
      TABULKA-Průběžná  

                          v.   r.  p.   průměr      skóre      b.   +/- 

1.  junioři                    10   0   2   1088.8    84: 36   20   +8 

2.  stavěči                     9   0   1   1138.7    76: 24   18   +6 

3.  ajeťáci                     8   0   4   1086.4    77: 43   16   +4 

4.  dřeváci                    8   0   5   1058.1    72: 58   16   +4 

5.  plyšáci                     6   0   4   1087.7    64: 36   12   +2 

6.  zahrádkáři              4   0   6   1099.6    54: 46    8    0 

7.  šikulové                   2   0  11    939.6    35: 95    4  -10 

8.  modrá ústřice         0   0  14    836.4     8:132    0  -14 

2.  stavěči                 7   0   1   1131.6    58: 22   14   +6 

3.  junioři                   7   0   2   1069.7    60: 30   14   +6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento měsíc docela výrazně promluvil do celkového pořadí týmů.Respektive se nám tabulka v horní části hodně 

srovnala.Sice je rozdílný počet odehraných zápasů u jednotlivých družstev,ale pohled na současnou tabulku slibuje 

hodně zajímavou zápletku před závěrečným měsícem soutěže.Do čela tabulky se propracovali Junioři,alias 

klikaři,kteří si připsali tři výhry a na záda jim zdatně dýchají Stavěči,kteří mají o zápas méně,nicméně taktéž uhráli 

tři vítězství.Na třetí místo,po slibném podzimu,klesli Ajeťáci,kteří tento měsíc nepoznali sladkost výhry.Ba 

naopak pomalu,ale jistě ztrácejí to co uhráli na podzim a budou mít co dělat aby alespoň obhájili třetího fleka.Ale 

už jim k tomu zbývají pouhé dva zápasy a v těch musí bezpodmínečně bodovat.Ale za zadu se na ně kromě 

Dřeváků mohutně tlačí Plyšáci a v neposlední řadě i Zahrádkáři.Ještě to bude příští měsíc hodně zajímavé.Zatím 

nejlepší zápas se odehrál mezi Stavěči a Ajeťáky.Viděli jsme 5x třístovku .Stavěči utvořili nový rekord družstva  

výkonem 1264 poražených kuželek.Ajeťákům chybělo sedm kuželek k dosažení mety 1200 a přesto paradoxně při 

svém nejlepším výkonu dostávají od svého soupeře kanára i s klecí.No i takové kruté umějí být kuželky.A duel 

mezi Pepou a Martinem (332/334) zase utvořil rekord v počtu kuželek,které uhráli dva hráči společně ve 

vzájemném duelu.Dohromady 666.Konečně se chytil i Milan Hruška a poskočil na čtvrté místo tabulky 

třístovkářů.První družstvo, které má odehrány všechny své zápasy,nejsou jako v minulosti Dřeváci,těm chybí ještě 

poslední zápas se Stavěči,ale hráči Modré Ústřice.Sice ani jednou neokusili sladkost výhry,ale jejich nejlepší hráč 

a lídr Petr Tesař v posledních zápasech neustále zlepšoval svůj osobáček,až se zastavil na čísle 278.To je nato,že 

hraje teprve svou první ostrou sezónu,hodně solidní počin.Ještě jedna událost zasluhuje vyzdvihnout.Kapitán 

Juniorů Eda Pavelka zahrál jako první hráč turnaje zápas bez chyby! A dva duely rozhodl o výhře poslední 

hod.Pepa Vaško s Martinem Havlem prohrál o 2 kuželky a Jira Horn s Martinou Sobotkovou dokonce i 1 

kuželku.A vždy vítěz duelu srazil 2 kuželky.A zápas mezi Juniory a Zahrádkáři skončil zase výhrou Juniorů na 

skóre o 2 kuželky (1111-1109).Tedy spousta toho se událo na kuželně a nezbývá se než těšit na to,co nám přinese 

měsíc poslední duben.  

TŘÍSTOVKÁŘI: 

1.  HAVEL Martin                  sta         354  

2.  PAVELKA Vladimír c.       jun       339    

3.  VAŠKO Jozef                     aje         332  

4.  HRUŠKA Milan c.               sta         329   

5.  BRYNDAČ Stanislav          dře         325   

 6.  SMRŽ Petr                          aje         325   

 7.  HRUŠKA David                  sta         323    

 8.  ZIGAL Pavel                       zah        318   

 8. 
ZPRAvodaj 

 KUželek 



                                                ZÁPASY: 

Ajeťáci-Junioři                      2:8      1061:1155       06/03/14 

M.Ústřice-Zahrádkáři          0:10      852:1064        07/03/14                                                                  

Junioři-Šikulové                   10:0     1175: 937         09/03/14                                                                      

Ajeťáci-Dřeváci                    4:6       1038:1068        18/03/14                                                                      

Stavěči-M. Ústřice                4:6       1070: 870         21/03/14    

Šikulové-Plyšáci                    0:10      935:1093         23/03/14                                                                                                                                                              

Stavěči-Ajeťáci                     10:0     1264:1193        25/03/14                                                                      

Junioři-Zahrádkáři               6:4      1111:1109        27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 9.  ZADINA Rudolf                  sta         318    

10.  CHVOJAN Petr                  ply         315   

11.  ŠTĚPÁNEK Otto                jun        311    

12.  HAŠKOVCOVÁ Jana        ply          309    

13.  ŠTĚPÁNKOVÁ Anna         jun         308   

14.  ČERMÁK Radek                zah         308    

15.  ČEPILA Karel st.                dře         308  

16.  FUKOVÁ Veronika           sta         307 

17.  ČEPILA Karel ml. c.          dře         307       

18.  REWCZUK Marcel            aje         306    

19.  ČERMÁK Eduard c.         zah         306    

20.  SOBOTKOVÁ Martina      ply         301      

                                                                ZÁPASY PODROBNĚ                                              

                        domácí: ajeťáci                 datum: 06/03                  hosté: junioři 

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

 SMRŽ Petr                     219   96  315  8      PAVELKA Vladimír c.  216  109  325  2 

 KUNTOVÁ Dagmar       197   77  274 12     ŠTĚPÁNEK Otto             181   78  259  9 

 REWCZUK Marcel         193   76  269 12     ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      206   95  301  7 

 NÝVLT Bedřich c.          167   36  203 28     HORNOVÁ Andrea          185   85  270 10 

         body:  2    celkem:  776  285 1061 60              body:  8    celkem:  788  367 1155 28 

                        Vítězí junioři poměrem 8 : 2 . 

