
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Družstvo Nautilus A odehrálo všechna svá podzimní utkání.Zvládlo je ,až na jedno, všechny vítězně.Na úvod porazilo své kolegy 

z Nautilusu B.Pak Přišla první a jediná porážka na varské kuželně s tradičním rivalem DPKV A 2-8.Poté přichází šestizápasová 

šňůra výher.Začalo to doma s Bonrem B 8-2,poté v Sokolově po boji s Chemií A 6-4.Doma vítězí nad DPKV B 8-2.Poté je čekala 

dvě utkání venku.Nejprve opět v Sokolově ,kde poráží Chemii C 8-2 a následně vítězí i ve Varech nad Bonrem A 6-4.Posledním 

zápasem byl duel na domácí kuželně s Chemií B ,který taktéž zvládli 8-2 a udrželi tak domácí tvrz bez porážky.V týmu se 

představilo celkem pět hráčů.Kapitánem byl tradičně Milan Hruška a dále mu při zápasech asistovali:Martin Havel,Vláďa Pavelka , 

David Hruška a nováček v týmu jenž ještě loni nastupoval v béčku Nautilusu,Marcel Rewczuk.Všichni během podzimu podávali 

stabilní výkony.Tradičně si vysokou úroveň udržel Martin,který se může pochlubit nejlepším domácím výkonem 451 a venku zahrál 

nejvíc 433.Kapitán Milan se chlubí top výkony doma 453 a venku 423.Nováček týmu Marcel se taktéž velmi dobře předvedl 

v podzimních zápasech když jeho top výkony byly doma 438 a venku 444.I Vláďa má velmi slušné topíky,doma 425 a venku 

444.Trochu to nepadalo Davidovi.Ten doma zahrál maximálně 400 a venku 396.Ten jediný má zatím rezervy.O kvalitě našich hráčů 

svědčí to že v tabulce jednotlivců mámě mezi prvními čtyřmi hráči hned tři naše zástupce a všem po podzimu vévodí Marcel.Druhý 

je Martin a čtvrtý Milan.Taktéž celkové výkony týmu  byly na velmi dobré úrovni.Jenom jednou zahráli pod 1600,zdrovna při 

porážce od DPKV A ,jinak vždy nahráli přes 1600 kuželek a dvakrát jim chyběl kousek aby se dostali přes 1700.Jednou doma dvě 

kuželky (1698) a podruhé venku čtyři (1696).Celkem lze tedy jejich podzimní vystoupení hodnotit pozitivně.Také pro to. že 

v podzimní tabulce figurují na druhém místě jenom díky horšímu skóre.Takže mají opět slušně našlápnuto na výborné umístění po 

skončení soutěže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Podzimní tabulka 2016/17– skupina A 

 
1.  DP Karlovy Vary A             7   0   1   1612.6    62: 18   14   +6 

2.  NAUTILUS Chodov A      7   0   1   1648.0    56: 24   14   +6 

3.  KK Chemie Sokolov A        6   0   2   1621.8    50: 30   12   +4 

4.  KK Chemie Sokolov C        4   0   4   1578.4    42: 38    8   -2 

5.  DP Karlovy Vary B              3   0   5   1571.2    38: 42    6   -2 

6.  Bonro A                                3   0   5   1585.9    33: 47    6   -2 

7.  KK Chemie Sokolov B         2   0   5   1557.6    24: 46    4   -2 

8.  NAUTILUS Chodov B         2   0   6   1573.0    21: 59    4   -2 

9.  Bonro B                                 1   0   6   1547.8    24: 46    2   -6 

 Průběžné pořadí jednotlivců Nautilus A 2016/17  
 

  1.  REWCZUK Marcel        NAUTILUS A    427.00     4/ 4 

  2.  HAVEL Martin               NAUTILUS A    422.81     4/ 4 

  4.  HRUŠKA Milan              NAUTILUS A    416.81     4/ 4 

 16.  PAVELKA Vladimír      NAUTILUS A    404.00     4/ 4   

HRUŠKA David                     NAUTILUS A    379.83     2/ 4 

 

 

 

 



                                              ZÁPASY: 

