
  domácí: ajeťáci                 datum: 29/12                  hosté: stavěči 

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

VAŠKO Jozef             202   97  299 10      FUKOVÁ Veronika      226  106  332  9                                                                             

NÝVLT Bedřich         167   45  212 25      HRUŠKA David            238  113  351  3                                                                

ŠTEGOVÁ Dáša         220   86  306 11      HAVEL Martin            231    95  326  5                                                                           

SMRŽ Petr                 224   88  312  8       ŠANDERA Petr            202   86  288 10                                                                             

body:  2     celkem:  813  316 1129 54       body:  8    celkem:  897  400 1297 27 

                        Vítězí stavěči poměrem 8 : 2 . 

Tento zápas byl posledním v roce 2017. Do první dvojice nastoupili Pepa a Veronika. Domácí hráč dokázal 

jakž takž se soupeřkou držet krok pouze v prvních plných. V těch ztratil šest kuželek. To bylo ale 

naposledy, co měl soupeřku na dohled. Pak už mu soupeřka jenom utíkala. V dorážce ztratil Pepa další tři 

devítky a bylo prakticky rozhodnuto. Když pak ve druhých plných ztratil další dvě devítky, vypadalo to na 

pěkný debakl pro domácího hráče. Naštěstí se Veronika ve druhé dorážce zasekla a dovolila tak Pepovi 

jeho ztrátu trochu zredukovat. Druhá dorážka pak z Pepovi strany byla mnohem lepší a nebýt minely 

posledním hodem do dvou zbylých kuželek, mohl se i on dostat přes tři kila. Takhle si z dnešního zápasu 

odnáší „baťovku“. To Veronika se dostala o dvaatřicet kuželek přes třista a její tým se tak ujal vedení  2-0. 

Druzí si zahráli Bedřich a David. Domácí hráč se letos na plánech ukázal poprvé a tak se čekalo, kolik si 

toho zapamatoval z uplynulé sezóny. A bohužel toho moc nebylo. Už jenom to základní, že hráč potřebuje 

ke své hře dvě boty a ne jednu, jak v šatně domácí hráč zjistil a nebýt šlechetného gesta kapitána hostů, 

tak by hrál nejspíš naboso. Tahle dostal životní šanci si zahrát v botech, ve kterých jejich majitel pravidelně 

přehazuje třístovky a tak domácí ve skrytu duše doufali, že trochu toho umu přejde i na jejich hráče. Ale 

brzy se ukázalo, že jenom v botách to není. Už po prvních plných domácí hráč ztrácel rovných třicet 

kuželek. A bylo ještě hůř. Po dorážce ztráta narostla na padesát sedm kuželek. Také díky tomu, že David 

zahrál první dráhu výborně. Změna drah nepřinesla na plánech nic nového. Domácí hráč zahrál plné ještě 

hůře než-li ty první a protože David zahrál stejné plné jako na dráze první, tak domácí hráč před dorážkou 

ztrácel bez dvou kuželek rovnou stovku. A ztráta dále rostla i po dorážce. Bedřich horko těžko dorazil dvě 

devítky a skončil na dvanácti kuželkách přes dvoustovku. To David si svou hru užíval a nakonec si uhrál 

svůj osobáček, když se zastavil na čísle 351. A nadělil tak soupeři ranec sto devětatřiceti kuželek. Budu 

muset najít jestli to není největší rozdíl letošního ročníku. Třetí si zahráli Dáša a Martin. Domácí hráčka 

vyhrála první plné o dvě kuželky. Od té chvíle, si ale vzal otěže do svých rukou Martin. V dorážce vyhrál o 

deset kuželek a vedl po půlce o kuželek osm. Druhé plné si Martin lépe pohlídal a utekl Dáše o dalších 

třináct kuželek. V závěrečné dorážce s ním domácí hráčka držela krok a dokonce jednu kuželky ze své 

ztráty ubrala. Nakonec na chlup zopakovala svou třistašestku ze svého předchozího zápasu. Ale Martin 

zahrál o dvacet kuželek více a tak i třetí duel vyhrávají hosté. Poslední si zahráli Petr a Petr. Ten domácí 

soupeři utekl v prvních plných o šestnáct kuželek a po dorážce si své vedení o jednu kuželku navýšil.             

I druhé plné zahrál domácí hráč lépe. Hostující Petr zahrál plné stejně jako na dráze první sto jedna, přesto 

o dalších šest kuželek narostlo jeho manko. Druhou dorážku zahráli oba stejně jako tu první (44/43) a tak 

poslední bodíky uhrál domácí hráč a odvrátil tak hrozícího kanárka. Hostují hráč zahrál obě dráhy na chlup 

stejně (101/43/5-plné/dorážka/chyby). Nakonec hosté ještě do poslední chvíle usilovali o překonání 

týmové třináctistovky, ale ve finále jim k této metě chyběli tři kuželky. 


