
  domácí: zahrádkáři              datum: 30/11             hosté: starosedláci        

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

VÍTEK Leoš                        217    78  295  9     RANDÝSKOVÁ Jindra    192   66  258 15                                            

BAMBOUSKOVÁ Jana      209  112  321  3     GBUR Tomáš                 202   55  257 18                                              

ČERMÁK Eduard               227    85  312 10    ZADINA Rudolf             206   84  290  6                                             

ZIGAL Pavel                       218  107  325  4     RANDÝSEK Hynek         187   77  264 12                                               

body: 10          celkem:  871  382 1253 26    body:  0        celkem:  787  282 1069 51 

                      Vítězí zahrádkáři poměrem 10 : 0 . 

Domácí tým od začátku zápasu neponechal nikoho na pochybách o tom , že si jsou pro „povinnou“ 

výhru. První si zahráli Leoš a Jindra. První plné a vlastně i dorážka vůbec nic nerozhodli o osudu 

tohoto duelu. Plné zahráli oba devadesát osm a v dorážce byl Leoš o kuželku lepší. První výraznější 

odstup mezi hráči nabídly druhé plné, ve kterých domácí hráč soupeřce utekl o pětadvacet kuželek a 

prakticky rozhodl o osudu tohoto duelu ve svůj prospěch. V dorážce ještě jedenáct kuželek ke svému 

vedení přidal a nakonec jasně vítězí. Druzí šli na plány Jana a Tomáš. První plné zahrál hostující hráč o 

osm kuželek lépe. To však byl jediný úsek zápasu, kdy se mohl radovat z vedení. V dorážce mu Jana 

utekla o jednadvacet kuželek a od té chvíle už svůj náskok jenom navyšovala. Nakonec se dostala 

opět přes třístovku a svého soupeře poráží čtyřiašedesát kuželek, na což to po prvních plných zdaleka 

nevypadalo. Tomáš opět doplatil na soustu chyb v dorážce. Třetí si zahráli dva kapitáni Eda a Ruda. 

Oba kuželkářští matadoři, když přece jenom papírovým favoritem byl hostující hráč. Ale to je jenom 

na papíře ,vždy se o naplnění předpokladů musí ten který hráč přičinit i v reálu na kuželně. První plné 

oba přes stovku a Ruda vede o čtyři kuželky. V dorážce Eda dal pět devítek a dvě kuželky ze ztráty 

smazal. Změna drah náramně sedla Edovi. Do plných dal sto dvacet šest a Rudovi utíká o pětadvacet 

klacků. To byl hodně nečekaný tah ze strany domácího kapitána. V dorážce se oba také nešetřili, ale 

ani jeden z nich nedokázal svému soupeři výrazněji utéct. Což se ale náramně hodilo Edovi, který 

tímto mohl spoléhat na náskok, který si před dorážkou uhrál. Nakonec se Rudovi povedlo umáznout 

ze své ztráty pouze jedinou kuželku a tak i tento duel vyhrává domácí hráč. Navíc si Eda konečně 

uhrál první podzimní třístovku. Za rozhodnutého stavu pak nastoupila závěrečná dvojice ve složení 

Pavel versus Hynek. První plné si opět oba neměli co vyčítat. Oba přes stovku a Pavel vede o dvě 

kuželky. Větší rozdíl byl pak v dorážce. V té si domácí hráč pojistil své vedení dalšími dvanácti 

kuželkami. Změna drah pak nesedla Hynkovi. Do plných nahrál dvě devítky pod stovku, čímž na Pavla 

ztratil propastných devětadvacet kuželek a o zápase tak bylo prakticky rozhodnuto. I když se 

v dorážce hostující hráč trochu zlepšil, jeho manko se ještě navýšilo. Pavel jako třetí domácí hráč 

zahrál přes tři stovky a hostům tím přidal kanárka na cestu domů. 

 


