
 

Béčko ,tentokrát jako domácí tým i podruhé hrálo na domácí kuželně a soupeřem jim byly kolegové 

z Nautilusu C. A byl to hodně vyrovnaný zápas až do konce. První šly na plány dvě ženy Veronika a 

Jana. Úvodní plné zvládla lépe domácí hráčka a vedla o čtyři kuželky. Také v dorážce Veronika 

soupeřce utíkala. Jana se ale nevzdávala a dvěma hodovkama ( celé devítky) se dokázala na soupeřku 

dotáhnout až tak, že po půlce to byla plichta. Druhé plné měla tentokráte lepší Jana o dvě kuželky a 

tak musela rozhodnout dorážka. V té si obě nedarovaly nic zadarmo a až v závěru Veronika zvládla 

rychleji dorážet zbylé kuželky, což dnes rozhodlo o její výhře. A jenom čtyři kuželky jí chyběly do 

čtyřstovky. Druzí si zahráli kapitán domácích Karel a stále nováček v týmu hostí Tomáš. Opět 

v úvodních plných zahráli oba prakticky nastejno, když domácí hráč vedl o dvě kuželky. I dorážka byla 

hodně vyrovnaná a Tomášovi se podařilo jednu kuželku ze svého manka ubrat. Nepříjemné to ale 

začalo být pro Karla po změně drah. Tomáš do plných zahrál 144 a najednou, před dorážkou, vedl o 

tucet kuželek. Domácí hráč, má ale přece jenom více odehráno a tak se čekalo, že ještě není 

rozhodnuto. Jenže už úvodní devítka dala Karlovi opravdu zabrat když na ní vystřílel  celkem třináct 

kulí. Tomáš mezitím dorazil skoro tři devítky a soupeři se mílovými kroky vzdaloval. Navíc to Karel po 

trápení se na první devítce,  prakticky zabalil a přes dvě rychlé devítky už soupeře netrápil. Nakonec 

domácí hráč s odřenýma ušima přehodil třistapadesátku a prohrál o čtyřiadvacet kuželek. Tomáš tak 

srovnal stav na 2-2 a začalo se odznova. Třetí hráli Pavel a Anička. Ta doma posledně zahrála 

výbornou dorážku a tak se čekalo, s čím se dnes na soupeře vytasí. Jenže domácí hráč od začátku 

neponechával nic na náhodě když do plných mu chybělo  sedm kuželek do sto padesáti a ujal se 

vedení o dvaadvacet kuželek. V dorážce sice tři kuželky ztratil ale i tak šel na druhou dráhu se 

slušným náskokem. Druhé plné  zvládla Anička výborně za sto padesát, ale Pavel byl jenom o dvě 

kuželky horší.  A když pak oba ve druhé dorážce zvládli rovných šest devítek, bylo jasné, že tento duel 

vyhrává domácí hráč a jeho tým vede 4-2 .Na kuželky byli stále lepší hosté, ale pouze o jednu. 

Rozhodnout tedy musel poslední duel mezi Jirkou a Andreou. Ledascos o osudu tohoto duelu už 

napověděly úvodní plné. Jirkovi chyběly dvě kuželky do sto padesáti a utekl soupeřce o sedmnáct 

kuželek. V dorážce sice Andrea dala jednašedesát i tak se její ztráta  navýšila ještě o šest kuželek. Ve 

druhých plných se ještě Andrea pokusila o obrat  a ubrala ze ztráty  čtyři kuželky. Jenže v dorážce 

dává pouze pět devítek a když pak Jirkovi chyběla jedna kuželka k šesti  v poklidu si došel za pět 

kuželek přes čtyřista  pro poslední body a k těm přidává ještě další dva, za celkové lepší skóre 

domácích. Béčko tak poráží céčko 8-2 což ve finále vypadá jako jasné výhra i když to tak na plánech 

zrovna nevypadalo. 