                                                   PODZIMNÍ ČÁST 2016 

Č.z DOMÁCÍ HOSTÉ DATUM BODY     SKÓRE 

1  NAUTILUS A NAUTILUS B 13/09/16    10:0 1658:1517   *2* 

2  DP KV  A NAUTILUS A 17/10/16     8:2 1613:1582   *0* 

3  NAUTILUS A Bonro B 11/10/16     8:2 1672:1523   *2* 

4  KK Chemie A NAUTILUS A 27/10/16     4:6 1672:1696   *2* 

5  NAUTILUS A DP KV  B 01/11/16     8:2 1698:1575   *2* 

6  KK Chemie C NAUTILUS A 02/12/16     2:8 1609:1621   *2* 

7  Bonro A NAUTILUS A 07/12/16     4:6 1574:1685   *2* 

8  NAUTILUS A KK Chemie B 20/12/16     8:2 1638:1558   *2* 

 

 

 

 

Zápasy podrobně: 
 

                    domácí: NAUTILUS Chodov A       datum: 13/09        hosté: NAUTILUS B 

 

                    jméno hráče                 pln  dor  cel ch              jméno hráče          pln  dor  cel ch 

                PAVELKA Vladimír     283  142  425  5    SMRŽ Petr                     280   95  375  11 

                HRUŠKA David            275  125  400  9    HORNOVÁ Andrea       281   97  378  11 

                HAVEL Martin            286  143  429  2   ČEPILA Karel ml.         289  114  403   8 
                HRUŠKA Milan            271  133  404  4    BRYNDAČ Stanislav     272   89  361  21 

                 body:  10       celkem: 1115  543 1658 20          body:  0    celkem: 1122  395 1517 51 

 

Vítězí NAUTILUS Chodov A poměrem 10 : 0 . 

 

První zápas nové sezóny a hnedle derby našich zástupců ve skupině A.Jako domácí byl tým áčka a této tzv. 

výhody dokonale využil.Béčko sice drželo se soupeřem krok v plných,ve kterých dokonce celkově o sedm klacků 

vyhrálo,ale v dorážce a chybách hodně na áčko ztrácelo a to rozhodlo o tom,že si odnášejí z úvodního utkání 

kanára.Duel mezi Vláďou a Petrem byl v první půli dlouho vyrovnaný.Domácí hráč si vytvořil mírný náskok posledním 

hodem v dorážce,když hodil celou devítku.Ve druhé půli už si postupně náskok zvyšoval a soupeře poráží celkem o 50 

klacků.To duel mezi Davidem a Andreou byl opakem.David získal velký náskok hnedle v první půli,když soupeřku 

poráží o 35 klacků.Ve druhé půli Andrea zabrala,obzvláště jí pomohlo pět osmiček v řadě mezi 14-17 hodem a po 

druhých plných už David vedl jenom 11 kuželek.Rozhodla dorážka,ve které Andrea zaváhala v závěru,když posledních 

šest hodů netrefila ani jednu kuželku a to Davidovi pomohlo v celkové výhře,když tohoto zaváhání využil a svůj náskok 

navýšil na konečných dvaadvacet kuželek.Třetí šli na plány Martin a Karel.Domácí hráč zahrál obě dráhy přes dvěstě a 

obzvlášť první dráha 223 mu dala hodně klidu do zbytku zápasu.Karel zahrál taktéž přes dvěstě,ale ztrácel 17 kolíků.I 

druhé dráhy se oběma povedly.Martin 206 a soupeř byl o deset kuželek horší.To znamená,přestože Karel hodil 403,že i 

třetí duel vyhrál domácí hráč,nejlepším výkonem dne 429 a ve vzduchu visel hned na úvod kanár pro hosty.Poslední se 

do s sebe pustili Milan a Standa a opět domácí kapitán získává rozhodující náskok  hned v první půli.Vyhrál o 32 

klacků a o osudu duelu tak bylo prakticky rozhodnuto.Ve druhé půli sice Milan polevil a nakonec o čtyři klacky přelezl 

čtyřstovku,ale Standa stejně jako na dráze první hodně chyboval(celkem jednadvacet chyb) a tím pádem i poslední duel 

vyhráli domácí a Nautilus B začal sezónu ve skupině A kanárem.Celkem padlo pět čtyřstovek,z toho domácí zahráli 

čtyři. 

