
  domácí: junioři                 datum: 27/12                  hosté: ajeťáci 

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

PRIŠŤÁK Josef                178    70  248 13    VAŠKO Jozef               204  114  318   5                                                  

ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      241    68  309 12    ŠTEGOVÁ Dáša           196    71  267 11                                                    

PAVELKA Vladimír       234  105  339   4    SMRŽ Petr                   197   88  285   9                                                       

HORNOVÁ Andrea       214    78  292 15    REWCZUK Marcel      228    97  325  8                                                  

body:  4        celkem:  867  321 1188 44       body:  6    celkem:  825  370 1195 33 

                        Vítězí ajeťáci poměrem 6 : 4 . 

Poslední zápas letošního roku, přinesl vyrovnaný a napínavý boj ,ve kterém se ukázalo že i vedení  na začátku o 

slušný ranec kuželek nemusí automaticky znamenat klidnou cestu za výhrou, ale že je nutné stále bojovat 

prakticky až do posledních hodů. A o tom byl především tento zápas mezi tradičními rivaly. První šli na plány 

Pepa a Pepa. První plné přinesly vyrovnaný výsledek . Domácí hráč dal rovné kilčo a soupeř ještě o dvě kuželky 

více. Hned následující dorážka poté prakticky rozhodla celý duel. Domácí Pepík devětkráte chyboval a 

především strašně dlouho mu trvalo, než vůbec dorazil nějakou tu devítku. Nakonec mu jedna kuželka chyběla 

alespoň ke třem. To soupeř se pochlapil a jemu zase chyběla jedna kuželka k sedmi devítkám. To se pak nikdo 

nemohl divit, že po půlce byl mezi nimi rozdíl osmatřiceti kuželek ve prospěch hostujícího hráče. Změna drah 

nepřinesla žádné změny ve vývoji duelu. Domácí Pepa se stále nemohl dostat do tempa a po plných ztrácel 

navíc dalších čtyřiadvacet kuželek. A to jeho soupeř nedal nic navíc a zopakoval svůj výkon z dráhy první. 

Závěrečná dorážka se poté odehrála de facto z povinnosti  a prakticky se čekalo jaký nakonec bude rozdíl 

v kuželkách mezi oběma Pepíky. Že vyhraje ten hostující o tom nebylo žádných pochyb. Nakonec se rozdíl 

zakulatil na rovných sedmdesát kuželek ve prospěch hostujícího hráče. Mohlo to být ještě víc, kdyby si Pepa 

ajeťák nevyházel čtyři hody na zadní roh u první devítky.Takže po prvním duelu hosté vedou 2-0 o sedmdesát 

kuželek a zdálo se, že mají cestu za výhrou více než dobře rozjetou. Ale zdání často klame a obzvláště 

v kuželkách není nikdy nic dopředu jasné. Druhé se proti sobě postavily dvě ženy. Anička a Dáša. Už první plné 

naznačily, že domácí hráčka nechtěla šance svého týmu na možný obrat zahodit do žita. Anička dala stočtrnáct 

což bylo o dvě devítky více než předvedla hostující hráčka. V dorážce pak byla Dáša sice lepší, ale pouze o jednu 

kuželku. A to desetkrát chybovala, což bylo jednu chybu více než u domácí hráčky. Čímž je jasné, že oběma 

první dorážka  vůbec nešla a ani jedna nedorazila tři celé devítky.Změna drah přinesla zlepšení Dáši do plných o 

čtyři kuželky a dala rovnou stovku. Jenže Anička navýšila svůj výkon oproti dráze první o kuželek třináct. Tím 

její náskok narostl před dorážkou na čtyřiačtyřicet kuželek, což byl,přiznejme si pro kapitána hostí, docela 

nepříjemný šok. Dáša se sice opět v dorážce své soupeřce vyrovnala dokonce pouze jednou chybovala, ale 

stačilo jí to pouze na to aby svou ztrátu snížila o dvě kuželky. V tu chvíli sice nic moc ale i to se v závěrečném 

počítání nakonec  hodilo. Po polovině tak byl stav 2-2 a hosté už vedli pouze o osmadvacet kuželek. Anička se 

stejně jako Pepa hostů dostala přes tři stovky. Třetí šli na plac Vláďa a Petr. Domácí hráč vycítil velkou šanci na 

pokračování obratu vývoje duelu a hnedle v prvních plných za to vzal pěkně zhurta a hodil pětadvacet kuželek 

přes stovku. To jeho soupeři pět kuželek do stovky chybělo a v té chvíli už byl náskok hostů v kuželkách tzv. 

