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DOMÁCÍ 
   

čz. 52 HOSTÉ 
     

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

ŠTEGOVÁ 215 77 292 2 14 HOVORKOVÁ 200 68 268 0 9 

VAŠKO 214 81 295 0 6 PAVELKA 232 99 331 2 8 

SMRŽ 200 103 303 0 7 KREJCÁREK 221 89 310 2 10 

REWCZUK 239 129 368 2 0 HORNOVÁ 220 98 318 0 4 

 
868 390 1258 2 27 

 
873 354 1227 0 31 

   
  

        
DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 

      
ajeťáci 6   1258   2 

      
junioři 4   1227   0 

  
  

    

Tímto odvetným zápasem mezi tradičními týmy skončila pro Ajeťáky letošní sezóna. Na jejich dnešní soupeře ještě 

několik zápasů zbývá. První si zahrály Dáša a Ivča. Rozhodly asi úvodní plné. V těch, po několika zastřelovacích hodech, 

domácí hráčka našla tu správnou ulici a té se držela až do dvacátého hodu. Odměnou jí byl tucet kuželek přes stovku. To 

Ivča se na začátku pěkně rozjela, ale občas jí to „ulítlo“ a výsledkem bylo, že před dorážkou ztrácí na soupeřku dvacet 

kuželek. Také v dorážce zahrála lépe domácí hráčka, když jí chyběly tři kuželky k šesti devítkám. A protože Ivča bojovala 

s každou devítkou, tak po polovině duelu vedla Dáša o třicet devět kuželek. Aby taky ne, když u ní svítilo číslo 164! 

Změnou drah, se poměr sil začal pomalu, ale jistě převažovat na stranu hostující hráčky. Do plných se zlepšuje na osm 

kuželek přes stovku a za své ztráty ubrala pět kuželek. V dorážce pak Dáše došel dech. Deset chyb, znamenalo, že 

dorazila polovinu z toho co na dráze první. Toho se snažila využít její soupeřka a v závěru stahovala ze své ztráty, co se 

dalo. Nakonec ještě deset kuželek ubrala. Sice to na výhru nestačilo, ale nakonec ten rozdíl v kuželkách nebyl až zase tak 

hrozný, jako po první dráze. Dáša se nakonec „protrápila“ na druhé dráze k celkovému výkonu osm kuželek před 

třístovku, což byl mimochodem její nejlepší letošní výkon a k důležitým bodům za výhru, ještě nahrála čtyřiadvacet 

kuželek náskoku pro svůj tým. Ony ty kuželky navíc pak v konečném součtu po odehrání všech duelů byly moc důležité. 

Druzí šli na plány Pepa a Vláďa. Domácí kapitán se dostal do plných jednu devítku přes stovku, ale na soupeře hrajícího v 

„šermířském stylu“ (pro vysvětlení s jednou rukou za zády) ztrácel devět kuželek. Po dorážce bylo pro Pepu ještě hůře. 

Vláďa zdolal šest celých devítek, kdežto Pepa se protrápil ke čtyřem. Takže po polovině duelu hostující hráč vede o tři 

devítky a nahrál 172!  I druhé plné se Pepa dostal přes stovku, i když jenom o pět kuželek a opět na soupeře ztratil celou 

devítku. Druhou dorážku oba zdolali pětačtyřicet kuželek a tak výkonem jednatřicet kuželek přes třístovku vítězí Vláďa a 

srovnal stav po dvou duelech na 2-2. Protože Pepovi chybělo pět kuželek do třístovky, tak na kuželky už vedou hosté. A 

to o tucet. Jak jsem v úvodu naznačil, rozdíl v kuželkách začínal výrazně promlouvat do tohoto zápasu. Třetí, se do  sebe 

pustili Petr a František. Domácí hráč se do plných dostal dvě kuželky přes stovku, ale František dává ještě o sedm více. 

