
 

  domácí: plyšáci                 datum: 09/02               hosté: zahrádkáři 

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

HAŠKOVEC Luboš         207    61  268  9     ČERMÁK Eduard              195    70  265 16                                            

HAŠKOVCOVÁ Jana      220    78  298  6     ZIGAL Pavel                      229    90  319   2                                                

KREJCÁREK František   220    77  297  8     BAMBOUSKOVÁ Jana     221  102  323  7                                           

CHVOJAN Petr               221  107  328  9    VÍTEK Leoš                        221  111  332  3                                                                  

body:  2        celkem:  868  323 1191 32           body:  8    celkem:  866  373 1239 28 

                       Vítězí zahrádkáři poměrem 8 : 2 . 

Oba týmy změnily na soupisce oproti prvnímu duelu po jednom hráči a více to prospělo hostům.První si 

zahráli Luboš a kapitán hostů Eda. První plné zvládl lépe Lubošovi a vedl o pět kuželek.I v dorážce byl lepší a 

své vedení navýšil o další kuželku.Také plné na druhé dráze vyhrál domácí hráč a už vedl celkem o třináct 

kuželek.Jenže dorážka pak mnohem lépe sedla Edovi, přestože vyrobil jedenáct chyb ,což bylo o devět víc 

než Luboš. Jenže útok hostujícího hráče už přišel přece jenom příliš pozdě a Eda své manko snížil pouze o 

deset klacků a nakonec o tři kuželky prohrává. Druzí šli na plány Jana a Pavel. Plné měl Pavel o osm kuželek 

lepší a v dorážce o další devítku naházel víc. Takže po půlce vedl o sedmnáct kuželek. Změna drah přinesla 

plné mnohem vyrovnanější, přesto si Pavel polepšil o jeden klacík. A to samé pokračovalo i v dorážce, 

kterou zvládl hostující hráč lépe o tři kuželky.Takže vítězí za první překonanou třístovku, čímž srovnal stav 

na 2-2.Třetí šli na plány František a Jana. Tentokrát byl v úvodních plných lepší domácí hráč a ujal se vedení 

o čtyři kuželky. Jenže Jana zvládla lépe dorážku a po půli vedla o celou devítku. Po změně drah si Jana plné 

pohlídala a navýšila své vedení o pět kuželek. To jí dalo více klidu do závěrečné dorážky a i v té si zkušeně 

své vedení pohlídala a v závěru ještě pár kuželek k dobru přidala. Odměnou za předvedený výkon byla její 

po delší době překonaná třístovka a její tým se před poslední dvojicí ujal vedení 4-2 a k tomu měli k dobru 

plus čtyřiačtyřicet kuželek. Poslední šli do boje Petr a Leoš. Lepší startovní pozici měl hostující hráč.Jeho 

družstvo vedlo a mělo také hodně plusových kuželek . A také toho plně využil.Po plných vedl o pět kuželek a 

po dorážce už o třiadvacet. Jenže Petr není z hráčů, který své zápasy vzdává.Po změně drah v plných své 

manko snížil o pět kuželek. A v dorážce ve stahování dále mohutně pokračoval. Ale ani Leoš nehrál špatně a 

pouze jednou chyboval ,přesto se Petr neustále nebezpečně přibližoval. Nakonec Leošovi z náskoku z dráhy 

první zbyly pouhé čtyři kuželky. Ale i to stačilo na výhru a hosté tak soupeři vrátili porážku z prvního zápasu i 

s úroky. Celkově jsme viděli čtyři třístovky a jednu týmovou dvanáctistovku. 


