
 

  domácí: šikulové                datum: 06/10               hosté: zahrádkáři 

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

POUSTECKÝ Václav        200   87  287 11    BAMBOUSKOVÁ Jana      215    77  292 14                                                 

HORN Jiří                          190   94  284  8      VÍTEK Leoš                        211  107  318  6                                                                          

NOHÁČEK Václav            196   79  275 13     ZIGAL Pavel                       211    86  297  8                                                            

NÁDVORNÍKOVÁ Eva     191   60  251 14     LEV Tomáš                         212    79  291  8                                                                  

body:  0          celkem:  777  320 1097 46           body: 10    celkem:  849  349 1198 36 

                      Vítězí zahrádkáři poměrem 10 : 0 . 

I když se domácí hodně snažili,nakonec neuhráli ani bod.První si zahráli Venca a Jana. Hostující hráčka o 

své výhře rozhodla hnedle v prvních plných, když si uhrála náskok jedenácti kuželek. V dorážce pak její 

soupeř dokázal jednu kuželku ze ztráty ubrat.I druhé plné měla lepší Jana a navýšila svůj náskok na 

čtrnáct kuželek.V následné dorážce pak trochu hazardovala, když dala o jednu devítku méně než soupeř 

a s odřenýma ušima uhájila náskok pěti kuželek, které znamenaly první body pro její tým. Druzí šli na 

plány Jirka a Leoš. Opět to byl hostující hráč, který se ujal vedení o pět kuželek po úvodních plných.Také 

v dorážce Jirka na soupeře nestačil a jeho ztráta narostla o dalších jedenáct kuželek. Změna drah sedla 

náramně Leošovi. Do plných dal sto čtrnáct a ztráta soupeře byla o šestnáct kuželek větší než po dráze 

první. V dorážce zahráli oba hodně slušně a vyrovnaně, přesto Jirka ještě dvě kuželky ztratil. Leoš se jako 

první a ve finále jediný hráč dostal přes třista a v poklidu uhrál druhé body pro hosty. Navíc náskok 

v kuželkách hostů narostl o pětatřicet kuželek. Třetí šli na plány Vašík a Pavel. Papírovým favoritem 

tohoto duelu byl hostující hráč, ale první polovina duelu tomu vůbec nenasvědčovala. Plné vyhrál 

domácí hráč o tři kuželky i díky tomu, že Pavlovi chyběla jedna kuželka do stovky.Také v dorážce byl lepší 

Vašík a tak vyhrál první dráhu o čtyři kuželky. Změna drah, ale byla ve znamení nástupu Pavla. Do plných 

dal tucet kuželek přes stovku, což bylo o dvě devítky více než dává soupeř.Tím pádem už vede hostující 

hráč před dorážkou o čtrnáct kuželek.Také v dorážce byl lepší Pavel a své vedení navýšil o dalších osm 

kuželek.Takže po počátečním překvapivém úvodu,se nakonec dostal tento duel do předpokládaného 

konce kdy vítězí opět hostující hráč. Poslední si zahráli Evička a Tomáš. První plné dává Tomáš čtyři 

kuželky přes stovku a ujal se vedení o sedm kuželek.Také v dorážce byl lepší hostující hráč i když jí oba 

zahráli vyrovnaně,o jednu kuželku se ztráta Evičky navýšila. Změna drah nepřinesla nic nového. Plné 

vyhrává Tomáš o čtrnáct kuželek a dorážku dokonce o dvě celé devítky.Takže i poslední body bere 

hostující hráč a domácí tak dostávají  kanára. 

  


