
  domácí: starosedláci            datum: 25/10                  hosté: ajeťáci 

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

RANDÝSEK Hynek       194   60  254 18    KUNTOVÁ Dáša          191    79  270 11                                                                        

KABELE Jana                202   94  296  8     SMRŽ Petr                   213    72  285 11                                                                           

ZADINA Rudolf             223   69  292 15    VAŠKO Jozef              246  113  359  5                                                            

RANDÝSKOVÁ Jindra    187   67  254 18    ŠTEGOVÁ Dáša         173    87  260 12                                                          

body:  2    celkem:  806  290 1096 59    body:  8    celkem:  823  351 1174 39 

                        Vítězí ajeťáci poměrem 8 : 2 . 

Hosté si dnes po nedávné porážce spravili chuť i když to zdaleka nebylo jednoduché jak to na první 

pohled podle čísel vypadá. První si zahráli Hynek a Dáša. Úvodní plné se hostující hráčka dlouho zahřívala 

a na soupeře ztratila čtrnáct kuželek. Přesně tolik kolik jí chybělo do celé stovky.V dorážce se oba hodně 

trápili. Dáša dala celé čtyři devítky a o jednu kuželku své manko snížila. Druhé plné už byly z pohledu 

hostující hráčky přece jenom o poznání lepší. Dává pět kuželek přes stovku a její ztráta se snížila o 

jedenáct kuželek. Hynek tak před druhou dorážkou vede pouze o dvě kuželky. Pohodu z plných si Dáša 

přenesla i do dorážky když jí chyběly pouze dvě kuželky k pěti devítkám. To Hynek se opět hodně trápil a 

dvě kuželky mu chyběly ke třem devítkám.To v konečném součtu znamená výhru Dáši o šestnáct kuželek 

a první velmi důležité body pro hosty.Druzí šli na plac Jana a Petr. Do plných chybí domácí hráčce sedm 

kuželek do stovky  na Petra ztrácí jednu devítku. Jenže dorážka hostujícímu hráči hrubě nevyšla když na 

Janu ztrácí sedmnáct kuželek. Takže po půlce vede Jana o osm kuželek. Druhé plné si už domácí hráčka 

lépe pohlídala a dostává se jednu devítku přes kilčo. I tak se její náskok ztenčil o dvě kuželky. Jenže ke 

smůle Petra, dorážka opět lépe vyšla jeho soupeřce. Janě chyběla kuželka k pěti devítkám, což bylo o pět 

kuželek více než se podařilo uhrát Petrovi. Nakonec chyběly domácí hráčce čtyři kuželky ke třem 

stovkám a poráží soupeře o jedenáct kuželek. Po polovině duelů je tak stav 2-2 a o pět kuželek ještě 

vedou hosté. Třetí šli na plány  Ruda a Pepa. Plné na začátek lépe zvládl Ruda když zahrál třináct kuželek 

přes stovku. Ovšem ani Pepa nezahálel a ztrácel na soupeře pouhé dvě kuželky. Následná dorážka 

prakticky určila směr, kterým se bude tento duel vyvíjet. Ruda spáchal tucet chyb a dvě kuželky mu 

chyběly ke třem devítkám. To Pepovi se v dorážce slušně dařilo když mu tři kuželky chyběly k šesti 

devítkám. Takže po půlce vedl hostující kapitán o čtyřiadvacet kuželek. I druhé plné vyšly domácímu 

hráči solidně a dal deset kuželek přes stovku. Jenže i Pepa si plné pohlídal a byl ještě o pětadvacet 

kuželek lepší soupeře(135). Druhá dorážka už byla u Rudy mnohem lepší než ta první a jedna kuželka mu 

chyběla k pěti devítkám. Jenže  Pepa byl dnes k nezastavení a bez jedné kuželky dává sedm devítek. 

Spolu s plnými nakonec Pepovi chyběly tři kuželky ke dvoustovce (197). A měl na ní. To kdyby 

předposledním hodem dorazil zbylé dvě kuželky a šel do plných. Ale na kdyby se kuželky nehrají. 

Nakonec mu to  stačilo aby předvedl nejlepší výkon  dne a zatím i letošního ročníku když mu jedna 

kuželka chyběla ke třistašedesátce. Rudovi chybělo nakonec osm kuželek do třístovky . Takže body uhrál  

Pepa a jeho tým se ujímá vedení 4-2 a také jejich náskok v kuželkách narostl na plus sedmdesát dva. 

Poslední si zahrály Jindra a druhá Dáša.sice bylo o konečném vítězi prakticky rozhodnuto,ale v kuželkách 

se občas stane nemožné a tak i tento duel měl svou důležitost. Do plných se obě zrovna moc 

nepředvedli. Ani jedna se nedostala přes devadesát. Také dorážka bylo jedno velké trápení. Takže po 

součtu vede po půlce hostující hráčka o šest kuželek. Po změně drah se přece jenom domácí hráčka 

vzchopila a do plných dokázala svou ztrátu vymazat a ještě se ujmout vedení o šest kuželek. Naštěstí pro 

hostující hráčku jí mnohem lépe vyšla dorážka, díky které dokázala nakonec svou soupeřku porazit právě 

o těch šest kuželek, co měla k dobru z dráhy první. Hosté tak nakonec poráží soupeře 8-2. 

 


