
domácí: junioři                 datum: 09/05                  hosté: stavěči 

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

HORNOVÁ Andrea       223  115  338  7         HRUŠKA David         215    96  311  9                                                           

PAVELKA Vladimír        227    94  321 11        ŠANDERA Petr          209    88  297  8                                                              

PRIŠŤÁK Josef                249    79  328  8         HRUŠKA Milan         231  106  337  5                                                             

ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      229  103  332  7                 ***  n i k d o  ***                                                                                            

body:  8         celkem:  928  391 1319 33         body:  2    celkem:  655  290  945 22 

                        Vítězí junioři poměrem 8 : 2 . 

Už jsme v Kulichovi zažili spoustu neobvyklých situací. Střídání hráčů, dokonce i kontumaci výsledku hráče 

za neoprávněný start, ale že by jeden tým nastoupil ve třech hráčích, tak to se až do tohoto zápasu 

nestalo. Nebyl jsem přímo na tomto zápase, takže nemám informace jak k tomu došlo, možná že čtvrtý 

hráč Stavěčů se jenom nestihnul včas dostavit na kuželnu, ale pravdou je že u výše uvedeného týmu má 

kapitán občas problém poskládat čtyři hráče do zápasu a i to že avizoval, že klidně odehraje zápas i ve 

třech aby se stihli odehrát všechny zápasy do konce května. Toliko úvodní komentář  a teď už blíže k dění 

ze zápasu . První si zahráli Andrea a David. Úvodní plné vyhrál hostující hráč o čtyři kuželky. Jenže dorážku 

zvládla domácí kapitánka excelentně, když dorazila osm!! devítek, což bylo o dvacet kuželek více než se 

podařilo Davidovi a tak na druhou dráhu šla s vedením šestnácti klacků Andrea. Patřičně nabuzená z první 

dráhy, vstoupila  Andrea sebevědomě i do druhých plných. Dala stojednadvacet a odskočila soupeři o 

dalších tucet kuželek. David sice v následné dorážce držel s Andreou krok, byl v ní dokonce o jednu 

kuželku lepší, ale to v konečném součtu nic nezměnilo na tom, že úvodní duel vyhrála domácí hráčka za 

své letošní maximum 338, což bylo tři devítky více než dal David. Druzí šli na plány Vláďa a Petr. Domácí 

hráč dal do plných tucet kuželek přes kilo a ujal se vedení o sedm kuželek. O stejný počet byl lepší i 

v dorážce a tak si na druhou dráhu bral vedení čtrnácti kuželek. Změna drah a nic nového na plánech. 

Vláďa dal sto patnáct , což bylo o jedenáct víc než dal Petr. V dorážce pak byl stejně jako v úvodním duelu 

o jednu kuželku lepší hostující hráč ,což opět mělo na konečný výsledek pramalý vliv. I tento duel vyhrává 

domácí hráč  a Junioři se tak po polovině duelu ujímají vedení 4-0 plus mají k dobru jednapadesát kuželek. 

Třetí si zahráli Pepa a Milan. V úvodních plných se oba nešetřili. Pepa dal sto patnáct, přesto na soupeře 

ztrácel šest kuželek. V dorážce pak Milan dal šest celých devítek a své vedení si upevnil o dalších deset 

kuželek. Takže do druhé poloviny duelu šel hostující kapitán s vedením šestnácti kuželek. Změna drah 

přinesla nečekanou zápletku. Pepa se do plných pochlapil a dal neskutečných 134!! Díky tomu v této fázi 

duelu porazil Milana o čtyřiadvacet kuželek a rázem to byl on, který šel do závěrečné dorážky s vedení 

osmi kuželek . Opravdu nečekané drama. O vítězi tedy musela rozhodnout závěrečná dorážka. V té ke 

smůle domácích, ale jejich zástupce hodně chyboval, čímž svou šanci na získání cenného skalpu promarnil. 

Milanovi v dorážce chyběly dvě kuželky k tomu aby zopakoval výkon z dráhy první, kdežto Pepovi chyběla 

jedna kuželka ke čtyřem devítkám. Což v konečném součtu znamenalo, že tento duel po boji vyhrává 

hostující kapitán a vykřesal tak naději na obrat pro svůj tým. K naplnění nadějí by však musel nastoupit do 

závěrečného duelu jejich čtvrtý hráč, který však dnes nebyl na kuželně přítomen. Takže do posledního 

duelu nastoupila pouze domácí hráčka Anička, které stačilo pouze nějak zahrát bez stresu o konečný 

výsledek, jelikož díky tomu, že hrála sama, hosté ztratili šanci na obrat. Aničce vůbec nevadilo, že hraje 

sama. Ba naopak  to velmi svědčilo její hře, což se pozitivně projevilo na jejím konečném čísle. Stejně jako 

její spoluhráči výrazně překonala třístovku, čímž přispěla svým dílem  k tomu, že se její tým jako druhý 

letos dostal konečným součtem přes 1300 poražených kuželek. A jako třešničku k tomu poráží hosty 8-2. 

Stavěči sice moc smutnit nemusí, jelikož pokud ve zbylých zápasech nastoupí v plném počtu hráčů, tak 

jejich cestu za obhajobou titulu nikdo neohrozí. Ale přišli tak o šanci odehrát kompletní ročník bez porážky 

k čemuž měli letos slušně nakročeno. Doufejme tedy , že se už do konce sejdou ve čtyřech hráčích, 

protože v opačném případě by to zrovna nesvědčilo o důstojném přístupu k naší soutěži. No a Junioři si 

touto výhrou ve svém posledním zápase de facto pojistili minimálně druhé místo v letošním ročníku. 


