
  domácí: šikulové                datum: 12/11                  hosté: zahrádkáři 

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

TOMEC František           180   77  257  13    ČERMÁK Radek              227   104  331   7                                                              

HORN Jiří                          187   53  240  21    BAMBOUSKOVÁ Jana    218    60   278  14                                                                   

HRODEK Rudolf               189   62  251  13    ZIGAL Pavel                     205     79   284   5                                                      

NÁDVORNÍKOVÁ Eva     184   69  253   18    VÍTEK Leoš                      226      78  304   8                                                                   

body:  0          celkem:    740  261 1001 65        body:  10    celkem:  876  321 1197 34 

                        Vítězí zahrádkáři poměrem 10 : 0 . 

Podle konečného výsledku to byla jasná zpráva. Domácí si odnesli žlutého ptáčka i s klíckou. Do první 

dvojice nastoupili František a poprvé letos Radek. První plné hned jasně ukázali, kdože to dnes 

v tomto duelu bude tahat za kratší konec provazu. Domácí hráč zahrál 84 a rázem ztrácel na soupeře 

třicet kolíků. Sice se pak v dorážce trochu vzpamatoval, přesto jeho ztráta narostla o další dvě 

devítky. Druhé plné už byly u Františka přece jenom lepší těch prvních, ale i tak ztratil na Radka 

dalších sedmnáct kuželek. Radek si poté v dorážce došel pro jasnou výhru, když o jednatřicet kuželek 

překonal třístovku. Takže první body mají hosté. Ve druhé dvojici se proti sobě postavili Jirka a Jana. 

Domácí hráč v prvních plných ztratil na soupeřku pět kuželek. Ale v dorážce Jana zahrála pouze dvě 

devítky a toho Jirka využil k tomu aby po půlce vedl o jednu kuželku. Ale dorážka u obou byla hodně 

žalostná(26-18). Ve druhých plných se Jana zvedla opět byla lepší soupeře. Tentokrát o šestnáct 

kuželek. Následnou dorážku pak zvládla mnohem lépe než tu první a v poklidu si pohlídala své vedení 

až do konce. No a Jirka si dnešní dvěstě čtyřicítkou hodně hlasitě řekl o čuldu ve svém týmu. Třetí si 

zahráli Ruda a Pavel. První dráhu měli oba až nečekaně vyrovnanou. Né , že by domácí hráč předváděl 

něco extra, to spíš Pavel se hodně dlouho hledal. Nakonec si přece jenom uhrál po půli mírný náskok 

deseti kuželek. Ale i tak dvě kuželky mu chyběly ke stotřicítce. Ve druhých plných přece jenom 

hostující hráč konečně našel  tu správnou ulici, zahrál 112 a soupeři utekl o dalších čtrnáct kuželek. A 

v dorážce si poté už své vedení zkušeně pohlídal. Takže i třetí body mají domácí. Poslední se do sebe 

pustili Eva a Leoš. Domácí hráčka zahrála první plné 101, přesto ztrácela na Leoše čtrnáct kolíků. A po 

dorážce její ztráta narostla na čtyřiadvacet kuželek. I druhé plné zahrál mnohem lépe hostující hráč a 

jeho náskok se rozrostl o další dvě devítky. Závěrečnou dorážku sice vyhrála Eva, ale pouze o jednu 

kuželku takže i poslední body přesvědčivě vyhrál hostující hráč. Ten se nakonec jako druhý hráč 

večera dostal přes třista. O čtyři kuželky. No a ten domácí čulda zůstal Jirkovi a František byl pro tento 

večer lídrem domácích. 


