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DOMÁCÍ 
   

čz. 45 HOSTÉ 
     

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

FUKOVÁ 214 96 310 0 5 VAŠKO 202 115 317 2 3 

HRUŠKA D. 228 93 321 2 6 ŠTEGOVÁ 204 77 281 0 12 

HAVEL 227 106 333 2 3 NÝVLT 199 84 283 0 13 

ŠANDERA 209 69 278 0 13 SMRŽ 202 107 309 2 3 

 
878 364 1242 2 27   807 383 1190 0 31 

   
  

        
DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 

      
stavěči 6   1242   2 

      
ajeťáci 4   1190   0 

  
  

    

 Odveta mezi týmy byla až nečekaně napínavá. Zatímco na podzim domácí zvítězili 8-2, dnes byl boj mnohem 

vyrovnanější. První si zahráli Veronika a Pepa. Domácí hráčka do plných  soupeři kuželku po kuželce utíkala a kdyby si 

netrefila kotník a následně mantinel, mohl být rozdíl před dorážkou větší, než pouhých šest kuželek (106-100). To 

v dorážce oba zahráli na chlup stejných padesát dva a tak šla Veronika do druhé poloviny mače se stejným vedením jako 

po plných. I druhé plné zahrála lépe domácí hráčka a opět o šest kuželek. Každý přidal dvě kuželky navíc oproti výkonu 

na dráze první. Takže Veronika má náskok tuctu kuželek a velmi slušné šance na výhru. Jenže v dorážce se Pepa konečně 

našel a Veronika musela bojovat o každou devítku. Proto se náskok domácí hráčky pomaličku tenčil. Navíc kapitán hostí 

pár hodů před koncem dává celou devítku a najednou šance na konečnou výhru byla u obou vyrovnaná, jelikož rozdíl 

v kuželkách už byl prakticky smazán. Pepa po devítce otevřel šestkou a zbyl mu na pravé straně lavor, což sice dávalo 

malou naději Veronice. Jenže ta si poslední devítku moc dobře neotevřela a do toho zbylé kuželky ještě ťukala po jedné. 

To Pepovi se povedl lavor dát na jeden hod a tím pádem měl cestičku za výhrou pěkně umetenou. Sice nedal existenc, 

ale ve finále ho to nemuselo mrzet, protože vítězí o sedm kuželek. Oba se v zápalu boje dostali přes třístovku, ale první 

bodíky putují na konto hostí. Druzí si zahráli David a Dáša. Domácí hráč do plných dává sedmnáct kuželek přes stovku a 

rázem vede o dvě devítky. Jenže v dorážce se Dáša překonávala a dokázala ze své ztráty ubrat rovných jedenáct kuželek 

(41-52). Takže po polovině byl v plusu sedmi kuželek domácí hráč. Ve druhých plných se Dáša zlepšila o šest kuželek 

oproti první dráze a dostala se pět kuželek přes stovku. I tak ale ztratila na Davida šest kuželek. Následná dorážka, ale 

hostující hráčce vůbec nesedla a i díky deseti chybám, jí dvě kuželky chyběly ke třem celým devítkám. Zaváháním 

soupeřky David nepohrdl. Ba naopak se ještě zlepšil oproti dráze první a v poklidu si za jednadvacet kuželek přes 

třístovku došel pro výhru a srovnává stav na 2-2. Dáša si sice uhrála letošní osobáček, ale mohla zahrát mnohem víc. 

Třetí šli do boje Martin a Bedřich. Do plných domácí hráč dává tucet kuželek přes stovku. Soupeř se sice dostal taktéž 

přes kilčo, ale i tak ztrácel jedenáct kuželek. V dorážce opět oba zahráli hodně slušně. Bedřichovi chyběla jedna kuželka 

k šesti devítkám a Martin k sedmi devítkám ještě posledním hodem do plných přidal dvě kuželky. Ve druhých plných 

Martin přidal ještě tři kuželky k výkonu z dráhy první. To Bedřich se o tři kuželky pohoršil. Před dorážkou tak bylo jasné, 

že body uhraje domácí hráč, akorát se čekalo, na jakém čísle se zastaví. Nakonec uhrál pěkných 333 , nejlepší výkon 

večera. Bedřichovi ke konci duelu už docházel dech, o čemž svědčí deset chyb a nakonec mu třináct kuželek chybělo k 

vytoužené metě třístovky. Ale i tak to byl jeho letošní zápasový osobáček. Takže před posledním duelem večera vedou 

domácí 4-2 a mají k dobru osmdesát tři kuželky. De facto pohodička pro jejich posledního hráče Petra, proti kterému 

hrál, aby se to nepletlo, Petr od Ajeťáků. Domácímu hráči po plných chyběla jedna kuželka do stovky a před první 

dorážkou ztrácel čtyři kuželky. V té se ale hodně trápil a s odřenýma ušima dorazil tři celé devítky. Což je vlastně docela 

slušný počin, když zvážíme, že využil smysluplně  pouze polovinu hodů z dvaceti možných. Ostatní hody totiž kuželky 

míjely. To jeho soupeř se pochlapil a nabídnutou šanci na vybudování náskoku plně využil. Zvládl rovných sedm devítek a 

po polovině duelu vede o čtyřicet kuželek. Tady možná na chvilku domácím zatrnulo i když stále měli luxusní náskok 

v kuželkách. Druhé plné přinesly zlepšení hry domácího hráče. Do plných dává deset kuželek přes stovku a protože jeho 

soupeři chyběla jedna kuželka do stovky, tak přece jenom mohl domácí hráč dohrát poslední dorážku ve větším klidu, 

než kdyby stále hodně ztrácel. Dorážka pak už byla prakticky vyrovnaná. Domácímu Petrovi chyběly tři kuželky k pěti 

devítkám a jeho soupeři jedna. Ve finále tak sice vítězí Petr Ajeťák, výkonem devět kuželek přes třista, ale to pouze 

stačilo na srovnání stavu po čtyřech duelech na 4-4 . Rozhodující dva body za celkové skóre připadly domácím a ti si tak 

připisují dva body do tabulky za konečnou výhru 6-4. Drží si tak zatím svou neporazitelnost v letošním ročníku. Hosté se 

za své výkony nemusí stydět ani ti, kterým se dnes třístovka nezadařila. I svým výkonem se zasloužili o moc pěkný a 

pohodový sportovní podvečer.  


