
 

Béčko po nedávné domácí porážce, mělo dnes šanci opět doma na reparát .Nakonec si to opět 

pokazili ,jenom vlastními chybami. První šel hrát Jirka. Minule dal deset kuželek pod čtyřista, ale dnes 

to bylo z jeho strany úplně jiné podání hry. Už do plných mu chyběly dvě kuželky ke dvěstě padesáti 

no a v dorážce to bylo stejně špatné když mu chyběly čtyři kuželky ke stovce.Dohromady se zastavil 

šest kuželek před třistapadesáti, což byl docela velký propad oproti výkonu  minule. Za tento výkon 

samozřejmě nemohl bodovat a navíc ztrácel na soupeře šedesát devět kuželek. Druhý šel na plány 

Petr. Také on prohrál do plných a to sedm kuželek. Na rozdíl od svého spoluhráče ,ale Petr mnohem 

lépe zahrál v dorážce když se dostal pětadvacet kuželek přes stovku a jedenáct kuželek mu chybělo 

do čtyřstovky. Bere body za výhru a navíc dokázal ubrat ze ztráty čtyřiadvacet kuželek. Za stavu 2-2 

nastoupil náš třetí hráč kapitán Karel. Do plných zahrál o jednu kuželku méně než Petr a na soupeře 

zde ztratil devatenáct kuželek.To ještě nebylo tak špatné. Ale úplný kolaps přišel v dorážce.Za 

padesát hodů nedorazil ani sedm celých devítek. Jednašedesát ,to se jen tak nevidí. Výsledkem toho 

bylo jeho celkových třiadvacet čtyři poražených kuželek. Opravdu na domácí kuželnu, těžký 

propadák. Navíc jeho soupeř se dostal pět kuželek přes čtyři kila a kromě ztráty bodů, opět narůstá 

naše ztráta v kuželkách. Nyní činí za stavu 2-4 stošestadvacet kuželek. Poslední si zahrál Jirka. Tomu 

do plných chybí jedna devítka ke třístovce. V dorážce pak jedna devítka ke sto padesáti. Celkem 

zahrál výborných třicet dva kuželek přes čtyři kila a s přehledem uhrál dva body pro naše. Navíc jeho 

soupeř zahrál o jednu kuželku více než náš první hráč a tak Jirka ze ztráty umazal osmdesát sedm 

kuželek. Hostům i tak zbylo devětatřicet kuželek k dobru a tak si celkovou výhru odvážejí oni. Škoda, 

soupeř byl dnes hratelný. Stačilo od dvou našich lichých hráčů každému přidat alespoň dvacet 

kuželek k jejich výkonům a výsledek mohl být mnohem příznivější. Ale to je pouze kdyby a na to se 

v kuželkách nehraje. 


