
    domácí: ajeťáci                 datum: 22/12                  hosté: dřeváci 

 jméno hráče             pln  dor  cel ch          jméno hráče             pln  dor  cel ch                                                                        

ŠTEGOVÁ Dáša           201  105  306  2    KLOFANDA Jiří            231  109  340  6                                                                       

SMRŽ Petr                   236  121  357  2    ČEPILA Karel ml.         187  101  288  5                                                                            

VAŠKO Jozef                215    88  303  8    KUCA Antonín             205    97  302  5                                                                 

REWCZUK Marcel       230  103  333  2    BRYNDAČ Stanislav    159    47  206 17                                                                          

body:  8       celkem:  882  417 1299 14       body:  2    celkem:  782  354 1136 33 

                     Vítězí ajeťáci poměrem 8 : 2 . 

Den po těžkém boji, se na plánech opět představili Dřeváci a tentokráte jim za soupeře byli Ajeťáci. Do 

první dvojice los určil za soupeře Dášu a Jirku. Domácí hráčka po prvních plných prohrávala o třicet čtyři 

kuželky a vypadlo to s ní zle nedobře. Jenže dorážka jí sedla náramně a se dvěma chybami porazila 

padesát dvě kuželky, což bylo o čtyři více než-li její soupeř na vedlejší dráze. Takže po půlce byla její ztráta 

třicet kuželek. Druhé plné byly ve znamení zlepšeného výkonu domácí hráčky a zahrála bez jedné kuželky 

sto dvacet. A opět své manko snížila o čtyři kuželky. I druhou dorážku zahrála výborně. Dokonce bez chyby 

a o jednu kuželku hodila více než na dráze první. Ale Ani Jirka nezahálel a zahrál v dorážce výborně. Byl o 

osm kuželek  lepší soupeřky a vrátil tak výši svého vedení na ten samý rozdíl, který byl po prvních plných. 

Tady domácí hráčka ztratila všechny šance na vyrovnanější zápas. Přesto ale se letos poprvé dostala přes 

třístovku a to o šest kuželek. Jirka byl ještě o třicet čtyři kuželky lepší a navýšil si tak své letošní maximum. 

Druzí si zahráli Petr a Karel junior. První plné byly věrnou kopií úvodního duelu. Akorát si v ní aktéři 

vyměnili posty. Tentokrát plné nevyšli hráči hostí,to když uhrál osmdesát čtyři a před dorážkou ztrácel 

třiatřicet kuželek. Jenže dorážku zahrál junior výtečně. Rovných dvaasedmdesát poražených kuželek jej 

rychle vrátilo zpátky do boje. Petr se sice taktéž snažil, ale i tak se jeho náskok po plných, smrsknul na pět 

kuželek. I druhé plné si lépe pohlídal Petr. Junior se dostal tři kuželky přes sto, přesto jeho ztráta narostla 

o dalších šestnáct kuželek. Druhá dorážka pak rychle rozhodla o výhře domácího hráče. Zahrál ji čistě bez 

ztráty kytičky a odměnou mu bylo sedmasedmdesát poražených kuželek. Junior chyboval jenom čtyřikrát 

přesto na soupeře ztratil dalších čtyřicet osm kuželek. Petr druhou dráhu zahrál čtyři kuželky pod dvěstě a 

odměnou mu byl osobáček 357. Takže po půlce duelů byl stav 2-2 a na kuželky vedli domácí. A to o 

pětatřicet. Třetí si zahráli Pepa a Tonda. První plné vyhrál domácí hráč o čtyři kuželky a to díky jednomu 

průhozu jeho soupeře. V dorážce se Tonda polepšil a porazil Pepu o dvě devítky. I druhé plné vyhrál Pepa 

a své manko snížil o šest kuželek. Tonda tak stále vedl, ale již jenom o sedm kuželek. V dorážce to byl boj 

až do posledního hodu. Pepa už skončil a vedl o dvě kuželky. Tondovi zbyli dva hody na sedláka a fánu. 

Nakonec se štěstí přiklonilo k domácímu hráči, když jeho soupeř dorazil pouze jenu kuželku a Pepa tak 

vyhrál o kolík. Oba se dostali přes třista, ale šťastnější byl domácí hráč. I když i Tonda byl nakonec rád za 

svou první zápasovou třístovku. Poslední si zahráli Marcel a Standa. Tento duel rozhodlo prvních dvacet 

hodů do plných.Standa zahrál jenom sedmdesát a hned na začátku ztrácel na soupeře propastných 

pětačtyřicet kuželek. Zbytek duelu se pak dohrával pouze z povinnosti a šlo už jenom o to na jakém 

konečném čísle se domácí tým zastaví. Nakonec jim jedna kuželka chyběla ke třináctistovce a to je ještě 

dlouho mrzelo. Marcel se jako čtvrtý domácí hráč dostal přes třista a určil tak konečnou výhru na 8-2.  


