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DOMÁCÍ 
   

čz. 67 HOSTÉ 
     

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

BAMBOUSKOVÁ 209 73 282 0 11 HERDA 229 95 324 2 10 

MAŠEK 229 91 320 2 11 SMRŽ 220 73 293 0 14 

ČERMÁK E. 169 52 221 0 25 VAŠKO 227 109 336 2 6 

ZIGAL 210 76 286 0 11 REWCZUK 226 125 351 2 3 

 
817 292 1109 0 58 

 
902 402 1304 2 33 

   
  

        
DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 

      
zahrádkáři 2   1109   0 

      
ajeťáci 8   1304   2 

 
    

    

Ajeťáci, v tomto zápase předvedli zatím svůj nejlepší letošní výkon a bohužel to odnesli s plnou parádou 

Zahrádkáři. Do úvodní dvojice nastoupili Jana a Honza. Domácí hráčka se vrací postupně na plány, jelikož jí 

v nedávné době dosti limitovalo zdraví. To Honza si dnes odehrál už svůj třetí zápas za Ajeťáky. Hnedle úvodní 

plné hrály ve prospěch hostujícího hráče. Janě, chybělo sedm kuželek ke stovce a protože Honza se přes 

stovku dostal o jedenáct kuželek, vedl hostující hráč před dorážkou o dvě devítky. V té poté oba zahráli na 

chlup stejně, když jim jedna kuželka chyběla ke čtyřem celým devítkám. Ve druhých plných se Jana rapidně 

zlepšila, když se dostala dvě devítky přes stovku. Jenže ani Honza nezahálel a byl jenom o dvě kuželky horší. 

V následné dorážce se Jana zlepšila o tři kuželky oproti své dráze první. Jenže Honzovi se splašila kladiva a 

zahrál zatím svou nejlepší dorážku, když mu tři kuželky chyběly k sedmi devítkám. Z toho jasně vyplývá, že 

tento duel s přehledem vyhrává hostující hráč. Aby taky ne, když se vůbec poprvé za svou krátkou kariéru 

dostal přes třístovku a to rovnou o čtyřiadvacet kuželek. Takže, kromě spokojenosti za body pro svůj tým, se 

k tomu přidala i radost za splnění snu dostat, se v zápase přes třista. A k tomu uhrál i slušný náskok 

v kuželkách. Janě do třístovky chyběly rovné dvě devítky. Druzí si zahráli Zdeněk a Petr. Odveta za jejich 

vzájemný duel v podzimním zápase, který skončil remízou. Domácí hráč začal do plných pěkně zostra. Dostal 

se jednadvacet kuželek přes stovku a vedl o šest kuželek. Větší rozdíl v neprospěch hostujícího hráče, ale 

nastal po následné dorážce. Tady Zdeňkovi chyběly dvě kuželky k šesti devítkám, kdežto Petrovi se podařilo 

dorazit pouze čtyři celé devítky. Takže po půlce vede domácí hráč o dvaadvacet kuželek. I druhé plné zahrál 

lépe domácí hráč. Sice dal o třináct kuželek méně než na první dráze, přesto jeho vedení narostlo o další tři 

kuželky. V dorážce aby se to nepletlo, se opět Zdeněk oproti první dráze pohoršil o třináct kuželek, ale ani to 

Petrovi nepomohlo k tomu, aby svou ztrátu snížil. Naopak, ještě o dvě kuželky jeho manko narostlo. Nakonec 

se domácí hráč dostal o dvacet kuželek přes třístovku a svého soupeře poráží o tři devítky. Tím pádem je 

srovnán stav na 2-2 a hosté mají k dobru už jenom patnáct kuželek. Do třetí dvojice nastoupili kapitáni svých 

týmů. Eda a Pepa. Za domácí měl původně hrát Jirka, ale necítil se zdravotně fit a tak za něj nastoupil jako 