 

 
domácí: DP Karlovy Vary A       datum: 03/10        hosté: NAUTILUS Chodov A 

jméno hráče          pln  dor  cel ch                jméno hráče          pln  dor  cel ch 

KEKETI Martin            290  115  405  6     PAVELKA Vladimír     267  105  372 10 

RŮŽIČKOVÁ Jana       277  113  390 10    REWCZUK Marcel       302   96  398 13 

ŠAFR Jiří r.                 284  132  416  8     HAVEL Martin            279  133  412  2 
ŠTECH Josef                 295  107  402  9     HRUŠKA Milan            282  118  400  7 

body:  8    celkem: 1146  467 1613 33        body:  2    celkem: 1130  452 1582 32 

                                 

Vítězí DP Karlovy Vary A poměrem 8 : 2 . 

 

             Zápas na zrekontruované kuželně našim vůbec nevyšel podle jejich představ.První šel na plány Vláďa 

a ten se trápil.Plné měl nejslabší ze všech a dorážka taktéž nic moc o čem názorně svědčí deset 

chyb.Nakonec celkové číslo předvedenému výkonu i odpovídalo a po první dvojici je stav 2-0 +33 

klacků pro soupeře.Druhý šel na plány Marcel.Po první dráze to u něj vypadalo na velký výbuch. 

http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/a-b.txt
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/A-B.pdf
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/dpa-a.txt
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/a-bb.txt
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/A-BB.pdf
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/cha-a.txt
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/a-kvb1.txt
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/soc-c-a.txt
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/boa-a1.txt
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/A-BOA.pdf
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/a-sokb.txt
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/A-CHB.pdf


Přitom plné zahrál 147,ale dorážka to vypadalo jako by ji hrál poprvé v životě.Zahrál 34 se 13-ti 

chybami.To bylo na vhození ručníku do ringu.Navíc na soupeřku ztrácel pětadvacet klacků.Naštěstí se 

z toho rychle oklepal a když druhé plné zahrál 155,rázem ztráta činila pouhou jednu kuželku.V druhé 

dorážce si vzal ponaučení z chyb v té první a zahrál 62 beze ztráty kytičky.Díky tomu nakonec strhnul 

výhru na svou stranu a srovnal stav na 2-2 a nakonec i atakoval čtyřstovku.Za vyrovnaného stavu,ale 

stále vedení domácích na kuželky,nastoupil náš třetí hráč Martin.Zahrál velmi dobře,dokonce nejméně 

ze všech hráčů chyboval,přesto těsně prohrál o čtyři kuželky.Stejně jako Marcel prohrál první dráhu, 

ve které měl na soupeře manko sedmadvaceti kuželek,které pak celou druhou dráhu postupně stahoval,ale 

na rozdíl od svého týmového kolegy už nedokázal manko celé stáhnout.Za stále hratelného stavu 4-2 pro 

domácí nastoupil náš poslední hráč Milan.Začátek byl více než nadějný.Náš hráč po půlce vede o 13 

kuželek a zdálo se,že máme opět naději na dobrý konečný výsledek.Ale soupeř se po změně drah zdravě 

hecnul a před závěrečnou dorážkou srovnal stav kuželek na remízu.V té jsme byli svědky boje o každou 

kuželku.Nakonec se v přiklonilo více štěstí na stranu domácího hráče a o dvě kuželky celkově našeho 

hráče poráží.Naši tak odjíždí domů s prázdnou. 

 

 
domácí: NAUTILUS Chodov A       datum: 11/10                  hosté: Bonro B 

jméno hráče          pln  dor  cel ch                      jméno hráče          pln  dor  cel ch 

PAVELKA Vladimír     290  100  390 12    JANČÍKOVÁ Iveta          292  132  424   7 

HRUŠKA David            287    97  384 16    SURMA Jan                        252   79   331 20 

HAVEL Martin              312  133  445  4     ČERNÝ Radin                    261  111  372 10 

HRUŠKA Milan           295  158  453  5     SOBOTKOVÁ Martina r.   273  123  396  6 

body:  8    celkem: 1184  488 1672 37              body:  2    celkem: 1078  445 1523 43 

 

Vítězí NAUTILUS Chodov A poměrem 8 : 2 . 

 

Druhý domácí zápas áčka a druhá výhra.První šel do boje Vláďa a celou první půlku držel vedení na své straně. 

