
  domácí: zahrádkáři              datum: 24/01             hosté: starosedláci 

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

LEV Tomáš                        202   94  296 10    KABELE Jana               216   71  287 13                                                

BAMBOUSKOVÁ Jana     200   87  287 10    GBUR Tomáš              184   82  266  9                                                

ČERMÁK Eduard              166   68  234 13    ZADINOVÁ Alena       149   62  211 24                                                      

VÍTEK Leoš                       240  109  349  6    ZADINA Rudolf           188   71  259 13                                                                      

body: 10         celkem:  808  358 1166 39    body:  0    celkem:  737  286 1023 59 

                      Vítězí zahrádkáři poměrem 10 : 0 . 

Až nečekaně jasná výhra domácího týmu. První hráli Tomáš a Jana. V úvodních plných se oba dostali 

přes stovku. Tomáš o dvě a Jana o pět kuželek. Vše podstatné rozhodla následná dorážka. V té se 

Jana nevýslovně trápila a dorazila osmadvacet kuželek. Toho zdatně využil její soupeř, když je v této 

části duelu lepší o jednatřicet kuželek. To znamenalo, že do druhé části duelu jde s vedením 

osmadvaceti kuželek Tomáš. Jana ovšem neházela ještě flintu do žita a hnedle do plných ze své ztráty 

ubrala jedenáct kuželek. A ve svém ataku následně pokračovala i ve druhé dorážce. Ale dohnat ztrátu 

z dráhy první bylo přece jenom nad její síly. Ještě sice ubrala dalších osm kuželek, ale Tomášovi jich 

stále dostatek, devět, zbyl na to aby tento duel vyhrál. Druzí hráli pro změnu v obráceném gardu Jana 

a Tomáš. Domácí hráčka si na úvod uhrála náskok třinácti kuželek a v dorážce utekla soupeři o dalších 

jedenáct. Také druhé plné Jana zahrála lépe, o tři kuželky. Pak v dorážce sice trochu polevila, čehož 

Tomáš využil k drobné korekci své ztráty o šest kuželek. I tak druhé body bere Jana a domácí tak 

vedou 4-0. A mají k dobru třicet kuželek. Třetí šli na plány Eda a Alenka. Domácí kapitán zahrál do 

plných osmdesát tři a ujal se vedení o tucet kuželek. Také v dorážce byl Eda lepší a své vedení navýšil 

o sedm kuželek. Změna drah nic nového nepřinesla. Eda zopakoval plné z dráhy první a přestože se 

Alenka zlepšila její ztráty narostla o dalších pět kuželek. Závěrečné plné sice Alenka díky čtyřem 

devítkám vyhrála, ale pouze o kuželku a to na její konečné porážce nemohlo nic změnit. Před 

závěrečným duelem je tedy stav 6-0 pro domácí a ti mají ještě navíc šest devítek v kuželkách. 

Poslední si zahráli Leoš a Ruda. Domácí hráč dává na úvod do plných stodvacet a vede o jednačtyřicet 

kuželek. Dá se říct, že už v této chvíli bylo o vítězi tohoto duelu prakticky rozhodnuto. V dorážce dává 

sice Ruda rovných padesát, ale i tak jeho ztráta narostla o další tucet kuželek. I druhé plné se Leošovi 

náramně povedly když zopakoval svůj výkon z dráhy první. Ruda se sice taky dostal přes kilo, ale opět 

se jeho ztráta navyšuje a to o jedenáct kuželek. V následné dorážce pak Ruda ztratil dech a dává 

pouhých jednadvacet, což bylo o šestadvacet méně než doráží Leoš. Domácí hráč tak svého soupeře, 

výkonem bez jedné kuželky třistapadesát,  poráží o devadesát kuželek a hosté tak domů odjíždějí se 

žlutým ptáčkem zpěváčkem. 

 


