
 

  domácí: šikulové                datum: 27/01             hosté: starosedláci                                                                       

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

HORN Jiří                          202   95  297  5      RANDÝSKOVÁ Jindra    214   84  298  9                                                      

POUSTECKÝ Václav        244   90  334  4      RANDÝSEK Hynek          196   89  285 10                                     

NÁDVORNÍKOVÁ Eva      223   76  299 11    GBUR Tomáš                  196   65  261 18                                                     

HRODEK Rudolf                216   78  294  9     ZADINA Rudolf               219   81  300  9                                                                  

body:  6          celkem:  885  339 1224 25          body:  4    celkem:  825  319 1144 46 

                       Vítězí šikulové poměrem 6 : 4 . 

Souboj dvou týmů ze závěru tabulky, přinesl velmi napínavý a zajímavý průběh. Hráči obou týmů , až 

na jednu výjimku, předváděli výkony na hranici svých možností , čímž byl tento zápas ještě 

zajímavější.  První šli na plány Jirka a Jindra. První plné zahrála lépe hostující hráčka a to o tři kuželky. 

V dorážce, ale Jirka mnohem rychleji sundával devítky a byl v ní o devatenáct kuželek lepší soupeřky. 

Na druhou dráhu tak šel Jirka s vedením šestnácti kuželek. Změna drah a opět to je Jindra ,která lépe 

hraje do plných. Tentokráte o jednu devítku a tak před poslední dorážkou už vede Jirka pouze o sedm 

kuželek. A začalo drama . Jindra pomalu, ale jistě svou ztrátu ubírala až ve finále svého soupeře o 

jednu jedinou kuželku poráží. Oba se těsně zastavili před třístovkou. Druzí hráli Vašík a Hynek. 

Tentokrát to bylo plně v režii domácího hráče. První plné dal stopětadvacet, kdežto Hynek zůstal tři 

kuželky pod stovkou. Také v dorážce Václav pokračoval ve svém kvapíku a o dalších patnáct kuželek 

navyšuje své vedení. Změna drah a stále stejný scénář na plánech. Druhé plné a navýšení náskoku 

domácího hráče o dvacet kuželek. Dorážku pak domácí hráč zahrál stejně jako na dráze první, pět 

devítek  a toho využil Hynek ke kosmetické úpravě své ztráty což se mu povedlo snížením o čtrnáct 

kuželek. Vašík kromě toho,že se dostal třicet čtyři kuželky přes tři stovky, srovnal stav na 2-2 a navíc 

jeho tým vede o slušnou porci osmačtyřiceti kuželek. Třetí hráli Evička a Tomáš.  První plné si domácí 

hráčka slušně pohlídala a vede jedenáct kuželek. V dorážce se oba dosti trápili, přesto domácí hráčka 

své vedení navyšuje sedm kuželek. Změna drah, ale na plánech se nic nezměnilo. Plné opět bere 

Evička a Tomáš ztrácí dalších šestnáct kuželek. No a bída  hostujícího hráče pokračovala až do konce a 

v dorážce ztratil další čtyři kuželky. Nakonec Evičce chyběla jedna kuželka ke třístovce, ale to ji moc 

nemrzelo, jelikož za svůj výkon přesvědčivě bere body. Poslední se do sebe pustili dva Rudové. První 

plné vyhrál domácí  o tři kuželky. V dorážce byl lepší ten hostující a to o dvě kuželky. Takže i druhé 

půle slibovala napínavou zápletku. Druhé plné zvládl o šest kuželek lépe hostující Ruda a v dorážce 

ještě o jednu kuželku své vedení navýšil. Nakonec hostující Ruda uhrál rovnou třístovku, čímž svého 

soupeře poráží o šest kuželek. Přesto ale domácí tým udržel vedení v kuželkách na své straně a tím 

těsně poráží hosty 6-4. Dnes si to ale za své výborné a hlavně vyrovnané výkony zasloužili. Navíc přes 

dvanáct set se nedostávají každý den. 


