
domácí: ajeťáci                 datum: 19/10               hosté: zahrádkáři 

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

SMRŽ Petr            233   94  327  5    ČERMÁK Eduard        201   77  278  9                                                                       

ŠTEGOVÁ Dáša         206   71  277 16    BAMBOUSKOVÁ Jana     199   94  293  5                                                              

VAŠKO Jozef          238   75  313  5    VÍTEK Leoš           204   68  272 14                                                                        

REWCZUK Marcel       216   88  304  0    ZIGAL Pavel          234  115  349  4                                                                          

body:  6    celkem:  893  328 1221 26    body:  4    celkem:  838  354 1192 32 

Vítězí ajeťáci poměrem 6 : 4 . 

Ve svém druhém letošním zápase měli Ajeťáci za soupeře Zahrádkáře. A opět to byl, jako tradičně mezi těmito 

týmy, pohledný a napínavý zápas, ve kterém se ukázalo, že ani vedení o více jak sedmdesát kuželek jednoho 

týmu, nemusí znamenat automaticky klidné dohrání zápasu. První šli na plány Petr a kapitán hostí Eda. Po 

prvních plných vedl Petr o čtrnáct kuželek a zdálo se, že je na dobré cestě za výhrou. Jenže Eda není z těch, kteří 

své zápasy rychle vzdávají a tak se stále bylo nač dívat. V následující dorážce, ač si Eda dovolil hnedle prvním 

hodem průhoz, nakonec oba zahráli skoro stejně, když Petr byl o kuželku lepší. I druhé plné zahrál domácí hráč 

mnohem lépe a to byl také jeho základ ke konečné výhře. Nakonec se i solidní dorážkou dostal tři devítky přes tři 

kila a výtečně tím rozehrál tento zápas pro své další spoluhráče. Eda se pak trochu více ve druhé dorážce trápil a 

to znamenalo, že prohrál  bez jednoho kolíku o padesát kuželek. Druhé nastoupily dvě ženy Dáša a Jana. První 

plné zvládla lépe domácí hráčka o tři kuželky. I první otevření v následné dorážce  osmičkou bylo hodně nadějné. 

Jenže pak vyházela spoustu hodů na pravou fánu, čímž dala vítr do plachet své soupeřce, která se po dorážce 

ujala vedení o dvě kuželky. Změna drah a opět do plných je lepší domácí hráčka a srovnala stav před druhou 

dorážkou na plichtu. Jenže dorážka byla opět jedno velké trápení a sedm chyb oproti jedné u Jany nemohlo 

znamenat nic jiného, nežli ztrátu nadějně rozehraného zápasu a hosté tak srovnávají na 2-2. Třetí měli původně 

nastoupit Marcel a Pavel, ale jelikož se oba někde zatoulali a dorazili když už byla původně čtvrtá dvojice 

připravena ke startu, tak museli počkat až odehrají hráči, kteří měli tento zápas ukončit. A nutno poctivě dodat, 

že změna v pořadí dvojic nejspíše domácím prospěla. Ale to se tak může zdát v kontextu konečného výsledku, 

jelikož v kuželkách se nedá dopředu nic předjímat. Takže jako třetí nastoupili Pepa a Leoš. Domácímu kapitánovi 

vyšly nadmíru první plné. Rovných 130 bylo o osmadvacet více než zahrál jeho soupeř. Takže to měl pěkně 

rozjeté. Jenže to by nebyly kuželky aby šlo všechno jako po drátku. V dorážce si Pepa  ani jednou neotevřel a 

poctivě dorážel kolík po kolíku. Nakonec mu jedna kuželka chyběla k pěti devítkám. Ještě že měl nahráno do 

plných. To Leoš chyboval desetkrát což byla živá voda na Pepův mlýn a po půlce duelu vedl o osmadvacet 

kuželek. Změna drah přinesla přece jenom vyrovnanější vývoj na plánech. Pepa sice do plných ještě šest kuželek 

k vedení přidal, ale opět dorážka to bylo v jeho podání doslova boj o každý poražený kolík. Sice vyrobil celkem 

pouze pět chyb, ale v konečném součtu to nebylo nic slavného. Ale když se k tomu přidaly i celkové plné, tak se 

dostal třináct kuželek přes třístovku a v poklidu uhrál důležité body pro domácí tým. A hlavně za stavu 4-2 ,měli 

domácí k dobru 74 kuželek. Takže se zdálo ,že poslední dvojice už zápas dohraje v poklidu a půjde pouze o to, 

který z tradičních soupeřů bude dnes tím spokojenějším. Ale zdání často klame. Takže to měli v rukách Marcel a 

Pavel. No a začátek vůbec nenechával na pochybách, že Pavel má velkou snahu ještě řádně zamotat s konečným 

výsledkem. Po prvních plných měl Marcel na kontě bez jedné kuželky stovku, ale Pavel byl o dvacet kolíků lepší. 

Čekalo se, co s tímto nepříznivým vývojem domácí hráč provede v dorážce, jenže Pavel na nic nečekal a po 

dorážce už vedl o tři devítky! Čímž se o dost snížilo vedení v kuželkách domácího týmu. Změna drah a Marcel 

začal bojovat. Zahrál o dvě devítky lépe než na dráze první a své manko snížil o dvě kuželky. Jenže dorážku měl 

opět pevně v rukou jeho soupeř a Marcelovi utekl o dalších devatenáct kuželek. Dohromady tak Pavel vyhrává o 

pětačtyřicet kuželek, za což jasně bere poslední volné body. Naštěstí domácím ještě devětadvacet kuželek k 

dobru zůstalo a celkově vítězí 6-4. Pavel zahrál nejlepší výkon dne 349 ! No a Marcel se taktéž dostal přes tři 

kilča a k tomu má jeden významný bonus v podobě celého zápasu bez jediného újezdu ,což se zatím povedlo 

pouze několika hráčům v celé historii naší soutěže a třeba v loňském ročníku se to nepovedlo nikomu. Ajeťáci 

navíc k výhře museli zahrát jednadvacet kuželek přes 1200 , což taktéž svědčí a velmi zajímavém zápase a 

soupeřům k této metě chybělo kuželek osm. 


