
                 domácí: starosedláci            datum: 23/03               hosté: zahrádkáři 

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

 RANDÝSKOVÁ Jindřiška  197   92  289 11     ZIGAL Pavel                      224   89  313  5 

 KABELE Jana                      195   68  263 10    BAMBOUSKOVÁ Jana     225   71  296 11 

 RANDÝSEK Hynek            179   61  240 19    ČERMÁK Radek                212  100  312  1 

 ZADINA Rudolf                  211   93  304  7   <ČERMÁK Eduard              164   64  228 18> 

        body:  2    celkem:  782  314 1096 47              body:  8    celkem:  825  324 1149 35 

                     Vítězí zahrádkáři poměrem 8 : 2 . 

 střídání:   51. hodem  KOSTKOVÁ Alena (střídaný hráč ČERMÁK Eduard) 

Ač to po losu vypadalo na poměrně vyrovnaný zápas, tak v průběhu duelů  se nakonec ukázala větší 

herní vyhranost hráčů hostujícího týmu, který až v posledním duelu povolili domácím získat alespoň 

čestné bodíky. První hráli Jindra a Pavel. Domácí hráčka výtečně zahrála první dráhu. Hlavně pak 

dorážku, po které se dokonce ujala mírného vedení jedné devítky. Co si nahrála na dráze první, tak 

rychle ztratila ve druhých plných. Ztráta devatenácti kuželek totiž znamenala, že Pavel šel do druhé 

dorážky s vedení deseti kuželek a to mu dalo mnohem více  klidu do další hry. Nakonec se dostal 

třináct kuželek přes třístovku a uhrál první body pro svůj tým. Jindra také nakonec nezahrála špatné 

číslo, ale jedenáct kuželek pod třista, jí dneska na body nestačilo. Druhé si zahrály dvě Jany. Domácí 

hráčka si ve svém posledním zápase uhrála svůj osobáček (336) a tak se čekalo, s čímže se dnes na 

plánech ukáže. Jenže jako to často bývá, po osobáčku přichází  v dalším zápase výrazný propad oproti 

poslednímu výkonu. A to dneska potkalo i domácí hráčku. V prvních plných nahrála jenom 84 a rázem 

ztrácela na soupeřku jednatřicet kuželek. Hostující Jana sice v dorážce dorazila jenom tři devítky, 

hlavně díky devíti chybám, ale její soupeřka byla pouze o pět kuželek lepší a tak ze své ztráty mnoho 

kuželek nestáhla. Druhé plné si  obě hráčky zahrály skoro stejně, když o jednu kuželku byla lepší 

hráčka domácích. Ale opět dorážka vyšla lépe hostující hráčce a tak až nečekaně jasně svou soupeřku 

poráží a uhrála tak důležité druhé bodíky. Třetí hráli Hynek a Radek. I tady domácí hráč nezvládl 

úvodní plné a ztratil hned na začátku   devatenáct kuželek. A po dorážce bylo ještě hůř. Hynek 

devětkrát chyboval a nedorazil ani tři devítky. To Radek zahrál bez chybičky a své vedení si navýšil 

ještě o osmadvacet kuželek. Ve druhých plných se domácí hráč přece jenom zlepšil ale i tak ztratil 

dalších čtrnáct kuželek a bylo rozhodnuto. Radek poté vyhrál i druhou dorážku a zahrál dvanáct 

kuželek přes třista. To Hynek se dnes natrápil a i díky dalším deseti chybám ve druhé dorážce, mu do 

třístovky chybělo rovných šedesát kuželek. Za rozhodnutého stavu nastoupila na plac poslední 

dvojice ve složení Ruda versus Eda. Domácí hráč si uhrál náskok pětadvaceti kuželek hnedle v prvních 

plných a v navyšování svého vedení pokračoval i v dorážce. Jeho soupeře ovšem limitovalo už delší 

dobu bolavé koleno, čímž to svému soupeři hodně ulehčoval. Tento handicap pak donutil kapitána 

hostí ke střídání po první půli a druhou část pak dohrála náhradnice Alenka. Ani ona však nedokázala 

účinně odolávat hře soupeře který jako jediný z domácího týmu překonal třístovku. Alena spolu 

s Edou nakonec zahráli osmadvacet kuželek přes dvěstě, ale to je ve finále mrzet nemuselo jelikož i 

tak jejich tým jasně vyhrává celý zápas. Spíše šlo o to aby se kapitán hostů dal zdravotně do pořádku 

do dalších zápasů které je ještě čekají. 