Zahrál 211 a zdálo se,že zopakuje svůj nedávný výkon.Ale soupeř ztrácela jenom díky tomu,že nedala existenc, 

takže druhá půlka slibovala napínavý zápas.Bohužel náš hráč nedokázal se soupeřkou,která rychle přišla na to 

jak u nás hrát,držet krok hnedle v druhých plných.Tam ztratil čtrnáct kuželek a před druhou dorážkou tím 

ztrácel sedm klacků.To mu zrovna moc klidu nedodalo.Což se vzápětí ukázalo v dorážce,kde hodně chyboval.Osm 

chyb na jedné dráze je přece jenom hodně.Nakonec se nedostal přes čtyřista.To soupeřka nadále hrála dobře 

a jako první se dostala přes čtyřista.Takže první body naši nechali hostům.Druhý šel na plány David.Soupeř 

s ním  první plné drží krok.V dorážce začal náš hráč mnohem.lépe rychle dohazuje první dvě devítky.To soupeř 

pouze jednu.Pak ale přichází Davidova dlouhá devítka.Trvalo celkem dvanáct hodů,než ji zdárně dokončil.Celkem 

osm chyb na levého sedláka jej hodně rozhodilo.Až tak,že první hod do další celé devítky kuželek skončil průhozem.  

Naštěstí soupeř na vedlejší dráze zaváhání našeho hráče vůbec nevyužil a chyboval ještě více než David.Vedení 

po první dráze našeho hráče uklidnilo a druhá dráha byla už o něčem jiném.A zdárně dovedl svůj duel do vítězného  

konce.Navíc uhrál i kuželky k dobru pro náš tým.Třetí šel do boje Martin.Ten rychle našel svou jistotu a nedal 

svému soupeři žádnou šanci.Jako náš první hráč se dostal přes čtyřista a dokonce atakoval čtyřistapadesát.Pět 

kuželek mu k této metě chybělo.Kromě bodů za výhru,ještě zvýraznil náskok domácího týmu v kuželkách.Milan náš 

poslední hráč tak měl více klidu na svou hru.A to mu prospělo.První dráhu zahrál fantastických 239 a získal 

tak rozhodující náskok nad svou soupeřkou.Druhá  dráha byla v jeho podání také velmi dobrá a nakonec se 

dostal přes čtyřistapadesát o tři kuželky.Čímž završil vítězství našeho týmu.A k celkovým sedmnácti stovkám 

také mnoho nechybělo.Možná už příště. 

 

 
domácí: CHEMIČKA Sokolov A       datum: 27/10        hosté: NAUTILUS Chodov A 

jméno hráče          pln  dor  cel  ch             jméno hráče          pln  dor  cel ch 

MLEJNEK Jaroslav     268  134  402  3    PAVELKA Vladimír   288  156  444  5 

PICHRT Aleš               280  117  397  3    HRUŠKA David            290  106  396  9 

ČÍŽ Vladimír              305  159  464  3    HAVEL Martin             302  131  433 11 

KRŮTA Přemysl          286  123  409  7    HRUŠKA Milan            279  144  423  3 

body:  4    celkem: 1139  533 1672 16      body:  6    celkem: 1159  537 1696 28 

 

Vítězí NAUTILUS A poměrem 6 : 4 . 

 

Výjezd na padavou kuželnu do Sokolova se našim náramně povedl.První šel na plány za naše Vláďa. 

Ukázalo se,že mu místní dráhy jako obvykle svědčí.Zahrál výborné plné a následně i dorážku a odměnou 

mu byly tři čtyřky v konečném čísle.Za to se obvykle berou body a tak tomu bylo i nyní.Navíc uhrál 

náskok dvaačtyřiceti kuželek,což bylo pro další vývoj zápasu hodně důležité.Druhý hrál David.Plné 

zahrál ještě lépe než jeho kolega a nad soupeřem měl náskok deseti kuželek.Bohužel v dorážce,přes 

veškerou snahu,náskok neudržel a nakonec o jednu kuželku prohrál.Za vyrovnaného stavu 2-2 nastoupil 

náš třetí hráč Martin.Náš hráč zahrál opět výborně,ale tentokráte to na soupeře nestačilo.Domácí 

