
 

Béčko doma přivítalo vítěze loňského ročníku a notně potřebovalo konečně zabodovat, jelikož má 

zatím na svém kontě pouze jednu výhru. Jako první nastoupil Jirka a rozjel to svému týmu náramně. 

Slušné plné podpořil solidní dorážkou a výsledkem byl výkon deset kuželek pod čtyřstovkou. Jelikož 

dnes jeho soupeřce  naše kuželna vůbec nesedla, dává tucet kuželek přes třista, tak kromě bodů za 

výhru , získává Jirka bez dvou kuželek osmdesát kuželek náskoku. Více než dobrý začátek a stačilo tak 

jeho spoluhráčům navázat na tento počin. Jenže kuželky jsou často mršky zrádné a nic nedávají 

zadarmo. Což se následně do písmene potvrdilo. Druhé si zahrála Veronika. Do plných na soupeřku 

stačila. Ba dokonce v nich byla o tucet kuželek lepší. Kamenem úrazu v její hře byla ale dorážka. 

Šestnáct chyb a bez jedné kuželky osmdesát trefených kuželek, to byl opravdu velký hazard z její 

strany s celkovým výsledkem jejího týmu. Nabízenou šancí její soupeřka nepohrdla a výkonem šest 

kuželek pod čtyřstovkou poráží Veroniku o devětatřicet kuželek a srovnala stav na 2-2 a zároveň na 

polovinu snížila ztrátu svého týmu v kuželkách. Třetí šel na plány Pavel. Bohužel ani on dnes 

nepředvedl ani zdaleka čeho je schopen. Do plných na soupeře ztrácí tři devítky a v dorážce další dvě. 

Výsledkem je druhý nejhorší výkon našeho hráče a opět body putují na konto hostí. Navíc jejich hráč 

se dostal deset kuželek přes čtyřstovku a rázem je nadějný začátek fuč a začíná  tuhý boj o konečné 

vítězství. Hosté totiž vedou před posledním duelem 4-2 a dokonce mají plus pět kuželek náskoku. 

Takže nastává to  tradiční, že vítěz posledního duelu bere vše, s menší výhodou pro hostujícího hráče, 

kterému stačilo neprohrát o více jak čtyři kuželky. Takže to měl v rukou poslední hráč našich kapitán 

Karel. První polovinu duelu se oba drželi na dostřel takže i po změně drah byla stále šance našeho 

zástupce na úspěch. Jenže ani soupeř nechtěl ponechat nic náhodě, o čemž dokonale svědčí tři 

devítky do plných za s sebou na dráze první a pomalu, ale jistě se našemu kapitánovi vzdaloval. Karel 

sice nakonec předvedl nejlepší výkon našich a zůstal tři kuželky pod čtyřstovkou. Jenže soupeř dal 

dvacet přes čtyřista a bylo vymalováno. Naši opět doma ztrácí body a prohrávají 2-8 .Hosté tak 

odjíždějí z naší kuželny mnohem spokojenější než po zápase s naším áčkem. A domácí musí 

popřemýšlet  „ kdeže soudruzi…“! 


