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      DOMÁCÍ 

   
čz. 16 HOSTÉ 

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

PAVELKA 235 68 303 2 11 NÝVLT 190 60 250 0 18 

KREJCÁREK 194 77 271 0 13 VAŠKO 221 80 301 2 11 

HRUBOŠ 209 94 303 0 5 SMRŽ 222 87 309 2 7 

HORNOVÁ 226 85 311 0 8 REWCZUK 237 112 349 2 2 

 
864 324 1188 0 37 

 
870 339 1209 2 38 

   
  

        DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 
      junioři 2   1188   0  

     ajeťáci 8   1209   2 
  

  
    

Už popáté si na kuželně v tomto ročníku zahrál tým Ajeťáků a tentokrát proti nim stál silný tým Juniorů. První 

se představili Vláďa a Bedřich. Domácí hráč zahrál výtečně úvodní plné, když se dostal pětadvacet kuželek přes 

stovku. To Bedřich zahrál svůj standart a před dorážkou ztrácel jednatřicet kuželek. A po dorážce bylo pro 

hostujícího hráče ještě hůř. Vláďovi chyběly dvě kuželky na to, aby dorazil komplet pět devítek a Bedřichovi 

jedna aby zkompletoval celé tři devítky. Takže po polovině duelu vedl domácí hráč o čtyřicet osm kuželek. I 

druhé plné zahrál Vláďa slušně. Dostal se deset kuželek přes stovku a jeho náskok se zvýšil o čtrnáct kuželek. 

To zrovna nehrálo moc do karet hostujícímu týmu. Naštěstí pro ně, se Vláďa uspokojil s výší svého náskoku a 

v dorážce už mu to tolik nešlo. O čemž svědčí to, že mu do tří devítek chyběly dvě kuželky. Toho naopak využil 

Bedřich, když se mu povedl o jednu devítku překonat výkon soupeře. Nakonec se Vláďa dostal tři kuželky přes 

pro něj povinnou hranici třístovky a jeho tým se ujímá vedení 2-0 o třiapadesát kuželek. Druzí hráli František a 

Pepa. Tady byl, přece jenom papírovým favoritem hostující kapitán, ale dlouho o tom přítomné diváky 

nepřesvědčoval. Ba naopak to dnes vypadalo na pěkný průšvih. Už první plné naznačily, že to Pepa nebude mít 

vůbec jednoduché. Respektive, že František nedá svou kůži lacino. Oba se dostali přes stovku. Domácí hráč o 

osm a Pepa o čtyři kuželky. To ještě nevypadalo pro hosty zle. Jenže dorážka to bylo ze strany Pepy jedno 

velké trápení. Celkem devět chyb a nejvíc mu dal zabrat levý sedlák a tak byl nakonec rád za celé tři devítky. To 

František se pochlapil a dvě kuželky mu chyběly k šesti devítkám. Takže po půlce mače vede domácí hráč o 

devětadvacet kuželek (160/131) . To teda ve druhé půli čekala na Pepu pěkná fuška aby ještě zápas zachránil. 

No a začal na tom pracovat hnedle od začátku druhých plných. Konečně zpřesnil hru a výsledkem bylo 

sedmnáct kuželek přes stovku. A jelikož se František do plných trochu víc trápil, než-li by bylo zdrávo, 

najednou už před dorážkou vede hostující hráč o dvě kuželky (86/117). No ani v dorážce Pepa nepolevoval a 

dorazil bez jedné kuželky šest devítek. Navíc Františkovi ani dorážka nešla jako na dráze první a usnadnil tak 

cestu soupeři za výhrou. Pepa se přes bídný začátek nakonec dostal o jednu kuželku přes třístovku a srovnal 

stav na 2-2 . Navíc ubral ze ztráty 30 kuželek. Třetí šli na plány Michal a Petr. Tady jsme byli svědky 

vyrovnaného boje až do posledních hodů. První plné se dostal Petr o šestnáct kuželek přes stovku a ujal se 

vedení o patnáct kuželek. V dorážce byl Michal o jednu devítku lepší  (43/34) a tak  šel Petr s náskokem šesti 

kuželek do druhé poloviny mače. Do plných pak Michal ještě dvě kuželky ze ztráty umazal (108/106) a tak 

závěrečná dorážka slibovala pěkné drama. A taky že jo. Petr se postupně  soupeři vzdaloval a vypadalo to na 

poklidnou cestu za výhrou. Jenže pak si jednou špatně otevřel a najednou z toho byl čestík a tady se i když ho 

zdolal poměrně rychle hodně zbrzdil, čehož Michal využil, aby ještě zdramatizoval tento duel. Nakonec se oba 

v zápalu boje dostali přes třístovku. Michal o tři kuželky a Petr byl ještě o šest kuželek lepší. Takže před 

posledním duelem vedou hosté   4-2 a už ztrácejí jenom čtrnáct kuželek. Finální duel mezi Andreou a Marcel 

měl tedy rozhodnout, který tým dnes půjde domů spokojenější. Oba dva se do boje pustili pěkně zhurta. 

Andrea v úvodních plných dává tucet kuželek přes stovku, ale Marcel byl ještě o sedmnáct kuželek lepší. Také 

v dorážce to byl mezi nimi tuhý boj. Andrea doráží jednapadesát kuželek, ale opět Marcel byl na tom lépe a to 



o jedenáct kuželek (51/62). Navíc jeho dorážka byla bez chyby a po polovině mače u něj svítilo 191!! Ve 

druhých plných se oba opět dostali přes stovku. Andrea o čtrnáct kuželek a ze své ztráty z dráhy první ubrala 

šest kuželek. Ale v poslední dorážce si opět převzal iniciativu do svých rukou Marcel a utekl Andree o šestnáct 

kuželek (34/50). V zápalu boje se oba samozřejmě dostali přes třístovku. Domácí kapitánka o jedenáct kuželek 

a Marcelovi chyběla jedna do třistapadesáti. Moc pěkné vyvrcholení dnešního zápasu. Hosté tak získávají 

kromě dvou bodů za Marcelovu výhru ještě další dva za větší počet poražených kuželek. Zaslouženě za další 

jejich dvanáctistovku ((1209). Takže nakonec to byli Ajeťáci, kteří šli domů spokojenější, ale ani Junioři se za 

své předvedené výkony nemuseli stydět. 


