
                              

Kde začnu.Asi tím,že jsme tvrdě narazili.Hlavně naše ega a 
sebevědomí. Přesně po měsíci od LKŠ  v Jihlavě, někteří z nás po 

několika solidních výsledcích, nabyli falešné představy,že už  mají zažitý nový, respektive opravený 
styl hry a že už to bude začne padat samo. A vono ne! Jako tradičně jsme si zajeli na konci srpna 
zahrát na kuželnu Chemie Sokolov, kde to všem dobře padá, na jejich turnaj 100HS . Taktéž si 
osahat kuželnu před začátkem nového ročníku soutěže KLNK .Sestava družstva Nautilus se oproti 
turnaji v Podbořanech nezměnila.Takže Pepa,Eda,Jarda a Andrea.V tomto pořadí jsme i nastoupili. 
Sparingpartnerem na druhých drahách nám pak byli hráči Slovanu K.Vary. (hlavně jejich poslední 
hráč nám ukázal, jakže se to má v Sokolově hrát-480 svědčí o mnohém). První Pepa nastoupil se 
skromným cílem hodit si čtyřstovku.Hlavně si vyzkoušet jak funguje noha po svalovém zranění 
v Podbořanech. Přes docela hodně zbytečných chyb, hlavně do plných, se nakonec zastavil těsně pod 
plánovanou čtyřstovkou, ale celkově neměl ze hry špatný pocit.Noha zátěž vydržela i když to ještě 
nebylo to pravé ořechové a číslo 399 bylo taky nakonec ve světle výsledků ostatních členů družstva, 
velmi slušné.Hlavně, že neustupoval z nastoleného stylu hry.A také nehledal výmluvy v okolních 
vlivech na výsledek (třeba příliš volný dres…). Všechny chyby pramenily z čerstvé změny stylu a ty 
se tréninkem odstraní.Jako druhý nastoupil Eda a z jeho hry byla cítit nervozita (snad z toho,že měl 
na sobě dres Nautilusu a už to nebyl anonymní hráč jako minule).Až to chvílemi vypadalo, jako by 
se vracel ke starému stylu hry a že zapomněl na vše nové a dobré co nás naučili v Jihlavě.I když na 
jeho hře byly vidět občas světlé záblesky, nebylo to pořád vono! Po konci hry určitě neměl ze svého 
výkonu dobrý pocit.I když 405 není špatné.Třetí se dal na hru Jarda. Už od prvních hodů bylo vidět, 
že ustoupil z toho co se učil na posledních trénincích.Jak později z něho vypadlo, změna přišla už na 
turnaji v Podbořanech, když mu to po první dráze přestalo jít a vrátil se ke svému starému,dle jeho 
přesvědčení, osvědčenému stylu.Ale změna k lepšímu veškerá žádná.To nám to hodně brzo utekl 
z boje.Všichni jsme přece věděli do čeho jdeme a byly jsme upozorněni, že výsledky nepřijdou hned, 
ale až tak po třech měsících pilného tréninku se začne projevovat změna k lepšímu.Takže Jardovi to 
nepadá do plných ani v dorážce a ve finále z toho je na Sokolov velmi průměrné číslo 358. A to ještě 
chtěl vrátit dres Nautilusu, kterého prý není svými výkony hoden.Jako poslední za nás nastoupila 
Andrea s krásným to předsevzetím hodit si, teď si nejsem jistý přesně kolik, ale určitě to bylo přes 
440 (blázínek!).Mě by stačilo kdyby si hodila přes čtyřista, ale proti jejímu gustu žádný dišputát. 
První hod devítka,to vypadalo ještě nadějně.Ale pak byl najednou volný dres a přestalo to padat. 
Každý hod jiná razance,druhý krok častý výšlap do strany,všechny tři kroky stejně dlouhé.Takže  
suma sumárum první dráha hodně jí dala málo (157). Na druhé dráze bylo vidět, že se zlepšilo o 
mnoho soustředění, chyb také ubylo a hned se to projevilo na zlepšeném výsledku(199), ale celkem 
356 je hodně vzdáleno původnímu přání.Když to tedy všechno shrneme, tak nám ze všeho vyplývá 
jedinné:trénink,trénink a zase trénink! (Jak to kdysi říkal Jan Amonius Komenský alias Mireček : 
seučim , seučim!!! ).Všechny ty chyby jsou krásně vidět na pořízeném videozáznamu z naší hry. 
Taktéž doufám, že Jarda změní názor jak na svou účast v družstvu Nautilus,a hlavně, že popřemýšlí 
ještě o tom jak se učil posledně hrát a že to tak brzo nevzdá. A snad i narážky na dresy od ostatních 
členů družstva, doufejme nebyly myšleny vážně a že si všichni najdeme chyby hlavně u sebe a ne 
někde jinde.Uvidíme jak nám to půjde v září ve Stříbře .Toho bohdá nebude,aby Nautilusák z  
boje se staženými kalhoty utíkal!!! Nová sezóna klepe dveře a přece to nemůžeme nechat všechno 
na Martinovi !!!    
 
           Cho66 (31.8.2011) 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 


