
domácí: šikulové                datum: 23/09                  hosté: ajeťáci 

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

NOHÁČEK Václav        160   51  211 18    KUNTOVÁ Dáša         213   80  293  8                                                                      

POUSTECKÝ Václav    205   93  298  5      SMRŽ Petr                220   83  303  7                                                                             

TOMEC František        194   60  254 16    VAŠKO Jozef              210   82  292 10                                                                                

HORN Jiří                      209   78  287 12    ŠTEGOVÁ Dáša          189   66  255 14                                                                                      

body:  2    celkem:     768  282 1050 51    body:  8      celkem:  832  311 1143 39 

Vítězí ajeťáci poměrem 8 : 2 . 

Jak už tomu bývá tradicí tak o  úvodní zápas nového ročníku Kulicha se postarali opět Šikulové a Ajeťáci. Oba 

týmy nastupovaly do zápasu s mírnou nervozitou, pramenící z nejistoty z toho jak budou jejich výkony vypadat 

po letní pauze. První šli na plány Vašík a Dáša .Zatímco domácí kapitán ,stejně jako jeho spoluhráči pilně i během 

letní přestávky piloval své kuželkářské dovednosti tak Dáša se od konce minulého ročníku na kuželně neukázala. 

Ale jak se v zápětí ukázala pranic ze svého kuželkářského umu nezapomněla. Hnedle v prvních plných utekla 

soupeři o čtyřicet kolíků. Hodně jí to usnadnil její soupeř,ale výkon 115 před dorážkou byl více než nadějný.          

I v dorážce hostující hráčka pokračovala v úprku a soupeř na ni ztratil dalších dvacet kuželek. Změna drah 

přinesla přece jenom vyrovnanější boj, ale to nic nemohlo změnit na tom, že první bodíky přesvědčivě získává 

Dáša a moc nechybělo aby ve svém úvodním zápase dala přes tři kila. To Vašík se dostal alespoň jedenáct 

kuželek přes dvoustovku. Druzí šli do sebe Václav a Petr. Tady se už bojovalo mnohem vyrovnaněji. První plné 

zahrál Petr 107 a o jednu devítku vedl.V dorážce zase Václav uhrál o jednu devítku více a tak šli na druhé dráhy 

za vyrovnaného stavu. I druhé plné zvládl hráč hostí lépe a to o šest klacíků. Druhou dorážku opět ovládl domácí 

hráč, ale k jeho smůle pouze o jednu kuželku a tak nakonec vyhrává opět hostující hráč a to o pět kuželek. A jako 

první se dostal přes tři kila.Třetí si zahráli František a Pepa .Co do postav se utkali David a Goliáš. A tentokrát to 

pro Davida nedopadlo dobře. František po prvních plných ztrácel deset kuželek a po dorážce celkem 

jednadvacet. A to Pepa se zrovna moc v dobrém světle neukazoval. I druhé plné přestože se domácí hráč dostal 

jednu kuželku přes stovku zahrál lépe Pepa. S poslední dorážkou konečně mohl být hostující hráč spokojen,šest 

devítek,čímž tím si i pojistil celkové vítězství. Ale ke třístovce mu osm kolíků chybělo. Poslední dvojice nastoupila 

ve složení Jirka a druhá Dáša od Ajeťáků. První plné zvládl mnohem lépe domácí hráč. A to o devatenáct kuželek. 

Také v dorážce si své vedení zkušeně pohlídal a po polovině mače vedl o osmadvacet kuželek. Změna drah opět 

přinesla vyrovnanější dění na plánech. Hostující hráčka konečně trochu zabrala a Jirka tak trochu podvědomě 

polevil a na druhé dráze soupeřku poráží „pouze“ o čtyři kuželky.Ale body pro svůj tým uhrál vcelku v poklidu. 

Hosté tak opět úspěšněji vstupují do soutěže a vítězí 8-2. A padla nám i první třístovka. 