Ani napodruhé nedokázali Ajeťáci najít recept na svého dnešního soupeře.Dokonce prohrávají i stejným 

rozdílem jako na podzim.Hosté nasadili do zápasu to nejlepší co mají na soupisce a to se jim vyplatilo.To 

u domácích,se pravidelně na kuželně objevují letos pouze dva hráči, a zbylí dva hrají pouze zápasy a to 

na hosty,kteří přece jenom dávají tréninkům více,je málo. Úvodní duel obstarali Petr a Eda.Hned na 

začátku se předvedli dva nejlepší hráči z každého týmu a bylo to na jejich výkonech znát.Oba zahráli 

výborně,ale s lepším koncem pro hostujícího hráče.Rozhodla,jak tomu obvykle bývá u vyrovnaných 

soupeřů,dorážka.V té prokázal více jistější ruku Eda a po zásluze si bere první body pro své družstvo.Ani 

Petr se dneska nemusel stydět za svůj výkon. Opět přes třista a o jeho prohře rozhodlo to, že dal o šest 

chyb více než soupeř.Eda samozřejmě taktéž přes třista a zvlášť jeho druhá dráha 172,byla parádní.Navíc 

jenom dvě chyby po jedné na každé dráze hovoří o jeho letošní kvalitní formě.Druzí šli do boje Dáša a 

Otta.Hostující hráč si minule hodil  třístovku a tak se čekalo,zdali-pak na ní dnes naváže.Ale statistiky 

hovoří neúprosně.Když se na ní dlouho čeká a konečně padne,tak vzápětí opět nějakou tu chvíli trvá než 

se zopakuje.Ba co víc,obvykle přijde i výrazný propad v čísle.A to byl i dnešní případ hostujícího 

hráče.Že není něco dobře,už signalizoval Ottův "modrý vánek"(průhoz) v prvních plných.To jej tak 

rozhodilo,že až do konce první dráhy nedokázal zahrát to,co je u něj obvyklé.Toho plně využívala 

soupeřka a ač se trápila v první dorážce (9 chyb),veze si do druhé půlky náskok 19-ti kuželek.Druhou 

dráhu už Otta přece jenom zahrál lépe,ale přestože se hodně snažil,tak dokázal stáhnout z rozdílu pouze 

4 kuželky.Domácí tak vybojovali své první bodíky. a dokonce i vedou na skóre o 5 kuželek.Třetí šli na 

dráhy Marcel a Anička.Domácí hráč stále časově nestíhá trénovat tak jak by potřeboval a to se pak 



ukazuje při zápasech.Hlavně,když má proti sobě soupeře,který mu nic nedá zadarmo.A tím dneska 

Anička byla.Marcel ještě stíhá první plné,ale v dorážce si nechal soupeř utéct o 13 klacků.Hlavně díky 

tomu, že má o 4 chyby více (7-3).Přes veškerou snahu ještě s duelem udělat,se Marcelovi nedaří rozdíl 

mezi hráči stáhnout.Ba naopak.Anička přidává ještě dalších deset kuželek ve druhých plných a bylo 

prakticky po zápase.Hostující hráčka ještě pár klacků přidala i v dorážce,což jí nakonec vyneslo o jednu 

kuželku přes třista.Takže hosté vedou 4-2 a i na skóre jsou lepší a to o 27 kuželek.To už začalo být s 

domácími zle nedobře.Aby ještě mohli pomýšlet na alespoň plichtu,musel poslední hráč,kapitán 

Bedřich,zahrát na hranici svého osobáčku.a to ještě stále nemuselo stačit,protože měl proti sobě 

Andreu,která se pomalu,ale jistě vrací do své bývalé formy.Takže se spíše domácí dopředu smiřovali s 

porážkou.Ale stále ještě nebyl odehrán poslední duel a stát se mohlo cokoliv.Bedřich také svůj boj 

nevzdával a v prvních plných držel se soupeřkou docela slušně krok.Pak ale přišla dorážka a zde padla 

kosa na kámen.Ta Bedřichova.Dvě devítky a 14! chyb a bylo po nadějích.Navíc Andrea zahrála v 

dorážce 54 a tím vzala soupeřovi všechen vítr z plachet.Druhá půle se už dohrávala jenom z 

povinnosti.Oba,snad pod dojmem,že je rozhodnuto,hodně ubrali z tempa a zdaleka zaostali za čísly ze 

svých prvních drah.Druhé plné 73-85 a dorážka 18-31 a chyby 14-8.Jako by to oba chtěli mít co nejdříve 

za s sebou a odejít z kuželny.Domácí smutnit a hosté slavit.U domácích zaráží nezvykle velký počet 

chyb-60!!To je na družstvo,které se ještě stále díky lepšímu skóre i přes dnešní porážku drží na čele 

průběžné tabulky,až až.   

                domácí: modrá ústřice           datum: 07/03               hosté: zahrádkáři 

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

 BARTOŠ Václav c.      136   53  189 24    ZIGAL Pavel                     190   68  258 15 

 PAŠTÉKA Ladislav     151   34  185 29    KOSTKOVÁ Alena           175   43  218 19 

 TESAŘ Petr                196   69  265  9     BAMBOUSKOVÁ Jana     199   91  290  7 

 PÍCHA Tomáš             161   52  213 17     ČERMÁK Eduard c.        202   96  298  7 

      body:  0    celkem:  644  208  852 79              body: 10    celkem:  766  298 1064 48 

                     Vítězí zahrádkáři poměrem 10 : 0 .   

