
  domácí: ajeťáci                 datum: 15/11               hosté: zahrádkáři 

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

KUNTOVÁ Dáša         204   80  284 13    BAMBOUSKOVÁ Jana     222   87  309  6                                                                  

VAŠKO Jozef               209   77  286  9     ČERMÁK Eduard             176   59  235 18                                                                        

SMRŽ Petr                   224   82  306  5     VÍTEK Leoš                       226   69  295  9                                                                            

REWCZUK Marcel      244  114  358  5   ZIGAL Pavel                    220   89  309 10                                                         

body:  8        celkem:  881  353 1234 32         body:  2    celkem:  844  304 1148 43 

                     Vítězí ajeťáci poměrem 8 : 2 . 

Zápas,ve kterém se ukázalo,jak je důležité „míti“ klid na hru. Především pro výkony jednotlivých hráčů. 

První a jediné, které měli tzv. klídek  si zahrály Dáša a Jana. Domácí hráčka se ukázala poprvé v zápase po 

ukončení loňské sezóny a tak jsme byli zvědaví, co si všechno pamatuje z kuželek. No a až na ty chyby, to 

nebylo zase tak špatné. Ale blíže k zápasu. Dáša se zpočátku na plánech hledala a to se projevilo hlavně 

v prvních plných.Tam ztratila na soupeřku dvaadvacet kuželek a to se ukázalo býti v konečném součtu až 

příliš. V dorážce pak zahrály obě stejně pětačtyřicet.Ve druhých plných domácí hráčka ubrala ze ztráty 

čtyři kuželky. Ale pak v dorážce osm krát chybovala a bylo po šanci na body. To Jana si závěr zkušeně 

pohlídala a byla z toho její první letošní třístovka. A vedení jejího týmu 2-0. Ani Dáša nakonec nezahrála 

špatně. Nebýt těch chyb v dorážce, tak klidně taky mohla třístovku atakovat. Ale to jsou jenom kdyby a 

na ty se nehraje.Takže to byl první a poslední klidný duel. Zbývající tři pak ovlivnilo to, že oba týmy 

nenastoupily od začátku v plné sestavě a poté se docela dlouho čekalo na zbývající hráče. Po jednom 

z každého týmu. Ještě že žijeme v éře mobilů! Do druhého duelu nastoupili dva kapitáni Pepa a Eda. Ti 

ještě nastoupili relativně v poklidu, podle itineráře, ale v průběhu duelu, pak kromě vlastní hry řešili 

v jakém složení nastoupí zbývající duely, když v každém nebyl doposud přítomen jeden hráč.Ve třetím 

hostující a ve čtvrtém domácí. A to se hlavně nejvíc projevilo na výkonu hostujícího kapitána. První plné 

lépe zvládl Pepa. Dal sto šest a vedl o dvaadvacet kuželek. A v dorážce pak ještě o dalších šest soupeři 

utekl. Ve druhých plných se Eda trochu polepšil, přesto ztratil dalších jedenáct kuželek a dorážka pak už 

byla prakticky jenom formalita. Oba hráči v ní hodně chybovali. Pepa sedm krát a Eda dokonce jedenáct 

krát. Domácí hráč nakonec dovedl zápas do vítězného konce, ale výkon teda nic moc.No a Eda se 

protrápil ke svému zatím nejhoršímu výsledku v soutěži. Takže stav byl po této dvojici 2-2 a na kuželky 

teď vedli domácí. Chvilku po skončení duelu konečně dorazili oba chybějící hráči a tak se mohlo bez 

přerušení pokračovat v zápase. Jako třetí se představili na plánech Petr a Leoš. Domácí hráč hned 

v plných zaútočil a vedl o pět kuželek. Jenže Leoš se v dorážce vrátil zpět do hry a po půlce měli oba 

stopětačtyřicet. Druhé plné začal naopak lépe hostující hráč a ujal se vedení o sedm kuželek. Dorážku 

pro změnu zase lépe zahrál lépe Petr. A to o dvě devítky. Také díky tomu, že o polovinu méně chyboval 

než-li jeho soupeř. Nakonec domácí hráč i ve svém třetím letošním zápase překonal třístovku, dnes o 

šest kuželek a to mu stačilo na to aby vyhrál tento duel. Leoš se totiž zastavil pět kuželek před touto 

metou. Poslední si zahráli dva tradiční soupeři na kuželně a kamarádi mimo plány,Marcel a Pavel. Na 

nich záleželo,který tým dnes odejde s kuželny spokojenější. I když lépe to měl připravené domácí hráč. 

Hned první plné napověděly ,kdo bude dnes tahat za delší konec provazu. Marcel zahrál sto dvacet tři a 

vedl o třináct kuželek. I dorážka mu vyšla lépe a své vedení navýšil o dalších devět kuželek.Také druhá 

dráha pokračovala ve stejném scénáři. Marcel dal stojednadvacet a opět se soupeři vzdálil, tentokráte o 

jedenáct klacků. No a ani dorážka nic na jeho cestě za jasnou výhrou nic nezměnila. Ba naopak ještě své 

vedení navýšil a nakonec hodil výborných třistapadesát osm,letos zatím druhý nejlepší výkon hráče. 

Pavel se sice dostal o devět kuželek přes třista , ale dnes to bylo málo na body. Domácí hráč tak vítězně 

završuje cestu svého týmu za celkovou výhrou. 


