
Domácí: zahrádkáři              datum: 17/03                 hosté: šikulové 

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

ČERMÁK Radek         180   86  266  8    NOHÁČEK Václav          216   92  308  4                                                      

TOMÁŠ Lev               209    76  285  9    TOMEC František           203   51  254 19                                                             

ZIGAL Pavel               216   97  313  6    HORN Jiří                         217   84  301  9                                                                       

VÍTEK Leoš                 220   92  312  6    NÁDVORNÍKOVÁ Eva     208   78  286 12                                                     

body:  8    celkem:  825  351 1176 29         body:  2    celkem:  844  305 1149 44 

                       Vítězí zahrádkáři poměrem 8 : 2 . 

Až na úvodní duel, si domácí tým poměrně zkušeně hlídal vývoj zápasu.Jako první si zahráli Radek a Vašík. 

Už úvodní plné signalizovaly ,že se na plánech děje něco nečekaného.Radek dal rovnou devadesátku,což 

nebylo až tak hrozné,ale v u chvíli už prohrával o rovnou třetinu nahraných kuželek.Vašík totiž dal 

stodvacet .Ani v dorážce se domácímu hráči nedařilo svou ztrátu snížit a naopak o dalších osm kuželek 

zaostával.Změna drah a obraz hry se moc nezměnil.I druhé plné vyhrál kapitán hostí.Radek uhrál úplně 

stejně jako na dráze první a Vašík byl o šest kuželek na tom lépe.V dorážce byl sice Radek konečně lepší 

soupeře, ale jenom o dvě kuželky a tak první body bral,řekněme si upřímně,  nečekaně kapitán hostí.A 

jako třešničku na dortu si uhrává první letošní třístovku.Další si zahráli Tomáš a František.Opět to byl hráč 

hostí, který vyhrál první plné.Oba se dostali přes stovku.Tomáš o čtyři a František o sedm kuželek.V 

následné dorážce, už ale převzal pevně otěže do svých rukou domácí hráč a zdolal soupeře o sedmnáct 

kuželek.Takže po půlce vedl o třináct kuželek.Na druhé dráze Tomáš pokračoval v nastoleném trendu a po 

plných utíká soupeři o dalších deset kuželek.A v dorážce už v klidném tempu dovedl tento duel do 

vítězného konce.Takže po polovině duelům je srovnán stav na 2-2 i když na kuželky ještě stále vedou 

hosté.Třetí si zahráli Pavel a Jirka. První plné tentokrát zvládl lépe domácí hráč a ujal se vedení o sedm 

kuželek.Ještě větší rozdíl byl mezi hráči hnedle v následné dorážce.Jirka dal třicet tři, což bylo o dvacet 

kuželek méně než se zadařilo jeho soupeři. Změna drah přinesla domácímu hráči přece jenom větší 

komplikace na cestě za povinnou výhrou.Druhé plné Jirka zahrál sto šestnáct a ze svého manka z dráhy 

první ubral osm kuželek.Také v dorážce se Jirka ještě snažil s výsledkem  ještě cosi udělat a opět byl lepší 

soupeře.Tentokrát o sedm kuželek.Dohromady tak na druhé dráze dokázal o patnáct kuželek soupeře 

porazit, jenže Pavlovi stále zbývalo jedenáct kuželek k dobru z dráhy první a to mu na body v poklidu 

stačilo.Oba se dostali přes tři kilča,ale spokojenější byl domácí hráč. Poslední šli na plány Leoš a Evička . 

Opět první plné zahrál lépe domácí hráč a ujal se vedení o  sedm kuželek.Také v dorážce pokračoval Leoš 

v navyšování svého vedení a po polovině duelu vede o jednadvacet kuželek.Změna drah přinesla přece 

jenom vyrovnanější boj.Leoš opět zahrál plné lépe soupeřky a to o pět kuželek.V dorážce pak oběma 

chyběly dvě kuželky k šesti devítkám,což suma sumárum znamenalo že i poslední body bere domácí  hráč. 

I ten se dostal přes tři kila a domácí tak vítězí 8-2. 


