O vítězství domácího týmu rozhodly až poslední hody
Letos jsme v blatenské kuželně netradičně uspořádali svůj
školní turnaj v kuželkách. V pátek 4. dubna si naši žáci nejprve
zatrénovali a osahali náčiní a přesně za týden 11. dubna se
společně utkali o medaile v kategoriích chlapců a dívek. Souboje
byly napínavé a často vzácně vyrovnané. Však také byla v sázce
nominace na turnaj proti žákům jiných škol, jehož 11. ročník
jsme naplánovali na úterý 15. dubna. Přáli jsme si vybrat
družstvo, které nám vrátí palmu vítězství, která nám patřila po 9
předcházejících ročníků, a kterou nám v dlouho očekávaném
loňském jubilejním 10. ročníku odebrali dobře připravení soupeři
z Vodňan. Motivace byla tedy velmi silná.
Výborným nápadem bylo i uspořádání vloženého miniturnaje
mladších nadějí a žáků speciální třídy o pěkné ceny. Jejich
nadšení bylo viditelné z každého pokusu. Všichni s neskrývanou
radostí přijali možnost vyzkoušet si zajímavou hru a ani tady
nebyla nouze o vyrovnané a hodnotné souboje. Následné
vyhlášení výsledků ve škole bylo plné emocí a veselé nálady.
V úterý se na místo určení dostavila předem nahlášená
družstva Strakonic, Vodňan a Písku. Náš smíšený šestičlenný tým
se dočkal soupeřů i chvíle, kdy mohl předvést své umění. Hrálo se
dvoukolovým systémem na 10+10 hodů. Většina našich borců se
v začátku svého vystoupení musela poprat s větší či menší
nervozitou. Výborně připravena přijela parta školáků z Písku. Od
prvních okamžiků nenechávala nikoho na pochybách, že letos si
na naši výsadu vítězných ročníků brousila zuby právě ona! Až
nám tuhla krev v žilách při sledování jejich zvětšujícího se
odstupu od ostatních soupeřů, tedy i od nás! Po 3 čtvrtinách
turnajového klání byl jejich náskok na naše borce již hrozivých 37
kuželek.
Pak ale do 1. dráhy nastoupil náš Zdeněk Adámek a počínal
si přímo ukázkově. Zdoláním 77 kuželek dokázal stáhnout
náskok píseckého mužstva na rozdíl 8 bodů. Další náš zástupce
ztratil při svém nepřesvědčivém výkonu jen 3 kuželky a 1. dráha
patřila našemu poslednímu zástupci, shodou okolností Zdeňkovu
bratrovi Jiřímu. I jemu se slušně zadařilo, a protože soupeř podal
jen průměrný výkon, dílo bylo dokonáno! Blatná po nervy
drásajícím závěru předstihla největší konkurenty o 5 kuželek.
Vítězství je zpátky!
Pro doplnění statistických údajů je třeba poznamenat, že 3.
místo obsadil strakonický tým a na 4. místě skončilo oslabené

družstvo z Vodňan. Nejlepším jednotlivcem se samozřejmě stal
blatenský Zdeněk Adámek, který svým výkonem 134 bodů
vytvořil nový rekord turnaje. Mezi dívkami si nejlépe vedla
Dominika Dobrovodská z Písku s krásným výkonem106
poražených kuželek.
Velký dík patří panu Körišovi za jeho spolehlivou pomoc.
Umožnil našim žákům dostatečně se připravit na velké klání a
zajistil hladký průběh celého turnaje. Dokázal také naše družstvo
povzbudit a myslím, že byl i patřičně hrdý na to, že vítězové jsou
právě z Blatné.
Další velké poděkování si zaslouží i starosta Blatné Mgr.
Bohuslav Navrátil, který zaštítil náš turnaj, našel si na naši
sportovní událost dostatek času a hlavně se postaral o hodnotné
ceny pro všechny zúčastněné kolektivy včetně 3 pohárů pro
nejlepší celky.
O technické zázemí se výborně postarala paní ředitelka
blatenské školy Mgr. Radka Kocúrová.
A kdo kromě bratrů Adámkových tvořil vítězný tým? Ana
Altmanová, Natálie Skalová, Klára Ištoková a Petr Bolehovský.
Výborný kolektivní úspěch!
Mgr. Petr Šavrda
hlavní kouč blatenského týmu

