
  domácí: zahrádkáři              datum: 29/04                 hosté: šikulové                                                                                         

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

VÍTEK Leoš                        211   74  285 12    POUSTECKÝ Václav       196   98  294   9                                                        

ČERMÁK Eduard              200   62  262 13    TOMEC František           188   68  256 13                                                           

BAMBOUSKOVÁ Jana     227   71  298 17    HORN Jiří                         230   54  284 17                                                       

ZIGAL Pavel                      226   99  325   5    NÁDVORNÍKOVÁ Eva     180   76  256 13                                                                

body:  8    celkem:  864  306 1170 47    body:  2    celkem:  794  296 1090 52 

                       Vítězí zahrádkáři poměrem 8 : 2 . 

Poslední zápas hostujícího týmu v letošním ročníku. To domácí čekají ještě dva v květnu. První 

nastoupili Leoš a Václav. Domácí hráč zahrál lépe první plné a ujal se vedení o sedmnáct kuželek. Ale 

soupeř se v dorážce nedal a jednu devítku ze ztráty smazal. Druhé plné si Václav pohlídal lépe a další 

dvě kuželky ze ztráty ubral. A v nastoleném trendu pokračoval i v následné dorážce a nakonec se mu 

podařilo zápas otočit a vyhrál o  jednu devítku. Další si zahráli Eda a František. První plné se 

domácímu kapitánovi zrovna moc nepovedli a ztratil tři kuželky na soupeře. Ještě hůře bylo ale po 

dorážce. Eda devětkrát chyboval a ztratil dalších devět kuželek. Změna drah ale přinesla změnu 

poměru sil na plánech. Eda v plných zahrál o patnáct kuželek víc než František a tak se před dorážkou 

dostal do vedení o tři kuželky. V té zahrál také lépe než na dráze první a své vedení si pojistil dalšími 

třemi kuželkami. Nakonec tedy s odřenýma ušima v tomto duelu vyhrává o šest kolíků. A srovnal stav 

na 2-2. Třetí šli na plac Jana a Jirka. První plné zahráli oba na chlup stejně sto čtrnáct. I dorážka byla 

poměrně vyrovnaná a přestože Jana vyrobila o dvě chyby více než-li Jirka, ujala se vedení o osm 

kuželek. Druhé plné byly ve znamení velkého ataku Jirky. Do plných nahrál bez jedné kuželky 

stodvacet  a před dorážkou už mu chyběly na Janu pouze dvě kuželky. No a v té se oba předháněli 

hlavně v tom, kdo bude více chybovat. Nakonec Janě se to povedlo desetkrát a Jirkovi dvanáctkrát. 

Takže se nemohli divit, že toho zrovna moc nedorazili. Přesto si Jana dokázala uhájit své vedení a 

nakonec tedy vyhrála. A přes ty chyby jí chyběly dvě kuželky ke třístovce. Holt ty kuželky někdy 

nemají logiku. Poslední šli na plány Pavel a Evička. Tady bylo poměrně brzo jasno o vítězi. Pavel po 

prvních plných vedl o pětadvacet kuželek a po dorážce již o devětatřicet. I druhé plné byly v jeho režii 

a před dorážkou vedl o šedesát klacků. V dorážce pak ještě jednu devítku navíc přidal a završil tak 

vítěznou cestu domácího týmu. A jako jediný se dnes dostal přes tři kila. 


