
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve třetím podzimním zápase se utkali tradiční rivalové Dřeváci a Ajeťáci. Oba týmy nastoupily 

v nejsilnějších sestavách a tak se právem očekával napínavý duel. A také tomu průběh celého zápasu 

odpovídal. První si zahráli Dáša a Karel junior. Domácí hráčka se v úvodních plných dlouho hledala, o 

čemž svědčí i dvě ozónové díry (průhozy) a tak se nemohla divit, že po dvaceti hodech ztrácí tucet 

kuželek do stovky. A jelikož junior dal jednu kuželku přes stovku, tak hostující hráč vede o třináct 

kuželek. V dorážce, ale Dáša zabrala a do šesti devítek jí chyběly dvě kuželky. To soupeř se v dorážce 

trápil a tak se stalo, že na druhou dráhu šla s vedením čtyř kuželek domácí hráčka. Druhé plné byly u 

Dáši mnohem lepší než-li ty první, když jí chyběly tři kuželky do stovky. Ale Karel se také zlepšil a byl o 

tucet kuželek lepší. To znamenalo, že do druhé dorážky jde s vedením opět hostující hráč. Navíc Dáše 

přece jenom druhá dorážka nešla jako ta první a jelikož junior tentokráte v dorážce  přece jenom 

rychleji dorážel, tak už své vedení z ruky nepustil. Nakonec vítězí o dvě devítky. Oba spáchali tucet 

chyb (5/7) na obou drahách stejně. Druzí nastoupili na plány Pepa a Jirka. Domácímu hráči vyšly 

skvěle plné, když dává patnáct kuželek přes kilo a ujal se vedení o sedmnáct kuželek. Jenže dorážka to 

byla z jeho strany katastrofa. Devět chyb nemohlo znamenat nic jiného, než že se s bídou protrápil 

přes dvě devítky o čtyři kuželky. Ano rovných dvacet dva u něj svítilo po dvaceti hodech!! Toho 

naopak využil Jirka, kterému chyběly dvě kuželky k pěti devítkám. A tak se domácí hráč nemohl divit 

tomu, že z náskoku sedmnácti kuželek před dorážkou po ní čtyři kuželky naopak ztrácel (137/141). 

Změna drah a opět domácí hráč zahrál výborné plné. Ještě lépe než ty první a to o osm kuželek. Jirka 

se taktéž dostal přes kilo, ale o dvacet kuželek méně než Pepa. Takže opět před dorážkou vede 

domácí hráč. A tentokráte si tuto část hry mnohem lépe pohlídal a dává jednapadesát. Jirka se sice 

snažil také, ale Pepa už šanci na výhru z ruky nepustil a jako první hráč večera se dostal přes tři kila a 

to o jedenáct kuželek. Tím pádem se stav srovnal na 2-2  a na kuželky už jsou lepší domácí. Druhou 

polovinu duelů začali Petr a Tonda. Opět to je domácí hráč, kterému lépe sedly úvodní plné. Dává dvě 

devítky přes stovku a vede o dvaadvacet kuželek. V dorážce oba zahráli velmi slušně. Petr dorazil pět 

devítek a Tonda byl o kuželku horší. Takže domácí hráč jde do druhé poloviny mače se slušným 

náskokem. I druhé plné se Petr dostal přes stovku, tentokráte o osm kuželek  a své vedení navýšil o 

rovných deset kuželek. Ve druhé dorážce se ještě hostující hráč snažil s nepříznivým vývojem něco 

udělat a zahrál velmi pěkných padesát osm, ale Petrovi stačilo zopakovat svůj výkon z dráhy první aby 

si v poklidu došel pro výhru. Jako druhý hráč se dostal přes třista, když svého kolegu z týmu přehodil 

o tři kuželky. Před posledním duelem mezi Marcelem a Martinem tak domácí vedou 4-2 a mají 

k dobru tři devítky náskoku v kuželkách. Takže stále bylo oč hrát. První plné Marcel dává dvaadvacet 

kuželek přes sto, což bylo o dvě devítky více, než dává hostující hráč. A to si ještě Martin dovolil ten 

luxus jedné ozónové díry! V dorážce oba zahráli skoro stejně (44/43) a tak do druhé poloviny šel 

s vedením domácí hráč. I druhé plné zahrál lépe Marcel a své vedení navýšil o tři kuželky. Rozhodnout 

tedy musela závěrečná dorážka. Do té šel s jedním přešlapem hostující hráč, což k jeho smůle 

v závěru duelu zahrálo rozhodující roli. Marcel se zlepšil oproti první dorážce o osm kuželek a dvě 

kuželky mu chyběly k šesti devítkám. Ale Martin zahrál ještě lépe. Dokonce v jednu chvíli i na celkové 

skóre o pár kuželek vedl. Rozhodl prakticky až druhý přešlap, při kterém dává celou devítku, ale ta se 

mu do konečného součtu nezapočítala. Pak už se jeho hra přece jenom trochu zadrhla čehož využil 

domácí hráč k tomu aby si vedení vzal opět na svou stranu a až do konce si pár, přesněji,  tři kuželky 

z náskoku udržel. Martinovi ani jednasedmdesát poražených kuželek ve druhé dorážce k výhře 
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      DOMÁCÍ 

   
čz. 24 HOSTÉ 

     jméno hráče PL DO SUMA B CH jméno hráče PL DO SUMA B CH 

ŠTEGOVÁ 185 85 270 0 12 ČEPILA jun. 210 78 288 2 12 

VAŠKO 238 73 311 2 12 KLOFANDA 201 84 285 0 13 

SMRŽ 226 88 314 2 13 KUCA 193 102 295 0 7 

REWCZUK 235 96 331 2 6 MOJŽÍŠ 214 114 328 0 7 

 
884 342 1226 2 43 

 
818 378 1196 0 39 

   
  

        DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 
      ajeťáci 8   1226   2 

      dřeváci 2   1196   0 
  

  
   



nestačilo. Oba hráči se dostali přes třista. Domácí hráč o 

jednatřicet kuželek a Martin dal o tři méně. Tím pádem i 

poslední body berou domácí  a vítězí  8-2. K výhře jim hodně 

pomohly poražené kuželky do plných, tady své soupeře poráží 

o 66 kuželek. Hosté byli naopak výrazně lepší v dorážce, kde 

ze své ztráty ubrali 36 kuželek. Jak to na začátku vypadalo na 

napínavý zápas tak tomu i ve finále bylo . Domácí zahráli přes 

1200 a hostům k této metě chyběly čtyři kuželky. 

   


