
 

  domácí: stavěči                 datum: 13/05                  hosté: ajeťáci 

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

FUKOVÁ Veronika     227   88  315  3      ŠTEGOVÁ Dáša           190   84  274  8                                                         

HRUŠKA Milan            210   97  307  3      SMRŽ Petr                    222   92  314  7                                                                

HRUŠKA David            215   95  310  5       VAŠKO Jozef                204   97  301  6                                                            

ŠANDERA Petr            199   91  290  6       REWCZUK Marcel       246   96  342  9                                                              

body:  4    celkem:     851  371 1222 17    body:  6    celkem:  862  369 1231 30 

                        Vítězí ajeťáci poměrem 6 : 4 . 

Poslední letošní zápas domácího týmu a pokud by jej zvládli vítězně, povedlo by se jim celým 

letošním ročníkem proplout beze ztráty kytičky. Taktéž to byla jejich poslední šance dostat se přes 

třináctistovku. Takže před nimi byly dvě velké výzvy. V cestě jim pak stáli Ajeťáci, kteří ještě živí 

naději, přes nedávné zaváhání se Zahrádkáři, na druhé místo v konečné tabulce družstev. Úvodní los 

pak určil,až na první, poměrně vyrovnané dvojice a tak se čekal zajímavý mač. První šly na plány 

Verča a Dáša. Domácí hráčka si po prvních plných uhrála luxusní náskok dvaceti kuželek. Jenže poté 

trochu zvolnila v dorážce a dovolila soupeřce osm kuželek ze ztráty umazat. Změna drah nepřinesla 

do plných žádnou změnu. Opět je to domácí hráčka, která tuto část duelu zvládla lépe a zvýšila své 

vedení o sedmnáct kuželek. Poté si i lépe pohlídala dorážku a ještě dvanáct kuželek k náskoku přidala. 

Nakonec se dostala patnáct kuželek přes třista  a kromě bodů za výhru, uhrála vedení jednačtyřiceti 

kuželek pro domácí. Druzí šli na plány Milan a Petr. Tady se čekal mnohem vyrovnanější souboj a tak 

tomu i po celý duel bylo. První plné tentokrát lépe zvládl hostující hráč a to o třináct kuželek.               

V dorážce poté zahráli oba stejně dvaapadesát. Druhé plné byly hodně vyrovnané. Milan zahrál 

stodvanáct, což bylo o jednu kuželku více než zahrál Petr. Také v následující dorážce byl lepší Milan    

a to o kuželek pět. V konečném součtu mu, ale chybělo sedm kuželek alespoň k remíze a tak důležité 

body uhrál hostující hráč. Stav 2-2 +34 kuželek pro domácí tým po polovině sliboval ve druhé části 

zápasu i nadále minimálně zajímavý zbytek zápasu. Třetí se proti sobě postavili David a Pepa. Opět to 

byl hostující hráč, který lépe zvládnul první plné  a to o osm kuželek. Jenže následující dorážka 

přinesla změnu poměru sil na kuželně. Pepa si vyházel pět hodů při dorážení jedné devítky a to se mu 

nevyplatilo. David dorážku zvládl o patnáct kuželek lépe a do druhé poloviny duelu si nesl náskok 

sedmi kuželek. Což ještě v tuto chvíli nebyla až tak velké ztráta z pohledu hostujícího hráče. Jenže 

změna drah lépe sedla domácímu hráči. Alespoň co se týká plných. Zahrál stodvaadvacet  a Pepa 

rázem ztrácel dalších devatenáct kuželek. Dorážka pak zase mnohem lépe sedla Pepovi ,který svou 

ztrátu mohutně stahoval. Nakonec po skončení na jeho kontě svítila třistajednička což bylo o devět 

kuželek více než měl David tři hody před koncem jeho hry. V tu chvíli měl ještě hostující hráč jakous 

takous naději na výhru. Jenže David hned prvním hodem dal celou devítku a bylo rozhodnuto. 

Zbývajícími dvěma hody už jenom pojistil svou výhru a domácí se tak dostali do vedení 4-2 a měli 

k dobru čtyřicet tři kuželky. Což v této chvíli před duelem poslední dvojice pro ně vypadalo velice 

slibně. Ti kdož měli rozhodnout o konečném výsledku byli Petr a Marcel. Před hostujícím hráčem byla 

velká výzva ještě se pokusit o velký zvrat a překazit tak cestu domácích za sezónou bez porážky.         

A domácímu stačilo zahrát svůj standart aby se to jeho týmu povedlo. Takže i v tomto duelu šlo          

o hodně. První plné opět vyšly lépe hostujícímu hráči. A ujal se vedení o dvaadvacet kuželek. V této 

chvíli to vypadalo s šancemi  hostů mnohem nadějněji než na začátku duelu. Jenže dorážku zase lépe 

zvládnul Petr a svou ztrátu snížil na osm kuželek.Takže opět se zvedly akcie domácích. Změna drah 

pak byla ve znamení velkého nástupu Marcela. Do plných zahrál o pětadvacet kuželek více než Petr    

a najednou vedl o třiatřicet kuželek před dorážkou.Čímž opět hodně narostla šance hostů na obrat.   

V té chvíli nejspíš na domácího hráče dolehla tíha z důležitosti tohoto duelu a v dorážce potřeboval 

více hodů ke každé doražené devítce než by v té chvíli potřeboval. Toho naopak využil Marcel 

kterému devítky rychleji padaly . Sice v závěru pár hodů zahodil ale i tak zahrál čtyřicet dvě kuželky 



přes tři kila. Suverénně nejlepší výkon zápasu. No a když skončil i Petr rozdíl mezi hráči byl 

dvaapadesát kuželek ve prospěch hostujícího hráče. Což v konečném součtu znamenalo, že Ajeťáci 

poráží Stavěče celkem o jednu devítku. Ještě že hosté mají svého „dotahovače“. Domácí i přes 

porážku suverénně vyhráli celou soutěž a hosté se  dostali vítězstvím zpět do hry o konečné druhé 

místo v tabulce týmů. O to shodou okolností budou bojovat ve dvou posledních zápase letošního 

ročníku s Juniory ,se kterými je čeká dohrávka zápasu z podzimu a pak ještě odveta. Takže až do 

konce soutěže bude oč hrát. 

Aby jste byli v obraze tak tady je ještě aktuální tabulka před posledními zápasy 

   TABULKA 

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

 2.  ajeťáci                   9   0   3   1200.8     82: 38   18   +6 

 3.  junioři                    9   0   3   1205.3    76: 44   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 


