
 

    domácí: junioři                 datum: 12/12             hosté: starosedláci 

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

PRIŠŤÁK Josef                213  100  313  5     RANDÝSKOVÁ Jindra      208   89  297  7                                                       

PAVELKA Vladimír        221  106  327  3    KABELE Jana                    219   87  306 10                                                     

ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      225    98  323  2     ZADINOVÁ Alena             174   57  231 20                                                         

HORNOVÁ Andrea        213    96  309  7     ZADINA Rudolf                200   79  279 12                                                             

body: 10        celkem:  872  400 1272 17           body:  0    celkem:  801  312 1113 49 

                       Vítězí junioři poměrem 10 : 0 . 

Domácí  odehráli svůj poslední letošní zápas podzimní části vítězně.První šli na plány Pepa a Jindra. 

Domácí hráč dává v prvních plných čtrnáct kuželek přes stovku a protože Jindře do stovky chybělo sedm 

kuželek, vede Pepa o jednadvacet kuželek.Také v dorážce domácí hráč zahrál lépe a své vedení navyšuje 

o další tucet kuželek. Změna drah přinesla do plných změnu poměru sil. Pepovi chybí jedna kuželka do 

stovky a ztrácí ze svého náskoku šestnáct kuželek. Takže před druhou dorážkou vede o sedmnáct 

kuželek. Naštěstí, ale Pepa v dorážce zabral a soupeřce zase utekl o jedenáct kuželek a v poklidu si došel 

pro první body pro svůj tým za výhru. Navíc se dostal třináct kuželek přes třístovku. Druzí hráli Vláďa a 

Jana. Opět je to domácí hráč, který zvládl lépe plné, když mu do stodvaceti  chybí jedna kuželka a ujal se 

vedení o patnáct kuželek.To mu poté dalo více klidu do následné dorážky, ve které mu chyběly dvě 

kuželky k sedmi devítkám. To Janě první dorážka tak dobře nevyšla a i díky sedmi chybám, jí ke čtyřem 

devítkám chyběly dvě kuželky.Takže po půlce vede Vláďa o dvaačtyřicet kuželek. Změna  drah a opakuje 

se stejná situace jako u první dvojice. I tentokrát druhé plné zahrála lépe hráčka hostí a dokonce zahrála 

stejně jako její spoluhráčka stopatnáct. Díky tomu ze své ztráty umazala třináct kuželek. I v následné 

dorážce se Jana snažila ještě zdramatizovat tento duel a částečně se jí to i podařilo, když ještě dokázala 

ubrat ze své ztráty dalších osm kuželek. Přes veškerou snahu, ale jejímu soupeři zůstalo ještě 

jednadvacet kuželek náskoku, což znamenalo opět výhru domácího hráče. Jana se dostala šest kuželek 

přes třístovku, ale Vláďa byl dnes přece jenom lepší. Třetí šly na plány dvě ženy, Anička a Alenka. Úvodní 

plné jak jinak zahrála lépe domácí hráčka když se přes stovku přehoupla o čtyřiadvacet kuželek. Protože 

její soupeřce chyběla jedna devítka do stovky, získala domácí hráčka poměrně rychle velký náskok 

třiatřiceti kuželek.Také v dorážce pokračovala Anička v navyšování svého vedení,  což se jí o dalších deset 

kuželek povedlo. I po změně drah pokračuje domácí hráčka v úprku před soupeřkou a do plných se její 

vedení navyšuje o další dvě devítky. Dorážka se poté de facto dohrávala z povinnosti, jelikož o vítězce 

bylo prakticky rozhodnuto. Navíc druhá dorážka Alence vůbec nevyšla a ztratila na Aničku dalších 

jednatřicet kuželek. Nakonec je z toho výrazná výhra Aničky, která  výkonem jednadvacet kuželek přes 

třista přinesla svému týmu kromě dvou bodů i luxusní náskok dvaadevadesáti  kuželek. Poslední se do 

sebe pustili Andrea a Ruda. Do plných dává hostující hráč rovnou stovku, přesto je už tradičně lépe 

zvládá hráčka domácích když je ještě o šest kuželek lepší. Opět je markantní rozdíl mezi hráči při 

následné dorážce. Zatímco domácí hráčce chybí jedna kuželka k pěti devítkám, tak soupeři chybí jedna 

kuželka ke třem devítkám a to i díky tomu,  že vyrobil jednou tolik chyb co jeho soupeřka (4/8). I druhé 

plné má Ruda rovnou stovku a znovu je Andrea lepší, tentokrát o kuželek sedm. V závěrečné dorážce 

dne pak oba srovnali krok a byl v ní o jeden klacík lepší hostující hráč. Přesto domácí hráčka přesvědčivě 

vítězí výkonem devíti  kuželek přes třístovku a získává i poslední dnešní body. Hosté tak nakonec na 

cestu domů dostávají tolik nepopulárního žlutého ptáčka zpěváčka. 


