
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Družstvo Nautilus má odehrány všechny své podzimní zápasy.A nutno říct,že se s nimi popasovalo více než se ctí.Šestkrát výhra 

z devíti možných je výborný vklad do jarní části soutěže.Jenom Družstva z města Sokolov se jí nepodařilo porazit.Všechna tři,dvě 

A+C na jejich dráze v Sokolově a jedno B doma v Chodově,byla nad naše síly.Ale doma jsme šanci měli.Jinak se nám dařilo i na 

venkovních drahách.Hlavně varská kuželna pod „chebákem“ nám opravdu svědčila.Podzim jsme začali výhrou nad Bonrem A na 

naší chodovské kuželně.Bylo vidět,že se teprve soutěž rozjíždí,což se projevilo na poměrně nízkých číslech,hráčů obou týmů.Ale 

výhra se počítá.Pak nás čekali dva výjezdy na sokolovskou kuželnu proti hráčům týmu Chemie A a C. Museli jsme se potýkat 

s absencí hráčů základní sestavy,hlavně ze zdravotních důvodů,takže jsme vždy přivezli jednoho,respektive dva náhradníky z našeho 

béčka.Bohužel jsme ani jednou nezvládli tyto zápasy a navíc jsme si domů dvakrát vezli i nepopulárního kanára.Takže nám na chvíli 

řádně kleslo sebevědomí do dalších zápasů.V tom následujícím nás čekal doma Benedikt A.V Tomto zápase jsme si řádně spravili 

chuť.Výborně zahráli Pepa Vaško,když si výrazně zlepšil osobáček na domácí kuželně na 439 a Martin Havel a jasně jsme svého 

soupeře porazili.Dokonce jsme přehodili 1600 kuželek,což se nám doma nestává často.Poté nás čekali dva zápasy na kuželně pod 

chebákem.V prvním proti Sedleckému kaolínu A jsme si potvrdili,že hrát umíme i venku a navázali jsme na výborný výkon ze 

zápasu na naší kuželně.Výhra a výkon družstva 1660 kuželek ukazoval naší slušnou formu.I následující zápas nás čekal na kuželně 

ve varech,tentokrát proti DPK B.A to,na pro většinu týmů z venku těžkých,drahách 4+3.Opět se předvedl ve výborném světle Pepa 

Vaško.Výkonem 469 kuželek rozjel svým spoluhráčů zápas,nejlépe jak mohl a jeho kolegové poté už dovedli zápas do vítězného 

konce.A celkové číslo týmu 1724 představuje historicky nejlepší číslo,které kdy tým Nautilusu předvedl.Tři výhry za s sebou z toho 

dvě venku,nechali zapomenout na dvě desítky které jsme dostali v Sokolově.Pak přišla trochu studená sprcha v podobě domácí 

porážky,tentokrát od třetího týmu Sokolova v soutěži a to Chemičky B. I když to tentokrát nebyla desítka,přesto porážka hodně 

dlouho mrzela.Navíc soupeř nepřijel v top formě a proto byl poměrně hratelný.Chuť jsme si opět spravili ve Varech.Tentokráte nás 

čekal tým Bonro B a výhru jsme vybojovali po výborném začátku Davida Hrušky a Pepy Vaška,až závěrečnými hody,které měl 

tentokrát na svědomí Martin Havel.Poslední zápas jsme letos odehráli doma proti DPKV A.Byl to odložený zápas.Opět jsme ukázali, 

že když chceme,může být naše domácí kuželna nedobytná tvrz.O čemž se přesvědčil náš poslední soupeř.Opět zahráli výborně první 

dva hráči Pepa a Martin.A zbylí dva,opět náhradníci,už zápas dovedli do vítězného konce.Máme tedy dvanáct bodů za šest výher,což 

je na to jak se musíme potýkat se sestavou,více jak solidní počet bodů.Taktéž čtvrté místo po podzimu je hodně dobré.Teď trochu 

k jednotlivým hráčům.Kapitánem je stále Pepa Vaško.První zápas doma,přes výhru,nebyl podle jeho gusta.Ale postupem 