Domácí tým je zatím posledním,který ještě nepoznal sladkost výhry a ani dneska mu to nebylo 

dopřáno.Ale opět měl soupeře velmi těžkého a navíc stále platí nováčkovskou daň.Ale minule si hodili 

dohromady přes devět set, takže se čekalo,zda-li pak se k tomuto výkonu alespoň přiblíží. První šli do 

boje Venca a Pavel.Domácímu hráči dnes vůbec nic nevycházelo.Ani plné ani dorážka nebyly to pravé 

ořechové.Přestože vyrobil "pouze" 14 chyb,tak se nedokázal dostat přes dvě stě. A to by už ale měl.To 

Pavel si hnedle v první půli vytvořil náskok 43 klacků a pak už "ležérně" (jak posléze tvrdil levou 

rukou),dohrál svůj souboj.Hlavně jej zajímalo dostat se přes povinou metu "251".Což se mu nakonec o 7 

klacků povedlo!Ale 15 chyb to už dlouho nespáchal.Hosté tedy vedou 2-0 o 69 kuželek.Druzí šli na 

dráhy Láďa a Alenka.I tady si domácí hráč vybral opravdu slabou chvilku.Respektive 2x 20 minut po 

kterou se zápas hraje.Kdyby si zahrál na hranici svého maxima,směle mohl pomýšlet na i body.Ale 

dneska nee.29 chyb mu na ně nedávalo vůbec ani špetku naděje.I on se zdaleka díval na 

dvoustovku,kterou mimochodem už umí přehazovat.To dokonale hrálo do karet jeho soupeřce.Ta,ač 

stále nemůže přijít na chuť naší kuželně,nakonec uhrála své dva "povinné" body za výhru.Ale měla to 

hodně usnadněné odevzdaným výkonem svého soupeře.Stačilo jí průměrných 218 na body.Třetí dvojice 

byla stejně jako předchozí, taktéž smíšená.Los proti sobě svedl lídra domácího týmu Petra a stále se 

lepšící Janu.Tady se rozhodlo o osudu duelu hnedle na prvních drahách.Petr ztratil na soupeřku v plných 

33 kuželek a to už nedokázal stáhnout.Navíc Jana ještě přidala dalších devět kuželek k dobru v dorážce a 

po půlce u ní svítí na panelu 160! Také díky tomu utekla soupeři po půlce o 42 klacků.Druhé dráhy 



přinesli přece jenom vyrovnanější průběh.Tentokrát je to Petr,kdo v plných zahrál o 30 klacků lépe a 

před dorážkou,přece jenom trochu více zdramatizoval tento duel.A všem opět rozhodla dorážka.V té má 

přece jenom více zkušeností hostující hráčka,což se v zápětí i ukázalo na dráze.Nyní je Jana lepší o 23 

klacků zase ona. Petr,ač se konečně dostal přes kýžených 250,a to docela výrazně,čímž si znovu vylepšil 

své maximum,tak mu to ve finále na Janu nestačilo.Té chybělo deset kuželek k třístovce.Hosté už vedou 

před poslední dvojicí 6-0 o 137 kuželek.Poslední šli do souboje Tomáš a kapitán hostů Eda.I tady bylo 

poměrně rychle jasné,kdo bude tahat za delší konec provazu.Eda v prvních plných utíká Tomášovi o 25 

kuželek a ve stejném kvapíku pokračoval i v dorážce.Po půlce vede o 43 klacků.I druhé dráhy nic 

nezměnily na průběhu duelu.Eda stále navyšuje svůj náskok a pomalu,ale jistě,se přibližoval 

třístovce.Nakonec mu k ní chyběly dvě kuželky.Tomáš se jako druhý domácí hráč dostal přes dvěstě. 

Hosté,díky výpadkům jejich prvních dvou hráčů,se poměrně daleko zastavili od devítistovky.Jediným 

spokojeným od nich tak byl Petr.Ten si za dnešní výkon zaslouží pochvalu.Hosté si uhráli svou druhou 

letošní výhru. 

                domácí: junioři                 datum: 09/03                 hosté: šikulové 

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

 HORNOVÁ Andrea          180  105  285  4    TOMEC František               138   33  171 32 

 ŠTĚPÁNKOVÁ Anna       210   87  297  8     NOHÁČEK Václav c.        190   86  276 11 

 ŠTĚPÁNEK Otto               195   82  277 12    NÁDVORNÍKOVÁ Eva     191   49  240 18 

 PAVELKA Vladimír c.    206  108  314  0    HORN Jiří                           196   54  250 13 

           body: 10    celkem:  791  382 1173 24                body:  0    celkem:  715  222  937 74 

                        Vítězí junioři poměrem 10 : 0 . 

Domácí tým našel konečně vítěznou sestavu a ta poslední tři zápasy nenechala nikoho na pochybách,že 

stále chtějí bojovat o příčky nejvyšší,respektive dokonce i o první místo.Rozjeto to mají opravdu na 

výbornou a těžko se najde družstvo,ze zbývajících,které se s nimi ještě utkají,jenž by jim v současné 

fazóně a nezahraje to nej co umí,které by jim ještě mohlo klást klacky do cesty.Dnešní soupeř byl pro ně 

z těch "lehčích".První dvojici tvořili Andrea a František.Domácí hráčka pokračuje ve svých stabilních 

výkonech na hranici dvěstě devadesáti a i dneska nenechala nikoho na pochybách,že tuto hranici opět 

bude atakovat.Jenom škoda,že trochu podceňuje hru do plných.Kdyby ji hrála stejně poctivě jako dnešní 

dorážku,klidně by se mohla už dnes vrátit mezi třístovkáře.Ale třeba si to schovává na silnější 

soupeře.Dneska to opravdu nepotřebovala.A čtyři chyby v dorážce,to už svědčí o tom,že získává tu 

správnou fazónu, na kterou jsme u ní byli zvyklí v minulosti.Navíc druhá dráha 62 a 1 chyba.To 

František se nám nějak v poslední době zaseknul.Sice se stále snaží o co nejlepší výkony,ale paradoxně u 

něj přílišná snaha ještě více sráží jeho hru do propasti.Možná by to chtělo nic neřešit, jak se trefně říká 

mezi kuželkáři:"NEŘEŠ-NEHROŤ-NEPŘEPÍNEJ!"Když to má spadnout, tak to spadne a když 

ne,svět se přece nezboří.Takže první body s přehledem uhrála Andrea. Druzí šli na plány Anička a 

Vašík.I tady bylo poměrně rychle jasné,kdože to z této dvojice vyhraje.Domácí hráčka si vytvořila slušný 

náskok 19-ti klacků už během prvních plných a v dorážce ještě další přidala.Po půlce má moc dobrých 

