
Výborný výkon 3316 kuželek přinesl kuželkářkám SKK Jičín 
výhru nad silným Přerovem 

 
V úvodním zápasu nového soutěžního ročníku 1. kuželkářské ligy žen se hráčky SKK Jičín postavily na 
domácích drahách proti celku Spartaku Přerov. Hostující tým, který by se chtěl i letos zapojit do boje o 
jednu z medailí byl favoritem. Ale Jičín je jeho snad nejnepříjemnější soupeř, který mu již loni medailové 
plány ziskem tří bodů ze čtyř zmařil.  
 
Jak se později ukázalo, klíčovým okamžikem zápasu byl samotný úvod. Ten se velice vydařil domácím 
Monice Hercíkové 147 a Aleně Šedivé 138. Naopak hostující hráčky tápaly a tak po třiceti hodech 
vyskočil naprosto nečekaný rozdíl 51 kuželek ve prospěch SKK Jičín! To domácímu týmu dodalo 
sebedůvěru.  Po úvodní třetině nakonec bylo skóre vyrovnané 1:1 a Jičín vedl o 60 kuželek. Monika 
Hercíková svůj parádní výkon dotáhla až k vítězství  587-471, Alena Šedivá polevila a tak se musela 
nakonec v poměru 509-565 sklonit před uměním Martiny Janyškové.   
 
Prostřední část přinesla divácky velice atraktivní duely, které se rozhodovaly až v posledních hodech. 
Navíc Jičín nejenže udržel vyrovnané skóre, ale ještě o 10 kuželek navýšil svůj náskok. Helena Šámalová 
sice o pouhé 3 kuželky 544-547 podlehla Anetě Kubešové, Maruška Říhová však v koncovce udolala 
Barboru Janyškovou 541-528.  
 
Přerov se určitě ještě nevzdával a skvělou výkonnost potvrdila především Kateřina Fajdeková, která se 
prezentoval vynikající hrou a náhozem 595 kuželek! Ani to však hostujícím hráčkám na zvrat nestačilo. 
Jičín měl zase výtečně hrající Lenku Vávrovou. Ta odehrála celých 120 hodů bez jediného újezdu, 
předvedla skvělou dorážku 222. Diváky doslova zvedala ze židlí při skvělém představení na třetí dráze. 
Zde se jí počítadlo zastavilo až na hodnotě 174 bodů! Nakonec z toho byl nejlepší výkon utkání 597 
poražených kuželek. Když Marie Kolářová přidala spolehlivě 538 mohl se Jičín radovat z cenného, trochu 
nečekaného, ale naprosto zaslouženého vítězství 5:3 (3316 – 3261), poté co měl celý zápas jednoznačně 
pod kontrolou.  
 
K dalšímu utkání cestuje tým SKK Jičín v sobotu 23.9. do Rokycan. 

       


