
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak už jsme to rozjeli.Sice to chvilku trvalo než se domluvili první zápasy,ale pak už se vše rozjelo jako po 
másle.Jeden odehraný zápas za druhým.Od začátku začali padat třístovky jako na běžícím páse. Hlavně těm u 
kterých by to mělo býti samozřejmostí.Už se také osvědčuje zapisování chyb u hráčů.Tady se nejvíce 
pozná,kde jsou skryté rezervy.A že těch rezerv u některých hráčů ale je!Stalo se taktéž nepsanou tradicí,že 
družstva před zápasem nastupují v kulichu,symbolu naší soutěže.Poměrně rychle se zaplňuje tabulka 
třístovkářů.Zatím v ní kraluje stavěč Milan Hruška výkonem 339 poražených kuželek.Celkem je v ní zatím 10 
hráčů a další jsou na dostřel.Velkým překvapením byla i první porážka papírových favoritů Stavěčů od 
Ajeťáků.Ti na tento úspěch čekali dlouhých devět let.Prakticky od začátku své historie,kdy se objevili na 
kuželkářské scéně našeho města.Nejvíce zápasů mají odehráno Dřeváci.Ale zatím marně hledají svojí loňskou 
formu  a ještě neokusili pocit vítězství.Ale na jejich omluvu,o proti minulosti trochu pozměnili systém 
nasazování hráčů do zápasů (střídají více hráčů) a to se neukazuje jako příliš šťastná volba.Prakticky až ve 
třetím zápase ukázali své možnosti a hned z toho byl tuhý boj s Juniory o svou první výhru.Sice jej nedotáhli 
až do úplného konce,ale klady na jejich výkonu převažovaly.Na prvním místě se po říjnu usadili Junioři.Ti se 
po roční odmlce vrátili na kuželnu a zdatně posilněni Andreou a Edou(Vláďou),představují velkého aspiranta 
na umístění hodně vysoko na bedně.Následují Stavěči,jejichž řady rozšířila nová hráčka Veronika.Třetí 
Zahrádkáři mají za sebou zatím jeden zápas.Vítězství nad Dřeváky,jim prakticky zařídil Pavel Zigal,hráč 
kterému hra proti tomuto soupeři nesmírně svědčí.Následují Ajeťáci.Ti pokud budou hrát tak jako poslední 
zápas se Stavěči taktéž mohu myslet hodně vysoko.A tabulku uzavírají Dřeváci,kteří to zatím berou velmi 
sportovně s heslem:“horší jak loni skončit nemůžeme!“.To uhráli zatím své nejlepší umístění,když ještě hrálo 
více týmů společnou soutěž a  skončili pátí.Celkem se doposud ukázalo na kolbišti naší kuželny 26 hráčů a 
hráček.Až na jeden zápas,to když dostali Dřeváci od Stavěčů tolik nepopulárního „žlutého ptáčka i s klecí“ 
byly ostatní zápasy poměrně vyrovnané.Doufejme že tomu bude i nadále.Hraje se fér a zatím se neobjevil 
žádný problém,který by narušoval chod soutěže.Osvědčilo se taktéž,že se prodloužila doba zápasu o půl 
hodiny a i pět hodů na rozhoz má své opodstatnění.Je to vidět hlavně na plynulosti  zápasů a že rychle 
přibývají třístovky.Což už je známka kvalitního výkonu hráče.Na závěr mi dovolte zveřejnit příznačnou 
sportovní motlitbu jednoho irského fotbalového klubu,která se dá ovšem aplikovat pro všechna sportovní 
klání:  
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ZPRAvodaj 

 KUželek 



  TABULKA(k 31/10/12) 

1.  junioři                 2   0   0     1098.5     14:  6       4    

2.  stavěči                 1   0   1      1185.5      14:  6       2    

3.  zahrádkáři          1   0   0      1050.0      8:  2       2    

4.  ajeťáci                 1   0   1       1109.0      8: 12       2    

5.  dřeváci                0   0   3      1020.3     6: 24      0   

 

