
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tak nám skončila i jarní část ročníku.Přesně se potvrdilo co jsem psal po podzimu,že se na nás soupeři lépe připraví 
než na podzim.Když k tomu připočteme slabší formu většiny hráčů v úvodních zápasech,tak se rychle rozplývalo 
nadšení z naší hry a s tím samozřejmě ruku v ruce mizel i náskok,který jsme si v tabulce vybudovali.Najednou to 
nebyl,po čtyřech porážkách v řadě,boj o místo na bedně,ale dokonce to vypadalo,že ani nevyrovnáme dosavadní 
nejlepší páté umístění.Ještě první zápas doma s Bonrem A,který jsme jasně vyhráli a i druhý s Autobusy KV,ten 
jsme prohráli jenom těsně,nic nenaznačoval o možné krizi.Pak ale přišly další tři porážky v řadě postupně od všech 
družstev ze Sokolova. Hlavně ta poslední s Chemičkou C na naší domácí kuželně to byl opravdu výprask.Tady už se 
opravdu,jak se trefně říká,lámal chleba.I když na druhou stranu,hráči soupeře tento duel odehráli opravdu 
výborně.Což ale na druhé straně neomlouvá náš výkon,o čemž výmluvně svědčí,že jsme dohromady nepřehodili ani 
1500 kuželek.Sice jsme stále byli daleko od sestupových pozic,prakticky jsme už ani sestoupit nemohli,ale ve hře byl 
i konečný celkově pozitivní obraz z našeho vystoupení v celém ročníku.K lepšímu závěru soutěže nás nastartovala 
povinná výhra nad Sedleckým kaolínem A.Posléze i vydřené vítězství v odloženém zápase s Bonrem B.Zlepšené 
výkony se následně odrazili i v poměrně nečekané výhře,na domácí kuželně vůbec poprvé,nad DP Vary A,která nám 
prakticky zajistila celkové čtvrté místo v konečné tabulce.Sice zde ještě byla čistě teoretická šance i na tu 
pomyslnou bednu,ale tu jsme si prakticky odřízli ostudnou domácí porážkou s Chemičkou C.Porážka v  posledním 
zápase s DPKVB venku už naštěstí nemohla na celkovém pořadí družstev nic změnit.Přesto vše,jsme uhráli 
dosavadní nejlepší umístění družstva Nautilus v historii účasti ve skupině A.Taktéž toliko bodů 22,tento  tým ještě 
neuhrál.Ač to po podzimní části vypadalo o mnoho lépe,navíc jsme do sezóny nastupovali s cílem hlavně se ve 
skupině udržet,jelikož jsme po LKŠ byli upozorněni,že zlepšené výsledky přijdou až později,musíme sportovně 
uznat,že na místo na bedně se musíme ještě hodně zlepšit.Hlavně zbývají trojice kolem Martina Havla.Jediný 
drobný výpadek ho postihnul právě v inkriminovaném zápase s Chemií C,ale tady jsme ho zbylí hráči měli 
podržet,což se bohužel nezadařilo.Jinak Martin tradičně držel vysokou laťku svých výkonů a po právu se umístil na 
druhém místě ze všech hráčů celé soutěže.I Eda Pavelka předváděl standardní výkony.A dodával další důležité body 
pro tým.A nakonec se dostal do dvacítky nejlepších hráčů.Na podzim se solidně držel i Pepa Vaško,ale v jarní části 
to už bylo s jeho čísly jako na houpačce.Hlavně domácí kuželna mu dávala víc zabrat,než by bylo bývalo 
zdrávo.Navíc si neudržel v posledním zápase celkový průměr přes 400 a zůstal těsně pod ním. To samé se dá říct o 
čtvrté hráčce Andree Hornové.Podzimní část hodně slušná,ale jaro jí vůbec nevyšlo.Ještě první tři zápasy byly okolo 
čtyřstovky,ale pak velký propad v číslech.V průměru přes 30 kuželek.Tady byly vidět,že má opravdu velké výkyvy ve 
výkonech.Což se dá říct i o Pepovi.Ještě musí oba posledně jmenovaní hodně zabrat v trénincích .Sice se nám sešlo 
pět zápasů v řadě na domácí kuželně,ale tu za dobu co na ní hrajeme,už by jsme jí měli mít zmáknutou.Jak se však 
ukázalo,ne všichni doma umíme podávat vyrovnané výkony.Platí to hlavně o posledních dvou jmenovaných 
hráčích.Ještě bude potřeba vypotit hodně vody na našich drahách.Ale na druhou stranu ne vše bylo tak 
špatné.Dvakrát jsme se dostali přes 1700 kuželek a také konečný celkový průměr družstva nebyl daleko od 1640 
kuželek,na tom se dá do budoucna stavět.Hodně se na naší hře projevila účast na LKŠ v Jihlavě kterou,jak to zatím 
slibně vypadá,absolvujeme letos všichni čtyři hráči.To by mohl být pro naší hru další pozitivní impuls v následujících 
ročnících.Takže nakonec oblíbený citát:“Konec dobrý,všechno dobré!“ 
 
 

                 Konečná tabulka 2011/12 – skupina A  
 
                     1.  KK Chemie Sokolov B       14   0   4   1673.1   120: 60   28  +10 
                     2.  Autobusy KV                      13   0   5   1670.3   119: 61   26    +8 
                     3.  DP Karlovy Vary A            12   0   6   1661.1   114: 66    24    +6 
                     4.  NAUTILUS Chodov           11   0   7   1639.5   103: 77    22    +4 
                     5.  KK Chemie Sokolov A      11   0   7   1668.7     98: 82    22    +4 
                     6.  Bonro A                              10   0   8    1621.2     89: 91   20    +2 
                     7.  DP Karlovy Vary B              7   0  11   1618.7    84: 96    14    -4 
                     8.  Bonro B                                4   0  14   1590.6    64:116     8  -10 
                     9.  KK Chemie Sokolov C        4   0  14   1589.7    61:119     8  -10 
                   10.  Sedlecký kaolin A              4   0  14   1556.0     48:132     8  -10    
 
             Průměry hráčů: 
 
               HAVEL Martin             433.78  (celkově  2.místo)  
               PAVELKA Vladimír     412.03  (celkově 20.místo) 
               VAŠKO Jozef                399.06  (celkově 35.místo) 
               HORNOVÁ Andrea     394.64  (celkově 41.místo) 


