
 

  domácí: plyšáci                 datum: 16/03             hosté: starosedláci 

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

HAŠKOVEC Luboš           0    0  274  0    GBUR Tomáš                      0    0  216  0                                                    

HAŠKOVCOVÁ Jana        0    0  307  0    RANDÝSKOVÁ Jindřiška   0    0  283  0                                                 

KREJCÁREK František     0    0  260  0    ZADINA Rudolf                  0    0  292  0                                                             

CHVOJAN Petr                0    0  304  0    RANDÝSEK Hynek              0    0  287  0                                                                          

body:  8         celkem:    0    0 1145  0            body:  2    celkem:    0    0 1078  0 

                        Vítězí plyšáci poměrem 8 : 2 . 

Stejně jako na podzim tak i tento duel byl bez stálé obsluhy u pultu takže soupeři dodali nekompletní 

zápis.Lístek k zápisu je uložen ve skříňce na kuželně na což nejspíš obě družstva ani nepomyslela. 

Nesmím pro příště zapomenout oba kapitány patřičně instruovat aby se tomuto předešlo.Je to škoda 

hlavně pro statistiky, jinak to na soutěž nemá žádný vliv.Ještě že duchapřítomně napsali výkony na 

tabuli i když bylo by lepší kdyby ještě rozdělili plné a dorážky na obou drahách abych měl o čem psát. 

Takhle musím dedukovat pouze z minima dat.První šli na plac Luboš a Tomáš.Hostující hráč nekladl 

soupeři prakticky žádný odpor(obě dráhy zahrál 108) a předložil Lubošovi body za výhru jako na 

zlatém podnose.Druhé si zahrály dvě dámy Jana a Jindra. Na první dráze se obě nešetřily a lepší byla 

Jana o tři kuželky. Změna drah sedla mnohem lépe Janě a dostala se nakonec sedm kuželek přes 

třista. To Jindře ke třístovce chybělo sedmnáct kuželek. Třetí si zahráli František a Ruda. Domácímu 

hráči hrubě nevyšla první dráha. Zahrál 119 a na Rudu ztrácel třiatřicet kuželek.Po změně drah zahrál 

František mnohem lépe a dokonce soupeře porazil. Ale jenom o jednu kuželku a to mu bylo 

k ničemu.Takže před poslední dvojicí vedli domácí 4-2 a také kuželek měli k dobru povícero. Poslední  

nastoupili Petr a Hynek. Opět rozhodla první polovina duelu. Hynek zahrál 127 což bylo o pětatřicet 

kuželek méně než zahrál Petr. Změna drah přinesla mnohem lepší hru domácího hráče a zahrál 

rovných 160.To kdyby se mu povedlo na dráze první tak měl svého soupeře na lopatě jelikož Petr 

zahrál na druhé dráze o dvě devítky méně.Nicméně náskok z dráhy první byl, ale pro hostujícího 

hráče dostačující k tomu aby si své vedení udržel až do konce a tak i poslední bodíky putují na konto 

domácích.Tímto Plyšáci vítězí v dnešním duelu jasně 8-2. 


