
  domácí: starosedláci            datum: 07/12                  hosté: ajeťáci 

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

RANDÝSEK Hynek         189   62  251 12    KUNTOVÁ Dáša         215    69  284 13                                

RANDÝSKOVÁ Jindra    209   83  292   7    ŠTEGOVÁ Dáša          207  101  308  6                                          

GBUR Tomáš                  193   97  290 11    VAŠKO Jozef              215    89  304  8                                                

ZADINA Rudolf               230   86  316   9   NÝVLT Bedřich          168    52  220 18                                                 

body:  4        celkem:  821  328 1149 39      body:  6    celkem:  805  311 1116 45 

                        Vítězí ajeťáci poměrem 6 : 4 . 

Hosté do tohoto zápasu museli oprášit svou starou sestavu ,jelikož jim chyběli dva hráči ze základu, 

se kterou kdysi dávno začínali svou kuželkářskou éru a museli se sec sakra snažit aby uhráli „ 

povinnou výhru“. První šli na plac Hynek a první Dáša hostů. V prvních plných hostující hráčka uhrála 

náskok jedenácti kuželek a ten udržela prakticky i po dorážce, když ztratila z vedení jednu kuželku. 

Změna drah a opět to je hostující hráčka, která lépe zvládla plné. Tentokrát o patnáct kuželek. Pod 

dojmem solidního vedení si poté lépe pohlídala závěrečnou dorážku, ve které svůj náskok ještě 

navýšila. Nakonec první body bere Dáša a k tomu i vedení třiatřiceti kuželek. Další si zahráli dvě ženy 

Jindra a druhá Dáša od Ajeťáků. Tady jsme byli svědky velmi napínavého, až nečekaně vyrovnaného 

boje, který se prakticky rozhodl až v samotném závěru. První plné vyhrála Jindra o jednu devítku. 

Dorážka zase vyšla velmi pěkně Dáše, která dala rovnou šedesátku a po půlce tak vede o jedenáct 

kuželek. Změna drah a opět velký boj obou hráček. Dáša si nenechala soupeřku do plných utéct jako 

na první dráze a naopak to byla ona, která je zahrála lépe a to o sedm kuželek. I v dorážce to bylo 

dlouho vyrovnané až rozhodlo rychlejší dorážení devítek u hostující hráčky, která se nakonec poprvé 

letos dostala přes tři kila za což brala body za výhru. Ale ani Jindra nezahrála špatně a jenom deset 

kuželek jí chybělo k překonání této mety. Po půlce tedy vedou hosté 4-0 a mají k dobru 

devětačtyřicet kuželek. Do třetího duelu nastoupili proti sobě Tomáš a Pepa. Domácí hráč musel 

zabrat aby ještě jeho tým měl naději na obrat a jeho soupeř by zase svou výhrou už zpečetil výhru 

hostů. No a v první půli se na plánech ale děli věci. Domácí hráč se do „kuželkářsky“ mnohem 

zkušenějšího soupeře, pustil bez bázně a hany a od začátku mu nedával nic zadarmo. Ba právě 

naopak to byl Pepa, který se jej zuby nehty musel držet. A v první půli mu teda zrovna moc nešlo. 

Tomáš v plných dal sto třináct a vedl tak o sedm kuželek. Což ještě pro soupeře nebyla zase taková 

ztráta , která by se nedala v dorážce dohnat. Jenže Pepa v ní šestkrát chyboval a nejenže svou ztrátu 

nestahoval, ale ona se ještě navyšovala. A to až na pětadvacet kuželek po první polovině. Tomáš 

zahrál opravdu výborně za což mu 164 kuželek bylo odměnou. Před druhou polovinou tak měl 

hostující hráč hodně co dohánět. No a nutno říct, že ho těch „pětadvacet na prdel“ řádně probudilo a 

na druhé dráze předvedl mnohem lepší hru než na dráze první. Hodně mu to usnadnil i jeho soupeř, 

který hnedle prvním hodem dal ozónovku a dal tzv. čichnout soupeři k možné šanci na obrat. Do 

konce druhých plných Pepa dokázal nejenomže svou ztrátu smazat, ale ještě o čtyři kuželky se dostal 

do vedení. V dorážce si poté své vedení kuželku po kuželce navyšoval a nakonec se dostal čtyři 

kuželky přes tři kila. Tomáš se k Pepovo štěstí a své smůle na druhé dráze nemohl dostat do pohody 

jakou měl na dráze první a nadějně rozehraný zápas prohrál. I tak zahrál pěkné číslo a deset klacků 

mu chybělo ke třem stovkám. Navíc Pepu opravdu řádně na dráze prohnal. Takže hosté už vedou 6-0 

o 63 kuželek a poslední duel už byl pouze o tom, jaké bude konečné skóre zápasu. Do něj nastoupili 

Ruda a Bedřich. Od začátku měl domácí hráč nad svým soupeřem jasně navrch. Bedřich se Rudy 

prakticky držel jenom v prvních plných. I tak mu soupeř utekl o dvě devítky. Ve zbytku zápasu to bylo 

ze strany hostujícího hráče jenom trápení, které ve finále potvrdilo i konečné číslo na jeho kontě, 

které je zatím letos nejhorší mezi všemi hráči. To Rudovi se povedla další třístovka a dokonce dokázal 

ještě nahrát pro svůj tým tolik kuželek nad soupeřem, že v konečném součtu byli domácí lepší než-li 

hosté. Což jim ale stačilo pouze na kosmetickou úpravu výše jejich porážky. Hosté tak vítězí ale 

neměli to dnes vůbec jednoduché. 


