
 

domácí: junioři                 datum: 10/01             hosté: starosedláci                                                                                             

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

PAVELKA Vladimír          229  113  342  1     RANDÝSKOVÁ Jindra      193   87  280  8                                                        

HORNOVÁ Andrea          197    84   281 12    RANDÝSEK Hynek          233   92  325 11                                                                     

PRIŠŤÁK Josef                   214    98  312  6     ZADINA Rudolf                197    85  282  6                                                    

ŠTĚPÁNKOVÁ Anna         232    63  295 18    ZADINOVÁ Alena            151   81  232 12                                      

body:  8              celkem:  872  358 1230 37         body:  2    celkem:  774  345 1119 37 

                        Vítězí junioři poměrem 8 : 2 . 

Doháníme manko chybějících podzimních zápasů. I tento mezi ně patřil. První šli na plac Vláďa a 

Jindra. První plné zahrál domácí hráč o tucet kuželek víc než jeho soupeřka. V dorážce pak své vedení 

navýšil o dalších sedm kuželek. Změna drah nepřinesla nic nového ve vývoji duelu. Vláďa zahrál 

stopětadvacet do plných a soupeřce utíká o dalších čtyřiadvacet kuželek. A v dorážce o dalších 

devatenáct. Suma sumárum pak Vláďa zahrál třistadvaačtyřicet a kromě bodů uhrál i slušný náskok 

dvaašedesáti kuželek. Druzí hráli Andrea a Hynek. Tentokráte se hra obrátila ve prospěch hostujícího 

hráče. První plné zahrál Hynek sto patnáct a ujímá se vedení o pětadvacet kuželek. Po dorážce vedl 

ještě o dvě kuželky více. Změna drah a opět to byl hostující hráč, kdo zvládl lépe plné.Tentokráte o  

jedenáct kuželek. A ve stejném trendu pokračoval i v závěrečné dorážce a soupeřce utíká o dalších 

šest kuželek. Celkem do Hynkovi dalo pětadvacet kuželek přes tři stovky s čímž byl přenáramně 

spokojen. Srovnal stav na 2-2 a navíc rapidně snížil ztrátu svého týmu v kuželkách na přijatelné dvě 

devítky. Třetí se do sebe pustili Pepa a Ruda. První plné, pro mnohé nečekaně jasně, vyhrál domácí 

hráč. Rozdíl devětadvaceti kuželek ve prospěch Pepy opravdu málokdo čekal. Popravdě asi nikdo. Ale 

i takové dokážou být kuželky nevyzpytatelné. V dorážce sice Ruda zabral, ale ze ztráty umazal pouze 

šest kuželek.Změna drah přinesla přece jenom drama. Pepovi chyběla jedna kuželka ke stovce, 

kdežto Ruda jich dal jedenáct přes stovku. Rázem tak bylo zaděláno před závěrečnou dorážkou na 

přinejmenším napínavý konec. Z původních devětadvaceti kuželek náskoku zbylo domácímu hráči 

jedenáct kuželek což už bylo pro Rudu více hratelné. Jenže domácí hráč se v dorážce nedal. Ba co víc 

zahrál v ní o devatenáct kuželek více než jeho soupeř a tím si vedení  vzal zpět prakticky  ve stejné 

výši tak jak to měl po prvních plných. Dostal se tak tucet kuželek přes tři stovky a soupeře poráží o 

třicet kuželek. Jak často říkám, v kuželkách niky neříkej nikdy. Poslední si zahrály Anička a Alenka. 

Tady bylo prakticky rozhodnuto po prvních plných. Domácí hráčka zahrála výtečných stojednadvacet 

což bylo o jednapadesát více než uhrála Alenka. Tím byl de facto duel rozhodnut a zbytek se dohrával 

jenom z povinnosti. Alenka sice dorážku  zahrála o šest kuželek lépe než Anička, přesto po půlce 

ztrácela pět devítek. Změna drah přinesla stejný scénář na plánech. Anička zahrála sto jedenáct a o 

dalších třicet kuželek utekla soupeřce. V dorážce pak Alenka opět pár kuželek, čtyři , ze svého manka 

ubrala, ale tím pouze kosmeticky upravila výši své porážky. Domácí tak jasně poráží své soupeře 8-2. 