162,takže se opět čekal atak třístovky.Ani Vašík nezahrál špatně,ale na soupeřku to nestačilo.Druhé 

dráhy,přinesly ke škodě domácí hráčky,zlepšení Vašíka a zhoršení Aničky.Také díky tomu jí třístovka o 

tři kuželky zůstala zapovězená.Hlavně dorážka už nebyla taková jako první.To Vašík se zlepšil a trochu 

stáhl ze ztráty z první půle.Předvedl nejlepší výkon svého týmu,ale na body to pořád nestačilo.Třetí 

dvojice byla opět smíšená.Za domácí hrál Otta a za hosty Eva.Tady to vypadalo po první dráze  na 

jasnou výhru domácího hráče.Vede o 17 kuželek,takže si mohl v klidu dál hrát podle svého.Ale Otta by 

chtěl zopakovat třístovku a to pak způsobuje "tzv" křeč v jeho hře.Takže mu pak nepadá tolik kuželek co 



by si přál.Proto si trochu více zkomplikoval cestu za body při druhých plných,kde ho Eva poráží o osm 

kuželek.Ještě první otvírka hostující hráčky vypadala,že trochu více zabrnká na nervovou soustavu 

soupeře.Pak se ale Eva natrápila se shazováním krále a bylo  po nadějích na zdramatizování duelu.Toho 

zkušeně využil Otta a poté už v poklidu dovedl svůj zápas do vítězného konce.Poslední hráli konečně 

dva chlapi.Myslím tím,že „opticky“ vypadaly síly vyrovnaně.I když vyrovnaně.První dvě ženy domácího 

týmu nedaly svým mužským soupeřům šanci na body,takže srovnávat  muže a ženy podle obvyklého 

měřítka v kuželkách dost často neplatí.Eda měl proti s sobě Jirku.Mezi oběma hráči byl propastný rozdíl 

v dorážce.Zatím co plné prohrál Jirka o 16 klacků,což není na to,jaký je jeho soupeř Eda ostřílený 

kuželkářský "mazák",zase tak mnoho,ale prohrát o jednou tolik dorážku (108-54) už ukázalo jasně kdo 

byl na kuželně pánem.Navíc Eda jako první hráč vůbec v historii Kulicha neuděl ani jednu chybu a to už 

zasluhuje uznání.Zvláště když naše kuželna je jedna z nejtěžších vůbec.Takže domácí uhráli i poslední 

body a vracejí se na první místo v celkové tabulce.A jak jsem už uvedl na úvod,horko těžko je na této 

pozici bude  některé družstvo střídat. 

            domácí: dřeváci                 datum: 18/03                  hosté: ajeťáci 

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

 ČEPILA Karel st.           204  102  306  5    KUNTOVÁ Dagmar       209   71  280 12 

 WILDHABER František  171   55  226 14    SMRŽ Petr                        203   69  272 10 

 KUCA Antonín                175   71  246  7      NÝVLT Bedřich c.          184   71  255 12 

 BRYNDAČ Stanislav       216   74  290 13    ŠTEGOVÁ Dagmar         172   59  231 19 

          body:  6    celkem:  766  302 1068 39            body:  4    celkem:  768  270 1038 53 

                        Vítězí dřeváci poměrem 6 : 4 . 

Domácí tým si připisuje na své konto další výhru a dotahuje se tak na čelní místa v tabulce.Ještě jim 

zbývá poslední zápas se Stavěči,ale už teď mohou být s jarní částí soutěže hodně spokojeni.Pátá výhra ze 

šesti možných,to je opravdu něco.To jejich dnešní soupeř už má druhou porážku se silným družstvem a 

dokázali letos zatím porazit pouze dvě družstva z chvostu  tabulky.A to je ještě čekají tři zápasy se 

silnými soupeři.Pomalu,ale jistě tak vyklízejí své první místo po podzimu na bedně.Los určil do úvodní 

dvojice Karla seniora a první Dášu z týmu soupeře.První dráhy byly vyrovnané. Senior vyhrál o šest 

kuželek ,což slibovalo,že i druhá půlka duelu bude napínavá.Dáša dokonce po druhých plných vede o 

jednu kuželku (110/117).O všem rozhodla druhá dorážka.V té hostující hráčka bohužel neudržela stejné 

tempo jako senior a to rozhodlo o její prohře.Zakopaný pes byl v jejím levém sedlákovi,na který 

vyházela spoustu kulí a to byla voda na soupeřův mlýn.Ten si dorážku pohlídal a jako jediný se dnes 

dostal přes třista.Dáša nakonec také uhrálo slušné číslo,ale na body jí to nestačilo.Domácí tak vedou 2-0 

o 26 kuželek.Druzí šli do boje Franta a Petr.Tady byla větší kvalita ve hře na straně hostujícího hráče.K 

jeho smůle,ale ne taková,jakou by jeho tým potřeboval.Sice s přehledem vyhrává, ale chtělo to ještě pár 

kuželek přidat aby se alespoň přiblížil ke třístovce.Takhle mu k ní docela dosti chybělo.Ale zase hrál pod 

prášky a to se někde muselo projevit.Franta zahrál svůj standart,snad až na větší množství chyb,ale 

svému týmu svou hrou šanci na celkovou výhru vůbec nepokazil.Ba naopak.Třetí šli na plány Tonda a 

kapitán hostů Bedřich.Hostující hráč po nedávném propadáku potrénoval a tak se čekalo,jakýže to bude 

mít vliv na jeho dnešní výkon.Na a první dráha mu vyšla na jeho poměry dokonale.Plné přes sto a 

dorážka s jednou chybou a najednou na jeho kontě svítí o půlce bez dvou kuželek 150!.To Tonda se 

trápil hlavně v plných. Sedmdesát sedm je hodně málo.Přestože se v dorážce snažil po půlce prohrává o 

36 kuželek.To bylo hodně nadějné pro hosty.Druhá půle,ale přinesla  poměrně nečekaný obrat ve vývoji 

hry. Už plné u Bedřicha (80) byly hodně slabé.Tady Tonda stáhnul rovných 18 klacků.A to samé 

pokračovalo i v dorážce.Domácí hráč ucítil šanci na možný zvrat a až do konce hry,zle zatápěl svému 



soupeři pod kotel.Ten zuby nehty držel svůj stále se ztenčující náskok.A z přemíry snahy pramení 

nervozita a ta jde ruku v ruce s chybami.Už to nebyla pouhá jedna chyba jako na první dráze.Ale 

rovných 11! A dokonce jedna do plných v dorážce.To se pak Bedřich nemohl na konci duelu divit,že mu 

z náskoku po první půlce zbylo "jenom" devět kuželek.Sice zvítězil,ale i rozdíl v kuželkách byl v tomto 

duelu hodně důležitý.Z tohoto pohledu, proto Tondu jeho prohra nemusela zase tak mrzet, jelikož stále 

udržel svému týmu šanci na celkovou výhru.A ta byla hodně velká,protože jako poslední hrál za domácí 

jejich navrátivší se lídr Standa.Za soupeřku měl druhou Dášu od soupeře.Hosté sice vedli 4-2,ale na  

skóre pouze o 29 kuželek a to při současné formě jejich posledního hráče,bylo v jeho silách stáhnout. I 