hráč zahrál nejlepší výkon dne ze všech 464 a o jednatřicet kuželek našeho Martina poráží.Možnou 

příčinou takového rozdílu bylo nejspíš jedenáct chyb našeho hráče.Takovýto počet nebývá u Martina 

zrovna obvyklý.Jako poslední si za nás zahrál kapitán Milan.Sice jsme prohrávali 2-4,ale na kuželky 

byli naši stále lepší,takže boj o celkovou výhru byl stále ve hře.V plných,ale náš hráč ztratil 

pět kuželek a tak musel zabojovat v dorážce.A to se také zadařilo.Chyboval méně než jeho soupeř 



 

a odměnou mu byl další výborný výkon našeho hráče.Navíc dokázal smazat ztrátu z plných a ještě 

nemálo kuželek uhrát navíc,což znamenalo,že svůj duel vyhrává a tím pádem i celý zápas vyzněl ve 

prospěch našich.Takže si po zásluze vezeme důležitou výhru ze sokolovské kuželny. 

 

 
domácí: NAUTILUS Chodov A       datum: 1/11                  hosté: DPKV B 

jméno hráče          pln  dor  cel ch         jméno hráče          pln  dor  cel ch 

PAVELKA Vladimír     285  115  402  7    SEDLÁK Martin      291  146  437  6 

REWCZUK Marcel     317  121  438  8    GABRIŠKO Jiří r.      267  114  381  9 

HAVEL Martin              300  124  424  5    SOLFRONK Luděk    268   94  362 12 

HRUŠKA Milan             295  139  434  3    HARAŠTA Ivan         270  125  395  9 

body:  8    celkem: 1199  499 1698 23      body:  2    celkem: 1096  479 1575 36 

 

Vítězí NAUTILUS Chodov A poměrem 8 : 2 . 

 

I potřetí naše áčko doma nezaváhalo a vcelku v poklidu si uhrálo další výhru.První šel na plány 

za domácí Vláďa.Konečně ukázal,že i doma umí zahrát a dostal se dvě kuželky přes čtyřista.Samozřejmě 

umí i více,ale dnes to byl z jeho strany lepší domácí výkon než-li posledně.Ale body za to nebyly, 

jelikož jeho soupeř dnes zahrál opravdu výborně a našeho hráče poráží o pětatřicet klacků.To sice 

nebyl ten správný začátek pro naše,ale stále se teprve začínalo.Tím,kdo měl začít obrat ve vývoji 

zápasu,byl náš druhý hráč Marcel.Ten už se sžil s rolí nováčka v týmu a začíná prodávat své nabyté 

zkušenosti ze zápasů loňského ročníku,kde nastupoval pravidelně ve družstvu Nautilus B.No a dnes 

to plně dokázal na plánech prodat.Zahrál nejlepší plné dne a také dorážka,přes osm chyb,byla více 

než slušná.Celkově mu to dalo nejlepší výkon večera 438 a s přehledem uhrál naše první body.Navíc 

soupeře poráží o 57 kuželek a rázem tak bylo vedení na kuželky na naší straně.Náš třetí hráč Martin, 

měl pak v nastoleném trendu svým spoluhráčem pokračovat.A tak tomu i bylo.Martin porazil soupeře 

v plných a také v dorážce nedával soupeři sebemenší naději na úspěch.Stejně jako jeho spoluhráči, 

se Martin dostal přes čtyřstovku a to o dvacet čtyři kuželek.Za to samozřejmě bere body a rozdíl 

ve skóre se taktéž pěkně navýšil v náš prospěch.Takže stav 4-2 a +84 kuželek slušně nahrával našemu 

poslednímu hráči,kapitánovi Milanovi,k tomu aby si hru na plánech mohl v poklidu užít.Ani on ale 

samozřejmě nezahálel,ostatně to není jeho zvykem,spíše naopak se snaží podávat co nejlepší výkony. 

Ani dnešek nebyl v jeho podání výjimkou.Plné byly více než slušné a dorážka nejlepší z našich.Dohromady 

to dává další překonanou čtyřstovku našeho hráče,tentokrát o 34 klacků a k tomu samozřejmě i poslední 

bodíky a celkově tak završuje domácí výhru na 8-2.Také rozdíl v kuželkách +123 byl impozantní.A dvě 

kuželky nám chyběly k překonání mety 1700 klacků na domácí kuželně. 