                    TŘÍSTOVKÁŘI: 

01.  HRUŠKA Milan c.     sta         339                                                                                                          
02.  HAVEL Martin               sta          328                                                                                                                                                                                                                                  
03.  HRUŠKA David             sta          327                                                                                                           
04.  PAVELKA Vladimír       jun         327                                                                                                                                                                           
05.  VAŠKO Jozef                 aje          325                                                                                                                               
06.  SMRŽ Petr                      aje          319                                                                                                          
07.  ZIGAL Pavel                  zah          313                                                                                                                                                                                                                              
08.  ČERMÁK Eduard c.       zah         303                                                                                                               
09.  ČEPILA Karel ml.c.       dře          302                                                                                                                
10.  BRYNDAČ Stanislav     dře          300 

 

 

 

                ZÁPASY: 

Ajeťáci-Junioři             2:8    1023:1093    10/10/12                                         
Stavěči-Dřeváci           10:0   1258:1015    16/10/12                           
Dřeváci-Zahrádkáři      2:8      951:1050    19/10/12                                                                                                                   
Stavěči-Ajeťáci             4:6   1113:1195    28/10/12                                                                                 
Dřeváci-Junioři             4:6   1095:1104  30/10/12     

                        

  domácí: ajeťáci                 datum: 10/10                  hosté: junioři 

 jméno hráče                    pln  dor  cel ch    jméno hráče                  pln  dor  cel ch                                                         
SMRŽ Petr                      189   74  263 11    PAVELKA Vladimír         216   89  305  4                                          
KUNTOVÁ Dagmar       211   75  286 10    MIOSGA Jan                    180   68  248 16                                            
ŠTEGOVÁ Dagmar        170   78  248 10    ŠTĚPÁNEK Otto              203   80  283  7                                              
NÝVLT Bed řich c.          175   51  226 20    ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      181   76   257  7 

 body:  2    celkem:           745  278 1023 51    body:  8    celkem:         780  313 1093 34                                                            

             Vítězí junioři poměrem 8 : 2  

Úvodní duel nové soutěže ukázal,že staronový tým hostů kuželky hrát nezapoměl a když se k tomu 
přičte patřičné posílení o Edu Pavelku,tak se z nich rázem stává horký kandidát na umístění na 
bedně.A to ještě kapitánka Andrea seděla "na střídačce" mezi diváky.Po úvodní "kulichovo 
losovačce" se určili dvojice do vzájemných duelů.Historicky prvními hody se zapsali Petr za domácí 
a Eda za hosty.První plné a prakticky ani první dorážka neukazovala příliš velký rozdíl mezi oběma 
hráči.Ale po změně drah se už v plné nahotě ukázalo,že domácí hráč je na kuželně poprvé od dubna a 
naopak Eda už dlouho trénuje a už má i za sebou pár zápasů ve varské lize.Takže se pak nikdo 
nedivil,že rozdíl v kuželkách rychle narůstal v neprospěch domácího hráče.A to hlavně ve druhých 
plných.Také sil u domácího hráče rychle ubývalo.A také ho chvíli budou bolet jisté partie těla.A tak 
první body bere hostující hráč.Ve druhé dvojici proti sobě nastoupili Dáša K(loňská jistota domácích) 
a Honza.Tady se hostující hráč naopak dlouho domácí hráčky držel.Ale nakonec velký rozdíl byl ve 
hře do plných tady Dáša získala rozhodující náskok.I když Honza na začátku druhé dorážky hodně 
stáhnul z rozdílu,v další části dorážky naopak hodně chyboval a domácí hráčka získává první body 
pro Ajeťáky.A výrazně stáhla z náskoku hostů v kuželkách,takže stále bylo o co hrát.Do třetí dvojice 
určil los za domácí druhou Dášu a za hosty Ottu.Tady dlouho trvalo domácí hráčce než se popasovala 