Dáša nedávno potrénovala a docela jí to i padalo,ale trénink a zápas jsou dvě hodně rozdílné 

situace.Nebo chcete-li nebe a dudy.Je velký rozdíl,když musíš a nebo jenom můžeš.A Dáša dneska 

musela.Ne vyhrát,ale neprohrát o více jak 29 klacků.Protože i celková remíza by se jejímu týmu nadmíru 

hodila.Jenomže Standa nic neponechal náhodě.Po prvních plných vede o 37 kuželek a zbytek zápasu se 

už jenom dohrával plně pod jeho taktovkou.Po dorážce je to už o 50 a druhá půle se hrála už jenom z 

povinnosti.Sice se v ní Dáša o trochu zlepšila,ale na rozjetého soupeře  to bylo málo.Ten se zastavil pár 

kuželek před třístovkou.Ale jenom díky třinácti chybám v dorážce, což jej nepotěšilo,na rozdíl od jeho 

kapitána,kterému tím trochu více přispěl do týmové kasy.Hosté tedy vyhrávají 6-4 a dotáhli se tím 

bodově na své dnešní soupeře.Ti už před nimi vedou pouze díky lepšímu skóre.Také proto se pořadí 

týmů začíná poměrně rychle srovnávat.Bude záležet hodně na dalších zápasech jak se pořadí nakonec 

vyvine.     

      domácí: stavěči                 datum: 21/03            hosté: modrá ústřice 

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

 ZADINOVÁ Alena       152   50  202 21    BARTOŠ Václav c.      179   38  217 19 

 HRUŠKA David           209   81  290  9     PAŠTÉKA Ladislav     150   50  200 23 

 HAVEL Martin           203   87  290  4    TESAŘ Petr                 192   86  278  8 

 HRUŠKA Milan c.       207   81  288  8     PÍCHA Tomáš              131   44  175 26 

     body:  8    celkem:  771  299 1070 42        body:  2    celkem:  652  218  870 76 

                        Vítězí stavěči poměrem 8 : 2 . 

První družstvo které už má všechny zápasy odehrány je Modrá Ústřice.Jejich posledním soupeřem jim 

byli Stavěči.Los do první dvojice určil za domácí Alenku a za hosty Vencu.Byl to zápas dvou úplně 

rozdílných částí zápasu.Zatímco první část duelu zcela opanovala domácí hráčka,když vyhrála o 28 

klacků,tak po změně drah nastal úplný obrat a tentokrát vyhrál Venca a to dokonce o 43 klacků.Takže 

když sečteme obě dráhy,tak je vítězem hráč hostů a to o 15 kuželek.Dosti nečekané po tom,jak vypadali 

jejich první dráhy.Ale když se člověk podrobně podívá na zápis,tak Alenka má první plné 94 a druhé 

58!!To Venca první plné 78 ale druhé 101.Alenka je sice lepší v dorážce o 12 kuželek,ale ztrátu z plných 

tím nedohnala.A rozdíl v chybách byl minimální.A že jimi nešetřili ani jeden z nich.Takže vedení se 

ujímají hosté.Druzí se do sebe pustili David a Láďa.Tady už se hrálo podle plánovaného scénáře.David 

nedopustil žádnou komplikaci a solidním výkonem srovnává stav  na 2-2.A do třístovky mu mnoho 

nechybělo.Snad jen trochu více štěstí v první dorážce.To Láďa se soutěží rozloučil čistou 

dvoustovkou.Do třetí dvojice určil los lídry svých týmů.Za domácí Martina a za hosty Petra.A na to,že 

domácí hráč je ostřílený kuželkářský mazák, tak utekl na konci Petrovi o pouhých dvanáct kuželek a 

toho si může hostující hráč velmi považovat.Nic na tom nemění,že Martin dneska poprvé nepřehodil 

třístovku.Protože se Petr dneska opravdu vytáhl.Konečně mu dneska sedlo vše,tak jak mělo.Plné skoro 

dvěstě,dorážka kousek pod devadesát a hlavně jenom osm chyb.To pak konečné číslo hodně rychle 

narůstá.Dokonce až tak,že se opět výrazně polepšil co se týče osobáčku.Možná je škoda,že dneska 



zahráli hosté svůj poslední zápas.Kdo ví,kolik by si hodil příště.Na Martina to nakonec nestačilo,ale 

předvedl moc pěkný výkon.Poslední si zahráli Milan a Tomáš.I tady bylo dopředu prakticky jasno,kdo 

vyhraje,ale hosté ještě měli velkou šanci se naposledy dostat přes devět set.Milan se po své první loňské 

třístovce stále nemůže přes ní dostat a to se mu bohužel nepovedlo ani dneska.Vinou byla opět,stejně 

jako u Davida,slabší dorážka na jeho první dráze.Takže i dneska na třístovku díval pěkně z povzdálí.Ale 

Tomáš dneska svůj poslední zápas vůbec nezvládl.To je škoda.Protože kdyby zahrál jenom svůj obvyklý 

standart,tak ta devítistovka nebyla vůbec nereálná.Nakonec jako jediný se zdaleka díval na 

dvoustovku.Opravdu škoda.Ale dvacet šest chyb mu k ní nedávalo příliš mnoho šancí.Hosté si tak 

mohou konečně volně vydechnout od zápasového zápřahu,který zažili na svou kůži vůbec poprvé.A po 

zhodnocení plusů a mínusů na své předvedené hře se zaměřit na odstranění nedostatků a naopak posílit 

své přednosti.Je sice pravda,že mají v hodně věcech o čem přemýšlet,ale čerstvě nabyté zkušenosti z 

první ročníku jistě využijí do příštích zápasů.   

             domácí: šikulové                datum: 23/03                  hosté: plyšáci 

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

 TOMEC František               132   42  174 30    HAŠKOVEC Luboš         163   79  242 15 

 NÁDVORNÍKOVÁ Eva     165   68  233 11    HAŠKOVCOVÁ Jana      211   51  262 13 

 NOHÁČEK Václav c.         170   79  249  9     CHVOJAN Petr               224   85  309  6 

 HORN Jiří                          201   78  279 13    SOBOTKOVÁ Martina    208   72  280  8 

             body:  0    celkem:  668  267  935 63            body: 10    celkem:  806  287 1093 42 

                       Vítězí plyšáci poměrem 10 : 0 . 

