
  domácí: starosedláci            datum: 18/04               hosté: zahrádkáři 

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

RANDÝSEK Hynek       193   70  263 16    BAMBOUSKOVÁ Jana     209    59  268 12                                                           

GBUR Tomáš               178   79  257 13    VÍTEK Leoš                       234  107  341  4                                                                 

ZADINOVÁ Alena       190    61  251 13    ČERMÁK Eduard             186    71  257 11                                                         

ZADINA Rudolf          205  110  315  7     ZIGAL Pavel                     210  105  315  7                                                                               

body:  1      celkem:  766  320 1086 49           body:  9    celkem:  839  342 1181 34 

                       Vítězí zahrádkáři poměrem 9 : 1 . 

Celkem, alespoň podle konečného skóre, jednoznačný zápas ve prospěch hostujícího týmu. Ale při 

podrobném prohlédnutí jednotlivých duelů, tak to zase až na ten druhý nebylo pro papírové favority 

vůbec jednoduché. Ba naopak docela nečekaně museli o body perně bojovat. První duel obstarali 

Hynek a Jana. Domácí hráč ztrácel po prvních plných čtrnáct kuželek a po dorážce stále ještě třináct. 

Změna drah, přináší trochu větší drama. Hynek dal do plných 106, což bylo zlepšení o devatenáct 

kuželek oproti dráze první. Jana sice byla o dvě kuželky ještě lepší, ale soupeř začal nepříjemně 

kousat. A hlavně v následující dorážce. Jana se hodně trápila a dorazila dohromady 25!! kuželek a to 

hrálo hodně do not Hynkovi. Ten vycítil šanci a dlouho bojoval. Nakonec se mu povedlo dorazit 

pětatřicet kuželek což bylo o deset více než jeho zdolala jeho soupeřka. Ještě že měla Jana náskok  

před dorážkou patnácti kuželek a mohla si tak po posledním hodu soupeře zhluboka oddechnout 

když jí ještě pět kuželek k dobru zbylo. Takže se vedení 2-0 ujímají hosté. Druzí šli na plány Tomáš a 

Leoš. Tady bylo prakticky rozhodnuto po prvních plných. Leoš dal 128!! a rázem vedl o čtyřicet 

kuželek. Navíc když v následné dorážce dal rovných šedesát čímž soupeři odskočil o dalších 

čtyřiadvacet kuželek, nebylo ve zbytku duelu prakticky co řešit. Tomáš se sice na druhé dráze o 

trochu zlepšil i tak jeho ztráta dále hrozivě narůstala. Nakonec dostal nadílku čtyřiaosmdesáti 

kuželek. Aby taky ne když se Leošovi povedlo 341!! Po půlce tedy vedou hosté 4-0 a mají i obrovský 

náskok v kuželkách. Třetí si zahráli Alenka a Eda. Opět duel ve kterém papírový favorit musel  body 

bojovat až do konce. V prvních plných Eda nečekaně na soupeřku ztrácel sedm kuželek. V dorážce 

dorazil celkem čtyři devítky a ujal se vedení po půlce o jednu kuželku. Na druhé dráze se hostující 

kapitán do plných trochu zlepšil  a navýšil své vedení o další tři kuželky. Také v následné dorážce byl o 

kousínek lepší soupeřky a ještě si o dvě kuželky náskoku polepšil. Nakonec tedy poráží Alenku o šest 

klacíků, ale měl to dnes sec sakra těžké, když se podíváme na jeho konečný výkon, kterým docela 

riskoval ztrátu bodů. Poslední si zahráli Ruda a Pavel. Opět velmi vyrovnaný duel. První plné zahrál 

Ruda sto čtyři a vedl o jednu kuželku. V dorážce mu chyběla jedna kuželka k šedesátce a na druhou 

dráhu šel s vedením jedné devítky. Změna drah přinesla změnu vývoje duelu. Do plných dal Pavel sto 

sedm a jeho ztráty se snížila na tři kuželky. V dorážce oba bojovali a opět to byl Pavel, který byl lepší. 

A hádejte o kolik. O tři klacíky. Takže nakonec se oba rozešli smírně a berou každý po jednom bodíku. 

Hosté tak vítězí 9-1 ,ale jak říkám neměli to vůbec jednoduché. Ale zase na druhou stranu na to se 

historie ptát nebude.  

 

 