s první dráhou a ztratila hodně kuželek.A přestože se po změně drah svému soupeři plně 
vyrovnala,ztrátu z první dráhy ani nesnížila.Takže Otta bere další body pro hosty a opět navyšuje 
rozdíl v kuželkách výrazněji pro svůj tým.Poslední nastoupil Bedřich a Anička.Také tady rozhodly o 
osudu duelu hned první dráhy.Hlavně dorážka se domácímu hráči hrubě nepovedla.13 fugasů je 
opravdu hodně.Hlavně trápení se při shazování pravého sedláka to bylo až na vhození ručníku do 
ringu.Hostující hráčka si pak po změně drah v poklidu pohlídala svůj náskok a získává i poslední 
body.Takže první dva body za vítězství si do tabulky připisují hosté.Padla nám hned i první třístovka 
a zasloužil se o ní Eda Pavelka-305.Navíc hosté atakovali hranici 1100 kuželek.   

 

 

domácí: stavěči                 datum: 16/10                  hosté: dřeváci 

     jméno hráče               pln  dor  cel ch    jméno hráče                   pln  dor  cel    ch                                                  
HRUŠKA Milan c.      232  107  339  1    BRYNDAČ Stanislav     212   88  300    6                                                
HRUŠKA David          213  114  327  8    ČEPILA Karel ml.c.      198   79  277   11                                              
ZADINA Rudolf          188   78  266 14    HUBAČ Roman             148   52  200   23                                                
HAVEL Martin            220  106  326  3    KUCA Antonín              176   62  238  13 

 body: 10    celkem:     853  405 1258 26      body:  0    celkem:      734  281 1015 53                                                       

                                 Vítězí stavěči poměrem 10 : 0 . 

Druhý zápas soutěže přinesl poměrně jednoznačný výsledek.Domácí hráči nadělují svému soupeři 
prvního "žlutého ptáčka" naší soutěže.Přitom úvodní nalosování hráčů do dvojic,slibovalo,alespoň u 
prvních dvou dvojic vyrovnané souboje.Ale vždy tomu bylo pouze do plných na prvních drahách.Pak 
domácí hráči přehodili na vyšší rychlostní stupeň v dorážce,kterému hosté nedokázali 
konkurovat.Však to je názorně vidět v celkovém rozdílu v dorážce obou týmů.Ale po pořádku.První 
nastoupili proti sobě Milan a Standa.Toto byla asi nejvyrovnanější dvojice.Standa neztrácí mnoho v 
obou herních činnostech,ale přece jenom po sečtení obou drah prohrává,přestože jako jedinný ze 
svého týmu dosahuje třístovky. Milan přidal o 39 kuželek více a ustanovuje rekord jednotlivce.A 
první body jdou tak domácím.Duel mezi Davidem a Karlem juniorem,ten po prvních plných sliboval 
taktéž zajímavý mač.Dokonce hostující hráč vede o 10kuželek,což sice není moc,ale přece jenom 
dává více klidu do další části hry.Ale Davidovi vychází nad poměry výborně dorážka a po půlce vede 
celkově o 7 kuželek.A to Karel nezahrál tuto část vůbec špatně.Po změně drah,ale přichází Davidův 
drtivý nástup do plných,kterému se juniorovi nepodařilo odolat.A když domácí hráč pokračuje ve 
spanilé jízdě i v dorážce,nebylo najednou o vítězi pochyb.Navíc Kájovi nevychází druhé plné a 
dostává nadílku o 50 kuželek.Čemuž po první dráze nic nenasvědčovalo.A David také přehazuje 
výrazně třístovku.Třetí pár na place tvořili Ruda a Roman.Souboj,jak se nakonec ukázalo,dvou 
"čulibrků svých týmů.Tady také vítězí domácí hráč a začal kolem poletovat obávaný to žlutý 
ptáček.Navíc když v poslední dvojici za domácí tým hrál Martin,jeden z top hráčů a na druhé 
straně,po roční odmlce,navrátilec Tonda.To už hraničilo s jistotou,že ptáček neodletí.A tak tomu i 
bylo.I Martin přehazuje třista a bere i poslední body a přičteme-li další dva body za skóre,je na světě 
první čistá desítka.Tonda ukázal,že hrát nezapoměl,ale na svého soupeře to bylo opravdu 
málo.Domácí hráči navíc obsadili první tři místa mezi třístovkáři a taktéž celkové číslo týmu hned 
tak někdo nepřekoná,teda pokud se to nepovede jim samotným v dalších zápasech.Na světě je také 
rekordní rozdíl mezi družstvy v kuželkách-243!Celý zápas provázela výborná kulisa fandících diváků 
a hráčů.  

