
  domácí: šikulové                datum: 29/09                  hosté: ajeťáci 

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

POUSTECKÝ Václav     202   91  293  9     KUNTOVÁ Dáša           202   86  288   7                                                     

HRODEK Rudolf            198   56  254 17    VAŠKO Jozef                213   94  307 10                                                         

NOHÁČEK Václav         179   86  265 11    NÝVLT Bedřich             194   79  273 11                                                            

TOMEC František         189   68  257 15    REWCZUK Marcel       230   89  319   7                                                                            

body:  2        celkem:  768  301 1069 52    body:  8    celkem:  839  348 1187 35 

                        Vítězí ajeťáci poměrem 8 : 2 . 

Domácí tým se v září patřičně rozjel a dnes absolvoval již třetí zápas letošního ročníku. Za soupeře 

měl loňský třetí tým Ajeťáky. Jako první si zahráli Václav a Dáša. Domácí hráč měl v plánu odčinit své 

nečekané nedávné zaváhání a jeho soupeřka si zase chtěla ověřit jak na tom je,jelikož v minulé 

sezóně nastupovala jenom sporadicky.Takže před oběma byly velké výzvy.Úvodní plné lépe zvládla 

Dáša, dala dvě kuželky přes stovku a ujala se vedení  o  jedenáct kuželek.Také v dorážce se držela a 

s jednou chybou  zvládla bez tří kuželek pět devítek. Jenže soupeř se rozvzpomněl na své lepší 

dorážky a dal bez jedné kuželky šedesátku. Takže do druhé poloviny zápasu jde s vedením šesti 

kuželek Václav. Druhé plné pět Dáša zvládla slušně, když uhrála rovnou stovku. Jenže ani soupeř 

nezaváhal a o jedenáct kuželek byl lepší. Takže měl před dorážkou slušný náskok sedmnácti kuželek. 

Jenže v dorážce nečekaně polevil a neuhrál ani čtyři devítky, do kterých mu chyběly čtyři kuželky a ve 

finále se třásl o konečnou výhru. Dáša totiž zahrála o dvě kuželky víc než na své první dráze a z 

náskoku soupeře umázla rovný tucet kuželek. A mohlo být pro soupeře ještě hůře, to kdyby se Dáša 

dříve dorazila pravého sedláka, čímž by si ušetřila pár hodů na závěr. Takhle nakonec Václav udržel 

náskok pěti kuželek a bral úvodní body dnešního dne. Navíc atakoval i třístovku, do které mu chybělo 

sedm kuželek. Ani Dáša nakonec moc nesmutnila. Na to že hraje jenom občas a hlavně bez tréninků 

předvedla velmi slušný výkon a potvrdila si mimo jiné, že kuželky hrát nezapomněla. Druzí si zahráli 

Ruda a Pepa. Úvodní plné zahráli oba stejně když se dostali jednu kuželku přes kilčo. A to si domácí 

hráč dovolil prosím pěkně průhoz.V následné dorážce se přece jenom projevila větší vyhranost  

hostujícího kapitána a díky rovné padesátce se ujal vedení o šestadvacet kuželek. Ruda totiž 

v dorážce jedenáctkrát chyboval a to mělo velký vliv na to, že mu do tří devítek chyběli tři kuželky. 

Změna drah přinesla pokračování navyšování náskoku hostujícího hráče, když si po plných upevnil své 

vedení o dalších patnáct kuželek. A v dorážce, přes sedm chyb, přidal  ještě tucet. Pepa se jako první 

hráč dostal přes třista, o sedm kuželek, a srovnal stav na 2-2. Navíc jeho tým vede o dvaapadesát 

kuželek. Třetí se do sebe pustili Vašík a Bedřich. Oba o tomto víkendu pilně oslavovali. Domácí hráč 

svůj svátek a jeho soupeř narození  vnuka a tak šli do zápasu s velmi dobrou náladou a patřičně 

uvolněni od stresu z kuželek. Ale paradoxně to mělo na jejich výkony pozitivní vliv. Oba makali naplno 

a odměnou jim byly i slušné výkony. Úvodní plné se zahřívali a  uhráli stejně osmdesát čtyři. V 

dorážce oba sedmkráte chybovali, ale hostující hráč měl jistější ruku a ujal se vedení o osm kuželek. 

Po změně drah pokračoval Bedřich v solidním výkonu a do plných dal deset kuželek přes stovku, což 

si náležitě zvesela užíval.  Navíc to znamenalo navýšení jeho vedení o patnáct kuželek a to bylo před 

dorážkou velmi slibné. Jenže Vašík ještě neházel ,jako správný nimrod, flintu do žita a v dorážce 

mohutně svou ztrátu stahoval.Ale  ani soupeř se nechtěl vzdát šance na výhru.Vašík nakonec dokázal 

těch patnáct kuželek ztráty z plných smazat, ale Bedřichovi ještě zbylo osm kuželek k dobru z dráhy 

první, čímž po dlouhé době bere body za výhru.O vyrovnanosti jejich boje svědčí, že ve druhé dorážce 

oba jenom čtyřikráte chybovali a nakonec uhráli stejných sto čtyřicet šest kuželek.Tímto se hosté 

ujímají vedení 4-2 a cestu za celkovou výhrou mají řádně připravenou.Do poslední dvojice totiž 

nastoupili František a Marcel a při vší úctě k domácímu hráči, byl jasným favoritem hostující hráč. 

Hnedle úvodní plné tyto předpoklady potvrdili. Marcel dal devítku přes stovku a vedl o osmadvacet 

kuželek.Také v dorážce hostující hráč pokračoval v navyšování náskoku ,který na konci první půle 

duelu činil třiačtyřicet kuželek.Změna drah přinesla výrazné zlepšení výkonu domácího hráče. Do 

plných dal sto osm což bylo jenom o šest kuželek méně než dal za celou první dráhu. I tak nadále na 

soupeře ztrácel a to dalších třináct kuželek. I v dorážce František zahrál hodně slušně  a nakonec mu 

chybělo sedm kuželek aby zvládl na druhé dráze sto padesátku. Marcel sice v dorážce trochu zvolnil, 

přesto ještě jeho vedení narostlo o dalších šest kuželek.Tím se hostující hráč jako druhý dnes dostal 

přes třista a potvrdil tak konečnou výhru svého týmu.    