Snad to vyjde příště je vidět,že na to máme. 

 

 
domácí: KK Chemie Sokolov C     datum: 02/12        hosté: NAUTILUS Chodov A 

jméno hráče          pln  dor  cel ch                jméno hráče          pln  dor  cel ch 

NOVÝ Jiří                         285  139  424  1     PAVELKA Vladimír   296  146  442  4 

POLLNEROVÁ Helena    291  105  396 12    HRUŠKA David            256    98  354  9 

PAŤHA Ladislav               254  110  364  7     HAVEL Martin              275  122  397  4 

SEKÁČOVÁ Xenie          291  134  425  5     REWCZUK Marcel       316  112  428  5 

body:  2    celkem: 1121  488 1609 25         body:  8    celkem: 1143  478 1621 22 

 

Vítězí NAUTILUS A poměrem 8 : 2 . 

 

Je vidět,že sokolovská kuželna našemu áčku náramně svědčí.První šel na plány Vláďa.Zahrál výborně 

plné a získal v nich náskok jedenácti kuželek.Také dorážka byla v jeho podání lepší jeho soupeřky 

a svůj náskok navýšil o dalších sedm kuželek.Dostal se tímto dvaačtyřicet kuželek přes čtyřstovku 

a potvrdil,že mu tyto dráhy velice svědčí.Takže vedeme 2-0 a máme k dobru dvě devítky v kuželkách. 

Druhý se na plány postavil David.Jako jedinému mu dráhy v Sokolově letos moc nejdou.V plných ztratil 

na soupeřku pětatřicet kuželek a v dorážce dalších sedm.Tím pádem je stav srovnán na 2-2 a na kuželky 

už vedou zase domácí a mají jich k dobru čtyřiadvacet.Třetí šel na plány Martin.Tomu dnes nevyšly moc 

plné,přesto v nich uhrál o jednadvacet kuželek více než soupeř.I v dorážce byl lepší a to o dvanáct 

a jenom tři kuželky mu dnes chyběly ke čtyřstovce.Ale zahrál o třicet tři kuželek více a znovu vedou 

naši.Stav 4-2 a plus jedna devítka v kuželkách slibovala do poslední dvojice velké drama.Za nás šel na 

plány Marcel.Zahrál výborné plné.Jako jediný se dostal celkem přes třista a to o šestnáct kuželek.To 

mu pak dalo více klidu do dorážky,jelikož na soupeřku jenom v plných uhrál plus pětadvacet klacků. 

V dorážkách soupeřka mohutně stahovala svou ztrátu a povedlo se jí díky tomu,že v ní byla o dvaadvacet 

kuželek lepší,našemu hráči přiblížit až na tři kuželky.To ale pořád znamenalo,že i poslední duel vyhrává 

náš hráč.Zahrál osmadvacet kuželek přes čtyřista.Takže naši vyhrávají dnes třetí duel a na kuželky byli 

o dvanáct lepší a vezou si tak ze Sokolova důležitou výhru 8-2. 

 

 

 

 



 
domácí: BONRO A       datum: 07/12        hosté: NAUTILUS Chodov A 

jméno hráče          pln  dor  cel ch               jméno hráče          pln  dor  cel ch 

CHVOJAN Petr                284  130  414  5     PAVELKA Vladimír     281  116  397  8 

HAŠKOVCOVÁ Jana      247  104  351 12    REWCZUK Marcel     318  126  444  9 

ŠMÍD Karel                      260  103  363 10    HAVEL Martin              284  143  427  4 

GIERTLOVÁ Marcela  295  151  446  4     HRUŠKA Milan             294  123  417  5 

body:  4    celkem: 1086  488 1574 31         body:  6    celkem: 1177  508 1685 26 

 

Vítězí NAUTILUS A poměrem 6 : 4 . 