V dorážce se Petrovi splašili ruce, když doráží rovných šedesát kuželek. František také nezahálel a jedna kuželka mu 

chyběla k šesti devítkám. Výsledkem jejich snažení bylo, že po polovině duelu u obou svítí 162! Změna drah nesedla 

Petrovi. Do plných mu chyběly dvě kuželky ke stovce, a protože František dává tucet kuželek přes stovku, tak před 

druhou dorážkou vede nad soupeřem už o čtrnáct kuželek. Petr se sice v dorážce ještě snažil ze sebe vymáčknout, co se 

dalo, ale víc než na snížení ztráty na polovinu mu to nestačilo. Dává tři kuželky přes třístovku a na Františka ztratil sedm 

kuželek. Ten se konečně letos dostal v zápase přes třístovku. Hosté tak před závěrečným duelem večera ujímají vedení 

4-2 a mají k dobru devatenáct kuželek. Poslední si zahráli Marcel a Andrea. Domácí hráč musel nutně vyhrát, ale k tomu 

ještě nahrát minimálně dvacet kuželek navíc, aby jeho tým mohl slavit. No a Andrea vyhrát nemusela, samozřejmě 

chtěla, jinak by nemělo smysl nastupovat, ale stačilo by jí udržet alespoň jednu kuželku z náskoku k dobru, aby mohl 

naopak slavit její tým. Toliko tedy předzápasové prognózy a vraťme se k tomuto duelu. Marcel od začátku tlačil na pilu. 

Do plných dává devatenáct kuželek přes stovku. Jenže ani Andrea nezahálela. Sice, neházela tak rychle jako soupeř, ale 

po dvaceti hodech do plných, ztrácela pouze osm kuželek. V dorážce pokračoval domácí hráč v „krasojízdě“. Zahrál jí 

čistě bez chyby a odměnou mu bylo sedmdesát trefených kuželek. Tady přece jenom začal soupeřce více utíkat, jelikož 

Andree chyběla jedna kuželka k šesti devítkám. Ale zahrála jí také moc pěkně s jednou chybou. Po polovině duelu, tedy 

vede Marcel o tři devítky, když zahrál 189!! I druhé plné vychází domácímu hráči výtečně. Ještě jednu kuželku přidal 

navíc ke svému výkonu z dráhy první (120) a jeho náskok, přes veškerou snahu Andrey, povyrostl o další devítku. Před 

závěrečnou dorážkou večera tak začínalo být jasné, že domácí hráč, pokud nepoleví, tak bude atakovat nejlepší výkon 



hráče letošního ročníku, který mimochodem byl v jeho držení (351). A nepolevil. Sice, nezopakoval sedmdesátku jako na 

dráze první, ale i padesát devět kuželek mu stačilo, na posunutí letošního maxima hráče na 368!!! A třešničkou na 

výkonu mu bylo i to, že odehrál celý mač bez jediné chybičky. Ani Andrea nakonec nemusela být smutná. Po pauze 

konečně odehrála zápas a odměnou za předvedený výkon bylo, že nahrála dvě devítky přes třístovku. Sice to na body 

nestačilo a ve finále ani na výhru jejího týmu, ale Marcel dnes podal excelentní výkon, na který by dokázali zareagovat 

tak maximálně dva další hráči naší soutěže. Domácí hráč tak otočil výsledek celého zápasu ve prospěch Ajeťáků a ti se 

tak loučí s letošním ročníkem výhrou, která posílila jejich šance na umístění na bedně. Jak to dopadne, rozhodnou 

následující zápasy ostatních týmů, které ještě bojují o umístění na bedně a to včetně jejich dnešních soupeřů.                   

O napínavosti dnešních duelů svědčí i to, že padlo pět třístovek a oba týmy se v zápalu boje dostaly přes 1200 

poražených kuželek.  

 

  PRŮBĚŽNÁ TABULKA 

DRUŽSTVA ZÁP.   +   - KUŽELKY PRŮMĚR b + 
b 
- 

 
POŘ. 

AJEŤÁCI 12 75 45 14329 1194 18 6 
 

1 

STAVĚČI 7 58 12 8805 1258 14 0 
 

2 

DŘEVÁCI 10 68 32 11894 1190 14 6 
 

3 

JUNIOŘI 8 46 34 9408 1176 10 6 
 

4 

ZAHRÁDKÁŘI 9 39 51 9864 1096 8 10 
 

5 

ŠIKULOVÉ 10 28 72 9736 974 2 18 
 

6 

STAROSEDLÁCI 12 26 94 12310 1026 2 22 
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