 

 



 

 

domácí: dřeváci                 datum: 19/10               hosté: zahrádkáři 

 jméno hráče                    pln  dor  cel ch         jméno hráče                   pln  dor  cel ch                                                     
ZEZULA Ladislav         146   33  179 24       ZADINOVÁ Alena         170   44  214 20                                                
HUBAČ Roman             160   33  193 23       ČERMÁK Eduard c.       192  111  303  5                                                
ČEPILA Karel ml.c.       214   88  302  8       VAVERKOVÁ Jana       160   60  220 16                                     
BRYNDAČ Stanislav     202   75  277 13       ZIGAL Pavel                  196  117  313  4 

body:  2         celkem:  722  229  951 68      body:  8             celkem:  718  332 1050 45 

               

         Vítězí zahrádkáři poměrem 8 : 2 . 

 

I svůj druhý zápas domácí tým prohrává.A opět poměrně výrazně.I tentokrát za ně nenastoupil 
"loňský čulibrk" Karel senior a jeho body týmu chybí.Do první dvojice byli nalosováni Láďa a 
Alena.Domácí hráč předvedl jeden ze svých nejslabších výkonů,od doby co se objevil na 
kuželně.Tolik chyb a špatných hodů,to už by se mu po těch pár letech co drží koule v ruce,nemělo 
stávat.Pak ho ani ta hra zákonitě nemůže bavit.Asi se na jeho psychice projevuje to,že většinou hraje 
před nebo po směně a nemá ten správný klid,náladu a soustředěnost na hru.A pak to nepadá a 
nepadá.Navíc ani jeho soupeřka moc neukázala ze svého kuželkářského umu(snad to lze přičíst 
nervozitě z prvního nástupu na plac v novém týmu) a oba kapitáni,na sedačkách mezi diváky,si 
rozhodně moc neužívali předváděnou hrou svých svěřenců.Nakonec body získává hostující hráčka a i 
slušný rozdíl v kuželkách.Jako druzí nastoupili Roman a Eda,kapitán hostů.Tady opět domácí hráč 
předvádí hru podobnou svého předchůdce.První plné ještě  drží krok se soupeřem,ale pak už to jde 
prudce z kopce.Dorážky 15+18 a druhé plné pouhých 68.To Eda sice nemá ani jedny plné přes sto,ale 
dorážka,hlavně na první dráze (63) rozhodla o tom kdo vyhraje druhý duel.Také rozdíl v chybách byl 
výrazně lepší pro hostujícího hráče.A tak i druhé body berou hosté.A skóre +145 taktéž pro 
hosty.Tady už to bylo pro Karla juniora v dalším duelu proti Janě hodně složité. O tom že vyhraje 
nikdo nepochyboval,ale záleželo také kolik stáhne z rozdílu v kuželkách aby ještě jejich poslední 
hráč měl alespoň malou šanci zvrátit duel.A docela se mu to i daří.Na jeho soupeřce bylo vidět,že 
dlouho,vinou zranění,nehrála zápasy a chyběla jí hlavně jistota ve hře do plných.Junior nebral ohledy 
na příbuzenské vztahy se svou soupeřkou a pomalu,ale jistě ukrajoval z náskoku v kuželkách.Až jich 
stáhl 82,což už je slušná porce.A k tomu samozřejmě bere první body pro svůj tým.A tak rozhodnutí 
zůstalo na poslední dvojici.Standa a Pavel.Domácí hráč už je rozehraný a minule hodil čistou 
třístovku.To Pavel,naopak na dráze dlouho nebyl,ale zase na druhou stranu,když zahrál dobře,tak to 
bylo vždy proti Dřevákům.Oba se do hry pustili opravdu zodpovědně.Po první dráze rozdíl plus dvě 
kuželky pro domácího hráče.I druhé plné byly vyrovnané,tady zase naopak Pavel srovnává skóre na 
plichtu.A tak,jak je to obvyklé při kuželkách,musela rozhodnout poslední dorážka.V té ukázal 
kupodivu mnohem větší jistotu hostující hráč.Jeho 7 dohozených devítek oproti pouhým třem 
soupeře,rozhodlo nejenom o jeho vítězství, ale i o tom,že hosté berou poslední body za skóre a poráží 
tak soupeře 8:2.Při pohledu na celkové výsledky je vidět markantní rozdíl mezi družstvy v dorážce 
kde byly hosté lepší a také měli o třetinu míň chyb a to jsou hlavní příčiny porážky domácích a výhry 
hostů.Do plných jsou o pár kuželek lepší domácí.Ale celkově pod 1000 to není bůh ví co hlavně od 
týmu který ještě v minulé soutěži bojoval o bednu.Máme další tři hráče mezi třístovkáři.    

