
 

  domácí: zahrádkáři              datum: 07/05                  hosté: ajeťáci                                                                             

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

BAMBOUSKOVÁ Jana     215   80  295  8     VAŠKO Jozef              206   86  292  8                                                  

KOSTKOVÁ Alena            157   69  226 14    ŠTEGOVÁ Dáša           216   60  276 16                                                   

ČERMÁK Eduard             217   79  296 10    SMRŽ Petr                   187   74  261 10                                                    

ČERMÁK Radek                213   63  276 11    NÝVLT Bedřich           159   42  201 25                                                          

body:  8    celkem:         802  291 1093 43    body:  2    celkem:  768  262 1030 59 

                       Vítězí zahrádkáři poměrem 8 : 2 . 

Po rozlosování do dvojic, to měl být papírově vyrovnanější duel než-li tomu nakonec bylo.První 

nastoupili na plány Jana a Pepa. První plné lépe zvládl hostující kapitán a to o pět kuželek. Pak se oba 

trápili v dorážce přesto Pepa své vedení o jednu kuželku navýšil. Druhé plné přinesly velký útok 

domácí hráčky a před dorážkou se dostala do vedení o osm kuželek. V dorážce se pak Pepa hodně 

snažil ztrátu dohnat, ale nakonec jeho soupeřce ještě tři kuželky k dobru zbyly. Takže první důležité 

body berou domácí. Druhé si zahrály Alenka a Dáša. Domácí hráčka po prvních plných ztrácela na 

soupeřku jednatřicet kuželek. Z toho pak Dáša žila prakticky celý zbytek zápasu. V dorážce pak 

hostující hráčka své vedení navýšila o pět kuželek. I druhé plné mnohem lépe vyšly Dáše a její vedení 

narostlo o osmadvacet kuželek. Pak sice polevila v dorážce a z náskoku ztratila čtrnáct kuželek ale       

i tak celkem v poklidu uhrála první body pro hosty. Jak se posléze ukázalo i poslední. Třetí šli na plány 

Eda a Petr. Opět se čekal vyrovnaný duel. Jenže ke smůle hostů si Petr při rozhozu nepříjemně 

natáhnul sval na „zádeli“ a tím byl potom v zápase hodně limitován. Což se ponejvíce ukázalo při hře  

do plných, kde hodně ztrácel. Už po prvních plných Petr měl manko dvou devítek. V dorážce zahráli 

oba stejně pětatřicet. I druhé plné sedly lépe domácímu kapitánovi a ten svůj náskok navýšil o dalších 

dvanáct kuželek. Potom ještě v dorážce čtyři kuželky k náskoku přidal a uhrál další důležité body pro 

domácí. Poslední šli na plac Radek a Bedřich. V prvních plných se domácí hráč trochu více trápil, ale 

jeho soupeř ještě více. Navíc si Bedřich dovolil i průhoz a tak ztrácel dvě devítky. No a v dorážce to 

nebylo o mnoho lepší dá se říci u obou hráčů. Přesto Radek své vedení pojistil dalšími dvaceti 

kuželkami. Bedřichovi totiž chyběli dvě kuželky ke dvěma devítkám! Změna drah prospěla více 

domácímu hráči. Do plných mu chyběla jedna kuželka ke stodvaceti. A ztráta hostujícího hráče 

narostla o šestatřicet kuželek. V dorážce pak oba hodně polevili. Radkovi se povedly pouhé tři devítky 

a Bedřich byl o jednu kuželku horší. Nakonec tedy hostující hráč o jednu kuželku přelezl dvoustovku   

a na svůj výkon vůbec nebyl pyšný. Ani Radek dnes neukázal mnoho ze svého umu ,přesto mu to 

v pohodě stačilo na výhru završil tak cestu domácího týmu za jasnou výhrou. Domácí si tímto pojistili 

celkově čtvrté místo v tabulce týmů. A hosté mají ještě tři zápasy na to aby dnešní špatný výkon 

napravili. 


