
  domácí: šikulové            datum: 10/11                  hosté: starosedláci 

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

POUSTECKÝ Václav        213   69  282  7           RANDÝSEK Hynek         204   98  302  5                                                     

TOMEC František           167   71  238  15         KABELE Jana                  206   96  302  4                                                         

NOHÁČEK Václav            179   80  259  7           ZADINOVÁ Alena         194   57  251 13                                                       

HORN Jiří                         224   97  321  3           ZADINA Rudolf             211  97  308   5                                                       

body:  4          celkem:  783  317 1100 32       body:  6    celkem:  815  348 1163 27 

                        Vítězí starosedláci poměrem 6 : 4 . 

Hosté si dnes konečně vyšlápli na své tradiční soupeře. Hlavně díky výborné první polovině duelů, ve 

kterých si vytvořili solidní náskok, jenž až do konce udrželi. Na začátku si zahráli Václav a Hynek. První 

plné měl lepší domácí hráč, když výkonem třináct kuželek přes stovku, se ujal vedení o jedenáct kuželek. 

Dorážku pro změnu zase ovládl Hynek a výkonem bez jedné kuželky šesti doražených devítek, svou 

ztrátu snížil na jedinou kuželku. Změna drah pak prospěla hostujícímu hráči. Do plných dal jednu kuželku 

přes stovku, kdežto soupeřovi jedna do stovky chyběla. Takže do dorážky už vede Hynek o jednu 

kuželku. A v té se rozhodlo o překvapivém vítězi. Václavovi chyběla jedna kuželka do celých tří devítek a 

této nabízené šance plně využil Hynek, když dorazil devítek pět. Jednoduchými kupeckými počty 

dojdeme k výsledku, že hostující hráč o dvě kuželky překonal třístovku a díky tomu poráží soupeře o 

dvacet kuželek a bere první body pro svůj tým. Dodávám vysvětlení o překvapivém vítězi. Hynek se 

v minulém zápase s Ajeťáky neskutečně trápil a že dnes dá i když už jí párkrát dal, třístovku to opravdu 

málokdo čekal. Kdežto jeho soupeř už má těch třístovek mnohem víc, ale zase na druhou stranu je 

pravda, že letos se přes ní ještě nedostal. Druzí hráli František a Jana. Tady byla papírovým favoritem 

hostující hráčka, ale ani Františka není radno dopředu podceňovat. Papírové předpoklady se potvrdily 

hned v úvodních plných. František dává jednu kuželku přes osmdesát a na Janu hnedle ztrácel 

jednatřicet kuželek. Také v dorážce hrála prim hostující hráčka a přidala soupeři dalších tucet kuželek k 

jeho ztrátě. Takže po půlce vede Jana o třiačtyřicet kuželek. Druhé plné přinesly mírné zlepšení 

domácího hráče o pět kuželek oproti dráze první a Jana se naopak pohoršila o dvě devítky. Přesto její 

vedení narostlo o jednu devítku. V dorážce pak na chlup zopakovala výkon z dráhy první a přidala dalších 

třináct kuželek k dobru na konto svého týmu. Nakonec se Jana dostala, stejně jako její spoluhráč Hynek, 

dvě kuželky přes třístovku, za což i ona bere body. Navíc poráží Františka o šedesát čtyři kuželky a spolu 

s náskokem Hynka, to už dělá náskok čtyřiaosmdesáti kuželek. A vedení 4-0 na body. Třetí dvojice 

nastoupila ve složení Vašík a Alenka. Do plných se hostující hráčka dostává jednu kuželku přes stovku a 

ujímá se vedení o jednu devítku. V dorážce, ale hraje prim domácí kapitán a výkonem bez dvou padesáti 

poražených kuželek si bere vedení na svou stranu, jelikož soupeřka zahrála přesně polovinu .Takže do 

druhé části duelu vede Vašík o patnáct kuželek. I druhé plné lépe zahrála Alenka. Sice jí do výkonu 

z dráhy první chybělo osm kuželek přesto se její ztráta snížila na jednu devítku. Druhá dorážka pak byla 

boj kdo z koho. Vašík se pohoršil o šestnáct kuželek proti výkonu na dráze první. To Alenka se zlepšila 

oproti první dorážce o jednu devítku. Což jí ale stačilo na to aby její manko kleslo pouze o jednu kuželku. 

Takže třetí duel vyhrává domácí kapitán o osm kuželek a snížil tak stav na 2-4 pro hosty. Poslední si 

zahráli Jirka a Ruda. Domácí hráč do plných uhrál dvě devítky přes stovku, kdežto Ruda byl o jednu horší. 

V dorážce ale hostující hráč zahrál jednu kuželku přes šedesát a když Jirkovi chyběla jedna kuželka k pěti 

devítkám tak na druhou dráhu jde s vedením osmi kuželek Ruda. I druhé plné zvládl lépe Jirka když o 

šest kuželek překonal stovku a svou ztrátu snížil na polovinu. Rozhodnout tedy musela poslední dorážka. 

V té se Ruda hodně pohoršil, když dokázal dorazit pouze čtyři devítky. Nabídnuté šance využil Jirka a 

výkonem bez jedné kuželky šesti devítkami si sebral vedení na svou stranu. Oba se nakonec dostali přes 

tři kila. Ruda o osm kuželek a Jirka o jednadvacet. Takže domácí hráč srovnává stav na 4-4 a o celkovém 

vítězi tak rozhodl větší počet poražených kuželek v čemž byli hosté lepší o šedesát tři kuželky a získávají 

tak rozhodující dva body, jenž rozhodly o jejich konečné výhře. Ale viděli jsme čtyři třístovky což svědčí o 

vysoké kvalitě hry obou týmů. 

 