 

 



domácí: stavěči                 datum: 28/10               hosté: ajeťáci 

 jméno hráče                            pln  dor  cel    ch         jméno hráče               pln  dor  cel   ch                                                     
HAVEL Martin                       224   104  328   3       SMRŽ Petr                 205   114  319   6                                                
KLEMENTOVÁ Veronika    137     61  198  24       KUNTOVÁ Dáša.     196     84  280   8                                                
HRUŠKA Milan                      239     88  327   6        VAŠKO Jozef            239     86  325   7                                                          
ZADINA Rudolf                      198     62  260  17       ŠTEGOVÁ Dáša       203     68  271  14 

body:  4                celkem:       798  315  1113 50        body:  6       celkem:  843  352 1095 35 

                       Vítězí ajeťáci poměrem 6 : 4 . 

Den státního svátku se podařilo Ajeťákům opravdu důstojně oslavit.A to svou první historickou 
výhrou na tímto soupeřem.Skoro devět let to trvalo,než se jim tento úspěch podařil.Úvodní losovačka 
opravdu zajímavě namíchala hráče do dvojic.A hlavně dvojice byly výkonnostně vyrovnané.Snad až 
na jednu výjimku,kdy ve druhé dvojici si odbyla svůj křest ohněm v soutěžním 
zápase,nová,neokoukaná hráčka v sestavě domácích Veronika,slibovaly ostatní dvojice vyrovnané 
duely.A tak tomu i opravdu bylo.Na úvod nastoupil za domácí Martin a na druhé dráze,se mu směle 
postavil Petr.Ten si dozajista pamatoval,jak se mu v loni svého soupeře podařilo,jako 
jedinému,porazit.I Martin si toto nejspíš uvědomoval.A oba se do hry pustili opravdu 
zodpovědně.Martin má první plné lepší o 11 kuželek,ale Petr výbornou dorážkou(72) po půlce stav 
obrací a vede o jednu devítku.Druhé plné má domácí hráč opět lepší o 8 kuželek a před dorážkou 
prakticky srovnává stav.Petrovi se bohužel druhá dorážka nedaří jako první a protože Martin si tu 
svojí dorážku z první dráhy na chlup stejně zopáknul,vybojoval tím nakonec první body pro svůj 
tým.Ale oba hráči zahráli výborně a zlepšili si svoje osobáčky.Samozřejmě že oba přes třista.Navíc 
Petr prohrává o pouhých 9 kuželek a to mohlo mít velký vliv na celkový výsledek.Jako druhé 
nastoupily na dráhy za domácí nováček soutěže Veronika a za hosty už tradiční opora a jistota Dáša 
K. Prvních deset hodů však nijak nenaznačovalo,že mezi hráčkami je takový výkonnostní 
rozdíl.Myšleno hlavně v tom kolik toho už mají obě odehráno.Tady nebylo pochyb o tom kdo by měl 
jednoznačně zvítězit.Ale úvodní hody tomu vůbec nenasvědčovaly.Veronika pod odborným 
dohledem svého kapitána opravdu pěkně házela a Dáša na druhé straně se tak nějak nemohla prvními 
hody zaměřit tím správným směrem.Naštěstí pro hosty tato situace netrvala dlouho.Dáša konečně 
seřídila mířidla a naproti tomu se Veronice nepovedlo pět hodů do plných.Za průhozy brala nuly a 
