
 

   

  domácí: starosedláci            datum: 26/10                  hosté: plyšáci 

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

GBUR Tomáš                       0    0  258  0    HAŠKOVEC Luboš            0    0  241  0                                                      

RANDÝSKOVÁ Jindřiška     0    0  253  0    HAŠKOVCOVÁ Jana         0    0  281  0                                                        

KABELE Jana                       0    0  303  0     KREJCÁREK František      0    0  289  0                                                                 

RANDÝSEK Hynek               0    0  260  0    CHVOJAN Petr                  0    0  336  0                                                                             

body:  4              celkem:    0    0 1074  0           body:  6    celkem:    0    0 1147  0 

                      Vítězí plyšáci poměrem 6 : 4 . 

Takto bohužel vypadá zápis, když se „podcení“ nebo spíše nedomyslí vše podstatné  před zahájením 

soutěže. Nikoho na schůzi kapitánů a vedení soutěže ani ve snu nenapadlo to, že by se mohlo stát že 

na zápase nebude tradiční obsluha kuželny. Myslím tím Eda,Karel  nebo třeba jenom ten kdo toho ví 

o soutěži dostatečně tolik aby se zápis mohl napsat. A to se nakonec stalo v tomto zápase. 

Nemůžeme chtít po vedoucí hotelu aby nám to za nás „šéfovala“ a tak pro příště budu muset provést 

osvětu u všech kapitánů aby se tomuto  „fópá“ zamezilo. Takže i můj komentář bude hodně stručný 

jelikož nemám z čeho brát. První duel mezi Tomášem a Lubošem vyšel lépe pro domácího hráče a to 

o deset kuželek. Druhý duel mezi Jindrou a Janou zase vyšel s lepším výsledkem pro hostující hráčku. 

Takže po půlce byl stav 2-2 a na kuželky vedli hosté. Třetí šli na plány Jana a František. Domácí hráčka 

má v sobě velký kuželkářský potenciál a dnes z něj hodně ukázala. Ve svém druhém ostrém zápase 

konečně překonala třístovku a Františka porazila o čtrnáct kuželek. Díky tomu se domácí ujímají 

vedení 4-2  a vedou o šest kuželek. Poslední šli na plány Hynek a Petr. Domácí hráč na tréninku hází 

pěkná čísla dokonce se dostal i přes třista , ale stále se mu nedaří prodat v zápasech. Dneska dokonce 

skončil čtyřicet kuželek pod třístovkou a tímto dozajista nebyl spokojen. To Petr se pochlapil a 

třístovku překonal o třicet šest klaků a zvrátil tak vývoj celého zápasu ve prospěch svého týmu a ti tak 

vítězí poměrem 6-4 .  


