
  domácí: šikulové                datum: 16/12               hosté: zahrádkáři 

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

POUSTECKÝ Václav         208   71  279 12    ZIGAL Pavel                      219  122  341  3                                                     

TOMEC František            179   73  252 14    VÍTEK Leoš                        223   76  299 13                                             

NÁDVORNÍKOVÁ Eva     208   53  261 18    BAMBOUSKOVÁ Jana      201   93  294  5                                              

HORN Jiří                          197   94  291  6    TOMÁŠ Lev                        210   64  274 10                                                                        

body:  2    celkem:  792  291 1083 50    body:  8    celkem:  853  355 1208 31 

                       Vítězí zahrádkáři poměrem 8 : 2 . 

 náhradníci:  2. start  TOMÁŠ Lev 

Domácí hráč nenavázal na svůj nedávný výkon a svému soupeři tím značně usnadnil cestu za výhrou.Už po 

prvních plných ztrácel na Pavla tucet kuželek.A po dorážce to bylo mnohem horší.Václav dorazil pouze tři 

devítky, což byla přesně polovina toho co se povedlo Pavlovi. Změna drah přinesla zlepšení u domácího hráče. 

Do plných dal sto třináct čímž jednu kuželku umazal ze své ztráty z dráhy první. I v dorážce se zlepšil, když mu 

jedna kuželka chyběla k pěti devítkám. Jenže Pavel také nezahálel a v dorážce se dostal na sedm devítek k nimž 

ještě přidal pět kuželek.Výsledkem je z toho jasná výhra hostujícího hráče a k tomu velmi pěkných 341! Druzí 

hráli František a Leoš. Opět si hostující hráč vedl lépe v prvních plných a utekl soupeři o třiadvacet kuželek.           

V dorážce zahráli oba stejných čtyřiačtyřicet a tak se šlo na druhé dráhy se stejným rozdílem ve prospěch Leoše 

jako tomu bylo po úvodních plných. I druhé plné zvládl mnohem lépe Leoš a navýšil své vedení o dalších 

jednadvacet kuželek. Druhá dorážka už byl pak  boj o každou poraženou kuželku. František porazil tři devítky a 

dvě kuželky k tomu a Leoš byl ještě o tři kuželky lepší. Body tak za „baťovku“ jasně uhrál hostující hráč. Třetí se 

proti sobě postavily dvě ženy Evička a Jana. První plné tentokrát zvládla lépe domácí hráčka o jednu kuželku. 

Obě byly ale docela daleko od stovky (90/89). V dorážce chyběly Janě dvě kuželky k pěti devítkám.To Evička 

dorazila pouze tři devítky a na druhé dráhy šla s vedením patnácti kuželek Jana. I druhé plné zvládla lépe Evička 

a ze své ztráty smazala šest kuželek (118/112). A vypadalo to na slušnou zápletku. Jenže Evička polovinu hodů 

v dorážce vyházela pánu Bohu do oken, což její soupeřka využila k potvrzení svého vítězství. Za stavu 6-0 pro 

hosty nastoupila poslední dvojice hráčů Jirka a Tomáš. Zkušenost proti nastupujícímu mládí. První plné vyhrál 

Tomáš o jednu kuželku (95/94).V dorážce se poté ukázala zkušenost domácího hráče, když porazil svého soupeře 

o tři devítky a jednu kuželku. Změna drah a opět byl lepší do plných hostující hráč. Tentokráte o tucet kuželek a 

přece jenom snížil své manko z dráhy první. Jenže i v dorážce ,přes zlepšení Tomáše, si Jirka zkušeně hlídal své 

vedení, které ještě v závěru o dvě kuželky navýšil. Nakonec tedy poslední bodíky uhrál domácí hráč a odehnal 

nepříjemně blízko poletujícího žlutého ptáčka zpěváčka. Hosté tak v poslední letošním zápase vítězí 8-2. 


