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DOMÁCÍ 
   

čz. 2 HOSTÉ 
     

jméno hráče PL DO SUMA B CH jméno hráče PL DO SUMA B CH 

HERDA 201 68 269 2 17 HRODEK 184 53 237 0 20 

HONZOVIČ 154 78 232 0 21 TOMEC 170 66 236 2 15 

SMRŽ 199 87 286 2 11 NOHÁČEK 163 50 213 0 12 

REWCZUK 213 76 289 0 10 HORN 210 84 294 2 10 

 
767 309 1076 2 59 

 
727 253 980 0 57 

   
  

        
DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 

      
ajeťáci 6   1076   2 

      
šikulové 4   980   0 

  
  

    

Oba týmy, si tímto vzájemným zápasem, odstartovali druhou polovinu duelů letošního Kulicha. Ajeťáci  letos 

mají na soupisce tři nováčky, které postupně zapojují do soutěžních zápasů. Dnes nasadili hnedle dva do 

úvodních dvojic. Jako první šel  na plány Honza, pro kterého to už byl jeho druhý zápas v jeho začínající kariéře 

nadějného kuželníka. A soupeřem mu byl ostřílený mazák od Šikulů Ruda. První plné zahráli oba velmi 

vyrovnaně. Oba se o kousek zastavili před stovkou, ale hráč Ajeťáků byl o tři kuželky lepší (97/94). Také 

v dorážce se oba drželi na dostřel. V té Ruda jednu kuželku ze své ztráty umazal (35/36). Takže po polovině 

duelu vede Honza o dvě kuželky. Ve druhých plných se Honza zlepšil na čtyři kuželky přes stovku a protože, se 

Ruda o čtyři kuželky oproti své první dráze pohoršil, tak vedení domácího hráče narostlo o čtrnáct kuželek. 

Také druhá dorážka byla ve znamení převahy Honzy, který prakticky zopakoval výkon z dráhy první i když, díky 

spoustě chyb (10!), o dvě kuželky za ním zaostal. To Ruda se trápil ještě víc. Celkem 15! chyb bylo příčinou 

toho, že mu jedna kuželka chyběla k tomu aby alespoň dorazil dvě celé devítky. Jednoduchými kupeckými 

počty pak dojdeme k závěru, že první duel vyhrává Honza a jeho tým se ujímá vedení 2-0 a má k dobru třicet 

dva kuželek. Pro Honzu, to navíc při jeho druhém startu, byla první výhra v soutěži. Za což byl jistě rád, 

přestože jeho vysněná třístovka byla dnes poměrně daleko. Ale až sníží počet chyb na minimum, tak se jí jistě 

brzy dočká. Druzí hráli, další nováček u Ajeťáků Richard, ten dnes zažil svůj křest ohněm a soupeřem mu byl 

další střílený mazák v týmu Šikulů František. Na hráči Ajeťáků byla po celý duel znát „nováčkovská snaha to 

svému týmu nepokazit“ a to jej dnes hodně svazovalo. První plné vyhrál František o čtyři kuželky (84/88). I díky 

tomu, že si jeho soupeř k své smůle neodpustil pár průhozů. Také v dorážce byl Ríša horší, ale pouze o jednu 

kuželku a tak i ve druhé půli mače měli oba prakticky stejnou šanci na vítězství. Ale Richard si zkomplikoval 

naději na obrat díky několika průhozům i ve druhých plných, čímž byl o čtrnáct kuželek (70) horší než na první 

dráze. František se sice taktéž pohoršil, o šest kuželek, ale jeho vedení se přesto zvýšilo o tucet kuželek. 

