
  domácí: ajeťáci                 datum: 12/05                 hosté: šikulové 

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

VAŠKO Jozef               225  105  330  5     POUSTECKÝ Václav         222    88  310 10                                                             

ŠTEGOVÁ Dáša           192    70  262 18    HORN Jiří                         207  104  311  7                                                                           

SMRŽ Petr                   216    93  309  9     HRODEK Rudolf               213    86  299 10                                                                   

REWCZUK Marcel      228  116  344  6    NÁDVORNÍKOVÁ Eva      207    70  277  3                                                                

body:  8       celkem:  861  384 1245 38    body:  2    celkem:  849  348 1197 30 

                        Vítězí ajeťáci poměrem 8 : 2 . 

Sice to podle konečných čísel nevypadá, ale domácí tým musel vytáhnout ze svého arzenálu, hodně sil aby 

soupeře zdolal. Do první dvojice určil los silné a vyrovnané soupeře Pepu a Václava. A byl to dlouho 

rovnocenný mač, který nakonec rozhodly de facto pouze větší herní zkušenosti domácího kapitána. V 

úvodních plných se domácí hráč dostal osm kuželek přes kilo a ujal se vedení o tři kuželky. V dorážce se 

přece jenom projevila větší zkušenost Pepy, který si své vedení pojistil ještě o jednu devítku. Takže na 

druhou dráhu šel  s náskokem tuctu kuželek. Druhé plné si oba hráči nic nedarovali a zahráli  shodně sto 

sedmnáct. Takže o konečném vítězi musela rozhodnout druhá dorážka. V té opět více klidu a jistoty 

předvedl Pepa když dokázal ještě o osm dalších kuželek soupeři odskočit. Václav sice dlouho bojoval a 

nakonec se dostal deset kuželek přes tři stovky, ale Pepa byl ještě o dvacet kuželek lepší. Druzí si zahráli 

Dáša a Jirka. Domácí hráčka, ke své smůle hodně chybovala, čímž dávala soupeři hodně šancí  na výhru, 

kterými   Jirka  dnes nepohrdnul. V úvodních plných dává  Jirka pět kuželek přes stovku a ujímá se vedení o 

čtrnáct kuželek. Kdyby si Dáša odpustila dvě ozónovky (průhozy), mohla být její ztráta mnohem menší. 

Slušné vedení poté dalo Jirkovi více klidu do dorážky, ve které si svůj náskok pojistil dalšími šestnácti 

kuželkami. Změna drah přinesla hlavně přece jenom zlepšení hry domácí hráčky. Dala jednu kuželku přes 

stovku do plných, čímž byla pouze o jednu kuželku horší soupeře. Jenže přišla dorážka a v té si Jirka 

zkušeně pohlídal své vedení a znovu  slušně navyšuje rozdíl ve skóre, když byl o dvě devítky lepší 

soupeřky, která zopakovala svůj  výkon z dráhy první. Jirka se ve finále dostal jedenáct kuželek přes tři 

stovky a porazil soupeřku a devětačtyřicet kuželek, což se zrovna moc nehodilo do předzápasových plánů 

domácího týmu. Třetí si nastoupili za stavu 2-2 Petr a Ruda. No a opět to byl stejně jako úvodní duel velmi 

vyrovnané. Do plných dává Petr sto čtrnáct a vede o tři kuželky. Dorážku oba zahráli stejně třiačtyřicet a 

tak na druhou dráhu šel stále s vedením tří klacíků domácí hráč.  Změna drah a druhé plné oba dali sto 

dva, takže tento i nadále vyrovnaný mač musela rozhodnout druhá dorážka. V té si Petr pomohl celou 

devítkou, což se mu v závěru mače přenáramně šiklo. Ruda opravdu dlouho, prakticky až do konce, 

bojoval  alespoň o remízu a až v závěru si šanci na překvapení zmařil. Nakonec uhrál „baťovku“ a byl o 

deset kuželek horší soupeře. Domácí se tak před posledním duelem ujímají vedení 4-2 i když na kuželky 

stále prohrávají. Poslední si zahráli Marcel a Evička. Domácí hráč se do tohoto duelu pustil pěkně zhurta a 

po úvodních plných se ujímá vedení o šestnáct kuželek, čímž prakticky smazal manko domácích 

v kuželkách. Když mu pak v dorážce chyběla jedna kuželka k osmi devítkám, bylo o osudu tohoto duelu 

prakticky rozhodnuto. Marcel  šel na druhou dráhu s vedením dvaapadesáti kuželek. Ve druhých plných se 

Marcel dostal dvě devítky přes stovku, ale ani Evička se nenechala zahambit a na soupeře ztratila pouze 

pět kuželek. V následné dorážce pak Marcel přece jenom trochu  polevil ze svého úsilí a také díky pěti 

chybám,  už nezopakoval výkon z dráhy první. Přesto nakonec dorazil pět devítek a o čtyřiačtyřicet kuželek 

překonává třístovku. To Evička se přece jenom po výborných plných trochu více v dorážce trápila a 

zopakovala svůj výkon z dráhy první. Domácí tak uhráli dva pomocné body za výhru Marcela a nakonec  

byli  i lepší v kuželkách a poráží tak hosty 8-2, což ve světle výkonů dnes předvedených na kuželně se může 

zdát být přece jenom nespravedlivé. Ale na to se v kuželkách nehraje. Hosté dnešním zápasem mají,  

stejně jako Junioři, odehrané všechny zápasy letošního ročníku. 