tak po plných už Dáša vede skoro o dvě devítky.Navíc i dorážka jí sedla(51) a tak i když Veronika 
také špatně nedoráží,po polovině už vede hostující hráčka o 31 kuželek.Na druhé dráze pak Veronika 
platí nováčkovskou daň,kdežto Dáša pokračuje ve své spanilé jízdě a na konci duelu je rozdíl 82 
kuželek.To už je solidní základ pro hosty do druhé poloviny zápasu.Jako třetí proti sobě svedl los 
Milana a Pepu,dva hráče hrající i v karlovarské lize neregistrovaných kuželkářů.Navíc Pepa v 
poslední době častěji nastupuje za slávisty mezi registrovanými(pro Karla ne čtyřprocentními!).I 
tento duel sliboval vyrovnanou hru.Celý zápas se přetahují o vedení.Chvíli vede Milan poté Pepa.V 
plných si celkově nemají co vyčítat,oba je mají stejné.O výsledku duelu tak musela rozhodnout 
dorážka.Tady přece jenom byl o pověstný chloupek lepší Milan a vyhrává o 2 kuželky.Pepu můžou 
mrzet čtyři fugasy na levého sedláka.Tady se lámal chleba.Že se oba v tomto vyhecovaném souboji 
dostali přes třista nemusím ani připomínat.Takže před závěrečnou dvojicí je stav následující.Domácí 
mají dvě výhry a tím čtyři body,hosté výhru jednu,ale stále výrazně lepší skóre,takže kdo z poslední 
dvojice vyhraje bere všechno.Bylo to na Rudovi a Dáše Š.Opět to byl velmi vyrovnaný mač.První 
plné vyhrává hostující hráčka o 4 kuželky.Následně Ruda zabojoval v dorážce a stahuje po polovině 
náskok své soupeřky na pouhé kuželky dvě.Druhé plné vyhrává Dáša o 1 kuželku a vede tak celkově 
"už"o tři.Stále tedy není nic rozhodnuto.Výsledek závisí na poslední dorážce.I tady hostující hráčka 
předvádí soustředěný výkon na hranici svých možností,jako tomu bylo ostatně po celý její zápas,a 
nepouští Rudu do žádného trháku.Ba naopak,bodík po bodíku navyšuje svůj náskok,až je z toho 
nakonec výhra o 11 kuželek.Srovnává tak body za výhry na 4:4 a jelikož ještě trochu přidala do 



celkového součtu kuželek pro hosty je na světě první to výhra Ajeťáků nad Stavěči.Celkově to byl 
opravdu povedený zápas a ukazuje na vyrovnanou kvalitu a sílu všech družstev naší soutěže.    

   

domácí: dřeváci                 datum: 30/10               hosté: junioři 

 jméno hráče                    pln  dor  cel ch         jméno hráče                   pln    dor  cel      ch                                                     
ČEPILA Karel ml.c.       209   67  276  14       PAVELKA Vladimír      224   103   327    4                                                
ČEPILA Karel st.           217   77  294  14       ŠTĚPÁNEK Otto            212     53   265  12                                                
HUBAČ Roman              182   68   250  16       PRIŠŤÁK Josef             170      51   221  16                                     
BRYNDAČ Stanislav      205  70    275 14       HORNOVÁ Andrea c.   216     75   291  11 

body:  4         celkem:   813  282  1095 58         body:  6             celkem:  822   282 1104  43 

                       Vítězí junioři poměrem 6 : 4 . 

