
  domácí: šikulové                datum: 15/10                  hosté: ajeťáci 

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

POUSTECKÝ Václav        214   92  306  7      SMRŽ Petr                    224   79  303  9                                                     

NOHÁČEK Václav            207   73  280  8      ŠTEGOVÁ Dáša            183   72  255 15                                                                   

HORN Jiří                          223   66  289 11    REWCZUK Marcel        215  105  320  6                                            

NÁDVORNÍKOVÁ Eva      213   78  291  9     VAŠKO Jozef                231  115  346  5                                                                  

body:  4          celkem:  857  309 1166 35        body:  6     celkem:  853  371 1224 35 

                        Vítězí ajeťáci poměrem 6 : 4 . 

Další pěkný a napínavý zápas tohoto ročníku a opět u toho byli Šikulové. Ti znovu potvrdili svou 

vzrůstající formu a dnes dlouho sahali po překvapivé výhře, na úkor tzv. “papírových „favoritů. Na úvod 

se do sebe pustili Václav a Petr. A byl to boj až do posledního hodu. První plné zvládl lépe hostující hráč a 

vedl o sedm klacků. I dorážka mu vyšla lépe a tak šel do druhé poloviny s vedením dvou devítek. Když 

pak ve druhých plných přidal další tři klacky k dobru vypadalo to, že si v poklidu dojde pro výhru. Ale 

Václav ve druhé dorážce od začátku zabral a poměrně rychle své manko smazal a pak už to byl tuhý boj o 

každou poraženou kuželku. Rozhodovaly poslední dva hody. Petr musel dát existencs a šel by do plných. 

Václav si otevřel srdíčkem a v tu chvíli vedl o kuželku. Petr ale zaváhal a bylo rozhodnuto. Václav ještě 

dvě kuželky přidal a zvítězil těsně v tomto duelu. Oba se v zápalu dostali přes třístovku , ale více radosti 

z toho měl domácí hráč. Los určil druhou dvojici ve složení Vašík a Dáša. Tentokráte to byl domácí hráč , 

který začal lépe do plných. I díky Dáši „ozónovce“ vedl o sedmnáct kuželek. A v dorážce své vedení 

navýšil na pětatřicet kuželek. To nebyl zrovna úspěšný začátek hostující hráčky. A po druhých plných, 

když její ztráta narostla o dalších sedm kuželek to už  vypadalo na těžký debakl Dáši. Naštěstí pro ni a její 

tým, se dokázala ve druhé dorážce ještě trochu vrátit do hry a svou ztrátu zkorigovala na pětadvacet 

kuželek. Takže domácí vedou po polovině duelů 4-0 a mají k dobru osmadvacet kuželek. Teď už měl třetí 

hostující hráč Marcel v duelu s Jirkou,tzv „kudlu na krku“, jelikož musel bezpodmínečně vyhrát  aby ještě 

hosté mohli pomýšlet na výhru. Ale přílišná nervozita Marcela v první půli cestě k obratu vůbec 

nesvědčila. První plné prohrál o devítku a po dorážce to bylo o osm kuželek lépe pro Jirku. I druhé plné 

se domácí hráč držel svého soupeře a nedával mu chvilky vydechnout. Před druhou dorážkou stále 

Marcel pár kuželek na soupeře ztrácel a nevypadalo to vůbec , že by dokázal výrazněji ubrat ze ztráty 

hostů v kuželkách. Naštěstí pro hosty , Jirka druhou dorážku nezvládl tak jak by potřeboval. Devět chyb 

to byl až příliš velký hazard s výsledkem. Navíc Marcel se konečně chytil a v dorážce mu to padalo jako 

z partesu. Rychle dohnal své manko a pak už začal stahovat náskok hostů v kuželkách. Druhou dráhu 

zahrál celkem 174 a v součtu hodil dvacet kuželek přes třista.To znamenalo , že tento duel vyhrál 

hostující hráč a snížil stav na 4-2 , ale co bylo podstatnější tak to bylo, že hosté už vedli na skóre o tři 

kuželky. Tímto počinem Marcel výtečně připravil půdu svému poslednímu spoluhráči Pepovi do jeho 

duelu s Evičkou. Pepa se představil o ostrém soutěžním zápase po roce a půl od zranění a tak se 

s napětím čekalo jak zápas zvládne. Sice už pilně dva měsíce trénoval , ale zápas je o něčem jiném a 

navíc když musel povinně vyhrát. Třeba i o kuželku. A Evička taky hrála o hodně a jistě chtěla překvapit a 

soupeře porazit. Takže stálo za to si i tento závěrečný duel shlédnout. Pepa zahrál první plné výborně. 

Sto osmnáct znamenalo vedení o třináct kuželek. I dorážka mu sedla velmi dobře. Přestože nedal existec 

uhrál dvaašedesát a dohromady za celou první dráhu u něj svítilo 180! Evička se taky snažila, ale po 

půlce prohrávala o třicet devět kuželek. Druhé plné opět lépe zahrál hostující hráč a pojistil si své vedení 

o dalších pět kuželek. I druhá dorážka byla ze strany Pepy velmi dobrá a celkem s plnými zahrál 166 a 

spolu s dráhou první se zastavil na osobáčku 346. Nejlepší výkon dne. Evička pořád bojovala a zastavila 

se devítku před třístovkou. Takže i tento duel lépe zvládl hostující hráč, čím srovnal stav na 4-4 a důležité 

body za kuželky taktéž připadly hostů a ti tak celkově vítězí 6-4. Ale byla to z jejich strany opravdu fuška, 

jelikož Šikulové dnes nedali svou kůži zadarmo.Ajeťáci museli vytáhnou z rukávu dvanáct set kuželek aby 

je dokázali porazit. A viděli jsme čtyři třístovky. A vo tom to celý  asi je. 


