
  domácí: ajeťáci          datum: 15/11                  hosté: zahrádkáři 

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

ŠTEGOVÁ Dáša         194     59  253 13      VÍTEK Leoš                237    79  316 14                                                                        

SMRŽ Petr                 217     95  312   3       ZIGAL Pavel             233    95  328    5                                                                           

VAŠKO Jozef              225    86  311   8       ČERMÁK Eduard      161    86  247  13                                                            

REWCZUK Marcel    231   117  348   6       LEV Tomáš               231    59  290 16                                                          

body:  6   celkem:  867  357 1224 30        body:  4    celkem:  862  319 1181 48 

                       Vítězí ajeťáci poměrem 6 : 4 . 

Domácí tým dnes opravdu těžce vybojoval svou letošní třetí výhru. Ale úvodní polovina zápasů tomu 

vůbec nenasvědčovala, myšleno tím že vůbec vyhraje. První si zahráli Dáša a Leoš. Domácí hráčce 

chyběly v prvních plných čtyři kuželky do stovky. To Leoš byl mnohem lepší a před dorážkou vedl o 

osmadvacet kuželek. Dorážka byla u obou velký boj s každou skolenou devítkou. Oba hodně chybovali 

(7/9) a tak toho moc v dorážce nenahráli (24/35). I tak se Leošovi povedlo o dalších jedenáct kuželek 

navýšit své vedení. Změna drah a opět se pokračuje v nastaveném módu z dráhy první. Dáša opět 

zůstává do plných pod čarou stovky, tentokráte o dvě kuželky, což Leošovi pomohlo aby utekl soupeřce 

o dalších patnáct kuželek. V dorážce se domácí hráčka zlepšila o jedenáct kuželek oproti dráze první, 

přesto na soupeře ztratila ještě jednu devítku. Leoš se nakonec i přes čtrnáct chyb dostává šestnáct 

kuželek přes třístovku a přesvědčivě bere první body za výhru. Navíc hosté vedou o třiašedesát kuželek. 

Slušný náskok, ale upřímně to s domácími vypadalo mnohem hůř a jenom díky spoustě chyb Leoše, to 

takhle relativně v konečném součtu všech duelů dobře dopadlo. Druzí si zahráli Petr a Pavel. Úvodní plné 

oba zahráli slušně přes stovku. Petr o osm a soupeř o sedm kuželek. Také v dorážce si oba neutíkali . Petr 

k jedné kuželce vedení z plných, jednu další přidal po dorážce. Takže de facto první dráha nic nerozhodla. 

Vedení dvou kuželek domácího hráče nic neznamenalo. To druhé plné už s nadějemi na výhru jednoho 

z nich hodně napověděly. Petr přidal k výkonu z dráhy první jednu kuželku. Mnohem lépe se, ale dařilo 

Pavlovi, když mu chyběly čtyři kuželky ke stotřiceti. Tady se asi rozhodlo o tom, kdo z této dvojice bude 

na konci spokojenější. V následné dorážce opět ani jeden druhému neutíkal a stejně jako na dráze první, 

byl mezi nimi rozdíl jedné kuželky s tím rozdílem, že tentokráte byl o tu kuželku lepší Pavel (51/52). Oba 

hráči se v zápalu boje dostali poprvé v tomto ročníku přes tři kila. Petr o tucet a Pavel o osmadvacet 

kuželek. Takže po polovině duelů vedou hosté 4-0 a mají k dobru, bez jedné osmdesát kuželek. Do třetí 

dvojice nastoupili dva kapitáni Pepa a Eda. Výsledek tohoto už duelu mohl prakticky napovědět jak 

nakonec celý zápas dopadne. Domácí hráč se do plných dostal pět kuželek přes stovku. Díky zdatné 

pomoci soupeře, který dal dva průhozy, v tuto chvíli vedl o tři devítky. V dorážce se hostující kapitán 

vzchopil a přestože měl o tři chyby víc než Pepa (1/4), dokázal jednu kuželku ze ztráty umazat (51/52). 

Změna drah a opět dokázal domácí hráč do plných soupeři výrazně odskočit. Dává dvacet kuželek přes 

stovku a má k dobru dalších třicet sedm kuželek. A vypadalo to, že může dokonce dál pomýšlet na 

výrazné snížení náskoku hostů v kuželkách. Jenže dorážka to byl opět velmi vyrovnaný boj. Oba hráči 

tentokrát hodně chybovali (7/7). Hlavně domácí kapitán si nějak neporozuměl se sedláky, které ne a ne 

co nejdříve trefit. Nakonec se Pepovi povedlo přidat už pouze jednu kuželku ke svému vedení. Zahrál ve 

finále jedenáct kuželek přes třístovku a kromě prvních bodů za výhru snížil razantně manko v kuželkách. 

Domácí už před posledním duelem ztráceli pouze patnáct kuželek. Do toho nastoupili Marcel a Tomáš. 

Papírově měl všechny trumfy ve svých rukou domácí hráč, ale úvod tomu vůbec nenasvědčoval. První 

plné oba zahráli výtečně. Domácí hráč dává dvacet klacků přes stovku, ale Tomáš byl ještě o tři kuželky 

lepší. Významně o osudu duelu rozhodl začátek dorážky. Tomáš má první devítku na tři hody , Marcel na 

jeden. Druhou měli tak nastejno, ale třetí opět Marcel na jeden hod a tady začal svému soupeři utíkat. 

Navíc domácí hráč v první dorážce nechybuje a tak přes veškerou snahu Tomáše, po první dráze vede 

Marcel i díky tomu, že mu chybělo osm kuželek do dvoustovky o šestadvacet kuželek. Druhé plné opět 

velmi vyrovnané. Oba jdou přes stovku s tím rozdílem, že tentokrát o tři kuželky dává více domácí hráč 

(111/108). Tomáš pak ještě v úvodu druhé dorážky chvíli živil malou naději na zdramatizování vývoje, ale 

tucet chyb tuto naději rychle uhasilo. Ani Marcel se nevyvaroval zbytečných chyb, stejně jako Pepovi mu 

dávali zabrat sedláci a kupodivu i dvakrát minul krále a tak se trochu zastavil jeho slibně rozjetý atak 

nejlepšího letošního výkonu. Nakonec mu chyběly dvě kuželky ke třistapadesáti. Tomáš také dlouho měl 

naději alespoň na třístovku, ale zastavil se deset kuželek před touto hranicí. To znamenalo, že si domácí 

připisují druhou dnešní výhru a jako bonus uhráli i více kuželek, čímž celý zápas vyhrávají 6-4. Ale byla to 

fuška.  


