
  domácí: junioři                 datum: 28/04                 hosté: šikulové 

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

PAVELKA Vladimír        257  117  374  2    HORN Jiří                          197   95  292  4                                                        

HORNOVÁ Andrea        228    85  313  8     POUSTECKÝ Václav        199  106  305  5                                                 

ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      236    88  324 10    NÁDVORNÍKOVÁ Eva     184   65  249 18                                            

PRIŠŤÁK Josef                225    60  285 13    TOMEC František           163    53  216 22                                                              

body: 10       celkem:  946  350 1296 33           body:  0    celkem:  743  319 1062 49 

                        Vítězí junioři poměrem 10 : 0 . 

Jasná zpráva z pohledu domácího týmu. Obzvláště hned po výkonu jejich prvního hráče, který 

prakticky určil celý zbylý vývoj tohoto zápasu. První si zahráli Vláďa a Jirka. Úvodní plné zahrál domácí 

hráč 123 a ujal se vedení o devatenáct klacků. V dorážce mu chyběly čtyři kuželky k šedesáti a jeho 

vedení narostlo o dalších čtrnáct kuželek. A to Jirka nehrál zrovna špatně. Změna drah nic nového na 

plánech nepřinesla a domácí hráč i nadále pilně navyšoval své vedení. Do plných se zlepšil o jedenáct 

kuželek oproti dráze první a jelikož Jirkovi chybělo do stovky sedm kuželek, rázem si Vláďa polepšil o 

dalších jednačtyřicet kuželek a následná dorážka se už dohrávala jenom z povinnosti. I v té domácí 

hráč nepolevoval ve svém snažení a odměnou mu byl jeho osobáček a druhý nejlepší výkon letošního 

ročníku když na konci jeho mače svítilo na tabuli magické číslo 374!!! Jirka sice atakoval třístovku 

přesto dostal nadílku dvaaosmdesáti kuželek. Druzí šli na plány Andrea a Václav. Domácí kapitánka se 

ujala vedení sedmi kuželek po prvních plných. V dorážce Václav zkompletoval rovných pět devítek a 

jelikož soupeřce jedna kuželka ke stejnému výkonu chyběla, šla s vedením šesti kuželek na druhou 

dráhu domácí kapitánka. I druhé plné zvládla lépe Andrea když dala 116 a její vedení narostlo o 

dvaadvacet kuželek. V dorážce ještě Václav zkusil zabojovat, což se mu více méně i povedlo, ale ze 

své ztráty ubral „pouze“ dvacet kuželek, což mu dnes na body nestačilo. Sice se dostal pět kuželek 

přes tři kila, přesto na Andreu mu chybělo kuželek osm a tak i druhé body berou domácí. Třetí 

bojovali dvě dámy Anička a Evička. Domácí hráčka prakticky rozhodla hnedle v úvodních plných. Dala 

121, zatímco soupeřce čtrnáct kuželek chybělo do stovky. Také následná dorážka Evičce zrovna moc 

nesedla, když jí chyběly čtyři kuželky do tří devítek a tak její ztráta narostla o dalších dvacet kuželek.    

I po změně drah se vývoj tohoto duelu odehrával podle stejného scénáře jako na dráze první. Anička 

do plných zvýšila své vedení o sedmnáct kuželek a jenom v dorážce se jí soupeřka trochu více držela 

když na domácí hráčku ztratila pouhé tři kuželky. Anička nakonec stejně jako její spoluhráči o slušný 

počet kuželek překonává třístovku a upravila vedení svého týmu před posledním duelem už na          

6-0. Poslední si zahráli Pepa a František. Domácí hráč se na úvod ujal vedení po plných o čtyřiadvacet 

kuželek. V dorážce se sice nečekané trápil a dvě kuželky ze svého vedení ztratil, přesto si na druhou 

dráhu nesl slušný počet kuželek navíc. Také druhé plné zvládl mnohem lépe Pepa, když byl lepší 

Františka o osmatřicet kuželek. V dorážce se oba opět trápili, přesto ještě domácí hráč svému soupeři 

o pár dalších kuželek utekl. Takže i poslední duel vyhrává domácí hráč a hosté tak odcházeli domů se 

žlutým ptáčkem zpěváčkem. 

 


