
domácí: zahrádkáři              datum: 26/10                  hosté: junioři 

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

BAMBOUSKOVÁ Jana     203   87  290 11    ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      222   94  316  9                                                                    

ČERMÁK Eduard        209   62  271 12    PRIŠŤÁK Josef        199   71  270  9                                                                            

ČERMÁK Radek         222   80  302  9    PAVELKA Vladimír     252   97  349  9                                                                                 

ZIGAL Pavel          214   88  302  9    HRUBOŠ Michal        200   66  266 15                                                                     

body:  4    celkem:  848  317 1165 41    body:  6    celkem:  873  328 1201 42 

Vítězí junioři poměrem 6 : 4 . 

Do úvodního duelu se proti sobě postavily dvě ženy, Jana a Anička. První plné lépe zvládla hostující hráčka a 

ujala se vedení o 15 kuželek. I v dorážce byla Anička lepší a polepšila si o dalších osm kuželek. Změna drah 

přinesla vyrovnanější druhé plné, přesto opět Anička utíká soupeřce, tentokráte o kuželek pět. Až v závěrečné 

dorážce byla lepší Jana, ale pouze o jednu kuželku a to už s konečným výsledkem tohoto duelu nemohlo nic 

udělat. Navíc se Anička dostala šestnáct kuželek přes třístovku. Druzí si zahráli Eda a Pepa. První plné zahrál 

domácí kapitán 101 a o tři kuželky vedl. V  dorážce si oba nic nedarovali a opět byl lepší Eda i když pouze o jednu 

kuželku. Změna drah při hře do plných lépe sedla opět domácímu hráči a odskočil Pepovi o sedm kuželek. Takže 

před druhou dorážkou už vedl o 11 kuželek. Což se může zdát už být docela slušný náskok, ale v kuželkách to 

může být i hodně zrádné. A nejinak tomu bylo i v tomto duelu. Pepa nezahodil flintu do žita a snažil se své 

manko zlikvidovat. Bojoval až do konce a kuželku po kuželce svou ztrátu umazával. Nakonec však Eda s velkou 

úlevou udržel alespoň jednu kuželku ze svého náskoku, což mu přineslo body za výhru. Třetí šli na plac Radek a 

Vláďa. První plné zahrál domácí hráč výborných 117 , ale jeho soupeř byl ještě o šest kuželek lepší. Velký rozdíl 

byl vidět v následující dorážce. Ač je domácí hráč talent od boha, chybí mu tréninky aby svůj kuželkářský um 

dokázal vyšperkovat.To jeho soupeř na kuželně pro změnu skoro i spí a to se někde musí projevit. V dorážce mu 

chyběly dvě kuželky k šesti doraženým devítkám a Radkovi utekl o sedmnáct kuželek. Po výměně drah 

pokračoval Vláďa ve své spanilé jízdě a po plných už vedl čtyřicet sedm kuželek a před dorážkou už bylo 

prakticky o osudu tohoto duelu rozhodnuto. V té oba dorazili pět devítek. Radek se dostal dvě kuželky přes tři 

kila, ale Vláďovi chyběla pouze jediná kuželka ke třistapadesáti. Poslední si zahráli Pavel a Michal. Hosté vedli 4-2 

a měli k dobru +72kuželek ,což jejich zástupci dávalo přece jenom více klidu do jeho hry proti soupeři, který byl 

velkým papírovým favoritem. A Pavel se měl pokusit prakticky o zázrak.Ale i v kuželkách občas dějí prapodivné 

věci. První plné se ale Michal soupeře držel jako klíště a dokonce po nich o jednu kuželku vedl. Ani dorážka 

nedávala domácímu hráči moc velké naděje na konečný obrat. Sice dorazil pět devítek, ale Michal byl jenom o 

čtyři kuželky horší a tak šel na svou druhou dráhu s mankem tří kuželek. V té mu sice přece jenom trochu došel 

dech a už tak svého soupeře netrápil. Ale to jej zase nemuselo až tak mrzet protože ani Pavel toho dnes na 

plánech moc neukazoval. Sice byl ve druhé půli lepší svého soupeře o 33 kuželek a dohromady s dráhou první 

celkem o 36 kuželek a s přehledem tak tento poslední duel vyhrává, ale hostům i tak ještě zbyl přesně stejný 

počet kuželek ještě k dobru v celkovém skóre a vítězí tak 6-4. 


