
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Skoro po roce,ve středu 7.9.11,jsme se vrátili na tradiční turnaj na krásnou padavou kuželnu do Stříbra. 
Tady nás čekalo známé prostředí i lidé,kteří zde pohybují v kuželkářském prostředí.Dokonce se na nás 
přišel podívat i Marek Šroub ,člen místního družstva Náhlá sešlost,se kterými jsme tady v loni navázali 
kuželkářské kontakty.Sestava družstva Nautilus se opět nezměnila a tak jsme nastoupili ve dvojicích : 
Pepa+Eda a Jarda+Andrea.Každý z nás nastupoval s různými představami ohledně svého konečného  
čísla ,ale hlavně jsme si sem přijeli zahrát a většina z nás si také opět vyzkoušet,vše co se v poslední době 
učíme.Opět jsem podcenil globální přípravu družstva a tak si jeden z nás nebudu ho jmenovat,on dobře ví o 
koho jde (viď Jardo!),zapoměl doma dres svého družstva,za které v poslední době nastupuje.Co se týká 
hry,tak tam nám to padalo tak nějak různě.Pepovi se povedla dorážka na jeho od loňska neoblíbené dráze 
(jedničce), ale do plných to nebylo ono.Poté pak předváděl na ostatních drahách hodně slušné plné,ale zase 
průměrnou dorážku . Přesto si ze Stříbra odvážím svou první osmistovku (804) a splnil jsem si svůj plán 
bezezbytku.Jeho spoluhráč ve dvojici Eda,měl na všech drahách taktéž hodně slušné plné , ale v dorážce, 
tam to byl na jeho kvalitu,spíše průměr a tak se zastavil těsně pod osmistovkou (798).Hlavním důvodem,že 
se přes ní nedostal bylo hodně chyb v dorážce ale i do plných,ostatně to byl stejný problém Pepy.Jinak by ta 
čísla vypadala o mnoho lépe. Což nám ostatně předvedli hráči ,kteří hráli po nás,jak to vlastně má padat. 
Jarda,jenž se vrátil ke svému dlouhodobě zažitému stylu(měnit se bude možná po sezóně-kdož ví),si podle 
svých slov hezky zahrál. Devítky mu padaly(a nejenom jemu)a byla jenom škoda,že se nevyvaroval svých 
tradičních úletů do plných a pak také dorážka.Některé kuželky mu v ní občas dávali pěkně zabrat.Ale i tak 
na to,že zde hrál poprvé a neměl žádné zkušenosti s místní kuželnou,myslím si,že hodil slušné číslo (780). 
Hlavně když to porovnám s tím co jsme zde předvedli v loni.Andrea se nám hodně natrápila na své první 
dráze(čtyřce).Přestože to je podle všeho všeobecně hodně padavá dráha a měla pěkné plné,tak jí na ní vůbec 
nevyšla dorážka.Totéž se pak opakovalo na další dráze(trojce),ale zase obráceně,hodně málo do plných a i 
přestože dorážka byla o mnoho lepší,tak už se první stovka zachránit nedala.Přesto to nevzdává a na dalších 
drahách (1+2) předvedla velké zlepšení a zahrála na nich nejlépe z nás (obě přes dvěstě) a tak nejenom že si 
zlepšila náladu ale i vylepšila původně hrozivé číslo z prvních drah (758) .A navíc se také zlepšila oproti 
loňsku.Takže jsme si zde pěkně zahráli,ověřili si co ještě musíme zlepšit a na čem musíme zabrat .Vždyť do 
nového ročníku soutěže KLNK zbývá pár dní.Celé pro nás příjemné odpoledne,bylo ale narušeno tragickou 
havárií letadla v Rusku s hokejisty družsta Jaroslavl ve kterém kromě jiných zahynuli i tři elitní čeští hráči: 
Karel Rachůnek,Jan Marek a Josef Vašíček.Tato zpráva se pak negativně promítla do pocitů nás všech. 
A aby toho nebylo málo,tak se ve Stříbře rozbila kuželna (nejspíš ve čtvrtek) a proto byly ostatní duely 
zrušeny a turnaj byl předčasně ukončen. Ale co to je ve stínu výše uvedené tragédie.Nautilusu tak nezbývá 
než popřát úspěšný vstup do nové sezony.              A hlavně ať si v ní pěkně zahrajeme. 
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