
  domácí: ajeťáci                 datum: 06/04             hosté: starosedláci 

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

VAŠKO Jozef               239  123  362  2    RANDÝSEK Hynek              202   75  277 13                                                            

ŠTEGOVÁ Dáša           209    78  287  6    RANDÝSKOVÁ Jindřiška   186   93  279   6                                                         

SMRŽ Petr                   230  106  336  3    ZADINA Rudolf                   186   80  266 11                                                          

REWCZUK Marcel      195    94  289  6     KABELE Jana                       201   50  251 20                                                                                   

body: 10      celkem:  873  401 1274 17            body:  0    celkem:  775  298 1073 50 

                        Vítězí ajeťáci poměrem 10 : 0 . 

Zápas, ve kterém si uhrál osobáček kapitán Ajeťáků Pepa ,a hosté dostali podruhé v týdnu kanára.Do 

úvodní dvojice nastoupili Pepa a Hynek,.Hostující hráč držel s Pepou krok jakž takž v prvních plných, 

které prohrál o deset kuželek. Ale od té doby už domácí hráč nenechal nikoho na pochybách, kdo že 

to dnes z této dvojice vyhraje.V dorážce zahrál Pepa rovnou sedmdesátku a čtyři kuželky mu chyběli 

do stodevadesátky. A po půlce vedl  o osmačtyřicet kuželek. Druhé plné zahrál Pepa sto dvacet tři a 

soupeři utekl o dalších sedmadvacet kuželek. A v dorážce ještě dalších deset k dobru přidal. Dnes  mu 

to opravdu sedlo a výkonem 362 poražených kuželek si o hodně polepšil své zápasové maximum. 

Uhrál první body pro domácí a také náskok pětaosmdesáti kuželek. Druhé si zahrály Dáša a Jindra. To 

byl  přece jenom mnohem více vyrovnaný duel.První plné se hostující hráčce vůbec nevydařily a toho 

Dáša plně využila  a uhrála si vedení čtyřiadvaceti kuželek.V dorážce se Jindra konečně chytla a dvě 

kuželky ze své ztráty umazala. Změna drah přinesla změnu poměrů na kuželně.Tentokráte  plné obě 

zahrály vyrovnaně když Jindra byla o kuželku lepší. No a v nastoleném trendu pokračovala                      

i v dorážce.Tam se jí povedlo uhrát rovnou padesátku a zle tím zatápěla své soupeřce. Dáša nakonec  

zuby nehty udržela pár kuželek ze svého vedení po prvních plných a vydřela důležité dva bodíky za 

výhru.Třetí si zahráli Petr a Ruda. Tady bylo prakticky rozhodnuto o vítězi hnedle po prvních 

plných.Petr zahrál sto třináct ,kdežto Ruda pouze sedmdesát šest.Ruda se až příliš nechal vyvést 

z míry tím, že mu správně nedrželo lepidlo koule v rukou a než se s tím srovnal, tak už hodně ztrácel.        

V dorážce pak zahráli oba stejně čtyřicet čtyři. Druhé plné ještě hostující hráč zabral a zahrál sto 

deset. Ale Petr zahrál ještě o sedm kolíků více.Závěrečná dorážka pak byla ze strany Petra zahrána 

s velkým přehledem ,když mu jedna kuželka chyběla ,aby dorazil sedm devítek.Nakonec se dostává 

šestatřicet kuželek přes tři kila a přehledem uhrál třetí body pro domácí.Poslední šli na plány Marcel 

a Jana. Zápas byl prakticky rozhodnut a tak hostující hráčka hrála pouze o to aby její tým nedostal na 

cestu domů žlutého ptáčka zpěváčka.První plné byla hodně vyrovnané když Marcel hodil o dvě 

kuželky více.Jenže následující dorážka hnedle rozhodla  o  konečném osudu tohoto duelu. Jana 

spáchala třináct chyb a čtyři kuželky jí chyběli k doražení druhé devítky. To Marcel zahrál 

jednapadesát a zdálo se, že si v poklidu dojde pro dva body. Jenže Jana se ještě nevzdávala. Druhé 

plné i díky soupeřovo zaváhání vyhrála o osm kuželek.A ještě trochu  tím  vykřesala malou naději  na 

zdramatizování duelu. Jenže v dorážce sedmkráte chybovala a tak její snaha vyšla vniveč. Marcel sice 

taky nepředvedl bůhví jaký oslnivý výkon, ale body za výhru uhrál.Jenom ta třístovka byla pro něj 

dneska hodně daleko.Což se také následně negativně projevilo v tabulce průměru jednotlivců,když 

klesnul ze druhého na čtvrté místo v pořadí. 


