
V poslední lednový den si áčko zajelo zahrát na padavou varskou kuželnu proti loňským vítězům 

KLNK. První si zahrál Milan. Do plných se mu podařilo dostat patnáct kuželek přes třístovku a díky 

tomu si získal náskok čtyřiadvaceti kuželek. Také v dorážce se mu hodně dařilo, když mu tři kuželky 

chyběli ke sto čtyřiceti. Díky tomu se dostak dvě kuželky přes čtyřistapadesát a bere důležité první 

body v tomto zápase. Také uhrál  jednačtyřicet kuželek vedení. Druhý hrál David. Do plných byl lepší 

soupeřky o pět kuželek. Jenže dnes mu nesedla dorážka. Šestnáct chyb proti třem soupeřky byl velký 

hazard s výsledkem. Nakonec mu chyběy tři kuželky ke stovce a dohromady s plnými pět ke 

čtyřstovce. To jeho soupeřka se přes čtyřstovku dostala o dvě devítky a srovnala stav na 2-2                  

a z náskoku v kuželkách byly dvě devítky. Třetí hrál za naše Martin. Do plných zahrál stejně jako 

soupeř šest kuželek přes třista. V dorážce,ale náš hráč exceloval a s jednou chybou uhrál rovných sto 

padesát. Což bylo o pětatřicet víc než jeho soupeř. Takže výkonem padesát šest kuželek přes 

čtyřstovku, body bere nás hráč a k náskoku přidal pětatřicet kuželek. Za stavu 4-2 a plus třiapadesát 

kuželek pro naše, nastupoval do posledního duelu Marcel. Do plných uhrál čtrnáct kuželek přes třista 

a právě o tolik byl lepší soupeře. Také v dorážce náš hráč nedával soupeři naději na obrat a dostal se 

čtyřicet kuželek přes stovku. Což bylo o jednatřice více, než se povedlo jeho soupeři. I díky tomu se 

Marcel dostal o padesát čtyři kuželky přes čtyřstovku a završil tak cestu našich na důležitou výhrou na 

varské kuželně nad silným soupeřem. Ale dnes naši zahráli opravdu skvěle a kromě jasné výhry se 

dostali výrazně přes sedmnáct set týmových kuželek . Navíc v lednu ze čtyř zápasů neztratili ani bod, 

což se pozitivně projevilo na jejich postavení v průběžné tabulce týmů. 

 


