
 

  domácí: ajeťáci                 datum: 21/05                  hosté: junioři 

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

VAŠKO Jozef                 212  112  324  2    ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      215    79  294 11                                                    

ŠTEGOVÁ Dáša            213   86   299  9    PAVELKA Vladislav        223  103  326  2                                                          

SMRŽ Petr                    212    97  309  4    HRUBOŠ Michal            191    60  251 14                                                          

REWCZUK Marcel       226  121  347  4    HOVORKOVÁ Ivana      178    76  254 11                                                    

body:  8      celkem:  863  416 1279 19         body:  2    celkem:  807  318 1125 38 

                        Vítězí ajeťáci poměrem 8 : 2 . 

 náhradníci:  1. start  HRUBOŠ Michal 

Tak konec soutěže se nám kvapem přiblížil.Tímto odehraným,už zbývá pouze odveta mezi oběma 

týmy a letošní dlouhý kuželkářský ročník bude konečně zdárně za námi.Tento zápas mohl ještě 

prodloužit čekání na to který z těchto dvou týmů bude v konečné tabulce druhý a třetí.Ovšem jasná 

výhra domácí ho týmu vše rychle rozhodla a poslední zápas už bude tzv. na pohodu, jelikož konečné 

pořadí týmů je už prakticky rozhodnuté. První si zahráli Pepa a Anička. Domácí kapitán se příliš nechal 

ukolébat výbornými hody v rozhozu a když se začalo naostro, tak se dlouho nemohl trefit, čehož jeho 

soupeřka využila k náskoku deseti kuželek po prvních plných. Naštěstí se Pepa v závěru plných už 

srovnal a dorážka pak už šla jako po másle a po půlce už to byl on, kdo vedl a to o pět kuželek. Druhé 

plné si domácí hráč pohlídal mnohem lépe a své vedení navýšil o sedm kuželek.V dorážce pak 

pokračoval v nastoleném tempu a nakonec uhrál čtyřiadvacet kuželek přes třístovku.V to by na 

začátku duelu moc nedoufal. Aničce dnes nešla moc dorážka. Hlavně trefovat samotné kuželky byl     

u ní docela velký problém a tak jí chybělo šest kuželek do třístovky. Druzí šli na plány Dáša                    

a Vláďa. Domácí hráčka zahrála první plné rovnou stovku ale i tak na soupeře ztratila jedenáct 

kuželek. Ještě hůře ale bylo po dorážce. V té ztratila patnáct kuželek. Změna drah přinesla až 

nečekané vyrovnání hry. Dáša zahrála do plných sto třináct a o jednu kuželku byla lepší soupeře.          

I dorážka byla hodně srovnaná .V té byl Vláďa lepší o dvě kuželky. A to Dáša posledním hodem 

v dorážce do plných dala jenom čtyřku a tak na jejím kontě na konci svítila tzv. “baťovka“. To její 

soupeř dal šestadvacet kuželek přes tři stovky a srovnal stav na 2-2. Třetí šli na plac Petr a nováček 

v týmu hostů Michal. Hosté totiž v závěru soutěže mají v týmu dva marody a tak musela vstoupit do 

zápasů rovnýma nohama jejich plánovaná posila až do příštího ročníku. No alespoň se hnedle otrká a 

bude vědět do čeho vlastně jde. První plné  Michal Petra nenechal utéct do žádného trháku. Dal sto 

tři a Petr byl jenom o osm kuželek lepší. Dorážka pak přece jenom ukázala kdože toho má v zápasech 

více odehráno. Michal šestkrát chyboval a také devítky dorážel mnohem perněji než jeho soupeř.To 

Petr minul jenom jednou a rázem se tak zvýšilo vedení domácího hráče o šestadvacet kuželek. Změna 

drah přinesla herní útlum u obou hráčů. Bohužel pro hosty jejich hráč nenašel tu správnou lajnu a do 

stovky mu proto chybělo tucet kuželek. Takže náskok Petra aniž by se to nějak obzvláště snažil,se  

opět zvýšil. Dorážka se pak už pouze dohrávala. Petr nakonec o devět kuželek přehodil tři kila 

v poklidu uhrál další body pro svůj tým. Michal se nakonec dostal jednu kuželku přes dvěstěpadesát, 

z čehož neměl moc velkou radost. Ale na to ,že to byl první zápas to nebylo tak špatné. Aspoň ví že 

má přes letní přestávku na čem pracovat. Poslední si zahráli Marcel a Ivča. Domácí hráč hnedle 

v prvních plných rázně vykročil za výhrou. Dal sto sedmnáct a vedl o devětatřicet kuželek. Hodně mu 

k tomu ovšem pomohla soupeřka, když plné vůbec nezvládla a dvě kuželky jí chyběly do osmdesáti.    

V dorážce se naopak chytla a dvě kuželky jí chyběly k pěti doraženým devítkám. Jenže Marcel jich 

dorazil rovných sedm a své vedení navýšil už na čtyřiapadesát kuželek po půlce duelu. Změna drah 

prospěla hostující hráčce. Konečně se trochu chytla a dala rovnou stovku. Přesto ztratila dalších devět 

kuželek. V dorážce to zase Ivče moc nešlo a ztratila ještě dvacet kuželek. V konečném součtu 

Marcelovi chyběly tři kuželky ke třista padesáti a jasně uhrál i poslední body. Ivča se dostala čtyři 

kuželky přes dvěstěpadesát a s odřenýma ušima odvrátila hrozbu „čuldy ve svém týmu. Toho 

„negentlemansky“ přenechala nováčkovi Michalovi. Domácí tým si tak touto výhrou pojistil druhé 



místo v konečné tabulce a jak jsem v úvodu napsal, odveta už bude jenom hra pro radost a beze 

stresu. 

   TABULKA 

1.  stavěči                13   0   1   1262.2   116: 24   26  +12                                                                                     

2.  ajeťáci                10   0   3   1206.8      90: 40   20   +6                                                                                                        

3.  junioři                  9   0   4   1199.1      78: 52   18   +6                                                                                                      

4.  zahrádkáři           7   0   7   1166.0      76: 64   14     0                                                                                                                  

5.  plyšáci                  7   0   7   1138.8      66: 74   14     0                                                                                                            

6.  dřeváci                 6   0   8   1153.9      56: 84   12    -2                                                                                                        

7.  šikulové                2   0  12   1069.1    36:104    4  -10                                                                                                             

8.  starosedláci         1   0  13   1081.9    32:108    2  -12 


