
  domácí: starosedláci            datum: 07/04                 hosté: šikulové 

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

RANDÝSKOVÁ Jindra      214   70  284 17     POUSTECKÝ Václav     228  107  335  7                                               

RANDÝSEK Hynek            195   70  265 15     HORN Jiří                     210   88  298  3                                                                         

ZADINA Rudolf                 198   90  288  6      HRODEK Rudolf          208   83  291 10                                                             

ZADINOVÁ Alena              173   61  234 20    NOHÁČEK Václav       177   52  229 18                                                                 

body:  2    celkem:          780  291 1071 58    body:  8    celkem:  823  330 1153 38 

                        Vítězí šikulové poměrem 8 : 2 . 

Souboj dvou týmů z konce tabulky opět lépe vyzněl pro hostující tým.Na začátku si zahráli Jindra a Václav. 

První plné oba zahráli velmi slušně a hlavně vyrovnaně.Jindra dala sto třináct, což bylo jenom o jednu 

kuželku méně soupeře.V dorážce přece jenom lépe zahrál Václav a dalších devět kuželek ke svému vedení 

přidal.I druhé plné se oba dostali přes stovku.Domácí hráčka o jednu kuželku a její soupeř zopakoval svůj 

výkon z dráhy první. Dorážku pak  Jindra zahrála stejně jako na dráze první. Jenže soupeř dal rovných 

sedm devítek a bylo vymalováno. Václav uhrál třistatřicet pět a o jednapadesát kuželek poráží soupeřku. 

Druzí hráli Hynek a Jirka. První plné se oba dostali přes stovku a vedení o dvě kuželky se ujal domácí hráč.V 

dorážce pak Jirka porazil rovných pět devítek, což bylo o deset kuželek víc než jeho soupeř.Takže do druhé 

poloviny duelu šel s vedením osmi kuželek hostující hráč.Druhé plné Hynkovi zrovna moc nevyšly a čtrnáct 

kuželek mu chybělo do stovky.To Jirka se dostal přes stovku o kuželky tři a opět své vedení navyšuje.V 

dorážce Hanek zkopíroval svůj výkon z dráhy první. Jirkovi sice dvě kuželky chyběli ke výkonu z dráhy první 

ale i tak mu to stačilo aby v poklidu uhrál další body pro svůj tým. Což jej jistě potěšilo a k větší radosti mu 

chyběly pouze dvě kuželky,které mu scházely ke třem stovkám.Třetí hráli Ruda a Ruda.První plné  a opět 

se oba dostali přes stovku.Před dorážkou vedl hostující Ruda o šest kuželek.Také v dorážce byl lepší 

hostující hráč, který své vedení navyšuje o dalších osm kuželek.Takže po půlce vede o čtrnáct kuželek. 

Docela nečekaný úvod duelu.Změna drah nepřinesla očekávanou,alespoň ze strany domácích,změnu ve 

vývoji duelu.Domácímu hráči chyběly tři kuželky do stovky do plných, kdežto jeho soupeř se jednu kuželku 

přes tuto metu dostal.V dorážce sice domácí hráč zabral, ale to mu stačilo pouze na zkorigování výše své 

porážky.Nakonec hostující Ruda poráží toho domácího o tři kuželky.Poslední si zahráli Alenka a Vašík. 

Domácí hráčka hrála už jenom o čestnou porážku svého týmu,kdežto jejímu soupeři už de facto o nic 

nešlo.A jako by se rozdílná motivace obou aktérů tohoto mače projevila na předvedených výkonech.I když 

úvodní plné tomu moc nenaznačovaly.Domácí hráčce chybělo sedm kuželek k devadesátce, kdežto soupeř 

dal rovnou devadesátku.V dorážce oba zahráli skoro stejně když se Alence povedlo jednu kuželku ze ztráty 

ubrat.Změna drah přinesla pozvolný obrat ve vývoji duelu.Alenka do plných zahrála stejně jako její soupeř 

na jeho první dráze a další tři kuželky ze svého manka umázla. Takže v závěrečné dorážce potřebovala dát 

tři kuželky navíc na plichtu.A nakonec se jí povedla nejenom plichta.Vašík se v dorážce neskutečně trápil a 

nakonec dorazil pouhé dvě devítky.Což byl opravdový hazard s konečným výsledkem.To Alence se přece 

jenom lépe dařilo dorážet kuželky a nakonec byla o osm kuželek v této dorážce lepší.Což ovšem stačilo na 

to aby tento duel v závěru vyhrála a nakonec pro svůj tým vybojovala dva bodíky, čímž sice neodvrátila 

celkovou porážku,alespoň odehnala od svých kanára. 


