
domácí: šikulové                datum: 14/10                  hosté: junioři 

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

TOMEC František      198   86  284  8    HOVORKOVÁ Iva        201   68  269 15                                                                         

HORN Jiří                   210   78  288 10    HRUBOŠ Michal        200   87  287 11                                                            

NÁDVORNÍKOVÁ Eva     188   69  257  9    PAVELKA Vladimír   235   97  332  6                                                              

HRODEK Rudolf        198   70  268 15    PRIŠŤÁK Josef        212   96  308  8                                                                              

body:  4    celkem:  794  303 1097 42    body:  6    celkem:  848  348 1196 40 

                        Vítězí junioři poměrem 6 : 4 . 

Ve třetím zápase tohoto ročníku se utkali hráči týmů Šikulů a Juniorů. A minimálně první polovina duelů měla až 

nečekaná rozuzlení. První šli na plány František a Ivča. Domácí hráč si v loňském ročníku vytvořil své životní 

maximum (314) právě v zápase s Juniory, když až do posledního hodu bojoval s jejich kapitánkou Andreou o její 

skalp, což mu nakonec těsně nevyšlo. A osud tomu chtěl ,aby dostal ještě jednu šanci bojovat, sice ne přímo 

s Andreou, ale její sestrou Ivčou. A nutno hned na začátku říct , že opět nezklamal. První plné zahrála lépe Ivča    

o tři kuželky. Ale František se jí držel zuby nehty a to si dovolil jednoho “fópa“ průhoz do plných.Pověstný chleba 

se vždy lámal v dorážkách. V té první „spáchala“  Ivča sedm chyb, kdežto soupeř o tři méně a zahrál o deset 

kuželek víc. Takže po půlce vede domácí hráč o sedm kuželek. Změna drah a opět velmi vyrovnaný boj. František 

si odpustil průhoz a  také Ivča se držela a oba zahráli rovnou stovku. Takže vše musela rozhodnout druhá 

dorážka. Opět to byla hostující hráčka, která více chybovala.A to osmkrát, což byl jak se vzápětí ukázalo až příliš 

velký hazard s konečným výsledkem. František chyboval třikrát a to mu hodně dopomohlo ke konečné výhře. 

Ivču poráží o patnáct kuželek. Druzí šli na plány Jirka a Michal. Tento duel byl napínavý až do posledního hodu, 

který nakonec rozhodl o vítězi. První plné zahrál Jirka o sedmnáct kuželek lépe než jeho soupeř. Jenže Michal se 

nevzdával a v dorážce ze svého manka ubral osm kuželek. Takže i druhá polovina zápasu slibovala napínavou 

podívanou. A taky že jo. Michal ve druhých plných zahrál o sedm kuželek více než-li Jirka a před dorážkou už mu 

chyběly pouze dvě kuželky k plichtě. A následná dorážka to byl boj o každý kolík. Oba se přetahovali až do 

úplného konce. Nakonec Jirka ze svého náskoku uhájil alespoň jednu kuželku čímž vyhrává nejtěsnějším možným 

rozdílem jedné kuželky. Domácí tak po polovině mačů vedou, dalo by se říci nečekaně 4-0 a mají k dobru 16 

kuželek. Jenže hosté ještě stále měli v záloze dva hráče těžkého kalibru a tak byl osud celého zápasu i nadále 

otevřený. Třetí si zahráli Eva a Vláďa. První plné domácí hráčka ztratila na soupeře dvaadvacet kuželek. A 

v dorážce se nenastolený trend příliš nezměnil a Vláďa své vedení navýšil o dalších čtyřiadvacet kuželek. Změna 

drah pomohla Evičce do plných ke stovce poražených kuželek. Jenže Vláďa se také nezastavoval a zahrál ještě o 

pětadvacet kuželek více. V závěrečné dorážce hostující hráč  hodně zvolnil a soupeřce utekl jenom o čtyři 

kuželky. Přesto mu to v konečném součtu dalo nejlepší výkon dne 332 poražených kuželek, což bylo o 

pětasedmdesát více než se zadařilo Evičce. Poslední dvojice Ruda a Pepa nastupovala za stavu 4-2 pro domácí, 

ale hosté už na kuželky vedli. Takže vítěz tohoto duelu bral vše. Ruda dal první plné rovnou stovku, ale Pepa byl 

ještě o dvanáct kolíků lepší. V dorážce oba zahráli více méně nastejno když se domácímu hráči povedlo jednu 

kuželku ze své ztráty umazat. I druhé plné si oba nic nedarovali a Pepa dokázal soupeři odskočit o další dvě 

kuželky. Rozhodla druhá dorážka. V té Pepa exceloval a zahrál bez jedné kuželky sedm devítek. Což byl zdaleka 

nejlepší výkon dne na jedné dráze. To jeho soupeř zahrál stejně jako na své první dráze pětatřicet a o vítězi 

duelu a posléze i celého zápasu tak bylo rozhodnuto. Pepa se dostal pře tři kila o osm kuželek a dokonal tak 

obrat ve vývoji celého zápasu ve prospěch předzápasových papírových favoritů Juniorů, kteří tak vítězí 6-4. 


