
 

   

  domácí: stavěči                 datum: 10/12               hosté: zahrádkáři 

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

ŠANDERA Petr            227   62  289 17      LEV Tomáš                 230   87  317  6                                                          

HRUŠKA David            237   54  291 16      MAŠEK Zdeněk        251   89  340  9                                                         

HRUŠKA Milan           217  106  323  5      ZIGAL Pavel               209   87  296  8                                                                  

FUKOVÁ Veronika      208  103  311  4      VÍTEK Leoš                 232   70  302 13                                                                          

body:  4       celkem:  889  325 1214 42    body:  6    celkem:  922  333 1255 36 

                      Vítězí zahrádkáři poměrem 6 : 4 . 

 náhradníci:  2. start  MAŠEK Zdeněk 

 Trochu nečekaně brzy končí vítězná šňůra domácího týmu. I když hosté dnes zahráli výtečně a domácí 

dokonale zaskočili. První si zahráli Petr a Tomáš. Úvodní plné oba zahráli výtečně. Domácí hráč                  

o třiadvacet kuželek přehazuje stovku a jeho soupeř byl pouze o jednu kuželku horší. Zlom ve prospěch 

Tomáše nastává nečekaně v následné dorážce. Petr osmkráte chybuje a doráží pouze tři celé devítky. To 

jeho soupeř je o patnáct kuželek lepší a s náskokem čtrnácti kuželek, jde Tomáš do druhé poloviny 

duelu. To mu dává větší klid do hry a ve druhých plných své vedení navyšuje o další čtyři kuželky, když o 

osm kuželek přehazuje stovku. I ve druhé dorážce Petr hodně chybuje, ještě o jednu více než na dráze 

první a přestože se zlepšil o osm kuželek oproti své dráze první, ztratil na Tomáše další devítku. Tomáš 

nakonec o sedmnáct kuželek překonává třístovku a poráží soupeře o osmadvacet kuželek. Překvapivý 

úvod zápasu. Druzí hráli David a posila hostí Zdeněk. Úvodní plné oba zahráli na chlup stejných 

stočtyřiadvacet. Opět to byla hnedle první dorážka, která určila jakým směrem se bude vyvíjet zbytek 

duelu. A zase na tom byl hůře domácí hráč. David desetkrát chybuje a doráží pouze jednadvacet kuželek! 

To Zdeněk sice chybuje „pouze „ sedmkrát, ale jedna kuželka mu chybí k pěti devítkám a tak na druhou 

dráhu jde s vedením třiadvaceti kuželek. Změna drah přinesla stejný scénář jako u první dvojice. Zdeněk 

do plných přidává ke svému výkonu z dráhy první ještě tři kuželky, kdežto David se o sedm kuželek 

pohoršil. Což náramně hraje do not hostujícímu hráči. Ještě i v dorážce se Zdeňkovi daří soupeři o tucet 

kuželek odskočit a nakonec až nečekaně jasně Davida poráží. Domácí hráč se stejně jako jeho spoluhráč 

nedostal přes třista, kdežto Zdeněk se přes tuto metu dostal o čtyřicet kuželek. Díky tomu hosté vedou 

po polovině duelů  4-0 a mají k dobru sedmasedmdesát kuželek. To nevypadalo s domácími moc růžově. 

Teď už museli dva zbývající hráči domácích hodně zabrat aby  nepříznivý vývoj zápasu ještě dokázali 

zvrátit ve svůj prospěch. První na řadě byl kapitán Milan v duelu s Pavlem. Do plných dává domácí hráč 

devítku přes stovku a vede o šest kuželek. V dorážce mu chybí jedna kuželka k šesti devítkám, ale jeho 

vedení narostlo pouze o dvě kuželky. Změna drah a opět domácí hráč do plných je lepší soupeře. K jeho 

smůle, ale náskok narostl zase jenom o dvě kuželky. V následné dorážce pak Milan zopakoval výkon 

z dráhy první a jeho konečné číslo se zastavuje sedm kuželek před třistatřiceti. Pavel v dorážce přece 

jenom více ztratil a nakonec mu ke třístovce chyběly čtyři kuželky. Milan tak snižuje na 2-4 a ztráta jeho 

týmu v kuželkách se snížila na mínus padesát. Těžký oříšek tak byl před poslední hráčkou domácích 

Veronikou v duelu s Leošem. Což se ukázalo hnedle v prvních plných. Veronika sice dává jedenáct 

kuželek přes kilčo, ale Leoš je ještě o sedm kuželek lepší. Karta se začala obracet ve prospěch domácí 

hráčky v následné dorážce. Leoš osmkráte chybuje  a chybí mu jedna kuželka ke třem devítkám. To 

Veronika je o patnáct kuželek lepší a jde do druhé poloviny mače s vedením osmi kuželek. Což je docela 

málo. Druhé plné opět lépe zvládá hostující hráč. Sice dává o čtyři kuželky méně než na dráze první, ale 

když Veronice chybí tři kuželky do stovky a rázem je ve vedení o jednu devítku její soupeř. V tu chvíli už 

všichni přítomní začali tušit, že je na spadnutí velké překvapení na úkor domácího týmu. V následné 

dorážce sice Veronika o jednu kuželku přehazuje šedesátku, čímž se v konečném součtu dostává 

jedenáct kuželek přes třístovku a jelikož Leošovi chybí jedna kuželka k pěti devítkám, vítězí domácí 

hráčka o jednu devítku. Díky tomu srovnává stav na 4-4 a o konečném vítězi rozhodl konečný součet 

kuželek , který měli dnes větší hosté a poráží tak domácí tým 6-4 a po zásluze si připisují dva body do 

tabulky družstev. Navíc stavěči se poprvé nedostávají ani na dostřel třináctistovky.    