času,hlavně když si konečně našel pořadí v jakém nastupuje v zápase,přišlo výrazné zlepšení.Očividně mu svědčí,když hraje jako 

první nebo ještě druhý.Hlavně osobáček 469 ve varech,konečně ukázal jeho dosud skrytý potenciál.A také dvakrát přes 430 na 

domácí kuželně se hodně počítá.Také díky tomu poprvé jeho průměr vysoko nad čtyřista(428.38).A to už je hodně solidní číslo.Díky 

tomu také drží 5. místo mezi jednotlivci. Jako jediný odehrál všech devět zápasů a šestkrát bodoval.Druhý v řadě je Martin 

Havel.Stále potvrzuje svou top formu,kterou předvádí už několik let po sobě.I on se hledal v našem prvním zápase,ale poté už 

předvádí jednu čtyřstovku za s sebou a zatím nejlepší číslo předvádí ve Varech proti Bonru B kde výkonem 447 zařídil naši výhru.I 

on má průměr vysoko přes čtyřista(425.00).A stejně jako Pepa je v top desítce hráčů soutěže na 9. místě.Odehrál celkem osm zápasů 

a jenom jednou nebodoval.Třetím hráčem byl Vláďa Pavelka.Letos poněkud více laboruje se zády a to se negativně odráží na jeho 

výkonech.Jenom dvakrát se dostal přes čtyřista a jeho top výkonem bylo 427.Také díky tomu má po delší době průměr pod čtyřista 

(395.78).Odehrál sedm zápasů a jenom jednou bodoval.Čtvrtým hráčem do party byl David Hruška.I on má zdravotní 

problémy.Stále ho trápí bolavé palce na nohou a to ho hodně limituje v jeho hře.Také díky tomu odehrál jenom pět zápasů.Z nich 

dvakrát bodoval.I jemu sedí více hra venku,hlavně ve Varech kde si utvořil své letošní maximum výkonem 415.Jeho průměr také 

atakuje čtyřstovku(395.78).Taktéž jsme několikrát museli povolat posily z B týmu Nautilusu.Třikrát Marcela Rewczuka,dvakrát 

Petra Smrže a jednou Pavla Zigala a Veroniku Fukovou.Všichni čtyři se přesvědčili o obtížnosti A skupiny ,proti té ve které 

nastupují pravidelně.Ale všichni se potřebují otrkat.Navíc  se dokázali srovnat s nelehkou rolí náhradníků a nemusejí se za své 

výkony v „áčku“ stydět.A je hodně dobře že máme kam sáhnout v případě potíží s naší sestavou.Teď máme před s sebou vánoční 

přestávku a v novém roce 2014 si jenom přát abychom pokračovali ve výkonech jaké jsme předváděli na podzim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  
 

         Podzimní tabulka 2013/14 – skupina A 

 1.  KK Chemie Sokolov B      9   0   0   1652.4    67: 23   18  +10 

 2.  G.BENEDIKT A                6   0   3   1668.7    56: 34   12   +4 

 3.  KK Chemie Sokolov A       6   0   3   1663.8    54: 36   12   +4 

 4.  NAUTILUS Chodov A     6   0   3   1625.6    44: 46   12   +4 

 5.  KK Chemie Sokolov C        5   0   4   1655.8    52: 38   10    0 

 6.  DP Karlovy Vary A             4   0   5   1627.0    51: 39    8   -2 

 7.  Bonro A                               4   0   5   1599.3    40: 50    8   -2 

 8.  DP Karlovy Vary B             4   0   5   1660.7    38: 52    8   -2 

9.  Bonro B                                1   0   8   1604.4    26: 64    2   -8 

10.  Sedlecký kaolin A              0   0   9   1623.1    22: 68    0   -8 

 

 Průběžné pořadí jednotlivců Nautilus A 2013/14  

 5.  VAŠKO Jozef r.              NAUTILUS A    428.38     4/ 4 

 9.  HAVEL Martin               NAUTILUS A    425.00     4/ 4 

37.  HRUŠKA David             NAUTILUS A    395.78     3/ 4 

38.  PAVELKA Vladimír      NAUTILUS A    393.75     4/ 4 

       ZIGAL Pavel                  NAUTILUS A    385.00     1/ 4 

       REWCZUK Marcel        NAUTILUS A    379.00     2/ 4 

       SMRŽ Petr                     NAUTILUS A    371.00     2/ 4 

       FUKOVÁ Veronika       NAUTILUS A    354.00     1/ 4 

 

 