„v luftu“. Ba co víc už to byly domácí ,kteří na kuželky vedli. A pro hosty  bylo ještě hůř. V dorážce se sice Petr 

svého soupeře více držel, přesto dalších pět kuželek ještě tratil. Změna drah a stejný obraz hry na drahách. 

Vláďa dal čtrnáct kuželek přes sto a o další tucet kuželek utíká. A ve stejném kvapíku pokračoval i v dorážce 

když opět o tucet kuželek Petrovi utekl. Nakonec mu chyběla jedna kuželka ke třistačtyřiceti a soupeře poráží o 

čtyřiačtyřicet kuželek.Tímto se domácí dostávají do vedení 4-2 a mají k dobru šestadvacet kuželek. Takže před 

závěrečným duelem mezi Andreou a Marcelem měli většinu trumfů ve svých rukou domácí. Hosté se tak mohli 

pouze spolehnout na svého „žolíka“ v rukávě aby se zápas obrátil do těch kolejí,  ve kterých byl po úvodním 

duelu. Také se čekalo v jaké formě se ukáže domácí kapitánka, která se vrací po delší pauze na kuželkářské 

dráhy. V tom měl mít její soupeř, nastupující pravidelně, velkou výhodu. Jenže na začátku tomu vývoj na 

plánech vůbec neodpovídal.  Marcel sice zahrál lépe plné o šest kuželek,jenže v dorážce Andrea výborně 

otvírala a rychle zavírala jednu devítku za druhou, kdežto její soupeř perně o každou devítku musel bojovat. 

Výsledkem toho bylo, že po první dráze vedla kapitánka domácích o jednu kuželku. To teda s plány hostů na 

obrat nevypadalo moc růžově. Nejenom že jejich hráč nic neumazal ze ztráty v kuželkách,  ale ta ještě se ještě 

o jednu navýšila. Změna drah nabídla všem přítomným divákům velké drama až takové, že v závěru bylo na 

kuželně hrobové ticho rušené pouze nárazy koulí do kuželek. Andrea zahrála druhé plné sto třináct a Marcel 

byl o osm kuželek lepší. Čímž před dorážkou vedl ,ale stále jeho tým ztrácel ještě  dvacet kuželek .Takže o 



osudu vlastně celého zápasu muselo rozhodnout závěrečných dvacet hodů obou hráčů. A Marcel šel do toho 

hodně zhurta. Zklidnil hru a hlavně zpřesnil a výsledkem toho byly rychle přibývají devítky na jeho kontě. To 

Andree, přece jenom  jako by postupně docházel dech a začal se projevovat delší herní výpadek ,více 

zaostávala. Její devítky byla hodně vydřené a také chyb na jejím kontě kvapně přibývalo. Nakonec dva hody 

před koncem měli oba hráči před sebou existenc. V té chvíli hosté ztráceli na skóre už jenom o dvě kuželky. 

Marcel šel na pravého sedláka a s jistotou ho shodil a šel do plných. Andrea však pravou fánu netrefila a dala 

soupeři  možnost rozhodnout celý zápas posledním hodem. Marcel pak dává osmičku, kdežto Andree fána i po 

závěrečném hodu zůstala. Díky tomu hostující hráč srovnal na 4-4 a po sečtení všech kuželek na obou stranách 

jsou hosté lepší soupeře o sedm kuželek. Čímž tento napínavý zápas vyhrávají až úplně posledním hodem. No 

opravdu moc pěkný zápas s infarktovým závěrem. Marcel se jako čtvrtý hráč  dostal přes tři sta. Přejme si aby i 

ve druhé části soutěže v příštím roce bylo co nejvíc takovýchto zápasů, které se rozhodnou až v úplném konci 

což jistě prospěje kvalitě Kulicha. 

 