Plyšáci uhráli další povinné vítězství,ale domácím chyběl kousek štěstíčka v posledním duelu aby 

soupeři uzmuli alespoň bodík.První šli na plány František a Luboš.Domácí hráč si bohužel ani dnes 

neodpustil spoustu chyb.Navíc opět i hře do plných.A to dokonale hrálo do not Lubošovi.Přestože si ani 

on neodpustil dvakrát chybu do plných,nedával svému soupeři vůbec žádnou šanci ani pomyslet na 

body.Nakonec to dopadlo přesně podle plánu.Myšleno podle současné výkonnosti obou hráčů,kdy přece 

jenom hostující hráč podává lepší výkony než jeho soupeř.Navíc si Luboš,aniž by si toho kdokoliv 

zápalu boje všimnul,uhrál své hráčské maximum.Hosté tedy vedou po první rundě 2-0.Druhá dvojice 

byla čistě dámská.Za domácí hrála Eva a hosty manželka Luboše,kapitánka Jana.I tady byla herní 

dominance na straně hostů.Jana se přece jenom mnohem delší dobu pohybuje na kuželnách a dneska to 

také zúročila.Přestože se domácí hráčka snažila seč jí síly stačily,na Janu to dneska bylo málo.Ale 

naopak výhra se přece jenom od ní nečekala a tak se klidně mohla soustředit plně na svou hru a také díky 

tomu jí to dneska docela slušně padalo.Zahrála si v mezích svého průměru a tak mohla s klidnou hlavou 

opustit dráhy.Dokonce trochu potrápila soupeřku, protože Janě to nepadalo zcela podle jejích 

představ.Hlavně dorážka,kde hodně ztratila díky třinácti chybám.Ale i druhé body mají hosté a na to jak 

se k nim dostaly se historie ptát nebude.Třetí dvojice už byla zase mužská.Stali proti sobě Venca a Petr.I 

tady dával hráč hostů svému soupeři od začátku najevo,že ani on nepřipustí komplikace při jeho cestě za 

výhrou.Citelný rozdíl byl hlavně v plných.Tam byl rozdíl mezi hráči 54 kuželek a tomu nemohl Vašík 

odolat.V dorážce už ten rozdíl nebyl zase takový,jenom šest kuželek.Výborné plné nakonec Petrovi 

dopomohli k jeho další třístovce.Vypadá to,že se mu na naší kuželně začíná dařit a zvyká si na její 

specifika.Takže i třetí body jsou na kontě hostů.Poslední si zahrála smíšená dvojice Jirka a Martina.I zde 

byla hráčské zkušenosti výrazně lepší na straně  Martiny.I ona se mezi kuželkáři pohybuje mnohem delší 

dobu než její soupeř.Ale Jirka je zase odkojený chodovskou kuželnou a pomalu,ale jistě zvládá 

kuželkářské dovednosti.No a dneska nechtěl nechat své soupeřce nic zadarmo.Takže jsme od začátku až 

do konce viděli nesmírně vyrovnaný boj.A to doslova  a do písmene.Ani jeden si nedával nic 



zadarmo.Paradoxně Martině nebyly její hráčské zkušenosti moc platné,jelikož se jí Jirka držel zuby 

nehty.Jediné kde ho soupeřka přehrávala,byly plné.Tam mu vždy o trochu utekla aby vzápětí náskok 

postupně ztrácela při dorážce.A to bylo vzhledem k jejím zkušenostem docela překvapivé.Ale Jirka se 

převážnou dobu své kuželkářské kariéry pohybuje na místní kuželně a dneska mu to hrálo do karet.Pár 

hodů před koncem celé hry,dokonce domácí hráč získává mírné vedení.O vítězi pak rozhodl až úplný 

závěr hry,respektive úplně poslední hod.Jirka si v závěru nepříliš dobře otevřel a nepodařilo se mu celou 

devítku dorazit.Když skončil,tak před posledním hodem soupeřky vedl o jednu kuželku.Martině zbyly 

dvě kuželky,které musela jedním hodem srazit aby vyhrála.Jedna kuželka by znamenala plichtu a kdyby 

náhodou netrefila ani jednu vyhrál by Jirka. Hostující hráčka v pravý čas zúročila své dosavadní nabyté 

zkušenosti. Martina trefila obě a tak jí výhra spadla do jejích rukou.Takže i poslední body uhráli 

hosté.Jirka dnes zahrál opravdu dobře,ale chyběl mu kousek toho štěstí aby uhrál body.Takhle se jenom 

mohl utěšovat tím,že opravdu prakticky až do posledního hodu hrál vyrovnanou partii s velmi zkušenou 

hráčkou a také díky tomu se mu dostalo uznání za jeho předvedenou hru,nejenom od svých spoluhráčů, 

ale  i od svých soupeřů.A toho si může považovat. 

        domácí: stavěči                 datum: 25/03                  hosté: ajeťáci 

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

 HAVEL Martin         233  101  334  2    VAŠKO Jozef                217  115  332  5 

 HRUŠKA David          197   97  294  8    KUNTOVÁ Dagmar       209   79  288 12 

 HRUŠKA Milan c.       234   95  329  7    SMRŽ Petr                      216  101  317  6 

 FUKOVÁ Veronika      217   90  307  6    NÝVLT Bedřich c.         187   69  256 15 

     body: 10    celkem:  881  383 1264 23          body:  0    celkem:  829  364 1193 38 

                        Vítězí stavěči poměrem 10 : 0 . 

