru bral domácí hráč a jeho tým se ujal vedení 4-2  a ještě mají k dobru 

sedm kuželek na skóre. Takže nás čekalo v poslední dvojici mezi Andreou a Pavlem velké drama. 

Hned od úvodu se do boje pustil hostující hráč hodně zhurta. Po plných měl 116, což bylo o jedenáct 

více než dala Andrea. V dorážce dala domácí hráčka rovných šest devítek, ale Pavel byl pouze o jednu 

kuželku horší. Takže po půlce stále vede hostující hráč a to o deset kuželek, což zároveň znamenalo 

v tuto chvíli i vedení jeho týmu. Druhé plné, ale zahrála lépe domácí kapitánka.Zahrála o dvě kuželky 

více než Pavel na dráze první a její manko se snížilo  na čtyři kuželky a na celkové kuželky už domácí 

opět vedli. A to o kuželky tři. Takže o konečném vítězi musela rozhodnout závěrečná dorážka dne.     

A byly to nervy až do konce. Andrea porazila 43 kuželek a Pavel o jednu více. To po konečném součtu 

znamenalo výhru hostujícího hráče o 5 kuželek. Takže srovnal stav na duely na 4-4 a tak o konečném 

vítězi musely rozhodnout celkové poražené kuželky. Andrea nastupovala s vedením svého týmu 

sedmi kuželek a prohrála o pět ,což jednoduchými kupeckými počty znamená, že její tým o dvě 

kuželky poráží soupeře čímž i celkově vyhrává 6-4. Jak říkám krásný napínavý zápas se vším všudy 

s veselejším koncem pro domácí tým. 

 


