
 

 

  domácí: ajeťáci                 datum: 21/01                 hosté: šikulové 

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

NÝVLT Bedřich         198    60  258 16    TOMEC František            176   35  211 23                                                                   

SMRŽ Petr                 210  114  324  6     NÁDVORNÍKOVÁ Eva     207   72  279 11                                                                

ŠTEGOVÁ Dáša         206    88  294  7     NOHÁČEK Václav             179   85  264 10                                                                       

VAŠKO Jozef              224    81  305  5     HORN Jiří                           220   73  293 11                                                                                         

body: 10     celkem:  838  343 1181 34           body:  0    celkem:  782  265 1047 55 

                        Vítězí ajeťáci poměrem 10 : 0 . 

 

Jarní odveta se domácímu týmu povedla mnohem lépe než-li první zápas na podzim.První si zahráli Bedřich 

a František.Oba se pohybují na chvostu mezi jednotlivci a tak se čekal vyrovnaný duel, ve kterém mohl 

zvítězit každý z nich. Hráč domácích měl handicap v tom, že se ještě letos nedostal na kuželnu aby zjistil 

zda-li pak přes vánoční svátky kuželky nezapoměl, oproti tomu František je na kuželně stále pečenej vařenej 

což měla být dnes jeho velká výhoda.První plné si oba nic nedarovali.Rozdíl mezi nimi byla jedna kuželka ve 

prospěch domácího hráče.Dorážka se paradoxně vůbec nepovedla Františkovi, který měl mít tu výhodu, že 

kuželnu navštěvuje mnohem častěji než jeho soupeř.To Bedřich se naopak pochlapil a po půlce se ujal 

vedení o dvě devítky. Větší pohodu vyplývající z náskoku si do druhých plných přinesl domácí hráč. Zahrál tři 

klacky přes stovku a soupeři utekl o dalších jedenáct kuželek. Poté i v dorážce byl lepší soupeře a nakonec 

trápícího se Františka porazil o sedmačtyřicet kuželek. Takový rozdíl se před tímto duelem moc nečekal. Ale 

František dnes opravdu neměl svůj den o čemž svědčí jeho třiadvacet chyb.Druzí si zahráli Petr a Evička.        

I tady se oba drželi na dostřel v prvních plných.Ty vyhrál domácí hráč o sedm kuželek.Mnohem větší rozdíl 

byl mezi hráči v dorážce.Petr zahrál jednašedesát, což bylo o pětadvacet klacků více než se povedlo jeho 

soupeřce.Takže do druhé půle šel s luxusním náskokem domácí hráč.Druhé plné zahrála lépe Evička a ze své 

ztráty smázla čtyři kuželky. Jenže přišla dorážka a v té byl opět lepší Petr. Evička zahrála na chlup stejně 

dorážku jako na své první dráze, ale opět to bylo méně něž se povedlo Petrovi. Ten byl lepší o sedmnáct 

kuželek a nakonec soupeřku poráží i díky tomu, že nahrál čtyřiadvacet kuželek přes třista, o pětačtyřicet 

kuželek. Stav 4-0 a plus devadesát dvě kuželky pro domácí tým, to bylo mnohem slibnější než když na 

podzim v polovině zápasů prohrávali stejným skórem.Třetí šli na plány Dáša a Vašík. Hostující kapitán si 

nechal soupeřku utéct v prvních plných o sedmnáct kuželek.V dorážce se polepšil, přesto jeho ztráta 

narostla o další čtyři kuželky.Druhé plné se Vašíkovi povedly a dostal se o jednu kuželku přes stovku, což 

bylo o třiadvacet více než na dráze první.Jenže ani Dáša nezahálela a svému soupeři utekla o dalších deset 

klacků. Poslední dorážka byla u obou hodně povedená a Vašík o jednu kuželku zahrál více.Jenže na konečný 

výsledek to mělo pramalý vliv a i třetí duel vyhrávají domácí.Poslední si zahráli Pepa a Jirka. Domácí kapitán 

v prvních plných zahrál lépe o osm kuželek.I v dorážce se lépe vedlo Pepovi když své vedení navýšil ještě      

o šest kuželek.Druhé plné vyšly lépe Jirkovi a ten ze své ztráty ubral čtyři kuželky a do dorážky šel domácí 

hráč s vedením deseti kuželek.Dorážka pak opět byla velmi vyrovnaná s trochou více štěstí na straně Pepy, 

který ji zahrál lépe o dvě kuželky lépe než jeho soupeř.Takže i poslední duel vyhrál hráč domácích a hosté si 

tak odnesli domů žlutého ptáčka zpěváčka.Dnes padly další dvě třístovky. 


