
domácí: starosedláci            datum: 23/10                  hosté: ajeťáci  

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

GBUR Tomáš               174   67  241 13    VAŠKO Jozef                 217   72  289  7                                                                   

ZADINOVÁ Alena        191   52  243 19    ŠTEGOVÁ Dáša             212   60  272 15                                                         

ZADINA Rudolf            183   53  236 15     SMRŽ Petr                    225   80  305  7                                                         

RANDÝSEK Hynek      209   75  284 11     REWCZUK Marcel       216   86  302  8                                                         

body:  0       celkem:  757  247 1004 58       body: 10    celkem:  870  298 1168 37  

                        Vítězí ajeťáci poměrem 10 : 0 .  

V tomto zápase si hosté poradili se svým soupeřem mnohem lépe než-li v tom předchozím. Od 

začátku si budovali náskok,který  až do konce jenom navyšovali. První se do sebe pustili Tomáš a 

Pepa. Hostující hráč si hned v prvních plných vytvořil náskok dvou devítek a po dorážce vedl o další 

desítku. I druhé plné byly plně v režii Pepy .V dorážce začal Tomáš trochu kousat, taky díky tomu, že 

otvírka u Pepy byla hrozivá, a ze ztráty umazal pět kuželek. Přesto to byla nakonec jednoznačná výhra 

hostujícího hráče. I když dnes byla třístovka z jeho strany nepokořena. Druhé šly na plány dvě dámy 

Alenka a Dáša. Opět to byly plné,které prakticky rozhodly tento duel.Dáša pokaždé byla lepší 

soupeřky. Poprvé o třináct kuželek a podruhé o osm. První dorážku zahrály obě po šestadvaceti, také 

v ní obě desetkrát chybovaly. V té druhé Alenka zahrála stejně jako tu první, kdežto Dáša jí zahrála o 

osm kuželek lépe. Celkově tedy opět berou body hosté.Třetí šli na plac opět chlapi. Ruda a Petr. První 

plné zahrál opět lépe hostující hráč. A to o šest klacků.V dorážce Ruda jednu kuželku ze ztráty ubral a 

tak se šlo do druhé půlky duelu s poměrně vyrovnaným stavem. Ale druhé plné přinesly nečekaně 

rychlé rozuzlení zápasu. Ruda tuto část hry vůbec nezvládl, hlavně psychicky a zahrál jenom 

sedmdesát čtyři. Toho Petr zdatně využil a utekl soupeři o pětatřicet kuželek. Mizérie u Rudy 

pokračovala i v dorážce, když  nedorazil ani dvě celé devítky. Až se nechce věřit, že by na jeho výkon 

mělo tak negativní vliv to,že neměl lepidlo na ruce. Vždyť první dráhu zahrál solidně (144) a bez 

lepidla. To Petr jel na vítězné vlně a podruhé přelezl třístovku. Za rozhodnutého stavu pro hosty 

nastoupila poslední dvojice ve složení Hynek versus Marcel. První plné zahrál domácí hráč o pět 

kuželek lépe a po dorážce stále vedl o čtyři kuželky.Ve druhých plných, ale Marcel zabral a byl to on 

kdo před dorážkou vedl o osm klacků. Marcel pak i dorážku zvládl lépe než-li soupeř a také on přelezl 

nakonec třístovku. To Hynkovi k ní chybělo šestnáct kuželek. Takže tímto Ajeťáci vítězí jasně deset 

nula. 