náhradník Eda. I toho, ale limitují bolavá kolena. Ale dnes se zdravě „hecnul“ a dohrál zápas až do konce. Edovi 

v úvodních plných chyběla jedna devítka do stovky. Toho využil Pepa, který se dostal tucet kuželek přes 

stovku. V následné dorážce poté Edovi chybí jedna kuželka ke čtyřem celým devítkám. Ani Pepa zrovna nezářil, 

když byl jenom o osm kuželek lepší. Změnou drah, se ale přece jenom začal výrazněji měnit poměr sil na 

kuželně ve prospěch hostujícího kapitána. Přece jenom toho má více natrénováno a na domácím kapitánovi 

byl postupem času více znát tréninkový a zápasový výpadek. Do plných se Edovi povedly dvě ozónovky 

(průhozy) a protože se Pepa dostal patnáct kuželek přes stovku, rázem se jeho náskok z první dráhy rozrostl o 

třicet sedm kuželek. V následné dorážce pak Pepa dává sedm devítek a tři kuželky k nim navíc. To naopak Eda 

se neskutečně trápil. Dává jednu celou devítku a do druhé mu chyběla jedna kuželka. Pepa se nakonec dostal 

o třicet šest kuželek přes třístovku, čímž si vytvořil letošní maximum a porazil své soupeře o sto patnáct 



kuželek. Ale všechna čest jeho soupeři, že zápas dohrál až do konce a nenechal se vystřídat. Tím pádem, hosté 

před posledním duelem vedou 4-2 a mají k dobru sto třicet kuželek. Takže to měl jejich poslední hráč Marcel, 

proti Pavlovi skvěle připravené a mohl hrát bez větších nervů. Ale ani Marcel dnes nenechával nikoho na 

pochybách, kdože dnes na kuželně bude nejlepší. Hodil za hlavu své dva “nepovedené zápasy“ , ve kterých se 

nedostal přes třístovku a od začátku pilně pracoval na svém výkonu. Do plných se dostal tucet kuželek přes 

stovku a ujal se vedení o osm kuželek. Ještě větší náskok uhrál v následné dorážce. Pavlovi chyběly dvě kuželky 

k pěti celým devítkám a Marcelovi jedna k sedmi. Takže po půlce duelu vede hostující hráč tři devítky. Ve 

druhých plných se Pavel zlepšil na šest kuželek přes stovku, přesto jeho manko narostlo o dalších osm kuželek. 

Navíc v závěrečné dorážce se domácí hráč o deset kuželek oproti první dráze pohoršil a to byla voda na 

Marcelův rozjetý mlýn. Tomu se povedlo dorazit celých sem devítek a nakonec na jeho kontě svítil dosavadní 

nejlepší výkon hráče v letošním ročníku, když se dostává jednapadesát kuželek přes třístovku(351). To jeho 

soupeři k metě třista chybělo čtrnáct kuželek. Takže i závěrečný duel vyhrává hostující hráč a Ajeťáci tak poráží 

své soupeře 8-2. V zápalu boje se navíc dostávají jako první letos přes metu třinácti set poražených kuželek a 

to o čtyři kuželky ( 1304). A připisují si další dva důležité body do tabulky týmů. 

V družné náladě si po tomto hlavním zápase dali ještě dva duely náhradníci na soupiskách obou týmů, kteří 

dnes nezasáhli do hlavního zápasu. V prvním duelu se utkali za domácí Jitka proti Evičce. A v tomto duelu 

vyhrává domácí hráčka poměrem 251-242 o jedenáct kuželek. A ve druhém duelu si zahráli, Alenka proti 

Bedřichovi. Tento duel vyhrál pro změnu hostující hráč poměrem 290-277 o třináct kuželek Po konečném 

součtu pak vyhrávají náhradníci Ajeťáků poměrem  4-2 o dvě kuželky. Celkově se páteční večer moc povedl. 

 