V následné dorážce ještě Ríša zabral a mohutně stahoval své manko, dokonce ji vyhrál (44/31), ale dnes mu 

v závěru chybělo trochu toho kuželkářského štěstí, když mu automat nepřipsal kuželku, která byla koulí 

posunuta a opřela se o stěnu (sedlák to mrška jedna umí). Kdyby spadla tak šel posledním hodem ještě do 

plných a měl šanci minimálně na plichtu, ale to mu dnes nebylo přáno. Ale, na kdyby se nehraje, takže dnes 

vítězí František, který srovnává stav na 2-2 a ze ztráty svého týmu ubral čtyři kuželky. Ríša na vlastní kůži 

poznal, že uspět v dalších zápasech nebude vůbec jednoduché. Ale když zapomene na průhozy, tak je u něj 

šance na úspěch velká. Třetí hráli Petr a Vašík. Do prvních plných chybělo pět kuželek do stovky hráči Ajeťáků a 

ujal se vedení o sedm kuželek. V dorážce mu poté chyběla jedna kuželka ke čtyřem doraženým devítkám.  

Protože soupeři chyběly dvě kuželky ke dvěma devítkám, jeho vedení narostlo na šestadvacet kuželek. Na 

druhé dráze se Petr zlepšil oproti první dráze o jednu devítku. To Vašík se pohoršil o třináct kuželek (75) a tak 

náskok hráče Ajeťáků narostl na pětapadesát kuželek. I proto se následná dorážka dohrávala jenom 

z povinnosti, jelikož nebylo pravděpodobné, že by kapitán Šikulů svou ztrátu smazal. I když „ajeťácký robocop“ 

Petr při některých hodech tradičně trpěl tak i v dorážce ještě svůj výkon vylepšil a v poklidu si došel pro další 



body pro svůj tým. Takže před posledním duelem, byl stav 4-2 pro Ajeťáky, kteří navíc měli k dobru sto jedna 

kuželek. Poslední si zahráli dva lídři svých týmů Marcel a Jirka. Marcel letos ještě neokusil jak chutná porážka a 

v této sérii dozajista plánoval pokračovat i dnes. Jenže hnedle úvodní plné daly všechny trumfy do rukou jeho 

soupeře. Marcelovi chyběla jedna kuželka do rovné stovky a rázem ztrácel na Jirku sedmnáct kuželek. No ani 

po dorážce to nebylo s Marcelem o mnoho lepší. Ba naopak. Jirka si své vedení nejenomže pohlídal, ale ještě 

dokázal dalších jedenáct kuželek ke svému náskoku přidat. Takže po půli je mezi hráči rozdíl osmadvaceti 

kuželek. Sice je Marcel znám tím, že dokáže na druhé dráze zahrát ještě lépe a i stahovat ztráty, ale tohle 

manko vypadalo hrozivě. Ale i tak hráč Ajeťáků ještě neházel flintu do žita. Do druhých plných zpřesnil a 

zklidnil hru a postupně se jeho manko hod po hodu snižovalo. Na Jirkovi byla vidět přece jenom postupně 

narůstající nervozita pramenící hlavně z toho, že má velkou šanci porazit, letos zatím neporaženého, hráče 

z top desítky, mezi které samozřejmě patří i on (114/94). Takže nakonec před dorážkou už Jirka vedl „pouze“ o 

osm kuželek. V té oba bojovali až do posledních hodů. V závěru už měl Marcel Jirku na dostřel, přestože 

poslední dvě devítky si otevřel srdíčkem ( po kuželkářsku brandejsem). Tu první ještě zvládl na dva další hody, 

ale u té druhé mu nepřálo štěstí při existenci, když mu málo zatáhnul provaz a zůstala mu jedna kuželka a 

pouze jeden hod. Sice nakonec uklidil, ale ve finále to bylo málo. Ani Jirka to neměl v závěru jednoduché. 

Sedm hodů před koncem mu zůstal čestík s asistencí předního rohu a i když na uklizení potřeboval šest hodů, 

zůstal mu ještě jeden poslední do celé devítky a to rozhodlo v jeho prospěch, jelikož v té době to bylo na 

remízu. Pětka nakonec rozhodla o jeho výhře o pět kuželek a získal tak nečekaně skalp hráče, na kterého si 

brousí zuby spousta jiných vlčáků v soutěži. Ale štěstí přeje připraveným a tím byl dnes Jirka. Takže Šikulové 

uhrávají další body, ale přesto prohrávají celkově 6-4 jelikož Ajeťáci, nahráli více kuželek. Ale ti to neměli  dnes 

vůbec jednoduché. 


