
  domácí: zahrádkáři              datum: 19/01                  hosté: plyšáci                                                                                                       

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

BAMBOUSKOVÁ Jana     217   53  270 17     HAŠKOVEC Luboš           195   84  279 10                                                                                 

ZIGAL Pavel                      233   97  330   7     HAŠKOVCOVÁ Jana        226   88  314  7                                                                                       

ČERMÁK Eduard              201   88  289 11     KREJCÁREK František     210   74  284  8                                                                         

KOSTKOVÁ Alena             159   73  232 19    SOBOTKOVÁ Martina    238   80  318 10                                                                                    

body:  4            celkem:  810  311 1121 54           body:  6    celkem:  869  326 1195 35 

                      Vítězí plyšáci poměrem 6 : 4 . 

 náhradníci:  1. start  SOBOTKOVÁ Martina 

Další i když těsně vítězný zápas Plyšáků. Tentokráte si vyšlápli na Zahrádkáře. První si zahrála Jana a Luboš. Domácí 

hráčka si vytvořila slušný náskok patnácti kuželek hned v prvních plných. Jenže následující dorážku zvládl Luboš o 

jednu devítku lépe a tak se měnily dráhy za vedení Jany o šest klacíků. I druhé plné zvládla lépe hráčka domácích. 

Sice ne o tolik jako na dráze první, přesto své vedení navýšila o sedm kuželek. Takže vedla o třináct. Jenže spousta 

chyb ve druhé dorážce její naděje na výhru zhatila. Luboš toho zdatně využil  a zahrál o dvaadvacet kuželek více 

než Jana a nakonec to byl on, kdo se radoval z výhry a to o devět kuželek. A že byla v konečném součtu hodně 

důležitá. Druzí šli na plány Pavel a Jana. Tento duel hodně poznamenala dvojka dráha, která začala zlobit a to 

hlavně když na ní hrál Pavel. Z tohoto důvodu byl tento duel hodně dlouhý a hlavně náročný na trpělivost obou 

aktérů. Přesto z toho byl nakonec velmi pěkný a napínavý mač. Pavel zahrál v prvních plných sto dvacet, ale Jana 

byla jenom o dvě kuželky horší. Dorážku měli oba na chlup stejnou čtyřicet tři a tak se šlo na druhé dráhy 

s vedením domácího hráče o dvě kuželky. I druhé plné zahrál lépe Pavel, tentokráte  o pět kuželek  a tak před 

dorážkou vedl o sedm klacků. V té opět oba bojovali seč jim síly stačily a hlavně Pavel i s dvojkou dráhou. Nakonec 

se s ní popasoval velmi slušně a dokázal své vedení ještě navýšit o  jednu devítku. Oba hráči se dostali přes 

třístovku, ale tím spokojenějším byl domácí hráč, který srovnal stav zápasu na 2-2, když na kuželky vedli domácí o 

sedmičku. Třetí si zahráli Eda a František. Dvojka dráha se konečně umoudřila a tak nic nebránilo v pokračování 

zápasu. Domácí kapitán v plných ztratil na soupeře  čtyři kuželky. V následné dorážce, ale zahrál o čtrnáct kuželek 

více. Takže po půlce na tom byl lépe o deset klacků. Ve druhých plných František zabral a ze své ztráty ubral pět 

kuželek. Ale to bylo z jeho strany vše. Druhou dorážku zahráli oba stejných osmatřicet a tak se z výhry o pět 

kuželek radoval domácí kapitán. Před závěrečnou dvojicí byl stav 4-2 pro domácí a k dobru měli celou kopu 

kuželek. Jenže při pohledu na složení poslední dvojice všichni tušili, že to je hodně málo. Hosté totiž měli 

v sestavě, sice náhradnici, ale velmi zkušenou hráčku Martinu. A té mohla při vší úctě  Alenka poslední hráčka 

domácích těžko konkurovat. Ale koule jsou kulaté a tak se klidně mohlo odehrát cokoliv. Jenže trumfy byly 

tentokráte všechny na straně hostů. A jejich hráčka jich dokonale využila. Alenka byla z počátku hodně nervózní a 

tak po plných ztrácela propastných čtyřiačtyřicet kuželek. Tím pádem se už tento duel dohrával jenom 

z povinnosti. V dorážce se sice domácí hráčka zklidnila a  ztratila dalších pouhých pět kuželek. Jenže i druhé plné 

mnohem lépe vyšly Martině, která své vedení zvýšila o dalších pětatřicet kuželek. V dorážce opět až tak velký 

rozdíl mezi hráčkami nebyl, ale to pro konečný výsledek nebylo až tak důležité. Martina zahrála dvě devítky přes 

třista a porazila soupeřku velmi výrazným rozdílem. Což ve finále znamenalo výhru hostů 6-4 a opět se ukázalo, 

jak důležité vítězství vybojoval jejich první hráč Luboš. 