Podle výsledku to vypadá na jasnou zprávu.Hosté si domů odnesli žlutého ptáčka i s klecí.Ale opak byl 

pravdou.Kdo byl přítomen tomuto zápasu,viděl dlouho vyrovnaný zápas,s trochou více štěstí na straně 

domácích a až poslední duel byl rozhodnut dříve než v závěru mačů.První šli do boje Martin a Pepa.Tady 

jsme byli svědky asi nejlepšího souboje letošního ročníku.Oba dva zahráli na úrovni svým maxim a na 

dráze to bylo opravdu znát.Domácí hráč těžil především ze hry do plných Tady Pepovi hodně 

utíkal.Rozdíl plus 16 kuželek se ukázal býti v závěru rozhodující.Pepa sice zahrál dorážku celkem o 14 

kuželek lépe,ale ty dvě kuželky z plných co mu chyběli, nakonec rozhodli o těsné výhře domácího 

hráče.Také na chyby v dorážce na tom byl lépe Martin. Nechválím zase tak často,ale body si za dnešní 

výkon zasloužili oba dva.Ale vždy musí vyhrát pouze jeden a dneska to vyšlo lépe Martinovi. Byl lepší 

ve dvou (plné a chyby) ze tří části souboje a to rozhodlo v jeho prospěch.Domácí tak úspěšně vstoupili 

do tohoto zápasu.Druzí hráli Dáša a David.I tady to bylo opět vyrovnané.Dáša je lepší v plných,David 

zase v dorážce.Ale dával své soupeřce hodně šancí na výhru.Hostující hráčka měla dokonce vítězství na 

dosah.To když David skončil svou hru a Dáše zbývalo pět hodů na zadní pravou fánu.Stačilo dorazit a 

jedním hodem do plných zvítězit.Ale k její smůle,už kuželku nedorazila a darovala tak soupeři body na 

zlatém podnose za výhru.Škoda,tady měli hosté opravdu velmi blízko k bodům.I druhé body tak uhráli 

domácí.To už vypadalo pro ně velmi nadějně.Ve třetí dvojici už musel hráč hostů Petr uhrát první výhru 

aby ještě měli hosté jakous takous šanci na zvrat.Ale měl soupeře opět velmi těžkého.Kapitána domácích 

Milana.Ten,přestože se zatím na kuželně neukázal v tom nejlepším světle, měl být opravdu pro Petra 

tvrdým oříškem.Ale i Petr umí zahrát hodně dobře a tak i potřetí nás čekal velmi vyrovnaný souboj.A tak 

se i stalo.Oba si nedávali nic zadarmo a o konečném výsledku rozhodovali drobnosti. Respektive to,jak 

se kdo z nich dokázal vypořádat s tím když druhý chyboval.Při pohledu na plné,měl Milan,stejně jako 

jeho spoluhráč Martin,nad svým sokem navrch.Dokonce byl ještě o jednu kuželku dneska nejlepší ze 



všech.Petr ovšem,stejně jako Pepa,dokázal stahovat z náskoku soupeře v dorážce.Ale i on doplatil na 

to,že si soupeře nechal v plných utéct až přespříliš.Škoda,že nevyužil zaváhání Milana na konci druhé 

dorážky.Tam kdyby chyboval méně,mohl svému soupeři ještě více zatopit pod kotel.Proto i třetí body za 

výhru uhráli hosté.Milan sice nebyl spokojen s konečným číslem,ale když si sesumíroval chyby,které 

dneska předvedl,tak v jejich světle nezahrál vůbec špatně.Pravda je,že to chvílemi vypadalo,že půjde na 

rekord,ale naše kuželna malá,středisková je opravdu hodně těžká a neodpouští chyby a malou pokoru.To 

vždy tvrdě trestá.Jenom dodám,že i oni se dostali přes třista,stejně jako první dvojice.Před poslední 

dvojicí už bylo rozhodnuto o celkovém vítězi. Hrálo se už jenom o možné čestné body pro hosty,ale 

prakticky už to byla jenom odveta mezi těmito soupeři.Hrála Veronika a Bedřich.Domácí hráčka v jejich 

posledním vzájemném duelu o pár klacků prohrála a dneska to chtěla soupeři vrátit i s úroky.A od 

začátku šla tvrdě za svým cílem.Už po prvních plných vede o dvě devítky a také v dorážce nenechávala 

nikoho na pochybách,že to s výhrou dneska myslí opravdu vážně.Béďa nehrál na své poměry špatně,ale 

to stále bylo na Veroniku hodně málo.I druhé dráhy držela domácí hráčka otěže zápasu pevně ve svých 

rukou a tak už se v závěru pouze čekalo ,zda-li pak už i podruhé překoná metu třístovky.A svou pilnou 

prací a snahou se jí to ve finále podařilo.Dokonce se o kuželku ještě zlepšuje.Proto i poslední body uhráli 

domácí.Bedřich se sice snažil trochu více komplikovat cestu soupeřce za body,ale 11 chyb ve druhé 

dorážce,mu to prakticky znemožnilo.Škoda mohl si i on polepšit osobáček.Dneska to byl zápas plný 

změn v tabulkách.Pepa se po propadáku v lednu vrátil do top trojky mezi jednotlivci.Milan taktéž 

poskočil do míst,které jsou hodny jeho zkušeností.Vždyť se doposud držel na chvostu třístovkářů a 

dneska poskočil na místo čtvrté.I Verča si o místečko polepšila a nakonec celkový součet Stavěčů se 

poprvé dostal přes 1200 a to znamená,že se dostali do čela top výkonů družstev a dokonce tím i utvořili 

celkový nejlepší dosavadní výkon družstva v historii soutěže.Ajeťáci si taktéž uhráli letos své nejlepší 

číslo a moc nechybělo aby si po delší době zopakovali,jak vypadá 1200 i v jejich podání.No a kdypak se 

urodí pět krát třístovka v jednom zápase.Takže se dá říct,že dneska všichni odcházeli domů spokojeni,ale 

samozřejmě větší radost byla na straně Stavěčů.   

  domácí: junioři                 datum: 27/03               hosté: zahrádkáři 

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

 HORNOVÁ Andrea          201   84  285  7      ČERMÁK Radek               210   96  306  9 

 PAVELKA Vladimír c.   214   82  296 13     ČERMÁK Eduard c.           203   77  280 17 

 ŠTĚPÁNEK Otto              186   61  247 12      KOSTKOVÁ Alena           171   64  235 12 

 ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      198   85  283  7       BAMBOUSKOVÁ Jana     203   85  288  6 

          body:  6    celkem:  799  312 1111 39                body:  4    celkem:  787  322 1109 44 

                       Vítězí junioři poměrem 6 : 4 . 

