
 domácí: junioři                 datum: 16/02                 hosté: šikulové 

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

PAVELKA Vladimír         240   71  311  8    TOMEC František            195   70  265 14                                                  

HORNOVÁ Andrea        225   89  314 12    HRODEK Rudolf              208   95  303 12                                       

ŠTĚPÁNKOVÁ Anna     238   88  326  8     HORN Jiří                         238   78  316  9                                                 

HOVORKOVÁ Iva           208   84  292 11    NÁDVORNÍKOVÁ Eva     201   93  294  6                                            

body:  8       celkem:  911  332 1243 39    body:  2    celkem:  842  336 1178 41 

                        Vítězí junioři poměrem 8 : 2 . 

Moc pěkný zápas předvedli oba týmy se spoustou kvalitních výkonů. První hráli Vláďa a František. V 

úvodních plných se dostal domácí hráč dvacet kuželek přes stovku a soupeři do této mety chybělo 

kuželek šest. V dorážce pak nečekaně lépe zahrál František. Díky pěti celým devítkám své manko 

stáhnul o jednu celou devítku. I druhé plné se Vláďovi povedly a zahrál stejně jako na dráze první. Ale 

ani soupeř neházel flintu do žita a oproti dráze první se zlepšil o sedm kuželek. I druhá dorážka nebyla 

ze strany domácího hráče to pravé ořechové, když byl o jednu kuželku horší oproti výkonu ze své 

první dráhy. Naštěstí pro něj, ale František za svým výkonem zaostal o dvacet kuželek a tím pohřbil 

svou šanci na mnohem lepší výkon než nakonec předvedl. Domácí hráč se nakonec díky výtečným 

plným dostal jedenáct kuželek přes stovku a uhrál první body pro svůj tým. V dorážce byl František 

lepší o jednu kuželku. Druzí nastoupili na plány Andrea a Ruda. Domácí kapitánka se díky dvěma 

devítkám přes stovku v úvodních plných ujala vedení o čtyřiadvacet kuželek. Jenže Ruda zabral 

v následné dorážce a k šesti devítkám mu chyběla jedna kuželka. Protože Andrea byla o jednu devítku 

horší, tak se Rudovi povedlo trochu ze své ztráty ubrat. Pod vlivem  solidního výkonu v dorážce, 

pokračoval hostující hráč po změně drah i ve druhých plných ve velmi dobrém výkonu. Zlepšení o 

dvacet kuželek oproti první dráze, znamenalo že ze svého manka ubral dalších sedm kuželek. Takže i 

poslední dorážka slibovala napínavou hru. V té konečně domácí kapitánka svého soka porazila a 

dovedla zápas do vítězného konce. Za výkon čtrnáct kuželek přes třista bere Andrea body za výhru. 

Ruda se nakonec taky nemusel za výkon tři kuželky přes třista stydět. Hlavně se konečně dostal přes 

třista a budu se muset podívat do historie, jestli to nebylo vůbec v soutěžním zápase poprvé. Stav 4-0 

pro domácí po polovině duelů byl pro ně jistě hodně nadějný. Třetí šlí na plány Anička a Jirka. Domácí 

hráčka se v úvodních plných dostala čtyřiadvacet kuželek přes stovku a přestože Jirka taktéž 

nezahálel, vedla domácí hráčka o čtrnáct kuželek. V dorážce oba zahráli stejně čtyřicet čtyři. Ve 

druhých plných se Anička oproti první dráze pohoršila o deset kuželek. To Jirka se naopak o dvě 

devítky zlepšil a rázem bylo oč i ve druhé dorážce hrát. Oba hráči totiž měli stejný součet před touto 

dorážkou. V té Anička předvedla stejný výkon jako na dráze první, což se jí vyplatilo, jelikož Jirka byl o 

deset kuželek horší. A právě o tolik kuželek domácí hráčka vítězí. Oba se dostali v zápalu boje přes 

třístovku. Anička o šestadvacet a Jirka o šestnáct kuželek. Poslední si zahráli Ivča a Evička. Opět 

krásný duel se vším všudy. Úvodní plné díky dvěma kuželkám přes stovku o pět kuželek zvládla lépe 

domácí hráčka. V dorážce pak obě zahrály solidních padesát. I druhé plné vyhrála Ivča. Dala šest 

kuželek přes stovku a své vedení navýšila o dvě kuželky na plus sedm. V poslední dorážce nastal tuhý 

boj o každou kuželku. Nakonec Evička dokázala v dorážce soupeřku o jednu devítku porazit a díky 

tomu duel vyhrála o dvě kuželky. Obě hráčky v zápalu boje atakovali třístovku, do které oběma 

chybělo pár kuželek. Hosté tak díky výhře Evičky odehnali okolo poletujícího žlutého ptáčka zpěváčka 

a prohrávají 8-2. 


