
 

  domácí: zahrádkáři              datum: 05/03                  hosté: dřeváci 

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

BAMBOUSKOVÁ Jana    217   98   315  7    ČEPILA Karel ml.    200   85  285 10                                                        

ZIGAL Pavel                      212  102  314  4    KUCA Antonín        202   96  298 12                                                          

VÍTEK Leoš                        222   86   308  7    KLOFANDA Jiří        233   90  323  3                                                              

ČERMÁK Eduard              209   92   301  7    HUBAČ Roman       201   59  260 17                                                        

body:  8           celkem:  860  378 1238 25  body:  2    celkem:  836  330 1166 42 

                       Vítězí zahrádkáři poměrem 8 : 2 . 

Letos který tým byl psán jako domácí tak ten se radoval z výhry.Minulý týden to byli Dřeváci, dnes 

Zahrádkáři.První šli na plac Jana a Karel junior.Jana si hnedle v prvních plných naházela náskok 

čtyřiadvaceti kuželek a ten se jí poté náramně hodil ve zbytku zápasu.V dorážce přidala další tři 

kuželky navíc a zdálo se býti po půlce mače rozhodnuto.Junior sice ve druhých plných sedm kuželek 

ze ztráty ubral. Ale druhá dorážka byla opět plně v režii Jany a soupeřovi  uskočila o deset kuželek. 

Takže první bodíky si docela jistě uhrála domácí hráčka a odměnou za dnešní výkon jí byla další 

překonaná třístovka.A vedení jejího týmu o třicet klacků. Druzí si zahráli Pavel a Tonda. Opět  osud 

duelu rozhodly hnedle první plné. Pavel nahrál o dvacet kuželek více a lépe se mu šlo do dorážky.Tam 

své vedení navýšil o dalších pět kuželek. I druhé plné zahrál lépe hostující hráč a svou ztrátu snížil o 

devět kuželek. Jenže stejně jako jeho kapitán v předchozím duelu, už více nedokázal. Pavel si druhou 

dorážku zkušeně pohlídal a také on bere body za výhru. I on se dostal přes tři kila a po dvou duelech 

vedou domácí  4-0 o 46 kuželek.Třetí šli na plány Jirka Leoš. Hosté už konečně potřebovali vyhrát aby 

ještě živili naději na konečnou výhru.První plné poprvé vyhrál hostující hráč.O dvě kuželky.Jenže 

v dorážce byl lepší Leoš a po půlce vedl o pět kuželek.Druhé plné byl opět lepší Jirka a před dorážkou 

vedl o dvě kuželky. Dorážka pak musela rozhodnout.Jirka zahrál stejně jako na dráze první 

pětačtyřicet, ale Leoš oproti své první dráze zahrál o dvě devítky méně.To rozhodlo o tom,že třetí 

duel vyhrál hráč hostí. A výkonem 323 předvedl nejlepší výkon dne.Leoš se sice také dostal přes tři 

kila, ale jenom o osm kužele a to bylo na soupeře málo.Za stavu 4-2 a + 31 kuželek šel z lepší pozice 

do závěrečného duelu poslední hráč domácích kapitán Eda. Ten měl za soupeře Romana. První plné, 

jako pokaždé, zahrál lépe domácí hráč. Ale jenom o čtyři kuželky. Jenže následující dorážka udělala     

o všem podstatném rychle jasno.Eda zahrál rovných šedesát a zahrál o tři devítky lépe než-li Roman.  

I druhé plné vyhrál Eda. Opět o čtyři kuželky. Závěrečná dorážka už jenom kosmeticky upravila 

konečná čísla. Eda se o jednu kuželku dostal přes tři kila a domácí se tak dostali všichni čtyři přes 

třístovku.Roman zahrál dvěstěšedesát a tak i poslední bodíky uhráli domácí.Výhra 8-2 je z jejich 

pohledu opravdu zasloužená. 