Fakt klikaři.To už jim asi nikdo neodpáře.V předchozí zápase mezi Stavěči a Ajeťáky,to už vypadalo,že 

si název „klikaři“ přisvojí na chvíli Stavěči,to když třikrát těsně porazili ve dvojicích své soupeře.Ale po 

dnešku si tento název berou zpět s plnou parádou Junioři do svých rukou.Protože,když po půlce poslední 

dvojice prohrávají na skóre o 14 kuželek a nakonec vyhrají o dvě,tak to je ale pořádná klika.To mi nikdo 

nevymluví.Asi tam mají nahoře pořádně aktivního anděla strážného.A ten se musí hodně moc otáčet v 

kole.Úvodní dvojici tvořili Andrea a Radek.První půlka hodně vyrovnaná.Domácí hráčka vede po plných 

o 1 kuželku a po dorážce prohrává o 3 (147/150).Ve druhé půlce Radek utíká soupeřce v plných o 10 

kuželek a už to s Andreou vypadalo špatně.Ještě sice byla před nimi druhá dorážka ,ale ani v té Radek 

nenechal nikoho na pochybách,že si šanci na první body v dnešním zápase nenechá ujít.Nakonec se opět  

dostal přes třista.A taky jako jediný,jak se ukázalo vzápětí.Andrea se zastavila kousek před dvěstě 

devadesátkou a proto první body uhrávají hosté.A k tomu i slušný náskok 21 klacků.Druzí se do sebe 



pustili dva Edové.Respektive Vláďa a Eda,ale protože Vláďovi nikdo neřekne jinak než Eda,tak proto 

dva soupeři stejného jména.Tady to po první půlce vypadalo,že si klidným krokem půjde pro body 

tentokrát hráč domácích.Hostující Eda,na rozdíl od svého syna,první dráhu nezvládl v dorážce ani v 

plných a prohrává o 35 kuželek.Takže je po náskoku z první hry.Druhá dráha,ale přinesla nečekané 

zaškobrtnutí,tentokráte domácího Edy.Devět chyb v dorážce,to dělá tak za dva tři zápasy dohromady a to  

ještě musí být erupce na slunci.Ale dneska je spáchal na jedné dráze a najednou je na světě komplikace v 

cestě za body.Protože hostující Eda vycítil šanci na zvrat a zabojoval.V plných stáhnul z rozdílu 4 

kuželky a v dorážce dalších 12! Ale protože ani on si neodpustil spoustu chyb v dorážce (11!),tak se tím 

připravil o dokonání obratu.Domácímu Edovi stále ještě zbyla půlka z nahraných kuželek z první 

dráhy.Velmi zajímavé drama se šťastným závěrem pro domácího hráče.Ale oba ještě dlouho budou budit 

ze spaní ty jejich chyby (13/17).To se u nich zase tak často nestává.Obzvláště u domácího Edy,který drží 

jako jediný hráč i čistou hru v soutěži.Ale i takové dokáží býti kuželky nevyzpytatelné.O to je tato hra 

zajímavější a napínavější.Po polovině zápasu je tedy stav srovnán na 2-2 a na kuželky stále vedou hosté, 

ale už jenom o 5.Další šli do boje Otta a Alena.Tady jistě čekali domácí snadnou cestu za body.Alenka 

se zatím stále nemůže na kuželně najít a její soupeř už letos přehodil i tři sta.Ale prognózy bývají, 

obzvláště u kuželek,dopředu ošidné.Nikdo neví,jak se ten druhý vyspal a tak jsou šance na body pouze v 

rukou obou hráčů.Domácí hráč získává po půlce slušný náskok 17 klacků.Ale k tomu se nedostal jenom 

svou vlastní pílí,nýbrž mu k tomu velkou měrou napomohla jeho soupeřka.11 chyb jí nedávalo moc šancí 

na slušné číslo.A druhé plné to bylo ze strany Alenky ještě horší.Jenom 77  a darovala Ottovi k dobru 

dalších 15 kuželek.To už vypadalo na debakl.Ale druhá dorážka,přináší další velkou šanci hostující 

hráčce na možný obrat.Stejně jako Eda v předchozím duelu zabral,tak i Alenka se snažila o 

nemožné.Jedna chyba v dorážce a najednou jí padlo celkem 5 devítek.Do toho to Ottovi přestalo padat a 

nedává ani tři devítky (25).Takže jenom díky špatným plným se Alence nepodařilo dokonat zvrat v 

duelu.Těch 15 kuželek,co soupeřovi darovala na zlatém podnose ve druhých plných,mělo na vývoj 

zápasu v její neprospěch osudový vliv.Což je škoda hlavně pro hosty.Otta nakonec vyhrává,ale jenom o 

12 kuželek.Takže před poslední dvojicí vedou domácí 4-2 a 7 klacků.I proto stále nic nebylo 

rozhodnuto.Osud zápasu měly na svých bedrech Anička a Jana.První půlka vyzněla jednoznačně pro 

hostující hráčku.V plných soupeřce utíká o 14 kuželek a v dorážce ještě dalších 7 přidává.Takže suma 

sumárum vede o 21 kuželek a po odečtu jejího handicapu -7 kuželek,má její tým náskok kuželek 14.Nic 

tedy nebránilo v tom aby si v poklidu dokráčela za výhrou  i s potřebným náskokem.Ale druhé plné 

přinášejí dramatickou zápletku.Tentokráte je to domácí hráčka,která je vyhrává a to o 9 kuželek.Což 

znamená,že Jana sice stále vede,ale už jenom o 5 kuželek a to je málo na celkovou výhru.Nastal tedy boj 

o každý klacek v poslední dorážce.Obě minimálně chybují (3/3).Což ještě zvyšovalo nervy u fandících 

spoluhráčů obou soupeřek.Nakonec Jana zuby nehty uhájila výhru,ale k radosti domácích pouze o 5 

kuželek a to po součtu všech čísel znamenalo,že hosté vyhráli na skóre o 2 ! kuželky.Tak to byl 

vyrovnaný zápas.Minimálně bod za remízu pro hosty nebyl daleko.Ale takové jsou kuželky,kde 

rozhodují maličkosti.Domácí uhráli lepší plné,hosté zase dorážku a na chyby byli opět lepší domácí a to 

asi rozhodlo tento velmi vyrovnaný duel.   

                                                                                                                                                                         „Cho66“ 


