
 

  domácí: ajeťáci                 datum: 08/03                 hosté: šikulové 

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

ŠTEGOVÁ Dáša          211   88  299  8      POUSTECKÝ Václav         200  101  301  7                                                          

SMRŽ Petr                   191   80  271 10    NÁDVORNÍKOVÁ Eva     196    72  268 15                                                        

NÝVLT Bedřich            179   60  239 16    HORN Jiří                          219  104  323  8                                                             

REWCZUK Marcel      222   87  309 11    NOHÁČEK Václav             187    66  253 17                                                     

body:  4      celkem:  803  315 1118 45    body:  6    celkem:  802  343 1145 47 

                        Vítězí šikulové poměrem 6 : 4 . 

Domácí tým letos hodně laboruje se zraněními svých hráčů a tak sestavu látá jak to jde a do dnešního 

zápasu mu  zatím vycházelo, že i s touto komplikací dokázal ubojovat i výhry. Ale dnes už narazil. 

První hráli Dáša a Vašek. Domácí hráčka do plných soupeři utekla o jednadvacet kuželek a v dorážce o 

dalších tucet. Takže po půlce vedla díky výkonu stojednašedesát  o solidních třiatřicet kuželek. Což by 

svádělo ke kacířské myšlence, že už o výhru nemůže přijít. Ale to by jsme nesměli hrát kuželky.Tady 

se hraje až do posledního hodu. Ještě druhé plné nenaznačovaly, že by měla přijít změna v roli 

konečného vítěze. Václav se sice zlepšil na stočtrnáct, ale soupeřka byla pouze o deset kuželek horší. 

Mnohem hůře bylo pro domácí hráčku v dorážce. V té se jí přestalo dařit a naopak Václavovi to 

solidně padalo. A tak se nikdo nemohl divit tomu, že se náskok domácí hráčky, k nelibosti jejích 

spoluhráčů, rychle tenčil a když si nakonec  Dáša poslední devítku hodně komplikovala, dokázal 

Václav posledním hodem úplně otočit vývoj duelu ve svůj prospěch a výkonem jedné kuželky přes 

třístovku, uhrát první velmi důležitou výhru pro svůj tým. Dáša předvedla svůj nejlepší letošní výkon 

když jí do třístovky chyběla jedna kuželka, ale ani ten jí nestačil na výhru. Druzí nastoupili Petr a 

Evička. Domácího hráče čekala za pár dní operace kolena, ale ani to jej neodradilo od toho aby 

pomohl  svému týmu, vzhledem ke komplikacím se sestavou, se ctí odehrát tento zápas. Do plných se 

dlouho hledal a tak mu Evička utekla o dvacet kuželek. Mnohem lépe se ale dařilo Petrovi v následné 

dorážce. V té se mu podařilo dorazit  šest devítek a když se jeho soupeřka hodně dlouho potýkala 

s doražením své první devítky a vlastně i těch dvou zbylých, které nakonec zdolala, bylo po půlce 

vedení o sedm kuželek na straně domácího hráče. Druhá dráha byl úplný opak dráhy první u obou 

hráčů. Petr do plných soupeřce  utekl o dvě devítky a zdálo se, že má vývoj duelu pevně ve svých 

rukou. Ale hostující hráčka se s tímto vývojem nehodlala smířit  a zle zatápěla Petrovi. Tomu došla 

v dorážce šťáva a nakonec zuby nehty udržel šest kuželek ze svého vedení před dorážkou. Což 

nakonec znamenalo první výru pro domácí tým. Osud celého zápasu rozhodla třetí dvojice. V té hráli 

Bedřich a Jirka. První plné  chyběly čtyři kuželky domácímu hráči do stovky a ztrácel na soupeře 

patnáct kuželek. Mnohem hůře bylo pro domácí následně v dorážce. V té Bedřich nedokázal dorazit 

ani celé dvě devítky, chyběla mu jedna kuželka. To Jirka se s tím tak nemazlil a do šesti devítek mu 

chyběly tři kuželky. Takže po půlce Bedřich ztrácí, bez jedné padesát kuželek. A bylo ještě hůř. Druhé 

plné zahrál Bedřich ještě o třináct kuželek méně než na dráze první a ztratil dalších pětadvacet 

kuželek. V dorážce se sice ještě domácí hráč vzchopil, když  do pěti devítek mu chyběla jedna kuželka, 

ale i tak ztratil ještě deset kuželek. Jirka zahrál dnes opravdu výborně a výrazně si výkonem třiadvacet 

kuželek přes třístovku, zvýšil svůj osobáček za což samozřejmě bral body pro svůj mančaft. To Bedřich 

se svým číslem spokojen vůbec nemohl být a co bylo pro domácí ještě horší, tak hosté kromě toho, že 

vedli 4-2 měli ještě k dobru osmdesát kuželek což bylo pro ně před posledním duelem hodně 

nadějné. Takže poslední dva hráči Vašík a Marcel měli před sebou dva odlišné úkoly. Hostující kapitán 

měl za úkol udržet pár kuželek k dobru aby jeho tým mohl slavit  celkovou výhru. No a Marcel musel 

vyhrát, což by nebylo tak nemožné, ale ještě smazat obrovský rozdíl v kuželkách aby domácí mohli 

pomýšlet na obrat. Jenže Vašík se soupeře hodně dlouho držel. Do plných Marcel dává deset kuželek 

přes stovku, ale soupeř byl horší jenom o sedm kuželek. Také v dorážce domácí hráč soupeři moc 

neutíkal, přestože  měl Vašík větší práci s dorážením kuželek. Nakonec po  první dorážce Marcel ubral 

z náskoku hostí dalších deset kuželek. I tak jich po půlce ještě hostům zbývalo třiašedesát. Ve druhých 

plných konečně domácí hráč dokázal výrazně ubrat z manka v kuželkách když jich stáhnul 

osmadvacet. Jenže v dorážce se Vašík zase kousnul a dovolil Marcelovi utéct jenom o deset kuželek. 

Což bylo pro výhru domácích žalostně málo. Marcel se sice dostal o devět kuželek přes třista a uhrál 

body za výhru, ale díky Vašíkovi hostům zbylo  z náskoku čtyřiadvacet kuželek a to znamenalo první 



porážku domácích od Šikulů v celé historii Kulicha. Domácí tým tak prakticky přišel o naději  na 

umístění na bedně a ještě se budou hodně potit ve zbytku zápasů aby pomýšleli na solidní umístění. 

 

 

              Pořadí družstev : průběžné  

 1.  dřeváci              6   0   1   1207.7    47: 23   12   +8                                                                                                      

2.  stavěči                5   0   1   1287.5    48: 12   10   +2                                                                                                            

3.  junioři                 5   0   2   1251.4    44: 26   10   +4                                                                                                            

4.  zahrádkáři          4   0   3   1192.9    46: 24     8   +2                                                                                                           

5.  ajeťáci                 3   0   4   1186.1    36: 34     6   -2                                                                                                     

6.  šikulové               1   0   7   1086.3    17: 63     2   -8                                                                                              

7.  starosedláci        1   0   7   1090.5    12: 68     2   -6 


