
 

  domácí: starosedláci            datum: 21/02               hosté: zahrádkáři 

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

KABELE Jana                    210   78  288   8      MAŠEK Zdeněk     251    70  321  9                                                      

RANDÝSKOVÁ Jindra      206   52  258 17      LEV Tomáš            203    86  289 13                                                       

ZADINA Rudolf               209   84  293   6      ZIGAL Pavel           220  122  342  4                                                            

ZADINOVÁ Alena            175   96  271   7      VÍTEK Leoš             217  104  321  8                                                     

body:  0          celkem:  800  310 1110 38   body: 10    celkem:  891  382 1273 34 

                      Vítězí zahrádkáři poměrem 10 : 0 . 

Starosedláci vyzvali k odvetě Zahrádkáře a opět na své soupeře nevyzráli. První si zahráli Jana a 

Zdeněk. Domácí hráčka se v úvodních plných dostala dvě kuželky přes kilčo, přesto její ztráta před 

dorážkou byla jednatřicet kuželek! V dorážce oběma chyběla jedna kuželka k pěti doraženým 

devítkám. Změna drah a Jana se do plných zlepšila o šest kuželek. Jenže jí to moc nepomohlo, jelikož 

soupeř byl o deset kuželek lepší. V závěrečné dorážce oba notně polevili ze svých výkonů, které 

předvedli na své první dráze. Jana o deset kuželek a Zdeněk dokonce o dvě devítky. Přesto první duel, 

díky výborným plným, vyhrává výkonem jednadvacet kuželek přes třista hostující hráč a jeho tým se 

tak ujímá vedení 2-0 a má k dobru třiatřicet kuželek. Druzí hráli Jindra a Tomáš. Úvodní plné lépe 

zahrála domácí hráčka, která se výkonem čtyři kuželky přes stovku ujala vedení o tři kuželky. Jenže 

následná dorážka domácí hráčce hrubě nevychází, když jí do tří devítek chyběly dvě kuželky. To 

Tomáš se s dorážkou popasoval mnohem lépe, když mu do pěti devítek chyběly taktéž dvě kuželky. 

Rázem je tak ve slibném vedení po půlce duelu hostující hráč. Druhé plné zahráli oba na chlup stejně, 

když se dostali dvě kuželky přes kilčo. Následná dorážka byla prakticky jak přes kopírák kopií té první. 

S malým rozdílem, že domácí hráčka nakonec tři devítky zdolala a Tomáš zahrál úplně stejně jako na 

dráze první. Jednoduchými kupeckými počty pak vychází ž i tento duel lépe zvládl hostující hráč a 

jeho tým tak navyšuje své vedení na 4-0 a taktéž ztráta domácích v kuželkách se zvýšila už na mínus 

šedesát čtyři. Třetí šli na plány Ruda a Pavel. Domácí hráč do plných zahrál pět kuželek přes stovku, 

ale Pavel byl ještě o deset kuželek lepší. V dorážce pak hostující hráč jasně dominoval, když mu jedna 

kuželky chyběla k sedmi devítkám. Ruda se sice taky snažil, ale do pěti devítek mu chyběly dvě 

kuželky a tak jeho ztrát opět narostla. Druhé plné byly více vyrovnanější než-li ty první. Ruda dává 

čtyři kuželky přes stovku  a Pavel byl ještě o jednu kuželku lepší. Druhá dorážka byla opět jasně v režii 

hostujícího hráče. Sice mu do výkonu z dráhy první chyběly tři kuželky, přesto svůj náskok navýšil o 

dalších devatenáct kuželek. Nakonec Pavel dává dvaačtyřicet kuželek přes třista a získává rozhodující 

body za výhru nad soupeřem o devětačtyřicet kuželek. Poslední si zahráli Alenka a Leoš. Tady bylo 

prakticky rozhodnuto hnedle po úvodních plných. Leoš dává rovnou stovku a vede o šestadvacet 

kuželek. V dorážce zahrála Alenka velmi slušně, když jí jedna kuželka chyběla k pěti devítkám. Přesto 

její ztráta narostla o dalších osm kuželek. Změna drah prospěla oběma. Alence chyběla do stovky 

jedna kuželka a Leoš se oproti první dráze do plných zlepšil o sedmnáct kuželek. V závěrečné dorážce 

opět oba zahráli velmi slušně a nakonec se v ní rozešli smírně když se oba dostali dvě kuželky přes 

padesátku. V konečném součtu se pak Leoš dostal jednadvacet kuželek přes třístovku a uhrál i 

poslední body dne, čímž domácí tým odchází s nepopulárním kanárem.   

 


