
  domácí: ajeťáci                 datum: 27/11                  hosté: dřeváci 

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

SMRŽ Petr                   217    97  314 10     ČEPILA Karel st.      197    74  271 12                                                          

ŠTEGOVÁ Dáša           190    78  268 11     KLOFANDA Jiří         227    88  315 10                                               

VAŠKO Jozef                224    78  302  9      KUCA Antonín         198    79  277  9                                             

REWCZUK Marcel       238  133  371  2     ČEPILA Karel ml.     229  122  351  3                                          

body:  8      celkem:  869  386 1255 32      body:  2    celkem:  851  363 1214 34 

                        Vítězí ajeťáci poměrem 8 : 2 . 

Zápas dvou tradičních soupeřů přinesl napínavou podívanou. První si zahráli Petr a Karel senior. 

Domácí hráč si hnedle v prvních plných vybudoval náskok dvaceti kuželek a potom se mu ve zbytku 

zápasu mnohem lépe „dýchalo“. V dorážce zahrál o další tři kuželky víc a do druhé poloviny duelu si 

Petr nesl náskok třiadvaceti klacků. Druhé plné si senior pohlídal mnohem lépe a zahrál sto pět, 

stejně jako Petr. Závěrečná dorážka, ale opět vyšla mnohem lépe Petrovi a ten se nakonec dostal 

patnáct kuželek přes tři kila a po zásluze bral první body pro domácí tým. Druzí nastoupili Dáša a 

Jirka. Tady nastala situace stejná jako přes kopírák akorát v opačném gardu. První plné vyhrál Jirka o 

šestadvacet kuželek a poté už zápas ,přes zaváhání ve druhé dorážce, dohrál v poklidu. Dáša sice na 

druhé dráze bojovala, hlavně v dorážce svou velkou ztrátu kosmeticky upravila, přesto prohrává 

poměrně velkým rozdílem. Po polovině duelů tak byl stav 2-2 a o 4 kuželky vedli hosté. Třetí si zahráli 

Pepa a Tonda. Domácí hráč zahrál do plných sto deset a ujal se vedení o patnáct kuželek. Jenže 

v dorážce se trochu více zasekl a dovolil Tondovi jednu devítku z náskoku ubrat. Takže po půlce vede 

domácí hráč o šest kolíků. A hnedle bylo znovu oč hrát. I druhé plné lépe zvládl domácí hráč a své 

vedení navýšil o jedenáct kuželek. Následující dorážku si Pepa přece jenom lépe pohlídal a nakonec o 

dvě kuželky přelezl přes třístovku. Ke dvěma bodům za výhru ještě přidal jednadvacet kuželek 

k dobru svému poslednímu spoluhráči Marcelovi do boje proti Karlovi juniorovi. I tak měli hosté 

vekou šanci na to aby konečně letos okusili jak chutná výhra. Oba se od sebe pustili bez bázně a hany. 

První plné dal Marcel sto dvacet což bylo o šest kuželek více než zahrál jeho soupeř. Marcel ve svém 

tempu nepolevoval ani v dorážce a juniorovi stále utíkal. Zahrál bez jedné kuželky osmdesát a Kájovi 

utekl o dalších dvacet kuželek. Navíc mu jedna kuželka chyběla ke dvoustovce! Druhá dráha přinesla 

ještě vyrovnanější boj. Marcel plné vyhrál o tři kuželky a vypadalo to , že si v poklidu dojde pro výhru 

a také pěkné konečné číslo. A tak se i stalo. Karel sice v dorážce ze své ztráty jednu devítku smazal, 

přesto si domácí hráč v poklidu došel pro výhru a také svůj osobáček, který znamenal i letošní 

maximum hráče. Karel také zahrál své zápasové maximum, ale na body to dnes nestačilo. Domácí tak 

vyhrávají 8-2 a hosté na svou první letošní výhru stále čekají. 


