
  domácí: šikulové                datum: 22/09                  hosté: junioři 

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

NÁDVORNÍKOVÁ Eva     205   62  267 15    PRIŠŤÁK Josef                215    92  307 12                                                            

HORN Jiří                         200   74  274 12    HOVORKOVÁ Iva           190    70  260 12                                                            

HRODEK Rudolf               194   60  254 16    PAVELKA Vladimír       237   112  349  2                                                       

TOMEC František            198   58  256 22    HORNOVÁ Andrea        237    88  325  8                                                                

body:  2           celkem:  797  254 1051 65        body:  8    celkem:  879  362 1241 34 

                        Vítězí junioři poměrem 8 : 2 . 

Oba týmy už mají za sebou první zápas a oba jej prohráli a to dokonce se stejným soupeřem 

Dřeváky.První si zahráli Evička a Pepa. Domácí hráčka jistě chtěla zapomenout na smolný výkon ,který 

předvedla v minulém zápase .Soupeř ovšem minule předvedl skvělý výkon a tak byl v dnešním duelu 

větším favoritem.V plných se oba nedostali přes stovku.Pepovi chyběla jedna kuželka a soupeřce 

pět.V dorážce ale hostující hráč zabral a k šedesáti mu chyběla jedna kuželka.Evičce chyběla jedna 

kuželka ke čtyřem devítkám a tak její manko narostlo po půlce na osmadvacet kuželek.Ve druhé 

půlce Pepa své vedení v plných navýšil o kuželek šest a dorážce taktéž. Nakonec se dostal sedm 

kuželek přes třístovku a uhrál první body pro hosty. Evičku může potěšit ,že se oproti minulému 

výkonu hodně zlepšila. Druzí šli na plány Jirka a Ivča. A byl to až nečekaně vyrovnaný boj.Do plných se 

opět oba nedostali přes stovku.Jirkovi chybělo šest kuželek a soupeřka měla ještě o pět míň.Také 

v dorážce byl domácí hráč lepší a jeho náskok narostl na  třináct kuželek.Po změně drah se oba 

konečně dostali přes kilčo do plných. Ivča o jednu a soupeř o pět kuželek.Také v dorážce se oba 

zlepšili oproti dráze první a dokonce se Ivče povedlo čtyři kuželky ze své ztráty ubrat, ale i tak tento 

duel dovedl celkem v poklidu domácí hráč k výhře. Domácí tak srovnávají na 2-2.Třetí si zahráli Ruda 

a Vláďa. Rudovi po plných chyběly dvě kuželky do stovky a ztrácel na soupeře tucet kuželek.Také 

v dorážce byl Vláďa lepší a jeho náskok narostl o dalších deset kuželek. Změna drah pak náramně 

sedla Vláďovi. Do plných se dostal tři devítky přes kilčo a v dorážce zvládl sedm devítek a ještě čtyři 

kuželky navíc.To mu v součtu dalo bez pěti kuželek dvě stovky a celkově mu chyběla jedna kuželka ke 

třista padesáti. Opravdu výrazné zlepšení oproti výkonu v předchozím zápase.Je jasné, že tento duel 

přesvědčivě vyhrává hostující hráč a jeho tým se ujal vedení 4-2 a na kuželky už má prakticky 

nedostižný náskok. Poslední si zahráli František a Andrea. První plné připomněly jejich poslední 

vzájemný duel, ve kterém Andrea horko těžko Františka porazila. Od té doby má na svém dresu 

domácí hráč zvěčněn svůj osobáček 314.Tak zpět k dnešnímu duelu. František se dostal tucet kuželek 

přes stovku a na soupeřku ztrácel pouze tři kuželky.Tímto ale ke smůle domácího hráče veškerá 

podobnost z výše uvedeného duelu končí. Domácí hráč v dorážce hodně chybuje a nakonec mu 

chyběly tři kuželky aby dorazil tři celé devítky.To soupeřce   jedna k pěti devítkám. Změna drah pak 

znamenala úplnou dominanci na plánech hostující hráčky. Do plných dala sto dvacet dva ,kdežto 

František jenom osmdesát šest a bylo rozhodnuto.V dorážce pak Andrea zahrála na chlup stejně jako 

na dráze první a odměnou jí byla o pětadvacet kuželek překonaná třístovka. František se sice 

v dorážce zlepšil oproti dráze první ,přesto byl svému osobáčku na hony vzdálen .Hosté si tak spravili 

chuť a vítězí jasně 8-2. I v dnešním zápase najdeme dva stejné výkony.Do plných Andrea i Vláďa dali 

237.Vláďa i díky tomu zatím vede letošní tabulku nejlepších výkonů.A Junioři předvedli nejlepší výkon 

družstva. 


