
 
 

Ahoj lidi, 

 

svátky mame úspěšně za sebou a tak jsme se mohli úspěšně vrhnout na šesté 

kolo naší ligy. 

V prvním utkání Jaryni zvítězili nad Hospodou 3-0, tímto zápasem si Jaryni 

upevnili druhé místo v tabulce. 

V dalším utkání Fotbalisti zvítězili nad Holkama rovněž 3-0, zde jsem čekal od  

děvčat trochu více taktiky, alespoň od některých.  V posledním úterním utkání 

proti sobě nastoupili Medvědi a Veteráni, no a k mému úžasu skončilo utkání 

poprvé v historii remízou, je vidět, že bojovnost se vyplácí. 

Ve středu zahajoval Houska a Pantátové, od začátku to byl neuvěřitelný boj, 

utkání mělo opravdu vysokou úroveň a byl to boj o každou kuželku, však druhé 

kolo rozhodli "jen" čtyři kuželky. 

Tým kapitána Housky hrál parádně a v prvním kole vedl jenže pak se zbláznil 

Tomáš, který hodil 219 kuželek a tím zajistil Pantátům první bodík. Ve druhém 

kole zabral, především Honza Felcman, který hodil další dvoustovku a tak tým 

Housky srovnal stav utkání na 1-1. Ve třetím kole jsem zase řádil já a tak 

Pantátové nakonec vyhráli 2-1. Podtrženo, sečteno v tomto duelu padly tři 

dvoustovky a celkové náhozy Houska 1505 kuželek a Pantátové zatím historicky 

nejvyšší nához 1589 kuželek, velká pochvala pro oba týmy. 

V druhém utkání zvítězil oslabený tým Bernardu nad týmem Bartoňů 2-1, nutno 

říci, že i tento souboj byl poměrně vyrovnaný a ani jeden tým se nechtěl vzdát. 

Jen abych vysvětlil proč  je Bernard oslabený, jeho nejlepší hráč "José" si utrhl 

achilovku a musel na operaci, takže mu přejeme brzké uzdravení. José 

neboj, vše bude dobré, Houska byl taky na operaci a koukej kolik naházel, 

trochu ho podezřívám, že nebyl s kýlou, ale že si nechal vycentrovat ruce, když 

tak dobře házel.  A konečně poslední zápas šestého kola dopadl dle očekávání, 

protože tři body získal silný tým Nováčků, který porazil Pohodáře 3-0, nicméně 

se Pohodáři rvali o výsledek velice důstojně.  

 

 

 


