
 

  domácí: zahrádkáři              datum: 20/10             hosté: starosedláci                                                                                                          

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

BAMBOUSKOVÁ Jana     202    97  299  5      RANDÝSKOVÁ Jindřiška    196   66  262 13                                                                            

ČERMÁK Eduard              203    84  287 10     RANDÝSEK Hynek             209   80  289 16                                                                      

ZIGAL Pavel                      208    87  295  7       KABELE Jana                       206   69  275 18                                                                                      

VÍTEK Leoš                        214  102  316  7      ZADINA Rudolf                   189   85  274 12                                                                                       

body:  8           celkem:  827  370 1197 29           body:   2       celkem:  800  300 1100 59 

                      Vítězí zahrádkáři poměrem 8 : 2 . 

Tak se pomalu, ale jistě rozjíždíme. Tento zápas byl už třetí v letošní sezóně. Do první dvojice nastoupili dvě dámy, 

Jana a Jindra. Domácí hráčka prakticky rozhodla o své výhře hned na první dráze. Tu zahrála bez chyby a jedna 

kuželka jí chyběla ke sto sedmdesátce. To Jindra se trápila. Plné devět kuželek pod sto a po dorážce ztrácela, také 

díky devíti chybám, na Janu padesát tři kuželky. Druhé dráhy u obou znamenaly nečekaný obrat. Janě chybělo do 

stovky v plných pět kuželek a naopak její soupeřka o pět klacků stovku přehodila. Takže z náskoku domácí hráčky 

zmizelo deset kuželek. V dorážce měla stále hostující hráčka mírně navrch, ale víc jak na snížení ztráty o dalších 

šest kuželek z dráhy první to nestačilo. Jana nakonec uhrála "baťovku" a její tým se ujal vedení 2-0 o sedmatřicet 

kuželek. Druzí šli na plány Eda a Hynek. Opět jsme byli svědky dvou rozdílných polovin duelu. V té první si domácí 

kapitán, přestože po plných ztrácel čtyři kuželky, dokázal po dorážce uhrát náskok třinácti kuželek. Také díky 

Hynkovo deseti chybám v dorážce. I druhé plné vyhrál hostující hráč, tentokrát o dvě kuželky, přesto se zdálo, že si 

domácí hráč v poklidu dojde pro výhru. Jenže nikdy neříkej nikdy. Obzvláště ne v kuželkách. V dorážce nastal boj  o 

každou doraženou devítku. Eda se navíc  začal trápit a toho jeho soupeř využíval k snižování své ztráty. Nakonec 

v dorážce Hynek uhrál o třináct kuželek víc než-li Eda a to znamenalo, že hostující hráč vítězí o dvě kuželky. Možná 

právě o ty dvě,  které zahrál navíc do plných na dráze druhé. Za nerozhodného stavu 2-2 a vedení domácích o 

pětatřicet kuželek, nastoupila na dráhy třetí dvojice. Za domácí Pavel, za hosty se po dlouhé době na plány vrátila 

Jana. Pro osvěžení paměti pod dívčím příjmením Zadinová. Takže už jistě víte kam a hlavně ke komu si ji zařadit. 

Už párkrát potrénovala a bylo vidět, že kuželky hrát nezapomněla. Ono se to snad ani zapomenout nedá. A pustila 

se do svého soupeře, "papírového favorita" pěkně zostra. Do plných i uhrála náskok osmi kuželek. Takže zvládla 

hru do plných, ale v dorážce přece jenom tápala. Dvanáct chyb a slibný rozjezd byl ten tam. Přesto zahrála sto 

třicet osm a na Pavla ztrácela sedmnáct kuželek. Ve druhých plných už domácí hráč využil přece jenom svých 

větších zápasových zkušeností a své vedení navýšil o dalších deset kuželek. A v dorážce si pak zkušeně pohlídal své 

vedení. Jana sice ještě neházela takříkajíc flintu do žita. Dokonce v dorážce byla o sedm kuželek lepší soupeře, ale 

ve finále jí to stačilo jenom na zmírnění své ztráty. Nakonec zaostala o dvacet kuželek za svým soupeřem. Ale 

nemusí z toho být špatná. Zahrála, obzvláště do plných, hodně pěkně a dorážka ta se usadí po dalších trénincích. 

Pavel se zastavil pět kolíků pod třístovkou.Za vedení domácích 4-2 a plus pětapadesát kuželek nastoupila do 

zápasu poslední dvojice. Leoš a Ruda. Domácí hráč si hned po prvních plných nahrál náskok šestnácti kuželek. A po 

dorážce už vedl o pětatřicet. A to měl prosím osm chyb oproti soupeřovo pěti. Rudovi ale na první dráze nic 

nevycházelo. I druhé plné vyhrál domácí hráč. Ruda se sice zlepšil oproti své první dráze o patnáct kuželek, přesto 

jeho ztráta narostla o další devítku. Druhou dorážku zahráli oba skoro nastejno. Ruda dokonce o dvě kuželky lépe , 

ale i tak to stačilo jenom na to aby nebyl čulibrk ve svém týmu. Leoš se jako jediný dostal přes třístovku a završil 

tak úspěšnou cestu svého týmu za poměrně jasným vítězstvím. Ale opět jsme byli svědky postupného se 

zlepšování celkových výkonů u hostujícího týmu. 


