
  domácí: šikulové                datum: 05/11             hosté: starosedláci 

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

NOHÁČEK Václav           213   62  275 11     ZADINOVÁ Alena        171   58  229 17                                                         

TOMEC František           182   46  228 19     KABELE Jana                207  104  311  3                                                

NÁDVORNÍKOVÁ Eva     203   73  276 12     ZADINA Rudolf            195   57  252 14                                                    

HRODEK Rudolf              209   68  277 11      RANDÝSEK Hynek       199   88  287 10                                                               

body:  4         celkem:  807  249 1056 53    body:  6         celkem:  772  307 1079 44 

                      Vítězí starosedláci  poměrem  6 : 4 . 

Tak se nám konečně dočkali. Kdo? No přece Starosedláci. Tak dlouho na sobě poctivě na trénincích 

makali až konečně poprvé poznali jak chutná vítězství. Ale ani dnes to nebylo pro ně jednoduché. 

První si spolu začali Václav a Alenka. Samozřejmě na dráze jako správní soupeři. Aby si to někdo 

špatně nevysvětloval. První plné zahrál domácí hráč velmi dobře a utekl soupeřce o čtyřiadvacet 

kuželek. I v dorážce byl o kousek lepší a tak šel na druhou dráhu s vedením osmadvaceti klacků.Také 

druhé plné zahrál lépe Václav když náskok navýšil o další dvě devítky. V dorážce pak oba zahráli 

stejných šestadvacet a tak první body uhrál domácí hráč a k tomu vedení o čtyřicet šest kuželek. Druzí 

si zahráli František a objev letošního ročníku Jana. Domácí hráč se na plánech objevil poprvé po svém 

životním výkonu proti Juniorům když zahrál 314 a tak se právem čekalo ,jestli na toto číslo dokáže 

navázat. Mimochodem kdyby jej zopakoval tak by dnes vyhrál. A naopak soupeřka letos hrála dvakrát 

a pokaždé se zlepšovala a už ve druhém zápase přehodila třístovku. Tak se právem čekal zajímavý 

duel. První plné si lépe pohlídala hostující hráčka. František zahrál na něj slušných devadesát, přesto 

ztrácel čtrnáct kuželek. No a po dorážce to pro něj nevypadalo moc růžově. To ztratil dalších 

pětadvacet kuželek. Na vině bylo hlavně jedenáct chyb , kdežto Jana měla pouze dvě. No a hostující 

hráčka pokračovala ve stejném stylu na dráze druhé. V plných si navýšila náskok o dalších jedenáct 

kuželek a bylo jasné , že už si výhru nenechá ze svých rukou vzít. Když pak v dorážce pouze jedinkrát 

chybovala tak se nikdo nemohl divit, že si uhrála další třístovku a tu překonala o jedenáct kuželek. 

Další navýšení osobáčku. To František se opět dorážkou protrápil až do konce a výsledkem je prohra o 

osmdesát tři kuželek. Rázem jsou tedy na koni hosté , kteří za stavu 2-2 vedou o třicet sedm kuželek. 

Třetí šli do sebe Evička a Ruda. Tady se na začátku nevědělo , kdo že to z nich bude tahat za delší 

konec provazu. Papírově to měl být hostující hráč, alespoň co do zápasových zkušeností. Ale ani 

domácí hráčka zdaleka nebyla bez šance na výhru. První plné nic nerozhodly. Stav 93-94 ve prospěch 

Rudy nic neznamenal. Za to první dorážka už jasněji ukázala jak to s kým dnes vypadá. Ruda shodil 

pouze jednadvacet kuželek, kdežto Evička třiatřicet. Takže po půli to je domácí hráčka, která vedla o 

jedenáct kuželek.Ve druhých plných Evička pokračovala ve svém nástupu a své vedení navýšila o další 

devítku. Vedení před poslední dorážkou o dvacet kuželek, jí dávalo velké šance na výhru. A taky více 

klidu do hry. A to se posléze i ukázalo jako rozhodující. I v dorážce byla domácí hráčka lepší a své 

vedení zvedla o další čtyři kuželky. Takže třetí dvojici vyhrála domácí hráčka a její tým se ujal vedení 

4-2. Sice na kuželky stále prohrával, ale teď to byli hosté,  kteří museli vyhrát poslední duel. Do toho 

šli Ruda a Hynek . První plné oba zahráli rovných sto. V dorážce přišla krize domácího hráče ,  když 

zahrál pouze pětadvacet. To Hynek nabízenou šanci využil a zahrál ještě o tři devítky víc než-li jeho 

soupeř. Druhé plné přinesly nečekanou zápletku. Ruda zahrál sto devět ,kdežto Hynek o deset méně.               

A domácí hráč i nadále svou ztrátu  v dorážce stahoval. Nakonec z tohoto duelu bylo velké drama. 

Hynek těžil ze svého náskoku z první dráhy a zuby nehty z něj udržel alespoň deset kuželek a tento 

duel vyhrál. Což ve finále znamenalo , že za stavu 4-4 na zápasy rozhodovalo o konečném vítězi více 

poražených kuželek na straně hostí a ti tak mohli oslavit svou první turnajovou výhru. 


