
 

    domácí: zahrádkáři              datum: 30/11                  hosté: junioři 

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

VÍTEK Leoš                    213  102  315  5    ŠTĚPÁNKOVÁ Anna       232    79  311 13                                                                 

MAŠEK Zdeněk           207  100  307  6     PAVELKA Vladimír        225  113  338  8                                                      

KOSTKOVÁ Alena        163    53  216 19    PRIŠŤÁK Josef                230     96  326  6                                                                  

ČERMÁK Eduard          189    81  270 15    HORNOVÁ Andrea        216   100  316  4                                                                             

body:  2        celkem:  772  336 1108 45         body:  8    celkem:  903  388 1291 31 

                       Vítězí junioři poměrem 8 : 2 . 

 náhradníci:  1. start  MAŠEK Zdeněk 

Poslední listopadový den se utkali tradiční rivalové. Vzhledem ke komplikacím se sestavou u domácího 

týmu byli, přestože domácí nakoupili dalšího hráče do sestavy, papírovými favority hosté. První si zahráli 

Leoš a Anička. Domácí hráč se v úvodních plných dostal dvě kuželky přes kilčo,  přesto ztrácí na soupeřku 

dvě devítky. V následné dorážce byl Leoš o pět kuželek lepší a tak trochu svou ztrátu snížil. I druhé plné 

zvládla lépe Anička, když dává tucet kuželek přes stovku, ale Leoš na ní ztratil tentokrát pouze jednu 

kuželku. Takže před druhou dorážkou na tom byla stále lépe hostující hráčka, když vedla o čtrnáct 

kuželek. A zdálo se, že si své vedení pohlídá. Jenže už na první dráze sedmkráte chybovala a ani na druhé 

dráze to nebylo o mnoho lepší, když chybovala šestkrát. To Leoš zahrál druhou dorážku mazácky bez 

jediné chyby a jedna kuželka mu chyběla k sedmi devítkám. To Aničce taky chyběla jedna kuželka, ale 

k pouze pěti devítkám a když se všechna čísla na závěr sečetla, bylo z toho nakonec vítězství domácího 

hráče o čtyři kuželky. Oba se v zápalu dostali přes třístovku. Druzí hráli, nováček u domácích Zdeněk a 

lídr hostů Vláďa. Opět úvodní plné vyhrál hostující hráč, který se dostal deset kuželek přes stovku a vedl 

v tu chvíli o šest kuželek. Jenže dorážku lépe zahrál Zdeněk a po půlce ztrácel na Vláďu pouze jednu 

kuželku. Druhé plné a nic nového na plánech. Hostující hráč o patnáct kuželek přehazuje stovku a jeho 

náskok narostl o tucet kuželek. V dorážce si Vláďa své vedení, přestože pětkrát chyboval, ještě pojistil o 

další dvě devítky a nakonec mu dvě kuželky chyběly ke třista čtyřiceti. Zdeněk se sice taky dostal přes 

třístovku, o sedm kuželek, ale body uhrál hostující hráč čímž se srovnal stav na 2-2. Třetí šli na plány 

Alena a Pepa. Domácí hráčka hned na začátku do plných ztratila čtyřiadvacet kuželek a prakticky po celý 

zbytek duelu její ztráta jenom narůstala. A pro domácí tým až příliš. Pepa se dostal šestadvacet kuželek 

přes tři stovky a uhrál pro svůj tým k dobru sto deset kuželek. Poslední si zahráli dva kapitáni. Eda a 

Andrea. První plné bere, jak jinak, hostující hráčka. Dává rovnou stovku a ujímá se vedení o osm kuželek. 

V dorážce pak zahrála Andrea bez chyby a čtyři kuželky jí chyběly k šedesátce. A to prosím posledním 

hodem do plných, pokud dobře počítám, dává dvojku! To Eda s obtížemi zvládl rovné tři devítky. I díky 

deseti chybám! Druhé plné a nic nového na plánech. Opět je to hráčka hostí, která je zvládá lépe. Ke 

svému výkonu z dráhy první přidala šestnáct kuželek a i když i Eda se polepšil, o pět kuželek dává více 

než na dráze první, jeho manko opět narostlo. V závěrečné dorážce  Andrea trochu polevila a ze svého 

vedení ztratila deset kuželek. I díky tomu, že Eda zahrál jednou tolik co v dorážce na dráze první. I tak 

jasně vyhrává za výkon šestnáct kuželek přes třístovku hostující kapitánka a její tým tak vyhrává 

poměrem 8-2 a po zásluze si připisuje dva body do tabulky družstev.    

 