Je odehrán i poslední,celkově pátý,říjnový zápas.I svůj třetí zápas domácí prohrávají.Ale tentokrát 
pouze o jednu devítku na celkové skóre.Ta jim chyběla při hře do plných.V dorážce byla obě 
družstva nastejno.První proti sobě nastoupili dva třístovkáři.Za domácí Karel junior a za hosty 
Eda(Vláďa).První plné vyhrává hostující hráč o šest kuželek.Dorážka byla poměrně vyrovnaná.Junior 
sice udělal více chyb,ale Eda zase dohazoval devítky na vícero hodů.I přesto domácí hráč prohrává 
po polovině o 16 kuželek,ale to se dá ještě stáhnout.Po druhých plných Eda přidává dalších 9 kuželek 
k rozdílu,ale v dorážce se už naplno ukázala jeho větší jistota a klid ve hře.Junior opět více chyboval 
a to rozhodlo o jasném vítězství Edy o 51 kuželek.Jako druzí nastoupili za domácí,letos poprvé Karel 
senior a za hosty Otta.I tady první plné byly skoro nastejno.Domácí hráč ztrácí pouhou jednu 
kuželku.Větší rozdíl a jistotu ve prospěch domácího hráče ukázala hned následující dorážka.Ač při ní 
předvedli oba hráči skoro stejně chyb(6-7),přece jenom senior devítky rychleji dohazoval a na druhou 
dráhu šel s plusem 14-ti kuželek.Po změně drah pokračoval nadále poměrně vyrovnaný duel,při 
kterém domácí hráč,ke smůle soupeře,přece jenom postupně navyšoval vzájemný rozdíl v 
kuželkách.Na konci tedy vítězí senior srovnává skóre na 2-2 a z rozdílu umazal 29 kuželek.Třetí 
dvojici tvořili za domácí Roman a na straně hostů se nám poprvé ukázal na dráze Pepa.O výsledku 
prakticky rozhodly hned první dráhy.Roman se ukázal v o hodně lepším světle,než ve svých 
předchozích vystoupeních a plně využil slabšího rozjezdu na začátku svého soupeře.A před změnou 
drah vede o 41 kuželek.Sice poté spadl na svůj dosavadní standart(druhé dráhy mu letos nějak 
nevycházejí),ale i přes mírné zlepšení Pepy,udržuje náskok na své straně a vítězí.Bere další dva body 
a rozdíl 29 kuželek v jeho prospěch znamená že,před poslední dvojící domácí vedou o 7 
kuželek.Rozhodnutí zbylo na Standovi a jeho tradiční soupeřce kapitánce hostů Andree.Ta musela 
nejenom,že vyhrát,ale i převážit rozdíl v kuželkách do plusu na svojí stranu.Kdežto Standa mohl 
dovolit i prohrát,ale maximálně o 6 kuželek.I tady hostující hráčka o osudu duelu rozhodla hned na 
své první dráze.Už po prvních plných vede o 24 kuželek a protože měli se Standou první dorážku 
stejnou,zůstává tento rozdíl i před změnou drah.Tady přece jenom Standa zabral,hlavně do plných a z 
náskoku ukrajuje slušných 13 kuželek.I tak stále potřebuje v dorážce ještě ubrat minimálně dalších 
5.Ale Andrea duel nevzdává a bojuje.Standa přece jenom musí více riskovat a dělá o tři chyby více 
než soupeřka.To jí pomohlo k tomu,že naopak neztrácí,ale ještě přidává dalších 5 kuželek k dobru a 
nejenom že bere body za výhru na soupeřem,ale i celkové skóre je v plus 9 kuželek ve prospěch 
jejího týmu.To rozhoduje,že nakonec Junioři vyhrávají 6-4 a berou do tabulky dva body za 
vítězství.Opět se odehrál vyrovnaný zápas dramatický až do konce,což jenom potvrzuje že soutěž je 
hodně vyrovnaná a prakticky může vyhrát,při troše štěstí,jakýkoliv tým.Bohužel pro domácí zatím 
jim to štěstíčko tolik nepřeje,ale na dnešním výkonu už můžou stavět o dalších zápasů.                                                                         

„Ch66“ 