 

Další vítězný zápas našeho áčka.Tentokrát si přivezli výhru z varské kuželny.První se 

na plány postavil Vláďa.V plných se soupeřem držel krok,ale to samé se bohužel nedalo 

říct o dorážce.V té  prohrál se soupeřem o čtrnáct kuželek a spolu se třemi,o které 

nahrál míň do plných,svůj zápas prohrál celkem o sedmnáct klacků.Tři kuželky mu dnes 

chyběly do čtyřstovky.Druhý za naše bojoval Marcel.Už v plných ,které zahrál výborně, 

dohromady 318,utekl soupeřce o jedenasedmdesát kuželek.Tím pádem měl spoustu klidu do 

dorážky a přes devět chyb,nejvíc z našich,si uhrál své maximum které je nyní 444.K bodům 

za výhru navíc uhrál ,po odečtení kuželek jeho kolegy,plus 76 kuželek.Třetí šel na plány 

Martin.Také on si v poklidu došel pro další bodíky za výhru.Svému soupeři nedal šanci jak 

v plných tak i v dorážce a jako náš druhý hráč se dostal přes čtyřstovku.A to o sedmadvacet 

kuželek.Také jemu se povedlo výrazně navýšit rozdíl mezi týmy v kuželkách.Přidal dalších 

jednašedesát kuželek.Za stavu 4-2 a plus 136 kuželek šel na plány náš poslední hráč kapitán 

Milan.V plných si svou soupeřku nechal utéct o jednu kuželku.Ale domácí hráčce poté nadmíru 

dobře vyšla dorážka a v té našeho kapitána dohromady poráží o osmadvacet kuželek.Milan se 

sice o sedmnáct kuželek dostal přes čtyřstovku,ale na body to nestačilo jelikož jeho soupeřka 

zahrála nejlepší výkon večera.Přesto nemusel náš hráč tak moc prohry litovat,jelikož rozdíl 

v kuželkách byl stále výrazně lepší ve prospěch našich hráčů.Ti si tak po zásluze odvážejí 

domů výhru 6-4.A opět atakovali metu sedmnácti set poražených kuželek. 

 
domácí: NAUTILUS Chodov A       datum: 13/12      hosté: KK Chemie Sokolov B 

jméno hráče          pln  dor  cel ch                        jméno hráče          pln  dor  cel ch 

PAVELKA Vladimír     284  115  399 10    KOUTECKÁ Hana             279  117  396  7 

HRUŠKA David            262  108  370 13    KOVAČÍKOVÁ Růžena r.   279  116  395  7 

HAVEL Martin            299  152  451  6     KOHOUTKOVÁ Jana          276  109  385  9 

HRUŠKA Milan             277  141  418  3    BARON Josef                        286   96  382 16 

body:  8    celkem: 1122  516 1638 32                 body:  2    celkem: 1120  438 1558 39 

 

Vítězí NAUTILUS Chodov A poměrem 8 : 2 . 

Áčko ani v posledním letošním zápase na domácí kuželně nezaváhalo a udrželo svou domácí 

tvrz neporaženou.První šel na plac Vláďa.Přes spoustu chyb v dorážce, nakonec nezahrál 

špatně a jedna kuželka mu chyběla ke čtyřstovce.Přesto musel o body bojovat až do posledních 

hodů,jelikož jeho soupeřce naše kuželna nebývale svědčila.Nakonec z toho byla výhra našeho 

hráče o tři kuželky.Druhý se na plány postavil David.Také on hodně chyboval a hlavně i bojoval 

s dráhami na kuželně.Toho využila jeho soupeřka a uhrála první body pro hosty.Rozhodující útok 

na domácí výhru předvedl náš třetí hráč Martin.V plných mu chyběla jedna kuželka ke třístovce 

a v dorážce pak uhrál parádních 152.Výsledkem bylo výtečné konečné číslo ,kterým o jednapadesát 

kuželek překonává čtyřstovku.K bodům za výhru ještě uhrál,po odečtení ztráty před tímto zápasem, 

náskok čtyřiačtyřiceti kuželek pro našeho posledního hráče kapitána Milana.Ten se chvíli na první 

dráze hledal,čehož využil jeho soupeř v lepší plné,ale od dorážky to byl náš hráč ,kdo si šel jasně 

za konečnou výhrou.Jako náš druhý hráč se dostal přes čtyřstovku a završil tak celkové vítězství 

na 8-2.Díky tomu tak naši vstoupí do Nového roku na druhém místě v tabulce a to jenom díky horšímu 

skóre v pomocných bodech. 

 


